نشـرة إخباريــة

اإلصدار الواحد والعشرون  -شباط 2018

أبرز عمالء «طالل أبوغزاله للترجمة والتوزيع
والنشر» خالل شهر شباط ٢٠١٨
•White Case
•The Royal Film Commission
•Citibank
•UNOPS-KSA
• Ministry of Commerce and Investment-KSA
•UN WOMEN
•Jordan Kuwait Bank

في هذا اإلصدار:
أبـرز عمــالء «طــالل أبوغزالــه للترجمـــة
والتوزيــع والنشــر» خــالل شهــر شبــاط ٢٠١٨
منهجيــة العمــل فــي شركــــة طـــالل
أبوغزالـــــه للترجمـــــة
تكريـــم أبوغزالـــه كأفضــل شخصيـــة إنسانيـــة
لعـــام 2017
توقيــع اتفاقيــة تعـــاون استراتيجـــي بيـــن
مؤسســـة ولــي العهــد ومجموعــة أبوغزالـــه

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

منهجيــة العمــل فــي شركــــة طـــالل أبو غزالـــــه للترجمـــــة
عال
تأكيداً اللتزامنا بجودة الترجمة وتسليمها في المواعيد ضبـــط الجـــودة :يراجع مراقبو جودة على مستوى ٍ
المحددة ،قمنا بتصميم منهجية العمل التالية التي تركز من التدريب المادة المحررة للتأكد من سالمة اللغة والجودة
العالية ،ولضمان الترابط بشكل نهائي.
على مراعاة مصلحة العميل:
التـرجمـــة :يتم توزيع أعمال الترجمة على المترجمين الـتـنسيــــق :تتم مراجعة تنسيق وثائق الترجمة من قبل
وفقاً لخبراتهم الشخصية أو حسب المجاالت التي يتميزون الموظفين المساندين ذوي المهارات العالية للتأكد من أنها
فيها .ويطلب منهم إكمال الترجمة ضمن إطار زمني يتيح تعكس الوثائق األصلية ومن أن مظهرها الكلي منسق وفقاً
الوقت الكافي إلنجاز كامل المراحل.
ألعلى المعايير .وفي حال طلب العميل تنسيقاً خاصاً ،يتم
إنجازه في هذه المرحلة من قبل الموظفين المساعدين.
التـحـريـــر :يقوم محررون ذوو كفاءة وخبرة بمراجعة
ً
الترجمة مع مقارنة النص األصلي بالمادة المترجمة ،التـسـليـــم :يتم التسليم في الموعد المحدد ،وتبعا لرغبة
وإدخال التعديالت الالزمة ليضمنوا الحصول على ترجمة العميل وحاجته كما يمكن أن يتم توريد الترجمة على شكل
دقيقة ومترابطة.
نسخة ورقية أو بالشكل اإللكتروني الذي يناسبه.

تكريـــم أبوغزالـــه كأفضــل شخصيـــة إنسانيـــة لعـــام 2017
عمان  -كرم منتدى أبو نصير الثقافي سعادة الدكتور طالل
أبوغزاله كأفضل شخصية إنسانية لعام  ،2017وذلك
خالل حفل خاص لتكريم أفضل الشخصيات االنسانية لعام
 ،2017عقد في مقر ملتقى طالل أبوغزاله المعرفي.
ويأتي تكريم أبوغزاله تقديرا لما بذله من جهد ونشاط في
العمل اإلنساني والثقافي واالجتماعي ،ونشر روح التسامح
والعدالة في ربوع األردن.
وأكد الدكتور أبوغزاله أن تكريم الشخصيات االنسانية هو
قمة التكريم الن هذه الفئة ذات أثر مباشر على األفراد،
داعيا الى تعزيز ثقافة العطاء وكيفية تقديمه ،فال يوجد
سعادة أفضل من العطاء وإسعاد الفرد المحتاج للمساعدة.
يشار إلى أن المنتدى يعمل على بث الوعي الثقافي
والتوعوي ألبناء مدينة أبو نصير وتعزيز االنتماء
للوطن واالهتمام بالتراث الوطني وبقدرات المرأة ثقافيا
واجتماعيا ،وبالمفكرين والمبدعين األردنيين والعرب.
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وخالل الحفل الذي أقيم في ملتقى طالل أبوغزاله المعرفي
تم تخريج مجموعة من فتيات المفرق المتخصصات في
تدريب ذوي اإلعاقة وأهاليهم ،الذي نظمته جمعية المودة
والرحمة وإصالح ذات البين.
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توقيــع اتفاقيـــة تعــاون استراتيجـــي
بيـــن مؤسســـة ولــي العهـــد ومجموعـــة أبوغزالــــه
عمان  -وقعت مؤسسة ولي العهد ومجموعة طالل
أبوغزاله مذكرة تفاهم ،تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك
بين الطرفين لدعم مسيرة التنمية الشبابية المجتمعية في
األردن.
ووقع االتفاقية عن مؤسسة ولي العهد ،رئيس مجلس
األمناء معالي الدكتور فواز حاتم الزعبي ،وعن مجموعة
طالل أبوغزاله ،سعادة الدكتور طالل أبوغزاله.
ونصت المذكرة على التعاون بين الطرفين لتقديم الدعم
ّ
للمبادرات الشبابية الخاصة بمؤسسة ولي العهد من خالل
المساهمة في توفير بعض الفرص التعليمية والتأهيلية
والتدريبية للشباب ضمن مبادرات المؤسسة خاصة
“مبادرة حقق” ،وربطهم مع لجنة الشباب المختصة
في ملتقى طالل أبوغزاله المعرفي ،إضافة لبحث سبل
التعاون المشترك بين جامعة الحسين التقنية وجامعة طالل
أبوغزاله التطبيقية وغيرها من الخدمات ذات العالقة.

ولي العهد ،والهادف إلى بناء وتأهيل وتعليم قادة المستقبل
وتوفير البيئة اإلبداعية واإلنتاجية للشباب لمساعدتهم
في تأدية دورهم في العملية التنمويّة كمواطنين فاعلين،
وبما يتوافق مع رؤية سمو ولي العهد األمير الحسين بن
عبدهللا الثاني ،حفظه هللا ورعاه ،لبناء مستقبل واعد لشباب
األردن؛ يستند إلى إلهامهم وتوجيههم للمشاركة في خدمة
وأعرب الدكتور أبوغزاله عن اعتزازه بالتعاون مع مؤسسة وتطوير مجتمعاتهم.

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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