نشرة المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم
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أبوغزاله :اتفاقية مع مدارس األقصى
«السعودية» لتحقيق متطلبات
االعتماد من «أروقا»

٢

«أروقا» والمركز اإلقليمي للجودة والتميز
في التعليم  -السعودية يتعاونان في
وضع معايير االبتكار واإلبداع

٣

بعنوان «جودة التعليم :قيمة استباقية مدى الحياة»

أبوغزاله يشارك في ندوة إقليمية بمناسبة
االحتفال بيوم الجودة العالمي 2020

عمان  -شارك سعادة الدكتور طالل أبوغزاله رئيس ومؤسس «طالل
أبوغزاله العالمية» كمتحدث رئيس في ندوة إقليمية بعنوان «جودة
التعليم :قيمة استباقية مدى الحياة» ،والتي نظمها المركز اإلقليمي
للجودة والتميز في التعليم-اليونسكو في المملكة العربية السعودية.
وأك ّد الدكتور أبوغزاله أن االنتقال من التعليم إلى التعلّم أصبح
ضرورة وحاجة في عصرنا هذا «عصر المعرفة» ،وأضاف أن
هدف التعلّم يجب أن يكون من أجل االبتكار ،مما يتطلب تمكين
المعلمين والطلبة من أدوات االبتكار ووصولهم إلى التعلّم الرقمي.
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وبين أبوغزاله« :إيمانًا منا في ذلك قمنا بإنشاء كلية طالل أبوغزاله الجامعية لالبتكار ،كما عملنا على تطوير عمليات
التقييم والمراجعة التي تقوم بها المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم والتي أترأسها بحيث تصبح رقابة رقمية .ونحن
نعمل مع المركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم-اليونسكو على وضع معيار موحد لالعتماد خاص باالبتكار».
وأشار إلى أهمية إدراك االنتقال من الكتاب المدرسي والحقيبة المدرسية إلى تلبية احتياجات الطلبة في التطوير من خالل
التعلّم الرقمي والتقنية «لنكون قادرين على تخريج باحثين عن المعرفة ومبتكرين» ،مبينا أن الذكاء االصطناعي يجب أن
يكون ذكاء إضافي إلى ذاكرة اإلنسان.
وعبّر أبوغزاله عن شكره وتقديره لمركز اليونيسكو اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم ،على تنظيمه الندوة الهامة
بالتعاون مع «منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة» مشيرًا إلى حجم األثر اإليجابي لهذه الندوة من خالل تسليط
الضوء على االبتكار والذكاء االصطناعي والرقمنة.

أبوغزاله :اتفاقية مع مدارس األقصى «السعودية»
لتحقيق متطلبات االعتماد من «أروقا»
عمان – قال سعادة الدكتور طالل أبوغزاله رئيس ومؤسس
المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم «أروقا» أن
المنظمة وقعت اتفاقية اعتماد مع مدارس األقصى في جدة
في المملكة العربية السعودية ،سعيًا من المدرسة لتحقيق
متطلبات ضمان الجودة في التعليم.
وأضاف أبوغزاله أن المنظمة تسعى إلى تطوير وتحسين
المستوى التعليمي في المؤسسات التعليمية في العالم العربي
ومواكبة التطورات والمتغيرات المهنية والعملية والعلميّة
وفقًا ألعلى المعايير ،معربا عن اعتزازه بهذه المدارس التي
تسعى إلى تطوير وتحسين جودة التعليم فيها.
ووقع االتفاقية األستاذ ياسر النادي ،المدير التنفيذي للمنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم ،واألستاذ حمدان العويضي،
مدير عام مدارس األقصى.
وأعرب العويضي عن اعتزازه بالتعاون مع «أروقا» برئاسة الدكتور أبوغزاله ،مضيفا «إننا في المدارس نسعى إلى رفع
سوية التعليم من خالل تطبيق الجودة واالعتماد ،األمر الذي دعانا إلى التعاون مع المنظمة لتحقيق هذا الهدف».
من جانبه أشار االستاذ ياسر النادي مدير «أروقا» إلى أن المنظمة تقدم خدمات االعتماد وضمان الجودة واالستشارات
وبناء القدرات في جودة التعليم ،باإلضافة إلى تنفيذ دورات وورش عمل متميزة للعاملين في القطاع التعليمي في الدول
العربية لتحقيق ضمان الجودة في المؤسسات التعليمية.
وعقدت المنظمة ورشة عمل «رقميا» لكادر مدارس األقصى للتعريف بمعايير ومؤشرات برنامج االعتماد المدرسي
والتي يشمل تطبيقها عدة معايير أبرزها الطلبة ،والكفاءة المؤسسية ،والموارد ،واالتصال والتواصل ،ومعيار اإلبداع
والتميز ،كما تم تعريف المشاركين بمؤشرات برنامج االعتماد المدرسي ،والتي تشمل المناهج وما توفره للطلبة من
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فرص الكتساب المعرفة والمهارات الالزمة ،والتعلّم الرقمي ،ومدى استخدام نظام تقييم رقمي شامل وقياس مدى التطور
والتحسن ،باإلضافة إلى مدى توفير الموارد التقنية والمصادر الالزمة لدعم العملية التعليمية وااللتزام بعملية التحسين
المستمر لضمان الجودة وتطويرها.
يشار إلى أن المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم ( )AROQAهي جمعية دولية غير ربحية مستقلة تأسست في
بلجيكا في عام  2007بهدف رفع مستوى التعليم بشكل عام ،يترأسها سعادة الدكتور طالل أبوغزاله ،ويرأسها فخريًا
األمين العام لجامعة الدول العربية.
أما مدارس األقصى األهلية فقد تأسست عام  1996في المملكة العربية السعودية ،تضم جميع المراحل التعليمية،
باإلضافة لقسم خاص بالمسار األجنبي ،وتسعى لتحقيق الجودة في جميع عمليات التعلم والتعليم للوصول ل ُمخ َرج تعليمي
مميز ،وبناء شخصية الطالب ،من خالل كوادر مؤهلة وبيئة صفية محفزة.

«أروقا» والمركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم -
السعودية يتعاونان في وضع معايير االبتكار واإلبداع
اجتمعت المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم
«أروقا» مع المركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم
– السعودية «افتراضيًا» عبر تقنية الزووم ،لمناقشة آلية
العمل في مشروع وضع معايير االبتكار واإلبداع.
ووجه مستشار المركز اإلقليمي الدكتور إبراهيم
الحسين شكره وتقديره لسعادة الدكتور طالل أبوغزاله،
لجهوده وسعيه الدؤوب لشحذ الهمم ،ودعمه للمشاريع
الرائدة لخدمة المجتمعات المحليّة واإلقليميّة ومنها هذا
المشروع .كما ونقل تحيات سعادة الدكتور عبد الرحمن المديرس المدير العام للمركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم
– السعودية لسعادة الدكتور أبوغزاله.
وأشار المدير التنفيذي للمنظمة األستاذ ياسر النادي ،باهتمام وحرص سعادة الدكتور طالل أبوغزاله رئيس المنظمة
العربية لضمان الجودة في التعليم على إنجاز هذا المشروع ليكون تحت مظلة جامعة الدول العربية ،وبحيث يناسب معيار
االبتكار ويمكن تطبيقه في جميع الدول العربية.
من جانبه ث ّمن النادي هذا التعاون المثمر مع المركز داعيًا إلى تضافر الجهود بهدف النهوض بجودة التعليم في العالم
العربي ،مضيفًا أن المنظمة تعمل باستمرار على تحديث معاييرها ،حيث تم مؤخرًا إدخال معايير التعلم الرقمي والبحث
العلمي ومستوى استخدامه في المدارس األمر الذي أصبح متطلبًا أساسيًا في جميع المؤسسات التعليمية.
ولفت النادي إلى أن «أروقا» والمركز يجمعهما هدف مشترك وهو رفع مستوى التعليم في الدول العربية ونشر ثقافة
الجودة والتقييم الذاتي .معربًا عن اعتزازه بهذا التعاون مع المركز الذي يُعد بيت خبرة متخصص في قضايا الجودة
والتميز في التعليم بالعالم العربي.
واتفق الجانبان على استضافة «أروقا» لملتقى تربوي «افتراضي» برئاسة سعادة الدكتور طالل أبوغزاله ،لمناقشة واقع
االبتكار واإلبداع في الدول العربية ،بمشاركة خبراء االعتماد والجودة في بعض الدول العربية.
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دعوة لتقديم أوراق علمية ودراسات متخصصة لإلصدار األول من المجلد الثامن
للمجلة العربية لجودة التعليم
أطلقت المجلة العربية لجودة التعليم الدعوة لتقديم األوراق
العلمية استعدادًا للعدد األول من المجلد الثامن مع األخذ
بعين االعتبار االستشهاد بأبحاث المجلة العربية لجودة
التعليم  ،AJQEفي البحوث الجديدة واالستشهاد المرجعي
(توثيق المصادر والمراجع) حسب األصول.
بمواضيع ومحاور تتعلق بالتالي:
1.معايير اعتماد خاصة باالبتكار والريادة
2.الذكاء االصطناعي
3.التقانة والتعلم المعرفي الرقمي
4.تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تطبيق الجودة في التعليم
5.عمليات التعليم االلكتروني لتحقيق الجودة
6.معايير وأطر أنظمة ضمان الجودة في التعليم
7.عمليات التقييم الذاتي وتطبيقات التدقيق الداخلي
كما وتستعد هيئة التحرير لتلقي األبحاث والموضوعات من الخبراء في المؤسسات التعليمية في العالم عبر البريد
االلكتروني التالي:
ajqe@aroqa.org
وتخضع جميع األبحاث لعملية تقييم دقيقة من قبل المحكميّن وهم شخصيات عربية وعالمية من المشهود لهم في مجاالت
التعليم حيث يتم قبول األبحاث التي تحصل على أعلى تقييم.
عل ًما بأن المجلة دورية محكمة ومفهرسة ومتخصصة تصدر عن المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم في عددين
سنويًا ومنذ عام  ،٢٠١٤وتعد المجلة منصة للباحثين والمتخصصين في جودة التعليم وتقوم على عرض أهم المستجدات
البحثية والتعليمية ومناقشة التطورات والقضايا المتعلقة بجودة التعليم واالعتماد األكاديمي للمؤسسات والبرامج التعليمية.
ولعل من األهداف الرئيسية للمجلة هو اإلجابة على الكثير من األسئلة المتعلقة بخدمات التعليم ،ووضع نتائج وتوصيات
األبحاث بين يدي صناع القرار لقطاع التعليم ،ومراكز األبحاث لالستفادة منها والبناء عليها ،باإلضافة إلى تعزيز المعرفة
في مجال جودة التعليم واالعتماد في البالد العربية.
تقدم األوراق باللغة العربية أو باللغة االنجليزية إلكترونيًا عن طريق موقع المجلة اإللكتروني  ajqe.aroqa.orgأو
بإرسالها إلى مكتب التحرير بالبريد االلكترونيAJQE@aroqa.org :
ويتم تقييم جميع األوراق تقيي ًما دقيقًا من قبل محكميّن اثنين على األقل من العلماء والباحثين والمتخصصين من المنطقة
العربية والعالم.
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أدواﺗــﻚ اﻟﺘﻘﻨﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒــﻞ اﻟﺮﻗﻤــﻲ اﻟﺤﺘﻤــﻲ
ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺛﻤﺎﻧﻲ اﻟﻤﺮاﻛﺰ ﺑﺴﺮﻋﺔ  ١,٦ﺟﻴﺠﺎﻫﺮﺗﺰ .ﻧﻈﺎم ﺗﺸﻐﻴﻞ أﻧﺪروﻳﺪ ٩,٠
ﺷﺎﺷﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﻮﺿﻮح ﺑﺤﺠﻢ  ١٠,١إﻧﺶ ﻣﻊ ﺧﺎﺻ ّﻴﺔ  ،HDوﺑﺪﻗﺔ ١٩٢٠ x ١٢٠٠ﺑﻜﺴﻞ.
ذاﻛﺮة ﻋﺸﻮاﺋ ّﻴﺔ  ٤ﺟﻴﺠﺎ ﺑﺎﻳﺖ .ﺳﻌﺔ ﺗﺨﺰﻳﻦ  ٦٤ﺟﻴﺠﺎ ﺑﺎﻳﺖ.
ﻛﺎﻣﻴﺮا أﻣﺎﻣ ّﻴﺔ ﺑﺪﻗﺔ  ٥ﻣﻴﺠﺎﺑﻜﺴﻞ
وﻛﺎﻣﻴﺮا ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺑﺪﻗﺔ  ١٣ﻣﻴﺠﺎﺑﻜﺴﻞ ﻣﺰودة ﺑـ ﻓﻼش.
ﺑﺸﺮﻳﺤﺘﻲ ﻫﺎﺗﻒ وﺑﻠﻮﺗﻮث وﻧﻈﺎم ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻮاﻗﻊ ).(GPS
ﻣﺰ ّود
ّ
ﻳﺪﻋﻢ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟ ّﺮاﺑﻊ ).(4G ,3G ,2G
ﻣﺠﺎﻧ ًﺎ :ﺣﺎﻓﻈﺔ ﺟﻠﺪﻳﺔ ﻣﺰ ّودة ﺑﻠﻮﺣﺔ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ
ﺷﺎﺷﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ،ﺳﻤﺎﻋﺎت ﺑﻠﻮﺗﻮث ذات ﺟﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﺼﻨﻌﻴﺔ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ واﺣﺪة

ذاﻛﺮة ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ  ٨ﺟﻴﺠﺎﺑﺎﻳﺖ ،ﻧﻮع DDR3
ﻣﻌﺎﻟﺞ 6500U Intel Core i7
ﻛﺮت ﺷﺎﺷﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع إﻧﺘﻞ ذو وﺿﻮح ﻋﺎﻟﻲ
ﻛﺮت ﺷﺎﺷﺔ إﺿﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع  NVIDIAوﺑﺴﻌﺔ  ٢ﺟﻴﺠﺎﺑﺎﻳﺖ
ﻳﺪﻋﻢ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻼﺳﻠﻜﻲ  WIFIو ﺑﻠﻮﺗﻮث
ﻗﺮص ﺻﻠﺐ  HDDﺑﺴﻌﺔ ﺗﺨﺰﻳﻦ  ١ﺗﻴﺮاﺑﺎﻳﺖ وﻗﺮص ﺗﺨﺰﻳﻦ ﺳﺮﻳﻊ  SSDﺑﺴﻌﺔ
ﻳﺪﻋﻢ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻼﺳﻠﻜﻲ  WIFIو ﺑﻠﻮﺗﻮث
١٢٨ﻏﻴﻐﺎ ﺑﺎﻳﺖ
ﻫﻴﻜﻞ ﻣﻌﺪﻧﻲ )أﻟﻤﻨﻴﻮم(
ﻣﺰ ّود ﺑﻤﺨﺮج SD/MMC 1 IN 2 ،4K HDMI
ﺷﺎﺷﺔ ﺑﺤﺠﻢ  ١٥,٦إﻧﺶ ﺑﻮﺿﻮح ﻋﺎﻟﻲ )(FHD
ﻛﺎﻣﻴﺮا وﻳﺐ ﺑﺪﻗﺔ  ٢,٠ﻣﻴﺠﺎﺑﻜﺴﻞ
ﻟﻮﺣﺔ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻣﻊ ﺧﺎﺻﻴﺔ اÄﺿﺎءة
ﻣﺪﺧﻠﻴﻦ  ،2.0 USBﻣﺪﺧﻠﻴﻦ 3.0 USB
ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ واﺣﺪة
ﻣﺠﺎﻧ ًﺎ :ﺣﻘﻴﺒﺔ ﻻﺑﺘﻮب )ﻟﻮن ﺑﻨﻲ( ،ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﺼﻨﻊ ّ

ذاﻛﺮة ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ  ٨ﺟﻴﺠﺎﺑﺎﻳﺖ ،ﻧﻮع DDR4
ﻣﻌﺎﻟﺞ 8550U Intel Core i7
ﻛﺮت ﺷﺎﺷﺔ ﻧﻮع إﻧﺘﻞ ذو وﺿﻮح ﻋﺎﻟﻲ
ﻗﺮص ﺻﻠﺐ  SDDﺑﺴﻌﺔ ﺗﺨﺰﻳﻦ  512ﺟﻴﺠﺎ ﺑﺎﻳﺖ  SSDﺑﺴﻌﺔ  ١٢٨ﻏﻴﻐﺎ ﺑﺎﻳﺖ
ﻳﺪﻋﻢ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻼﺳﻠﻜﻲ  WIFIو ﺑﻠﻮﺗﻮث
ﺷﺎﺷﺔ ﺑﺤﺠﻢ  ١٥,٦إﻧﺶ ﺑﻮﺿﻮح ﻋﺎﻟﻲ )(FHD
ﻛﺎﻣﻴﺮا وﻳﺐ ﺑﺪﻗﺔ  ٢,٠ﻣﻴﺠﺎﺑﻜﺴﻞ
ﻣﺪﺧﻠﻴﻦ  ،2.0 USBﻣﺪﺧﻠﯿﻦ 3.0 USB
ﺷﺎﺷﺔ ﺑﺤﺠﻢ  ١٥,٦إﻧﺶ ﺑﻮﺿﻮح ﻋﺎﻟﻲ )(FHD
ﻫﻴﻜﻞ ﻣﻌﺪﻧﻲ )أﻟﻤﻨﻴﻮم(
ﻟﻮﺣﺔ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻣﻊ ﺧﺎﺻﻴﺔ اÄﺿﺎءة
ﻣﺰ ّود ﺑﻤﺨﺮج SD/MMC 1 IN 2 ،4K HDMI
*VAT Included

ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ واﺣﺪة
ﻣﺠﺎﻧ ًﺎ :ﺣﻘﻴﺒﺔ ﻻﺑﺘﻮب )ﻟﻮن ﺑﻨﻲ( ،ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﺼﻨﻊ ّ

ﻃــــــﻼل أﺑﻮﻏﺰاﻟــــــﻪ ﻟﻠﺘﻘﻨﻴــــــﺔ
info@tagtech.global

+٩٦٢٦٥١٠٠٩٠٩

ﻟﻤﺸﺎﻫﺪة ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻨﺎ ﻳﺮﺟﻰ زﻳﺎرةwww.tagtech.global :
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أدواﺗــﻚ اﻟﺘﻘﻨﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒــﻞ اﻟﺮﻗﻤــﻲ اﻟﺤﺘﻤــﻲ
ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻧﺪروﻳﺪ 9
ﻣﺰود ﺑﻠﻮﺣﺔ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻣﻊ ﻗﻠﻢ Stylus Pen
ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺛﻤﺎﻧﻲ اﻟﻤﺮاﻛﺰ  A55ﺑﺴﺮﻋﺔ  1.6ﺟﻴﺠﺎ ﻫﻴﺮﺗﺰ  1.2 +ﺟﻴﺠﺎ ﻫﻴﺮﺗﺰ
ﺷﺎﺷﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﻮﺿﻮح  HDﺑﺤﺠﻢ  10.1اﻧﺶ وﺑﺪﻗﺔ  1920@ 1200ﺑﻜﺴﻞ
ﺳﻌﺔ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ  64ﺟﻴﺠﺎﺑﺎﻳﺖ
ذاﻛﺮة ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ  4ﺟﻴﺠﺎﺑﺎﻳﺖ
ﻛﺎﻣﻴﺮا اﻣﺎﻣﻴﺔ ﺑﺪﻗﺔ  5ﻣﻴﺠﺎ ﺑﻜﺴﻞ وﻛﺎﻣﻴﺮا ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺑﺪﻗﺔ  13ﻣﻴﺠﺎ ﺑﻜﺴﻞ
ﻣﺰود ﺑﺸﺮﻳﺤﺔ ﻫﺎﺗﻒ وﺑﻠﻮﺗﻮث وﻧﻈﺎم اﻻﺗﺼﺎل
ﺑﺎﻻﻧﺘﺮﻧﺖ a/b/g/n/ac 802.11 Wi-Fi IEEE
ﻳﺪﻋﻢ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺮاﺑﻊ )(4G,3G,2G
ﺳﻌﺔ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ  6500ﻣﻠﻠﻲ اﻣﺒﻴﺮ
ﻣﺠﺎﻧ ًﺎ :ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺟﻠﺪﻳﺔ ﻣﺰودة ﺑﻠﻮﺣﺔ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ،ﻗﻠﻢ Stylus Pen

ﺷﺎﺷﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ،ﺳﻤﺎﻋﺎت ﺑﻠﻮﺗﻮث ذات ﺟﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﺼﻨﻌﻴﺔ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ واﺣﺪة

ﻣﻌﺎﻟﺞ Intel Core i3
ذاﻛﺮة ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ  8ﺟﻴﺠﺎ ﺑﺎﻳﺖ
ﻛﺮت ﺷﺎﺷﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع إﻧﺘﻞ ذو وﺿﻮح ﻋﺎﻟﻲ
ﻗﺮصﺻﻠﺐ HDDﺑﺴﻌﺔﺗﺨﺰﻳﻦ 500ﺟﻴﺠﺎﺑﺎﻳﺖوﻗﺮصﺗﺨﺰﻳﻦ
ﺳﺮﻳﻊ SSDﺑﺴﻌﺔ 128ﺟﻴﺠﺎ ﺑﺎﻳﺖ
ﻣﺰ ّود ﺑﻤﺨﺮج 4K HDMI
ﻳﺪﻋﻢ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻼﺳﻠﻜﻲ  WIFIو ﺑﻠﻮﺗﻮث
ﻫﻴﻜﻞ ﻣﻌﺪﻧﻲ "اﻟﻤﻨﻴﻮم" ﻣﻊ ﺷﺎﺷﺔ ﺑﺤﺠﻢ  14إﻧﺶ ﺑﻮﺿﻮح ﻋﺎﻟﻲ )(FHD
ﻣﺪﺧﻞ Type C
ﻣﺪﺧﻞ  ،2.0 USBﻣﺪﺧﻞ 3.0 USB
ﺳﻌﺔ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ  4000ﻣﻠﻠﻲ اﻣﺒﻴﺮ ﻟﻮﺣﺔ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻣﻊ ﺧﺎﺻﻴﺔ ا¥ﺿﺎءة

ﻣﺠﺎﻧ ًﺎ :ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻗﻤﺎش  ،ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﺼﻨﻌﻴﺔ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ واﺣﺪة

ﻣﻌﺎﻟﺞ  Intel Core i7اﻟﺠﻴﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ )(1065G7
ذاﻛﺮة ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ  8ﺟﻴﺠﺎ ﺑﺎﻳﺖ ﻣﻦ ﻧﻮع DDR4

ﻣﺪﺧﻞ  ،2.0 USBﻣﺪﺧﻠﻴﻦ 3.0 USB

ﻛﺮت ﺷﺎﺷﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع إﻧﺘﻞ ذو وﺿﻮح ﻋﺎﻟﻲ
ﻗﺮصﺗﺨﺰﻳﻦﺳﺮﻳﻊ SSDﺑﺴﻌﺔ 512ﺟﻴﺠﺎﺑﺎﻳﺖ.ﺑﺎ¥ﺿﺎﻓﺔاﻟﻰﻗﺮصﺳﺮﻳﻊ
ﻟﻮﺣﺔ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻣﻊ ﺧﺎﺻﻴﺔ ا¥ﺿﺎءة
 SSDﺑﺴﻌﺔ  128ﺟﻴﺠﺎ ﺑﺎﻳﺖ
ﻳﺪﻋﻢ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻼﺳﻠﻜﻲ  WIFIو ﺑﻠﻮﺗﻮث ﻣﺰ ّود ﺑﻤﺨﺮج 4K HDMI
ﻫﻴﻜﻞ ﻣﻌﺪﻧﻲ "اﻟﻤﻨﻴﻮم" ﻣﻊ ﺷﺎﺷﺔ ﺑﺤﺠﻢ  15.6إﻧﺶ ﺑﻮﺿﻮح ﻋﺎﻟﻲ )(FHD IPS
ﺳﻌﺔ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ  7400ﻣﻠﻠﻲ اﻣﺒﻴﺮ
*VAT Included

ﻣﺠﺎﻧ ًﺎ :ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻗﻤﺎش  ،ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﺼﻨﻌﻴﺔ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ واﺣﺪة

ﻃــــــﻼل أﺑﻮﻏﺰاﻟــــــﻪ ﻟﻠﺘﻘﻨﻴــــــﺔ
info@tagtech.global

+٩٦٢٦٥١٠٠٩٠٩

ﻟﻤﺸﺎﻫﺪة ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻨﺎ ﻳﺮﺟﻰ زﻳﺎرةwww.tagtech.global :
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مبنى اإلدارة العامة  -طالل أبوغزاله العالمية ٤٦ ،شارع عبدالرحيم الواكد ،الشميساني ،عمان ،األردن
هاتف)+٩٦٢ ٦ ( ٥١٠٠٩٠٠ :

E-mail: office@aroqa.org

aroqa.org
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