نشـرة إخباريــة

اإلصدار ( - )22كانون االول 201٧

« .....»2017عام آخر في مسيرة تقدم
«أبوغزاله للترجمة والتوزيع والنشر»

في هذا اإلصدار:
« .....»2017عام آخر في مسيرة تقدم «أبوغزاله للترجمة
والتوزيع والنشر»
االستعانة بـ«طالل أبوغزاله للترجمة» خالل مؤتمر
مشروع الفرات للطاقة والزراعة
«أبوغزاله للترجمة» تشارك في تنظيم ورشة تعريفية
بنشاطاتها لموظفي المجموعة الجدد
االستعانة بـ«طالل أبوغزاله للترجمة» خالل العرض
التقديمي لكتاب أزمة السويس وهنغاريا 1956
إتفاقية لتقديم خدمات أبوغزاله «للترجمة والتوزيع
والنشر» لـ«ميرسي كور» لمدة سنة كاملة

في مستهل هذا اإلصدار  ،ال بد لنا من تقديم
تحية واجبة للسيد رئيس مجلس اإلدارة الدكتور
طالل أبو غزاله إذ وجه بإنشاء شركة مختصة
بالترجمة ضمن المجموعة إيمانا منه بأهمية
الترجمة وخالل ما يزيد عن سبعة عشر عاما
من العمل المتواصل ،أثبتت الشركة أنها على
قدر الثقة التي أوالها الرئيس للشركة إدارة
وموظفين .ويسعدنا كشركة وموظفين أن نهنئكم
بحلول السنة الجديدة ونشاركتكم حصيلة
انجازات أبو غزاله للترجمة والتوزيع والنشر
خالل عام 2017
وعام آخر في مسيرة تقدمنا

أبو غزاله للترجمة تشارك في ترجمة الجلسة النقاشية
حول «األردن كحاضنة لالستثمارات الصينية ...
أبوغزاله للترجمة تشارك في ترجمة مؤتمر «تطوير
التعليم أساس اإلصالح »
« الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية «»JREDS
تستعين بـ«طالل أبوغزاله للترجمة» خالل ورشة تدريبية
االستعانة بـ«أبوغزاله للترجمة والتوزيع والنشر» خالل
حملة « لسة صغيرة عالزواج»

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

أذار 2017
االستعانة بـ«طالل أبوغزاله للترجمة» خالل مؤتمر مشروع الفرات للطاقة والزراعة
عمان  -استعان بنك دوتشيه  Deutsche Bankبشركة طالل أبوغ زاله للترجمة والتوزيع والنشر خالل
مؤتمر مشروع الف رات للطاقة والزراعة الذي أقيم في الفترة  18 -17آذار والذي عقد لبحث القضايا
المالية الع راقية باالشت راك مع البنوك العالمية والدولية.
وتمت االستعانة بالشركة للحصول على خدمة الترجمة الفورية خالل فترة انعقاد المؤتمر حيث عقد
في فندق حياة عمان.
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 انتشاراً ،وتقدم سلسلة كاملة من خدمات الترجمة المهنية ذات الجودة العالية.

«أبوغزاله للترجمة» تشارك في تنظيم ورشة تعريفية بنشاطاتها لموظفي المجموعة الجدد
عمان  -شاركت شركة طالل أبوغ زاله للترجمة والتوزيع والنشر بالورشة التعريفية بنشاطات المجموعة
التي نظمتها دائرة الموارد البشرية في مبنى كلية طالل أبوغ زاله مؤخ را لموظفيها الجدد الذين التحقوا
بالعمل في المجموعة خالل العام .2016
وتأتي هذه الخطوة التي تنتهجها المجموعة لتعريف موظفيها بسياستها وسلسلة الخدمات المهنية
المتكاملة التي تقدمها من خالل مختلف شركاتها.
وخالل الورشة تم الترحيب بالموظفين الجدد ،وتقديم تاريخ المجموعة ونشأتها ،وعن رئيس مجلس
إدارتها وهيكلها التنظيمي والسياسات اإلدارية وحقوق وواجبات الموظفين.
يشار إلى أن عدد الموظفين العاملين في مكتب المجموعة اإلقليمي في المملكة األردنية الهاشمية
( )450موظفاً يساعدون في تسيير أعمال مكاتب المجموعة الـ  86المنتشرة في جميع دول العالم.
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نيسان 2017
االستعانة بـ«طالل أبوغزاله للترجمة» خالل العرض التقديمي لكتاب أزمة السويس
وهنغاريا 1956
عمان  -استعان ملتقى طالل أبوغ زاله المعرفي «بشركة طالل أبوغ زاله للترجمة والتوزيع والنشر» خالل
العرض التقديمي لكتاب ازمة السويس وهنغاريا  1956الذي أقيم في  27نيسان لبحث الوثائق الدبلوماسية
حول تاريخ الثورة الهنغارية ومعارك الحرية في عام  1956وأزمة السويس المنشور من قبل معهد فيريتاس
لالبحاث التاريخية.

حزيران 2017
إتفاقية 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 والد راسات
الصادرة عن ميرسي كور وباللغات العربية والفرنسية 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.

تموز 2017
أبوغزاله للترجمة تشارك في ترجمة الجلسة النقاشية حول
لالستثمارات الصينية ...

«األردن كحاضنة

أبوغ زاله للترجمة تشارك في ترجمة الجلسة النقاشية حول «األردن كحاضنة لالستثما رات الصينية
«القطاعات واألسلوب واألط راف»
عمان  -قامت طالل أبوغ زاله للترجمة والتوزيع والنشر بتغطية أعمال الترجمة الفورية للحدث
الذي نظمه ملتقى طالل أبوغ زاله المعرفي حيث استضاف ملتقى طالل أبوغ زاله المعرفي سعادة
السيد بان وايفانج ،سفير جمهورية الصين الشعبية في عمان ،خالل جلسة نقاشية للحديث حول
األردن كحاضنة لالستثما رات الصينية «القطاعات واألسلوب واألط راف» برعاية سعادة الدكتور
طالل أبوغ زاله.
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آب 2017
أبوغزاله للترجمة تشارك في ترجمة مؤتمر «تطوير التعليم أساس اإلصالح»
عمان  -قامت طالل أبوغ زاله للترجمة والتوزيع والنشر بتغطية أعمال الترجمة الفورية للمؤتمر
الذي نظمه ملتقى طالل أبوغ زاله المعرفي  /لجنة ب رامج األطفال مؤتمر «تطوير التعليم أساس
اإلصالح » برعاية دولة الدكتور عدنان بد ران رئيس الوزراء األسبق ،رئيس المجلس األعلى للمركز
الوطني لتطوير المناهج .وأكد سعادة الدكتور طالل أبوغ زاله خالل المؤتمر على أهمية التعليم
والمعرفة اللذي سيعيد األمة العربية إلى مجدها ،كما كانت في سابق عهدها مصدر الحضا رات
والعلوم ،مشي را إلى أنها ستتسلم قيادة العالم في المعرفة والعلم والتغيير.

تشرين اول 2017
«الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية» « »JREDSتستعين بـ«طالل أبوغزاله
للترجمة» خالل ورشة تدريبية
العقبة  -استعانت الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية «« »JREDSبشركة طالل أبوغ زاله
للترجمة والتوزيع والنشر» خالل الورشة التدريبية التي اقامتها في  20-19تشرين أول تحت
عنوان « التنمية المستدامة في المناطق الساحلية» وذلك لد راسة التهديدات لألنظمة االيكولوجية
البحرية وطرق حماية المحيط وتمت االستعانة بالشركة للحصول على خدمة الترجمة الفورية
خالل الورشة التدريبية والتي عقدت في فندق الموفمبيك في العقبة .
كما وتمت االستعانة بشركة طالل أبوغ زاله للترجمة والتوزيع والنشر» خالل المؤتمر الذي عقدته
اللجنة الوطنية االردنية لشؤون الم رأة عن النوع االجتماعي وعمليات السالم حول« :زيادة عدد
الشرطة النسائية في القوات العاملة في عمليات حفظ السالم» الذي أقيم في  19-17تشرين في
فندق ك راون بال زا في البحر الميت.
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تشرين ثاني 2017
االستعانة بـ«أبوغزاله للترجمة والتوزيع والنشر» خالل حملة «لسة صغيرة عالزواج»
عمان  -استعانت اللجنة الوطنية األردنية لشؤون الم رأة «بشركة طالل أبوغ زاله للترجمة والتوزيع
والنشر» خالل المؤتمر الصحفي إلطالق الحملة الدولية السنوية لمناهضة العنف المبني على النوع
االجتماعي  2017والذي عقد تحت عنوان «لسة صغيرة عالزواج» وأقيم في  22تشرين ثاني .2017
وتمت االستعانة بالشركة للحصول على خدمة الترجمة الفورية خالل الحملة والتي عقدت في مقر
اللجنة الوطنية االردنية لشؤون الم رأة في مبنى الصندوق الهاشمي للتنمية البشرية.
كما تمت االستعانة بشركة طالل أبوغ زاله للترجمة والتوزيع والنشر لتقديم خدمات الترجمة
الفورية خالل الجلسة النقاشية التي عقدها ملتقى طالل أبوغ زاله المعرفي تحت عنوان «المخد رات
وأض رارها على الفرد والمجتمع» وتم خاللها إطالق مشروع (واعي ،الشباب درع الوطن الواقي)
والذي أقيم في  26تشرين الثاني في جامعة طالل أبوغ زاله.

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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