نشـرة إخباريــة

اإلصدار ( - )72آذار ٢٠٢٢

«أبوغزاله للمعرفة» يعقد عدة دورات تدريبية
خالل آذار

في هذا اإلصدار:
الدورات المنعقدة بالتعاون ما بين «أبوغزاله
للمعرفة» وهيئة «كلنا األردن» خالل آذار
«أبوغزاله العالمية» تختتم ورشة تدريبية
حول «األمن السيبراني» لعدد من منتسبي
األمن العام
نشاطات محطات المعرفة خالل آذار

مراكز مجتمـع طالل
أبوغزاله للمعرفـة ...
بوابتك إلـى
المـســتــقـبــــل

عمان -عقد مركز طالل أبوغزاله للمعرفة خالل
شهر آذار عدة دورات تدريبية من خالل التدريب
المدمج (أون الين ووجاهيا) ،تضمنت ما يلي:
•استمرار عقد دورات تندرج تحت الدبلومات
المنعقدة من األشهر الماضية والتي تشمل
التشريعات العمالية ودورة التحفيز والدافعية،
ودورة شريك أعمال الموارد البشرية ،ودورة
تخطيط المسار الوظيفي ،ودورة إدارة
التعويضات ،ودورة التوظيف واالستقطاب
ومقابالت العمل في دبلوم الموارد البشرية،
ودورة الترجمة القانونية للعقود واالتفاقيات،
ودورة الترجمة القانونية المتقدمة ودورة
التحرير والتدقيق في الترجمة في دبلوم
الترجمة .وبلغ عدد منتسبي هذه الدورات
 150متدربا ومتدربة.
•عقد دورة الترجمة الفورية ،لمتدربي دبلوم
الترجمة الخاص للقوات المسلحة.
•عقد دورة اإلكسل المتقدم لموظفي شركة األفنان
لألعالف بمشاركة  7منتسبين.
•عقد التدريب العملي لدبلوم الموارد البشرية
بمشاركة  16متدربا ومتدربة.

الدورات المنعقدة بالتعاون ما بين «أبوغزاله للمعرفة» وهيئة «كلنا األردن» خالل آذار

عقد مركز طالل أبوغزاله بالتعاون مع هيئة شباب كلنا األردن خالل اذار دورة اللغة اإلنجليزية األول في
محافظة العقبة بمشاركة  28متدربا ومتدربة.
وينوي الجانبان عقد العديد من الدورات في األشهر القادمة ،تتضمن دورات في اللغة اإلنجليزية ،وفي الذكاء
االصطناعي ،وفي تدريب المدربين ،باإلضافة إلى التدريب في التطبيقات الخلوية وفي ريادة األعمال.
وسيتم عقد مختلف البرامج التدريبية في جميع مقرات الهيئة المنتشرة في مختلف محافظات المملكة.
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«أبوغزاله العالمية» تختتم ورشة تدريبية حول «األمن السيبراني» لعدد من منتسبي
األمن العام

عمان – اختتمت «طالل أبوغزاله العالمية» أعمال الورشة التدريبية التي نظمتها بالتعاون مع شركة
 Black Mountainلمجموعة من منتسبي األجهزة األمنية في مديرية األمن العام حول األمن السيبراني.
وجاءت الورشة التدريبية كجزء من التعاون والمساندة الذي تقدمه «أبوغزاله العالمية» لألجهزة األمنية
األردنية ،حيث جاء التنظيم بالتعاون ما بين ملتقى طالل أبوغزاله المعرفي ومركز طالل أبوغزاله للمعرفة.
وتم تنظيم الورشة على مدار أربعة أيام بواقع  6ساعات تدريبية يومياً ،بمشاركة  100من منتسبي األمن
العام من مختلف الرتب.
وأعرب مساعد آمر أكاديمية التدريب في مديرية األمن العام العقيد أيمن الهباهبة عن شكره وتقديره لـ»طالل
أبوغزاله العالمية» لتنظيمها هذه الورشة التدريبية ومساهماتها الدائمة في بناء قدرات كوادر ومرتبات األمن
العام.
وأكد المدير التنفيذي لملتقى طالل أبوغزاله المعرفي االستاذ فادي الداود عن اعتزاز الملتقى باستضافة
البرنامج التدريبي والتأكيد على الجاهزية التامة دوماً لدعم برامج مستقبلية مشابهة.
من جانبه أعرب المدير التنفيذي لمركز طالل أبوغزاله للمعرفة األستاذ زيد المجالي عن فخر «طالل
أبوغزاله العالمية» بالتعاون مع األجهزة العسكرية في مجال التدريب ،الذي يعد من أولويات الدكتور طالل
أبوغزاله.
وتضمنت الورشة التدريبية ،التي قدمها األستاذ محمد الكايد مستشار رئيسي لألمن السيبراني ،عدة
موضوعات متخصصة في مجال األمن السيبراني أبرزها الجرائم اإللكترونية والعمليات األمنية.
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يشار إلى أن شركة  Black Mountainومقرها اإلمارات العربية المتحدة ،تختص في التدريب واالستشارات
لتعليم أصول المعلومات الهامة وابتكارها وحمايتها والهندسة السحابية بما في ذلك االتصاالت والخدمات
الحكومية والمالية.

نشاطات محطات المعرفة خالل آذار

تعددت النشاطات التي نفذتها محطات طالل أبوغزاله للمعرفة المنتشرة في مختلف محافظات المملكة خالل
شهر آذار ،وكانت أبرز تلك النشاطات ما يلي:
1 .1توقيع اتفاقية تعاون ما بين مركز طالل أبوغزاله للمعرفة ومؤسسة حرير المجتمعية في مجال التدريب
والخدمة المجتمعية.
2 .2عقد ورشة عمل تدريبية مجانية لموظفي بلدية جرش ،تحت عنوان فن اإلتيكيت والبروتوكول بمشاركة
 30موظفا وموظفة من البلدية.
3 .3تخريج دورة التدريب والتطوير التي تم عقدها في محطة طالل أبوغزاله للمعرفة المتواجدة في مستشفى
www.tagks.com
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الملكة رانيا لألطفال /الخدمات الطبية الملكية وبمشاركة  20مشارك من منتسبي الخدمات الطبية
الملكية.
4 .4عقد مجموعة من الدورات التدريبية في مختلف محطات طالل أبوغزاله للمعرفة بحضور  360مشارك
ومشاركة في مختلف الدورات.
5 .5افتتاح ديبلومات تدريبية في محطة طالل أبوغزاله للمعرفة في جامعة اإلسراء.
6 .6تكثيف جهود فريق محطات المعرفة في مجتمع طالل أبوغزاله للمعرفة للحمالت التسويقية داخل
المجتمع المحلي لنشر الدورات التدريبية على أوسع نطاق.

www.tagks.com

5

TAGTech

اﺟﻬﺰة ﻣﺤﻤﻮﻟﺔ

•
•
•
•
•
• ﻟﻮﺣﺔ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻣﻀﺎءة

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

•
•

 15.6إﻧﺶ – FHD

ﻣﺰود ﺑﻜﺎﻣﻴﺮا

ﻳﺪﻋﻢ ﺑﺼﻤﺔ اﺻﺒﻊ

واي ﻓﺎي  ،ACﺑﻠﻮﺗﻮث 4.2

ﺣﻘﻴﺒﺔ ﻻﺑﺘﻮب

•
•
•
•

 5000ﻣﻠﻠﻲ أﻣﺒﻴﺮ

ﻣﻌﺎﻟﺞ 10510U Intel® Core™ i7
ﻛﺮت ﺷﺎﺷﺔ  UHDﻧﻮع إﻧﺘﻞ ذو وﺿﻮح ﻋﺎﻟﻲ
ذاﻛﺮة ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ  8ﺟﻴﺠﺎﺑﺎﻳﺖ ،ﻧﻮع DDR4
ﻗﺮص ﺗﺨﺰﻳﻦ  HDDﺑﺴﻌﺔ ﺗﺨﺰﻳﻦ  1ﺗﻴﺮاﺑﺎﻳﺖ
وﻗﺮص ﺗﺨﺰﻳﻦ ﺳﺮﻳﻊ  SSDﺑﺴﻌﺔ  128ﻏﻴﻐﺎ ﺑﺎﻳﺖ
ﻣﺰ ّود ﺑﻤﺪﺧﻠﻴﻦ  ،2.0 USBﻣﺪﺧﻠﻴﻦ Type C، HDMI ، 3.0 USB
ﻟﻮﺣﺔ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻣﻊ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﺿﺎءة )(Backlit Keyboard

 4000ﻣﻠﻠﻲ أﻣﺒﻴﺮ

 15.6إﻧﺶ – FHD

 2,0ﻣﻴﺠﺎﺑﻜﺴﻞ

واي ﻓﺎي  ،ACﺑﻠﻮﺗﻮث

ﺣﻘﻴﺒﺔ ﻻﺑﺘﻮب

 7400ﻣﻠﻠﻲ أﻣﺒﻴﺮ

•
•
•
•
•
• ﻟﻮﺣﺔ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻣﻀﺎءة

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

 15.6إﻧﺶ – FHD

ﻣﺰود ﺑﻜﺎﻣﻴﺮا

ﻳﺪﻋﻢ ﺑﺼﻤﺔ اﺻﺒﻊ

واي ﻓﺎي  ،ACﺑﻠﻮﺗﻮث 4.0

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
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اﺟﻬﺰة ﻣﺤﻤﻮﻟﺔ

•
•
•
•
•
•

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

 14.1إﻧﺶ – FHD
ﺷﺎﺷﺔ ﻟﻤﺲ

واي ﻓﺎي  ،ACﺑﻠﻮﺗﻮث 4.2

ﻳﺪﻋﻢ ﺑﺼﻤﺔ اﺻﺒﻊ

ﻣﺰود ﺑﻜﺎﻣﻴﺮا

 7000ﻣﻠﻠﻲ أﻣﺒﻴﺮ

ﺣﻘﻴﺒﺔ ﻻﺑﺘﻮب

 4ﺟﻴﺠﺎ ﺑﺎﻳﺖ
ﻧﻮع DDR4

اﻧﺘﻞ i3
اﻟﺠﻴﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ )(1005 G 1

إﻧﺘﻞ UHD

 128ﺟﻴﺠﺎ ﺑﺎﻳﺖ SSD

 14إﻧﺶ – FHD

 4290ﻣﻠﻠﻲ أﻣﺒﻴﺮ

واي ﻓﺎي AC
ﺑﻠﻮﺗﻮث 4.2

ﻣﺰود
ﺑﻜﺎﻣﻴﺮا

ﺣﻘﻴﺒﺔ ﻻﺑﺘﻮب | ﻣﺎوس  | USBﻏﻄﺎء ﻣﻄﺎﻃﻲ

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

