
 خبر صحفي

 Bell" مختبرات برنامج المشاركين في الطالب قطر" تعمن أسماء فودافون"
Labs" التدريبي 

 الاشتءرةي  الجتءاييي  الطتب  أستاء  عت " قطتر فودافتو " شترة  أعلنت : 4102يونيو  29 الدوحة،
فتي  الادرجت ) "لوستن  -ليتألةءت" شرة  أطلقتو الذيو  ،(Bell Labs) الفريد لاختبرا  التدري  برنءاج في

اليءلايتتتتت  الرامتتتتتدال لايتتتتتدا  ا تصتتتتتءل ( ALU (" تحتتتتت  الراتتتتتزبتتتتتءريس يورونةستتتتت و" "نيويتتتتتور " تيبورصتتتتت
  ".فودافو " لشرة  الرميسي والشري  التقني

البرنتتتءاج، اتتت  جءايتتت  قطتتتر، ةتتتل اتتت : أاتتتل نتتتءدي ستتتيد  وتضتتتج اجاوعتتت  الطتتتب  الاشتتتءرة  فتتتي ىتتتذا
فتي ادينت  نيتو جيرستي فتي الو يتء  " Bell Labs" سيتجيء  الت  اختبترا  عبدالرحا  شواء  والذي و 

   في اير ندا. " Bell Labs" الاتحدال األاريةي  ولطيف  النيياي والتي ستتجو ال  اختبرا 

 اليتتتءج اتتت  ستتتءب  وقتتت  فتتتي" لوستتتن  - ألةءتيتتتل" شتتترة قتتتد أبراتتت  اتتت  " قطتتتر فودافتتتو " شتتترة ةءنتتت  و 
 التءبيتتت  Bell Labs اختبتتترا  ضتتتا  تتتتدريبي برنتتتءاج فتتتي جتتتءاييي ال طتتتب ال إلشتتترا  يتتت اتفءق الجتتتءري
 وييتبتتر برنتتءاج. األاريةيتت  الاتحتتدال والو يتتء  أوروبتتءاتت   ةتتل فتتي والواقيتت " لوستتن  - ليتتلةءتأ" لشتترة 

Bell Labs  يتاتتتت  باةءنتتت  اراوقتتت  فتتتي القطتتتء  ىتتتو واحتتتدان اتتت  أشتتتير البتتترااج التدريبيتتت  فتتتي اليتتتءلج، و
 اليندسي.

 فودافتتو "  اجتايتت وقتتد ،ةتتءالي  شتتيري  اتتدار علتت يستتتار ل 2014 يونيتتو فتتي البرنتتءاج وينطلتت  ىتتذا
 اتوجزال فةترالب إلحتءطتيج ا ختيتءر علتييج وقت  التذي  الطتب  ات  اؤخران " لوسن  -لةءتيلأ" وشرة  "قطر
 فتي لحصتول علت  خبترال أفضتللالتتدري  اليالتي اراحتل اليديتد ات  ويتضتا  البرنتءاج . اضتاونو حول

الطتب  حتتءالي  اييتج خبترال  اينتت  وتجربت  قيتر استتبوق   هيغتءدر  حيتت الجوانت  األةءديايت  والاؤسستي ، 
 تتدف  عجلت  تتزالللتيرف عل  اوط  ابتةتءر اليديتد ات  تقنيتء  القتر  اليشتري  األة تر تتو يران، والتتي   

 تطوير شبةء  ا تصء   للاستقبل. 

 نحت ": "قطتر فودافتو " فتي ي، الادير التنفيذي للشؤو  الخءرجي السيد احاد اليءا قءلسب ، بيذه الانءو 
 تحقيتتتت  راميتتت  تستتتءعدىج علتتت  رحلتتت  ختتتو يوشتتتتةو  علتتت  وىتتتج  الطتتتب  ىتتتؤ   رؤيتتت ل جتتتدان  ستتتيدا 
ح إلييتتء ة يتتر اتت  طتتب  قطتتر  حيتتت  يطاتت فريتتتدال يتت تدريب تجربتت ن  Bell Labs برنتتءاجويتتوفر . أحبايتتج



 تيءاؤسستت اتت  جتتز ان  يةونتتوال الياتتر فرصتت ب، ‘لوستتن  -ةءتيتتلأل’، وبتتدعج اتت  ‘قطتتر فودافتتو ’ تتتزودىج
 ىتتتذا ويتتدعج .عءلايتتءن  الايروفتت  بتةتتءرا ا  اتت  ديتتتيدال فتتي ستتءىا  التتتي الاستتتو  عءلايتت   التةنولوجيتت
 تضتتيفاستتت نءمي   ابتتءدرال  اتت  ختتبل  الاحليتت  الاواىتت  رعءيتت ب الراستت  ‘قطتتر فودافتتو ’ التتتزاج البرنتتءاج

 ".الايني استقبليجإل   حقيقي  قيا 

 تتتت الةءتيتتتل شتتترة ب للتقنيتتت  التفيتتتذي الاتتتدير الاتتدير و Bell Labs رمتتتيس ويلتتتدو  اتتتءرةوس الستتتيد ييلتت  و
 األة تتر ا تصتء   اشتتءةل لتبي  حلتول إيجتتءد علت  الياتتل تواصتل Bell Labs اختبترا  ا " :لوستن 
 الجيتتتل اتتت  القءداتتت  والاوىبتتت  الطءقتت  اتتت  والتفءعتتتل الياتتتل إلتتت  داماتتء نتطلتتت  ونحتتت  عصتتترنء فتتتي تحتتديء
 ."  القءدج

 لتتدييء التتتي و الةبتتر  الصتتنءعء  تحتتديء  علتت  للترةيتتز أبحء يتتء لجتتذور Bell Labs  اختبتترا  وعتتءد 
  اتتؤخرا Bell Labs أعلنت  وقتتد. وا تصتتءل للتواصتل اليتتءلج، بيتتء يتيتءو  التتتي الطريقتت  تغييتر علتت  القتدرال
  بتةتتتءر جيودىتتء لتتدعج "Bell Labs اختبتترا  جتتءمزال" فتتتي للاشتتءرة  خءرجيتتء اتت  للاختتترعي  دعتتوال

 .الاستقبل

ال اتتت  أبتتترز ارافتتت  األبحتتتء  تتاتتتت  بشتتتيرال دوليتتت  واةءنتتت  اراوقتتت  ةواحتتتد Bell Labsأ   إلتتت يشتتتءر و 
حققتتت  تتتتو يران التتتتي الاؤسستتتء   ىتتتي  قليلتتتو   فتتتي اليتتتءلج لتفتتتو  اليندستتتي واليلاتتتياةتتتز اوار   الصتتتنءعي

بتدليل حصتوليء علت  اجاوعت  ةبيترال ات   عل  الاجتايتء  اليصتري  "Bell Labs يضءىي أ ر "اختبرا 
لليلتتتتوج اتتتت  الو يتتتتء   ءن وستتتتءا 12و ،جتتتتءمزال نوبتتتتل 12وانيتتتتء  الاانوحتتتت  للاختبتتتترا  والبتتتتءح ي الجتتتتوامز 

 ،جتتوامز درايبتتر 6و ،جتتوامز تورينتت  4ءر، وللتفتتو  التةنولتتوجي وا بتةتت ءن وستتءا 12و ،الاتحتتدال األاريةيتت 
جتتتوامز اتتت   4إلنجتتتءز اتتتد  الحيتتتءال. ةاتتتء حصتتتل  الاختبتتترا  علتتت  لجتتتوامز  3و ،جتتتوامز اتتتءرةوني 9و

جتءمزال  13و ،IEEEوستءج تقتدير ات  اؤسست   23ات  اؤسست  "ستي  نتد ستي"، و أختر  15و ،اليءبتء 
 وجءمزال أوسةءر. ،وجءمزال قرااي ،تيندال، وجءمزال إياي

 -انتي   -

 :ش.م.ق "فودافون قطـر"نبذة عن 

، وصتتءحب  التتترخيث ال تتتءني "فودافتتو  اليءلايتت "، شتترة  استتءىا  قطريتت ، تحوتت  بيضتتوي  اجاوعتت  "فودافتتو  قطتتر" 
 .لشبةء  وخداء  اليءتف النقءل الياواي  والترخيث ال ءني لشبةء  وخداء  اليءتف ال ءب  في دول  قطر

https://www.bell-labs.com/prize/


، وبيتتد وقتت  قصتتير، بتتدأ  فتتي تقتتديج اجاوعتت  2009اتتءرس  1بتشتتغيل شتتبةتيء الجوالتت  فتتي  "فودافتتو  قطتتر"قءاتت  
 .اتنوع  ا  انتجء  وخداء  اايزال ذا  قيا  عءلي  ليابميء

بتتتقطب  ختتتداء  اليتتتءتف ال ءبتتت  التتتتي تيتاتتتد علتتت  األليتتتءف ليابميتتتء اتتت  األفتتتراد والشتتترةء  فتتتي  "فودافتتتو "وقءاتتت  
بتوستتي   "فودافتتو " اداجتت  باواصتتفء  عءلايتت ، ولقتتد بءشتتر  IP بيتتد بنتتء  شتتبة  وذلتت  2012أةتوبر/تشتتري  األول 

 .لألليءف "Qnbn" خداءتيء إل  الانءزل والشرةء  بءلتزاا  ا  نشر الشرة  القطري  لشبة  الحزا  اليريض 

فتي جيتل الشتترة  تالت  اليبات  التجءريتت  األة تر نتيب لإلعجتتء  فتي دولت  قطتتر، وتلتتزج الشتترة   "فودافتتو "يتا تل ىتدف 
. لازيتتد اتت  الايلواتتء  2030بتتتوفير بنيتت  تحتيتت  باواصتتفء  عءلايتت  فتتي اجتتءل ا تصتتء   لتتدعج رؤيتت  قطتتر الوطنيتت  

 . www.vodafone.qa.يرج  زيءرال اوق 

 

 (في بورصة نيويورك ALU لوسنت )يورو نكست باريس ومدرجة باسم -نبذة عن ألكاتيل

لوسن ، الشري  الذي   طءلاء استح   ق  اقداي الخداء  وأصتحء  الاشتروعء  التجءريت  والحةواتء  حتول -ألةءتيل
تصتء  ، والشترة  ىتي اليتءلج، ىتي شترة  ابتةترال رامتدال فتي اجتءل انتجتء  وختداء  شتبةء  الايلواتء  وتةنولوجيتء ا 

اوط  ايءال بيل، أحتد اراةتز البحت  الرميستي  فتي اليتءلج، والاستمول  عت  اإلنجتءزا  التتي شتةل  صتنءع  ا تصتء   
 .وشبةء  الايلواء 

تو يرىتتء اإليجتتءبي علتت  الاجتاتت ، ففتتي عتتءج  "لوستتن  -ألةءتيتتل"وعتتءدال اتتء ت قتتدر اليديتتد اتت  الايءىتتد الدوليتت   بتةتتءرا  
 100ضتتا  قءماتت  تواستتو  رويتتترز ألفضتتل  "لوستتن  -ألةءتيتتل"وللستتن  ال ءنيتت  علتت  التتتوالي، أ درجتت  شتترة   2012

شترة  عءلايت  ابتةتترال تقتديرنا إلضتءف  الشتترة  الاستتارال لاجاوعت  بتترا ا  ا ختترا  اليءلايت  الخءصتت  بءلشترة ، ةاتء أنيتتء 
بجيودىتتتء نحتتتو التنايتتت   "لوستتتن  -ألةءتيتتتل"ةء  فتتتي اجتتتءل صتتتنءع  ا تصتتتء  ، ةاتتتء عرفتتت  شتتترة  أحتتتد أةبتتتر الشتتتر 

للتنايتتت  الاستتتتداا  بءعتبءرىتتتء رامتتتدال قطتتتء   "داو جتتتونز"، صتتتنف  الشتتترة  علتتت  اؤشتتترا  2012الاستتتتداا ، وفتتتي عتتتءج 
دواانء وتيستيرنا وستيل  الانتءل حيت   ا تصء   أة ر "لوسن  -ألةءتيل"التةنولوجيء الفءمق ، وا  خبل ابتةءراتيء، جيل  
   .تواصل الشرة  اياتيء لتحقي  اليءلج الاتصل

شتريةنء احلينتء يحوت  بوجتود عتءلاي، وقتد حققت  الشترة   "لوستن  -ألةءتيل"بقدراج خداءتيء في جاي  أنحء  اليءلج، تيد 
 .يسي في بءريسوقد توسس  في فرنسء ويق  اقرىء الرم 2012اليءر يورو عءج  14.4إيرادا  تبل  

وتصتفح ، lucent.com-http://www.alcatel: علت  "لوستن  -ألةءتيتل"لازيد ا  الايلواء ، تفضلوا بزيءرال اوق  
  lucent.com/blog-http://www.alcatel"  لوسن  -ألةءتيل"الاشءرةء  األخيرال عل  ادون  

  http://twitter.com/AlcatelLucent:  وتتب  الشرة  عل  اوق  تويتر

 

http://www.vodafone.qa/
http://www.alcatel-lucent.com/
http://www.alcatel-lucent.com/blog
http://twitter.com/AlcatelLucent


 :فودافون قطر"، الرجاء االتصال بـ"عن شركة  لمزيد من المعمومات لمصحفيين
 .في "فودافو  قطر"ىءل  قصء ، ادير اليبقء  ا عباي  

 hala.kassab@vodafone.com: البريد اإللةتروني
 :لوسنت" -ألكاتيل"بيانات االتصال بشئون الصحافة بشركة 

 +lucent.com-elsimon.poulter@alcat        : 84 50 76 40 1 (0 )33          سياو  بولتر
 +lucent.com-Riham.Khairy@alcatel      : 13 42 22 60 01 (0 )2             رييءج خيري

 :لوسنت" -بيانات االتصال بالعالقات مع المستثمرين بشركة "ألكاتيل
 +lucent.com-marisa.baldo@alcatel             :   20 11 76 40 1 (0 )33        بءلدو اءريزا

 +lucent.com-thomas.bevilacqua@alcatel        : 7998-582-908 1      توج بيفيبةوا
 +lucent.com-coralie.spaeter@alcatel        : 08 49 76 40 1 (0 )33        ةورالي سبءيتر
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