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مجموعة طالل أبوغزاله

تعد مجموعة طالل أبوغزاله أكبر مجموعة عالميةة مة شةركا

فة حقةةول المحاسةةبة التةةدقي الخةةارج
التع،يمية الدراسا

التةةدقي الةةداخ،

االقتصادية واالستراتيجية خدما

نقل التقنية وادارة المشاريع إدارة العقةا ار
التوظية

وخةةدما

المع،وما

خةدما

الضةرا،

حوكمةةة الشةةركا

االستشا ار اإلداريةة التةدري

المشاريع التدري

ع،ى مها ار تقنية المع،ومةا

تقيي أعمال وموجةودا

الم،كيةة الفكريةة وخةدما

واالتصةةاال

واإلنترنة

الخةةدما

المواقع تسجيل أسماء

االستشةةارية لتخطةةيط م ةوارد

وامتحاناتهةا وكالةة أنبةاء الم،كيةة الفكريةة

األعمةال التجاريةة تسةجيل وحمايةة الم،كيةة الفكريةة

الم،كي ةةة الفكري ةةة حماي ةةة وادارة حق ةةو الم،كي ةةة الخ ةةدما
العامة.

تأسس ة

المهنة والفنة

المسةتممري واستشةا ار األعمةال المةوارد البشةرية

تطوير وتصمي المواقع الترجمة الفورية والترجمة المهنية تعري

واالكتتابا

االستشةةا ار

الحكومةةة اإللكترونيةةة التجةةارة اإللكترونيةةة التع،ةةي اإللكترونة وتةةدقي أمة تقنيةةة

المجةةال التخطةةيط االسةةتراتيج لتقنيةةة المع،ومةةا

تجدي ةةدا

الخةدما

المهنيةة التة تعمةل

القانوني ةةة (استش ةةا ار ومحام ةةاة)

مجموع ةةة ط ةةالل أبوغ ازل ةةه ع ةةا ;1972وتعمةةل المجموع ةةة مة ة خ ةةالل مكاتبه ةةا الب ةةال

عددها أكمر م  100مكتبا و 150مكت

تمميل حول العال .

ونظ ار لكونها تعمل ف منطقة م العال تشهد تغيي ار جذرية وغير مسبوقة تةدر مجموعةة
طالل أبوغزاله جيدا كافة جوان

البي،ة االقتصادية بما فيها العوامل االجتماعية والتنظيمية الت تحك

هةةذا النشةةاط ولةةديها الخبةرة الكافيةةة لةةذل  .ونةةدر الحاجةةة إلةةى التطةةوير المةةنظ ل،مؤسسةةا

سةةبيل بنةةاء أسةةا

متةةي ل،مسةةتقبل .وت،ب ة المجموعةةة هةةذ الحاجةةة بتةةوفير خب ةراء ذوي كفةةاءا

المستوى ولديه القدرة ع،ى توقع االتجاها

الح،ول إبداعا ل،مشاكل الحالية والمستقب،ية.

ومنظمةةا

وقد حقق

العربيةةة ف ة

عاليةةة

االقتصادية واالجتماعية وع،ى تقيي البةدا،ل لتحديةد أكمةر

المجموعة سجال ممي از م النجاحا

تموي،يةةة حكوميةةة ودوليةةة وعربيةةة وشةةركا

بةي عمال،هةا الةذي يضةمو وكةاال

ار،ةةدة ف ة مجةةاال

هامةة

البنةةو والصةةناعة والتةةأمي
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والتجارة .وقد ساعدنا هؤالء العمالء بنجاح ع،ى اتخاذ ق ار ار صعبة تتصل باألعمةال واإلدارة وتتع،ة
باألفراد والمعدا

والمراف و أر

المال.
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امتحان الطالقة في اللغة العربية ودورات التعلم

قمنا ف جامعة طالل أبو غزاله الرقمية بتصمي شهادة الطالقة ف ال،غةة العربيةة إسةهاما فة

ةز لقيمتهةا عالميةةا ولضةما توحيةد قيةا
نشةر ال،غةة العربيةة ومقافتهةا وتعزي ا
وغيةةر الن ةةاطقي به ةةا وفة ة أسة ة

معياري ةةة ك ةةذل فة ة

المسةتوى ال،غةوي ل،نةةاطقي

ه ةةذ الش ةةهادة تس ةةهل ع ،ةةى المؤسس ةةا

المهني ةةة

واألكاديمية تقدير مستوى المرشةحي مة خةالل االمتحةا القياسة الموحةد الةذي يشةمل جميةع مهةا ار

ال،غةةة العربيةةة بمصةةداقية وجةةودة عاليةةة .ونح ة وفةةاء والتزام ةا منةةا ف ة تقةةدي كةةل األدوا

تسةةاعد هةةذ المؤسسةةا
أق ةةوى وأكم ةةر األدوا

والموضوعية.

ل،وصةةول إلةةى أفضةةل المسةةتويا

والسةةبل الت ة

ف ننةةا صةةممنا وطورنةةا هةةذا االمتحةةا ليكةةو

االحترافي ةةة فة ة مج ةةال تحدي ةةد مس ةةتوى المرش ةةحي بال،غ ةةة العربي ةةة بمنته ةةى الدق ةةة

نبذة عن امتحان الطالقة في اللغة العربية
ه ةةو أداة وعم،ي ةةة منظم ةةة لقي ةةا

والمقاف لديه وهو امتحا موحد يقي

نتاج ةةا

ال ةةتع ،ل ةةدى المرش ةةحي ومعرف ةةة المخ ةةزو ال،غ ةةوي

قدرة المرشحي ع،ى اإلفادة م دراسته ل،غة العربية ومعرفة

مدى إلمامه بقواعدها وأصولها.
هذا االمتحا يقي

مجاال واسعا م محتوى ال،غة العربية فهو امتحا يق أر بدقة مةدى تمكة

المرشةةحي م ة الق ةراءة والمصةةط،حا
إعداد م قبل مهنيةي متخصصةي

والقواعةةد واالسةةتماو والمحادمةةة والكتابةةة بال،غةةة العربيةةة وقةةد ت ة

ويطبة فة ظةرو

وشةروط معياريةة ويصةحح بطريقةة ع،ميةة.

وهو مضبوط المعايير شامل لجميع أجزاء وأقسا ال،غة العربية وهو امتحةا حيحةدد مسةتوى النةاطقي
بال،غة العربية وغير الناطقي بها ويتواف مع معايير اإلطار األوروب المرجعة المشةتر ()CEFR

مسةةتفيدا مة إرشةةادا

اإلطةةار األمريكة لتع،ةةي ال،غةةا

وينفذ االمتحا بدرجة عالية م المبا
ع غيرها .ح

تح

( )ACTFLومراعيةةا خصوصةةية ال،غةةة العربيةةة
إش ار

محايد وبمنتهى الدقة والموضوعية.

دورات تعلم اللغة العربية
المسةةتويا

تطة ةةرح الجامعة ةةة دو ار تع ،ة ة ال،غة ةةة العربية ةةة الت ة ة تهة ةةد

إلة ةةى تمكة ةةي المشة ةةاركي ف ة ة كافة ةةة

بالمهةةا ار ال،غويةةة المتعةةددة بةةدءا م ة المسةةتوى األساس ة وحتةةى التميةةز وتؤهةةل المتمكنةةي
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الةراغبي باكتسةا

ال،غةة االحترافيةة التخصصةةية (األدبيةة الدب،وماسةية اإلعالميةة .)...باإلضةافة إلةةى

أنها تعي المرشح ف التحضير المتحا الطالقة بال،غة العربيةة ويقةدمها نخبةة مة الكفةاءا

المتخصصة م ذوي الخبرة ف المراكز المعتمدة.

وتضم هذ الدو ار دمج الط،بة م العر أو األجان

مع المجتمةع المح،ة

واإلسالمية مما يؤه،ه ل،تفكير والحوار ب،غة عربية رصينة م خالل إجراءا
 تةةوفير بي،ةةة سةةك صةةحية ومناسةةبة ف ة منةةاط حيويةةة تعةةر
يومية متعددة أمناء قضاء لوازمه اليومية م مواصال

 ربطه بعالقا

وتقةدي المقافةة العربيةة

عدة منها:

المشةةاركي لمواق ة

وبقالة وزيا ار وغيرها.

الصداقة مع الزميل ال،غوي -بالنسبة ل،طال

 إشراكه ف مجموعة م المواق

الع،ميةة

األجان .-

الحياتيةة والمقافيةة واألنشةطة المجتمعيةة المخت،فةة

مما يهي،ه ل،تعامل مع شرا،ح المجتمع كافة بصورة يومية.

 التركي ةةز ع ،ةةى الوس ةةا،ل التع،يمي ةةة التة ة تع ةةزز العم،ي ةةة التع،مي ةةة خ ةةار حجة ةرة الصة ة
كةالرحال

والزيةةا ار الميدانيةةة والمهةةا التفاع،يةةة التة تةةنعك

إيجابةةا ع،ةةى أدا،هة فة

استعمال ال،غة.

امتحانات و دورات دبلوم سيما في التمويل االسالمي
تقةةد أكاديميةةة طةةالل أبةةو غ ازل ةه مةةؤهال

سةةيما ف ة التمويةةل اإلسةةالم

وه ة أول مةةؤهال

عالمي ةة

المت ازيةد ع،ةى مةؤهال

معتمةدة

متخصصةةة ف ة مجةةال التمويةةل اإلسةةالم تصةةدر ع ة هي،ةةة مهنيةةة محاسةةبية معتمةةدة وه ة المعهةةد القةةانون
ل،محاسبي االداريي (سيما)  -بريطانيا .وقد ت تطوير المؤهال

دوليا ف قطاو التمويل اإلسالم  .وجرى تصمي المؤهال
هذا السو النشط والمفعة بالتحةديا
وتأت هذ الشهادا

لتسة،يح الط،بةة بالمعرفةة والمهةا ار الضةرورية فة

ع،مةا بةأ حجة التمويةل االسةالم ع،ةى مسةتوى العةال ب،ة حةوال 1.3

تري،يو دوالر ويت ازيةد باسةتمرار .فهنالة نقة
لسد هذا النق

لت،بية الط،

عةالم فة المهنيةي المختصةي فة مجةال التمويةل اإلسةالم

كونها ممال نموذج تحتةذي بةه الشةركا

الراغبةة فة زيةادة كادرهةا مة

المةوظفي المةةؤه،ي فة مجةال التمويةةل اإلسةةالم وهة مناسةبة أيضةةا لرفةراد الةراغبي فة زيةةادة معةةارفه فة
مجال التمويةل اإلسةالم  .وتعةد هةذ الشةهادا مفيةدة بشةكل خةا لك نةل مهنة فة مجةال التمويةل اإلسةالم
والمختصي ف المجال المال الراغبي بالحصول ع،ى اعتماد ومؤهال

ف هذا المجال.
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الفئات المستهدفة
الماليةة الةراغبي فة أ يصةةبحوا جةزءا فةةاعال مة هةةذا



جميةع المةةوظفي العةام،ي فة قطةاو الخةةدما



العام،ي ف مجال التمويل اإلسالم الراغبي ف صقل مهاراته وتوسيع معارفه .



ف هذا القطاو النشط.

القطاو الحيوي والنشط م الصناعة.



كل م يرغ

ف دخول قطاو الخدما

العام،ي ف وظا،

المالية والتخص

تقد خدما

قانونية ومحاسبية لدى جها

استشارية إسالمية.

خدمات االمتحانات المخصصة والمحوسبة
نق ةةد خدم ةةة تط ةةوير واستض ةةافة بي ،ةةة االمتحان ةةا

االمتحانا

المخصص ةةة والمحوس ةةبة والتة ة تمك ةةنك مة ة عق ةةد

ألي عدد م المرشحي وف أي مكا حول العال .

تتميز هذ الخدمة بسهولة االستخدا

أجزاء الخدمة:

محةةر االمتحانةةا

الفعالية األما العال

تشفير البيانا

المخزنة والمتنق،ة.

روابةةط الكترونيةةة موقةةع الكترون ة اداري قاعةةدة بيانةةا

مركزيةةة دع ة تشةةغي،

وفن .
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فريق العمل

تض دا،رة ح،ول البرامج التع،يمية كادر مؤهل م المحترفي ذوي خب ار

مجاال

إدارة المشاريع وتح،يل األنظمة وتصميمها وتطوير البرامج وقواعد البيانا

وتطوير األعمال والتسوي

وال،سانيا

نعمل وف أفضل منهجيا

(الع،و ال،غوية).

عالية ومتنوعة ف
وادارة الجودة

إدارة األعمال وادارة المشاريع بحيث ننجز العمل ف إطار خطط

خاصة لكل مشروو ع،ى حدة لضما جودة اإلنجاز وت،بية المتط،با

بأقصر وق

وأقل ك،فة.
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االتصال بنا

لمزيد م المع،وما

أو ف حال كا لديك أية استفسا ار أخرى يرجى االتصال بنا ع،ى:

مجموعة طالل أبوغزاله

هات  00962 – 6 – 5100900 :فرع 1321 :

فاك 00962 – 6 – 5100901 :

بريد إلكترون mabuzer@tagorg.com:

موقع إلكترون www.TAGorg.com :
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