اإلصدار الرابع عشر  -كانون الثاني ٢٠١٨

دبلوم طالل أبوغزاله الدولي في مهارات تقنية المعلومات ()TAG-DIT

نشـرة إخباريــة

اإلصدار ( - )48تشرين ثاني ٢٠٢٠

مركز طالل أبوغزاله للتدريب اإللكتروني

في هذا اإلصدار:
مركز طالل أبوغزاله للتدريب اإللكتروني
"طالل أبوغزاله للتقنية" تطلق مركزاً خاصاً
لخدمة عمالئها في األردن
"أبوغزاله" توفر أجهزتها التقنيّة في البحرين
من خالل منصة "محلنا" اإللكترونية

يواجه سوق العمل في الوقت الحاضر تنافسا
شديدا ،في ظل ندرة فرص العمل وكثرة
الباحثين عنها .األمر الذي يدعو إلى أن
يرفع الفرد من تنافسيته ليكون قادرا على
مواجهة مختلف التحديات والحصول على
الفرص المتاحة.
وذلك يمكن من خالل حصوله على
مؤهالت مهنية ومهارات متطورة ،وبناء
قدراته ،وخاصة في مجال تقنية االتصاالت
والمعلومات ،في الوقت الذي لم تعد فيه
خبرات العمل البسيطة كافية للتفوق في سوق
العمل ،حيث يبحث صاحب العمل عن ذوي

المهارات المهنية العالية والمتميزة ،األمر الذي دعا طالل أبوغزاله العالمية ومن خالل مركز
طالل أبوغزاله للتدريب اإللكتروني إلى تصميم دبلوم طالل أبوغزاله الدولي في مهارات تقنية
المعلومات  TAG-DITوذلك تلبية الحتياجات سوق العمل ،من منطلق حرصها ومسؤوليتها
في االستمرار في بناء مجتمعات المعرفة والوصول إلى المواطن الرقمي ،بتوفير دورات
تدريبية وشهادات مهنية في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات من خالل مراكزها
المعتمدة في جميع الدول العربية دون استثناء.
وتقيّم الشهادة قدرة المتقدمين العملية على تطبيق المهارات الحاسوبية المتعددة التي درسوها
وتعلّموها خالل البرنامج التدريبي الذي تم تصميمه لهذا الدبلوم ليكون قابال للتطبيق مباشرة
في بيئة العمل المهني ،حيث يقدم الدبلوم للناجحين مؤهالت مهنية ذات قيمة عالية ،قادرة على
تعزيز مسيرتهم المهنية.

"طالل أبوغزاله للتقنية" تطلق مركزاً خاصا ً لخدمة عمالئها في األردن
عمان  -أطلقت شركة طالل أبوغ زاله
للتقنية "تاج تيك" مرك زاً خاصاً لخدمة
عمالئها في األردن ،نظ راً لتوسع الشركة
في خدماتها وم راكزها وازدياد عدد
عمالئها في األردن وحول العالم.
وتم إنشاء مركز خاص بخدمة عمالء "تاج
تيك" بهدف االهتمام بالعمالء وتحسين
مستوى الخدمات المقدمة لهم مع البقاء
على التواصل معهم وذلك تعزي زاً للثقة بين
العمالء والشركة .وبين االستاذ رامز قنيبي
المدير التنفيذي للتسويق الدولي للشركة بأن الهدف من مركز خدمة العمالء هو تشكيل نقطة تواصل
بين الشركة والعمالء وقد جاء تلبية الزدياد حجم الطلب على األجهزة وازدياد عدد العمالء.
وأضاف "إن إنشاء المركز جاء بالت زامن مع إطالق برنامج خاص للعمالء ي ّ
ُمك نهم من جمع نقاط
واستبدالها بهدايا ق يّمة من منتجات "تاج تيك"".
ويتيح مركز خدمة العمالء االتصال واالستفسار عن أي من منتجات شركة "تاج تيك" وطلب
واستقبال الخدمات المختلفة (المبيعات ،الصيانة ،خدمات ما بعد البيع واالقت راحات والشكاوى)
وذلك من خالل رقم الهاتف .065100250
وتم تحديث الموقع اإللكتروني ليتيح للعمالء عملية الش راء والدفع االلكتروني ،كما تم تشكيل
فريق كامل من الموظفين المؤهلين لمتابعة جميع االستفسا رات واالقت راحات الواردة من خالل
الهاتف والموقع اإللكتروني ومواقع التواصل االجتماعي.
يشار إلى أن شركة طالل أبوغ زاله للتقنية بدأت بتصنيع األجهزة التقنية واإللكترونية في الصين ليبلغ
عدد المنتجات أكثر من  15منتجاً مختلفاً ما بين أجهزة كمبيوتر محمول وتابلت وهواتف محمولة
وأجهزة تقنية أخرى منتشرة في أكثر من  50موقع حول العالم.
الموقع اإللكترونيwww.tagtech.global :
www.tagicit.com
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"أبوغزاله" توفر أجهزتها التقنيّة في البحرين من خالل منصة "محلنا" اإللكترونية

المنامة – وقعت طالل أبوغزاله لتجارة األجهزة التقنية (تاج تيك) ،إحدى شركات طالل أبوغزاله
العالمية ،اتفاقية تعاون مع "محلنا"  -أحد تجار التجزئة ال رائدين المحليين في التجارة
اإللكترونية  -ك ُم وزع ُم عتمد لها في مملكة البحرين.
"محلنا" هو أول سوق ومنصة إلكترونية لخدمة مختلف مؤسسات األعمال في البحرين
والمنطقة ،ويهدف إلى تزويد المجتمع المتنامي عبر اإلنترنت بمنصة تكنولوجية متقدمة
لتسهيل عملية بيع وش راء منتجاتهم.
وتهدف االتفاقية إلى إتاحة أجهزة "تاج تيك" اإللكترونية للبيع من خالل منصة "محلنا".
ويأتي هذا التعاون ضمن جهود شركة "تاج تيك" لنشر وتسويق ُم نتجاتها التقن يّة والتي تشمل
األجهزة اللوحية ( )Tabletsوالمحمولة ( )Laptopsب ُم واصفات عالم يّة ،وبأسعار ُم نافسة.
يشار إلى أن شركة طالل أبوغزاله للتقنية بدأت بتصنيع األجهزة التقنية واإللكترونية في
الصين ليبلغ عدد المنتجات أكثر من  15منتجاً مختلفاً ما بين أجهزة كمبيوتر محمول وتابلت
وهواتف محمولة وأجهزة تقنية أخرى منتشرة في أكثر من  50موقع حول العالم.
ويمكن معرفة المزيد عن شركة "تاج تيك" لتجارة األجهزة الذكية من خالل زيارة الموقع
اإللكترونيtagtech.global :

www.tagicit.com
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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 :

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 :

