
اإلصدار )69(  -  تشرين األول ٢٠٢١نشـرة إخباريــة

للمجلس  الـ6٠  الدورة  افتتاح  مع  بالتزامن 
»أبوغزاله  بين  تعاون  اتفاق  للمنظمة  التنفيذي 

العالمية« و«المنظمة العربية للتنمية الصناعية

عمان - على هامش افتتاح الدورة الـ60 للمجلس 
العربية  والمنظمة  وقعت  للمنظمة،  التنفيذي 
و”طالل  والتعدين  والتقييس  الصناعية  للتنمية 
في  للتعاون  مشتركا  اتفاقا  العالمية”  أبوغزاله 

والتكنولوجية.  الصناعية  المجاالت 

ويهدف التعاون إلى التنسيق في مجال الدعم الفني 
وتشجيع  الفنية،  واالستشارات  الخبرات  وتبادل 
اإلبداع  مجال  في  وكذلك  ونشرها،  المعرفة  نقل 
في  التوعية  ونشر  المعلومات  وتقنية  واالبتكار 

مجاالت الصناعة والتقييس والتعدين.

وخالل الجلسة االفتتاحية للدورة الـ60 للمجلس، 
رئيس  أبوغزاله  طالل  الدكتور  سعادة  أكد 
اعتزازه  العالمية”،  أبوغزاله  “طالل  ومؤسس 
بالمنظمة والجهود التي تبذلها لمواكبة التحوالت 
العالمية في عصر التكنولوجيا والثورة الصناعية 
الرابعة، واالستجابة للتحديات التي تطرحها هذه 
أهداف  لتحقيق  الدؤوب  والسعي  التكنولوجيا، 
والشاملة.  المستدامة  التكنولوجية  العربية  التنمية 

في هذا اإلصدار:
بالتزامن مع افتتاح الدورة الـ6٠ للمجلس 

التنفيذي للمنظمة اتفاق تعاون بين »أبوغزاله 
العالمية« و«المنظمة العربية للتنمية الصناعية

أبوغزاله يرعى ندوة »الفرص االستثمارية 
والتحديات التي يواجهها االقتصاد واسواق المال«

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

شركة طالل أبوغزاله للتوظيف المهني وتطوير 
الموارد البشرية

طالل أبوغزاله للتوظيف . . . 
قــصــة  الـنــجـاح
للمؤسسات  واالفراد
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والتقييس  الصناعية  للتنمية  العربية  للمنظمة  العام  المدير  الصقر  عادل  المهندس  رحب  جانبه  من 
مشيرا  العربية،  المنظمات  دعم  في  العالمية”  “أبوغزاله  بدور  وأشاد  أبوغزاله،  بالدكتور  والتعدين 
العلم  على  ترتكز  التي  المستقبلية  بالصناعات  االهتمام  على  حرصت  إنشائها  منذ  المنظمة  أن  إلى 

الصناعية.  للتنمية  رئيس  كمدخل  والمعرفة 

واتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل مشترك لبحث سبل تبادل الخبـرات المتعلقة بتقنية المعلومات 
عمل  ورشات  وتنظيم  وتطبيقاته،  الرقمي  التحول  واستشارات  اإللكترونية  والحلول  واالتصاالت 
العربية  الكوادر  الفكرية، وتأهيل  الملكية  التعاون في مجاالت  إلى  باإلضافة  ومؤتمرات متخصصة، 
وإعداد المواد التدريبية وخاصة في مجاالت مهارات تقنية المعلومات، والمساهمة في تصميم برامج 

المعنية.  الجهات  ومتطلبات  احتياجات  جديدة حسب 

وشارك في الجلسة عدد من المعنيين والمتخصصين من الدول العربية، استعرضوا عدة موضوعات 
وتأثير  األعمال،  نماذج  تغيير  في  االصطناعي  والذكاء  الرقمي  التحول  ودور  التكنولوجيا،  أبرزها 

الغد وغيرها. الذكاء االصطناعي على مهن  تطبيقات 

العاصمة  في  مقرها  يقع  والتي  والتعدين  والتقييس  الصناعية  للتنمية  العربية  المنظمة  أن  إلى  يشار 
الصـناعي  والتكامـل  التنسـيق  إلى  وتهدف  عربية،  دولة   21 عضويتها  في  تضم  الرباط،  المغربية 

العربي. الوطن  فـي  الصـناعة  تنميـة وتطـوير  فـي  العربـي واإلسـهام 

أما طالل أبوغزاله العالمية فهي أكبر مجموعة عالمية من الشركات التي تقدم الخدمات المهنية لبناء 
خالل  من  وذلك  الرقمي،  للتحول  خططها  في  ومساعدتها  وتطويرها،  والمؤسسات  األفراد  قدرات 
100 حول العالم، كما تعمل على إنتاج األجهزة التقنية بأفضل المواصفات وأقل األسعار،  أكثر من 

العالم التي يشهدها  المعرفي  التحول  لإلسهام في عمليات 
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أبوغزاله يرعى ندوة »الفرص االستثمارية والتحديات التي يواجهها االقتصاد واسواق المال«

العالمية”  أبوغزاله  “طالل  ومؤسس  رئيس  أبوغزاله  طالل  الدكتور  سعادة  رعاية  تحت   - عمان 
بعنوان   CFI المالية  للوساطة  االستثماري  المالي  االعتماد  شركة  نظمتها  اقتصادية  ندوة  افتتاح  تم 

واالسهم”.  والنفط  الذهب  في  االستثمارية  “الفرص 

طالل  الدكتور  بسعادة  عريقات  مهند  األستاذ  آي  اف  سي  شركة  في  المحللين  كبير  ورحب 
من  نأمل  الذي  الكبير  بـ”األستاذ  سعادته  ووصف  الندوة.  برعاية  اعتزازه  عن  معربا  أبوغزاله، 

خطاه”.  على  السير  شبابنا 

العربية  بالشركات  واعتزازه  فخره  االفتتاحية عن  كلمته  في  أبوغزاله  الدكتور طالل  سعادة  وعبر 
من  تعتبر  التي  آي  اف  سي  بشركة  وأشاد  وخدماتها،  بجودتها  العالمي  التنافس  على  وقدرتها 

التداول.  عالم  في  المتميزة  الشركات 

االستثمار  أهمية  وإلى  المالية،  األسواق  تواجه  التي  والتحديات  التطلعات  إلى  أبوغزاله  وأشار 
الرقمية.  العمالت  أهمية  إلى  أشار  كما  المتاحة.  الفرص  واستغالل 
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والعشرين  الواحد  القرن  في  واإلنترنت  االتصاالت  تكنولوجيا  في  التطّورات  أن  أبوغزاله  وبين 
“تحويل  إلى  أدى  مما  المالية،  األسواق  في  التداول  طبيعة  على  ُمباشر  بشكل  التأثير  في  ساهمت 
وأصبح  االستثمارات،  عالم  في  تغير  ذلك  عن  ونتج  إلكتروني،  تداول  إلى  المالية  التعامالت 
األوراق  في  الخاصة  والشراء  البيع  عمليات  تطبيق  في  الحاسوبية  األنظمة  يستخدمون  العمالء 

سهلة”.  بُطرق  األطراف  بين  الصفقات  تنفيذ  إلى  الوصول  أجل  من  المالية؛ 

اإلبداع واالستثمار في االختراعات  إلى  للتوجه  العربي  الشباب  إلى  نداء  أبوغزاله  الدكتور  ووجه 
وجوجل  بوك  الفيس  شبكة  إلى  مشيرا  العالم،  هذا  ريادة  في  األوائل  أصحابها  جعلت  أنها  حيث 

واالبتكارات. اإلبداعات  من  وغيرها 

العام  المدير  قبل  من  بدرع  أبوغزاله  طالل  الدكتور  الحفل  راعي  تكريم  تم  الندوة  نهاية  وفي 
لؤي عازر االستاذ  األردن  في   CFI لشركة 
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استمرارها  عن  البشرية  الموارد  وتطوير  المهني  للتوظيف  أبوغزاله  طالل  شركة  أكدت 
مكاتبها  جميع  خالل  من  كورونا  فايروس  جراء  الراهنة  الظروف  رغم  بالتوظيف  بعملها 

العالم.  حول  المنتشرة 

حيث  لعمالئها،  أو  العالمية«  أبوغزاله  »طالل  مكاتب  في  سواء  التوظيف  في  الشركة  وتستمر 
في  وااللتزام  الموظفين  وسالمة  صحة  على  حرصها  من  انطالقا  بعد،  عن  بالعمل  استمرت 
المتخصصة  الحلول  توفير  في  الوقت  ذات  في  االلتزام  مع  بالدول،  الخاصة  الرسمية  التعليمات 

التوظيف. عملية  توقف  أو  تعطل  دون  تحول  التي 

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 عالميا عن بعد جراء »فايروس كورونا«
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شركات  إحدى  البشرية،  الموارد  وتطوير  المهني  للتوظيف  أبوغزاله  طالل  شركة  تقدم 
البشرية  الموارد  كفاءات  رفع  بهدف  والتوظيف  التدريب  خدمات  العالمية،  أبوغزاله  طالل 

المستويات.  أعلى  وفق 

في  العاملة  للقوى  التدريبية  لالحتياجات  لدراستها  وفقا  التدريبية  البرامج  الشركة  وتوفر 
والخاص،  العام  القطاعين 

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

التكنولوجيا.  ونقل  المعلومات 

الموارد  وتطوير  المهني  للتوظيف  أبوغزاله  طالل  شركة  خدمات  من  االستفادة  ويمكن 
 http://www.tagirecruitment.com اإللكتروني  موقعها  زيارة  خالل  من  البشرية 
وظائف  عن  وللباحثين  موظفين،  عن  الباحثين  العمل  ألصحاب  الشركة  خدمات  يوفر  الذي 

العالم.  أنحاء  جميع  في 

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

اإللكتروني. الموقع 

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 



أدواتــك التقنيــة للمستقبــل الرقمــي  الحتمــي

4000 مللي أمبير 

 FHD – 15.6 إنش

مزود بكاميرا

واي فاي AC، بلوتوث 4.0

4000 مللي أمبير 

 FHD – 15.6 إنش

مزود بكاميرا

واي فاي AC، بلوتوث 4.0

7400 مللي أمبير 

 FHD – 15.6 إنش

مزود بكاميرا

يدعم بصمة ا
صبع 

واي فاي AC، بلوتوث 4.0

5000 مللي أمبير 

 FHD – 15.6 إنش

مزود بكاميرا

يدعم بصمة ا
صبع 

واي فاي AC، بلوتوث 4.2

(6500 U)  الجيل السادس i7  المعالج : انتل
 MX GT940 نيفيديا + HD معالج الرسومات :  انتل

DDR3  الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت نوع
 SSD 128 جيجا بايت | HDD سعة التخزين : 1 تيرا بايت

(4K) HDMI  3.0  مدخل USB 2.0، مدخلين USB مدخلين
لوحة مفاتيح مضاءة   

حقيبة البتوب

(8550 U)   الجيل الثامن i7  المعالج : انتل
® HD  معالج الرسومات :  انتل

 DDR4  الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت نوع
 SSD 128 جيجا بايت | HDD سعة التخزين : 1 تيرا بايت

(4K) HDMI  3.0  مدخل USB 2.0، مدخلين USB مدخلين
لوحة مفاتيح مضاءة   

(1065 G7 )     الجيل العاشر i7  المعالج : انتل
Iris® Plus Graphics  معالج الرسومات :  انتل
 DDR4  الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت نوع

 SSD 512  جيجا بات - SSD سعة التخزين : 128 جيجا بايت
(4K) HDMI  3.0  مدخل USB 2.0، مدخلين USB مدخل

لوحة مفاتيح مضاءة   

(10510 U )     الجيل العاشر i7  المعالج : انتل
  MX250 نيفيديا +  UHD  معالج الرسومات :  انتل

 DDR4  الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت نوع
  HDD 512  جيجا بات - SSD سعة التخزين : 128 جيجا بايت

RJ45 مدخل ، Type C 3.0، مدخل USB 2.0، مدخلين USB مدخل
لوحة مفاتيح مضاءة   

+962 65100 250 info@tagtech.global For More Information: www.tagtech.global

مبنى طالل أبوغزاله للتقنية 7، شارع عبدالرحيم الواكد، الشميساني، عمان، االردن
مبنى كلية طالل أبوغزاله 104، شارع مكة، أم اذينة، عمان، االردن

Gift

حقيبة البتوب Gift

حقيبة البتوب Gift

حقيبة البتوب Gift

JD
603

JD
550
VAT Included

JD
600
VAT Included

JD
673
VAT Included



*VAT Included

أدواتــك التقنيــة للمستقبــل الرقمــي  الحتمــي

4800 مللي أمبير 

 FHD – 14.1 إنش

مزود بكاميرا

واي فاي AC، بلوتوث 4.0

4000 مللي أمبير 

4290 مللي أمبير 

 FHD – 14.1 إنش

 FHD – 14 إنش

مزود بكاميرا

مزود بكاميرا

يدعم بصمة ا
صبع 

واي فاي AC، بلوتوث 4.0

7000 مللي أمبير 

FHD – 14.1 إنش
شاشة لمس

مزود بكاميرا

يدعم بصمة ا
صبع 

واي فاي AC، بلوتوث 4.2

واي فاي AC، بلوتوث 4.2

 Celeron N4100  المعالج : انتل
UHD معالج الرسومات :  انتل

 DDR3LP الذاكرة العشوائية : 4 جيجا بايت نوع
 EMMC 64 جيجا بايت  - SSD سعة التخزين : 256 جيجا بايت

HDMI  2.0  مدخل مصغر USB 3.0، مدخلين USB مدخل
RJ45 مدخل

(5005 U )  الجيل الخامس i3  المعالج : انتل
 HD 5500  معالج الرسومات :  انتل

 DDR3  الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت نوع
 HDD 512  جيجا بات - SSD سعة التخزين : 128 جيجا بايت
Type C  مدخل  ،HDMI  3.0  مدخل USB 2.0، مدخل USB مدخل

لوحة مفاتيح مضاءة   

(8259 U ) الجيل الثامن i5  المعالج : انتل
Iris® Plus 655     معالج الرسومات :  انتل

 DDR4  الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت نوع
 SSD سعة التخزين : 256 جيجا بايت

Type C  مدخل  ،HDMI  3.0  مدخل USB   مدخل
لوحة مفاتيح مضاءة   

(1005 G 1)  الجيل العاشر i3  المعالج : انتل
UHD معالج الرسومات :  إنتل

 DDR4  الذاكرة العشوائية : 4 جيجا بايت نوع
  SSD سعة التخزين : 128 جيجا بايت

RJ45 مدخل ، Type C  مدخل  ،HDMI  3.0  مدخل USB  مدخلين

+962 65100 250 info@tagtech.global For More Information: www.tagtech.global

مبنى طالل أبوغزاله للتقنية 7، شارع عبدالرحيم الواكد، الشميساني، عمان، االردن
مبنى كلية طالل أبوغزاله 104، شارع مكة، أم اذينة، عمان، االردن

Gift

Gift

Gift

Gift

حقيبة البتوب

حقيبة البتوب  |  ماوس  USB  |  غطاء مطاطي

JD
290

JD
340

JD
465

JD
215
VAT Included








