
اإلصدار الثامن عشر  -  آب 201٧نشـرة إخباريــة

في هذا اإلصدار:

أبرز عمالء “ طالل أبوغزاله للترجمة والتوزيع 
والنشر” خالل شهر آب 201٧

أبوغزاله للترجمة تشارك في ترجمة  مؤتمر 
»تطوير التعليم أساس اإلصالح«

اتفاق تعاون بين مجموعة »أبوغزاله« والجامعة 
الهاشمية

أبوغزاله يستقبل سفير سيرالنكا ويعلن عن 
فتح مكتب للمجموعة هناك

أبرز عمالء “ طالل أبوغزاله للترجمة والتوزيع 
والنشر” خالل شهر آب 201٧

ترجمة  مؤتمر  في  تشارك  للترجمة  أبوغزاله 
»تطوير التعليم أساس اإلصالح«

 	.)UNOPS( مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع
الالجئين 	  وتشغيل  إلغاثة  المتحدة  األمم  وكالة 

الفلسطينيين.
بنك االردن الكويتي. 	 
شركة فيرنج للمستحضرات الصيدالنية.	 

والتوزيع  للترجمة  أبوغزاله  طالل  قامت   - عمان 
للمؤتمر  الفورية  الترجمة  أعمال  بتغطية  والنشر 
لجنة   / المعرفي  أبوغزاله  طالل  ملتقى  نظمه  الذي 
أساس  التعليم  »تطوير  مؤتمر  األطفال  برامج 
رئيس  بدران  عدنان  الدكتور  دولة  برعاية  اإلصالح« 
للمركز  األعلى  المجلس  رئيس  األسبق،  الوزراء 
الوطني لتطوير المناهج.  وأكد سعادة الدكتور طالل 
أبوغزاله خالل المؤتمر على أهمية التعليم والمعرفة 
الذي سيعيد األمة العربية إلى مجدها، كما كانت في 
سابق عهدها مصدر الحضارات والعلوم، مشيرا إلى 
أنها ستتسلم قيادة العالم في المعرفة والعلم والتغيير. 

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

أنطوني بيرغس
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الهاشمية والجامعة  »أبوغزاله«  مجموعة  بين  تعاون  اتفاق 

سعادة  استقباله  في  كان  حيث  الهاشمية  الجامعة  أبوغزاله  طالل  الدكتور  سعادة  زار   - عمان 
في  للتعاون  تفاهم  مذكرة  توقيع  الزيارة  خالل  تم  الجامعة،  رئيس  هاني  بني  الدين  كمال  الدكتور 
ترأسها  الطلبة  مع  حوارية  جلسة  الجامعة  نظمت  كما  التدريب،  وخاصة  المجاالت  من  العديد 

أبوغزاله.   الدكتور 

من  العديد  في  تميزها  أثبتت  التي  بالجامعة  وفخره  اعتزازه  عن  أبوغزاله  الدكتور  وأعرب 
بنيتها  وتطوير  التطورات،  ومواكبة  المجتمع  وخدمة  والتنظيمية  التعليمية  المجاالت، 

المحلية.  المؤسسات  جميع  يفوق  بشكل  التحتية 

بتعاوني  »أعتز  وقال  العريقة،  التعليمية  المؤسسة  لهذه  هاني  بني  الدكتور  بقيادة  وأشاد 
لنا  وتكريمه  الحسين  ابن  الثاني  عبدهللا  الملك  جاللة  ثقة  على  حصولنا  في  زمالء  وأنتم  معكم 
استطاع  والذي  البالد  سيد  توجيهات  ضمن  العمل  استمرار  مؤكدا  االستقالل«،  وسام  بمنحنا 
العمل  جميعا  علينا  يسهل  الذي  األمر  للمواطنين  واألمان  األمن  يوفر  أن  الحكيمة  بقيادته 

لتنا. رسا تحقيق  أجل  من  والسعي  والمثابرة 
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لالستعالم يرجى االتصال بنا على االرقام التالية: 
الهاتف:  ٥١٠٠٩٠٠ ٦ - ٠٩٦٢    |   الفاكس:  ٥١٠٠٩٠١ ٦ - ٠٩٦٢
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هناك للمجموعة  مكتب  فتح  عن  ويعلن  سيرالنكا  سفير  يستقبل  أبوغزاله 

االشتراكية  الديمقراطية  سيرالنكا  جمهورية  سفير  أبوغزاله  طالل  الدكتور  سعادة  استقبل   - عمان 
مجموعة  نية  عن  اللقاء،  خالل  أبوغزاله،  أعلن  حيث  الفير،  عبداللطيف  األستاذ  سعادة  األردن،  في 
تبنتها  التي  المجموعة،  خطة  إطار  في  وذلك  سيرالنكا،  في  لها  مكتب  فتح  العالمية  أبوغزاله  طالل 
 ١٠٠ إلى   8٥ من  مكاتبها  عدد  برفع  الماضي،  الشهر  عمان  في  عقد  الذي  السنوي  مؤتمرها  في 

العالم. حول  مكتب 

بين  العالقات  تعزيز  في  سيسهم  سيرالنكا  في  للمجموعة  مكتب  فتح  بأن  ثقته  عن  أبوغزاله  وأعرب 
بمختلف  السريالنكي  السوق  تزويد  من  أبوغزاله  طالل  مجموعة  تمكين  وفي  الصديقين،  البلدين 
العامة  المؤسسات  ومساعدات  الفكرية  الملكية  بحماية  يتصل  ما  خصوصا  تقدمها،  التي  الخدمات 

التعليم. أساليب  وتطوير  االستشارات  وتقديم  القدرات  بناء  مجاالت  في  سيرالنكا  في  والخاصة 


