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في هذا اإلصدار:
أبرز عمالء “ طالل أبوغزاله للترجمة والتوزيع
والنشر” خالل شهر حزيران 2017
اتفاقية لتقديم خدمات أبوغزاله «للترجمة
والتوزيع والنشر» لـ«ميرسي كور» لمدة سنة
كاملة
«أبوغزاله» تطلق شهادة دبلوم طالل أبوغزاله
الدولي في مهارات تقنية المعلومات
أبوغزاله وسفير الصين بان وي فانغ يرعيان
تصفيات مسابقة الدورة الثامنة لكأس سور
الصين العظيم للمهارات اللغوية الصينية

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

اتفاقية لتقديم خدمات أبوغزاله «للترجمة والتوزيع
والنشر» لـ«ميرسي كور» لمدة سنة كاملة
عمان  -وقعت شركة طالل أبوغ زاله للترجمة
والتوزيع والنشر اتفاقية مع منظمة ميرسي كور
وذلك لتقديم خدمات الترجمة لمدة سنه كاملة ،حيث
تشمل ترجمة جميع التقارير والق رارات والدراسات
الصادرة عن ميرسي كور وباللغات العربية والف رنسية
والروسية واإلسبانية.ومنظمة ميرسي كور هي واحدة
من المنظمات االنسانية التي تعمل على التخفيف
من المعاناة والفقر والقمع من خالل مساعدة الناس
على بناء مجتمعات آمنة ومنتجة وعادلة.
وشركة طالل أبوغ زاله للترجمة والتوزيع والنشر
عضو في مجموعة طـالل أبوغ زاله ال رائدة في
قطاع الخدمـات المهنية في العالم؛ تم تأسيسها
في تشرين األول عام  2000كشركة ذات مسؤولية
محدودة ،وتعد األكبر واألوسع انتشا راً ،وتقدم
سلسلة كاملة من خدمات الترجمة المهنية ذات
الجودة العالية.

«أبوغزاله» تطلق شهادة دبلوم طالل أبوغزاله الدولي في مهارات تقنية المعلومات

عمان  -قررت مجموعة طالل أبوغ زاله االستم رار بتقديم شهادة دبلوم طالل أبوغ زاله الدولي في مهارات
تقنية المعلومات  ، TAG-DITاستم راراً للشهادة التي كانت قد قدمتها منذ العام  2001بالتعاون مع هيئة
امتحانات كامبردج الدولية  -جامعة كامبردج ،بعد أن أقرت الهيئة مؤخ را اتباع سياسة جديدة لها بوقف
اعتماد الشهادات المهنية الصادرة لكافة المنظمات والمؤسسات في دول العالم اعتبارا من .2017/6/30
وقررت مجموعة طالل أبوغ زاله تقديم ونشر هذه الشهادة وب رامجها التدريبية وامتحاناتها دون الحاجة
العتمادها من أي جهة أخرى ،نظ را للخبرة الكبيرة التي اكتسبتها ط وال ستة عشر عاما في تطوير وإدارة
شهادة دبلوم طالل أبوغ زاله الدولي في مهارات تقنية المعلومات المعتمدة من امتحانات كامبردج الدولية
 جامعة كامبردج ،وتدريب ومنح الشهادة ألكثر من ربع مليون م واطن عربي في مختلف الدول العربية،مع العلم بأن الشهادة كانت طيلة فترة االعتماد مملوكة بكامل مكوناتها وجميع االعمال المتعلقة بها س واء
المنهاج أو االمتحانات للمجموعة حيث أنها من صنع وإبداع وإنتاج وإدارة مجموعة طالل أبوغ زاله.

أبوغزاله وسفير الصين بان وي فانغ يرعيان تصفيات مسابقة الدورة الثامنة لكأس سور الصين
العظيم للمهارات اللغوية الصينية
عمان  -رعى سعادة الدكتور طالل أبوغ زاله وسفير جمهورية الصين الشعبية في عمان سعادة
السيد بان وي فانغ تصفيات مسابقة الدورة الثامنة لكأس سور الصين العظيم للمها رات اللغوية
الصينية في األردن والسادسة عشرة على مستوى العالم.
ونظمت المسابقة السفارة الصينية بالتعاون مع معهد طالل أبوغ زاله كونفوشيوس في مقر ملتقى
طالل أبوغ زاله المعرفي.
وتنافس في المسابقة  10متسابقين من معهد طالل أبوغ زاله كونفوشيوس والجامعة االردنية
وجامعة فيالدلفيا وجامعة اليرموك.
www.tagtranslate.com

2

وشملت المسابقة ثالثة مستويات تشمل الخطابة ،واختبار المعلومات حول الثقافة والحضارة
الصينية ،وموهبة من مواهب الثقافة الصينية من الرقص أو الغناء أو الرسم أو االعمال الزخرفية
أو الخط الصيني األلعاب الرياضية الصينية.
وحاز على المرتبة األولى المتسابق مصعب ارديسات الخوالدة من معهد كونفوشيوس وعلى
المرتبة الثانية المتسابقة سارة بيشاوي من الجامعة األردنية ،أما المرتبة الثالثة فكانت بتعادل
اثنتين من المتسابقين هما زينة غنام وسارة أبوحيط من معهد كونفوشيوس.
والفائز بالمرتبة االولى سيتوجه إلى بكين للمشاركة في تصفيات مسابقة سور الصين العظيم
للناطقين باللغة الصينية من األجانب على مستوى العالم في دورتها السادسة عشرة أما الفائزة
بالمرتبة الثانية ستغادر إلى بكين لحضور المسابقة وزيارة عدد من األماكن السياحية.
وفي ختام المسابقة قدم الدكتور أبوغ زاله وسفير الصين الجوائز للفائزين والشهادات التقديرية
والهدايا لكافة المشاركين في المسابقة.

لالستعالم يرجى االتصال بنا على االرقام التالية:
الهاتف | ٠٩٦٢ - ٦ ٥١٠٠٩٠٠ :الفاكس٠٩٦٢ - ٦ ٥١٠٠٩٠١ :
الموقع اإللكترونيwww.tagtranslate.com :
البريد اإللكترونيtagtdp.webmaster@tagtranslate.com, translation.amman@tagtranslate.com :
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