
اإلصدار )٤٣(  -  آب ٢٠١٩نشـرة إخباريــة

للتقنية  أبوغزاله  طالل  شركة  تأسيس 
االلكترونية األجهزة  إلنتاج 

لعالمية«  ا له  أبوغزا »طالل  أعلنت   - عمان 
للتقنية  له  أبوغزا طالل  شركة  تأسيس  عن 
لوحية  اجهزة  نتاج  ا على  تعمل  لتي  وا
 )Laptops ( ومحمولة   )Tablets (
مواصفات  تضاهي  لية،  عا بمواصفات 
األسعار  وبأفضل  لعالمية،  ا األجهزة 

الجميع. بمتناول  لتكون 

جديدة  انطالقة  لمبادرة  ا هذه  وتمثل 
حيث  لعالمية«،  ا له  أبوغزا لـ«طالل 
لمهنية  ا الخدمات  تقديم  لم  عا من  توسعت 
الحديثة  لتقنية  ا األجهزة  نتاج  إ لم  عا إلى 

في هذا اإلصدار:

للتقنية  أبوغزاله  طالل  شركة  تأسيس 
االلكترونية األجهزة  إلنتاج 

الكويت تعتمد شهادة »طالل أبوغزاله في 
مهارات تقنية المعلومات« لكافة أعضاء هيئة 

التدريس والتدريب

المهني  للتوظيف  أبوغزاله  طالل  شركة 
البشرية الموارد  وتطوير 

للتوظيف؟ أبوغزاله  طالل  لماذا 

طالل أبوغزاله للتوظيف . . . 
قــصــة  الـنــجـاح
للمؤسسات  واالفراد
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جهاز  أي  وتوفير  تصنيع  على  قدرتها  »أبوغزاله«  تثبت  وبذلك  الرقمية،  واألدوات 
بالصين. اإلنتاج  خطوط  خالل  من  واألفراد  للمؤسسات  رقمي 

محمول  كمبيوتر  جهازي  تصنيع  من  االنتهاء  تم  نه  أ له  أبوغزا طالل  لدكتور  ا سعادة  وبين 
من  الطالب  احتياجات  تلبي  بمواصفات   ،TAGITOP-Multi و  TAGITOP-Plus

مستوياته.  بكافة  العمل  ُمتطلبات  جميع  تُلبي  كما  الجامعيّة،  وحتّى  ئية  االبتدا دراسته 

 ،Tablet TAG-DC لوحي  جهاز  تصنيع  من  أيضاً  االنتهاء  تّم  نه  أ له  أبوغزا وأضاف 
الطرق. وأسرع  بأسهل  المعرفة  على  للحصول  رقمي  لُمستخدم  لتحّول  ا للمستخدم  يضمن 

لفائقة  ا قة  لّد ا بتقنية  تعمل  بوصة   15.6 قياس  بشاشة  تأتي  الجديدة   TAGITOP وأجهزة 
 .Intel HD-Graphics card الرسوميات  بطاقة  مع   Full HD لكاملة  ا

-Core i7 نتل  إ معالج   TAGITOP-Plus لجهاز  لتقنية  ا لتجهيزات  ا باقة  وتتضمن 
المحمول  لكمبيوتر  ا يحتوي  كما  جيجابايت،   8 العشوائي  الوصول  ذاكرة  وسعة   ،8550U
 1 و  SSD بايت  جيجا   120 بسعة  تتمثل  لتي  وا لتخزينية  ا األقراص  من  نوعين  على 
 6500U -Core i7 نتل  إ بمعالج   TAGITOP-Multi جهاز  ويتميز   ،HDD بايت  تيرا

بايت. غيغا   2 بذاكرة   NIVIDIA نوع  من  إضافي  شاشة  وكرت 

غيغا   1.2 و   1,6 بسرعات  المراكز  ثماني  معالج  على   TAG-DC جهاز  ويحتوي 
 64 تخزينية  وسعة  بايت  غيغا   4   DDR3 ئيّة  عشوا ذاكرة  على  يشتمل  كما  هيرتز، 
إلى  باإلضافة  الوضوح،  لية  عا خلفية  وكاميرا  أمامية  كاميرا  أيضاً  ويتوفر  بايت،  غيغا 

.4G لـ  ا بع  لرا ا الجيل  من  اتصال  شريحتي  يدعم  نه  أ

الموقع  زيارة  خالل  من  للتقنية  له  أبوغزا طالل  شركة  عن  المزيد  معرفة  ويمكن 
tagtech.global لتالي:  ا اإللكتروني 
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للتعليم  العامة  الهيئة  اعتمدت   - الكويت 
طالل  شهادة  الكويتية  والتدريب  التطبيقي 
تقنية  مهارات  في  الدولية  أبوغزاله 
التدريس  هيئة  أعضاء  لكافة  المعلومات 

الكويت. في  والتدريب 

نظرا  الهيئة  لقرار  وفقا  االعتماد  ويأتي 
كانت  التي  كامبردج  شهادة  العتمادها 
العالمية«  أبوغزاله  »طالل  تقدمها 

 )2019  /1772( رقم  القرار  في  وجاء  كامبردج.  جامعة   - الدولية  االمتحانات  هيئة  مع  بالتعاون 
»تبين توافق شهادة دبلوم طالل أبوغزاله لمهارات تقنية المعلومات مع شهادة دبلوم كامبردج الدولي 
التدريس  هيئتي  أعضاء  لتأهيل  الالزمة  والمتطلبات  األهداف  حيث  من  المعلومات  تقنية  لمهارات 

بالهيئة«.  والتدريب 

وفقا  المعلمين  رتب  لغايات  الشهادة  تعتمد  األردنية  والتعليم  التربية  وزارة  بأن  بالذكر  الجدير  ومن 
 .2017 أيار  في  والتعليم  التربية  وزير  لقرار 

شهادة  بتقديم  استمر  الذي  اإللكتروني  للتدريب  غزالة  أبو  طالل  مركز  خالل  من  الشهادة  تقديم  ويتم 
التي  للشهادة  استمراراً   ،  TAG-DIT المعلومات  تقنية  مهارات  في  الدولي  أبوغزاله  طالل  دبلوم 
أن  بعد  كامبردج،  جامعة   – الدولية  االمتحانات  هيئة  مع  بالتعاون   2001 عام  منذ  قدمها  قد  كان 
المنظمات  لكافة  الصادرة  المهنية  الشهادات  اعتماد  بوقف  لها  اتباع سياسة جديدة  الهيئة مؤخرا  أقرت 
الشهادة  ونشر  تقديم  في  المركز  استمر  حيث   ،2017/6/30 من  اعتبارا  العالم  دول  في  والمؤسسات 
وبرامجها التدريبية وامتحاناتها دون الحاجة العتمادها من أي جهة أخرى، نظرا للخبرة الكبيرة التي 
مهارات  في  الدولي  أبوغزاله  طالل  دبلوم  شهادة  وإدارة  تطوير  في  عاما  عشر  ستة  طوال  اكتسبتها 

المعلومات.  تقنية 

تقديم  على  ويركز   ،2001 عام  تأسس  اإللكتروني  للتدريب  أبوغزاله  طالل  مركز  أن  إلى  يشار 
مع  الشراكة  خالل  من  العربي  العالم  في  الجودة  عالية  المعلومات  تكنولوجيا  مهارات  تقييم  خدمات 

الرائدة. المؤسسات 

المعلومات  تكنولوجيا  تقييم  خدمات  وتقديم  المنطقة،  في  انتشاره  نطاق  توسيع  إلى  المركز  ويسعى 
 http://www.الموقع اإللكتروني المعلومات يمكن زيارة  على تطبيقات برمجية محددة، وللمزيد من 

tagicit.com

والمهنية  الفنية  الوطنية  العاملة  القوى  توفير  إلى  والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة  وتهدف 
اهدفها  ومن  للكويت،  والرفعة  التقدم  لتحقيق  المختلفة  المجاالت  في  البالد  في  التنمية  احتياجات  لتلبية 
من  كثير  في  الوافدة  للعمالة  منافسة  لتصبح  البالد  تحتاجها  التي  والمهنية  الفنية  الوطنية  العمالة  إيجاد 

.. والخدمات  اإلنتاج  مجاالت 

الكويت تعتمد شهادة »طالل أبوغزاله في مهارات تقنية المعلومات« لكافة أعضاء هيئة 
التدريس والتدريب
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تقدم شركة طالل أبوغزاله للتوظيف المهني وتطوير الموارد البشرية، إحدى شركات طالل أبوغزاله 
المستويات.  أعلى  وفق  البشرية  الموارد  كفاءات  رفع  بهدف  والتوظيف  التدريب  خدمات  العالمية، 

العام  القطاعين  في  العاملة  للقوى  التدريبية  لالحتياجات  لدراستها  وفقا  التدريبية  البرامج  بتوفير  وتقوم 
والخاص، 

وأبرزها  المجاالت  من  العديد  في  المجموعة  تقدمها  التي  المتعددة  األنشطة  من  الخدمات  هذه  وتعد 
التكنولوجيا.  المعلومات ونقل  وتقنية  اإلدارية  والتنمية  الفكرية  والملكية  والتدقيق والضرائب  المحاسبة 

البشرية  الموارد  وتطوير  المهني  للتوظيف  أبوغزاله  طالل  شركة  خدمات  من  االستفادة  ويمكن 
خدمات  يوفر  الذي   http://www.tagirecruitment.com اإللكتروني  موقعها  زيارة  خالل  من 

العالم.  أنحاء  جميع  في  وظائف  عن  وللباحثين  موظفين،  عن  الباحثين  العمل  الشركة ألصحاب 

ويتيح الموقع ألصحاب األعمال اإلعالن عن الوظائف الشاغرة واالطالع على السير الذاتية، المتوفرة 
إلى  وإضافتها  الشخصية  سيرهم  تحميل  وظائف  عن  للباحثين  يسمح   كما  الشركة،  بيانات  قاعدة  في 

اإللكتروني. الموقع  عبر  عنها  المعلن  العمل  لفرص  والتقدم  الشركة،  بيانات  قاعدة 

شركة طالل أبوغزاله للتوظيف المهني وتطوير الموارد البشرية
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توظيف  في  عاما  الثالثين  عن  تزيد  واسعة  بخبرة  للتوظيف  أبوغزاله  طالل  شركة  تتمتع 
الشركة  تعمل  حيث   , وعالمياً محلياً  المرموقة  المؤسسات  من  العديد  لدى  البشرية  الطاقات 
عالمية  شبكة  على  وتعتمد  العربي  العالم  في  الرئيسية  المدن  في  المنتشرة  مكاتبها  من  انطالقا 
رأس  من  ومتنوعة  وحديثة  نشطة  بيانات  قاعدة  تطوير  في  الشركة  نجحت  وقد  الشركاء.  من 

العالم. حول  عمالئها  احتياجات  سد  من  يمكنها  مما  البشري  المال 

لماذا طالل أبوغزاله للتوظيف؟
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للتواصل: 
البشرية الموارد  وتطوير  المهني  للتوظيف  أبوغزاله   - أبوغزاله  طالل  مجموعة 

+962  6  5  100 962 +  /  فاكس: 901   6  5  100 تلفون: 900 
tagirecruit@tagirecruit.com االلكتروني:  البريد 

www.tagirecruitment.com االلكتروني:  الموقع 




