
اإلصدار )56(  -  أيلول ٢٠٢٠نشـرة إخباريــة

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

المهني  للتوظيف  أبوغزاله  طالل  شركة  أكدت 
بعملها  استمرارها  البشرية  الموارد  وتطوير 
فايروس  جراء  الراهنة  الظروف  رغم  بالتوظيف 

مكاتبها.   كورونا من خالل جميع 

لمكاتب  سواء  التوظيف  في  الشركة  وتستمر 
حيث  لعمالئها،  أو  العالمية«  أبوغزاله  »طالل 
على  حرصها  من  انطالقا  بعد  عن  بالعمل  تستمر 
التعليمات  في  وااللتزام  الجميع،  وسالمة  صحة 
الحجر  قرار  تطبق  التي  بالدول  الخاصة  الرسمية 
توفير  في  الوقت  ذات  في  االلتزام  مع  الصحي، 
أو  تعطل  دون  تحول  التي  المتخصصة  الحلول 

التوظيف. عملية  توقف 

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

أخرى. ميزات  عدة 

في هذا اإلصدار:
خدماتها  تقديم  تواصل  للتوظيف«  أبوغزاله 

بـ »كورونا« المتأثرة  الدول  بعد في  عن 

Steam Center أبوغزاله للمعرفة« و«
ينظمان تدريبا مجانيا حول الذكاء االصطناعي

المهني  للتوظيف  أبوغزاله  طالل  شركة 
البشرية الموارد  وتطوير 

لألطفال عربي  تابلت  أول  تصدر  »أبوغزاله« 

طالل أبوغزاله للتوظيف . . . 
قــصــة  الـنــجـاح
للمؤسسات  واالفراد
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طالل  مركز  نظم   – عمان 
مع  بالتعاون  للمعرفة  أبوغزاله 
تدريبية  ورشة   Steam Center

االصطناعي.  الذكاء  حول 

تنفيذا  التدريبية  الورشة  وتأتي 
ما  الموقعة  التعاون  التفاقية 
تهدف  والتي  الجانبين،  بين 
الدورات  عقد  في  التعاون  إلى 
الذكاء  مجال  في  التدريبية 
الروبوت  وعلم  االصطناعي 
والبرمجة  األشياء  وإنترنت 
في  لتُعقد  الحياتية،  والمهارات 
أبوغزاله  طالل  مجتمع  مقرات 

المملكة. أنحاء  جميع  في  المنتشرة  المعرفة  ومحطات  للمعرفة 

على  ومشاركة  مشارك   18 بحضور  ساعات  خمس  لمدة  استمرت  التي  الورشة  ركزت 
تحميلها  وكيفية  األردوينو  وبرمجيات  االصطناعي،  والذكاء  األشياء  إنترنت  إلى  »مدخل 
من  وغيرها  للحركة  الروبوتات  وبرمجة  التفاعلية  اإللكترونية  المشاريع  وتصميم 

العالقة.  ذات  المواضيع 

على  تعمل  أنها  كما  االصطناعي،  الذكاء  على  التعرف  فرصة  المشاركين  الورشة  ومنحت 
االصطناعي،  الذكاء  استراتيجية  إنشاء  على  البيانات  متخصصي  من  المؤهلين  تشجيع 

الذكاء.  مشروع  وتشغيل  إعداد  كيفية  ولمعرفة 

األستاذ  للمعرفة  أبوغزاله  طالل  لمركز  التنفيذي  المدير  أعلن  التدريبية  الورشة  ختام  في 
الذكاء  مجال  في  المتخصصة  التدريبية  البرامج  من  جديدة  مجموعة  عن  المجالي  زيد 
مجال  في  خاص  تدريبي  »دبلوم  البرامج  هذه  أول  سيكون  حيث  والبرمجة  الصناعي 

المقبل. أول  تشرين  خالل  للمعرفة  أبوغزاله  طالل  مركز  داخل  الذكاء« 

األمر  واالبتكار،  اإلبداع  على  بالتركيز  دوما  ينادي  أبوغزاله  الدكتور طالل  أن  إلى  يشار 
بيئة  توفير  على  تركز  التي  لالبتكار  الجامعية  أبوغزاله  طالل  كلية  إنشاء  إلى  دعاه  الذي 
وإمكانات  حديثة  دراسية  أساليب  من  توفره  ما  خالل  من  واالبتكار  اإلبداع  لخلق  مناسبة 

للتسويق.  قابلة  منتجات  إلى  اإلبداعية  واختراعاتهم  أفكارهم  لتحويل  للطلبة  تتيحها 

»أبوغزاله للمعرفة« و Steam Center ينظمان تدريبا مجانيا حول الذكاء االصطناعي
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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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»أبوغزاله« تصدر أول تابلت عربي لألطفال
طالل  شركة  أعلنت   - عمان 
إصدار  عن  للتقنية،  أبوغزاله 
مخصص  عربي  تابلت  أول 
المواصفات  بأعلى  لألطفال 
»أبوغزاله  من  وبدعم  الدولية 
برامجها  ضمن  فاونديشن« 

المجتمع. لخدمة 

للتسويق  التنفيذي  المدير  وقال 
أبوغزاله  مجموعة  في  الدولي 
لوكالة  القنيبي  رامز  العالمية 

من  والمدعوم  المنافس  بسعره  يتميز  الذي  التابلت  جهاز  إن  االحد،  اليوم  )بترا(  االردنية  االنباء 
اضافة  رام،  جيجا   2 تخزينية  ومساحة  غراما،   340 الى  يصل  الذي  الخفيف  ووزنه  المجموعة، 
الوضوح،  عالية  خلفية  وكاميرا  أمامية  كاميرا  فيه  يتوفر  كما  جيجا،   32 تبلغ  تخزينية  سعة  الى 

المقبل. الشهر  بداية  االسواق  في  توفيره  سيتم  اتصال،  شريحة  ويدعم  لحمايته،  وغطاء 

وطالب  لألطفال  مخصصة  تابلت  اجهزة  توفير  الى  يتجه  اليوم  العالم  أن  الى  القنيبي  واشار 
التعليم  أنظمة  الى  الحكومة  وتوجه  تحول  مع  يتماشى  الجهاز  هذا  اصدار  أن  مؤكدا  المدارس، 

الذكية. الحقيبة  مشروع  من  جزءا  سيكون  وأنه  بعد،  وعن  الكترونياً 

في  والزيادة  واالبتكار  االبداع  على  الطالب  تحفز  التعليم  في  الحديثة  التقنيات  استخدام  إن  واضاف 
الطالب  من  لكل  والجهد  الوقت  اختصار  في  تسهم  كما  حديثة،  أنظمة  باستخدام  التحصيلي  مستواه 
يمثل  الجهاز  هذا  انتاج  أن  عصبة،  ابو  صالح  تيك  تاج  عام  مدير  اوضح  جهته،  من   . والمعلم 
انتاجها  تم  التي  تيك«  »تاج  أجهزة  جميع  أن  حيث  العالمية«،  أبوغزاله  »طالل  لـ  جديدة  انطالقة 
عربي  جهاز  أول   ، الجديد  التابلت  جهاز  يعتبر  بينما  والفئات،  األعمار  جميع  تناسب  كانت  سابقا، 

)بترا(  احتياجاتهم.  ويناسب  لألطفال  مخصص 
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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

نظام التشغيل اندرويد 9 

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  


