
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 مما يعزز مكانتها كشركة رائدة في الكويت في مجال االتصاالت والتكنولوجيا

الشريك الذهبي لمايكروسوفت وشهادة الشريك الذهبي في  تنال شهادةجلف نت 

 قطاع التعليم

 
 واإلتصاالت المعلومات خدمات تقديم في الرائدة الشركات إحدى نت، جلف شركة حظت :2015 نوفمبر 28 ،الكويت
شهادة الشريك الذهبي في  ىعل أيضا   وحصولهامرتبة شريك مايكروسوفت الذهبي  ان حازت علىبتقدير عالمي بعد  ثة،الحدي

في السريعة  التطوراته جلف نت من قدرة واسعة على مواكبة تمتلكأكبر دليل على ما  الشهاداتوتعد هذه  قطاع التعليم.
 .اإللكترونية نظمةاأل مجال

 
على المستوى المحلي الشريك الذهبي من مايكروسوفت، أصبحت جلف نت اآلن معتمدة رسميا   وبحصولها على جائزة

خدمات ومنتجات تكنولوجيا في تقديم الدعم الفني في الكويت، لما توفره لعمالئها من كواحدة من أهم الشركات والعالمي 
الفني المناسب لتسهيل عمليات إدارة البيانات  الدعمقد وفرت الشركة ف .على تقنيات مايكروسوفت والتي تعتمدالمعلومات 

 ستخدامها لتقنيات وتكنولوجيا مايكروسوفت كنظام أساسي وأّولي في الشركة.ا الى جانبوتطوير البرامج، 
 

شهادة الشريك الذهبي في قطاع التعليم تخولها بيع منتجات مايكروسوفت بأسعار أكاديمية كما أن حصول جلف نت على 
 تحقيق نتائج فعالة في مجال المبيعات واألعمال. لتساهم في خدمات عالميةتيح لها توفير ي ، ممالمؤهلينللمستخدمين ا

 
ن بحصولنا على هذا التقدير المتميز من ي"نحن فخور  :نت جلف في التنفيذي الرئيس صالح أحمد.دوفي هذا الصدد قال 

شركة مايكروسوفت، والتي تعد واحدة من عمالقة البرمجيات في العالم. فحصول جلف نت على جائزة الشريك الذهبي يضعها 
 نا. وقد بذل فريقواإلتصاالت المعلومات تكنولوجيامعرفة وخبرة واسعة في مجال من في مقدمة الشركات، وذلك لما تمتلكه 



 
 

من قبل مايكروسوفت،  الل اجتياز العديد من االختباراتعلى هذه الشهادات المعتمدة، وذلك من خ لو حصللهودا  كبيرا  مج
 أيضا  مجهوداته في تقديم جميع الخدمات الالزمة لعمالئنا وتزويدهم باألجهزة والتطبيقات المعتمدة." الفريق فيما تابع

 
ظهار قدرات شركائها كشركات ريادية في أسواق اإلتصاالت والجدير بالذكر أن شبكة شركاء مايكروسو  فت تعمل على تعزيز وا 

 األكثرو  الشبكات أفضل من واحدة مع تصالمن خالل اال للعمالء أفضل خدمة تقديم، األمر الذي يساعدهم على والتكنولوجيا
 .العالم في نشاطا

 
كما . 22026666 على بمركز خدمة العمالء االتصال العمالء يتعين على نت، جلفعروض و  خدمات عن المزيد لمعرفةو 

 www.gulfnet.com.kw على نت جلف موقع زيارة للعمالء يمكن

 -انتهى-

 جلفعن شركة نبذة 

ير الخدمات المتكاملة  لكبرى الشركات والقطاعات الحكومية وقطاعات نت أحدى اهم الشركات في مجال تقديم تقنية المعلومات واألتصاالت. حيث تقوم بتوفجلف  تعتبر شركة
خدمات  تقوم بتوفيرفي دولة الكويت كأول شركة  1991عاما. و قد تأسست الشركة في عام  23الخدمات المصرفية والمالية  والشركات الصغيرة والمتوسطة على مدى 

  في الكويت و منطقة الخليج. االنترت

http://www.gulfnet.com.kw/

