
اإلصدار )٥٥(  -  آب ٢٠٢٠نشـرة إخباريــة

خدماتها  تقديم  تواصل  للتوظيف«  »أبوغزاله 
»فايروس  بحظر  المتأثرة  الدول  في  بعد  عن 

كورونا«

للتقنية  أبوغزاله  طالل  شركة  فازت   – بيروت 
TAG- تابليت  أجهزة  توريد  بعقد  تك(  )تاج 
الحركة  جمعية  لصالح  المواصفات  بأعلى   DC
لتعزيز  سوسيال(  )موفمنت  لبنان  في  االجتماعية 

التقنية. الجمعية  قدرات 

وتعتبر شركة تاج تك واحدة من أسرع الشركات 
تقديم  إلى  تهدف  حيث  العالم  حول  نمواً  التقنية 
والهواتف  والالبتوب  التابليت  أجهزة  أحدث 
منافسة  وأسعار  المواصفات  بأعلى  الذكية 
لدعم  المجتمع  من  شريحة  أكبر  إلى  للوصول 
المؤسسات  وتزويد  بعد  عن  التعليم  مشاريع 
واألفراد  األعمال  وقطاع  والتعليمية  العلمية 

التقنية.  األجهزة  من  بحاجتهم 

بإنشاء  مؤخرا  شرعت  تك  تاج  أن  إلى  يشار 
األردن  في  اإللكترونية  لألجهزة  انتاج  خط  أول 

وتخطط إلنشاء عدد آخر في دول مختلفة. 

االجتماعية  الحركة  جمعية  أن  يذكر 
غير  منظمة  هي   )Mouvement Social(

في هذا اإلصدار:
توريد  بعقد  تفوز  للتقنية  أبوغزاله  طالل 

االجتماعية  الحركة  لجمعية  تابليت  أجهزة 
لبنان في 

أبوغزاله للتوظيف« تواصل تقديم خدماتها عن 
بعد في الدول المتأثرة بحظر »فايروس كورونا

توفر  القدرات  لبناء  أبوغزاله  أكاديمية 
رقميا خدماتها  جميع 

المهني  للتوظيف  أبوغزاله  طالل  شركة 
البشرية الموارد  وتطوير 

طالل أبوغزاله للتوظيف . . . 
قــصــة  الـنــجـاح
للمؤسسات  واالفراد
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أبوغزاله  طالل  شركة  أكدت 
وتطوير  المهني  للتوظيف 
عن  البشرية  الموارد 
بالتوظيف  بعملها  استمرارها 
جراء  الراهنة  الظروف  رغم 
خالل  من  كورونا  فايروس 

مكاتبها  جميع 

التوظيف  في  الشركة  وتستمر 
»طالل  مكاتب  في  سواء 
أو  العالمية«  أبوغزاله 
استمرت  حيث  لعمالئها، 

التعليمات  في  وااللتزام  الموظفين  وسالمة  صحة  على  حرصها  من  انطالقا  بعد  عن  بالعمل 
توفير  في  الوقت  ذات  في  االلتزام  مع  الصحي،  الحجر  قرار  تطبق  التي  بالدول  الخاصة  الرسمية 

التوظيف.  عملية  توقف  أو  تعطل  دون  تحول  التي  المتخصصة  الحلول 

االتصال  تقنية  خالل  من  الشخصية  المقابالت  تنظيم  بإمكانية  بعد  عن  التوظيف  ويتميز 
إلى  إضافة  تامة،  بسرية  للمدراء  بتوفيرها  للتوظيف  الالزمة  االمتحانات  وعمل  بالفيديو 

أخرى. ميزات  عدة 

التقيد  مع  المتوفرة،  العمل  لفرص  األفضل  المرشح  انتقاء  مواصلة  لضمان  الخطوات  هذه  وتأتي 
كورونا. فايروس  انتشار  من  الحد  إلى  الرامية  االحترازية  باإلجراءات  التام 

»أبوغزاله للتوظيف« تواصل تقديم خدماتها عن بعد في الدول المتأثرة بحظر »فايروس كورونا«

اللبنانية بالقرب  طائفية وغير حزبية ولديها مراكز منتشرة على نطاق واسع في جميع أنحاء األراضي 
مشاريع  للفقراء من خالل  واالستقاللية  المواطنة  تحسين  إلى  الجمعية  وتهدف  الفئات حرماناً،  أكثر  من 

مجتمعهم. وتحسين  تنمية  في  اللبناني  الشباب  وإشراك  االقتصادية  االجتماعية  التنمية 

التي  السياسات  لتعزيز  االجتماعية  بالقضايا  المجتمعي  الوعي  زيادة  أساسي على  بشكل  الجمعية  وتعمل 
وإنساني. عادل  مجتمع  تطوير  وتعزيز  المحرومة  للفئات  األساسية  واالحتياجات  الحقوق  تراعي 
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أكاديمية أبوغزاله لبناء القدرات توفر جميع خدماتها رقميا

مواكبة  كورونا  جائحة  خالل  استطاعت  أنها  القدرات  لبناء  أبوغزاله  طالل  أكاديمية  أكدت   – عمان 
مختلف التطورات ومواجهة مختلف التحديات، حيث استمر عملها دون توقف وخاصة بوجود »منصة 

تدريب أون الين«. 

العديد من  تقدم  أن األكاديمية  الرغم من  أنه على  الرواس  التنفيذي لألكاديمية األستاذ يوسف  المدير  وأكد 
خدماتها رقميا، إال أنها وانطالقاً من دورها وأهدافها، ونظراً للظروف االقتصادية والصحية التي يمر بها 
العالم، عملت على تطوير كامل األدوات والوسائل لديها وتحويلها لتكون رقمية، مشيرا إلى أنه تم إنشاء 

منصة طالل أبوغزاله العالمية الرقمية لتقديم خدمات التدريب الرقمي من خاللها. 

أكثر من  أكثر من 20 مجاال من خالل  المهني في  المتكاملة والتدريب  التدريبية  الحلول  األكاديمية  وتقدم 
500 برنامج تدريبي، كما توفر برامج تعاقدية مع المنشآت من شأنها تلبية االحتياجات التدريبية للموارد 

البشرية، كما تصمم هذه البرامج بعد استكمال تقييم احتياجات التدريب لكل منشأة. 

بناء  في  االستمرار  للمنشآت  تضمن  والتي  األكاديمية  تقدمها  التي  الرقمية  الخدمات  الرواس  واستعرض 
العالمية  أبوغزاله  منصة طالل  من خالل  مسبقا  الُمعّدة  التدريبية  الدورات  تقديم  وتشمل  موظفيها  قدرات 
وشبكات  الرقمي  والتسويق  التجارية  والعالمات  البشرية  والموارد  والتدقيق،  المحاسبة،  مثل  الرقمية، 

التواصل االجتماعي.

بثها  ويتم  العميل،  وفقا الحتياجات  إعداده  يتم  بمحتوى  أونالين  تدريبية  دورات  األكاديمية  تقدم  وأضاف: 
مباشرة، من خالل البرامج الخاصة مثل Microsoft Teams أو Mitel وباللغتين العربية واإلنجليزية. 

وتتيح هذه الدورات فرصة التفاعل المباشر بين المدرب والمتدربين. 

الخطة  وإعداد  لهم  التدريبية  االحتياجات  وتحديد  الموظفين  تقييم  على  الرواس  وفق  األكاديمية  تعمل  كما 
التدريبية التي تحتاجها المنشأة حيث يتم التواصل اإللكتروني مع العميل وتزويده بالنماذج الخاصة بدراسة 
االحتياجات التدريبية، ليتم بعدها تحليلها وتحديد الدورات التدريبية التي تحتاجها المنشأة بشكل عام ولكل 
موظف بشكل خاص. كما تعمل األكاديمية على تصميم أنظمة التدريب بالتعاون مع دائرة الحلول اإللكترونية 

في »طالل أبوغزاله العالمية« على تصميم وإنشاء أنظمة التدريب رقميا. 

التدريبية الخاصة بالمؤسسات إلى دورات رقمية لتسهيل عملية  أنه يتم تحويل المواد  وأشار الرواس إلى 
الوصول لها من قبل الموظفين في أي وقت وفي أي مكان. 

والمهارات  بالمعرفة  البشرية  الموارد  تزويد  إلى  تهدف  القدرات  لبناء  أبوغزاله  أكاديمية طالل  إلى  يشار 
المهنية لرفع مستوى أدائها وفق آخر التطورات في مجال العمل ومن خالل أفضل الممارسات في مجال 

التدريب، محليا وعربيا ودوليا.
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خدمات التوظيف الكاملة
تستخدم شركة طالل أبوغزاله للتوظيف المهني منهجيات متطورة من أجل ضمان االختيار األمثل للمرشحين 
لشغل الوظائف الشاغرة، من خالل عملية توظيف مخططة بشكل محكم تستند إلى اختيار الشخص المناسب 

للوظيفة المناسبة، وفقا للوظيفة والمؤهالت التي يتطلبها الشاغر المتوفر. وتشمل هذه العملية ما يلي:
فحص جميع المرشحين المحتملين 	 
مطابقة المرشحين المناسبين مع الشواغر المتوفرة لدى العمالء 	 
امتحان المرشحين 	 
إجراء المقابالت 	 
إعداد قوائم قصيرة بالمرشحين المؤهلين 	 
تقييم المرشحين 	 
تسهم الشركة في إعداد عقود التوظيف وتطوير التوصيفات الوظيفية	 

اقتناص الكفاءات 
لملئ  العالية  المؤهالت  ذوي  من  الكفاءات  أفضل  توظيف  في  شديدة  منافسة  العربي  العالم  يشهد 
المتمثلة  التحديات  بعض  الشركات  من  العديد  وتواجه  المتنامية،  العمل  بيئة  في  الموجودة  الشواغر 

المرشحين.  من  النوع  هذا  واجتذاب  إيجاد  في 

وتقدم شركة طالل أبوغزاله للتوظيف المهني خدمة اقتناص الكفاءات، حيث أنها تستهدف كبار المدراء 
الشركة  تتبعها  التي  الكفاءات  اقتناص  عملية  وتتميز  إليهم،  والوصول  إيجادهم  يصعب  الذين  التنفيذيين 
ببساطتها، وقد تم تصميم هذه الخدمة في شركة طالل أبوغزاله للتوظيف بصورة تتناسب ومتطلبات العمالء 

بشكل دقيق. 

وتتضمن هذه العملية ما يلي: 
جمع المعلومات: تحديد المتطلبات والشروط الوظيفية وثقافة الشركة ومحركات العمل. 	 
البحث: تحديد الشركات التي تعمل في القطاع نفسه، وتحديد أفضل المرشحين وإنشاء ملفات تعريفية بهم 	 

وفقاً للمعايير التي يحددها العميل ومتطلباته.
استهداف المرشحين األكثر مالءمة: إعداد قائمة قصيرة بالمرشحين والشركات من أجل تمكين العمالء 	 

من اختيار المرشح األفضل في مجال عملهم ضمن مجموعة المهارات المتوفرة. 
عملية االختيار: ضمان الحصول على كافة معلومات االتصال المبدئية مع المرشحين وإعداد الملخصات 	 

الخاصة بهم.  
إعداد القوائم القصيرة التي تشمل تقارير عن ملفات المرشحين والتوصيات بإجراء مقابالت معهم. 	 

شركة طالل أبوغزاله للتوظيف المهني وتطوير الموارد البشرية
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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 



أعلى

صفات
موا

ال االسعارأقل

اللوحي (تابلت) جهاز
معالج ثماني المراكز بسرعة ۱,٦ جیجاھرتز.

شاشة عالیة الوضوح بحجم ۱۰,۱ إنش مع خاصیّة HD، وبدقة x ۱۲۰۰ ۱۹۲۰بكسل.
ذاكرة عشوائیّة ٤ جیجا بایت.      سعة تخزین ٦٤ جیجا بایت.     نظام تشغیل أندروید ۹,۰

كامیرا أمامیّة بدقة ٥ میجابكسل وكامیرا خلفیة بدقة ۱۳ میجابكسل مزودة بـ فالش.
.(GPS) مزّود بشریحتّي ھاتف وبلوتوث ونظام تحدید المواقع

.(4G ,3G ,2G) یدعم شبكات الجیل الثاني والثالث والّرابع

.6500U Intel Core i7 معالج
.DDR3 ذاكرة عشوائیة ۸ جیجابایت، نوع
كرت شاشة من نوع إنتل ذو وضوح عالي. 

كرت شاشة إضافي من نوع NVIDIA  وبسعة ۲ جیجابایت.
قرص صلب HDD بسعة تخزین ۱ تیرابایت وقرص تخزین سریع

SSD بسعة ۱۲۸غیغا بایت.     یدعم االتصال الالسلكي WIFI و بلوتوث.
SD/MMC 1 IN 2 ،4K HDMI مزّود بمخرج

(FHD) شاشة بحجم ۱٥,٦ إنش بوضوح عالي
3.0 USB 2.0، مدخلین USB مدخلین

 (Backlit Keyboard) لوحة مفاتیح مع خاصیة اإلضاءة
كامیرا ویب بدقة ۲,۰ میجابكسل.     ھیكل معدني (ألمنیوم).

         .8550U Intel Core i7 معالج
.DDR4  ذاكرة عشوائیة ۸ جیجابایت، نوع 

كرت شاشة نوع إنتل ذو وضوح عالي.
قرص صلب SDD بسعة تخزین 512 جیجا بایت.

SSD بسعة ۱۲۸ غیغا بایت.
یدعم االتصال الالسلكي WIFI و بلوتوث.

SD/MMC 1 IN 2 ،4K HDMI مزّود بمخرج
(FHD) شاشة بحجم ۱٥,٦ إنش بوضوح عالي

3.0 USB 2.0، مدخلین USB مدخلین
.(Backlit Keyboard) لوحة مفاتیح مع خاصیة اإلضاءة
كامیرا ویب بدقة ۲,۰ میجابكسل.     ھیكل معدني (ألمنیوم).

كفالة مصنعیّة لمدة سنة واحدة.سماعات بلوتوث ذات جودة عالیة.حافظة جلدیة مزّودة بلوحة مفاتیح، شاشة حمایة.مجانًا

كفالة مصنعیّة لمّدة سنة واحدة.حقیبة البتوب (لون بني). مجانًا

كفالة مصنعیّة لمّدة ثالث سنوات.حقیبة البتوب (لون بني). مجانًا

جهاز البتوب 

جهاز البتوب 

* االسعار شاملة الضریبة

info@tagtech.global :ھاتف:٦٥۱۰۰۹۰۹ ۹٦۲ +  |  فاكس:٦٥۱۰۰۹۰۱ ۹٦۲ +  |  البرید االلكتروني
TAGTECH.Global للطلب أونالین: یرجى زیارة الموقع اإللكتروني

دينار
٤۹۳

دينار
٤٥۳

دينار
۱٤٥

سعة بطاریة:٦۰۰۰ مللي أمبیر 

تــــاج تيــــك: أعلــى المواصفــات وأفضــل ا�سعــار
بدعـــم مـــن تــاج فاونديشــن

تصميــــم وإنتــــاج طــــالل أبوغزالــــه العالميــــة

نَستقبلكـــم خــالل أیّــام األسبــوع ( من السبت الى الخمیس)
من الّساعــة التاسعة والنصف صباحـــاً وحتّــى الّساعـــة السادسة والنصف مســـاء
مبنى طالل أبوغزالھ العالمیة ٤٦ شارع عبدالرحیم الواكد، الشمیساني، عمان، األردن

مبنى جامعة طالل أبوغزالھ ۱۰٤ شارع مكة، أم أذینة، عمان، األردن

Original Mouse


