نشـرة إخباريــة

اإلصدار ( - )٣٩آب ٢٠١٩

نبذة عن أبو غزاله للترجمة:

منهجية العمل :تأكيداً اللتزامنا بجودة الترجمة وتسليمها
في المواعيد المحددة ،قمنا بتصميم منهجية العمل التالية
التي تركز على مراعاة مصلحة العميل:
التـرجـمـة :يتم توزيع أعمال الترجمة على المترجمين
وفقاً لخبراتهم الشخصية أو حسب المجاالت التي يتميزون
كاف
فيها ،ويطلب منهم إتمام الترجمة ضمن إطار زمني ٍ
يتيح إنجاز كامل المراحل.
التـحـريـر :يقوم محررون ذوي كفاءة وخبرة بمراجعة
الترجمة مع مقارنة النص األصلي بالمادة المترجمة،
وإدخال التعديالت الالزمة لضمان الحصول على ترجمة
دقيقة ومترابطة.

في هذا اإلصدار:
االستعانة بـ «أبوغزاله للترجمة» خالل حفل توقيع
مذكرة تفاهم مع األكاديمية الروسية للملكية الفكرية
وزارة التربية تعتمد قصة «طالل ابن أديبة» كمورد
ثقافي في مكتبات المدارس اللبنانية
أبوغزاله في كتاب «هل فاتك القطار؟»
أبوغزاله ضيف الشرف والمتحدث الرئيسي يتسلم
جائزة ‘ ’Jordan Businessالفخرية 2019
إلنجازاته المتميزة

“الترجمة ليست مجرد
نقل كلمات فحسب،
بل إبراز لثقافة كاملة”
أنطوني بيرغس

عال من
ضبط الجـودة :يراجع مراقبو جودة -على مستوى ٍ
التدريب  -المادة المحررة للتأكد من سالمة اللغة والجودة
العالية ،ولضمان الترابط بشكل نهائي.

الـتـنسيـق :تتم مراجعة تنسيق وثائق الترجمة من قبل موظفي المساندة ذوي المهارات العالية للتأكد من أنها تعكس
الوثائق األصلية ومن أن مظهرها الكلي منسق وفقاً ألعلى المعايير .وفي حال طلب العميل تنسيقاً خاصاً ،يتم إنجازه
في هذه المرحلة من قبل الموظفين المساعدين.
التـسـليم :يتم التسليم في الموعد المحدد ،وتبعاً لرغبة العميل وحاجته كما يمكن توريد الترجمة على شكل نسخة
ورقية أو بالشكل اإللكتروني الذي يناسبه.
السرية :تلتزم شركة طالل أبوغزاله للترجمة والتوزيع والنشر بالحفاظ على سرية كامل المعلومات في المستندات
المطلوب ترجمتها.

االستعانة بـ «أبوغزاله للترجمة» خالل حفل توقيع مذكرة تفاهم مع األكاديمية
الروسية للملكية الفكرية
عمان  -استعانت «طالل أبوغزاله العالمية» بـ «أبوغزاله للترجمة» خالل حفل توقيع مذكرة تفاهم مع األكاديمية
الروسية للملكية الفكرية بشركة طالل أبوغزاله للترجمة ،والتي عقدت خالل شهر آب 2019
وقد وقع سعادة الدكتور طالل أبوغزاله ،رئيس ومؤسس «طالل أبوغزاله العالمية» ،واألستاذ إيفان بليزنتس،
عميد الكلية الحكومية الروسية للملكية الفكرية مذكرة تفاهم بهدف تنمية عالقات التعاون التعليمية والثقافية
والعلمية واألكاديمية طويلة األمد بين الجانبين.
وحضر حفل التوقيع ضيوف شرف من سفارة االتحاد الروسي والمركز الروسي للعلوم والثقافة في عمان باإلضافة
الى المكتب التمثيلي لغرفة التجارة الروسية في األردن .وقدمت الشركة خدماتها خالل هذا الحفل ،حيث تعد أبوغزاله
للترجمة من أكبر الشركات وأوسعها في تقديم خدمات الترجمة محليا ودوليا ،وتقدم خدماتها للعمالء بأعلى المواصفات.

وزارة التربية تعتمد قصة «طالل ابن أديبة» كمورد ثقافي في مكتبات المدارس اللبنانية
-31آب 2019-أصدرت وزارة التربية والتعليم
العالي في لبنان تعميماً إلى جميع المسؤولين عن
المدارس الرسمية باعتماد قصة «طالل ابن أديبة»
للكاتبة أريج يونس كمورد ثقافي في مكتباتها.
وتسرد القصة سيرة حياة عامل المعرفة وأحد
رواد العلم والتكنولوجيا في العالم ،الدكتور طالل
أبوغزاله من الطفولة واللجوء حتى الوصول إلى
قمة النجاح وتأسيسه لمجموعة طالل أبوغزاله
العالمية.
وتشكل القصة درساً في النجاح رغم الصعوبات
والمتاعب التي تواجه اإلنسان ،وكيفية صناعة
المجد رغم المعاناة« ،فهي قصة للطفل الذي أصبح
أسطور ًة ،الطفل الذي عاش معانا ًة ال يمكن تخيلها،
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ً
مستقبال باهراً لنفسه وعائلته وبلده وأمته ،وغدا بين
لكنه تحدى معاناته ولم يستسلم ،وصنع من قسوة حياته
ً
ً
كمثل للعبقرية واإلبداع والقيادة والنجاح ،اسما يتردد في أهم المحافل
قامة عربية يُشار إليها بالبنان
الناس
ٍ
الفكرية واالجتماعية واإلنسانية”.
وستتكفل طالل أبوغزاله العالمية بتوفير األعداد المطلوبة من القصة لكافة المكتبات في المدارس الرسمية
وحتى المدارس الخاصة الراغبة بالحصول على نسخ منها.
يشار إلى أن قصة «طالل ابن أديبة» هي نتاج مشترك للكاتبة أريج يونس من األردن ،ومجموعة طالل
أبوغزاله ،تحكي بطريقة موجّ هة لألطفال بعض مفاصل حياة الدكتور طالل أبوغزاله في طفولته ،قبل وبعد
التهجير من بلدته األصلية فلسطين ،وتتضمن صورا ملونة ورسومات تعبر عن محتواها.

أبوغزاله في كتاب «هل فاتك القطار؟»
-31آب 2019-أصدرت شركة طالل أبوغزاله
للترجمة والتوزيع والنشر الطبعة الثانية من كتاب
«هل فاتك القطار؟» للكاتب السوري مناف محمّد
صالح بعَّاج ،الذي يتحدث فيه عن عشر شخصيات
الكتاب في مستهله
عربية وإسالمية وعالمية .ويتصدر
َ
فصال كامال وموسعا حول قصة معاناة ونجاح سعادة
الدكتور طالل أبوغزاله ،وكيف تمكن هذا الطفل
الالجئ من تحويل حكاية الهجرة واللجوء والفقر إلى
انتصار ونجاح وكيف جعل من المعاناة نعمة معتمداً
على العلم والصبر والعزيمة ،ويلخص الكاتب القصة
بجملة واحدة« :الطفل النازح الذي صنع ما ال يصنعه
ُ
المحن تصنعُ الرِّ جال ...طالل أبوغزاله».
أشد الرجال،
ووفقا للكاتب فقد اختار قصة أبوغزاله نظرا الزدياد عدد
األطفال النازحين مع ذويهم من سوريا والعراق واليمن
أن لهم سلَفاً
وغيرها من البالد العربية واإلسالمية؛ ليعلموا َّ
عا َنوا كذلك أزمة النزوح ،وتجاوزوا هذه األزمة بالهمة
العالية والنشاط الدؤوب .ويتحدث الكتاب ،والذي صدرت
طبعته األولى عام  2018عن قصص نجاح ومثابرة
بعد المعاناة ،لشخصيات من تاريخ األمم السابقة وأخرى
معاصرة استطاع أصحابها أن يسطروا تاريخاً مشرقاً
وملهماً للشباب العربي واإلسالمي بعد أن كتبوا ألنفسهم
ولحضاراتهم روايات في البطولة والتحدي والقوة.

والشيخ خالد األزهري أحد أعظم شيوخ األزهر وعلمائه،
وعبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما الذي كان يُق َّدم على
الشيوخ إبان خالفة عمر بن الخطاب رضي هللا عنه ،وجاك
ما المعلم الفقير الذي أصبح صاحب موقع على بابا وواحداً
من أهم أثرياء العالم ،وغيرهم من الشخصيات األخرى.

والكتاب متوفر في جميع مكاتب «طالل أبوغزاله
العالمية» ،في الدول العربية ،وفي عدد من المكتبات
العربية والعالمية ،وللكاتب عدة كتب ،منها« :مواقف
واحتلت قصة أبوغزاله القسم األعظم من الكتاب نظرا مشرقة من التاريخ» ،و»كيف صارت أحالمهم حقيقة»،
لحداثتها وقربها من تفاصيل حياة القراء ،كما تضمن ومجموعة قصصية بعنوان «عاكفة عن الزواج» ،كما لديه
قصص موسى بن نصير وهو الفاتح الحقيقي لبالد األندلس ،روايتان وديوان شعر وأعمال أخرى.
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أبوغزاله ضيف الشرف والمتحدث الرئيسي يتسلم جائزة ‘ ’Jordan Businessالفخرية
 2019إلنجازاته المتميزة
عمان  -استضافت مجلة «جوردن
بزنس» سعادة الدكتور طالل أبوغزاله،
رئيس ومؤسس طالل أبوغزاله العالمية،
كضيف شرف ومتحدث رئيسي خالل
حفل توزيع جوائز «جوردن بزنس»
لعام  2019كما تسلم جائزة ‘Jordan
 ’Businessالفخرية تقديرا إلنجازاته
المتميزة وإسهاماته في عالم األعمال
ونشاطاته الخيرية التي أثرت في
المجتمعات في كل مكان .وقدم الجائزة،
التي تمنح ألول مرة من Jordan
 ،Businessاألستاذ اياد شحادة ،مؤسس
مجلة  ،Jordan Businessوقال «إن
ضيف الشرف سعادة الدكتور طالل
أبوغزاله صاحب رؤية وعامل معرفي
ومبدع ويشرفنا تقديم أول جائزة فخرية
من نوعها للتعبير عن االمتنان لكل ما
قدمه من إسهامات وما زال يقدم».
وأضاف« :يعرف الدكتور أبوغزاله على
نطاق واسع بأنه أحد أهم رجال األعمال
في مجال العمل الخيري .وبصفته رئيس
ومؤسس طالل أبوغزاله العالمية ،وهي
شركة عالمية رائدة تعمل من خالل
 110مكتب في جميع أنحاء العالم والتي
أصبحت المزود الموثوق للخدمات المهنية
والتعليمية ».وأشار شحادة إلى أن الدكتور
أبوغزاله تقلد العديد من األوسمة والجوائز
والتي تشمل :وسام االستحقاق المدني
المقدم من جاللة الملك فيليب السادس ،ملك
اسبانيا ،وسام االستقالل من الدرجة األول
من جاللة الملك عبدهللا الثاني حفظه هللا،
ووسام جوقة الشرف الفرنسي برتبة فارس
من سعادة السيد روبيرت ميتران ،ووسام
تعزيز العالقات الصينية العربية من فخامة
الرئيس الصيني شي جين بينغ ،ووسام الملك
سلمان بن عبد العزيز لشباب األعمال ،ملك
www.tagtranslate.com

وخبرتهم .كما إنني افتخر بهذه الجائزة
المملكة العربية السعودية ،وغيرها.
التي تلهمني وتحفزني للقيام بالمزيد من
وأكد أن أعمال وإسهامات الدكتور
األعمال لخدمة أردننا إليماني القوي بأن
أبوغزاله الرائدة في مختلف القطاعات
المستقبل سيكون مشرق وأكثر ايجابية».
شهدت لها مؤسسات عالمية من ضمنها
منظمة التجارة العالمية ،وغرفة التجارة وقدم الدكتور أبوغزاله الشكر لألستاذ
العالمية وقاعة شهرة الملكية الفكرية شحادة ومؤسسته المتميزة على تفانيه
وغيرها .باإلضافة لترؤسه مجالس ورؤيته متمنيا له المزيد من التقدم.
استشارية تسعى إلى صياغة المستقبل وأضاف الدكتور أبوغزاله «إن جاللة
حيث شارك الدكتور أبوغزاله فيما يزيد الملك عبدهللا الثاني حفظه هللا علمنا بأنه
على  14فريق عمل ومبادرة تابعة لألمم يمكننا جميعا خدمة األردن بغض النظر
المتحدة (نائب رئيس كوفي عنان وبان كي عن مكان تواجدنا أو في أي منصب كنا».
مون) للميثاق العالمي لألمم المتحدة ،نائب وتطرق الى التطورات المختلفة في
رئيس فريق عمل تكنولوجيا المعلومات مجاالت األعمال وتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت التابع لألمم المتحدة ،وسفير مثل الذكاء االصطناعي والحاجة لتبني
خاص لمنظمة السياحة العالمية التابعة مثل هذه التكنولوجيا في حياتنا اليومية.
لألمم المتحدة ،وعضو في المجلس يشار إلى أن حفل توزيع الجوائز أقيم
االستشاري رفيع المستوى لصندوق األمم في فندق االنتركونتيننتال بحضور عدد
المتحدة للتأثير االجتماعي ،والشراكة مع من الشخصيات البارزة من مختلف
موئل األمم المتحدة لمبادرة شبكة  11القطاعات في األردن ،والذين أتيحت
 Network Elevenوغيرها .وخالل لهم الفرصة للمشاركة في جلسة حوار
تسلم الجائزة ،ألقى الدكتور أبوغزاله كلمة ونقاش مع الدكتور أبوغزاله .كما تم
قال فيها« :إنه لشرف عظيم أن أكون الطلب من الدكتور أبوغزاله تقديم جائزة
متواجداً بين نخبة من رجال األعمال ريادي العام وجائزة سيدة أعمال العام،
الذين يخدمون المجتمع األردني بتفانيهم وجائزة رجل أعمال العام.
4

:لالستعالم يرجى االتصال بنا على االرقام التالية
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ﻋﻠﻰ ﺎت
أ ﺻﻔ
ﻤﻮا
اﻟ

أ
اﻻ ﻗﻞ
ﺳ

ﻌ ﺎر

ﺗﺼﻤﻴــــﻢ وإﻧﺘــــﺎج ﻃــــﻼل أﺑﻮﻏﺰاﻟــــﻪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴــــﺔ

ﻗـــﺎرن ﻗﺒـــﻞ أن ﺗﺸﺘـــﺮي :ﻣﻮاﺻﻔـــﺎت وأﺳﻌـــﺎر أﻓﻀـــﻞ اﻟﻤﺎرﻛـــﺎت
ِ

ﺟﻬﺎز

اﻟﻠﻮﺣﻲ )ﺗﺎﺑﻠﺖ(

ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺛﻤﺎﻧﻲ اﻟﻤﺮاﻛﺰ ﺑﺴﺮﻋﺔ  ۱,٦ﺟﯿﺠﺎھﺮﺗﺰ.
ﺷﺎﺷﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ اﻟﻮﺿﻮح ﺑﺤﺠﻢ  ۱۰,۱إﻧﺶ ﻣﻊ ﺧﺎﺻﯿّﺔ  ،HDوﺑﺪﻗﺔ ۱۹۲۰ x ۱۲۰۰ﺑﻜﺴﻞ.
ﺳﻌﺔ ﺗﺨﺰﯾﻦ  ٦٤ﺟﯿﺠﺎ ﺑﺎﯾﺖ .ﻧﻈﺎم ﺗﺸﻐﯿﻞ أﻧﺪروﯾﺪ ۹,۰
ذاﻛﺮة ﻋﺸﻮاﺋﯿّﺔ  ٤ﺟﯿﺠﺎ ﺑﺎﯾﺖ.
ﻛﺎﻣﯿﺮا أﻣﺎﻣﯿّﺔ ﺑﺪﻗﺔ  ٥ﻣﯿﺠﺎﺑﻜﺴﻞ وﻛﺎﻣﯿﺮا ﺧﻠﻔﯿﺔ ﺑﺪﻗﺔ  ۱۳ﻣﯿﺠﺎﺑﻜﺴﻞ ﻣﺰودة ﺑـ ﻓﻼش.
ﻣﺰ ّود ﺑﺸﺮﯾﺤﺘ ّﻲ ھﺎﺗﻒ وﺑﻠﻮﺗﻮث وﻧﻈﺎم ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﻮاﻗﻊ ).(GPS
ﯾﺪﻋﻢ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺠﯿﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺮّاﺑﻊ ).(4G ,3G ,2G
ﺳﻌﺔ ﺑﻄﺎرﯾﺔ ٦۰۰۰:ﻣﻠﻠﻲ أﻣﺒﯿﺮ
ﻣﺠﺎﻧ ًﺎ

ﺣﺎﻓﻈﺔ ﺟﻠﺪﯾﺔ ﻣﺰ ّودة ﺑﻠﻮﺣﺔ ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ ،ﺷﺎﺷﺔ ﺣﻤﺎﯾﺔ.

ﺳﻤﺎﻋﺎت ﺑﻠﻮﺗﻮث ذات ﺟﻮدة ﻋﺎﻟﯿﺔ.

۱٤۰
دﻳﻨﺎر

ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﺼﻨﻌﯿّﺔ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ واﺣﺪة.

ﺟﻬﺎز ﻻﺑﺘﻮب

ﻣﻌﺎﻟﺞ ) 6500U Intel Core i7ذاﻛﺮة اﻟﻤﻌﺎﻟﺞ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ  ٤ﻣﯿﺠﺎ ،ﺳﺮﻋﺔ  ۳,۱۰ﺟﯿﺠﺎھﺮﺗﺰ(.
ذاﻛﺮة ﻋﺸﻮاﺋﯿﺔ  ۸ﺟﯿﺠﺎﺑﺎﯾﺖ ،ﻧﻮع .DDR3
ﻛﺮت ﺷﺎﺷﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع إﻧﺘﻞ ذو وﺿﻮح ﻋﺎﻟﻲ.
ﻛﺮت ﺷﺎﺷﺔ إﺿﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع  NVIDIAوﺑﺴﻌﺔ  ۲ﺟﯿﺠﺎﺑﺎﯾﺖ.
ﻗﺮص ﺻﻠﺐ  HDDﺑﺴﻌﺔ ﺗﺨﺰﯾﻦ  ۱ﺗﯿﺮاﺑﺎﯾﺖ وﻗﺮص ﺗﺨﺰﯾﻦ ﺳﺮﯾﻊ
 SSDﺑﺴﻌﺔ ۱۲۸ﻏﯿﻐﺎ ﺑﺎﯾﺖ .ﯾﺪﻋﻢ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻼﺳﻠﻜﻲ  WIFIو ﺑﻠﻮﺗﻮث.
ﻣﺰ ّود ﺑﻤﺨﺮج SD/MMC 1 IN 2 ،4K HDMI
ﺷﺎﺷﺔ ﺑﺤﺠﻢ  ۱٥,٦إﻧﺶ ﺑﻮﺿﻮح ﻋﺎﻟﻲ )(FHD
ﻣﺪﺧﻠﯿﻦ  ،2.0 USBﻣﺪﺧﻠﯿﻦ 3.0 USB
ﻟﻮﺣﺔ ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ ﻣﻊ ﺧﺎﺻﯿﺔ اﻹﺿﺎءة )(Backlit Keyboard
ﻛﺎﻣﯿﺮا وﯾﺐ ﺑﺪﻗﺔ  ۲,۰ﻣﯿﺠﺎﺑﻜﺴﻞ .ھﯿﻜﻞ ﻣﻌﺪﻧﻲ )أﻟﻤﻨﯿﻮم(.

ﻣﺠﺎﻧ ًﺎ

ﺣﻘﯿﺒﺔ ﻻﺑﺘﻮب )ﻟﻮن ﺑﻨﻲ(.

۳۹۰
دﻳﻨﺎر

ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﺼﻨﻌﯿّﺔ ﻟﻤ ّﺪة ﺳﻨﺔ واﺣﺪة.

ﺟﻬﺎز ﻻﺑﺘﻮب

ﻣﻌﺎﻟﺞ ) 8550U Intel Core i7ذاﻛﺮة اﻟﻤﻌﺎﻟﺞ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ  ۸ﻣﯿﺠﺎ وﺳﺮﻋﺔ ٤,۰۰ﺟﯿﺠﺎھﺮﺗﺰ(.
ذاﻛﺮة ﻋﺸﻮاﺋﯿﺔ  ۸ﺟﯿﺠﺎﺑﺎﯾﺖ ،ﻧﻮع .DDR4
ﻛﺮت ﺷﺎﺷﺔ ﻧﻮع إﻧﺘﻞ ذو وﺿﻮح ﻋﺎﻟﻲ.
ﻗﺮص ﺻﻠﺐ  HDDﺑﺴﻌﺔ ﺗﺨﺰﯾﻦ  ۱ﺗﯿﺮاﺑﺎﯾﺖ وﻗﺮص ﺗﺨﺰﯾﻦ ﺳﺮﯾﻊ.
 SSDﺑﺴﻌﺔ  ۱۲۸ﻏﯿﻐﺎ ﺑﺎﯾﺖ.
ﯾﺪﻋﻢ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻼﺳﻠﻜﻲ  WIFIو ﺑﻠﻮﺗﻮث.
ﻣﺰ ّود ﺑﻤﺨﺮج SD/MMC 1 IN 2 ،4K HDMI
ﺷﺎﺷﺔ ﺑﺤﺠﻢ  ۱٥,٦إﻧﺶ ﺑﻮﺿﻮح ﻋﺎﻟﻲ )(FHD
ﻣﺪﺧﻠﯿﻦ  ،2.0 USBﻣﺪﺧﻠﯿﻦ 3.0 USB
ﻟﻮﺣﺔ ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ ﻣﻊ ﺧﺎﺻﯿﺔ اﻹﺿﺎءة ).(Backlit Keyboard
ﻛﺎﻣﯿﺮا وﯾﺐ ﺑﺪﻗﺔ  ۲,۰ﻣﯿﺠﺎﺑﻜﺴﻞ .ھﯿﻜﻞ ﻣﻌﺪﻧﻲ )أﻟﻤﻨﯿﻮم(.

ﻣﺠﺎﻧ ًﺎ

ﺣﻘﯿﺒﺔ ﻻﺑﺘﻮب )ﻟﻮن ﺑﻨﻲ(.

ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﺼﻨﻌﯿّﺔ ﻟﻤ ّﺪة ﺳﻨﺔ واﺣﺪة.

٤۲٥
دﻳﻨﺎر

* ﺗﻀﺎف ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت

ﻧَﺴﺘﻘﺒﻠﻜـــﻢ ﺧــﻼل أﯾّــﺎم اﻷﺳﺒــﻮع ﻣﻦ اﻟﺴّﺎﻋــﺔ اﻟﻌﺎﺷـــﺮة ﺻﺒﺎﺣـــﺎ ً وﺣﺘّــﻰ اﻟﺴّﺎﻋـــﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌــــﺔ ﻣﺴـــﺎء
وﯾﻮﻣــﻲ اﻟﺠﻤﻌــﺔ واﻟﺴﺒــﺖ ﻣــﻦ اﻟﺴّﺎﻋـــﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ظﮭــﺮاً وﺣﺘﱠـــﻰ اﻟﺴّﺎﻋـــﺔ اﻟﺴّﺎدﺳـــﺔ ﻣﺴــﺎء
ﻣﺒﻨﻰ طﻼل أﺑﻮﻏﺰاﻟﮫ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ  ٤٦ﺷﺎرع ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ اﻟﻮاﻛﺪ ،اﻟﺸﻤﯿﺴﺎﻧﻲ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن
ﻣﺒﻨﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ طﻼل أﺑﻮﻏﺰاﻟﮫ  ۱۰٤ﺷﺎرع ﻣﻜﺔ ،أم أذﯾﻨﺔ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن

ھﺎﺗﻒ | + ۹٦۲ ٦٥۱۰۰۹۰۹:ﻓﺎﻛﺲ | + ۹٦۲ ٦٥۱۰۰۹۰۱:اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲinfo@tagtech.global :

ﻟﻠﻄﻠﺐ أوﻧﻼﯾﻦ :ﯾﺮﺟﻰ زﯾﺎرة اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ TAGTECH.Global

