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أبرز عمالء “ طالل أبوغزاله للترجمة والتوزيع
والنشر” خالل شهر آيار 2017
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أبرز أعمال الترجمة الفورية ل“ طالل أبوغزاله
للترجمة والتوزيع والنشر” خالل شهر أيار
2017
في هذا اإلصدار:
أبرز عمالء “ طالل أبوغزاله للترجمة والتوزيع
والنشر” خالل شهر آيار 2017
أبرز أعمال الترجمة الفورية ل “ طالل أبوغزاله
للترجمة والتوزيع والنشر” خالل شهر أيار 2017
«أبوغزاله» مركز معتمد لـ «مؤهالت كامبردج
للغة اإلنجليزية»
أبوغزاله والرزاز يوقعان اتفاقية تبرع بـ100
جهاز كمبيوتر لمدارس الملك عبدهللا الثاني
للتميز

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

•عمان  21 -أيار االستعانة بـ»طالل أبوغ زاله
للترجمة» خالل تنظيم جلسة نقاشية حول
«القدرة التنافسية ،االبتكار والموهبة»
بحضور ضيف الشرف سعادة السيد دافيد
بيرتولوتي السفير الفرنسي في عمان وسعادة
الدكتور طالل أبوغ زاله والتي عقدت في
جامعة طالل أبوغ زاله .وقد ناقش المتحدث
الرئيسي في الجلسة السيد برونو النفين
المدير التنفيذي للمؤش رات العالمية في جامعة
انسياد الفرنسية العديد من المواضيع الهامة
ذات الصلة بالتنافسية واالبتكار.
•األزرق  17-أيار االستعانة ب «طالل أبوغ زاله
للترجمة» في تقديم خدمات الترجمة الفورية
خالل افتتاح مشروع الخاليا الشمسية الذي
نظمته المفوضية السامية لألمم المتحدة

لشؤون الالجئين ( )UNHCRوبتمويل من
 IKEAفي مخيم االزرق .
• - 24أيار االستعانة ب «طالل أبوغ زاله
للترجمة» في تقديم خدمات الترجمة الفورية
خالل برنامج دنيا يا دنيا الذي يعرض على
قناة رؤيا الفضائية.

•شركة 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 2000
كشركة ذات مسؤولية محدودة ،وتعد األكبر
واألوسع انتشا راً ،وتقدم سلسلة كاملة من
خدمات الترجمة المهنية ذات الجودة العالية.

«أبوغزاله» مركز معتمد لـ «مؤهالت كامبردج للغة اإلنجليزية»

عمان  -تم اعتماد مجموعة طالل أبوغزاله كمركز معتمد لـ»مؤهالت واختبا رات كامبردج للغة
اإلنجليزية التابعة لجامعة كامبردج لتقديم امتحانات اللغة اإلنجليزية المعتمدة عالمياً.
وجاء هذا االعتماد لمجموعة طالل أبوغزاله لما تتمتع به المجموعة من سمعة دولية
وخبرة في إدارة العديد من الشهادات العالمية من خالل التعاون مع جمعيات مهنية دولية،
باإلضافة إلى تجربتها السابقة مع امتحانات كامبردج الدولية التابعة لجامعة كامبردج في
تقديم شهادة طالل أبوغزاله في تقنية المعلومات والتي امتدت ألكثر من خمسة عشر عاماً.
ومن المتوقع أن تنتهي المرحلة التحضيرية والبدء بتقديم االمتحانات خالل الفترة القادمة،
ليصار بعدها إلى اإلعالن رسمياً للبدء في استقبال طلبات المشاركة في الدورات التدريبية
وتقديم االمتحانات ،علماً بأن المشارك الذي يجتاز االمتحان سيحصل على شهادة صادرة من
مؤهالت واختبا رات كامبردج للغة اإلنجليزية التابعة لجامعة كامبردج.
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أبوغزاله والرزاز يوقعان اتفاقية تبرع بـ 100جهاز كمبيوتر لمدارس الملك عبدهللا الثاني للتميز

عمان  -وقعت وزارة التربية والتعليم ومجموعة طالل أبوغ زاله اتفاقية ،تتبرع بموجبها المجموعة بمائة
جهاز حاسوب (تاجي توب  )14إلى مدارس الملك عبدهللا الثاني للتميز ب واقع عشرة أجهزة لكل مدرسة،
الستخدامها في التعليم داخل غرف المختب رات الحاسوبية.
بدوره أكد الدكتور أبوغ زاله استعداد مجموعته للتعاون المستمر مع الوزارة ،مشي راً إلى أن هذا الدعم يأتي
كجزء من واجبه تجاه الوطن ومسؤوليته التي يتوالها تجاه المجتمع المحلي.وأشار إلى أن وزارة التربية
والتعليم تشهد تنفيذ جملة من األفكار اإلبداعية خالل الشهور القليلة الماضية األمر الذي يستدعي مساندتها
لتحقيق ذلك خدمة لطلبتنا ووطننا ،ومساهمة في تعزيز الش راكة المجتمعية بين الجانبين.
وشدد على أهمية تقديم الدعم والرعاية للطلبة الذي يشكلون مستقبل البالد ،خاصة في مجال التعليم
المعرفي ،حيث أن المستقبل لن يكون إال بالمعرفة .وخالل حفل التوقيع بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون
فيما بين وحدة المساءلة وجودة التعليم التي تم استحداثها مؤخ را في الوزارة مع المنظمة العربية لضمان
الجودة في التعليم التي ي رأسها الدكتور أبوغ زاله ،وسبل تطوير مهارات المعلمين في مجال اللغة اإلنجليزية.

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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