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 مجموعة طالل أبوغزاله
 تعمةل التة  المهنيةة الخةدما  شةركا  مة  عالميةة مجموعة أكبر أبوغزاله طالل مجموعة تعد

 االستشةةارا  الضةةرا،   الشةةركا   حوكمةةة الةةداخ،   التةةدقي  الخةةارج   التةةدقي  المحاسةةبة  حقةةول فةة 
 والفنة   المهنة  التةدري  اإلداريةة  االستشارا  خدما  واالستراتيجية  االقتصادية الدراسا  التع،يمية 

دارة التقنية نقل  البشةرية المةوارد األعمةال  واستشةارا  المسةتممري  خةدما  العقةارا   إدارة المشاريع  وا 
 تقنيةةة أمةة  وتةةدقي  اإللكترونةة  التع،ةةي  اإللكترونيةةة  التجةةارة اإللكترونيةةة  الحكومةةة التوظيةة   وخةةدما 

 أسماء تسجيل المواقع  تعري  المهنية  والترجمة الفورية الترجمة المواقع  وتصمي  تطوير المع،وما  
 مةةوارد لتخطةةيط االستشةةارية الخةةدما  واالتصةةاال   المع،ومةةا  لتقنيةةة االسةةتراتيج  التخطةةيط المجةةال 
 الفكريةة  الم،كيةة أنبةاء وكالةة وامتحاناتهةا  واإلنترنة  المع،ومةا  تقنية مهارا  ع،ى التدري  المشاريع 

 الفكريةة  الم،كيةة وحمايةة تسةجيل التجاريةة  األعمةال وخةدما  الفكريةة الم،كيةة وموجةودا  أعمال تقيي 
دارة حمايةةةةة الفكريةةةةة  الم،كيةةةةة تجديةةةةدا  ( ومحامةةةةاة استشةةةةارا ) القانونيةةةةة الخةةةةدما  الم،كيةةةةة  حقةةةةو  وا 

 .العامة واالكتتابا 

 

 البةةةال  مكاتبهةةةا خةةةالل مةةة  المجموعةةةة وتعمةةةل;1972 عةةةا  أبوغزالةةةه طةةةالل مجموعةةةة تأسسةةة 
 .  العال  حول تمميل مكت  150و مكتبا 100 م  أكمر عددها

 

 مجموعةة تةدر  مسبوقة  وغير جذرية تغييرا  تشهد العال  م  منطقة ف  تعمل لكونها ونظرا  
 تحك  الت  والتنظيمية االجتماعية العوامل فيها بما االقتصادية البي،ة جوان  كافة جيدا   أبوغزاله طالل
 فةة  العربيةةة ل،مؤسسةةا  المةةنظ  التطةةوير إلةةى الحاجةةة ونةةدر . لةةذل  الكافيةةة الخبةةرة ولةةديها النشةةاط هةةذا

 عاليةةة كفةةاءا  ذوي خبةةراء بتةةوفير الحاجةةة هةةذ  المجموعةةة وت،بةة . ل،مسةةتقبل متةةي  أسةةا  بنةةاء سةةبيل
 أكمةر لتحديةد البةدا،ل تقيي  وع،ى واالجتماعية االقتصادية االتجاها  توقع ع،ى القدرة ولديه  المستوى
 . والمستقب،ية الحالية ل،مشاكل إبداعا   الح،ول

 

 هامةة وكةاال  يضةمو  الةذي  عمال،هةا  بةي  النجاحا  م  مميزا   سجال   المجموعة حقق  وقد
 والتةةأمي  والصةةناعة البنةةو  مجةةاال  فةة  را،ةةدة وشةةركا  وعربيةةة  ودوليةةة حكوميةةة تموي،يةةة ومنظمةةا 
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 وتتع،ة  واإلدارة باألعمةال تتصل صعبة قرارا  اتخاذ ع،ى بنجاح العمالء هؤالء ساعدنا وقد. والتجارة
 .المال ورأ  والمراف  والمعدا  باألفراد
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 امتحان الطالقة في اللغة العربية ودورات التعلم
ا فة   قمنا ف  جامعة طالل أبو غزاله الرقمية بتصمي  شهادة الطالقة ف  ال،غةة العربيةة إسةهام 

وتعزيةز ا لقيمتهةا عالمي ةةا  ولضةما  توحيةد قيةا  المسةتوى ال،غةوي ل،نةةاطقي  نشةر ال،غةة العربيةة ومقافتهةا  
المهنيةةةة  وغيةةةر النةةةاطقي  بهةةةا وفةةة  أسةةة  معياريةةةة  كةةةذل  فةةة   هةةةذ  الشةةةهادة تسةةةه ل ع،ةةةى المؤسسةةةا 

واألكاديمية تقدير مستوى المرشةحي  مة  خةالل االمتحةا  القياسة  الموحةد الةذي يشةمل جميةع مهةارا  
ةة .ال،غةةة العربيةةة بمصةةداقية وجةةودة عاليةةة ا منةةا فةة  تقةةدي  كةةل األدوا  والسةةبل التةة  ونحةة  وفةةاء  والتزام 

ليكةةو   االمتحةةا هةةذا  صةةممنا وطو رنةةاسةةتويا   ف ننةةا لةةى أفضةةل المإ،وصةةول ل هةةذ  المؤسسةةا تسةةاعد 
ل،غةةةة العربيةةةة بمنتهةةةى الدقةةةة االمرشةةةحي  بأقةةةوى وأكمةةةر األدوا  االحترافيةةةة فةةة  مجةةةال تحديةةةد مسةةةتوى 

 ة. يموضوعوال
 

 نبذة عن امتحان الطالقة في اللغة العربية
ومعرفةةةةة المخةةةةزو  ال،غةةةةوي  المرشةةةةحي   لةةةةدى أداة وعم،يةةةةة منظمةةةةة لقيةةةةا  نتاجةةةةا  الةةةةتع،   هةةةةو

ومعرفة العربية  ل،غة  ع،ى اإلفادة م  دراسته ي المرشحيقي  قدرة  موحدوهو امتحا   والمقاف  لديه  
 مدى إلمامه  بقواعدها وأصولها.

  بدقة مةدى تمك ة رأفهو امتحا  يق  ال،غة العربيةمحتوى م   اواسع   هذا االمتحا  يقي  مجاال  
وقةةد تةة    الكتابةةة بال،غةةة العربيةةةاالسةةتماو والمحادمةةة و والمصةةط،حا  والقواعةةد و مةة  القةةراءة  ي المرشةةح

 يةة.طريقةة ع،مح بويصةح    رو  وشةروط معياريةةظةويطبة  فة   ي  صةخصتعداد  م  قبل مهنيةي  مإ
 لنةاطقي اامتحةا  يححةد د مسةتوى هو و   قسا  ال،غة العربيةأشامل لجميع أجزاء و   بوط المعاييرضم وهو

 ( CEFRاإلطار األوروب  المرجعة  المشةتر  ) معايير يتواف  مع  و الناطقي  بها غيرو  بال،غة العربية
 (  ومراعي ةةا خصوصةةية ال،غةةة العربيةةةACTFLلتع،ةةي  ال،غةةا  ) األمريكةة مسةةتفيد ا مةة  إرشةةادا  اإلطةةار 

 تح  إشرا  محايد وبمنتهى الد ق ة والموضوعي ة. بدرجة عالية م  المبا ويحنف ذ االمتحا   .ع  غيرها
 

 دورات تعلم اللغة العربية
تمكةةةةي  المشةةةةاركي  فةةةة  كافةةةةة إلةةةةى دورا  تع،ةةةة  ال،غةةةةة العربيةةةةة التةةةة  تهةةةةد   الجامعةةةةةتطةةةةرح 

وتؤه ةةل المتمكنةةي   ا مةة  المسةةتوى األساسةة  وحتةةى التمي ةةز المسةةتويا  بالمهةةارا  ال،غويةةة المتعةةددة بةةدء  
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باإلضةافة إلةةى  .الةراغبي  باكتسةا  ال،غةة االحترافيةة التخصصةةية )األدبيةة  الدب،وماسةية  اإلعالميةة...(
نخبةة مة  الكفةاءا  الع،ميةة  هاويقةد م  أنها تعي  المرشح ف  التحضير المتحا  الطالقة بال،غة العربيةة

  المتخصصة م  ذوي الخبرة ف  المراكز المعتمدة. 
مع المجتمةع المح،ة   وتقةدي  المقافةة العربيةة  الط،بة م  العر  أو األجان دمج هذ  الدورا  وتضم  

 مما يؤه،ه  ل،تفكير والحوار ب،غة عربية رصينة  م  خالل إجراءا  عدة  منها:واإلسالمية 
   تةةةوفير بي،ةةةة سةةةك  صةةةحية ومناسةةةبة  فةةة  منةةةاط  حيويةةةة تعةةةر   المشةةةاركي  لمواقةةة

 يومية متعددة أمناء قضاء لوازمه  اليومية م  مواصال  وبقالة وزيارا  وغيرها. 
  بالنسبة ل،طال  األجان -الزميل ال،غوي ربطه  بعالقا  الصداقة مع-. 
   إشراكه  ف  مجموعة م  المواق  الحياتيةة والمقافيةة  واألنشةطة المجتمعيةة المخت،فةة

 .يومية مما يهي ،ه  ل،تعامل مع شرا،ح المجتمع كافة بصورة
   ،ميةةةة خةةةار  حجةةةرة الصةةة  التركيةةةز ع،ةةةى الوسةةةا،ل التع،يميةةةة التةةة  تعةةةزز العم،يةةةة التع

دا،هةة  فةة  أوالمهةةا  التفاع،يةةة التةة  تةةنعك  إيجابةةا ع،ةةى انيةةة الميدالزيةةارا  الرحال  و كةة
 استعمال ال،غة.

 

 

 امتحانات و دورات دبلوم سيما في التمويل االسالمي

 ةعالميةة مةةؤهال أول  وهةة فةة  التمويةةل اإلسةةالم    مةةؤهال  سةةيما هغزالةة أبةةو طةةالل أكاديميةةة تقةةد 
وهةةة  المعهةةةد القةةةانون   هي،ةةةة مهنيةةةة محاسةةةبية معتمةةةدة متخصصةةةة فةةة  مجةةةال التمويةةةل اإلسةةةالم  تصةةةدر عةةة 

 ةمعتمةد  لت،بية الط،  المتزايةد ع،ةى مةؤهال المؤهال . وقد ت  تطوير بريطانيا -( سيما)ل،محاسبي  االداريي  
لتسة،يح الط،بةة بالمعرفةة والمهةارا  الضةرورية فة   مؤهال تصمي  ال جرىو  دوليا  ف  قطاو التمويل اإلسالم .

 1.3  ع،مةا بةأ  حجة  التمويةل االسةالم  ع،ةى مسةتوى العةال  ب،ة  حةوال  النشط والمفعة  بالتحةديا هذا السو  
اإلسةالم    التمويةل مجةال فة  المختصةي  نقة  عةالم  فة  المهنيةي  فهنالة  .تري،يو  دوالر ويتزايةد باسةتمرار

 مة  الراغبةة فة  زيةادة كادرهةاكونها ممال نموذج  تحتةذي بةه الشةركا   النق   لسد هذا ا هذ  الشهاد وتأت 
 فةة  معةةارفه  زيةةادة الةةراغبي  فة  أيضةةا  لرفةةراد هةة  مناسةبةو   اإلسةةالم  التمويةةل مجةال فةة  المةةؤه،ي  المةوظفي 

 اإلسةالم  التمويةل مجةال فة  مفيةدة بشةكل خةا  لكةلن مهنة  ا الشةهاد وتعةد هةذ  . اإلسةالم  التمويةل مجال
 .المجال هذا ف   حصول ع،ى اعتماد ومؤهالالراغبي  بال المال  المجال ف  والمختصي 
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 الفئات المستهدفة
 مة  هةةذافةةاعال  جةزءا   يصةةبحوا الةةراغبي  فة  أ  الماليةة قطةاو الخةةدما  فةة  العةام،ي  المةةوظفي  جميةع 

 .  الحيوي والنشط م  الصناعة القطاو

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

   القطاو النشط والتخص  ف  هذا المالية قطاو الخدما  دخول ف  يرغ كل م  . 

  إسالمية استشارية خدما  لدى جها  تقد وظا،  قانونية ومحاسبية  ف  العام،ي  . 

 
 
 

 خدمات االمتحانات المخصصة والمحوسبة
مةةة  عقةةةد نقةةةد  خدمةةةة تطةةةوير واستضةةةافة بي،ةةةة االمتحانةةةا  المخصصةةةة والمحوسةةةبة  والتةةة  تمكةةةنك  

 االمتحانا  ألي عدد م  المرشحي  وف  أي مكا  حول العال .
 تتميز هذ  الخدمة بسهولة االستخدا   الفعالية  األما  العال   تشفير البيانا  المخزنة والمتنق،ة.

 أجزاء الخدمة:
تشةةغي،   محةةر  االمتحانةةا   روابةةط الكترونيةةة  موقةةع الكترونةة  اداري  قاعةةدة بيانةةا  مركزيةةة  دعةة 

 فن .و 
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 العملفريق 

 ف  ومتنوعة عالية خبرا  ذوي المحترفي  م  مؤهل كادر التع،يمية البرامج ح،ول دا،رة تض 
 الجودة  دارةا  و  البيانا   وقواعد البرامج تطويرو   اهوتصميم نظمةاأل تح،يلو  المشاريع  دارةإ مجاال 

 .(ةال،غويع،و  لا) وال،سانيا  والتسوي   عمالاأل تطويرو 

 

 خطط ف  إطار العمل ننجز بحيث المشاريع دارة ا  و  مالاألع دارةإ منهجيا  أفضل وف نعمل 
 .ك،فة وأقل وق  بأقصر المتط،با  وت،بية نجازاإلجودة  لضما   ةع،ى حد مشرووكل لخاصة 
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 االتصال بنا
   يرجى االتصال بنا ع،ى:لمزيد م  المع،وما  أو ف  حال كا  لديك  أية استفسارا  أخرى

 مجموعة طالل أبوغزاله
 1321فرع :  00962 – 6 – 5100900هات : 
  00962 – 6 – 5100901فاك : 

   mabuzer@tagorg.comبريد إلكترون :
 www.TAGorg.comلكترون : إموقع 
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