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مجموعة االتصاالت الفلسطينية تختتم مشاركتها 
في معرض "اكسبوتك" بنجاح كبير
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برعاية رئيسية من مجموعة ا�تصاالت الفلسطينية
ا�عالن عن إطالق فعاليات معرض أكسبوتك 2011 في مؤتمر صحفي برام ا�

أختيار العكر شخصية العام 2011 في قطاع ا�تصاالت و تكنولوجيا المعلومات
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شركة االتصاالت الفلسطينية
تفتتح مشروع ايصال الخدمة الهاتفية واالنترنت لمنطقة ا�غوار
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بالتل تكرم شركة إسكو الطالبية بالتعاون مع إنجاز فلسطين

بالتل تقدم أكثر من 18000 جائزة
لمشتركيها الحاليين والجدد
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برعاية حصرية من شركة "جوال"
بورصة فلسطين تطلق تداوالت الدورة الخامسة

من مسابقة محاكاة التداول في الجامعات الفلسطينية

شارك في تنفيذ العمل  100 فني
"جوال" تنهي تصوير االعالن الترويجي الرياضي بلهجة فلسطينية محكية

بث االعالن في كافة وسائل االعالم المحلية خالل ثالثة اسابيع
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"ريتش" تنظم نشاط® تعريفي®
بمركز التدريب التابع لها في جامعة النجاح الوطنية

شركة حضارة 
تطلق حملة 
"سرعة نت 
بغمزة عين"



مجموعة االتصاالت ترعى
المؤتمر الدولي ا�ول لزراعة االسنان في فلسطين

مجموعة االتصاالت
تدعم مهرجان أسبوع فلسطين في جامعة بير زيت












         

        

        





مجموعة االتصاالت توقع اتفاقية تعاون

مع التجمع الوطني �سر شهداء فلسطين



      
   

         



         



مجموعة االتصاالت توقع اتفاقية تعاون 

مع اللجنة المحلية لتأهيل المعاقين
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مجموعة االتصاالت توقع اتفاقية دعم 

لبلدية الزهراء



       











مجموعة االتصاالت توقع اتفاقية رعاية صالون 

المبدعة الثقافي لجمعية المرأة المبدعة  في غزة

         




 






مجموعة االتصاالت توقع اتفاقية تجهيز قاعة 

تدريب لمنتدى ا�عالميين الفلسطينيين
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مجموعة االتصاالت ترعى معرض الهندسة و 

تكنولوجيا المعلومات ا�ول لجامعة ا�زهر


