نشـرة إخباريــة

اإلصدار ( - )40أيلول 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:
قناة رؤيا الفضائية» تستعين بـ «أبوغزاله للترجمة»
خالل برنامج أخبار الرياضة « اكسترا تايم»
قصة األطفال العالمية «طالل ابن أديبة»
ُتترجم إلى الصينية
«أبوغزاله للترجمة» تعلن عن حاجتها للتعاون مع
عدد من المترجمين
«أبوغزاله» تطلق منتج الجهاز اللوحي من مسقط
واألردن

“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.

قناة رؤيا الفضائية» تستعين بـ «أبوغزاله للترجمة» خالل برنامج أخبار
الرياضة « اكسترا تايم»

عمان  -استعانت محطة رؤيا الفضائية األردنية ،بشركة طالل أبوغزاله للترجمة لتقديم خدمة الترجمة
الفورية خالل برنامج أخبار الرياضة «اكسترا تايم».
ويقدم البرنامج األحداث الرياضية التي تشهدها الساحة المحلية والعربية واألجنبية من دوريات وغيرها من
الفعاليات واألنشطة الرياضية.
وتعد شركة طالل أبوغزاله للترجمة إحدى شركات «طالل أبوغزاله العالمية» ،من أكبر الشركات وأوسعها في
تقديم خدمات الترجمة محليا ودوليا وتقدم خدماتها للعمالء بأعلى معايير الجودة والمواصفات المهنية.
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قصة األطفال العالمية «طالل ابن أديبة» تُترجم إلى الصينية
باشرت «طالل أبوغزاله العالمية» بترجمة
قصة األطفال «طالل ابن أديبة» إلى اللغة
القصة التي تروي طفولة
الصينية ،وهي
ّ
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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«أبوغزاله للترجمة» تعلن عن حاجتها للتعاون مع عدد من المترجمين

عمان  -أعلنت شركة طالل أبوغزاله للترجمة والتوزيع والنشر عن حاجتها للتعاون مع عدد من المترجمين
لالنضمام إلى فريقها في العمل ،للترجمة إلى العديد من اللغات.
وتأتي حاجة الشركة للتعاون مع مترجمين نظرا لتوسعها وتزايد عمالئها ،حيث تقدم الشركة خدمات الترجمة
محليا وعربيا ودوليا للعمالء ،وبأكثر من  15لغة ،بأفضل األسعار وأعلى مقاييس الجودة.
وتقوم الشركة بترجمة ما يزيد عن  10,000صفحة يوميا لمختلف اللغات.
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ويصلح الجهاز ،الذي يباع بقيمة
بنصف ثمن األجهزة المماثلة،
الستعمال جميع األعمار ،كما
تهدف «طالل أبوغزاله العالمية»
ألن يكون الحقيبة المدرسية
الذكية للطلبة.
وأكد سعادة الدكتور طالل
أبوغزاله أن انخفاض الجهاز
الذي ال يتجاوز مائتي دوالر،
يأتي نتيجة تقليل هامش الربح
للحد األدنى مقارنة مع هامش
ربح عالي في الشركات المنافسة
عالميا ،إضافة إلى دعم من طالل
أبوغزاله فاونديشن ،الجمعية
غير الربحية الممولة كلياً من
طالل أبوغزاله العالمية لخدمة
المجتمع والتي تدير عشرات
المجامع التأهيلية والتدريبية.

ﻋﻠﻰ ﺎت
أ ﺻﻔ
ﻤﻮا
اﻟ

مسقط  -أطلقت «طالل أبوغزاله
العالمية» من العاصمة العُمانية
مسقط ،والعاصمة األردنية عمان
أول منتجاتها اإللكترونية وهو
الجهاز اللوحي ،TAG-DC
بأعلى المواصفات وبأفضل
األسعار التنافسية.

أ
اﻻ ﻗﻞ
ﺳ
ﻌﺎر

«أبوغزاله» تطلق منتج الجهاز اللوحي من مسقط واألردن

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.
ذاﻛﺮة ﻋﺸﻮاﺋﯿّﺔ  ٤ﺟﯿﺠﺎ ﺑﺎﯾﺖ .ﺳﻌﺔ ﺗﺨﺰﯾﻦ  ٦٤ﺟﯿﺠﺎ ﺑﺎﯾﺖ .ﻧﻈﺎم ﺗﺸﻐﯿﻞ أﻧﺪروﯾﺪ ۹,۰
ﻛﺎﻣﯿﺮا أﻣﺎﻣﯿّﺔ ﺑﺪﻗﺔ  ٥ﻣﯿﺠﺎﺑﻜﺴﻞ وﻛﺎﻣﯿﺮا ﺧﻠﻔﯿﺔ ﺑﺪﻗﺔ  ۱۳ﻣﯿﺠﺎﺑﻜﺴﻞ ﻣﺰودة ﺑـ ﻓﻼش.
ﻣﺰوّد 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 ﻣﺰوّدة 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.
ﻣﺰوّد 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 ﻟﻤﺪّة 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.
ﻣﺰوّد 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 ﻟﻤﺪّة 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

بعد
جاء
اللوحي
الجهاز
دراسات وتحضيرات استغرقت
عدة سنوات ،إضافة إلى خبرة
«أبوغزاله العالمية» الطويلة ،في
إنتاج األجهزة بالشراكة مع أكبر
الشركات العالمية المتخصصة.

 10.1بوصة بدقة 1920*1200
بكسل ،وتبلغ سعة التخزين 64
جيجا بايت ،كما يتمتع بكاميرا
أمامية بدقة  5ميجا بكسل وكاميرا
خلفية بدقة  13ميجا بكسل وفالش.
ويدعم الجهاز تشغيل شريحتي
هاتف بشبكات الجيل الثاني والثالث
والرابع ،ومع نظام األندرويد .9.0

وتتوفر األجهزة اللوحية بالطلب
المباشر عبر الموقع اإللكتروني
 tagitop.comمع التوصيل عبر
مكاتب طالل أبوغزاله العالمية
التي يزيد عددها عن  110مكاتب
حول العالم.
ويتوفر الجهاز بمعالج ثماني
المراكز بسرعة  1.6جيجا،
ً
وأشار أبوغزاله إلى إن إطالق وشاشة HDعالية الوضوح بحجم كما سيتوفر مجانا مع جهاز

www.tagtranslate.com
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 TAG-DCاللوحي :حافظة
شاشة (،)Screen Protector
سماعات بلوتوث ذات جودة
عالية ،غطاء ( )Coverمصنوع
من الجلد.USB Keyboard ،
كما أن الجهاز سيكون مكفول
لمدة سنة واحدة.
وكشف أبوغزاله عن أن الجهاز
سيكون بداية إلنتاج المزيد من
األجهزة اإللكترونية التي أصبح

www.tagtranslate.com

ال غنى عنها؛ معلناً أن الشهر للتصدير لجميع دول العالم.
القادم سيشهد إطالق جهاز
محمول «تاجي توب» ملتي -يشار إلى أن «طالل أبوغزاله
 ،»multi»TAGIالعالمية» ،هي مجموعة شركات
TOP
وجهاز محمول «تاجي توب» عالمية تقدم الخدمات المهنية في
بلس  ،TAGI TOP plus -كما مجاالت المحاسبة واالستشارات
التكنولوجيا
ونقل
كشف عن أن المجموعة تدرس اإلدارية
والملكية
والتعليم
إنتاج األجهزة في عدد من الدول والتدريب
القانونية
والخدمات
العربية منها جمهورية مصر الفكرية
العربية ،والمنطقة االقتصادية وتقنية المعلومات والتوظيف
الخاصة بالدقم (سلطنة عمان) والترجمة والنشر والتوزيع.
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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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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
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