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ــه، المؤسســة  ــة ونائــب رئيــس مجموعــة طــال أبوغزال ــة الفكري ــه للملكي ــه هــو الرئيــس التنفيــذي والشــريك المديــر لشــركة أبوغزال لــؤي طــال أبوغزال
ــم.  ــة والتعلي ــة للخدمــات المهني العالمي

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 للعامــات 

التجاريــة  )INTA( ومعهــد محامــي العامــات التجاريــة )ITMA(  وغيرهــا العديــد مــن العضويــات. 

حصــل علــى جائــزة اليكــس كابللــو ألفضــل األعضــاء المميزيــن مــن منظمــة الرؤســاء الشــباب. يتحــدث اللغــات العربيــة والفرنســية واإلنجليزيــة واإلســبانية 
بطاقــة، ويشــغل حاليــا منصــب القنصــل الفخــري لجمهوريــة أوزبكســتان فــي األردن. 

الرئيس التنفيذي والشريك المدير ألبوغزاله للملكية الفكرية )أجيب( منذ العام 1992 حتى اآلن 	 المناصب التي يشغلها
رئيس مجلس أمناء جامعة طال أبوغزاله إلدارة األعمال، البحرين	 
نائب رئيس شركة طال أبوغزاله وشركاه الدولية )تاجي( منذ العام 1992 حتى اآلن 	 
نائب رئيس مجموعة طال أبوغزاله )TAG-Org( منذ العام 2002 حتى اآلن 	 
القنصل الفخري لجمهورية أوزبكستان في األردن منذ العام 2008 حتى اآلن 	 

درجــة البكالوريــوس فــي اإلدارة الدوليــة مــن جامعــة كليرمونــت ماكينــا، الواليــات المتحــدة األمريكية، المؤهالت العلمية
.1987 عام 

بعض عضويات مجالس اإلدارة 
المختارة

عضو مجلس أمناء جامعة اليرموك، منذ عام 2014 حتى اآلن	 
 	2007 ،)TAG-Valuation( عضو مجلس إدارة طال أبوغزاله للتقييم
 	)ACIPP(  عضو المجلس االستشاري لبرنامج خبير ملكية فكرية عربي معتمد للملكية
عضو مجلس إدارة شركة أبوغزاله للمشاريع  )AGPRO(منذ عام 1990 حتى اآلن 	 
عضو مجلس إدارة شركة طال أبوغزاله القانونية )TAG-Legal(، منذ عام 1988 حتى اآلن  	 
عضــو مجلــس إدارة شــركة طــال أبوغزالــه وشــركاه لاستشــارات )TAG-Consult(، منــذ عــام 	 

1989 حتــى اآلن 
ــذ عــام 	  ــة )TAGI-Auditors(، من ــه وشــركاه الدولي عضــو مجلــس إدارة شــركة طــال أبوغزال

ــى اآلن  1989 حت
رئيس منظمة الرؤساء الشباب، فرع األردن خال الفترة 2006-2007	 عضويات أخرى

رئيــس منظمــة الرؤســاء الشــباب لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا خــال الفتــرة 	 
2009-2007

عضو مجلس اإلدارة الدولي لمنظمة الرؤساء الشباب خال الفترة 2011-2009	 
 	)INTA(  عضو الجمعية الدولية للعامات التجارية
 	)ITMA(  عضو معهد محامي العامات التجارية
 	)Marques( عضو الجمعية األوروبية لمالكي العامات التجارية
 	)ECTA(  عضو اتحاد العامات التجارية للمجتمعات األوروبية
 	)PTMG(  عضو مجموعة العامات التجارية للمستحضرات الصيدالنية
 	)JIPA(  عضو الجمعية األردنية للملكية الفكرية
عضو غرفة التجارة الدولية – االردن	 
عضو جمعية رجال األعمال األردنيين	 
عضو االتحاد الدولي لحماية الملكية الفكرية )AIPPI( -كندا	 
عضو مجلس إدارة جمعية خبراء التراخيص في البلدان العربية )LES-AC( عمان -األردن	 
عضــو مجلــس إدارة المجمــع العربــي الدولــي لتكنولوجيــا االدارة )AIMICT(، نيويــورك، 	 

الواليــات المتحــدة األمريكيــة
عضو مجلس إدارة المجمع العربي للملكية الفكرية )ASIP( ميونخ-ألمانيا	 

حاصل على جائزة اليكس كابللو الفضل االعضاء المميزين من منظمة الرؤساء الشباب، 2007الجوائز
العربية والفرنسية واإلنكليزية واإلسبانيةاللغات


