
اإلصدار )57(  -  تشرين أول ٢٠٢٠نشـرة إخباريــة

األعمال  رجال  لمنتدى  حوارية  جلسة  خالل 
العرب في الصين

فرصة  »كورونا«  أزمة  من  صنعنا  أبوغزاله: 
استثمارية كبيرة في المجال التكنولوجي

األعمال  رجال  »منتدى  استضاف   – عمان 
طالل  الدكتور  سعادة  الصين«  في  العرب 
بعنوان  رقمية  حوارية  جلسة  في  أبوغزاله 
جائحة  وبعد  مع  االقتصادي  »التعايش 
المملكة  سفير  بحضور  وذلك  كورونا«، 
سعادة  الشعبية  الصين  جمهورية  لدى  األردنية 
رجال  منتدى  ورئيس  الحسيني،  حسام  السيد 
عرفات  األستاذ  الصين  في  العرب  األعمال 
األعمال  رجال  من  كبير  وعدد  الحراحشة 

الصين.  في  العرب 

بالدكتور  الحراحشة  رحب  الجلسة  وخالل 
دعوة  قبول  على  الشكر  له  ووجه  أبوغزاله 
استفادة  إلى  تهدف  الندوة  أن  وبين  المنتدى. 
خبرة  من  الصين  في  العرب  األعمال  رجال 
األعمال  مجال  في  الطويلة  أبوغزاله  الدكتور 
مشيرا  المعلومات،  وتكنولوجيا  واالقتصاد 
أشد  من  واحدة  يواجه  اآلن  الجميع  أن  إلى 

العالم.  في  االقتصادية  األزمات 

في هذا اإلصدار:
فرصة  »كورونا«  أزمة  من  أبوغزاله: صنعنا 

التكنولوجي المجال  في  كبيرة  استثمارية 

أبو غزاله العالمية« تعتمد إجراءات خاصة 
لتوفير العناية الصحية لموظفيها وعائالتهم 

من فيروس كورونا

خدماتها  تقديم  تواصل  للتوظيف«  أبوغزاله 
كورونا بـفايروس  المتأثرة  الدول  في  بعد  عن 

المهني  للتوظيف  أبوغزاله  طالل  شركة 
البشرية الموارد  وتطوير 

طالل أبوغزاله للتوظيف . . . 
قــصــة  الـنــجـاح
للمؤسسات  واالفراد
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من  صنعت  العالمية«  أبوغزاله  »طالل  مجموعة  أن  أبوغزاله،  الدكتور  أكد  جانبه  من 
خالل  من  أنتجت  حيث  التكنولوجيا  مجال  في  كبيرة  استثمارية  فرصا  بأن  »كورونا«  أزمة 

األزمة.  هذه  سوء  على  متنوعة،  تقنية  أجهزة   6 للتقنية«  »أبوغزاله 

العالمية  المواصفات  تضاهي  عالية  بمواصفات  جاءت  األجهزة  تلك  أن  أبوغزاله  وبين 
أجهزة  تشمل  التي  ملحقاتها  وتنوع  الحديثة  والتصاميم  المميزات  من  بالعديد  وتتمتع 

محمولة.  وحواسيب  لوحية 

وبالتالي  لسنوات،  الوباء  هذا  مع  نعيش  وقد  بدايته،  في  زال  ما  الوباء  أن  أبوغزاله  وأضاف 
أن  مضيفا  الصحيح،  بالشكل  األزمة  استغالل  تم  ما  إذا  أكبر  ستكون  االستثمارية  الفرص  فإن 
وتطبيق  الجميع،  على  لزاما  أصبح  الذي  الرقمي،  التعلم  إلى  للتحول  تاريخية  فرصة  أمام  العالم 

اإللكترونية.  الحكومة  إلى  الحقيقي  التحول  قرارات 

تعنى  والتي  التقنية«،  األردنية  الصينية  »الجامعة  إنشاء  بصدد  أنه  إلى  أبوغزاله  وأشار 
طالل  كلية  بين  ما  بالشراكة  اإللكتروني،  واألمن  المعلومات  وتقنية  االصطناعي  الذكاء  بتعليم 

الصينية.  الجامعات  وإحدى  لالبتكار  الجامعية  أبوغزاله 

التعاون  على  منفتحون  العالمية«  »أبوغزاله  في  »أننا  أبوغزاله  أكد  الصين،  مع  التعاون  وحول 
تقديم االستشارات االقتصادية  المجالت من حيث  العرب في الصين في كافة  مع رجال األعمال 
بحاجتها،  العربية  األسواق  لرفد  مصانع  إنشاء  في  الشراكة  وكذلك  التجارية  العالمات  وتسجيل 

»كورونا«.  وباء  بمواجهة  الخاصة  المنتجات  خاصة 

الصين  في  العرب  األعمال  رجال  ومنتدى  العالمية«  »أبوغزاله  بين  الشراكة  أهمية  على  وشدد 
مشيرا   ،2013 عام  الصينية  الحكومة  أطلقتها  والتي  والطريق«  الحزام   « مبادرة  تفعيل  في 
TAG- الصينية  للتأشيرات  أبوغزاله  مركز  في  للمنتدى  دائم  مقر  افتتاح  قريبا  سيتم  أنه  إلى 
في  الراغبين  والطلبة  واالقتصاديين  األعمال  لرجال  االستشارات  بتقديم  سيقوم  Visaوالذي 

الشعبية.  الصين  جمهورية  في  الدراسة  أو  التجارة 

نادر  واألستاذ  الخطيب  ليث  األستاذ  من  كال  تضم  لجنة  تشكيل  على  االتفاق  تم  أنه  إلى  يشار 
شحروري من جانب المنتدى واألستاذ مأمون أبوالسباع واألستاذ رامز قنيبي من جانب »أبوغزاله 

الجانبين. بين  الموقعة  االتفاقية  بنود  لتفعيل  العالمية« 
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أبوغزاله  »طالل  اتخذت   – عمان 
اإلجراءات  من  جملة  العالمية« 
الصحية  العناية  لتوفير  الخاصة 
وأفراد عائالتهم من جائحة  لموظفيها 

.Covid19 فايروس كورونا 

تنظيم  اإلجراءات  تلك  أبرز 
للموظفين  مجانية  فحوصات 
جهات  خالل  من  عائالتهم  وألفراد 
سواء  ومعتمدة،  متخصصة  طبية 
في  أو  الطبية،  الجهات  تلك  لدى 
خالل  منازلهم  في  أو  العمل  موقع 

المعتمد  الصحي  البروتوكول  وتطبيق  الموظفين  على  لالطمئنان  وذلك  الشامل،  الحظر  فترة 
عائالتهم. أفراد  أو  الموظفين  بين  إصابات  وجود  حال  في 

للتأكد  الالزمة  الوقائية  اإلجراءات  جميع  بتطبيق  العالمية«  أبوغزاله  »طالل  وتقوم 
هذه  ومن  العمل.  مقر  في  بينهم  العدوى  انتشار  ومنع  وعائالتهم  الموظفين  حماية  من 
من  والتأكد  الشركة  مكاتب  إلى  الدخول  قبل  الموظف  حرارة  درجة  فحص  اإلجراءات، 
األيدي  وتعقيم  بالموظف،  الخاص  الذكي  الهاتف  على  »أمان«  برنامج  وتفعيل  تحميل 
في  الموظف  تواجد  فترة  طوال  الكمامات  بارتداء  وااللتزام  الخروج،  وعند  الدخول  قبل 
التقليدية  االجتماعات  عن  واالستعانة  االجتماعي  التباعد  إجراءات  وتطبيق  المكتب، 

أخرى.  إجراءات  إلى  باإلضافة  الرقمية  باالجتماعات 

للمصابين  المخالطين  الموظفين  لجميع  المجانية  الفحوصات  عمل  المجموعة  وتواصل 
عشوائية  فحوصات  إلى  باإلضافة  المرض،  أعراض  عليهم  تظهر  الذين  وللموظفين 
مستمر. بشكل  الخارجية  الجهات  مع  يتعاملون  والذين  للمرض  عرضة  األكثر  للموظفين 

توقف،  دون  كالمعتاد  أعمالها  وممارسة  خدماتها  تقديم  في  مستمرة  أنها  المجموعة  وتؤكد 
الشامل. الحظر  خالل  وإلكترونيا 

فايروس  بانتشار  المرتبطة  األزمة  بداية  ومنذ  العالمية«  أبوغزاله  »طالل  أن  إلى  يشار 
تقم  لم  كما  لديها،  العاملين  الموظفين  من  أي  رواتب  إيقاف  أو  بتخفيض  تقم  لم   ،19 كوفيد 
حول  المنتشرة  فروعها  جميع  في  وذلك  المجموعة  في  يعمل  موظف  أي  خدمات  بإنهاء 

. . لم لعا ا

أبو غزاله العالمية« تعتمد إجراءات خاصة لتوفير العناية الصحية لموظفيها وعائالتهم 
من فيروس كورونا
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أبوغزاله للتوظيف« تواصل تقديم خدماتها عن بعد في الدول المتأثرة بـفايروس كورونا
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، 
من  انطالقا  بعد  عن  بالعمل 
وسالمة  صحة  على  حرصها 

مع  الصحي،  الحجر  قرار  تطبق  التي  بالدول  الخاصة  الرسمية  التعليمات  في  وااللتزام  الموظفين 
عملية  توقف  أو  تعطل  دون  تحول  التي  المتخصصة  الحلول  توفير  في  الوقت  ذات  في  االلتزام 

لتوظيف.  ا

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

أخرى. ميزات 

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



*VAT Included

أدواتــك التقنيــة للمستقبــل الرقمــي  الحتمــي

طــــــالل أبوغزالــــــه للتقنيــــــة

www.tagtech.global :لمشاهدة تفاصيل كافة منتجاتنا يرجى زيارة
info@tagtech.global+٩٦٢٦٥١٠٠٩٠٩

نظام تشغيل أندرويد ٩,٠

مجانًا: حافظة جلدية مزّودة بلوحة مفاتيح
شاشة حماية، سماعات بلوتوث ذات جودة عالية

كفالة مصنعية لمدة سنة واحدة  

معالج ثماني المراكز بسرعة ١,٦ جيجاهرتز.
شاشة عالية الوضوح بحجم ١٠,١ إنش مع خاصّية HD، وبدقة ١٢٠٠ x ١٩٢٠بكسل.

ذاكرة عشوائّية ٤ جيجا بايت.        سعة تخزين ٦٤ جيجا بايت. 
كاميرا أمامّية بدقة ٥ ميجابكسل

 وكاميرا خلفية بدقة ١٣ ميجابكسل مزودة بـ فالش.
.(GPS) مزّود بشريحتّي هاتف وبلوتوث ونظام تحديد المواقع

.(4G ,3G ,2G) يدعم شبكات الجيل الثاني والثالث والّرابع

DDR3 6500         ذاكرة عشوائية ٨ جيجابايت، نوعU Intel Core i7 معالج
كرت شاشة من نوع إنتل ذو وضوح عالي

كرت شاشة إضافي من نوع NVIDIA  وبسعة ٢ جيجابايت 
يدعم االتصال الالسلكي WIFI و بلوتوث

قرص صلب HDD بسعة تخزين ١ تيرابايت وقرص تخزين سريع SSD بسعة 
١٢٨غيغا بايت           يدعم االتصال الالسلكي WIFI و بلوتوث

 مزّود بمخرج SD/MMC 1 IN 2 ،4K HDMI        هيكل معدني (ألمنيوم)
    (FHD) شاشة بحجم ١٥,٦ إنش بوضوح عالي

لوحة مفاتيح مع خاصية اÄضاءة           كاميرا ويب بدقة ٢,٠ ميجابكسل     
3.0 USB 2.0، مدخلين USB مدخلين

DDR4  8550       ذاكرة عشوائية ٨ جيجابايت، نوعU Intel Core i7 معالج
كرت شاشة نوع إنتل ذو وضوح عالي    

قرص صلب SDD بسعة تخزين 512 جيجا بايت       SSD بسعة ١٢٨ غيغا بايت
يدعم االتصال الالسلكي WIFI و بلوتوث   

(FHD) شاشة بحجم ١٥,٦ إنش بوضوح عالي
 مدخلين USB 2.0، مدخلین USB 3.0        كاميرا ويب بدقة ٢,٠ ميجابكسل

    (FHD) شاشة بحجم ١٥,٦ إنش بوضوح عالي
لوحة مفاتيح مع خاصية اÄضاءة           هيكل معدني (ألمنيوم)

SD/MMC 1 IN 2 ،4K HDMI مزّود بمخرج 

مجانًا: حقيبة البتوب (لون بني)، كفالة مصنع لمّدة سنة واحدة

مجانًا: حقيبة البتوب (لون بني)، كفالة مصنع لمّدة سنة واحدة
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 Intel Core i3 معالج
كرت شاشة من نوع إنتل ذو وضوح عالي 

قرص صلب HDD بسعة تخزين 500 جيجا بايت وقرص تخزين
 سريع SSD بسعة 128 جيجا بايت

 4K HDMI و بلوتوث            مزّود بمخرج WIFI يدعم االتصال الالسلكي
(FHD) هيكل معدني "المنيوم" مع شاشة بحجم 14 إنش بوضوح عالي

         Type C 3.0      مدخل USB 2.0، مدخل USB مدخل
سعة البطارية 4000  مللي امبير         لوحة مفاتيح مع خاصية ا¥ضاءة

ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت

(1065G7) الجيل العاشر Intel Core i7 معالج
DDR4 ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت من نوع

 3.0 USB 2.0، مدخلين USB كرت شاشة من نوع إنتل ذو وضوح عالي        مدخل
قرص تخزين سريع SSD بسعة 512 جيجا بايت. با¥ضافة الى قرص سريع
 SSD بسعة 128 جيجا بايت                    لوحة مفاتيح مع خاصية ا¥ضاءة    

       4K HDMI و بلوتوث مزّود بمخرج WIFI يدعم االتصال الالسلكي
(FHD IPS) هيكل معدني "المنيوم" مع شاشة بحجم 15.6 إنش بوضوح عالي

سعة البطارية 7400  مللي امبير

  Stylus Pen مزود بلوحة مفاتيح مع قلم
معالج ثماني المراكز A55 بسرعة 1.6 جيجا هيرتز + 1.2 جيجا هيرتز

شاشة عالية الوضوح HD بحجم 10.1 انش وبدقة 1200 @1920 بكسل
ذاكرة عشوائية 4 جيجابايت            سعة التخزين 64 جيجابايت

كاميرا امامية بدقة 5 ميجا بكسل وكاميرا خلفية بدقة 13 ميجا بكسل
مزود بشريحة هاتف وبلوتوث ونظام االتصال

 a/b/g/n/ac 802.11 Wi-Fi IEEE باالنترنت 
(4G,3G,2G) يدعم الشبكات الجيل الثاني والثالث والرابع

سعة البطارية 6500 مللي امبير
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Stylus Pen مجانًا: حافظه جلدية مزودة بلوحة مفاتيح، قلم
شاشة حماية، سماعات بلوتوث ذات جودة عالية

كفالة مصنعية لمدة سنة واحدة  

أدواتــك التقنيــة للمستقبــل الرقمــي  الحتمــي

طــــــالل أبوغزالــــــه للتقنيــــــة

www.tagtech.global :لمشاهدة تفاصيل كافة منتجاتنا يرجى زيارة
info@tagtech.global+٩٦٢٦٥١٠٠٩٠٩

مجانًا: حافظه قماش ، كفالة مصنعية لمدة سنة واحدة 

مجانًا: حافظه قماش ، كفالة مصنعية لمدة سنة واحدة  


