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األخبار

يبي "بنكي"  القدس المفتوحة بقطاع غزة وبنك فلسطين يختتمان البرنامج التدر
29سبتمبر، 2019 - 02:50م

يب طلبة كلية العلوم يبي "بنكي"، لتدر اختتمت جامعة القدس المفتوحة بقطاع غزة بالتعاون مع بنك فلسطين، البرنامج التدر

ية واالقتصادية من كافة فروع الجامعة بقطاع غزة. اإلدار

يب بنك فلسطين بحضور نائب رئيس الجامعة لشؤون قطاع غزة د.محمد الكحلوت ، والمساعد وجرى حفل االختتام في مركز تدر

المالي لنائب رئيس الجامعة لشؤون قطاع غزة أ.حسام حلس، ونائب مدير عام بنك فلسطين أ. عالء الدين آل رضوان، ورئيس دائرة

يب في البنك د. ماجد الجدي ، ومساعد رئيس دائرة الموارد البشرية في البنك أ.سحر جبر، والطلبة المشاركين في البرنامج. التدر

 بنك فلسطين على جوده
ً
ونقل د.الكحلوت تحيات السيد رئيس الجامعة أ. د. يونس عمرو لبنك فلسطين وللطلبة الحضور، شاكرا

يب طلبة الجامعة في المجاالت المصرفية وربط االطار النظري باالطار العملي، ودوره البناء في تنمية وصقل المهارات في تدر

العملية للطلبة. 

 على المحافظة على هذه الشراكة بما
ً
ونوه أ. حلس خالل مداخالته على عمق العالقة والشراكة بين البنك والجامعة موكدا

يخدم الطرفين.

يبية التي تستهدف طلبة كلية  من الجود لعقد المزيد من البرامج التدر
ً
وأكد كال من أ. آل رضوان، ود. الجدي على بذل مزيدا

ية واالقتصادية وفتح المزيد من افاق التعاون مع الجامعة، مشيدين بانضباط والتزام طلبة الجامعة خالل البرنامج العلوم اإلدار

يبي. التدر

أكأسعار العمالت  08

سعسعر الشراءالعملة

0.345030دوالر أمريكي
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0.234039جنيه مصري

األخبار الرئيسية

الیوم الثالثاء 08-10-2019

30
غائم جزئي

غداً األربعاء 0-2019

29
مشمس

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وتسود أجواء صیفیة حارة نسبیاً ا
ً ً

حالة الطقس مقدمة من طقس فلسطین

"الشاباك" ينوي إعادة األسير العربيد للتحقيقإطالق سلسلة مشروع "إذاعّيون" لتطوير المحتوى الثقافي في االذاعات الفلسطينية حماس باإلفراج الفوري عن موظفيها في غزة
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يبي عدة محاور أهمها: الثقافة المصرفية والجهاز المصرفي، عمليات غسيل األموال، المخاطر المصرفية، وتضمن البرنامج التدر

مهارات االتصال والحديث واالصغاء واالقناع، أنماط العمالء وفن التعامل معم، الجوانب القانونية لألعمال المصرفية، والتعريف

بالمؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع.

يبية، واالستماع الى آراء يع شهادات حضور البرنامج الذي استمر لمدة أسبوعين بواقع 100 ساعة تدر وتم خالل االحتفال توز

يب. الطلبة المشاركين عن مدى الفائدة التي تلقونها خالل التدر

 

شارك عبر

آخر األخبار

"ال تتزوجوا البشعات..ودعوا أرحامن تجف من

العنوسة".. عاصفة من االنتقادات على منشور
وزارة المالية تطالب حماس باإلفراج الفوري عن

موظفيها في غزة

إطالق سلسلة مشروع "إذاعّيون" لتطوير المحتوى
الثقافي في االذاعات الفلسطينية

"الشاباك" ينوي إعادة األسير العربيد للتحقيق رغم
عدم إمكانية تحدثه

األكثر مشاهدة

آأل أ

فتاة تسلب 105 آالف شاقل

بطولكرم!

2019 ،07أكتوبر

حماس تعلن موقفها حول ق

عباس بالتحضير لالنتخابات التش

2019 ،07أكتوبر

"مواءمة التشريعات" تنظر ف

انسجام (التوقيف على ذمة

مع االتفاقيات والمعايير الدو

2019 ،07أكتوبر

داخلية غزة تكشف أساليب ج

في جمع المعلومات األمنية

2019 ،08أكتوبر

بلدية بالداخل: شرطة االحتالل

بجرائم القتل

2019 ،08أكتوبر

إصابة طفلة جراء انقالب مركب

قانونية جنوب الخليل

2019 ،08أكتوبر
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