
 خبر صحفي

 المستقبمية فا  اآلدرسان ت "نورثويسترن"جامعة و فودافون قطر" "
 في الدولة تكنولوجيا الجوال عبرم يمتعمل

 
ر تت "ررفتت رجا عتت ر"نو يوترتتت قتعاونهتتار تت ررعتتقرر"فودافتتوقرر تت "أعلنتتشركتت   ر: 5102مةةار   10الدوحةةة  

فتتت رتعلت تتتت رفتتت رالع لتتت رالرواالت تتاالشرجتتتوا الرت نولوجتتتاارتتتتمدا رآفتتتا ررت كتتا رالإجتتت اررد ارتت ر تتت ت رفتت ر
لتعتت  رعلتتهراتتتإلترا دواشرللرتتو رأ حتتافرفتت را تت مر تتقرالجا عتتت ر تت ج اررر8تقتتو روفتت راتتإلارا، تتا  رر.ر تت 

جتتارامر تتقر قتت  رد ارتت ررالد ارتت روتعت تت راتتإلت.ر ل  حلتت رالجا عتتتفتت راتوظت هتتارفتت رع لتتت رالتتتعل رتحدتتتدر ت تتت رور
فتت ررنو يوترتتت ق"جتوفتتان ر انتتدأل را رتتتاإلرال حاجتت رفتت رجا عتت ررالرتتتدرأرتت وعامررتتا ر ت تت ت  ر41ترتتت  رل تتد ر

ر."ر  

ر:"فودافتتتوقرر تتت "لتتتد روالتم تتتت ررتتتت اتتجت رال تتتدت رالتن تتتتإلألرل دالتتتتارالملتتت  رر الرتتتتدررالتتتشر و هتتتإلترال نارتتت  
 تتت رجا عتتتت رر‘فودافتتتوقرر تتتت ’رتعتتتتاوقتران  رتتتامر تتتتقرالتاا هتتتارال ارتتتتير ت تتتوت رالتعلتتتتت ر تتتقرمتتتت  رالت نولوجتتتتا "
رتعاتتتارت اعتت وررع لتتت رالتتتعل رف  رلتتدع اال تتتورفتت رد ارتت رلتحدتتتدرأفجتت را دواشرال ر تتت رر‘ر تت فتت رنو يوترتتت قر’

تل تتهتتتاروا   انتتتت ر ع فتتت رحاجتتتاشرال تتت مرإلتتتهرأقرنتو تتت ر تتتقراتتتإلترالد ارتتت رجا عتتتاته .رون  تتت ر تتت رال تتت مر
االرتتتي ا اشرال رتتتتق لت رلح تتارنتتتا ارالد ارتتت رراالرتتتت اد ر تتق رفجتت مرعتتقر جوالتتتالهواتتت رالرت نولوجتتتا ارتتتمدا ر

ر".جوا الهات رالر اعرالحلو رالتعلت ت رال  ت ا رعلهرف رر‘فودافوقرر  ’ك   رل

ر  تارالركتفرفتت ر ت :ر"رفت رجا عت رنو يوترتت قالع تتدروالت  ت،رالتن تتإلألرلإت  تشردتنتت، ررالرتدر ررا  قرجهت 
ج تتت ر ر التعلت تتع لتتت رالتيتت ألرر اعتتاشرال تتناع روا ع تتا روالت نولوجتتتارا ورتتا را  ادت تتت رورالتعتتاوقر تتتقررأق

أ تتتا رارتتتتمدا ررلتحتتتدتاشرال علتتتت لتغلتتتمرعلتتتهرالر  ت تتت  رحلتتتو علتتتهرارتتتتن ا رال تتت مرتعتتتااررتتتد  رر  تتتا رجوان هتتتا
رال  تر  رف رال  و رالد ارت ".ر ال ع فوإللفرارتنادامرإلهررالورا  رال تعدد  

ا دواشرتحلتت رفت رل ت مرالتت رترتاعدرارالقّت ت أحتدر  تاد رال علو تاشرا،دا  رالعلتارلكت   ر"فودافتوق"ررتك  ور
إلتتتانتونتو رر رتتت ونرالرتتتدررتتّد ر.روعلتتهررتت ت رال يتتا  علتتهرال رتتتوتتقرال حلتت روالعتتال  ال تتتواف  رحالتتتامرال ر تتت ر

"فودافتوقرف ر"فودافتوقرر ت " رمت  رالجلرت را ولتهرد ارت ر حيتت ر انتشر  ت،رال كا ت راالرت اتتجت رواال ت ا ر



:ر"تعتدرالتعلتتت ر ت تت راتإلارالرتتتا فتت ررإلتتتانتونتوورتا ر.ر جوالتتالع تت رالهواتت رحتو رالتعلتتت رررتتدرأج تهتار تتؤم امرر ت "ر
ه .روت  تتقرلهتتإلارتو تت رأرتتاإل عجتامرتعتتاوقر ت ر عجتته رالت اعت رورتتتت رلل تت مرالرا  تت ر حتدرإلاتهتتا رإإلراجت اعتت ر

ر".والإل ت رال م   رلإللف قرا دواشرال ر ت رال يلهرراالرت اد دوقرغت ترتحقت رالت اع راالجت اع ر

 تتت مررحتتتو رترتتتتندرإلتتتهر تانتتتاشرإح تتتا ت و جتتتارر تتتقراتتتإلترالد ارتتت رال تتت ت  ررتتتتقو رال تتت مر تتت ج ارر رتتت ر
ال كتو  رر"ر ت رفودافتوق"رلد رال رتهل تقرلو تاشررف رال تم  تقف ت ر قررتقد ر  ارف رر  .ررالجا عاش

 ر تتقرحتتتفرالرتتو فتت ر لتتمرالحجتت ررال رتت اتتإلارر تانتتاشرتتتحددر.رورال نارتت  را رتت ل روق  حتت حتتتفرترل تت مل
ر.ف راإلارال جا رال رتق لت روالتورعاشروالتوجهاشر جوا  دواشرالتعلت رع  رالهات رالرالحال راالرتمدا 

إلتتهرر تت "رالتتت رترتتعهرلكتت   ر"فودافتتوقرري تنتتامر تتو دامرر5142فتت رأ  تتت ررإنجاااتتاوتكتت  راتتإلترالد ارتت رال تورتت ر
أرتالتمرتعّلت رجدتتد را ت تا رفت رروال رتاا  ر لرتو رال حلتت اراحتتاجتاشتل ت رما  ر ر ت ررت تعلت ت وت رحلو ر

رل  مرالجا عاش.

 -انتههر -

 نبذة عن جامعة نورثويسترن في قطر

ال ؤرر را  رجا ع رنو يوترتت قرفت رإت انرتتوقر والتت رإلتنتوا رفت رالوالتتاشرال تحتد رت ررشرجا ع رنو يوترت قرف رر  ر وار  ر
ا   ت تتت  روتكتتته رالجا عتت ر تا تمهتتارال   تتو رو  ا جهتتارالكتتهت  رو لتاتهتتارال ت تتتا .روتقتتد رالجا عتت ر الكتت ا  ر تت ر ؤررتت رر تت ر

دتتتد رللتتتعل رو رتت ر عتتال رال رتتتق  ر تتقرمتت  ر لتاتهتتار ن تت رعل تتت رف تتتد رل رتتاعد ر   هتتارعلتتهرارت كتتا رالعتتال روفتتت رنوافتتإلرج
 التعلت ت رال   ور ر ي ر لتاشرالتوا  را،ع    روال حاف  روالعلو را،نرانت .

 "حول "فودافون قطر

رومتتد اشرلكتت  اشراليتتان روالتتت مت رالع و تتت رالجتتوا رالهتتات رومتتد اشرلكتت  اشراليتتان رالتتت مت "رر تت رفودافتتوق"ركتت   رت تلتتف
ر.ر  ردول رف راليا شرالهات 

ر تقر توفت ررت  ر جاتت رلع   هتار  اك  مررإللفر عدر دأشري ر 2002ر ا ،ر1ر نإلرك  تهار تكغت ر"فودافوقرر  "رك   روان لقش
ر.والمد اشرال نتجاشر قر  ت رتقدت رعددرم  

رالم تتو رمتتد اشرإ تت  رفتت رالكتت   رنجحتتشرعال تتت  ر  وا تت اشرال ند جتت را،نت نتتشر  وت تتو ركتت   ر نتتارر تتقرت  نهتتارو عتتدر
ر.2012رأ تو  ر نإلروالك  اشرللع  ررال   ت را لتا رع  را  جت 



ر تتوفت رتلتتا رأنهتار  تارر ت  ردولت رفت رلإلعجتامرنتت مررا  يت رالتجا ت رالع   رت لفرالك   رجع رحو "رفودافوق"راد روتت حو 
ولل اتتدر تقرالت ا تت  رال جتاررر".2030رالو نتت رر ت ر ؤتت "رلتتر نهتاردع تاراالت تاالشر جتا رفت رعال تت ر  وا ت اشرتحتت ر نت 

ر.www.vodafone.qaاتا  ر ورعنارا،ل ت ون :ر

 :لالستفسارات الصحفية  الرجاء االتصال بة

ر.اال رر ام ر دت رالع راشراالع  ت رف رفودافوقرر  
ررhala.kassab@vodafone.comال  تدرا،ل ت ون :ر

ر
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