
 خبر صحفي

  "فودافون" تساعد طالب "جامعة قطر" عمى اكتشاف مهنتهم المستقبمية
 في مجال الهندسة

: نظمتتش كتترفو افون فتتو  ؤختترا متتيخر ا ف لطالتتو خلصتتو طختتة  وخلطبتتلش ا لم تتو 4302ديسةةمبر  30الدوحةةة  
.  طممتتتل ب  طمنتتتلحي  طلتتي متتت   طممفتتت  ه  للختتدسل مينتتتو  طيننمتتو فتتتي ؤختترا همتتتيمش فتتي لمتتتعالخ  ط تتتو   عتت  

خةطيمتل   ا،  عت  متني التومال  مللتلطالال   طل تالهندسةيةتعرف عمةى مهنتة  و ملمرش  طف لطالو،  طلي حمعش  مم ا
ا فتتي افون فتو  ؤختترا  طختة  ولحتتلورو  م يتم حتتو  و طل خالتر  طمتو رن  طبكتترالواو اا طلفنوطو التتل ي متت  ؤمتم فرال تل

 بكري في سد   طم ل  هالنمل حّعو .الصبحو  م  رفلئز هصو  رهس  طمل   ط فيفالفالو لخوالر ممالرليم  طمينالو 

 حالتأ لع تت فمتل لحتنأ ه  تل  فرالتتم  ط مت  حتو  ل تلربيم  طكخصتتالو  تم  بالئتو  مت  افون فتتو ا   حلر فالتو، 
كتتترفو  لصتتتل ش  متتتلن هنكتتتخو هي نور ا رئالمتتتاللا  بتتتر فلمتتت  ؤخل تتتلش  معيتتتل، حلتتت  هنيتتتل  طيننمتتتو  طلفنوطو التتتو 

 . لطمالو

ال لبتتتر  طيننمتتتو ر متتتي ب ختتتر،  طتتترئالس  طلنفالتتتدي طعلفنوطو التتتل طتتتني افون فتتتو  ؤختتترا:  طمتتتالن وبيتتتد   طمتتتاللم، ؤتتتل  
، المتتيم ‘فون فتتو  ؤختتر’و طلفنوطو التتل  تتوسر  متت  هي كتترفو  لصتتل ش نل حتتو فتتي هي مفتتل  فتتي  ط تتلطم. وفتتي 

ل ش ولفنوطو التل  طم عومتلش. ةلصتطم ل   معنل بتنور فل ت  فتي  تمل  ل متالس بنالتو لحلالتو مت   طختر ز  طرفالت  
و متت و. و نخةؤتتلا   معالتتو وطتتدط ، متت   طميتتم  تتن ا  متتل خل   خلصلصتتالال  ممتت  الملعفتتو  موسبتتو  متتل نلئالو وخبتتر 

سننمتتو  طلفنوطو التل  بتتر  تنن فبالتتر مت   ط خل تتلش، ؤررنتل  طلو صتت  مت   طختتة  مت   طتتنور  طحالتوي  طتتدي لع بت  
كلنسم وممل نليم  ع  لفتوال  صتور  هكتم   متل المفت  ه  لتيسعيم  طدال  اللخصصو  حلطاللا في سد   طم ل  إلر 

 نر مليم طع اللم ب  في  طممل ب ا. 

 طمكتتتتروو  او   طتتتتدي لختتتتور  م مو تتتتو  ‘ فون فتتتتو  ؤختتتتر’: ال لبتتتتر  طبنالتتتتو  طلحلالتتتتو طكتتتتبفو  لصتتتتل ش وه تتتتل 
نل  ط تتلطمي  طحلفتت  بمتت ع طمل تتالو، وستتد  بحتتن د لتت ، م رونتتلا  51متت   طصتتفر  عتت  متتني  ا تتو م  طتتت ‘ فون فتتو ’

 ‘ا. لم و ؤخر’يننمي  طممل ب  في الكف  نر مو حلطو نمود الو طمنلؤكليل م  مو بلإلن لز ش، 

ط تن كتّفعش ستد   طف لطالتو منصتو سلمتو وم  نلحالليل، ؤلطش  طمتالن  سالفتل   طمتلطفي، متنالر   طل خالتر طتني فون فتو : ا
يننمتال   ط خترالال  فتي  لم تو ؤختر وط تن لمتّنش طل ّر  فرالم  طيننمتو فتي فون فتو   عت   ط الت   طصتل ن مت   طم

 طفرصتتو طزمةئنتتل  طمخلّصتتال  فتتي ستتد   طم تتل  متت  لمتتعالخ  ط تتو   عتت  ممتتالرليم  طمينالتتو مكتتّننال   عتت   طتتنور 
 طبتتتلرز  طتتتدي الع بتتت  ستتتد   طم تتتل  فتتتي ؤختتتلو   لصتتتل ش ول نالتتتو  طم عومتتتلش وخلصتتتو فتتتي كتتترفو  لطمالتتتو م تتت  



 طف لطالتتلش  طيتلم  ط الت   ط ختري  طكتل   طو  تن طالصتبحو  رّو ن  ط ختتلو  فون فتو . ونحت  ننكتن مت  ختة  م ت  ستد 
 في  طممل ب .ا

 – نلي   -

 فودافون قطر حول

لملع  كرفو افون فو  ؤخرا  طلرخالص  ط لني طكبفلش وخنملش  طيلل   ط و    ط مومالو و طلرخالص  ط لني طكبفلش وخنملش  
،  م بنهش ب ن دط  مبلكر ا 9002ملرس  5 طيلل   ط لبش في نوطو ؤخر. وؤن  نخع ش كرفو افون فو ا في لكغال  كبفليل مند 

 فبالر م   طمنل لش و طخنملش. ط مةئيل م  خة   نن  بلوفالر ؤالمو م زالو

وب ن لمفنيل م  بنل  كبفو برولفو   إلنلرنش  طمننم و بمو صفلش  لطمالو، ن حش  طكرفو في إخةم خنملش  طخخوخ 
  .9059 ار الو  بر  اطالل   طبصرالو طع مة  و طكرفلش مند هفلوبر 

 ر نالة طإل  ل  في نوطو ؤخر، فمل هنيل لعلزم بلوفالر واللمحور سن  افون فو ا حو       طكرفو لمع   ط ةمو  طل لرالو  اف
ا. واللو فر  طمزالن م   طلفلصال  9000بنالو لحلالو بمو صفلش  لطمالو في م ل    لصل ش ن مل منيل طت اريالو ؤخر  طوخنالو 

 (.www.vodafone.qa ع   طموؤ    طفلروني )

 حفية يرجى التواصل مع:لالستفسارات الص

 سلطو ؤصل ، منالر  ط ةؤلش    ةمالو، فون فو  ؤخر

   hala.kassab@vodafone.com:ي طبرالن  إلطفلرون
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