نشـرة إخباريــة

اإلصدار ( - )58تشرين ثاني ٢٠٢٠

كلية طالل أبوغزاله الجامعية لالبتكار تختتم
دورتين في «إدارة الموارد البشرية الشاملة»

في هذا اإلصدار:
كلية طالل أبوغزاله الجامعية لالبتكار تختتم
دورتين في «إدارة الموارد البشرية الشاملة»
كلية طالل أبوغزاله الجامعية لالبتكار تختتم «الدبلوم
التنفيذي في الذكاء االصطناعي وعلم البيانات»
«مصنع طالل أبوغزاله لألجهزة
اإللكترونية» في الصين
«أبوغزاله للتوظيف» تواصل تقديم خدماتها
عن بعد في الدول المتأثرة بـ«فايروس كورونا»
شركة طالل أبوغزاله للتوظيف المهني وتطوير
الموارد البشرية

طالل أبوغزاله للتوظيف . . .
قــصــة الـنــجـاح
للمؤسسات واالفراد

عمان – اختتم مركز االستشارات والتدريب
في كلية طالل أبوغزاله الجامعية لالبتكار
دورتين تدريبيتين حول «إدارة الموارد
البشرية الشاملة».
ويأتي انعقاد الدورتين بحضور عدد من
المشاركين المهتمين في مجال الموارد البشرية،
نظرا للطلب المتزايد على هذا البرنامج.
استمرت مدة كل دورة  20ساعة تدريبية؛
وتضمنت تعريف المشاركين بالنظم الحديثة
في إدارة الموارد البشرية ،واستثمـار رأس
المـال البشـري ،وتصميم الهياكل التنظيمية
وصيانتها ،وتحليل الوظائف ،وكتابة األوصاف
الوظيفية ،وتقييم الوظائف ،واستقطاب
الموظفين واختيارهم ،وإدارة عمليــات تقييــم
األداء الفـردي والمـؤسســي ،من خالل
التطبيقات العملية .وفي ختام الدورة تم توزيع
الشهادات على المشاركين.

كلية طالل أبوغزاله الجامعية لالبتكار تختتم «الدبلوم التنفيذي في الذكاء
االصطناعي وعلم البيانات»

عمان  -اختتم مركز االستشارات والتدريب في كلية طالل أبوغزاله الجامعية لالبتكار،
الدبلوم التنفيذي في الذكاء االصطناعي وعلم البيانات ،الذي يع ّد األول من نوعه على
مستوى الوطن العربي.
وطرحت الكلية الجامعية الدبلوم لمختلف القطاعات والتخصصات ،الذي استمر على مدار
 300ساعة تدريبية ،إذ يستهدف عدة فئات هي طالب مدارس وجامعات وموظفين ومهتمين في
الذكاء االصطناعي وعلم البيانات ،حيث يشمل الدبلوم تحليل ومعالجة واستشراف المستقبل
للبيانات الضخمة  Big Dataوبيانات الفضاء اإللكتروني  ،Data Cyberspaceلمواكبة
مستجدات العلوم والتكنولوجيا.
كلية طالل أبوغزاله الجامعية لالبتكار هي مؤسسة مستقلة ،ومرخصة ،ومعتمدة من وزارة
التعليم العالي ،وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ،وهي متخصصة باألعمال
وتقنية المعلومات ،وتهتم بتخريج جيل مبدع وتهيئته إلى مناصب ريادية وقيادية ضمن مختلف
ّ
تركز على توفير بيئة مناسبة وحاضنة لإلبداع واالبتكار ،وتوفر أساليب
التخصصات ،كما
دراسيّة حديثة وأدوات تمكن الطلبة من التطور المستمر ،وتحويل أفكارهم واختراعاتهم اإلبداعية
إلى منتجات قابلة للتّسويق.
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«مصنع طالل أبوغزاله لألجهزة اإللكترونية» في الصين
شنجن ،الصين – استكملت شركة طالل أبوغزاله للتقنية (تاج تك) ،إحدى شركات «طالل أبوغزاله العالمية»،
إجراءات التسجيل إلنشاء «شركة أبوغزاله للتقنية (شنجن) المحدودة» كشركة صينية.
وسيتيح هذا التسجيل لشركة «تاج تك» تقديم خدماتها في السوق الصيني الكبير من خالل توفير
منتجاتها التقنية والتي تشمل أجهزة الكمبيوتر المحمولة واألجهزة اللوحية والهواتف المحمولة
التي سيتم إطالقها قريبا.
وقال سعادة الدكتور طالل أبوغزاله ،رئيس ومؤسس مجموعة «طالل أبوغزاله العالمية»:
«يعتبر هذا التسجيل جزء من استراتيجية المجموعة في تقديم خدماتها للشعب الصيني من خالل
توفير منتجاتها التكنولوجية »،مضيفا« :إن الشعب الصيني لديه شغف ال ينتهي تجاه التكنولوجيا،
كما أن رؤيتي ترتكز على توفير منتجات ذات مواصفات عالمية عالية الجودة وبأسعار منافسة.
وأضاف« :إن العالقة ما بين مجموعتنا والحكومة الصينية طويلة األمد ،وهي مصدر فخر كبير
لنا ،ونرغب بتعزيزها من خالل توفير منتجات (تاج تك) التقنية في جميع أنحاء البالد».
وقال المدير التنفيذي لطالل أبوغزاله التقنية ،األستاذ صالح أبوعصبة« :تم االنتهاء رسميا من
تسجيل الشركة ،وهي المرحلة األولى في إنشاء خط إنتاج وتصميم خاص بنا ،باإلضافة إلى قسم
تسويق شامل لعمليات (تاج تك) في الصين ».وأضاف« :لقد قمنا بدراسة السوق الصينية بعناية
ونحن على ثقة تامة بأن منتجات (تاج تك) ستحظى بقبول واهتمام كبيرين في البالد».
ً
قائال « :لدينا فريق متخصص ذو خبرة واسعة بقيادة األستاذة نور شانغوي ،مديرة طالل
وتابع
أبوغزاله العالمية في منطقة الصين الكبرى ،ولدينا تطلعات عالية لشركة (تاج تك) في الصين.
كما أن طالل أبوغزاله العالمية لديها خمسة مكاتب في الصين ونأمل االستفادة منها للحصول
على أقصى قدر من الدعم لشركة (تاج تك)».
ويأتي تسجيل الشركة كجزء من الجهود العالمية التي تبذلها (تاج تك) في تسويق أجهزتها
اإللكترونية بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة واألجهزة اللوحية التي تتميز بمواصفاتها
العالمية وأسعارها التنافسية باإلضافة إلى االتفاقيات التي وقعت مؤخرا مع الموزعين في كل
من أفريقيا والمنطقة العربية.
وفيما يتعلق بعالقة طالل أبوغزاله العالمية مع الصين ،قد اكتسبت زخما كبيرا على مدى الثالث
عقود الماضية من خالل إنشاء عدة مكاتب لها في الصين باإلضافة إلى قسم تأشيرات جمهورية
الصين الشعبية  TAG-Visaالذي يق ّد م خدمات تأشيرات السّ فر لألردنيين والعرب الراغبين
بالسفر إلى الصين لمختلف الغايات ،ومركز «أبوغزاله -كونفوشيوس» في األردن لنشر الثقافة
واللغة الصينية في األردن.
للمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة الموقعtagtech.global :
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«أبوغزاله للتوظيف» تواصل تقديم خدماتها عن بعد في الدول المتأثرة بـ«فايروس كورونا»
أكدت شركة طالل أبوغزاله للتوظيف المهني وتطوير الموارد البشرية عن استمرارها
بعملها بالتوظيف رغم الظروف الراهنة جراء فايروس كورونا من خالل جميع مكاتبها.
وتستمر الشركة في التوظيف سواء في مكاتب «طالل أبوغزاله العالمية» أو لعمالئها،
حيث استمرت بالعمل عن بعد انطالقا من حرصها على صحة وسالمة الموظفين وااللتزام
في التعليمات الرسمية الخاصة بالدول التي تطبق قرار الحجر الصحي ،مع االلتزام في
ذات الوقت في توفير الحلول المتخصصة التي تحول دون تعطل أو توقف عملية التوظيف.
ويتميز التوظيف عن بعد بإمكانية تنظيم المقابالت الشخصية من خالل تقنية االتصال
بالفيديو وعمل االمتحانات الالزمة للتوظيف بتوفيرها للمدراء بسرية تامة ،إضافة إلى
عدة ميزات أخرى.
وتأتي هذه الخطوات لضمان مواصلة انتقاء المرشح األفضل لفرص العمل المتوفرة ،مع
التقيد التام باإلجراءات االحترازية الرامية إلى الحد من انتشار فايروس كورونا.
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شركة طالل أبوغزاله للتوظيف المهني وتطوير الموارد البشرية

تقدم شركة طالل أبوغزاله للتوظيف المهني وتطوير الموارد البشرية ،إحدى شركات «طالل
أبوغزاله العالمية» ،خدمات التدريب والتوظيف بهدف رفع كفاءات المؤسسات والموارد
البشرية وفق أعلى المستويات.
وتقوم بتوفير البرامج التدريبية وفقا لدراستها لالحتياجات التدريبية للقوى العاملة في القطاعين
العام والخاص ،وتعد هذه الخدمات من األنشطة المتعددة التي تقدمها المجموعة في العديد من
المجاالت وأبرزها المحاسبة والتدقيق والضرائب والملكية الفكرية والتنمية اإلدارية وتقنية
المعلومات ونقل التكنولوجيا.
ويمكن االستفادة من خدمات شركة طالل أبوغزاله للتوظيف المهني وتطوير الموارد البشرية
من خالل زيارة موقعها اإللكتروني  http://www.tagirecruitment.comالذي يوفر خدمات
الشركة ألصحاب العمل الباحثين عن موظفين ،وللباحثين عن وظائف في جميع أنحاء العالم.
ويتيح الموقع ألصحاب األعمال اإلعالن عن الوظائف الشاغرة واالطالع على السير الذاتية،
المتوفرة في قاعدة بيانات الشركة ،كما يسمح للباحثين عن وظائف تحميل سيرهم الشخصية
وإضافتها إلى قاعدة بيانات الشركة ،والتقدم لفرص العمل المعلن عنها عبر الموقع اإللكتروني.
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للتواصل:
مجموعة طالل أبوغزاله  -أبوغزاله للتوظيف المهني وتطوير الموارد البشرية
تلفون / + 962 6 5 100 900 :فاكس+962 6 5 100 901 :
البريد االلكترونيtagirecruit@tagirecruit.com :
الموقع االلكترونيwww.tagirecruitment.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
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