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نشرة الموسوعة اإللكترونية العربية

تاجيـبيديا

في هذا اإلصدار

إطالق تطبيق جديد لتعليم اللغة العربية 
بطريقة سهلة

مؤتمر اللغة العربية الدولي االستثنائي 
يناقش متطلبات التعليم عن بُعد وآفاقه

 اللغة العربية رافداً اقتصادياً.. 
فرصة من ذهب

إطالق منصة تعلم اللغة العربية لفائدة 
أطفال الجالية المغربية المقيمة بالخارج
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خطة إماراتية لنشر اللغة العربية في 
إثيوبيا.. مدارس بـ"مواصفات عالمية"

والتنمية  البناء  أدوات  إحدى  الخيرية  مكتوم  آل  هيئة  وتعد 
اإلماراتية في أفريقيا، حيث تعمل الهيئة على بناء القدرات 
البشرية بالتعليم والتدريب في 24 دولة أفريقية بينها إثيوبيا 

منذ حوالي 3 سنوات.

ويقول عبدالسالم آدم كوكو، مدير هيئة آل مكتوم الخيرية 
بأديس أبابا، إن الهيئة تعمل في مختلف المجاالت اإلنسانية 
بالتعليم،  المدارس واالهتمام  وبناء  البشرية  القدرات  كبناء 
وتدعو لتكون اللغة العربية واحدة من المواد األساسية التي 

فحسب  للطالب  ليس  مناهجها،  ضمن  تدرس 
وإنما لكل المهتمين باللغة العربية.

ولفت إلى أن الهيئة وضعت خطة لتوسيع نطاقها 
أديس  بدءا من  العربية  اللغة  التعليمي في نشر 
أبابا إلى إقليم عفار شرق إثيوبيا، وغيرهما من 
المناطق اإلثيوبية األخرى، وأضاف: "ساهمنا 
في بناء أكبر مدارس مجهزة بمواصفات عالمية 

من معامل وأجهزة كمبيوتر في العاصمة".

وأشار إلى أن الهيئة تعمل مع الحكومة اإلثيوبية 
بصورة مباشرة في المشاركة والدعم في مجال 
مشيدا  أبابا،  أديس  العاصمة  في  التعليم خاصة 

الخيري  العمل  ميادين  أحد  السمراء  القارة  تعتبر 
منها  الحكومية  اإلماراتية  والمؤسسات  للمنظمات 

والخاصة من خالل تقديم العديد من المساعدات.
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في الوقت نفسه بدور سفارة اإلمارات بأديس أبابا ومساهمتها 
الفاعلة في عمل الهيئة بإثيوبيا.

تفاهم  اتفاقية  مؤخرا  وقعت  الخيرية  مكتوم  آل  هيئة  وكانت 
مع مكتب يكا للتعليم بأديس أبابا، الذي يتبع لوزارة التربية 
والتعليم اإلثيوبية، ويشرف على 50 مدرسة ثانوية بالعاصمة.
وقال كوكو: "بناء على هذه االتفاقية ستدرب هيئة آل مكتوم 
عددا من المعلمين"، مضيفا أن االتفاقيات تشمل إلى جانب 
فجوة  أي  وسد  المدارس  صيانة  المعلمين،  لتأهيل  التدريب 
من نواقص تجهيزات المدارس من أجهزة كمبيوتر ومعامل 

وآليات أخرى.

تثقيفي  مشروع  لتنفيذ  خطة  أيضا  الهيئة  "لدى  وأضاف: 
المتفوقة  المدارس  من  لعدد  ثقافية  مسابقات  تنظيم  عبر 

بأديس أبابا".

في  أبابا  أديس  مدينة  إدارة  مع  الهيئة  "تعمل  كوكو:  وتابع 
التعاون  عالقات  من  العديد  وعقدت  الثانوي  التعليم  مجال 
عقدت  الهيئة  أن  إلى  الفتا  أخرى"،  حكومية  مؤسسات  مع 
اتفاقيات تعاون مع جامعات إثيوبية عديدة في مجال كليات 
اللغة العربية، منها جامعة )كوتبي وجامعة أديس أبابا وجامعة 

سمرا بإقليم عفار(. 

بدورها أشادت مهريت أرجاقو، رئيس مكتب قطاع التعليم 
بمنطقة "يكا" في العاصمة أديس أبابا، بدور هيئة آل مكتوم 

اإلماراتية بأديس أبابا في مجال التعليم بالمنطقة، وقالت 
إن العالقة بين إدارتها في قطاع التعليم وهيئة آل مكتوم 
الهيئة  التي تقوم بها  تمتد لسنوات من خالل المساهمات 

في المنطقة.

وأوضحت أن االتفاقية التي جرت بين إدارتها والهيئة تأتي 
في إطار العالقة الممتدة والدور الذي تقوم به هيئة آل مكتوم 
في مجال التعليم بالعاصمة أديس أبابا، وقالت إن الهيئة قدمت 
أدوات  التعليم من  الخدمية في مجال  المساعدات  العديد من 

مكتبية وتجهيزات للمدارس بأحدث األجهزة والمعدات.

أبابا  بأديس  التعليم  في  أيضا  تساهم  الهيئة  أن  إلى  ولفتت 
من خالل مدرستين تحت إدارتها، أوالهما مدرسة الشيخ 
حمدان بن راشد، في منطقة "آيات" وبها 405 طالب من 
فصال،   11 وتضم  التاسع،  الصف  إلى  الخامس  الصف 
كيمياء  ومعمل  طالبا،   40 يستوعب  معلومات  ومركز 

مجهزا بكامل أدواته.

بن  "حمدان  مدرسة  هي  الثانية  المدرسة  أن  إلى  وأشارت 
راشد آل مكتوم"، في منطقة "نفاس سلك" وبها 513 طالبا 

من الصف الخامس إلى الصف التاسع، وتضم 12 فصال.

وهيئة آل مكتوم الخيرية مؤسسة تطوعية تتبع لدولة اإلمارات 
الشيخ حمدان بن راشد آل  المتحدة، ويشرف عليها  العربية 
مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس مجلس إدارة 

شركة دوبال القابضة.

المصدر: بوابة العين االخبارية
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أطلق برنامج "عربي arabee "لتعلّم اللغة العربية الحائز على العديد من الجوائز تطبيق العائلة رسميًا. 

وتقول الشركة إن هدفها ورؤيتها هي جعل اللغة العربية ممتعة وسهلة التعلم للجميع في المنزل والمدرسة.  

ويأتي ذلك بعد النجاح الكبير والُمتواصل للبرنامج في العديد من المدارس والمؤسسات التعليمية في جميع أنحاء اإلمارات 
العربية المتحدة، وأصبح برنامج "عربي arabee " متاًحا اآلن على متجري غوغل بالي وأي أو إس ألبل للعائالت ليتمكنوا 

من استخدامه في منازلهم وأينما كانوا. 

في  العربية  اللغة  تدريس  بها  يتم  التي  الطريقة  تغيير  arabee " على  المبتكر "عربي  العربية  اللغة  برنامج  يعمل 
للغات  الدولية  المعايير  مع  تتوافق  ورقية  بمصادر  ومدعومة  رقمية  تفاعلية  منصة  يُقّدم  بحيث  والمنزل  المدارس 
)اإلطار األوروبي المرجعي الموحد للغات( وتوقعات وزارة التربية والتعليم في اإلمارات العربية المتحدة، متيحاً 

التعلم التدريجي والفعال والشامل.

سعيد  ويقول  وممتًعا.   سهالً  العربية  اللغة  تعلم  تجعل  بطريقة  لألطفال  تعليمية  مستويات   4 اآلن  حتى  البرنامج  يُقّدم 
المتاح   " arabee لبرنامج "عربي  العائلة  إدارة عربي "يُسعدنا أن نعلن عن إطالق تطبيق  باسويدان "رئيس مجلس 
للتنزيل في دولة اإلمارات العربية المتحدة والعالم. لقد عمل فريقنا في "عربي arabee " دون توقّف لتطوير هذا البرنامج 
الممتع والتفاعلي من أجل خلق مجتمع محب للغة العربية. إّن اللغة العربية جزٌء مهم من ثقافتنا وتراثنا، وتماشيًا مع رؤية 
اإلمارات لعام 2021 والتي أعلنها قادة البلد فإننا نهدف إلى تعزيز وتشجيع الناس من كّل أنحاء العالم لتعلم اللغة العربية 

واالستمتاع بها أثناء تعلّمها". 

المصدر: مجموعة أي تي بي اإلعالمية

إطالق تطبيق جديد لتعليم اللغة العربية بطريقة سهلة
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االستثنائي  الدولي  العربية  اللغة  مؤتمر  فعاليات  اختتمت 
عن بُعد بالشارقة بعنوان: »التعليم عن بُعد في تدريس اللغة 
العربية.. الواقع، والمتطلبات، واآلفاق« تحت رعاية الشيخ 
المجلس األعلى  القاسمي، عضو  الدكتور سلطان بن محمد 
حاكم الشارقة، إذ ينظم المؤتمر المركز التربوي للغة العربية 
العربي  التربية  مكتب  أجهزة  أحد  بالشارقة،  الخليج  لدول 
لدول الخليج، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بحضور 
ومشاركة ذوي االختصاص من الخبراء والباحثين في مجال 
تعليم اللغة العربية وتعلمها، على المستوى اإلقليمي والدولي، 
وذلك في إطار الجهود الرامية إلى النهوض باللغة العربية 

وتعزيز انتشارها وتطوير تعليمها وتعلّمها.

واقع تعليم وتعلّم اللغة العربية عن بُعد
أول/  تشرين  شهر  نهاية  يومين  مدار  على  المؤتمر  نُظم 
أكتوبر الماضي، في ظل الظروف االستثنائية التي يمر بها 
العالم جراء جائحة فيروس »كورونا«، والتوسع الكبير الذي 
يشهده العالم في تطبيق برامج التعليم عن بُعد، وتبنيه كأحد 
األساليب المعتمدة في جميع مؤسسات التعليم، بهدف استجالء 
ومناقشة القضايا والدراسات واألبحاث، وأفضل الممارسات 
اللغة  تعليم  بواقع  الصلة  ذات  والعملية  العلمية  والتجارب 
األنظمة  من  المختلفة  وتطبيقاته  بُعد،  عن  وتعلُّمها  العربية 

التعليمية، وقياس درجة فاعليته في دعم األداء التعليمي.

للغة  التربوي  المركز  مدير  الحمادي،  الدكتور عيسى  وأكد 
لالطالع  المؤتمر  أهمية  بالشارقة،  الخليج  لدول  العربية 
من  واإلفادة  المبدعة،  والمباَدرات  المستَجدات  أحدث  على 
ونشر  الناجحة،  والتقارير  العالمية  والخبرات  التجارب 
اللغة العربية، مع  ل المسؤولية المشتركة تجاه  الوعي وتحمُّ

مراعاة خصائصها؛ لتواكب التطورات العلمية والتكنولوجية 
وجعل  والتقانة،  العولمة  عصر  تحديات  ظل  في  السريعة، 
مجاالت  موضحاً  العصر،  لمتطلبات  مسايرةً  العربية  اللغة 
والدراسات  البحوث  شملت  التي  المؤتمر  في  المشاركة 
والتجارب  الممارسات  وأفضل  والتطبيقية«،  »األكاديمية 
ضمن خمسة محاور رئيسة هي: التعليم عن بُعد واستراتيجيات 
المبتَكرة  العربية  اللغة  مناهج  وجودة  العربية،  اللغة  تعليم 
العربية  اللغة  ومعلمو  بُعد،  عن  التعليم  متطلبات  ضوء  في 
ومتطلبات التعليم عن بُعد، ومعايير توظيف التقنية في تعليم 
اللغة العربية، وتجارب التعليم عن بُعد الناجحة التي تستهدف 

تحسين التعلم وضمان جودته. 

إلى  إضافة   ،78 المؤتمر  في  والدراسات  البحوث  عدد  بلغ 
مستوى  على  ممارسات  منها  الممارسات  أفضل  من   10

المؤسسات التعليمية وأخرى فردية.

المصدر: الشركة السعودية لألبحاث والنشر

مؤتمر اللغة العربية الدولي االستثنائي يناقش متطلبات التعليم عن بُعد وآفاقه



5

الدكتور بندر الغميز 
قبل أيام وعلى كنبة مريحة جداً في معهٍد لتعليم اللغة العربية 
للناطقين بغيرها في إحدى الجامعات السعودية؛ ناولني أحد 
متأمالً  أطرقت  ثم  شكرته  "خادر"،  شاي  كأس  الموظفين 
شكل المبنى الجميل الذي يصلح ألن يكون أي شيء إال مكاناً 

لتعليم اللغة!

مفتوحة وال  للتفاعل وال فناَء للتعارف وال فصوالً  ال مكاَن 
قبوالً فورياً وال أحَد في المساء. كل ما يمكن أن تشاهدهُ هناك 
نة وطالب ِمنَح من جنسيات معيَّنة غلب عليهم  قاعات محصَّ
التسهيالت  من  واإلفادة  للتعلُّم  فأتوا  اإلسالم  ُحب  أو  الفقر 

المادية المقدَّمة لهم من السعودية.

ال يمكن لمجحف فضالً عن منصف إغفال دور المملكة في 
دعم العربية وتعليمها، حتى إن اهتمامها سبق توحيد الكيان 
التي  النظامية  النصوص  بعض  تُظهر  إذ  للمملكة.  السياسي 
باعتبارها  وذلك  1346هـ،  عام  بالعربية  باالهتمام  وجهت 
لغة رسمية للحكومة الحجازية النجدية إلى أن جاءت المادة 
زة وداعمة لذلك بشكل  األولى من النظام األساسي للحكم معزِّ
إسالمية  عربية  دولة  السعودية  العربية  "المملكة  صريح 
العربية  اللغة  ولغتها  رسوله  وُسنَّة  هللا  كتاب  دستورها 

وعاصمتها الرياض".

وفي تعزيز مكانتها دولياً ونشرها لغةً أجنبية نجد السعودية 
بإنشاء  الخارج،  في  لنشرها  الماليين  عشرات  صرفت 
1399هـ،  موريتانيا  في  والعربية  اإلسالمية  العلوم  معاهد 
عام  طوكيو  وفي  1401هـ،  عام  وجيبوتي  إندونيسيا  وفي 
1402هـ، وأخيراً في واشنطن عام 1410هـ، إال أن هناك 
من  بدالً  العربية  على  الصرف  في  تكمن  جوهرية  مشكلة 

االستثمار فيها.

تشير الدراسات اإلحصائية حسب الجمعية األمريكية للغات 
المتحدة  الواليات  في   126% زاد  العربية  على  اإلقبال  بأن 
تشير  كما  و2009م.   2002 عامي  بين  وحدها  األمريكية 

لغةً  للعربية  الدارسين  أن  إلى  اليونيسكو  نشرتها  دراسات 
ثانية على حسابهم الخاص في معاهد األردن قد بلغ 83%، 
وهذا ليس مفاجئاً للباحثين في مجال اللغويات السياسية كون 

العربية لغةً ال تحتاج لجهد كبير في تسويقها.

ال شك في أن العربية مستهلكة للعلوم مقارنة بغيرها من اللغات 
ذات اإلنتاج العلمي والمعرفي العالي كاإلنجليزية واأللمانية 
والفرنسية، إال أنه كان من ُحسن حظ العربية لغةً أن ارتبطت 
هذه  على  مسلم  المليار  ونصف  المليار  يقارب  ما  بمشاعر 
المعمورة، كثيٌر منهم يضع تعلُّمها ضمن اهتماماته أو أمنياته 
على األقل، كما أنها لغةٌ رسمية الثنتين وعشرين دولة مما 
بين  الدبلوماسية  التعامالت  يجعلها حاضرة بشكل الفت في 
بخالف  والثقافيين  العسكريين  والمالحق  والسفراء  الوزراء 
اللغة اإلندونيسية والهندية مثالً، التي يتحدَّثها مئات الماليين 

إال أنها ال تمثل لغة رسمية إال لدولة واحدة أو دولتين.

هذه الحقائق قادرة على أن تجعل تعليم العربية ملفاً استثمارياً 
لصناعة الصورة اإليجابية  ناعمةً  اقتصادياً، بل قوةً  ورافداً 
للمملكة العربية السعودية دولياً. وهذا المنظور االستثماري في 
تعليم اللغة يُعد من المجاالت البينية الحديثة الناتجة عن دراسة 
القضايا اللغوية من منظور اقتصادي يعرف بـ "اقتصاديات 
اللغة". لذلك نرى الصين مستمرةً في إنشاء سلسلة معاهدها 
في  إلى خمسة وسبعين معهداً  التي وصلت  "كونفوشيوس" 

اللغة العربية رافداً اقتصادياً.. فرصة من ذهب
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للمغاربة  الثاني  الحسن  مؤسسة  أعلنت 
المقيمين بالخارج، أنه تم إطالق النسختين 
بمنصة  الخاصتين  واإلسبانية  اإلنجليزية 
الجالية  أطفال  لفائدة  العربية  اللغة  تعلم 
e-madrassa.  :المغربية المقيمة بالخارج
ma، وذلك يوم الخميس 15 تشرين أول/ 

أكتوبر 2020.

دجنبر  في  أعدت  قد  المنصة  هذه  وكانت 
2013، لتمكين المتعلمين الناطقين باللغة 
األساسية  العناصر  اكتساب  من  الفرنسية 
التواصل  على  ومساعدتهم  العربية،  للغة 
في  المختارة  التدريس  لغة  كانت  إذ  بها، 
هي  الملقَّنة  واللغة  الفرنسية،  هي  البداية 

العربية، وعرفت لغات التدريس فيما بعد تنوعا تدريجيا، من خالل إدماج اللغة اإليطالية في مرحلة أولى، تالها ابتداء من 
يوم الخميس 15 أكتوبر، إطالق النسختين اإلنجليزية واإلسبانية، كما سيتم مستقبال إطالق نسخ جديدة للتدريس بلغات أخرى.

المصدر: جريدة األسبوع الصحفي

إطالق منصة تعلم اللغة العربية لفائدة أطفال الجالية المغربية المقيمة بالخارج

الواليات المتحدة األمريكية، وما يزيد على مئة معهد حول 
الشهر  األمريكي  الخارجية  وزير  حفيظة  أثار  مما  العالم، 
الماضي وعلَّق على ذلك بقوله: على األمريكيين أن يعوا أن 

"كونفوشيوس" تنشر ثقافة الصين عبر الصينية.

وحسب المجلس الثقافي البريطاني فإن تعليم اإلنجليزية داخل 
بريطانيا يسهم في تعزيز اقتصادها بما يتجاوز ملياري جنيه 
سنوياً، كما أنه وفر أكثر من 26 ألف وظيفة. واإلحصاءات 
سنة  من  تتفاوت  بريطانيا  خارج  اللغوي  االستثمار  لحجم 
ألخرى إال أن المدير التنفيذي للمجلس الثقافي البريطاني إدي 
بايرز يرى أن استثمار تعليم اإلنجليزية في الخارج ال يحسب 
السياسي  المستوى  على  بل  فحسب  المالي  المستوى  على 
ق للثقافة البريطانية وتحسِّن صورة اإلنسان  أيضاً؛ فهي تسوِّ
البريطاني وتجذب السياح عبر المناهج والسالسل التعليمية.

بسلسلة  أحلم  لدينا، سرحت  المعاهد  لحال  تأملي  وفي لحظة 

بمناهج حديثة  بغيرها  للناطقين  العربية  تُعلِّم  معاهد سعودية 
ز  تسهم في صناعة الصورة اإليجابية لوطننا الغالي، كما تعزِّ
ق لثقافتنا عبر تعليم  من مكانة الفصحى قراءةً وكتابةً، وتسوِّ
اللهجة السعودية، معاهد ال تعرف البيروقراطية وال الشروط 
والخارج،  الداخل  فيها من  التسجيل  يمكنه  فالجميع  المعقَّدة، 
وتعمل في النهار والمساء، والمباني ضاحكة مرّحبة بشكلها 
الزجاجي الحديث وفنائها التفاعلي، كما تعقد الدورات التأهيلية 

لتعليم العربية لغةً أجنبية لمئات السعوديين والسعوديات.

هنا تحديداً سمعت صوتاً كسر الهدوء في المبنى، إنه صوت 
بندر  سوى  المبنى  في  أحد  ال  حيث  والتفتُّ  العصر،  أذان 

وكأس شاي بارد.

المصدر: شبكة العربية
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موسوعة طالل أبوغزاله اإللكترونية
مبنى اإلدارة العامة لمجموعة طالل أبوغزاله، 46 شارع عبدالرحيم الواكد، الشميساني، عمان، األردن

هاتف: 5100900 ) 6 962+(

تم اعداد هذه النرشة من قبل موسوعة طالل أبوغزاله اإللكرتونية

register.tagepedia.org

Email: info@tagepedia.org TAGEPEDIA

http://register.tagepedia.org
https://www.facebook.com/TAGEPEDIA-1378094972411082/


*VAT Included

أدواتــك التقنيــة للمستقبــل الرقمــي  الحتمــي

طــــــالل أبوغزالــــــه للتقنيــــــة

www.tagtech.global :لمشاهدة تفاصيل كافة منتجاتنا يرجى زيارة
info@tagtech.global+٩٦٢٦٥١٠٠٩٠٩

نظام تشغيل أندرويد ٩,٠

مجانًا: حافظة جلدية مزّودة بلوحة مفاتيح
شاشة حماية، سماعات بلوتوث ذات جودة عالية

كفالة مصنعية لمدة سنة واحدة  

معالج ثماني المراكز بسرعة ١,٦ جيجاهرتز.
شاشة عالية الوضوح بحجم ١٠,١ إنش مع خاصّية HD، وبدقة ١٢٠٠ x ١٩٢٠بكسل.

ذاكرة عشوائّية ٤ جيجا بايت.        سعة تخزين ٦٤ جيجا بايت. 
كاميرا أمامّية بدقة ٥ ميجابكسل

 وكاميرا خلفية بدقة ١٣ ميجابكسل مزودة بـ فالش.
.(GPS) مزّود بشريحتّي هاتف وبلوتوث ونظام تحديد المواقع

.(4G ,3G ,2G) يدعم شبكات الجيل الثاني والثالث والّرابع

DDR3 6500         ذاكرة عشوائية ٨ جيجابايت، نوعU Intel Core i7 معالج
كرت شاشة من نوع إنتل ذو وضوح عالي

كرت شاشة إضافي من نوع NVIDIA  وبسعة ٢ جيجابايت 
يدعم االتصال الالسلكي WIFI و بلوتوث

قرص صلب HDD بسعة تخزين ١ تيرابايت وقرص تخزين سريع SSD بسعة 
١٢٨غيغا بايت           يدعم االتصال الالسلكي WIFI و بلوتوث

 مزّود بمخرج SD/MMC 1 IN 2 ،4K HDMI        هيكل معدني (ألمنيوم)
    (FHD) شاشة بحجم ١٥,٦ إنش بوضوح عالي

لوحة مفاتيح مع خاصية ا¼ضاءة           كاميرا ويب بدقة ٢,٠ ميجابكسل     
3.0 USB 2.0، مدخلين USB مدخلين

DDR4  8550       ذاكرة عشوائية ٨ جيجابايت، نوعU Intel Core i7 معالج
كرت شاشة نوع إنتل ذو وضوح عالي    

قرص صلب SDD بسعة تخزين 512 جيجا بايت       SSD بسعة ١٢٨ غيغا بايت
يدعم االتصال الالسلكي WIFI و بلوتوث   

(FHD) شاشة بحجم ١٥,٦ إنش بوضوح عالي
 مدخلين USB 2.0، مدخلین USB 3.0        كاميرا ويب بدقة ٢,٠ ميجابكسل

    (FHD) شاشة بحجم ١٥,٦ إنش بوضوح عالي
لوحة مفاتيح مع خاصية ا¼ضاءة           هيكل معدني (ألمنيوم)

SD/MMC 1 IN 2 ،4K HDMI مزّود بمخرج 

مجانًا: حقيبة البتوب (لون بني)، كفالة مصنع لمّدة سنة واحدة

مجانًا: حقيبة البتوب (لون بني)، كفالة مصنع لمّدة سنة واحدة



*VAT Included

 Intel Core i3 معالج
كرت شاشة من نوع إنتل ذو وضوح عالي 

قرص صلب HDD بسعة تخزين 500 جيجا بايت وقرص تخزين
 سريع SSD بسعة 128 جيجا بايت

 4K HDMI و بلوتوث            مزّود بمخرج WIFI يدعم االتصال الالسلكي
(FHD) هيكل معدني "المنيوم" مع شاشة بحجم 14 إنش بوضوح عالي

         Type C 3.0      مدخل USB 2.0، مدخل USB مدخل
سعة البطارية 4000  مللي امبير         لوحة مفاتيح مع خاصية ا¼ضاءة

ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت

(1065G7) الجيل العاشر Intel Core i7 معالج
DDR4 ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت من نوع

 3.0 USB 2.0، مدخلين USB كرت شاشة من نوع إنتل ذو وضوح عالي        مدخل
قرص تخزين سريع SSD بسعة 512 جيجا بايت. با¼ضافة الى قرص سريع
 SSD بسعة 128 جيجا بايت                    لوحة مفاتيح مع خاصية ا¼ضاءة    

       4K HDMI و بلوتوث مزّود بمخرج WIFI يدعم االتصال الالسلكي
(FHD IPS) هيكل معدني "المنيوم" مع شاشة بحجم 15.6 إنش بوضوح عالي

سعة البطارية 7400  مللي امبير

  Stylus Pen مزود بلوحة مفاتيح مع قلم
معالج ثماني المراكز A55 بسرعة 1.6 جيجا هيرتز + 1.2 جيجا هيرتز

شاشة عالية الوضوح HD بحجم 10.1 انش وبدقة 1200 @1920 بكسل
ذاكرة عشوائية 4 جيجابايت            سعة التخزين 64 جيجابايت

كاميرا امامية بدقة 5 ميجا بكسل وكاميرا خلفية بدقة 13 ميجا بكسل
مزود بشريحة هاتف وبلوتوث ونظام االتصال

 a/b/g/n/ac 802.11 Wi-Fi IEEE باالنترنت 
(4G,3G,2G) يدعم الشبكات الجيل الثاني والثالث والرابع

سعة البطارية 6500 مللي امبير

نظام التشغيل اندرويد 9 

Stylus Pen مجانًا: حافظه جلدية مزودة بلوحة مفاتيح، قلم
شاشة حماية، سماعات بلوتوث ذات جودة عالية

كفالة مصنعية لمدة سنة واحدة  

أدواتــك التقنيــة للمستقبــل الرقمــي  الحتمــي

طــــــالل أبوغزالــــــه للتقنيــــــة

www.tagtech.global :لمشاهدة تفاصيل كافة منتجاتنا يرجى زيارة
info@tagtech.global+٩٦٢٦٥١٠٠٩٠٩

مجانًا: حافظه قماش ، كفالة مصنعية لمدة سنة واحدة 

مجانًا: حافظه قماش ، كفالة مصنعية لمدة سنة واحدة  


