
"ةصرف" جمانرب قالطإ نع ®NVSSoft نلعت
يدوعسلا بابشلا ريوطتل ينواعتلا بيردتلل
يمقرلا لّوحتلا لاجم يف

ةصرف جمانرب

,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ,ضايرلا

February 17, 2021 /EINPresswire.com/

دوزملا ،®NVSSoft ةكرش تنلعأ --

نع ،يمقرلا لّوحتلا لولحل دئارلا

جمانرب وهو ،"ةصرف" جمانرب قالطإ

بيردت ىلإ فدهي صصختم ينواعت بيردت

نييعماجلا بالطلا ريوطتو

ةكلمملا يف ددجلا نيجيرخلاو

ةينقت لاجم يف ةيدوعسلا ةيبرعلا

.يمقرلا لّوحتلاو تامولعملا

تاراهملا ءانب ىلع جمانربلا زكري

ةبرجت ريفوتو ةيرادإلاو ةينقتلا

لك يف ايجولونكتلا مادختسال ةيلمع

لمشيو ،صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نم

يف ىوتحملا ةرادإو ،ةيرادإلا تالاصتالاو تالسارملا ةرادإ لثم ةفلتخم ةيميلعت رواحم

،ةيحصلا تامولعملا ةرادا لولحو لمعلا تاءارجإ ةتمتأو ،ةصاخلاو ةيموكحلا تاهجلا

.تالاجملا هذه يف نيشتكولبلاو يعانطصالا ءاكذلا لثم تاينقتلا ثدحأ فيظوت ةيفيكو

اذه يتأي" :راعشلا ميسو ةيدوعسلا يف ®NVSSoft ةكرشل يذيفنتلا ريدملا حرص كلذ نعو

ةمداقلا لايجألا تاراهم ريوطت لالخ نم 2030 ةيؤر معدب انمازتلال ًاديكأت جمانربلا

نوحشرملا ىظحيس امك .ثيدحلا لمعلا قوس يف ةسفانملا نم مهنيكمتو مهتاردق نيسحتو

."تفوس سإ يف نإ يف لماك ماودب ةفيظو ىلع لوصحلا ةصرفب جمانربلا يف نوزيمتملا

يف شتوكو ةيلودلا نامكريب نم ةدمتعملا ةراشتسملا ،زابلا ءافو ةذاتسألا جمانربلا دوقت

يف رامثتسالاو دعاولا بابشلا تاعلطت معد اهروحم ةيؤرب ،ينهملا هيجوتلاو نيكمتلا

ىوتسملا ىلع ةسفانملا نم  هنكمي ةفرعملا ىلع مئاق داصتقا ءانبل ينهملا مهريوطت

.يملاعلا

بالطلا نم لكل رفوتملا ةصرف جمانرب ىلا لعفلاب تاعماجلا نم ديدعلا تمضنا دقو

.ةكلمملا تاعماج عيمج نم ددجلا نيجيرخلاو نييعماجلا

®NVSSoft نع ةذبن

http://www.einpresswire.com
https://www.nvssoft.com/nvssoft-academy/forsah-internship-program/


NVSSoft® تاموكحلا دعاست يتلاو تامولعملا ةرادإو ةتمتألا لولح يف ةدئار ةكرش يه

يه تفوس سإ يف نإ .يمقرلا لوحتلا ليعفتو نيكمت لالخ نم اهتاناكمإ قالطإ ىلع تاسسؤملاو

ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلودب يبد يف يسيئرلا اهرقم عقي ،2003 ماع تسسأت ةصاخ ةكرش

نيعزوملا نم ةكبش بناج ىلإ جيلخلا لودل نواعتلا سلجم ةقطنم يف ةيميلقإ بتاكم اهيدلو

.ملاعلا ءاحنأ ةفاك يف نيروطملاو ءاكرشلاو

كوبسيفلا ىلع تفوس سإ يف نإ ةعباتم وأ www.nvssoft.com ةرايز ىجري ،ديزملا ةفرعمل

www.facebook.com/nvssoft  رتيوتو www.twitter.com/nvssoft نإدكنيلو

www.linkedin.com/company/nvssoft/
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