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أبرز انجازات
«طالل أبو غزاله للترجمة»
خالل 2019
في هذا اإلصدار:
االستعانة ب « أبوغزاله للترجمة» خالل زيارة أنجلينا
جولي للمرة الخامسة لمخيم الزعتري في األردن
االستعانة بـ«أبوغزاله للترجمة» خالل جلسة حوارية
نظمها «مجلس الوحدة االعالمية»
رؤيا الفضائية تستعين بـ «أبوغزاله للترجمة»
خالل برنامج أخبار الرياضة
االستعانة بـ«أبوغزاله للترجمة» خالل حفل مركز
االعالميات العربيات السنوي
االستعانة بـ«أبوغزاله للترجمة» خالل جلسة حوارية
حول تغطية عالج مرضى السرطان في االردن
االستعانة بـ «أبوغزاله للترجمة» خالل حفل توقيع
مذكرة تفاهم مع األكاديمية الروسية للملكية الفكرية
قصة األطفال العالمية «طالل ابن أديبة» ُتترجم
إلى الصينية
وورلد ريدر» العالمية تك ّرم أبوغزاله للترجمة
والتوزيع والنشر

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

االستعانة ب «أبوغزاله للترجمة» خالل زيارة أنجلينا جولي للمرة الخامسة
لمخيم الزعتري في األردن

مخيم الزعتري – كانون الثاني 2019 -استعانت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون
الالجئين بشركة طالل أبوغزاله للترجمة والتوزيع والنشر خالل زيارة الممثلة والشخصية
االنسانية أنجلينا جولي المبعوث الخاص للمفوض السامي لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
أنطونيو غوتيريس لمخيم الزعتري لالجئين السوريين في األردن.
وتمت االستعانة بالشركة للحصول على خدمة الترجمة الفورية خالل جولتها حيث التقت جولي
في زيارتها بالجئين تحدثوا عن معاناتهم في حياتهم اليومية ،كما التقت بمسؤولي المخيم
ومسؤولين من األمم المتحدة
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االستعانة بـ«أبوغزاله للترجمة» خالل جلسة حوارية نظمها «مجلس الوحدة االعالمية»

عمان  6 -شباط  2019استعان ملتقى طالل أبوغزاله المعرفي بشركة طالل أبوغزاله
للترجمة والتوزيع والنشر لتوفير خدمات الترجمة الفورية ،خالل الجلسة الحوارية التي
نظمها «مجلس الوحدة اإلعالمية» مع سعادة الدكتور طالل أبوغزاله بعنوان «االزمة
االقتصادية العالمية  2020أزمة أم فرصة؟.
وجاءت الجلسة بمشاركة واسعة من نخبة من اإلعالميين واالقتصاديين واألكاديميين
وممثلين عن القطاعين العام والخاص والمؤسسات الدولية والتنموية.
ُ
حذرت كثيرً ا من احتمالية
وقال أبوغزاله خالل الجلسة «لقد
كبرى عام  .2020وبخالف بعض المحللين االقتصاديين
َّ
بأن هذه األزمة الوشيكة ستكون أكبر بكثير
تدفعني لالعتقاد
التي وصفها بن برنانكي ،رئيس مجلس االحتياطي الفيدرالي
أزمة اقتصادية في تاريخ العالم» .وعلى األرجح ،ستبدأ
ً
أيضا».
المتحدة مثل سابقتها

وقوع أزم ٍة اقتصادية عالمية
ٌ
أسباب قوية
والخبراء ،لدي
من سابقتها في عام ،2008
األمريكي حينها ،بأ نَّها «أسوأ
األزمة القادمة في الواليات

وأكد المشاركون على أهمية مثل هذه اللقاءات التي من شأنها أن تخدم أصحاب الرأي
وأصحاب القرار ،خاصة ما يتعلق بالتحليل االقتصادي المبني على أسس علمية ومظاهر
موجودة على أرض الواقع.
يشار إلى أن شركة طالل أبوغزاله للترجمة إحدى شركات مجموعة طالل أبوغزاله
العالمية ،من أكبر الشركات وأوسعها في تقديم خدمات الترجمة محليا ودوليا وتقدم
خدماتها للعمالء بأعلى المواصفات
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«رؤيا الفضائية» تستعين بـ «أبوغزاله للترجمة» خالل برنامج أخبار الرياضة
عمان  -شباط  -استعانت محطة رؤيا الفضائية
األردنية ،بشركة طالل أبوغزاله للترجمة والتوزيع
والنشر لتقديم خدمة الترجمة الفورية خالل استضافتها
للمالكم العالمي بادو شاك في برنامج أخبار الرياضة
«اكسترا تايم».
ويقدم البرنامج األحداث الرياضية التي تشهدها
الساحة المحلية والعربية واألجنبية من دوريات
وغيرها من الفعاليات واألنشطة الرياضية .يشار إلى
أن المالكم بادو شاك محترف سويدي يصنف ضمن
فئة وزن فوق المتوسط .حقق بطولة المجلس العالمي
للمالكمة .شارك في دورة األلعاب األولمبية الصيفية
سنة .2008

االستعانة بـ«أبوغزاله للترجمة» خالل حفل مركز االعالميات العربيات السنوي
عمان  -16-نيسان 2019 -
استعان ملتقى طالل أبوغزاله المعرفي بشركة طالل أبوغزاله للترجمة والتوزيع والنشر لتوفير خدمات الترجمة
الفورية ،خالل الحفل الذي نظمه بالتعاون مع مركز االعالميات العربيات ،بمناسبة يوم اإلعالمية العربية والذي عقد
بعنوان «األيادي البيضاء في األردن وفلسطين».
وعقد الحفل الذي ينظمه مركز اإلعالميات سنويا ،تحت رعاية سعادة الدكتور طالل أبوغزاله ،وبحضور ضيف
الشرف سيادة المطران عطا هللا حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس في القدس.
وخالل الحفل ،قال الدكتور أبوغزاله «نعرف جميعا أن الوطن العربي كان هدفا لعملية تدمير مادية ومعنوية خطط لها
العدو الصهيوني .ونعرف أن ذلك أدى إلى شعور عارم باإلحباط خصوصا لدى جيل الشباب الذي يشكل جل أمتنا .من
هنا أتمنى على إعالمنا أن يلتفت إلى أن السنوات السوداء التي مرت بها أوروبا لعقود وليس لسنوات ،بعدها جاءت
النهضة» .وخالل االحتفال تم تكريم خمسة إعالميات فلسطينيات وهن :اإلعالمية ريم الداهوودي من اذاعة صوت
فلسطين ،واإلعالمية امتياز المغربي ،مخرجة أفالم وثائقية ،واإلعالمية ميساء أبوغزالة من وكالة معاً اإلخبارية،
واإلعالمية آمال مرار مراسلة قناة الشارقة ،واإلعالمية زينة صندوقة مراسلة قناة رؤيا.
كما تم تكريم تسع سيدات أردنيات متميزات وهن :السيدة ميسر السعدي رئيسة جمعية األسر التنموية ،والسيدة ريم
نزال مديرة مصنع الشوكوالتة ،ومجموعة من رائدات العمل غير المنظم هن السيدة صفاء الزميلي ،والسيدة فاطمة
مناصرة ،والسيدة إيمان بدر ،والسيدة لبنى القيسي والسيدة هنيدة ديراني ،ومن عامالت المصانع السيدة :سميرة فوزي،
والسيدة فاطمة العنزا من مصنع اإللكترونيات.
يشار إلى أن شركة طالل أبوغزاله للترجمة إحدى شركات مجموعة طالل أبوغزاله العالمية ،من أكبر الشركات
وأوسعها في تقديم خدمات الترجمة محليا ودوليا وتقدم خدماتها للعمالء بأعلى المواصفات
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االستعانة بـ»أبوغزاله للترجمة» خالل جلسة حوارية حول تغطية عالج مرضى
السرطان في االردن
عمان –  15أيار  - 2019استعان ملتقى طالل
أبوغزاله المعرفي وبالتعاون مع مؤسسة الحسين
للسرطان بشركة طالل أبوغزاله للترجمة والتوزيع
والنشر لتوفير خدمات الترجمة الفورية خالل
جلسة حوارية لمناقشة كيفية الوصول إلى تغطية
شاملة وعادلة لعالج مرضى السرطان في األردن.
وقال الدكتور طالل أبوغزاله خالل افتتاح الجلسة
التي شارك فيها خبراء ومختصون في مجال
الصحي والطبي ان موضوع الجلسة يشكل أولوية
قصوى ويجب على جميع األطراف التباحث في
حلول إبداعية وابتكارية للتغطية الشاملة والعادلة
لعالج السرطان.
ودعا أبوغزاله إلى رفع كفاءة اإلنفاق العام،
واالستثمار األمثل للموارد ،وتطوير برامج تمويل مستدامة لتحقيق األهداف التنموية والصحية المنشودة.
وقدم المشاركون في الجلسة حلول واقتراحات لخارطة طريق وطنية تضمن الوصول إلى تغطية شاملة وعادلة
لعالج السرطان في األردن باعتبارها خطوة عملية باتجاه تحقيق األهداف الوطنية المتعلقة بالتغطية الصحية
الشاملة وتحقيق األمن الصحي للمواطنين في األردن.

االستعانة بـ «أبوغزاله للترجمة» خالل حفل توقيع مذكرة تفاهم مع األكاديمية
الروسية للملكية الفكرية
عمان – استعانت «طالل أبوغزاله العالمية» بـ «أبوغزاله للترجمة» خالل 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.

www.tagtranslate.com

5

قصة األطفال العالمية «طالل ابن أديبة» تُترجم إلى الصينية
باشرت «طالل أبوغزاله العالمية»
بترجمة قصة األطفال «طالل ابن
أديبة» إلى اللغة الصينية ،وهي
القصة التي تروي طفولة وكفاح
ّ
سعادة الدكتور طالل أبوغزاله،
حيث تحمل بين طياتها قيما وأفكارا
حياتية هامة.
وتأتي ترجمة القصة إلى اللغة
الصينية في الوقت الذي تواصل فيه
القصة انتشارها عالمياَ حيث َحصلت
على حقوق الطباعة والنشر في
شتى بالد العالم ،وبلغات مختلفة،
كالفرنسية والروسية واإلسبانية،
باإلضافة اإلنجليزية ،والتركية.
والقصة موجهة لألطفال ،ومنقولة بتصرّ ف وتحوي تشخيصا غير مباشر للقضية الفلسطينية ،ممثلة
بشخصية الدكتور أبوغزاله ،من حيث نقل تفاصيل معاناة الشعب الفلسطيني في المهجر ،وكيفية
التغلب على صور األلم والويالت بالعزيمة والصبر واإلصرار على النجاح.
وحرص ُكتاب عرب وغربيون على كتابة مقدمات القصة ،كل حسب لغته األم ،الهتمامهم بأن يكونوا
جزءا من هذا العمل التربوي األدبي والتعليمي المتميز.
ودعا القائمون على مخرجات التعليم والتربية في دول عربية وغربية ،إلى اعتماد القصة كجزء ثابت
من النشاطات المدرسيّة الالمنهجية المحتسبة لطالب الصفوف األولى ،كما تم تحويلها إلى مسرحية
مدرسية في مدارس عدة ،كان أولها المدارس في فلسطين ،وهي أولى الدول التي التفتت إلى القصة
كمرجع أخالقي وتعليمي مميز.
يشار إلى أن قصة «طالل ابن أديبة» هي نتاج مشترك للكاتبة أريج يونس من األردن ،و»طالل
أبوغزاله العالمية» ،تحكي بطريقة موجّ هة لألطفال بعض مفاصل حياة الدكتور طالل أبوغزاله في
طفولته ،قبل وبعد التهجير من فلسطين ،وتتضمن صورا ملونة ورسومات تعبر عن محتواها.
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«وورلد ريدر» العالمية تك ّرم أبوغزاله للترجمة والتوزيع والنشر

 -07تشرين الثاني2019-
عمان  -أقامت منظمة ً Worldreaderالعالمية حفال تكريميا لدور النشر األردنية والعربية والمنظمات المجتمعية
األردنية الشريكة والتي عملت على إنجاح مشروع (توتة توتة) برنامج القراءة الرقمية ،من ضمنها شركة
أبوغزاله للترجمة والتوزيع والنشر.
ويأتي تكريم «شركة أبوغزاله» نظرا للقيمة المعنوية والهامة لقصة طالل ابن اديبة ،التي تمت إضافتها إلى
المكتبة الرقمية لتطبيق «توتة توتة» العالمي لألطفال إلى جانب الكتب والقصص العديدة والتي تشكل محتوى
غني ومفيد لهم..
يشار إلى أن شركة طالل أبوغزاله للترجمة والتوزيع والنشر تعمل على ترجمة مختلف الوثائق المعتمدة،
ونشر مطبوعات المجموعة من الكتب والمعاجم والتقارير السنوية ،والكتيبات وأية مواد أخرى إعالنية ،بأفضل
التصاميم وأعلى المعايير.
وتعد  Worldreaderمنظمة غير ربحية تدافع عن القراءة الرقمية في المجتمعات المحرومة من أجل خلق مجتمع
قارئ ،توفر أكثر من  40,000كتابا رقميا.
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لالستعالم يرجى االتصال بنا على االرقام التالية:
الهاتف | ٠٩٦٢ - ٦ ٥١٠٠٩٠٠ :الفاكس٠٩٦٢ - ٦ ٥١٠٠٩٠١ :
الموقع اإللكترونيwww.tagtranslate.com :
البريد اإللكترونيtranslation.amman@tagtranslate.com :
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ﻋﻠﻰ ﺎت
أ ﺻﻔ
ﻤﻮا
اﻟ

أ
اﻻ ﻗﻞ
ﺳ

ﻌ ﺎر

ﺗﺼﻤﻴــــﻢ وإﻧﺘــــﺎج ﻃــــﻼل أﺑﻮﻏﺰاﻟــــﻪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴــــﺔ
ﺗــــﺎج ﺗﻴــــﻚ :أﻋﻠــﻰ اﻟﻤﻮاﺻﻔــﺎت وأﻓﻀــﻞ اﺳﻌــﺎر

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 اﻟﺤﺎدﯾـــﺔ ﻋﺸﺮة ﺻﺒﺎﺣـــﺎ ً وﺣﺘّــﻰ اﻟﺴّﺎﻋـــﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨـــﺔ ﻣﺴـــﺎء
وﯾﻮم اﻟﺴﺒــﺖ ﻣــﻦ اﻟﺴّﺎﻋــﺔ اﻟﺤﺎدﯾـــﺔ ﻋﺸﺮة ﺻﺒﺎﺣـــﺎ ً وﺣﺘﱠـــﻰ اﻟﺴّﺎﻋـــﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨـــﺔ ﻣﺴـــﺎء
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

