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شاشة نیوز- وقعت جامعة القدس المفتوحة مع شركة فلسطین للتأمین اتفاقیة بولیصة التأمین الصحي، لتقدیم التأمین لموظفي
ا خالل العام المقبل، وذلك في حفل أقیم بمكتب رئیس الجامعة في مدینة رام هللا، یوم األربعاء الموافق الجامعة وعائالتھم والطلبة صحّیً

 20 /11 /2019م.

وقع االتفاقیة عن "القدس المفتوحة" رئیس الجامعة أ. د. یونس عمرو، وعن فلسطین للـتأمین رئیس مجلس اإلدارة السید محمد أبو
عوض.

        ورحب أ. د. عمرو بوفد شركة فلسطین للـتأمین، متمنیاً أن تقدم أفضل الخدمات التأمینیة لموظفي "القدس المفتوحة"، مشیراً
إلى أن "جامعة القدس المفتوحة تضم 19 فرعاً في محافظات الوطن الشمالیة والجنوبیة، وھي من أكبر مؤسسات التعلیم العالي على
مستوى الوطن"، مؤكداً أن الجامعة "تعمل وفق نظام محكم، وھي سعیدة بحصول شركة فلسطین على عطاء التأمین للعام الجاري".

وأعرب عن أملھ في أن تسھم االتفاقیة في تعزیز التعاون بین الجامعة والشركة، بشكل یفضي إلى تقدیم أفضل خدمة لموظفي
الجامعة، ویسھم في تقدیم إضافة إلى شركة فلسطین للتأمین.

وأشار أ. د. عمرو إلى أن "التأمینات العامة، وعلى رأسھا التأمین الصحي للموظفین، تأتي على سلم أولویات إدارة الجامعة، إیماناً
منھا بأن توفیر العالج الصحي للموظفین وأسرھم ُیعّد أبرز عوامل االستقرار الوظیفي".

وبین أ. د. عمرو أن جامعة القدس المفتوحة سعیدة بالعمل مع شركة فلسطین، داعیاً الشركة إلى "التعاون التام مع الطواقم العاملة
في الجامعة، فنحن توصلنا بھذه اتفاقیة إلى أن تكون الشركة مسؤولة عن التأمین الصحي، وسعیدون بھذا الخیار".

من جانبھ، قال رئیس مجلس إدارة فلسطین للتأمین السید محمد أبو عوض: "سعداء بتوقیع االتفاقیة وبالشراكة مع “القدس
المفتوحة” من خالل تقدیمنا لخدمات تأمینیة متكاملة تشمل إصابات العمال والتأمین الصحي لطاقم الموظفین األكادیمیین واإلداریین
والطلبة في الجامعة، كما نفتخر بثقتھم بشركة فلسطین للتأمین وانضمامھم إلى كوكبة ممیزة من الشركات والمؤسسات الفلسطینیة

التي أولت “فلسطین للتأمین” ثقتھا لتقدیم خدماتھا التأمینیة".
وأضاف: "تعمل “فلسطین للتأمین” ضمن رؤیة ومنھجیة تطمح من خاللھا أن تكون الشركة الرائدة واألمثل بین شركات التأمین
الفلسطینیة، وأن تكون خیار كل مواطن فلسطیني یرغب بالحصول على خدمات التأمین، وأن تعزز شعارھا (أنتم معنا بأمان)".

وأضاف أن "لشركة فلسطین الشرف أن تأخذ تأمینات جامعة القدس المفتوحة، فھي جامعة فلسطین، وقد عملت بشكل علمي ومھني،
ونحن نرفع القبعات احتراماً لما وصلت إلیھ جامعة القدس المفتوحة. ونحن في شركة فلسطین للتأمین لنا الشرف في العمل مع

الجامعة".
: "إنھ منذ ما یقارب 25 عاماً، تعمل شركة فلسطین للتأمین على وضع جمیع خبراتھا وإمكانیاتھا في خدمة االقتصاد وتابع قائالً

الوطني الفلسطیني من خالل التوسع في أعمالھا واالستثمار في العدید من المشاریع االقتصادیة وتوفیر فرص العمل للعدید من األیدي
العاملة من الخریجین وذوي الخبرة والكفاءة. حیث تضم كوادرھا ما یقارب 150 موظفاً وموظفة".

وفي ختام حفل التوقیع، كرم رئیس جامعة القدس المفتوحة أ. د. یونس عمرو، معالي السید محمد أبو عوض؛ لجھوده في في بناء
مؤسسات فلسطین خالل سنوات عملھ الطویلة.

حضر التوقیع من طرف "فلسطین للتأمین": السید وائل خلیل مساعد المدیر العام لشؤون اإلنتاج، والسید محمد عبید مساعد المدیر
العام للشؤون الفنیة، والسید زید جیطان مدیر التأمین الصحي، والسید عثمان الشعیبي مدیر التأمینات العامة، والسید محمد مصطفى

مدیر التسویق وتطویر األعمال، والسید خلیل الحاج علي المدیر المالي، والسید إبراھیم زغرة المراقب العام.
ومن جامعة القدس المفتوحة حضر حفل التوقیع نائب رئیس الجامعة للشؤون األكادیمیة أ. د. سمیر النجدي، ومساعدا رئیس

الجامعة: لشؤون الطلبة أ. د. محمد شاھین، ولشؤون المتابعة د. آالء الشخشیر، ومساعدا نواب الرئیس: للشؤون اإلداریة د. تامر
سھیل، وللشؤون المالیة أ. معاویة ذیاب، ومدیر فرع رام هللا والبیرة د. حسین حمایل، ورئیس نقابة العاملین في الجامعة د. عبد
القادر الدراویش، ومدیر دائرة الموارد البشریة د. طارق المبروك، ومدیر دائرة اللوازم أ. راضي عثمان، ورئیس مجلس الطلبة

القطري زیاد الواوي، وق. م. مدیر دائر العالقات العامة والدولیة واإلعالم أ. عوض مسحل.

 

 



   

(https://www.facebook.com/Shashaps)


(https://twitter.com/ShashaNewsPs)


com/channel/UCISxWZENWB7kEVxU1Onallw/videos)
(/https://www.instagram.com/shasha.news_ps)

https://www.facebook.com/Shashaps
https://twitter.com/ShashaNewsPs
https://www.youtube.com/channel/UCISxWZENWB7kEVxU1Onallw/videos
https://www.instagram.com/shasha.news_ps/


24/12/2019 القدس المفتوحة' توقع اتفاقیة بولیصة التأمین الصحي مع شركة فلسطین للتأمین“

www.shasha.ps/news/328730.html?ref=breadcrumb 3/4

شارك الموضوع مع أصدقائك
(mailto:?
subject=“القدس
المفتوحة

توقع
اتفاقیة
بولیصة
التأمین

الصحي مع
شركة

فلسطین
 (body=http://shasha.ps/news/328730.html&للتأمین

(https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?
u=http://shasha.ps/news/328730.html&display=popup&ref=p 

(https://twitter.com/intent/tweet?
text=“القدس
المفتوحة

توقع
اتفاقیة
بولیصة
التأمین

الصحي مع
شركة

فلسطین
&source=shasha.ps&related=ShashaNewsPs&للتأمین

اقرأ أیضا

(news/320849.html/) خاص| حصیلة الوفیات في فلسطین خالل فترة العید

(news/319844.html/) 49 یوماً واألسیران الحروب والعویوي بالجوع

(news/317875.html/) مدیر عام اإلدارة المالیة المركزیة 'عمر غیث' في ذمة هللا

مواضیع قد تعجبك

خاص| حصیلة الوفیات في فلسطین خالل فترة العید
(news/320849.html/)

(news/320849.html/)
49 یوماً واألسیران الحروب والعویوي بالجوع

(news/319844.html/)

(news/319844.html/)



   

(https://www.facebook.com/Shashaps)


(https://twitter.com/ShashaNewsPs)


com/channel/UCISxWZENWB7kEVxU1Onallw/videos)
(/https://www.instagram.com/shasha.news_ps)

mailto:?subject=%E2%80%9C%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9%20%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%20%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9%20%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B5%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%20%D9%85%D8%B9%20%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9%20%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86&body=http://shasha.ps/news/328730.html
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://shasha.ps/news/328730.html&display=popup&ref=plugin&src=like&app_id=717382818380029
https://twitter.com/intent/tweet?text=%E2%80%9C%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9%20%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%20%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9%20%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B5%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%20%D9%85%D8%B9%20%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9%20%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86&source=shasha.ps&related=ShashaNewsPs&via=ShashaNewsPs&url=http://shasha.ps/news/328730.html
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CmgDVb94BXozjPIOO7_UP-IS2kAWbraTxWr3pmfvZCqrN8eSYChABIPfMtRxglAKgAeLR284CyAECqAMByAPJBKoEzQFP0DDStW3IBm0ow92miV8xu3QIPElDaCLTQMZ6w60SL1DjU1pcX2RiI5CZsW_FTMj1M50lqSGJcQeepxjf3m18h2AO3lilYEr9aM01JRmJ93y_xe24NBS3V8SSy6siWa2_UAexIrEkAiDp5EsyCnlnm0-uLMuR0xZCvj-DIMSBs2qwqzTYURCzJoQCUmm8LbUOHzlfkBS4ddjNZT8od98oPLykiDYLXx0NwRTzC-zfnGA1dcX7EfwJMI0FKBMqzu64IIQFPNfm55eH5BHTwASP55T90gKgBgKAB4aupLEBqAeOzhuoB9XJG6gHk9gbqAe6BqgH8tkbqAemvhuoB-zVG6gH89EbqAfs1RvYBwHSCAcIjGMQARgesQl6W9Jcm9WLU4AKAcgLAdgTA5gWAQ&ae=1&num=1&sig=AOD64_2PAk2tW2JcqNUTNJoK1_drrtW45Q&client=ca-pub-0020739189157838&adurl=https://www.aman-palestine.org/
http://www.shasha.ps/news/320849.html
http://www.shasha.ps/news/319844.html
http://www.shasha.ps/news/317875.html
http://www.shasha.ps/news/320849.html
http://www.shasha.ps/news/320849.html
http://www.shasha.ps/news/319844.html
http://www.shasha.ps/news/319844.html
https://www.facebook.com/Shashaps
https://twitter.com/ShashaNewsPs
https://www.youtube.com/channel/UCISxWZENWB7kEVxU1Onallw/videos
https://www.instagram.com/shasha.news_ps/


24/12/2019 القدس المفتوحة' توقع اتفاقیة بولیصة التأمین الصحي مع شركة فلسطین للتأمین“

www.shasha.ps/news/328730.html?ref=breadcrumb 4/4

http://ads.shasha.ps/delivery/ck.php?)
_bannerid=532__zoneid=3__cb=49bd2503a7__oadest=http%3A%2F%2Fhttp%3A%2F%2Fbit.ly%2F2XM25W8

http://ads.shasha.ps/delivery/ck.php?)
ttps%3A%2F%2Fwww.hadara.ps%2Fcampaigns%2F%25D8%25AD%25D9%2585%25D9%2584%25D8%25A9-

%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D9%2585%25D9%258A%25D8%25B2-
%25D8%25A8%25D9%258A%25D9%2584%25D8%25B2%25D9%2585%25D9%2587-
(%25D9%2586%25D8%25AA-%25D9%2585%25D9%2585%25D9%258A%25D8%25B2

 (shasha-pages/74.html/) أعلن معنا  (shasha-pages/73.html/) االتصال بنا  (shasha-pages/72.html/) من نحن
(shasha-pages/238663.html/) خریطة الموقع

جمیع الحقوق محفوظة لـ شاشة نیوز االخـبـاریـة © 2013 - 2019

Designed and Developed By(/https://www.bluetd.com) 

مدیر عام اإلدارة المالیة المركزیة 'عمر غیث' في ذمة هللا
(news/317875.html/)

(news/317875.html/)
المفتي: 3 نیسان ذكرى اإلسراء والمعراج

(news/315500.html/)

(news/315500.html/)



   

(https://www.facebook.com/Shashaps)


(https://twitter.com/ShashaNewsPs)


com/channel/UCISxWZENWB7kEVxU1Onallw/videos)
(/https://www.instagram.com/shasha.news_ps)

http://ads.shasha.ps/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=532__zoneid=3__cb=49bd2503a7__oadest=http%3A%2F%2Fhttp%3A%2F%2Fbit.ly%2F2XM25W8
http://ads.shasha.ps/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=550__zoneid=37__cb=55821b6c2b__oadest=https%3A%2F%2Fwww.hadara.ps%2Fcampaigns%2F%25D8%25AD%25D9%2585%25D9%2584%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D9%2585%25D9%258A%25D8%25B2-%25D8%25A8%25D9%258A%25D9%2584%25D8%25B2%25D9%2585%25D9%2587-%25D9%2586%25D8%25AA-%25D9%2585%25D9%2585%25D9%258A%25D8%25B2
http://www.shasha.ps/shasha-pages/74.html
http://www.shasha.ps/shasha-pages/73.html
http://www.shasha.ps/shasha-pages/72.html
http://www.shasha.ps/shasha-pages/238663.html
https://www.bluetd.com/
http://www.shasha.ps/news/317875.html
http://www.shasha.ps/news/317875.html
http://www.shasha.ps/news/315500.html
http://www.shasha.ps/news/315500.html
https://www.facebook.com/Shashaps
https://twitter.com/ShashaNewsPs
https://www.youtube.com/channel/UCISxWZENWB7kEVxU1Onallw/videos
https://www.instagram.com/shasha.news_ps/

