نشـرة إخباريــة

اإلصدار ( - )62آيار 2021

مركز طالل أبوغزاله للمعرفة يعقد عدة دورات
تدريبية خالل أيار

في هذا اإلصدار:
مركز طالل أبوغزاله للمعرفة يعقد عدة دورات
تدريبية خالل أيار
برعاية الدكتور أبوغزاله جامعة عمان
َي الريادة»
العربية تنظم فعاليات «يو م ّ
نشاطات محطات المعرفة خالل أيار

مراكز مجتمـع طالل
أبوغزاله للمعرفـة ...
بوابتك إلـى
المـســتــقـبــــل

عمان -عقد مركز طالل أبوغزاله للمعرفة خالل شهر
أيار عدة دورات تدريبية من خالل برنامج ،Zoom
نظرا الستمرار جائحة كورونا ،وتضمنت ما يلي:
•افتتاح دبلوم جديد في الموارد البشرية وعقد
بعض الدورات التي تندرج تحت الدبلوم
وهي مدخل إلى إدارة الموارد البشرية
وتخطيط المسار الوظيفي منتسبين 42
متدربا ومتدربة.
•استمرار عقد دورات تندرج تحت الدبلومات
المنعقدة من الشهر الماضي والتي تشمل دورة
 HR Excelودورة تدقيق الموارد البشرية
ودورة التدريب والتطوير في مجال دبلوم الموارد
البشرية ،ودورة الترجمة العلمية والترجمة
الصحفية وأساليب الترجمة ودورة الترجمة
التحريرية في مجال دبلوم الترجمة ،حيث كان
عدد منتسبي الدورات  44متدربا ومتدربة.
•عقد دورة كتابة الرسائل والتقارير
بمشاركة  10متدربين.
•عقد دورة طريق طالل أبوغزاله للنجاح
(مهـــارات االتصال وكتابة الرسائل
والتقارير) بمشاركة  12متدربا ومتدربة.

برعاية الدكتور أبوغزاله جامعة عمان العربية تنظم فعاليات «يو َم ّي الريادة»

عمان – نظم «مركز اإلبداع واألعمال الرّ ياديّة»
في جامعة عمان العربية ،فعاليات» يو َم ّي الرّ يادة»،
برعاية سعادة الدكتور طالل أبوغزاله رئيس
ومؤسس «طالل أبوغزاله العالميّة» ،بحضور
األستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس الجامعة،
وعدد من رواد األعمال ،والطلبة والمهتمين.

أبوغزاله» استطاعت أن تنافس شركات العالم في
المجال التقني بتأسيسها لشركة طالل أبوغزاله
للتقنية التي تقوم حاليا بتصنيع منتجات تقنية تتميز
بمواصفات عالمية ومط ّورة من خالل خبرائها
تشمل أجهزة كمبيوتر محمول وتابليتات ،وهواتف
ذكية وغيرها من األجهزة.

وهدفت الفعاليات إلى ترسيخ مصطلح الرّ يادة في
األعمال ،وبث حب التميز بين الحاضرين ،من
خالل استعراض قصص نجاحات رواد األعمال
في األردن والعالم ،ولكون الدكتور طالل أبوغزاله
من أبرزهم.

وأشار إلى أن التميز كان من خالل فريق عمل
يعمل بجد واجتهاد تحت شعار «نعمل بجد واجتهاد
ال لننجح فقط ،بل لنكون في المرتبة األولى عالميا».

واستعرض الدكتور أبوغزاله بعضا من مسيرة
حياته العملية التي بدأت بعد تخرجه من الجامعة
األمريكية في بيروت ،وعن مسيرته في تأسيس
«طالل أبوغزاله العالمية» التي احتلت المرتبة
األولى عالميا في مجال حقوق الملكية الفكرية
وأصبحت تملك أكثر من مائة فرع في شتى
عواصم العالم.
وقال« :بعد تخرجي من الجامعة وجدت أن حقوق
الملكية الفكرية هي أحد أسس التقدم والتفوق،
وبدأت بدراسة هذا المجال بشكل فردي ،فأنشأت
شركة حقوق ملكية فكرية عالمية باالستناد إلى
تقنية معلومات والـ ،»Big Dataلتصبح الشركة
األولى على مستوى العالم».
وبين أبوغزاله أن اإلبداع له ثالثة معايير ،هي
أن يعتمد على تقنية المعلومات واالتصاالت ،وأن
يكون جديد وذا فائدة ،مضيفا أن مجموعة «طالل
www.tagks.com

من جانبه وجه الدكتور الوديان شكره وتقديره
للدكتور طالل أبوغزاله على تكرمه برعاية هذه
الفعالية ،وقال« :نعيش حاليا في عصر مليء
بالمفاجآت والتغيرات السريعة في ظل ما نعيشه
من أزمات وتقلبات اقتصادية وصحية ،حيث باتت
الريادة في وقتنا الحالي سفينة للنجاة لدفع عجلة
االستدامة وخلق فرص العمل».
وأكد الدكتور الوديان حرص جامعة عمان العربية
منذ نشأتها على أن تكون جامعة متميزة في التعليم
والبحث العلمي وفاعلة في بناء مجتمع المعرفة،
من خالل اتخاذ الريادة والتميز ركيزة تستند إليها
في كل المراحل.
وفي نهاية الحفل الذي أداره الدكتور رامي هناندة
مدير مركز اإلبداع واألعمال الريادية في الجامعة
اتفق الجانبان على تعزيز التعاون بينهما في
مختلف المجاالت ذات االهتمام المشترك وخاصة
اإلبداع واالبتكار بالتعاون مع كلية طالل أبوغزاله
الجامعية لالبتكار.
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نشاطات محطات المعرفة خالل أيار:

اتفاقية
1.توقيع
مع
تعاون
إقليم
سلطة
البترا التنموي
ا لسيا حي
لتأسيس محطة
طالل أبوغزاله
في
للمعرفة
المركز الثقافي
ا لخا ص
لسلطة
با
جهاز
بـ 30
TA G I T O P
ال ستخد ا مها
في مجال التدريب وتنمية أبناء المجتمع المحلي ،وذلك خالل حفل خاص برعاية معالي
وزير الثقافة السيد علي العايد.
2.تجديد اتفاقية التعاون مع جامعة االسراء لالستمرار في بناء القدرات لطلبة الجامعة وأبناء المجتمع المحلي.
3.توقيع اتفاقية تدريب مع شركة صناع المفرق لتطوير األعمال حيث تم توقيع االتفاقية في مبنى
اإلدارة العامة لتفعيل التدريب في محافظة المفرق بشكل أكبر.
4.بحث عقد الدورات التدريبية وتسويق أجهزة  TAG TECHفي محافظة المفرق مع الجهات المعنية.
5.عقد مجموعة من الورشات التدريبية البناء مخيم غزة /جرش وجاري العمل على عقد مجموعة
من الدورات التدريبية ألبناء المجتمع المحلي في المحافظة.
6.تفعيل محطات المعرفة في محافظة المفرق بحيث تم عقد مجموعة من الورشات التدريبية وإعداد
خطة للعديد من الدورات التدريبية بمشاركة عدد من أبناء المجتمع المحلي في المحافظة.
www.tagks.com
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أدواﺗــﻚ اﻟﺘﻘﻨﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒــﻞ اﻟﺮﻗﻤــﻲ اﻟﺤﺘﻤــﻲ

 4000ﻣﻠﻠﻲ أﻣﺒﻴﺮ

 15.6إﻧﺶ – FHD

JD

550

ﻣﺰود ﺑﻜﺎﻣﻴﺮا

VAT Included

واي ﻓﺎي  ،ACﺑﻠﻮﺗﻮث 4.0

اﻟﻤﻌﺎﻟﺞ  :اﻧﺘﻞ  i7اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺴﺎدس )(6500 U
ﻣﻌﺎﻟﺞ اﻟﺮﺳﻮﻣﺎت  :اﻧﺘﻞ  + HDﻧﻴﻔﻴﺪﻳﺎ MX GT940
اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ  8 :ﺟﻴﺠﺎ ﺑﺎﻳﺖ ﻧﻮع DDR3
ﺳﻌﺔ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ  1 :ﺗﻴﺮا ﺑﺎﻳﺖ  128 | HDDﺟﻴﺠﺎ ﺑﺎﻳﺖ SSD
ﻣﺪﺧﻠﻴﻦ  ،2.0 USBﻣﺪﺧﻠﻴﻦ  3.0 USBﻣﺪﺧﻞ (4K) HDMI
ﻟﻮﺣﺔ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻣﻀﺎءة

Gift

ﺣﻘﻴﺒﺔ ﻻﺑﺘﻮب

 4000ﻣﻠﻠﻲ أﻣﺒﻴﺮ

JD

600
VAT Included

 15.6إﻧﺶ – FHD

ﻣﺰود ﺑﻜﺎﻣﻴﺮا

واي ﻓﺎي  ،ACﺑﻠﻮﺗﻮث 4.0

اﻟﻤﻌﺎﻟﺞ  :اﻧﺘﻞ  i7اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ )(8550 U
ﻣﻌﺎﻟﺞ اﻟﺮﺳﻮﻣﺎت  :اﻧﺘﻞ ® HD
اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ  8 :ﺟﻴﺠﺎ ﺑﺎﻳﺖ ﻧﻮع DDR4
ﺳﻌﺔ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ  1 :ﺗﻴﺮا ﺑﺎﻳﺖ  128 | HDDﺟﻴﺠﺎ ﺑﺎﻳﺖ SSD
ﻣﺪﺧﻠﻴﻦ  ،2.0 USBﻣﺪﺧﻠﻴﻦ  3.0 USBﻣﺪﺧﻞ (4K) HDMI
ﻟﻮﺣﺔ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻣﻀﺎءة

Gift

ﺣﻘﻴﺒﺔ ﻻﺑﺘﻮب

 7400ﻣﻠﻠﻲ أﻣﺒﻴﺮ

JD

603

 15.6إﻧﺶ – FHD

ﻣﺰود ﺑﻜﺎﻣﻴﺮا

ﻳﺪﻋﻢ ﺑﺼﻤﺔ ا ﺻﺒﻊ

واي ﻓﺎي  ،ACﺑﻠﻮﺗﻮث 4.0

اﻟﻤﻌﺎﻟﺞ  :اﻧﺘﻞ  i7اﻟﺠﻴﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ ) (1065 G7
ﻣﻌﺎﻟﺞ اﻟﺮﺳﻮﻣﺎت  :اﻧﺘﻞ Iris® Plus Graphics
اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ  8 :ﺟﻴﺠﺎ ﺑﺎﻳﺖ ﻧﻮع DDR4
ﺳﻌﺔ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ  128 :ﺟﻴﺠﺎ ﺑﺎﻳﺖ  512 - SSDﺟﻴﺠﺎ ﺑﺎت SSD
ﻣﺪﺧﻞ  ،2.0 USBﻣﺪﺧﻠﻴﻦ  3.0 USBﻣﺪﺧﻞ (4K) HDMI
ﻟﻮﺣﺔ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻣﻀﺎءة

Gift

ﺣﻘﻴﺒﺔ ﻻﺑﺘﻮب

 5000ﻣﻠﻠﻲ أﻣﺒﻴﺮ

JD

673

 15.6إﻧﺶ – FHD

ﻣﺰود ﺑﻜﺎﻣﻴﺮا

VAT Included

ﻳﺪﻋﻢ ﺑﺼﻤﺔ ا ﺻﺒﻊ

واي ﻓﺎي  ،ACﺑﻠﻮﺗﻮث 4.2

اﻟﻤﻌﺎﻟﺞ  :اﻧﺘﻞ  i7اﻟﺠﻴﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ ) (10510 U
ﻣﻌﺎﻟﺞ اﻟﺮﺳﻮﻣﺎت  :اﻧﺘﻞ  + UHDﻧﻴﻔﻴﺪﻳﺎ MX250
اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ  8 :ﺟﻴﺠﺎ ﺑﺎﻳﺖ ﻧﻮع DDR4
ﺳﻌﺔ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ  128 :ﺟﻴﺠﺎ ﺑﺎﻳﺖ  512 - SSDﺟﻴﺠﺎ ﺑﺎت HDD
ﻣﺪﺧﻞ  ،2.0 USBﻣﺪﺧﻠﻴﻦ  ،3.0 USBﻣﺪﺧﻞ  ، Type Cﻣﺪﺧﻞ RJ45
ﻟﻮﺣﺔ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻣﻀﺎءة

Gift

ﺣﻘﻴﺒﺔ ﻻﺑﺘﻮب

ﻣﺒﻨﻰ ﻃﻼل أﺑﻮﻏﺰاﻟﻪ ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﺔ  ،7ﺷﺎرع ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ اﻟﻮاﻛﺪ ،اﻟﺸﻤﻴﺴﺎﻧﻲ ،ﻋﻤﺎن ،اﻻردن
ﻣﺒﻨﻰ ﻛﻠﻴﺔ ﻃﻼل أﺑﻮﻏﺰاﻟﻪ  ،104ﺷﺎرع ﻣﻜﺔ ،أم اذﻳﻨﺔ ،ﻋﻤﺎن ،اﻻردن
+962 65100 250
info@tagtech.global For More Information: www.tagtech.global

أدواﺗــﻚ اﻟﺘﻘﻨﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒــﻞ اﻟﺮﻗﻤــﻲ اﻟﺤﺘﻤــﻲ

 4800ﻣﻠﻠﻲ أﻣﺒﻴﺮ

 14.1إﻧﺶ – FHD

JD

215
VAT Included

ﻣﺰود ﺑﻜﺎﻣﻴﺮا

واي ﻓﺎي  ،ACﺑﻠﻮﺗﻮث 4.0

اﻟﻤﻌﺎﻟﺞ  :اﻧﺘﻞ Celeron N4100
ﻣﻌﺎﻟﺞ اﻟﺮﺳﻮﻣﺎت  :اﻧﺘﻞ UHD
اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ  4 :ﺟﻴﺠﺎ ﺑﺎﻳﺖ ﻧﻮع DDR3LP
ﺳﻌﺔ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ  256 :ﺟﻴﺠﺎ ﺑﺎﻳﺖ  64 - SSDﺟﻴﺠﺎ ﺑﺎﻳﺖ EMMC
ﻣﺪﺧﻞ  ،3.0 USBﻣﺪﺧﻠﻴﻦ  2.0 USBﻣﺪﺧﻞ ﻣﺼﻐﺮ HDMI
ﻣﺪﺧﻞ RJ45

Gift

 4000ﻣﻠﻠﻲ أﻣﺒﻴﺮ

 14.1إﻧﺶ – FHD

JD

290

ﻣﺰود ﺑﻜﺎﻣﻴﺮا

ﻳﺪﻋﻢ ﺑﺼﻤﺔ ا ﺻﺒﻊ

واي ﻓﺎي  ،ACﺑﻠﻮﺗﻮث 4.0

اﻟﻤﻌﺎﻟﺞ  :اﻧﺘﻞ  i3اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ) (5005 U
ﻣﻌﺎﻟﺞ اﻟﺮﺳﻮﻣﺎت  :اﻧﺘﻞ HD 5500
اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ  8 :ﺟﻴﺠﺎ ﺑﺎﻳﺖ ﻧﻮع DDR3
ﺳﻌﺔ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ  128 :ﺟﻴﺠﺎ ﺑﺎﻳﺖ  512 - SSDﺟﻴﺠﺎ ﺑﺎت HDD
ﻣﺪﺧﻞ  ،2.0 USBﻣﺪﺧﻞ 3.0 USBﻣﺪﺧﻞ  ،HDMIﻣﺪﺧﻞ Type C
ﻟﻮﺣﺔ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻣﻀﺎءة

Gift

ﺣﻘﻴﺒﺔ ﻻﺑﺘﻮب

 4290ﻣﻠﻠﻲ أﻣﺒﻴﺮ

JD

 14إﻧﺶ – FHD

340
ﻣﺰود ﺑﻜﺎﻣﻴﺮا

واي ﻓﺎي  ،ACﺑﻠﻮﺗﻮث 4.2

اﻟﻤﻌﺎﻟﺞ  :اﻧﺘﻞ  i3اﻟﺠﻴﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ )(1005 G 1
ﻣﻌﺎﻟﺞ اﻟﺮﺳﻮﻣﺎت  :إﻧﺘﻞ UHD
اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ  4 :ﺟﻴﺠﺎ ﺑﺎﻳﺖ ﻧﻮع DDR4
ﺳﻌﺔ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ  128 :ﺟﻴﺠﺎ ﺑﺎﻳﺖ SSD
ﻣﺪﺧﻠﻴﻦ  3.0 USBﻣﺪﺧﻞ  ،HDMIﻣﺪﺧﻞ  ، Type Cﻣﺪﺧﻞ RJ45

Gift

ﺣﻘﻴﺒﺔ ﻻﺑﺘﻮب | ﻣﺎوس  | USBﻏﻄﺎء ﻣﻄﺎﻃﻲ

 7000ﻣﻠﻠﻲ أﻣﺒﻴﺮ

JD

465

 14.1إﻧﺶ – FHD
ﺷﺎﺷﺔ ﻟﻤﺲ

ﻣﺰود ﺑﻜﺎﻣﻴﺮا

ﻳﺪﻋﻢ ﺑﺼﻤﺔ ا ﺻﺒﻊ

*VAT Included

واي ﻓﺎي  ،ACﺑﻠﻮﺗﻮث 4.2

اﻟﻤﻌﺎﻟﺞ  :اﻧﺘﻞ  i5اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ) (8259 U
ﻣﻌﺎﻟﺞ اﻟﺮﺳﻮﻣﺎت  :اﻧﺘﻞ Iris® Plus 655
اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ  8 :ﺟﻴﺠﺎ ﺑﺎﻳﺖ ﻧﻮع DDR4
ﺳﻌﺔ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ  256 :ﺟﻴﺠﺎ ﺑﺎﻳﺖ SSD
ﻣﺪﺧﻞ  3.0 USBﻣﺪﺧﻞ  ،HDMIﻣﺪﺧﻞ Type C
ﻟﻮﺣﺔ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻣﻀﺎءة

Gift

ﻣﺒﻨﻰ ﻃﻼل أﺑﻮﻏﺰاﻟﻪ ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﺔ  ،7ﺷﺎرع ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ اﻟﻮاﻛﺪ ،اﻟﺸﻤﻴﺴﺎﻧﻲ ،ﻋﻤﺎن ،اﻻردن
ﻣﺒﻨﻰ ﻛﻠﻴﺔ ﻃﻼل أﺑﻮﻏﺰاﻟﻪ  ،104ﺷﺎرع ﻣﻜﺔ ،أم اذﻳﻨﺔ ،ﻋﻤﺎن ،اﻻردن
+962 65100 250
info@tagtech.global For More Information: www.tagtech.global

