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رام الله - الحياة الجديدة - وقعت جامعة القدس المفتوحة والبنك اإلسالمي الفلسطيني، يوم اإلثنين، اتفاقية إلنشاء مكتب للبنك في فرع الجامعة بمدينة نابلس، بمقر رئاسة الجامعة بمدينة رام

الله.

ووقع االتفاقية عن الجامعة رئيسها أ. د. يونس عمرو، وعن البنك اإلسالمي الفلسطيني مساعد المدير العام لشبكة التوزيع السيد عماد السعدي.

وحضر توقيع االتفاقية من الجامعة: أ. د. سمير النجدي النائب األكاديمي لرئيس الجامعة، وأ. د. عصام خليل النائب المالي للجامعة، ود. مروان درويش النائب اإلداري لرئيس الجامعة، وأ. د. يوسف
ذياب مدير فرع نابلس، ود. آالء الشخشير مساعد رئيس الجامعة لشؤون المتابعة، وأ. سالفة مسلم مديرة دائرة العالقات العامة. فيما حضر االتفاقية من البنك: السيد عائد أبو رمضان مدير دائرة

الشؤون اإلدارية، والسيد أكرم حمدان مساعد المدير العام للتطوير، والسيدة ختام أبو عيطة مدير فرع المتنزه بنابلس.

وشدد أ. د. عمرو على أن الجامعة تعمل على تفعيل عالقاتها مع مختلف المؤسسات المصرفية في فلسطين وعلى رأسها البنك اإلسالمي الفلسطيني، مشيرًا إلى أن افتتاح مكتب للبنك في فرع
نابلس سيسهل المعامالت المالية للعاملين ولطلبة الجامعة هناك.

أ. د. عمرو أن جامعة القدس المفتوحة هي رائدة الجامعات الفلسطينية، وتعمل ضمن (20) فرعًا ومركزًا تنتشر في مختلف أرجاء الضفة الغربية وقطاع غزة، وتضم نحو (65) ألف طالب وبين 
وطالبة، وتتلقى خدمات مصرفية من مختلف المؤسسات المصرفية وعلى رأسها البنك اإلسالمي الفلسطيني.

"القدس لموظفي  المصرفية  الخدمات  أفضل  تقديم  البنك سيواصل  أن  التعليمي، مؤكدًا  نابلس  فرع  للبنك في  على فتح مكتب  الموافقة  على  الجامعة  السعدي  عماد  السيد  إلى ذلك، شكر 
المفتوحة" وطلبتها في مختلف محافظات الوطن.
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