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في هذا اإلصدار:

أبرز عمالء »طالل أبوغزاله للترجمة والتوزيع 
والنشر« خالل شهر آب 2018

للترجمة  أبوغزاله  طالل  شركة  خدمات  عن 
والنشر والتوزيع 

»أبوغزاله للترجمة« تعلن عن حاجتها للتعاون مع 
عدد من المترجمين 

االستعانة بـ»أبوغزاله للترجمة« خالل اجتماع شركة 
إيسوزو موتورز ومؤسسة المواصفات والمقاييس 

بدء التسجيل في كلية طالل أبوغزاله الجامعية لالبتكار

أبرز عمالء »طالل أبوغزاله للترجمة والتوزيع 
والنشر« خالل شهر آب 2018

• Modern Company for Fertilizer 
Production

• Signature Management 
Enterprises - SME

• The Royal Marine Conservation 
Society of Jordan (JREDS)

• JORAMCO

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

أنطوني بيرغس
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الفورية الترجمة 
وإقليمياً  محلياً  واالجتماعات  المؤتمرات  ترجمة  خدمات  والنشر  والتوزيع  للترجمة  أبوغزاله  طالل  تُقّدم 
متطلباتهم،  جميع  ترضي  التي  الخيارات  من  العديد  عمالءها  وتمنح  بالمرونة،  الخدمات  تلك  تتميز   . ودولياً
الفورية  الترجمة  في  واسعة  خبرة  ولديهم  الكفاءة  من  عالية  درجة  على  لديها  الفوريين  المترجمين  ففريق 
وحقوق  والمصارف،  التمويل  االقتصاد،  الحصر:  ال  المثال  سبيل  على  منها  المجاالت  جميع  في  والتتابعية 
والتنمية  الدولي(،  لالعتماد  المشتركة  )اللجنة  والمستشفيات  واإلدارة،  والقضاء،  والقانون،  اإلنسان، 
والمحاسبة،  والطب،  الوقت،  وإدارة  البشرية،  والموارد  والتعليم،  البرلمانية،  والشؤون  والبيئة،  السياسية، 

النزاع.  بأوضاع  المتعلقة  والشؤون  والتدقيق، 

يلي:  ما  الفورية  الترجمة  خدمات  وتتضمن 
وتتابعياً.•  فورياً  المؤتمرات  ترجمة 
الصغيرة.•  االجتماعات  في  التتابعية  الترجمة 
الميدانية.•  الزيارات  في  التتابعية  الترجمة 

عن خدمات شركة طالل أبوغزاله للترجمة والتوزيع والنشر
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المترجمين  للتعاون مع عدد من  تعلن عن حاجتها  للترجمة«  »أبوغزاله 

من  عدد  مع  للتعاون  حاجتها  عن  والنشر  والتوزيع  للترجمة  أبوغزاله  طالل  شركة  أعلنت   - عمان 
المترجمين لالنضمام إلى فريقها في العمل، للترجمة إلى العديد من اللغات. وتأتي حاجة الشركة للتعاون 
ودوليا  وعربيا  محليا  الترجمة  خدمات  الشركة  تقدم  حيث  عمالئها،  وتزايد  لتوسعها  نظرا  مترجمين  مع 

للعمالء، وبأكثر من 15 لغة، بأفضل األسعار وأعلى مقاييس الجودة. 

اللغات. وتقوم الشركة بترجمة ما يزيد عن 10,000 صفحة يوميا لمختلف 

ومؤسسة  موتورز  إيسوزو  شركة  اجتماع  خالل  للترجمة«  بـ»أبوغزاله  االستعانة 
المواصفات والمقاييس

بشركة  موتورز  إيسوزو  شركة  استعانت   - عمان  
خالل  والنشر  والتوزيع  للترجمة  أبوغزاله  طالل 
مع  آب  شهر  من  السابع  في  عقدته  الذي  اجتماعها 

والمقاييس.  المواصفات  مؤسسة 

خدمة  للترجمة«  أبوغزاله  »طالل  شركة  وقدمت 
االجتماع. انعقاد  فترة  خالل  الفورية  الترجمة 

والنشر  والتوزيع  للترجمة  أبوغزاله  طالل  وشركة 
في  الرائدة  أبوغزاله  طـالل  مجموعة  في  عضو 
تم  العالم؛  في  والتعليم  المهنية  الخدمـات  قطاع 
ذات  كشركة   2000 عام  األول  تشرين  في  تأسيسها 

 ، انتشاراً واألوسع  األكبر  وتعد  محدودة،  مسؤولية 
المهنية  الترجمة  خدمات  من  كاملة  سلسلة  وتقدم 

العالية. الجودة  ذات 
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بدء التسجيل في كلية طالل أبوغزاله الجامعية لالبتكار

الجامعية  أبوغزاله  طالل  كلية  باشرت   - عمان 
بالتسجيل  الراغبين  الطلبة  باستقبال  لالبتكار 
 /2018 الدراسي  للعام  الكلية  في  للدراسة 
مؤخرا  الجامعية  الكلية  حصلت  حيث   ،2019
الدراسات  برنامج  استحداث  على  الموافقة  على 
البكالوريوس  وبرامج   ،)MBA العليا-الماجستير)
مجلس  من  الحاسوب  وعلم  األعمال  إدارة  في 

العالي.  التعليم  وزارة  في  االعتماد 

البكالوريوس  برامج  في  التخصصات  وتتضمن 
والتسويق  والمحاسبة  التدقيق  األعمال  إدارة  في 

الحاسوب  علم  تخصصات  تشمل  فيما  االلكتروني 
واألمن  البيانات،  وعلم  االصطناعي،  الذكاء 

ئي. لفضا ا

الطلبة  منح  يتم  المتفوقين،  للطلبة  وتشجيعا 
لثانوية  ا في  فوق  فما   %98 معدل  على  الحاصلين 
الحاصلين  الطلبة  منح  يتم  فيما  كاملة،  منحة  العامة 

 .%50 بقيمة  منحة  فوق  فما   %90 معدل  على 

كلية  لالبتكار  الجامعية  أبوغزاله  طالل  وكلية 
الكلية  وتعد  المعلومات،  وتقنية  باألعمال  مختصة 
والتي  األردن  في  نوعها  من  األولى  الجامعية 

واالبتكار.  اإلبداع  تنمية  في  تختص 

تأسيس  إن  أبوغزاله  طالل  الدكتور  سعادة  وقال 
أمر  المخترعين،  بتخريج  تُعنى  جامعية  كلية 
الفتا  الراهن،  الوقت  في  الدول  جميع  تحتاجه 
سيضيفون  الذين  تخريج  هو  عملها  أساس  أن  إلى 

معرفية. ابداعات 

على  لتركيز  ا أن  له  أبوغزا لدكتور  ا وأكد 
مجتمع  صناعة  إلى  يؤهل  واالبتكار  االبداع 
لدولة  ا تحول  يضمن  لذي  ا األمر  لمعرفة،  ا ينتج 
لكلية  ا تستهدف  حيث  بداعية.  إ دولة  لى  إ لمدنية  ا
لعالي  ا لتعليم  ا منظومة  في  شامل  تغيير  إحداث 

بأسره. لم  لعا وا لعربي  ا الوطن  في 

لالستعالم يرجى االتصال بنا على االرقام التالية: 
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