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نقابة العاملين بجامعة القدس المفتوحة ُتوقع
اتفاقية تعاون مع مسلماني هوم
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الثالثاء | 03/10/2017 - 04:48 مساًء

   

 

وقعت شركة مسلماني ھوم ُممثلة بُمدير معرضھا بالخلیل السید مفید القواسمي اتفاقیة تعاون مع
نقابة العاملین في القدس المفتوحة ُممثلة بنقیبھا أ. عبد القادر الدراويش، وبحضور أ. د. محمد شاھین
مساعد رئیس الجامعة للشؤون الطالبیة، ود. عبد القادر الدراويش ق. أ. مدير فرع الخلیل، و أ. ماجد أبو
ريان المساعد األكاديمي، وذلك على ھامش فعالیات حفل تكريم الطلبة المتفوقین من طالب جامعة
الطلبة أمور  وأولیاء  الفرع،  في  واإلدارية  األكاديمیة  الھیئتین  وأعضاء  الخلیل  فرع  المفتوحة  القدس 

وعائالتھم.

ورعايته، المتفوقین  تكريم  تمويلھا حفل  وتقديره لشركة مسلماني ھوم على  الدراويش شكره  وقدم 
وأعلن أن نقابة العاملین وقعت اتفاقیة مع ھذه الشركة التي تعد واحدة من أھم وأكبر الشركات في
مجال استیراد وتسويق األجھزة الكھربائیة واألدوات المنزلیة في السوق الفلسطینیة، بل تملك وكاالت
أكبر الماركات العالمیة، وبین أن االتفاقیة تھدف إلى خدمة العاملین في جامعتنا، علماً بأن مسلماني

ھوم تمتلك فروعاً في مختلف محافظات الوطن.

 
القدس جامعة  العاملین في  لدور  منا  "تقديرا  ألقاھا:  كلمة  القواسمي خالل  ُمفید  السید  بدوره صرَّح 
فلقد الفلسطینیة  والشركات  النقابات  اتجاه  بمسؤولیاتنا  وإيماناً  الوطنیة  لجامعاتنا  ودعما  المفتوحة 
تقديم مجموعة من التي من شأنھا  االتفاقیة  لتوقیع ھذه  سعینا في شبكة معارض مسلماني ھوم 
من النقابة  أعضاء  ستمكن  االتفاقیة  ھذه  بنود  أن  وأوضح  الجامعة،  في  للعاملین  المالیة  التسھیالت 
االتفاقیة بموجبھا للنقابة، كما سُتمكن  الُمقدمة  المالیة  والتسھیالت  الحصرية  العروض  االستفادة من 
عائالتھم من االستفادة من العروض المقدمة للنقابة عند تسوقھم من شبكة معارض مسلماني ھوم".

وأشار أيضا إلى أن توقیع ھذه االتفاقیة يأتي تتويجاً لنجاح العالقة وتقديم المزيد من طرفنا إلى النقابة
وبین بیننا  اإليجابي  الدعم  من  بالمزيد  تأتي  التعاون  واتفاقیة  الشراكة  مبدأ  بأن  العمیق  إيماننا  كون 
لبناء الُمتواصل  وسعیھا  الوطنیة  والشركات  النقابات  لكافة  الشركة  دعم  أھمیة  على  وأكد  النقابة، 

ُجسور التعاون والشراكة جمیع قطاعات الوطن.
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وأضاف: "ُيوجد العديد من الخدمات التي تقدمھا شركة مسلماني ھوم للُمستھلك الفلسطیني، من
له الُمناسبة  الدفع  وسیلة  اختیار  الفلسطیني  للُمستھلك  يمكن  حیث  المالیة  التسھیالت  ضمنھا 
والنقابات بالشركات  الخاصة  االتفاقیات  البنكیة،  المعامالت  االئتمان،  بطاقات  الشخصیة،  كالشیكات 
الفلسطینیة، باإلضافة لمجموعة من الخدمات الُمتوفرة لدى شبكة معارض مسلماني ھوم كالصیانة،

الشحن المجاني، خدمة الزبائن، وبرامج الُعضوية".

 
يذكر أن شبكة معارض مسلماني ھوم ھي امتداد لمجموعة مسلماني ُكبرى الشركات الفلسطینیة
وكاالت على  والحاصلة  المنزلیة،  األدوات  وأفخم  الكھربائیة  األجھزة  أجود  وتسويق  استیراد  مجال  في 

لكبرى العالمات التجارية العالمیة، وھي: 
Samsung, Lofra ,Ariston ,Haier, Bompani, TurboAir ,Elica, Tefal ,Rowenta ,Moulinex

 ,Babyliss  Babyliss PRO, Krups ,Luminarc, Pyrex ,OXO ,Home Market Tescoma,Ocean
الخلیل، نابلس،  الغربیة في كل من طولكرم،  الضفة  تنتشر شبكة معارض مسلماني ھوم في  حیث 

والقدس.

 

 

Turkeyrestate.com

فرصة تملك بیت في تركیا
بدفعة أولى تبدأ من 20.000$ وتقسیط على 40 

شھر ، شقق فاخرة للبیع تنتظركم في مركز إسطنبول .
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مقاالت ممكن أن تعجبك

جسم غريب يظھر في سماء روسیا
(شاھد)

إضراب عام في شوارع الضفة غ
والمواصالت العامة ستتوقف تما

نھاية مأساوية..امرأتان تحتضران في
ساونا لمدة 90 دقیقة

زلزال قوي يضرب إيران قبل قلیلشرخ كبیر يھدد الجزيرة األكبر في العالم

فرصة الربح االكبر في فلسطین مع
مصرف الصفا

مصرف الصفا
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التعلیـــقات 

جمیع التعلیقات تعبر عن وجھة نظر اصحابھا ولیس عن وجھة نظر طقس فلسطین

  

مجموعة مسلماني تختتم
ثاني رحالتھاالترفیھیة لھذا
العام لمسوقیھا المعتمدين

إلى ...

شاھد وتعرف ... اوراق نقدية
إسرائیلیة جديدة في

االسواق قريباً

بالفیديو: أقدم من االھرامات
وتدمیره يشابه تدمیر

تدمر..من المسؤول عن ...

مصرع ثالثة شبان وطفلة
بحوادث سیر خالل 24 ساعة

الماضیة

مجموعة مسلماني تختتماسعار العمالت الیوم
أولى رحالتھا الترفیھیة لھذا
العام لمسوقیھا المعتمدين

...

التعلیقات: 0

 إضافة تعلیق...
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https://www.facebook.com/khalil.turjman
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صحتك وسالمتك

غرائب وعجائب الطبیعة واالنسان

النشرة الجوية

السبت
2017-10-14
غائم جزئي

يطرأ إنخفاض على درجات الحرارة، بحیث تصبح أدنى من معدالتھا لمثل ھذا الوقت
نھاراً، لطیفاً  وخريفیاً  جزئیاً،  غائماً  الطقس  ويكون  مئوية،  درجات   3 بحدود  العام  من 
الرياح المناطق، وتكون  أمطار محلیة على بعض  لیالً، ويحتمل تساقط  للبرودة  ومائالً 

غربیة إلى شمالیة غربیة خفیفة إلى معتدلة السرعة. وهللا تعالى أعلى وأعلم.

األحد
2017-10-15
غائم جزئي

يطرأ ارتفاع طفیف على درجات الحرارة،مع بقائھا أدنى من معدالتھا لمثل ھذا الوقت
نھاراً، لطیفاً  وخريفیاً  غائماًجزئیاً،  الطقس  ويكون  مئويتین،  درجتین  بحدود  العام  من 
الرياح وتكون  المناطق،  بعض  على  محلیة  أمطار  تساقط  ويحتمل  لیالً،  نسبیاً  وبارداً 

غربیة إلى شمالیة غربیة خفیفة إلى معتدلة السرعة. وهللا تعالى أعلى وأعلم.

اإلثنین
2017-10-16
غائم جزئي

ال يطرأ تغیر كبیر على درجات الحرارة، بحیث تبقى دون معدالتھا لمثل ھذا الوقت من
العام بحدود درجتین مئويتین، ويكون الطقس غائماً جزئیاً، وخريفیاً لطیفاً نھاراً، وبارداً
أمطار محلیة على لتساقط  الفرصة  تتھیأ  واللیل  المساء  لیالً، وخالل ساعات  نسبیاً 
بعض المناطق، وتكون الرياح شمالیة غربیة معتدلة السرعة تنشط أحیانا. وهللا تعالى

أعلى وأعلم.

الثالثاء
2017-10-17
غائمة قلیالً

يطرأ ارتفاع طفیف على درجات الحرارة،مع بقائھا أدنى من معدالتھا بقلیل لمثل ھذا
نھاراً، ومائالً معتدالً  إلى صاٍف، وخريفیاً  العام، ويكون الطقس غائماً جزئیاً  الوقت من 
للبرودة لیالً،و خالل ساعات الصباح يحتمل تساقط امطار محلیة على بعض المناطق
إلى خفیفة  غربیة  شمالیة  إلى  شرقیة  شمالیة  الرياح  وتكون  البالد،  من  الجنوبیة 

معتدلة السرعة. وهللا تعالى أعلى وأعلم.

األربعاء
2017-10-18
غائمة قلیالً

ھذا لمثل  معدالتھا  حول  تصبح  بحیث  الحرارة،  درجات  على  آخر  طفیف  ارتفاع  يطرأ 
الوقت من العام، ويكون الطقس غالباً صاٍف، وخريفیاً معتدالً نھاراً، ومائالً للبرودة لیالً،
تعالى وهللا  السرعة.  معتدلة  إلى  خفیفة  شرقیة  جنوبیة  إلى  شرقیة  الرياح  وتكون 

أعلى وأعلم.

الخمیس
2017-10-19
غائمة قلیالً

بقلیل أعلى من معدالتھا  تصبح  بحیث  الحرارة،  آخر على درجات  ارتفاع طفیف  يطرأ 
ومائالً نھاراً،  معتدالً  وخريفیاً  صاٍف،  غالباً  الطقس  ويكون  العام،  الوقت من  لمثل ھذا 
السرعة. معتدلة  إلى  إلى جنوبیة شرقیة خفیفة  الرياح شرقیة  وتكون  لیالً،  للبرودة 

وهللا تعالى أعلى وأعلم.

أحدث االخبار

اكتشاف ثوري يقضي على السرطان!

http://palweather.ps/ar/node/health-and-theme
http://palweather.ps/ar/node/the-oddity-of-the-wonders-of-nature-and-man
http://palweather.ps/ar/node/40788.html
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أخبار الطبیعة

جولة سیاحیة

من كل حدب وصوب

ِمن فلسطین

أخبار الطبیعة

ِمن فلسطین

من كل حدب وصوب

أخبار الطبیعة

ِمن فلسطین

ِمن فلسطین

بالصور وإمكانیة الحجز واإلستعالم| اآلن يمكنك الحصول على مزرعة أكبر من “نیويورك” مقابل 100 ...

بالصور| حقائق مذھلة حول محیطات وأنھار وبحیرات األرض

بالصور| من ألذ قھوة إلى أفضل شاطئ.. “لونلي بالنت” تكشف عن أفضل المدن في العالم

الخطوات األولى من أجل تحقیق لقب ملیاردير

شاھد وتعرف ... اوراق نقدية إسرائیلیة جديدة في االسواق قريباً

إعصار " أوفیلیا" بوجھة جديدة وفي ظاھرة مناخیة تاريخیة نادرة

بالفیديو: أقدم من االھرامات وتدمیره يشابه تدمیر تدمر..من المسؤول عن إزاله تل السكن
الكنعان ...

العثور على كلمة "هللا" مطرزة على مالبس جنائزية من عصر الفايكنغ

حرائق كالیفورنیا "األكثر فتكا في تاريخ الوالية"

مصرع ثالثة شبان وطفلة بحوادث سیر خالل 24 ساعة الماضیة

اسعار العمالت الیوم

صورة وتعليق
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فصل الخريف في فلسطين 2017

استفتاء

هل تعتقد ان الحل إلنعدام النظافة في الطرقات يكمن في

 إتخاذ إجرءات رادعة بحق المواطنین المتسیبین

73%

 زيادة رسوم النفايات الشھرية

5%

 تسلیم موضوع النظافة في الطرقات لشركات خاصة

22%

تصويت

ينتھي التصويت بتاريخ 14/07/2016

أوقات الصالة

05:21الفجر

12:25الظھر

03:41العصر

06:09المغرب

07:30العشاء

صور األقمار الصناعية

http://palweather.ps/ar/node/40366.html
http://palweather.ps/ar/node/40366.html
http://palweather.ps/ar/node/satellite-imagery
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