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في هذا اإلصدار:

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

عن شركة طالل ابو غزاله للترجمة والتوزيع والنشر

االستعانة بـ»أبوغزاله للترجمة« خالل سلسلة ورشات 
تدريبية نظمتها المفوضية السامية لشؤون الالجئين 

»أبوغزاله للترجمة« تنجز ما يزيد عن األلفي صفحة 
خالل شهر أيار

أبوغزاله: اللغة اإلنجليزية أصبحت لغة المعرفة

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

• UN WOMEN
• Cairo Amman Bank
• Ministry of Commerce and 

Investment - KSA
• Bank al Etihad 
• Microsoft 
• Invest Bank

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

أنطوني بيرغس
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: لتنا سا ر
خدمات  من  ملة  كا سلسلة  تقديم  في  لنشر  وا لتوزيع  وا للترجمة  له  بوغزا أ طالل  لة  رسا تتلخص 
على  للحصول  لموظفيها  لفرص  ا تاحة  إ مع   ، لعمالئها لية  لعا ا ة  لجود ا ذات  لمهنية  ا لترجمة  ا
واالجتماعية  دية  االقتصا لتنمية  ا في  لمساهمة  ا لي  لتا وبا لدولية  ا يير  للمعا وفقاً  لمؤهالت  ا أعلى 

لمي. لعا ا د  االقتصا سياق  ضمن  لعربي  ا لم  لعا ا في  فية  لثقا وا

؟ غيرنا عن  نتميز  ا  ذ بما
ومحترفة.  ودقيقة  سريعة  ترجمة  نقدم  حيث  ؛  عليها نركز  لتي  ا لعناصر  ا هم  أ هي  لجودة  ا
قع  لموا ا تعريب  خدمة  ذلك  في  بما  لنصوص  وا ئق  لوثا ا نواع  أ من  واسعاً  قاً  نطا تنا  خدما تغطي 
خبرة  ذوي  مترجمين  قبل  من  األم  للغة  ا لى  وإ من  لترجمة  ا تتم  حيث  لمتخصصة،  ا اإللكترونية 

لية. عا ومهارة 

عن شركة طالل ابو غزاله للترجمة والتوزيع والنشر
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االستعانة بـ»أبوغزاله للترجمة« خالل سلسلة ورشات تدريبية نظمتها المفوضية السامية 
لشؤون الالجئين

لألمم  السامية  المفوضية  استعانت   - عمان  
أبوغزاله  بشركة«“طالل  الالجئين  لشؤون  المتحدة 
الورشة  خالل  والنشر«  والتوزيع  للترجمة 
شهر  من  والثاني  االول  في  نظمتها  التي  التدريبية 
حيث  الميت،  البحر    - الكمبنسكي  فندق  في  أيار 
خدمة  للترجمة«   أبوغزاله   »طالل  شركة  قدمت 
فترة  خالل  الصوتية  واألجهزة  الفورية  الترجمة 

الورشة. انعقاد 

للترجمة  بأبوغزاله  المفوضية  استعانت  كما 
التي  التدريبية  الورشة  خالل  والنشر  والتوزيع 
فندق  في  ايار  شهر  من  عشر  الرابع  في  عقدتها 
عقد  الذي  اجتماعها  إلى  باإلضافة  إن،  هوليداي 
الثاني  المستديرة  الطاولة  اجتماع  عنوان  تحت 
األوساط  بين  والشراكة  الحوار  تعزيز  حول 
المتحدة  لألمم  السامية  والمفوضية  األكاديمية 
اإلقليمية  النزوح  أزمات  بشأن  الالجئين  لشؤون 
مارك-  الند  فندق  في  ايار  من  عشر  الرابع  في 
الترجمة  خدمة  أبوغزاله  شركة  قدمت  حيث  عمان، 

الخاصة. الصوتية  األجهزة  وتوفير  الفورية 

والنشر  والتوزيع  للترجمة  أبوغزاله  أن  إلى  يشار 

واالجتماعات  المؤتمرات  ترجمة  خدمات  تُقّدم 
بالمرونة  خدماتها  وتتميز   . ودولياً وإقليمياً  محلياً 
ترضي  التي  الخيارات  من  العديد  العميل  تمنح  حيث 
فريق  الشركة  لدى  يتوفر  حيث  متطلباتهم،  جميع 
من  عالية  درجة  على  الفوريين  المترجمين  من 
الفورية  الترجمة  في  واسعة  خبرة  ولديهم  الكفاءة 
سبيل  على  منها  المجاالت  جميع  في  والتتابعية 
والمصارف،  التمويل  االقتصاد،  الحصر:  ال  المثال 
واإلدارة،  والقضاء،  والقانون،  اإلنسان،  وحقوق 
الدولي(،  لالعتماد  المشتركة  )اللجنة  والمستشفيات 
البرلمانية،  والشؤون  والبيئة،  السياسية،  والتنمية 
الوقت،  وإدارة  البشرية،  والموارد  والتعليم، 
المتعلقة  والشؤون  والتدقيق،  والمحاسبة،  والطب، 

النزاع. بأوضاع 

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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»أبوغزاله للترجمة« تنجز ما يزيد عن األلفي صفحة خالل شهر أيار

تابعة  وملفات  مستندات  عدة  بترجمة  والنشر  والتوزيع  للترجمة  أبوغزاله  طالل  شركة  قامت   - عمان 
المحاماة   مكاتب  وبعض  والبنوك  الدولية  المنظمات  إلى  باإلضافة  الحكومية  والوزارات  الدوائر  لبعض 
»األلفي«  أيار  شهر  خالل  المترجمة  الصفحات  عدد  مجموع  تجاوز  حيث  وخارجها،  االردن  داخل 

أخرى. ولغات  وإنجليزية  عربية  لغة  بين  ما  صفحة 

عمالء  عدة  مع  بالترجمة  الخاصة  االتفاقيات  بعض  بتوقيع  للترجمة«  »أبوغزاله  قامت  ذلك،  على  عالوة 
.UNHCRو ،Invest Bankو Mercy Corps أبرزها 

العوامل  هي  واألتعاب  التسليم  ووقت  الترجمة  جودة  بأن  تؤمن  للترجمة«  »أبوغزاله  شركة  أن  إلى  يشار 
الشروط  بأفضل  والمحتملين  الحاليين  عمالئها  بتزويد  تسمح  التي  بالمزايا  تتمتع  أنها  كما  تميزها،  التي 
ومترابطة. ودقيقة  وسريعة  المستوى  عالية  ترجمة  بإنجاز  لعمالئها  الشركة  تلتزم  كما  أهدافها،  لتحقيق 
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أبوغزاله: اللغة اإلنجليزية أصبحت لغة المعرفة

 ELO اإلنجليزية  اللغة  أولمبياد  افتتاح  حفل  في  أبوغزاله  طالل  الدكتور  سعادة  شارك   - عمان 
أهمية  على  خاللها  أكد  كلمة  وألقى  التطبيقية،  العلوم  جامعة  مؤتمرات  قاعة  في  عقد  والذي   ،2018

والمعرفة. اإلنترنت  لغة  ألنها  العالم  في  األولى  اللغة  تمثل  أصبحت  والتي  اإلنجليزية  اللغة 

طالل  مجموعة  اهتمام  أن  إلى  الفتا  المستقبل،  في  ودورها  ولغتها  المعرفة  أهمية  إلى  أبوغزاله  وأشار 
بالد  مختلف  في  مكاتبها  تنتشر  التي  المجموعة  عمل  طبيعة  من  ينبع  اإلنجليزية،  باللغة  أبوغزاله 

تقنيا.  والعمل  اإلنجليزية  اللغة  إتقان  هو  المجموعة  في  التعيين  شرط  أن  إلى  مشيرا  العالم، 

فعندما  بإنسان«  لسان  والسالم: »كل  الصالة  عليه  الرسول  قال  فقد  اللغات  أهمية  الوقت على  ذات  في  وأكد 
»اثنان«.  يصبح  اإلنجليزية  كاللغة  جديدة  لغة  اإلنسان  يتعلم 

أسهم  األمر  الكتب،  من  العديد  فترجم  رزقه  لكسب  اإلنجليزية  اللغة  لتعلم  اضطر  شخصيا  أنه  إلى  وأشار 
في  اإلنجليزية  باللغة  قواميس  خمسة  الحقاً  وألّف  الجامعة،  في  اإلنجليزية  للغة   101 مادة  من  استثنائه  في 

الفكرية.  الملكية  موضوع 

التعليمية  العالم  خارطة  على  نوعها  من  »االولى   ELO العالمية  االنجليزية  اللغة  “اولمبياد  مبادرة  وتعد 
الشبابية  الفئات  وتتضمن  األردن،  وأرضها  نواتها  واحدة،  تعليمية  برؤية  المختلفة  الشعوب  ثقافات  لدمج 
على  األولمبياد  ويرتكز   .»Health« عنوان  تحت  الثالثة   سنتها  في  تندرج  حيث   )  16  -  11( عمر  من 
خدمة   - المسرحي  العرض   - المشروع   - الجماعي  العمل   - اإلنجليزية  اللغة  )امتحان  هي  محاور  خمس 

المحلي(.  المجتمع 

لالستعالم يرجى االتصال بنا على االرقام التالية: 
الهاتف:  ٥100٩00 6 - 0٩62    |   الفاكس:  ٥100٩01 6 - 0٩62
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