لـؤي طـالل أبـوغزالـه
السيـرة الذاتيـة
لــؤي طــال أبوغزالــه هــو الرئيــس التنفيــذي والشــريك المديــر لشــركة أبوغزالــه للملكيــة الفكريــة ونائــب رئيــس مجموعــة طــال أبوغزالــه ،المؤسســة
العالميــة للخدمــات المهنيــة والتعليــم.
تخــرج مــن جامعــة كليرمونــت ماكينــا وحصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي اإلدارة الدوليــة ،يتّســم بدوافعــه الذاتيــة ويمتلــك مهــارات واســعة ومتنوعــة فــي
اإلدارة واالتصــال ،كمــا يتســم بحرصــه الدائــم علــى أدق التفاصيــل؛ متحمــس وشــغوف جــدا بالملكيــة الفكريــة ،وهــو عضــو فــي الجمعيــة الدوليــة للعالمــات
التجاريــة ( )INTAومعهــد محامــي العالمــات التجاريــة ( )ITMAوغيرهــا العديــد مــن العضويــات.
حصــل علــى جائــزة اليكــس كابللــو ألفضــل األعضــاء المميزيــن مــن منظمــة الرؤســاء الشــباب .يتحــدث اللغــات العربيــة والفرنســية واإلنجليزيــة واإلســبانية
بطالقــة ،ويشــغل حاليــا منصــب القنصــل الفخــري لجمهوريــة أوزبكســتان فــي األردن.

المناصب التي يشغلها

المؤهالت العلمية

•الرئيس التنفيذي والشريك المدير ألبوغزاله للملكية الفكرية (أجيب) منذ العام  1992حتى اآلن
•رئيس مجلس أمناء جامعة طالل أبوغزاله إلدارة األعمال ،البحرين
•نائب رئيس شركة طالل أبوغزاله وشركاه الدولية (تاجي) منذ العام  1992حتى اآلن
•نائب رئيس مجموعة طالل أبوغزاله ( )TAG-Orgمنذ العام  2002حتى اآلن
•القنصل الفخري لجمهورية أوزبكستان في األردن منذ العام  2008حتى اآلن
درجــة البكالوريــوس فــي اإلدارة الدوليــة مــن جامعــة كليرمونــت ماكينــا ،الواليــات المتحــدة األمريكية،
عام .1987

بعض عضويات مجالس اإلدارة
المختارة

•عضو مجلس أمناء جامعة اليرموك ،منذ عام  2014حتى اآلن
•عضو مجلس إدارة طالل أبوغزاله للتقييم (2007 ،)TAG-Valuation
•عضو المجلس االستشاري لبرنامج خبير ملكية فكرية عربي معتمد للملكية ()ACIPP
•عضو مجلس إدارة شركة أبوغزاله للمشاريع ()AGPROمنذ عام  1990حتى اآلن
•عضو مجلس إدارة شركة طالل أبوغزاله القانونية ( ،)TAG-Legalمنذ عام  1988حتى اآلن
•عضــو مجلــس إدارة شــركة طــال أبوغزالــه وشــركاه لالستشــارات ( ،)TAG-Consultمنــذ عــام
 1989حتــى اآلن
•عضــو مجلــس إدارة شــركة طــال أبوغزالــه وشــركاه الدوليــة ( ،)TAGI-Auditorsمنــذ عــام
 1989حتــى اآلن

عضويات أخرى

•رئيس منظمة الرؤساء الشباب ،فرع األردن خالل الفترة 2007-2006
•رئيــس منظمــة الرؤســاء الشــباب لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا خــال الفتــرة
2009-2007
•عضو مجلس اإلدارة الدولي لمنظمة الرؤساء الشباب خالل الفترة 2011-2009
•عضو الجمعية الدولية للعالمات التجارية ()INTA
•عضو معهد محامي العالمات التجارية ()ITMA
•عضو الجمعية األوروبية لمالكي العالمات التجارية ()Marques
•عضو اتحاد العالمات التجارية للمجتمعات األوروبية ()ECTA
•عضو مجموعة العالمات التجارية للمستحضرات الصيدالنية ()PTMG
•عضو الجمعية األردنية للملكية الفكرية ()JIPA
•عضو غرفة التجارة الدولية – االردن
•عضو جمعية رجال األعمال األردنيين
•عضو االتحاد الدولي لحماية الملكية الفكرية (- )AIPPIكندا
•عضو مجلس إدارة جمعية خبراء التراخيص في البلدان العربية ( )LES-ACعمان -األردن
•عضــو مجلــس إدارة المجمــع العربــي الدولــي لتكنولوجيــا االدارة ( ،)AIMICTنيويــورك،
الواليــات المتحــدة األمريكيــة
•عضو مجلس إدارة المجمع العربي للملكية الفكرية ( )ASIPميونخ-ألمانيا

الجوائز

حاصل على جائزة اليكس كابللو الفضل االعضاء المميزين من منظمة الرؤساء الشباب2007 ،

اللغات

العربية والفرنسية واإلنكليزية واإلسبانية

