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د. أ.  المفتوحة  القدس  جامعة  رئیس  وقع    فلسطین:  برس،  زمن 
یونس عمرو، ومدیر عام البنك اإلسالمي الفلسطیني أ. بیان قاسم،
البنك مكتب  لتوسعة  اتفاقیة  الموافق  02 /10 /2017م،  اإلثنین  یوم 

العامل في فرع جامعة القدس المفتوحة بنابلس، الذي افتتح حدیثًا.

حضر توقیع االتفاقیة نواب رئیس الجامعة: للشؤون األكادیمیة أ. د.
سمیر النجدي، وللشؤون اإلداریة د. مروان درویش، وللشؤون المالیة
المتابعة د. آالء الجامعة لشؤون  د. عصام خلیل، ومساعدة رئیس 
عواد، ذیاب  یوسف  د.  أ.  بنابلس  الجامعة  فرع  ومدیر  الشخشیر، 
ومن البنك مدیر فرع المنتزه في نابلس السید بشار الشریف، ومدیر
دائرة التسویق إبراهیم سلمان، وأ. أحمد شحادة من العالقات العامة

بالبنك.

ورحب أ. د. عمرو بالحضور، وعّد هذا التعاون إنجاًزا یصب في مصلحة الطالب، مبیًنا أنه في حال نجاح هذه التجربة فإن الجامعة ستدُرس تعمیمها
على سائر الفروع.  وأكد عمرو أن أهمیة هذا 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 لدعمها وتشجیعها. 

أكبر تحقیق  إلى  یهدف  التعاون  أن هذا  فلسطین، مؤكًدا  في  العلمیة واألكادیمیة  المسیرة  في دعم  المفتوحة  القدس  بجهود  قاسم  بیان  أشاد  من جانبه، 
مصلحة ممكنة للطلبة، وبّین أن الجامعة شریك استراتیجي الحتضانها عددًا كبیرًا من الطلبة في فلسطین. وأضاف قاسم إن البنك یهتم بتقییم التجربة
المشتركة بین الطرفین من خالل مراقبة حجم اإلیداع وجودة الخدمات المقدمة للطلبة والعاملین، وأشار إلى أن الخدمات اإللكترونیة البنكیة الجدیدة التي
أطلقها البنك حدیثًا، التي تتمثل في خدمة "اإلسالمي أون الین" و"اإلسالمي موبایل" تسهم في توفیر الوقت والجهد على الطلبة والعمالء على حد سواء،

كما تحدث عن إمكانیة تقدیم خدمات التسجیل وغیرها من الخدمات المشتركة بین الطرفین بطریقة إلكترونیة في المستقبل.

وقال مدیر فرع الجامعة في نابلس أ. د. یوسف ذیاب عواد إن الفرع یرحب بهذه المبادرة، مبیًنا أن هذه التوسعة تأتي في إطار التقاء المصالح والمنافع
بین القطاعین المصرفي والتعلیمي في محافظة نابلس، ما ینتج عنه توفیر الخدمات المصرفیة لشریحة الطلبة والعاملین في الجامعة من مختلف محافظة

نابلس بأقل جهد ووقت، شاكًرا رئاسة الجامعة وٕادارة البنك على دعم االتفاقیة.

القددس، جامعة، بنك، االسالمي الفلسطیني

الكاتب: فریق عمل زمن برس
فریق عمل زمن برس مكون من عدد كبیر من المتخصصین في كتابة االخبار السیاسیة واالقتصادیة و الریاضیة و التكنولوجیة الحصریة
في موقعنا. ویعمل فریقنا على مدار 24 ساعة في الیوم لتزوید الزوار بأحدث و أهم األخبار العاجلة و الحصریة في الموقع، بكافة أشكال
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االنتاج الصحفي (المكتوب، المسموع، المصور) كي تصل المعلومة للمتابعین كما هي دون أي تدخل من أحد.
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