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 اإلعالمية تشارك في معرض جامعة حمد  للتوظيف  beINمجموعة 

 الدوحة

 2015فبراير )شباط(  1

 

 )شباط( بمؤسسة قطر بالدوحة. فبراير 2-1اإلعالمية في معرض للتوظيف تقيمه جامعة حمد بن خليفة يومي  beIN تشارك مجموعة 

 في المعرض في إطار حرص المجموعة على االستفاده من الكفاءات الوطنية من شباب وشابات دولة قطر.  beINتأتي مشاركة مجموعة 

: "نحن في    beINوعن مشاركتها في مثل هذه الفعاليات، علق مسؤول في مجموعة 
ً

رورة نؤمن بقدرات الشباب القطري، وض  beINقائال

 في الحراك والنمو الذي تشهده البالد".
ً

 فعاال
ً
 الشباب شريكا

ُ
 توظيفها وتنميتها بحيث يصبح

 من زوار المعرض السيما الراغبين في خوض مجال اإلعالم بشكل عام واإلعالم الرياضي  beIN وشهد  القسم المخصص لمجموعة 
ً

إقباال

 على وجه الخصوص. 

 

المشاركة في معرض توظيف تقيمة السفاره القطرية في لندن خالل شهر فبراير )شباط(   beINكما أفادت مصادر داخل الشبكة اعتزام 

 الجاري. وأضاف المصدر أن المعرض المذكور يهدف الى توظيف الكفاءات القطرية من الطالب الدارسين في جامعات المملكة المتحدة. 

االطالع على الوظائف الشاغرة من خالل الموقع اإللكتروني   beINيمكن لراغبي االنضمام الى فريق مجموعة  وبخالف معارض التوظيف،

 ، والتقدم بطلبات التوظيف لشغل الوظيفة المناسبة. www.ar.beinsports.netللمجموعة 

 

 **** انتهى****

 SPORTS beIN حول
SPORTS beIN ندونيسيا، وكندا، األمريكية، المتحدة والواليات وفرنسا، دولة(، 24) أفريقيا وشمال األوسط الشرق  منطقة في وبرامجها محتواها تبث عالمية رياضية قنوات شبكة هي  ،والفلبين وا 

 وأستراليا. وتايوان كونغ وهونغ
 

 القدم، لكرة األوروبية الدوريات أبرز من وعدد ،  القدم لكرة العالم كأس بطولة منها العالم، في المتنوعة الرياضية واألحداث الدوريات أهم حقوق  SPORTS beIN قنوات شبكة وتملك

 قائمة تشملو . فريقيةاإل األمم وكأس أوروبا أبطال ريدو إلى باإلضافة البوندسليغا لمانياأل والدوري  ،الفرنسي والدوري اإليطالي، والدوري اإلسباني والدوري الممتاز، اإلنكليزي كالدوري

 السيارات وسباقات NBA األمريكية السلة كرة محترفي رابطة ودوري المفتوحة، أمريكا وبطولة المفتوحة، فرنسا بطولة ضمنها من التنس بطوالت الشبكة، تنقلها التي الرياضية المنافسات

 .الرياضات من وغيرها القوى وألعاب اليد، كرة مسابقات من والعديد العالم، في بيجالر بطوالت أهم من وعدد فرنسا، طواف وأهمها الهوائية الدرجات وسباقات داكار، رالي ومنها
 

  لمزيد من المعلومات حول beIN SPORTS ، يرجى االتصال ب: 

  المهندي حنان

  المكتب اإلعالمي

 هاتف رقم: 44577419 974+

mediaoffice@beinsports.net لكتروني:اإل البريد  
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