نشـرة إخباريــة

اإلصدار ( - )56تشرين ثاني ٢٠٢٠

لألعمال
إذاعة وتلفزيون طالل أبوغزاله
ِ
والثَّقافة (تاغ بي سي)
لألعمال والثَّقافة،
إذاعة وتلفزيون طالل أبوغزاله
ِ
َ
رسالة طالل أبوغزاله
نصة إعالميَّة تق ِّد ُم
هي ِم َّ
العالميَّة من واقع ِخدماتها وإنجازاتها المهنيَّة
والتَّعليميَّة ونشاطاتها المُتنوِّعة.

من بين أه ّم النَّشاطات التي قامت بها
إذاعة وتلفزيون طالل أبوغزاله لألعمالِ
والثَّقافة (تاغ بي سي) وأبرز الفعاليَّات
ببث حيٍّ
ِّ
الَّتي قامت بتغطيتها ونقلها
ومباشِ ر خالل هذا الشَّ هر:
سيمفونية البطولة ثالثة سيمفونيات بيتهوفن
والمقطوعة الموسيقيّة األعظم على م ّر الزمان
شوبان تح ّدى المرض لينتج أروع موسيقى
عرفها التاريخ
في حلقة جديدة من برنامج «العالم إلى أين؟»
أبوغزاله :خطران يواجهان العالم :خروج اآلالت
عن السيطرة وتفوق «عقل اآللة» على البشر.

وتشكل إذاعة وتلفزيون «تاغ بي سي» فارقاً إعالميّاً
ِّ
ثقافيّاً في مستوى التَّقديم واإلرسال ،من خالل تقديم
الموسيقى الكالسيكية كما َّد ٍة رئيسيَّة ،إذ تم تعريف
جميع المقطوعات الموسيقية الكالسيكية التي يتم
بثها وذلك لغرض إعالم المستمعين بأسماء وأنواع
المقطوعات الموسيقية ،وأيضاً تم تسجيل خاتمة لكل
مقطوعة بغية تذكير المستمع بالقطعة الموسيقية التي
تم اإلستماع إليها ،وهذا ما ِّ
يشك ُل سع َينا ال َّدؤوب لرسم
ثقافي رفيع المستوى وجميل المحتوى ينسج ُم
إطار
ٍّ
ٍ
َم َع ُهويَّة طالل أبوغزاله العالميَّة.
وباإلضافة إلى محتوى المكتبة الموسيقية الكالسيكية،
تشكل إذاعة وتلفزيون طالل أبوغزاله منبراً
إعالمياً للتسويق لخدمات طالل أبوغزاله العالمية،
كاإلعالنات عن الدورات التدريبية التي تعقدها
شركات أبوغزاله العالمية والمجامع العلمية التابعة
لها وأيضاً اإلعالن عن المنتجات التكنولوجية التي
تنتجها أبوغزاله العالمية ،وإذاعة األخبار الصحفية
التي تصدر من دائرة اإلعالم وذلك على هيئة نشرات
أو مواجز إخبارية.
وتقدم إذاعة وتلفزيون «تاغ بي سي» أيضاً ،خدمة
إنتاج الفيديوهات التسويقية لشركات أبوغزاله
العالمية على اختالفها ،باإلضافة إلى تقديم العديد من

الفقرات الثابتة والتي يتم بثها بشكل دوري كفقرات «هل تعلم» ،و «أقوال وعبر» و «سيمفونية المساء» و
«أوبرا المساء» ،وغيرها العديد من المحطات الثقافية.
وتنفرد اإلذاعة والتلفزيون بتغطية إعالمية مباشرة ومُسجَّ لَة لجميع الفعاليات التي تنظمها أبوغزاله العالمية
سواء كانت داخلية أو خارجية ،وأيضاً تقوم بإعادة بث جميع المقابالت اإلعالمية التي يتم إجراؤها مع سعادة
الدكتور طالل أبوغزاله عبر العديد من المحطات الفضائية واإلذاعات المحلية والعالمية.
وتقوم «تاغ بي سي» بعقد المقابالت مع العديد من الشخصيات والضيوف من المشاركين في الفعاليات
والنشاطات التي تنظمها أبوغزاله العالمية ،بغية تسليط الضوء على الخدمات والمشاريع والمعلومات التي يتم
تناولها في هذه الفعاليات.
مات طالل أبوغزاله العالميَّة وتقديم فقرات ومواضيع
وخ ْد ِ
وباإلضاف ِة إلى محتوى المكتب ِة الموسيقيَّة الكالسيكية ِ
ثقافيَّة ومعرفيَّة ومختارات أدبيَّة متنوِّعة ،تق ِّدم «تاغ بي سي»:
والتلفزيوني .
واإلذاعي
اإلعالمي
•التَّدريب
ّ
ّ
ّ
والتلفزيوني ..
اإلذاعي
•الخدمات اللّوجستية المتعلِّقة بالعمل
ّ
ّ
•التَّغطية اإلعالميَّة للفعاليَّات.
الصوتيَّة والمرئيَّة.
•إنتاج الموا ِّد
َّ
المحلي واالهتمام بحاجات المواطنين التَّعليميَّة والمعرفيَّة.
•المساهمة في زيادة وعي المجتمع
ِّ

سيمفونية البطولة ثالثة بيتهوفن والمقطوعة الموسيقيّة األعظم على م ّر الزمان
لألعمال
عمَّان -بثت إذاعة طالل أبوغزاله
ِ
والثَّقافة حلقة خاصة بسيمفونية Eroica
جميع
 ،ثالثة أعظم عباقرة الموسيقى في
ِ
َ
الموسيقي
وأكثرهم تأثيراً ،المؤلّف
العصور
ّ
 Ludwig van Beethovenضمن فقرة
«سيمفونية المساء».
و ُدعيت سيمفونية  Eroicaالمثيرة بالمقطوعة
الموسيقيّة األعظم على َمرّ ّ
الزمان من ِق َبل
أشهر المؤلّفينَ العالميين ،وتعني (البطولة).
وكان بيتهوفن متأثراً بسماع أخبار بطل يدعو إلى الثورة على االقطاعيات األوروبية وخرج على رأس جيشه
ليهز عروش أوروبا ،أعجب بيتهوفن (بنابليون بونابرت) رجل الثورة الذي ّ
ّ
حقق لبالده
ينشر اعالم الحرية
وجميع
الكثير في ظل مبادىء الثورة ،فالّف عام  1803سيمفونيّته الثالثة وسمّاها (بونابارت) احتفا ًء بنابليون
ِ
ّ
ولكن بيتهوفن تجنّب ذلك
وح الثّوري ِة الّتي اجتاحت أوروبا في تلك األوقات،
ما ناضل ألجله ،واهدا ًء إلى الرّ ِ
عندما وصل إلى مسامعه ّ
أن نابليون قد أعلن نفسه إمبراطوراً ،مستنكراً تحوّله إلى طاغية ،فغضب ومحا اسمه
بق ّو ٍة شديد ٍة عن المخطوطة الموسيقيّة مُخلّفاً حفر ًة فارغة فيها ،واكتفى بوضع كلمة (إيرويكا) إلى جانب العنوان
وفسّ رها بقوله أنّها إحياء لذكرى رجل عظيم ،وقدمت للجمهور اول مرة عام .1805
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وسيمفونية البطولة ذات األربع حركات ،لبيتهوفن ،تقف في مصاف االعمال العظيمة للفنان الذي له
قدرة ّ
فذة وخارقة على البناء الفنّي ،فهي أثر خالد في جميع الفنون ،وكانت نقطة فاصلة لما قبلها من
الموسيقي ،حيث أنّها مبنية على
السيمفونيات ولِما بعدها ،إذ فتح بها بيتهوفن صفحة جديدة في التطور
ّ
موضوع طويل النفس ألن الفكرة اإلنسانية والموسيقيّة التي ورائها اقتضت ذلك االتساع.
واحتلّت السينفونية المركز األول ضمن أفضل عشرين سمفونية حسب استفتاء 151قائ ِد أوركسترا حول
العالم ،قامت به مجلة (ب.ب.سي) للموسيقى.
وتجدر اإلشارة بأن فقرة (سيمفونية المساء) تبث على إذاعة تاغ بي سي يوم السبت من كل أسبوع حوالي
الساعة الثامنة مسا ًء ،واإلذاعة تبث في عمَّان على تردد  102،7أف أم ،وأيضاً باإلمكان اإلستماع
لإلذاعة من خالل تحميل التطبيق الخاص بها والموجود على منصتي «آب ستور» و «غوغل بالي» ،أو
عبر موقعها اإللكتروني الرسمي.tagbc.fm :

شوبان تحدّى المرض لينتج أروع موسيقى عرفها التاريخ

وأب فرنسي ،ودرس البيانو وأظهر نبوغا
كبيرا فيه ،وقدم أولى حفالته وهو لم يتجاوز
الثامنة من عمره ،وأصبح اسمه معروفا حتى
خارج بولندا.

لألعمال
عمَّان -بثت إذاعة طالل أبوغزاله
ِ
والثَّقافة نبذة عن حياة أحد أشهر مؤلفي
الموسيقى الكالسيكية وشاعر البيانو (فريدريك
شوبان  ،)Frédéric Chopinحيث يعد بطل
وطني ،نفته الثورة ،وهجرته عشيقته ،وعذبه
ّ
لكن تألقه لم يخفت أبداً ،وتجسدت به وغادر شوبان عام  1830بولندا إلى فيينا،
السل،
وبعد ثمانية أشهر توجه إلى باريس ،ولم يعد
كل الصور النمطية للفنان الرومانسي.
إلى بولندا ،لكن خسارة بولندا كانت مكسباً
وولد فريدريك شوبان عام  1810ألم بولندية كبيراً لباريس التي أصبحت آنذاك مركزا
www.tagbc.fm.com
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للثقافة األوروبية والفكر والفنون ،والمنطقة
األهم في خريطة الموسيقى الرومانسية،
وكان يعيش بها أهم موسيقيّي هذا العصر مثل
فرانز ليست ،وفيليكس مندلسون ،ولويجي
تشير و بيني .

أساسي إما كآلة فردية أو باالشتراك
مع آالت أخرى ،فله ما يزيد عن 230
ً
عمال موسيقياً  ،جذبت ناشري الموسيقى
في عصره وسحرت جماهير كبيرة من
ً
أجياال من مؤلفي األلحان
معجبيه ،وألهمت
والمقطوعات ،وتم تسجيلها من قبل أعظم
موسيقيّي العالم على مدى  200عام منذ
تاريخ مولده حتى يومنا هذا.

وأخذ شوبان بعد مدة قصيرة في باريس مكانته
بوصفه أحد مشاهير العاصمة الفرنسية،
وك ّو ن صداقات وثيقة مع فنانيها ،السيما
ً
(يوجين ديالكروا) الذي رسم له بورتريها وتوفي شوبان في باريس عام  1849عن
39عاماً  ،ودفن هناك دون
عمر يناهز
شخصياً عام .1833
ٍ
قلبه ،الذي أوصى بنقله إلى وارسو ،حيث
ولم تكن حياة شوبان مستقرة ،وكان متقلب وُ ضع ضمن نصب تذكاري في كنيسة في
المزاج ومحباً للعزلة في أوقات كثيرة ،مدينته الحبيبة وارسو ،والذي ال يزال حتى
باإلضافة إلى حياته العاطفية غير المستقرة اليوم يحظى باهتمام العلماء الذين يتوقون
ومعاناته مع مرض السل ونوباته المتكررة ،لمعرفة المرض الحقيقي المسبب لوفاته.
إذ كانت صحته عدوه األول ،حيث رافقه
المرض منذ مراحل مبكرة من حياته ،وعانى وتجدر اإلشارة بأن إذاعة طالل أبوغزاله
من ضعف في بنيته كما تكررت إصابته لألعمال والثقافة تبث في عمَّان على تردد
 102،7أف أم ،وأيضاً باإلمكان اإلستماع
بأنواع عدة من األمراض.
لإلذاعة من خالل تحميل التطبيق الخاص
وكرّ س شوبان حياته بشكل كامل للبيانو بها والموجود على منصتي «آب ستور» و
هرباً من كل هذا األلم والمعاناة« ،غوغل بالي» ،أو عبر موقعها اإللكتروني
وكانت مقطوعاته مكتوبة للبيانو بشكل الرسمي.tagbc.fm :
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في حلقة جديدة من برنامج “العالم إلى أين؟”
أبوغزاله :خطران يواجهان العالم :خروج اآلالت عن السيطرة وتفوق “عقل اآللة”
على البشر
عمان  -سلط المفكر االقتصادي طالل أبوغزاله
الضوء على خطر الذكاء االصطناعي ،وحذر
من خطرين يواجهان العالم ،أحدهما يتمثل في
خروج اآلالت عن سيطرة من صنعها ،واآلخر
تفوق «عقل اآللة» على العقل البشري.
وخالل حلقة جديدة من برنامج «العالم إلى
أين؟» الذي يبث أسبوعيا عبر شاشة ،RT
والذي يتم نقله مباشرة عبر أثير إذاعة طالل
لألعمال والثَّقافة أكد أبوغزاله أن
أبوغزاله
ِ
«العالم دخل في الثورة الصناعية الرابعة ،التي
طالت جميع مجاالت الحياة ،بما في ذلك اإلنسان ،وإن هذه الثورة ستغير في حياة اإلنسان وتساهم في
إطالة عمره ،ومع ذلك فإن لهذه الثورة جانب (بشع)».
وأضاف« :هناك تحول شامل في العالم وهو التحول الرقمي ،لذلك نحن أمام تحد حقيقي وهو أن اآلالت
التي نصنعها ستتفوق يوما ما على قدرة وذكاء البشر ،وإذا وصلت اآلالت إلى هذه المرحلة فسيكون
لديها الطموح للسيطرة على العالم».
واستشهد أبوغزاله بتصريحات اثنين من رجال األعمال ،هما األمريكي إيلون ماسك مؤسس شركة
سبيس إكس المختصة بتقنيات استكشاف الفضاء والمؤسس المساعد لمصانع تيسال موتورز ،والصيني
جاك ما مؤسس مجموعة شركات تجارية ناجحة على شبكة اإلنترنت ،إذ أشارا إلى احتمال أن يتفوق
«عقل اآللة» على العقل البشري.
ودعا الدكتور ابو غزاله إلى إنشاء إدارة رقابة على الذكاء االصطناعي للحد من مخاطره ،كذلك دعا
إلى إحداث رقابة على وسائل التواصل االجتماعي ،وقال« :الثورة الرقمية ليس لها ضوابط على
اإلطالق ،وهذا أمر مخيف وحتى اآلن لم يصدر من أحد مقترح إلنشاء هيئة دولية ناظمة للرقابة على
هذه الثورة».
وأشار إلى وجود تخوفين ،األول أن تخرج اآلالت عن سيطرة من صنعها ،والثاني أن ينقسم العالم في
ظل الثورة الصناعية إلى صنفين من البشر ،أشخاص متطورون يتمتعون بمواصفات عالية وأشخاص
متخلفون عقليا وصحيا بسبب عدم اإلتاحة لهم لالستفادة من التقنية.
وخالل الحلقة تطرق أبوغزاله إلى كتابه الجديد «المستقبل الرقمي الحتمي :عالم المدن الذكية» ،والذي
أعده في ضوء الدور الذي تلعبه التكنولوجيا في مجال التحضر المستدام .وبين أن الكتاب الذي سيتم
توفيره قريبا وبالمجان ،يناقش التكنولوجيا بأنواعها باعتبارها ركيزة أساسية في إنشاء مدن ذكية
حقيقية ،ويناقش الدروس التي يمكن االستفادة منها من مبادرات المدن الذكية التي باءت بالفشل ،كما
يقدم مخططا شامال لتطوير مدن ذكية أكثر شمولية في المستقبل)RT( .
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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 :

