
اإلصدار )49(  -  شباط ٢٠٢٠نشـرة إخباريــة

»أبوغزاله للتوظيف« تعلن عن توفر العديد من 
فرص العمل داخل األردن وخارجه

أبوغزاله  طالل  شركة  أعلنت   - عمان 
البشرية  الموارد  وتطوير  المهني  للتوظيف 
داخل  العمل  فرص  من  العديد  توفر  عن 

وخارجه.  األردن 

للعمل  المتوفرة  العمل  فرص  أن  وبين 
المملكة  داخل  ولعمالئها  مكاتبها  في 
التخصصات  من  العديد  في  وخارجها، 

والمهنية.  األكاديمية 

على  االطالع  يمكن  أنه  الشركة  وتؤكد 
زيارة  خالل  من  المتوفرة  العمل  فرص 

اإللكتروني: موقعها 
 ،w w w. t a g i r e c r u i t m e n t . c o m
للمهارات  المناسبة  الفرصة  واختيار 
السيرة  وتحميل  لها  والتقدم  والخبرات، 

الموقع.  خالل  من  الذاتية 

في هذا اإلصدار:
»أبوغزاله للتوظيف« تعلن عن توفر العديد من 

فرص العمل داخل األردن وخارجه

البشرية  الموارد  وتطوير  للتوظيف«  »أبوغزاله 
التوظيف« تشارك بمعرض »التعليم من أجل 

»أبوغزاله للتوظيف« تشارك في معارض 
وظيفية برعاية وزارة الشباب 

»قادة  توزيع جوائز  يرعى حفل  أبوغزاله 
٢٠١9 لعام  المجتمعات« 

الكاملة التوظيف  خدمات 

طالل أبوغزاله للتوظيف . . . 
قــصــة  الـنــجـاح
للمؤسسات  واالفراد
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»طالل  شاركت   - عمان 
من  العالمية«  أبوغزاله 
أبوغزاله  طالل  شركة  خالل 
وتطوير  المهني  للتوظيف 
اليوم  في  البشرية  الموارد 
مؤسسة  نظمته  الذي  الوظيفي 
التوظيف«  أجل  من  »التعليم 

روتانا.  فندق  في 

الشركة  مشاركة  وتأتي 
الدكتور  سعادة  لرؤية  تحقيقا 
دعم  في  أبوغزاله  طالل 
وتعميق  الشباب  وخدمة 
مختلف  مع  الفاعلة  الشراكة 
األكاديمية  المؤسسات 
بأنشطة  والتعريف  والمهنية، 
المهنية  والخدمات  المجموعة 

تقدمها. التي 

من  عددا  ونفذت  المتوفرة،  والفرص  خدماتها  عن  عرضا  الشركة  قدمت  المعرض،  وخالل 
كإدارة  األكاديمية  المجاالت  مختلف  من  العمل  لفرص  المتقدمين  مع  المبدئية  المقابالت 

والمعلوماتية.   الهندسية  والتخصصات  واللغات  والمحاسبة  والتسويق  األعمال 

في  فتسهم  العمل،  وأصحاب  والشباب  االقتصاد  خدمة  في  التوظيف  معارض  تنظيم  ويسهم 
ذوي  من  الكفاءات  ألفضل  المؤسسات  وتوظيف  الخريجين،  صفوف  بين  البطالة  مشكلة  حل 

المؤسسات.  إنتاجية  على  مباشر  وبشكل  إيجابا  ينعكس  الذي  األمر  العالية،  المؤهالت 

»أبوغزاله للتوظيف« وتطوير الموارد البشرية تشارك بمعرض »التعليم من أجل التوظيف«
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للتوظيف  أبوغزاله  طالل  شركة  خالل  من  العالمية«  أبوغزاله  »طالل  شاركت   - عمان 
مدينة  في  الشباب  وزارة  نظمته  الذي  الوظيفي  اليوم  في  البشرية  الموارد  وتطوير  المهني 

للشباب.  الحسين 

الشباب  وخدمة  دعم  في  أبوغزاله  طالل  الدكتور  سعادة  لرؤية  تحقيقا  الشركة  مشاركة  وتأتي 
بأنشطة  والتعريف  والمهنية،  األكاديمية  المؤسسات  مختلف  مع  الفاعلة  الشراكة  وتعميق 

تقدمها. التي  المهنية  والخدمات  المجموعة 

من  عددا  ونفذت  المتوفرة،  والفرص  خدماتها  عن  عرضا  الشركة  قدمت  المعرض،  وخالل 
كإدارة  األكاديمية  المجاالت  مختلف  من  العمل  لفرص  المتقدمين  مع  المبدئية  المقابالت 

والمعلوماتية.  الهندسية  والتخصصات  واللغات  والمحاسبة  والتسويق  األعمال 

في  فتسهم  العمل،  وأصحاب  والشباب  االقتصاد  خدمة  في  التوظيف  معارض  تنظيم  ويسهم 
ذوي  من  الكفاءات  ألفضل  المؤسسات  وتوظيف  الخريجين،  صفوف  بين  البطالة  مشكلة  حل 

المؤسسات.  إنتاجية  على  مباشر  وبشكل  إيجابا  ينعكس  الذي  األمر  العالية،  المؤهالت 

»أبوغزاله للتوظيف« تشارك في معارض وظيفية برعاية وزارة الشباب
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عمان - نظمت مبادرة شركة فيسبوك العالمية في 
المجتمعات«  »قادة  لتوزيع جوائز  األردن حفال 
لعام 2019 والتي يتم منحها ألفضل المجموعات 
هادف  ومحتوى  للتفاعل  آمنة  منصة  توفر  التي 
سعادة  برعاية  األردن،  في  المجتمع  يخدم 
طالل  مجموعة  رئيس  أبوغزاله  طالل  الدكتور 

العالمية.  أبوغزاله 

أهمية  أبوغزاله  الدكتور  أكد  الحفل  وخالل 
عام،  بشكل  المجاالت  جميع  في  االحتراف 
بشكٍل  االجتماعي  التواصل  وسائل  وفي 
فيسبوك  مجموعات  أهمية  إلى  مشيرا  خاص، 

العام.  الرأي  وتوجيه  األفراد  على  المباشر  تأثيرها  ومدى 

استثمار  من  بد  ال  حقيقي  تغيير  بإحداث  اإللكترونية  المجتمعات  قادة  قوة  »في ظل  أبوغزاله  وقال 
الشخصية«.  واغتيال  اإللكتروني  التنّمر  ظاهرة  ومحاربة  الكراهية  ونبذ  الخير  نشر  في  الجهود 

من  للحد  االجتماعي  التواصل  وسائل  لمستخدمي  لألخالق  ميثاق  لصياغة  مبادرة  أبوغزاله  وطرح 
بها. خاصة  مبادرة  إلطالق  المجتمعات  قيادات  داعيا  الكراهية،  وخطاب  السلبي  الخطاب 

المجموعات  اختيار  معايير  أن  النّجار  محمد  السيد  األردن  في  فيسبوك  سفير  بيّن  جانبه  من 
واالستفزاز،  الكراهية  وخطاب  التنمر  عن  بعيدا  فيسبوك  مجتمعات  معايير  اتباع  تشترط  األفضل 
يقل عن عامين وفيها  أفراد وليس شركات، وعمرها ال  أن يكون مؤسسوها  إلى اشتراط  باإلضافة 

هادف. ومحتوى  عاٍل  تفاعل 

والتي   2019 لعام  الفائزة  المجموعات  على  الجوائز  أبوغزاله  وزع  الحفل  ختام  وفي 
محتوى،  أفضل  جائزة  حدود«  بال  »مسافرون  مجموعة  وهي  مختلفة  فئات  ثمان  في  فازت 
األكثر  جائزة     Jordan Customer Service Page األردن  عمالء  خدمة  ومجموعة 
ومجموعة  نسائية،  مجموعة  أفضل  جائزة    Momsters »مامسترز«  ومجموعة  إبداعا، 
الرياضي«  النخبة  »ملتقى  ومجموعة  نشاطا،  األكثر  المجموعة  جائزة    Out & About
مجموعة  أفضل  جائزة    HERstoryArabia ومجموعة  مجموعة،  إدارة  أفضل  جائزة 
ومجموعة  تفاعال،  مجموعة  أفضل  جائزة  العرب«  المصممين  »اتحاد  ومجموعة  جديدة، 

شغفا. مجموعة  أفضل  جائزة   »Things to do«

تم  كما  والمعرفة  لإلبداع  راٍع  بصفته  أبوغزاله  طالل  الدكتور  سعادة  بتكريم  فيسبوك  سفير  وقام 
المؤثرين. من  لعدد  التقديرية  الشهادات  توزيع 

أبوغزاله يرعى حفل توزيع جوائز »قادة المجتمعات« لعام ٢٠١9
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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

تــــاج تيــــك: أعلــى المواصفــات وأفضــل ا�سعــار
تصميــــم وإنتــــاج طــــالل أبوغزالــــه العالميــــة

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

معالج 6500U Intel Core i7 (ذاكرة المعالج المؤقتة ٤ میجا، سرعة ۳,۱۰ جیجاھرتز).
.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).

معالج 8550U Intel Core i7 (ذاكرة المعالج المؤقتة ۸ میجا وسرعة٤,۰۰ جیجاھرتز).         
.DDR4  ذاكرة عشوائیة ۸ جیجابایت، نوع 

كرت شاشة نوع إنتل ذو وضوح عالي.
قرص صلب HDD بسعة تخزین ۱ تیرابایت وقرص تخزین سریع.

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 سنة واحدة.حقیبة البتوب (لون بني). مجانًا

جهاز البتوب 

جهاز البتوب 

* تضاف ضریبة المبیعات
نَستقبلكـــم خــالل أیّــام األسبــوع من الّساعــة الحادیـــة عشرة صباحـــاً وحتّــى الّساعـــة الثامنـــة مســـاء

ــى الّساعـــة الثامنـــة مســـاء ویوم السبــت مــن الّساعــة الحادیـــة عشرة صباحـــاً  وحتـَّ
مبنى طالل أبوغزالھ العالمیة ٤٦ شارع عبدالرحیم الواكد، الشمیساني، عمان، األردن

مبنى جامعة طالل أبوغزالھ ۱۰٤ شارع مكة، أم أذینة، عمان، األردن
info@tagtech.global :ھاتف:٦٥۱۰۰۹۰۹ ۹٦۲ +  |  فاكس:٦٥۱۰۰۹۰۱ ۹٦۲ +  |  البرید االلكتروني

TAGTECH.Global للطلب أونالین: یرجى زیارة الموقع اإللكتروني

دينار
٤۲٥

دينار
۳۹۰

دينار
۱٤۰

سعة بطاریة:٦۰۰۰ مللي أمبیر 


