نشـرة إخباريــة

اإلصدار ( - )38تموز 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 الندوة
اإلقليمية الثانية لإلطالق والتخطيط االستراتيجي
وزارة التربية تعتمد قصة «طالل ابن أديبة» كمورد
ثقافي في مكتبات المدارس اللبنانية
تابلت المواطن الرقمي من تصميم وصناعة وإنتاج
أبوغزاله للتقنية ()TAGTECH.Global

“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 الندوة اإلقليمية الثانية لإلطالق
والتخطيط االستراتيجي
عمان  -استعان المجلس الوطني للمرأة العربية ومركز المرأة العربية للتدريب والبحوث  /كوثر بـ
«أبوغزاله للترجمة» خالل الندوة اإلقليمية الثانية لإلطالق والتخطيط االستراتيجي ( النوع االجتماعي
والتجارة  :إنجازات وطموحات) بشركة طالل أبوغزاله للترجمة والتوزيع والنشر ،والتي عقدت خالل شهر
تموز في فندق الكمبنسكي.
وتهدف الندوة التي استمرت لمدة يومين ،إلى تمكين المرأة لتحقيق المساواة في منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا من خالل تعميم مراعاة النوع االجتماعي في السياسات االقتصادية واالتفاقات التجارية.
وقدمت الشركة خدماتها خالل هذه الندوة ،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
بيروت  -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
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أصبح أسطور ًة  ،الطفل الذي عاش معانا ًة ال يمكن تخيلها ،لكنه تحدى معاناته ولم يستسلم ،وصنع
ً
ً
قامة عربية يُشار
مستقبال باهراً لنفسه وعائلته وبلده وأمته ،وغدا بين الناس
من قسوة حياته
ً
كمثل للعبقرية واإلبداع والقيادة والنجاح ،اسما يتردد في أهم المحافل الفكرية
إليها بالبنان
ٍ
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.

تابلت المواطن الرقمي من تصميم وصناعة وإنتاج أبوغزاله للتقنية ()TAGTECH.Global
عمان  -أعلنت طالل أبوغزاله للتقنية عن
إصدار أول منتجاتها االلكترونية بإطالق
الجهاز اللوحي ( )TAG Digital Tablet
بأعلى المواصفات الدولية وبأفضل األسعار
التنافسية .ويهدف هذا الجهاز ليكون
الستعمال جميع األعمار والفئات ويصلح في
الوقت نفسه ليصبح الحقيبة المدرسية الذكية.
يتميّز  TAG-DCبمعالج  Octa Coreالذي
يتكون من ثمانية نوى للمعالجات والتي
تساعد بالقيام بالعديد من المهام المتقدمة
مثل التعامل مع مقاطع الفيديو عالية الدقة
واأللعاب المتطورة دون استنزاف البطارية،
مما يجعل الجهاز يعمل بقدرة وكفاءة عالية
في مدة زمنية طويلة.
َيصدر جهاز  TAG-DCاللوحي بمساحة
تخزينية  4جيجا رام وسعة تخزينية 64
جيجا ،كما يتوفر كاميرا أمامية وكاميرا خلفية
عالية الوضوح ،ويدعم الجهاز شريحتين
اتصال من الجيل الرابع الـ .4G
كما سيتوفر مجاناً مع جهاز TAG-
 DCاللوحي :حافظة شاشة ( Screen
 ،)Protectorسماعات بلوتوث ذات جودة
عالية ،غطاء (  )Coverمصنوع من الجلد،
 .USB Keyboardكما أن الجهاز سيكون
مكفول لمدة سنة واحدة .وقد أمكن انتاج هذا
الجهاز بسعر  140دينار فقط ألنه ممول من
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طالل

أبوغزاله

فاونديشن

ضمن

برامجها

لخدمة المجتمع .وسوف يتوفر هذا الجهاز
في معارض طالل أبوغزاله العالمية وعلى
التوالي في جميع منافذ البيع في األردن
والوطن العربي والعالم .و يُمكن معرفة المزيد
عن جهاز  TAG-DCاللوحي من خالل زيارة
الموقع اإللكتروني التَّاليtagtech.global :
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:لالستعالم يرجى االتصال بنا على االرقام التالية
٠٩٦٢ - ٦ ٥١٠٠٩٠١ : | الفاكس٠٩٦٢ - ٦ ٥١٠٠٩٠٠ :الهاتف
www.tagtranslate.com :الموقع اإللكتروني
tagtdp.webmaster@tagtranslate.com :البريد اإللكتروني
translation.amman@tagtranslate.com
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