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مركز طالل أبوغزاله للمعرفة يعقد عدة دورات 
تدريبية خالل نيسان 

في هذا اإلصدار:

مركز طالل أبوغزاله للمعرفة يعقد عدة دورات 
نيسان تدريبية خالل 

نظاماً  تطّور  العالمية«  »أبوغزاله 
الرقمية لالمتحانات 

نشاطات محطات المعرفة خالل نيسان

مراكز مجتمـع طالل 
أبوغزاله للمعرفـة ... 

بوابتك إلـى 
المـســتــقـبــــل

عمان - عقد مركز طالل أبوغزاله للمعرفة خالل شهر 
 Zoom نيسان عدة دورات تدريبية من خالل برنامج
بسبب األزمة التي يمر بها العالم جراء جائحة كورونا، 

تضمنت ما يلي:  
اول 	  وعقد  الترجمة  في  جديد  دبلوم  افتتاح 

دورة تندج تحت الدبلوم وهي مبادئ الترجمة 
 . ومتدربة  متدريا   11 منتسبين  بعدد 

الدبلومات 	  تحت  تندرج  دورات  عقد  استمرار 
التحليل  تشمل  والتي  آذار  شهر  منذ  المنعقدة 
البشرية  الموارد  ودورة  الوظيفي،  والوصف 
دبلوم  مجال  في  العاملة  القوى  وتخطيط 
األعمال  ترجمة  ودورة  البشرية،  الموارد 
الترجمة، حيث كان  واإلدارة في مجال دبلوم 

ومتدربة. متدربا   31 الدورات  منتسبي  عدد 
الموارد 	  لدبلوم  النهائي  االمتحان  عقد 

بعدد  الماضية  السنة  من  المنعقد  البشرية 
متدربين  9 منتسبين 



www.tagks.com2

الرقمية لالمتحانات  نظاماً  تطّور  العالمية«  »أبوغزاله 
عمان – طّورت »أبوغزاله 
اإللكترونية«  للحلول 
 ،TA G - E - S o l u t i o n
»طالل  نشاطات  إحدى 
من  العالمية«،  أبوغزاله 
الرقمية  االمتحانات  نظام 
نشاطاتها  من  للعديد 
ليخرج  والمهنية،  التدريبية 
النظام عن نطاق »االختيار 
العديد  ليشمل  متعدد«  من 
والتصحيح  المتغيرات  من 

المباشر.  اآللي 

التنفيذي  المدير  وبين 
اإللكترونية«  لـ«الحلول 

تطبيقه  على  العالمية«  »أبوغزاله  تعمل  الذي  االمتحانات  نظام  تطوير  أن  النوبة،  رياض  األستاذ 
التغيرات  لمواكبة  باستمرار  المجموعة  سعي  من  انطالقا  يأتي  والمهنية  التدريبية  نشاطاتها  لجميع 
يستمر  التي  كورونا  جائحة  جراء  األخيرة  اآلونة  في  الرقمي  التعليم  على  االعتماد  وزيادة  الرقمية، 

عام. من  أكثر  منذ  العالم  على  تأثيرها 

والتعليمية  واالجتماعية  االقتصادية  النواحي  من  الحياة  نمط  في  العالمي  التحول  أن  النوبة  وأضاف 
االمتحانات  نظام  اعتمدت  التي  الشركات  أوائل  من  فكانت  التحول  هذا  تواكب  المجموعة  جعل 

رقميا.  ومراقبته  الممتحن  هوية  من  التحقق  على  قدرتها  مع  وديمومة،  دقة  بكل  الرقمي، 

مثل  األسئلة  من  أنواع  عدة  على  باحتوائه  ويتميز  بالكامل،  رقميا  النظام  هذا  أن  إلى  النوبة  وأشار 
المتعلقة  لألنواع  باإلضافة  المقالية  واألسئلة  الفراغات  وملء  االختيارات،  متعددة  الواحد،  )االختيار 

آلياً. وتصحيحها  وغيرها(،  والميزانية  القيود،  أسئلة  مثل  والتدقيق  بالمحاسبة 

طارئة  مشكلة  حدوث  حال  في  االمتحان  استئناف  أو  إعادة  من  الممتحن  يمّكن  النظام  أن  وأضاف 
حدوث  قبل  موجودة  كانت  التي  واإلجابات  الوقت  لنفس  الرجوع  يتم  بحيث  االمتحان  تقديم  أثناء 
صورة  )نص،  مثل  األسئلة  إلى  المحتوى  أنواع  من  العديد  إضافة  على  القدرة  مع  المشكلة، 
للسؤال  وخصائص  معايير  عدة  على  باالعتماد  عشوائياً  االمتحانات  نماذج  وإنشاء  وصوت(، 
-رقم(،  )نص  المتوقعة  االجابة  ونوع  والعالمة،  والموضوع،  الصعوبة،  ومستوى  النوع،  مثل: 
عدة  مع  االمتحان  جلسة  وتكوين  للسؤال،  نموذجية  إجابة  إلضافة  المجال  إتاحة  إلى  باإلضافة 
األسئلة. عرض  وطريقة  االمتحان،  ولغة  األسئلة،  اختيار  وطريقة  االمتحان،  وقت  مثل  خيارات 
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نشاطات محطات المعرفة خالل نيسان:

المعرفة . 1 محطات  موظفي  خالل  ومن  المملكة  محافظات  مختلف  في  تسويقية  بحمالت  البدء 
.TAGITOP – EDU لجهاز  للتسويق 

جميع . 	 في   TAGDIT المعلومات  وتقنية  تكنولوجيا  في  الدولي  أبوغزاله  طالل  لدبلوم  التسويق 
المملكة. أنحاء 

مجال . 3 في  وذلك  اإلسراء،  جامعة  معرفة  محطة  في  عقدة  تم  الذي  التدريبي  الدبلوم  اختتام 
المستشفيات. إدارة 

بنات . 	 مركز  معرفة  في محطة  عقدها  تم  التي  التدريبية  الدورات  في  المشتركين  من  تخريج عدد 
ومشاركة. مشارك   60 يقارب  ما  بمشاركة  الكرك   / الثقافي  الحلم 

اللغة . 	 مجاالت  في  السلط  إعمار  مؤسسة  معرفة  محطة  في  التدريبية  الدورات  من  مجموعة  عقد 
البشرية. الموارد  وإدارة  المدربين  وتدريب  اإلنجليزية 

المعرفة . 6 محطات  مختلف  في  المجاالت  من  العديد  في  التدريبية  الدورات  من  العديد  عقد 
تقريبا. ومشاركة  مشارك   	00 بمشاركة 

أبوغزاله . 	 المعرفة في عدة جهات ألجهزة طالل  تنظيم حمالت تسويقية من خالل فريق محطات 
.Tag Tech الجديدة  التقنية 



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








