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وقع رئیس جامعة القدس المفتوحة أ. د. یونس عمرو، ومدیر عام البنك اإلسالمي الفلسطیني أ. بیان قاسم، یوم اإلثنین الموافق  02 /10 /2017م، اتفاقیة لتوسعة مكتب البنك العامل في فرع جامعة القدس المفتوحة بنابلس، الذي افتتح حدیثاً. 
حضر توقیع االتفاقیة نواب رئیس الجامعة: للشؤون األكادیمیة أ. د. سمیر النجدي، وللشؤون اإلداریة د. مروان درویش، وللشؤون المالیة د. عصام خلیل، ومساعدة رئیس الجامعة لشؤون المتابعة د. آالء الشخشیر، ومدیر فرع الجامعة بنابلس

أ. د. یوسف ذیاب عواد، ومن البنك مدیر فرع المنتزه في نابلس السید بشار الشریف، ومدیر دائرة التسویق إبراھیم سلمان، وأ. أحمد شحادة من العالقات العامة بالبنك.

ورحب أ. د. عمرو بالحضور، وعّد ھذا التعاون إنجاًزا یصب في مصلحة الطالب، مبیًنا أنھ في حال نجاح ھذه التجربة فإن الجامعة ستدُرس تعمیمھا على سائر الفروع. وأكد عمرو أن أھمیة ھذا التعاون تنبع من كون فروع القدس المفتوحة
في الضفة وغزة حیویة من حیث أعداد الطلبة والعاملون، ما یتطلب توفیر خدمات مصرفیة ممیزة، وبین أن القدس المفتوحة تسعى للتعاون مع مختلف المؤسسات الوطنیة مثل البنوك لدعمھا وتشجیعھا.  

من جانبھ، أشاد بیان قاسم بجھود القدس المفتوحة في دعم المسیرة العلمیة واألكادیمیة في فلسطین، مؤكًدا أن ھذا التعاون یھدف إلى تحقیق أكبر مصلحة ممكنة للطلبة، وبّین أن الجامعة شریك استراتیجي الحتضانھا عدداً كبیراً من الطلبة في
فلسطین. وأضاف قاسم إن البنك یھتم بتقییم التجربة المشتركة بین الطرفین من خالل مراقبة حجم اإلیداع وجودة الخدمات المقدمة للطلبة والعاملین، وأشار إلى أن الخدمات اإللكترونیة البنكیة الجدیدة التي أطلقھا البنك حدیثاً، التي تتمثل في

خدمة "اإلسالمي أون الین" و"اإلسالمي موبایل" تسھم في توفیر الوقت والجھد على الطلبة والعمالء على حد سواء، كما تحدث عن إمكانیة تقدیم خدمات التسجیل وغیرھا من الخدمات المشتركة بین الطرفین بطریقة إلكترونیة في المستقبل. 
التقاء المصالح والمنافع بین القطاعین المصرفي والتعلیمي في محافظة نابلس، ما ینتج عنھ توفیر الخدمات وقال مدیر فرع الجامعة في نابلس أ. د. یوسف ذیاب عواد إن الفرع یرحب بھذه المبادرة، مبیًنا أن ھذه التوسعة تأتي في إطار 

المصرفیة لشریحة الطلبة والعاملین في الجامعة من مختلف محافظة نابلس بأقل جھد ووقت، شاكًرا رئاسة الجامعة وإدارة البنك على دعم االتفاقیة. 
\
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المبادرة ُتحیي الذكرى السنویة العاشرة لرحیل الدكتور حیدر عبد الشافي
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مدى یختتم الدورة التدریبیة األولى من نوعھا حول التمكین القانوني للصحافیات في فلسطین

15:14  01/10/2017 األحد 
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غزة.. الحكومة تصل ظھر الیوم وحماس وفتح تؤكدان ضرورة ...
أمس الساعة 11:27

الرئیس یتلقى اتصاال ھاتفیا من ھنیة
أمس الساعة 08:57

بلد عایشة ع نكشة: الفاسد األكبر! بقلم بثینة حمدان
11:53  30/09/2017 السبت أسئلة برسم المصالحة

10:41  30/09/2017 السبت 
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