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SEIB, CAS ink internship deal

Viewd by: 116

The signing ceremony in progress at the QU premises.

SEIB Insurance and Reinsurance Company LLC (SEIB) has signed an

agreement with the College of Arts and Sciences (CAS) at Qatar

University(QU) yesterday for student internships and workshops in all

relevant fields at the college for five years.

The objectives of the agreement are to share learning, develop opportunities for

advancing education and development efforts of the students. This can be achieved

by providing real life scenarios in terms of implementing what they are studying in

the workplace.

The agreement was signed by CAS Dean Dr. Eiman Mustafawi and Farid Chedid,

SEIB’s chief executive officer at QU’s Administration Building.

Under the terms of agreement, the two parties will collaborate to build capacities of

the students and seek opportunities to provide them with experience of real life

scenarios.

The agreement requires SEIB to start an internship programme for CAS students

from related fields, for which SEIB will appoint experienced staff to act as internship

mentors. Similarly, the college will provide details of their programmes to SEIB, and

the coordinators from both organisations will decide which programmes will be
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enrolled in the SEIB Internships.

Dr EimanMustafawi said: “Students will be provided with a unique training

experience by SEIB. We will work together to develop an internal program which

enables our students to benefit from the experience of high qualified staff at SEIB”.

Chedid agreed, saying: “The agreement with Qatar University reiterates our belief in

social responsibility, in working with the youth of Qatar and supporting them. As a

responsible Qatari company, we offer our unwavering commitment to the Qatar

National Vision 2030 in supporting the development of human capital and

resources.”

this content is printed from Gulf Times
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Halting Intervention

FROM liberal

internationalists

to hawkish

conservatives, a

chorus of influential voices in

Washington is suggesting that

American intervention in Syria

would also do serious damage

to Bashar al Assad's close ally,

Iran. Military action in Syria

would demonstrate, so the

argument goes, that America is

serious about enforcing its red

lines. Impressed and

crestfallen, Iran's recalcitrant

mullahs would scale back their

nuclear zeal and conform to

international nonproliferation

agreements. However, given

the fact that any intervention by

the Obama administration is

likely to be tentative and ...

Misfit In Washington

LIKE many

others in our

business,

Jonathan Alter

says he is "on fire" about the

Justice Department's snooping

on reporters and attempting to

criminalise investigative

journalism, including labelling

respected Fox News

Washington correspondent

James Rosen a

"co-conspirator" in a leak

investigation. Alter - whose

second history of the Barack

Obama era, The Center Holds,

comes out next week - is

puzzled about why a former

constitutional law professor

allowed such a sinister turn.

QU, SEIB sign 5-year agreement for student internships,

workshops

TRIBUNE NEWS NETWORK

DOHA

THE College of Arts and Sciences (CAS) at Qatar University (QU) and SEIB Insurance and

Reinsurance Company (SEIB) have announced a five-year agreement for student internships and

workshops in all the related fields at the college.

The memorandum of understanding was signed by CAS Dean Dr Eiman Mustafawi and SEIB’s Chief

Executive Officer Farid Chedid at QU’s Administration Building on Wednesday.

Under the terms of agreement, the two parties will collaborate to build capacities of the students and

seek opportunities to provide them with experience of real life scenarios in terms of implementing

what they are studying at the university in the workplace.

Among other objectives, the scope of the agreement requires SEIB to start an internship programme

for CAS students from related fields for which SEIB will appoint experienced staff to act as internship

mentors.

Similarly, the college will provide details of their programmes to SEIB and, based on that, coordinators

from both organisations will decide which programmes will be enrolled in the SEIB internships.

Dr Mustafawi said, “Students at the College will be provided with a unique training experience by

SEIB.

We will work together to develop an internal programme, which enables our students to benefit from

the experience of highly qualified staff at SEIB”.

Chedid said, “The agreement with Qatar University reiterates our belief in social responsibility, in

working with the youth of Qatar and supporting them. As a responsible Qatari company, we offer our

commitment to the Qatar National Vision 2030 in supporting the development of human capital and

resources.” He added, “I am delighted that we have been able to reach this far-ranging agreement with

an organisation as prestigious as Qatar University. I have always believed that business and education

go hand-in-hand.

Working together, we can initiate and develop great ideas to the benefit of each other but more

importantly our customers, consumers and society.

Developing education and research is central to our company.

So, I look forward to working with QU in the years ahead.” The objectives of the agreement are to share

learning, develop opportunities for advancing education and development efforts of the students.

Qatar Tribune - First with the news and whats behind it http://www.qatar-tribune.com/data/20130530/content.asp?section=Nation8_1

1 of 2 5/30/2013 12:21 PM



"What is it about Obama that

he so disdains us?" he muses.

"Presidents always hate leaks.

Authorised by the Qatar Financial Center Regulatory Authority, SEIB Insurance provides tailor-made

corporate and retail insurance solutions, and is especially known for handling complex risk cases.

PM presides over Cabinet meeting

Ministry impounds 7,638 unclaimed cars

Traffic diversion at Um Salal
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عودة الى المقال

اتفاقية تعاون بين جامعة قطر و"سيب" للتأمين

 م30/5/2013 ھـ - الموافق 21/7/1434الخميس 

ة تفاھم لبدء وقعت كل من كلية ا*داب والعلوم بجامعة قطر وشركة "سيب" للتأمين وإعادة التأمين على مذكرالدوحة ـ الراية :
افة الحقول المتعلقة بكليةتعاون بينھما يمتد لخمسة أعوام، ويھدف لتدريب ط9ب الكلية في الشركة، وإقامة ورش عمل في ك

ا*داب والعلوم.

م بجامعة قطر والسيد فريدھذا، وقد وقعت على مذكرة التفاھم أمس الدكتورة إيمان محمد مصطفوي عميد كلية ا*داب والعلو

شديد الرئيس التنفيذي لشركة "سيب"، وذلك في قاعة االستقبال بمبنى اHدارة في جامعة قطر.

بيق المھارات التي اكتسبوھا فيوبموجب بنود االتفاقية، سيتعاون الطرفان لبناء قدرات الط9ب وتوفير الفرص التي تتيح لھم تط

الجامعة في بيئة عمل واقعية.

 والعلوم في المجاالت المرتبطةوتضم بنود االتفاقية أيًضا بدء شركة "سيب" ببرنامج تدريب داخلي في الشركة لط9ب كلية ا*داب

بدراستھم، وستعيّن "سيب" لذلك موظفين مختصين ومحترفين ليشرفوا على تدريب الط9ب.

الط9ب لشركة سيب، ل التي يتبعھا  الدراسية  الخطط  والعلوم تفاصيل  ا*داب  المنسقون في سيبوبدورھا ستوفر كلية  يقوم 

والكلية على أساسه بتحديد برامج التدريب التي سيشترك فيھا الط9ب.

يب" تقّدم تجربة فريدة من نوعھاوقالت الدكتورة إيمان محمد مصطفوي عميد كلية ا*داب والعلوم: إن مذكرة التفاھم مع شركة "س

دة التأمين وسوف نعمل معاًللط9ب في كلية ا*داب والعلوم من خ9ل التدريب في شركة "سيب" الرائدة في مجال التأمين وإعا
 .لوضع برنامج داخلي يمكن الط9ب من االستفادة من خبرات الموظفين ذوي الكفاءة العالية في سيب

ؤكد على إيماننا بالمسؤوليةومن جانبه، أوضح السيد فريد شديد الرئيس التنفيذي لشركة سيب بأن االتفاقية مع جامعة قطر ت
اHجتماعية والعمل مع الشباب ودعمھم إلى أبعد الحدود.

 في دعم التنمية والموارد البشرية في قطر.2030وتابع: كوننا شركة قطرية مسؤولة، فإننا نلتزم بالكامل بالرؤية الوطنية 

ا بأن اhعمال والتعليم أمرانوأعرب عن سروره بتوقيع ھذه اHتفاقية المھمة مع مؤسسة تعليمية مرموقة مثل جامعة قطر. مؤكد

أفكار جديدة وتطويرھا لمصلحة الطرفين، واhھم  التعاونمترابطان.. ومن خ9ل العمل معاً يمكننا إط9ق  من ذلك أن تعود ثمار 
رئيسي في شركتنا، ولذلك نتطلعبالفائدة على العم9ء والمجتمع بشكل عام. الفًتا إلى أن تطوير التعليم واhبحاث أمر أساسي و

إلى االستفادة القصوى من االتفاقية مع جامعة قطر في السنوات المقبلة.

 ويمكن تحقيق ذلك من خ9لوفي ھذا اHطار، تھدف االتفاقية إلى مشاركة وتطوير فرص التعليم وتعزيز جھود التنمية للط9ب.

توفير الفرص لتطبيق مكتسبات التعليم في سوق العمل الواقعي.

فر حلول تأمين شاملة للشركاتيذكر أن شركة "سيب" للتأمين وإعادة التأمين مرخصة من قبل ھيئة تنظيم مركز قطر للمال، وتو

واhفراد، ومعروفة بتوليھا قضايا تأمين ذات مخاطر عالية.

 

اطبع
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اغلق ھذه النافذة

سيب للتأمين تنوقع اتفاقية تعاون مع كلية ا�داب بجامعة قطر

توقيع على ا!تفاقية

:الدوحة – بوابة الشرق

 وإعادة التأمين ذ.م.م. (سيب)عن توقيع مذكرةسيب للتأمين وشركة جامعة قطر والعلوم بكلية ا�دابأعلنت 

 يمتد لخمسة أعوام يھدف لتدريب ط.ب الكلية في الشركة وإقامة ورش عمل في كافةتعاونتفاھم لبدء 

.الحقول المتعلقة بكلية ا�داب والعلوم

والسيدوقد وقعت مذكرة التفاھم الدكتورة إيمان محمد مصطفوي عميد كلية ا�داب والعلوم بجامعة قطر 

2013 مايو 29تاريخ فريد شديد الرئيس التنفيذي لشركة سيب وذلك في قاعة ا5ستقبال بمبنى ا!دارة في جامعة قطر ب .

، سيتعاون الطرفان لبناء قدرات الط.ب وتوفير الفرص التي تتيح لھم تطبيق المھارات التيتفاقية55وبموجب بنود ا

.اكتسبوھا في الجامعة في بيئة عمل واقعية

العلوم في المجا5توتضم بنود ا5تفاقية أيضاً بدء شركة سيب ببرنامج تدريب داخلي في الشركة لط.ب كلية ا�داب و

.المرتبطة بدراستھم، وستعّين سيب لذلك موظفين مختصين ومحترفين ليشرفوا على تدريب الط.ب

قوم المنسقون في سيببدورھا ستوفر كلية ا�داب والعلوم تفاصيل الخطط الدراسية التي يتبعھا الط.ب لشركة سيب، لي

.والكلية على أساسه بتحديد برامج التدريب التي سيشترك فيھا الط.ب

 سيب تجربة فريدة منوقالت الدكتورة إيمان محمد مصطفوي عميد كلية ا�داب والعلوم "تقّدم مذكرة التفاھم مع شركة

وإعادة التأمين وسوفنوعھا للط.ب في كلية ا�داب والعلوم من خ.ل التدريب في شركة سيب الرائدة في مجال التأمين 

لية في سيبنعمل معاً لوضع برنامج داخلي يمكن الط.ب من ا5ستفادة من خبرات الموظفين ذوي الكفاءة العا ".

تفاقية مع جامعة قطر علىومن جانبه أوضح السيد فريد شديد الرئيس التنفيذي لشركة سيب معلقاً على ا5تفاقية "تؤكد ا5

ية مسؤولة، فإننا نلتزمإيماننا بالمسؤولية ا5جتماعية والعمل مع الشباب ودعمھم إلى أبعد الحدود. وكوننا شركة قطر

." في دعم التنمية والموارد البشرية في قطر2030بالكامل بالرؤية الوطنية 

 أن يعود ثمار التعاونوأضاف: من خ.ل العمل معاً يمكننا إط.ق أفكار جديدة وتطويرھا لمصلحة الطرفين واFھم من ذلك

ركتنا ولذلك نتطلع إلىبالفائدة على العم.ء والمجتمع بشكل عام. إن تطوير التعليم واFبحاث أمر أساسي ورئيسي في ش

."ا5ستفادة القصوى من ا5تفاقية مع جامعة قطر في السنوات المقبلة

ك من خ.ل توفير الفرصتھدف ا5تفاقية إلى مشاركة وتطوير فرص التعليم وتعزيز جھود التنمية للط.ب. ويمكن تحقيق ذل

م 07:38

29
مايو

2013
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.لتطبيق مكتسبات التعليم في سوق العمل الواقعي

ھذا المحتوى مطبوع من بوابة الشرق و عنوانه على الصفحة التالية

http://www.al-sharq.com/ArticleDetails.aspx?AID=273114&CatID=105&title=سيب للتأمين تنوقع اتفاقية تعاون مع كلية ا�داب

بجامعة قطر

Copyright © 2013 El Sharq. All rights reserved.
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«سيب» توقّع اتفاقية تعاون مع جامعة قطر

 توقيع مذكرة تفاھمأعلنت شركة سيب للتأمين وإعادة التأمين ذ.م.م. «سيب»، وكلية ا�داب والعلوم بجامعة قطر عن
لحقول المتعلقةلبدء تعاون يمتد لخمسة أعوام يھدف لتدريب ط7ب الكلية في الشركة وإقامة ورش عمل في كافة ا

بكلية ا�داب والعلوم.

فريد شديد الرئيسوقد وقعت مذكرة التفاھم الدكتورة إيمان محمد مصطفوي عميد كلية ا�داب والعلومبجامعة قطر و
.وبموجب بنود2013 مايو 29التنفيذي لشركة «سيب»؛ وذلك في قاعة االستقبال بمبنى اIدارة في جامعة قطر بتاريخ 
 التي اكتسبوھا فياالتفاقية، سيتعاون الطرفان لبناء قدرات الط7ب وتوفير الفرص التي تتيح لھم تطبيق المھارات

الجامعة في بيئة عمل واقعية.

 والعلوم في المجاالتوتضم بنود االتفاقية أيضاً بدء شركة «سيب» ببرنامج تدريب داخلي في الشركة لط7ب كلية ا�داب
بدورھا ستوفّرالمرتبطة بدراستھم، وستعيّن «سيب» لذلك موظفين مختصين ومحترفين ليشرفوا على تدريب الط7ب.

ن في سيب والكليةكلية ا�داب والعلوم تفاصيل الخطط الدراسية التي يتبعھا الط7ب لشركة «سيب»، ليقوم المنسقو
على أساسه بتحديد برامج التدريب التي سيشترك فيھا الط7ب.

 «سيب» تجربة فريدةوقالت الدكتورة إيمان محمد مصطفوي عميد كلية ا�داب والعلوم: تقّدم مذكرة التفاھم مع شركة
ين وإعادة التأمينمتنوعة للط7ب في كلية ا�داب والعلوم من خ7ل التدريب في شركة «سيب» الرائدة في مجال التأم
 العالية فيوسوف نعمل معاً لوضع برنامج داخلي يمكن الط7ب من االستفادة من خبرات الموظفين ذوي الكفاءة

«سيب».

مع جامعة قطر علىومن جانبه أوضحفريد شديد الرئيس التنفيذي لشركة سيب معلقاً على االتفاقية «تؤكد االتفاقية 
ية مسؤولة، فإننا نلتزمإيماننا بالمسؤولية االجتماعية والعمل مع الشباب ودعمھم إلى أبعد الحدود. وكوننا شركة قطر

 في دعم التنمية والموارد البشرية في قطر».2030بالكامل بالرؤية الوطنية 

د آمنت دائماً بأنوأضاف شديد «يسرني توقيع ھذه االتفاقية المھمة مع مؤسسة تعليمية مرموقة مثل جامعة قطر. لق
مصلحة الطرفين، واmھم مناmعمال والتعليم أمران مترابطان. ومن خ7ل العمل معاً يمكننا إط7ق أفكار جديدة وتطويرھا ل
حاث أمر أساسي ورئيسيذلك أن يعود ثمار التعاون بالفائدة على العم7ء والمجتمع بشكل عام. إن تطوير التعليم واmب

».في شركتنا ولذلك نتطلع إلى االستفادة القصوى من االتفاقية مع جامعة قطر في السنوات المقبلة

جريدة الوطن القطرية © جميع الحقوق محفوظة
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SEIB and Qatar University reach landmark agreement

Posted by Qatar is BooMING on May 29, 2013 in Banking, Finance & Insurance, Education & Culture | 0 comments

SEIB Insurance and Reinsurance Company LLC (SEIB) and The College of Arts and Sciences(CAS)at Qatar University(QU)have announced a five-year
agreement for student internships and workshops in all the relevant fields at the College. The Memorandum of Understanding was signed by CAS Dean
Dr. Eiman Mustafawi and Mr. Farid Chedid, SEIB’s Chief Executive Officer on Wednesday 29 May 2013 at QU’s Administration Building.

Under the  terms of agreement,  the  two parties  will  collaborate  to  build capacities  of the  students and seek opportunities to  provide  them with
experience of real life scenarios in terms of implementing in the workplace what they are studying at the university. Among other objectives, the scope
of the agreement requires SEIB to start an internship program for CAS students from related fields, for which SEIB will appoint experienced staff to act
as internship mentors.

Similarly, the College will provide details of their programs to SEIB, and based on that,coordinators from both organizations will decide which programs
will be enrolled in the SEIB Internships. Dr Eiman Mustafawi, said, “Students at the College will be provided with a unique training experience by SEIB.
We will work together to develop an internal program which enables our students to benefit from the experience of high qualified staff at SEIB”.

SEIB and Qatar University reach landmark agreement | Qatar Business & ... http://www.qatarisbooming.com/2013/05/29/seib-and-qatar-university-re...
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For his part, Mr. Farid Chedid, SEIB’s Chief Executive Officer said, “The agreement with Qatar University reiterates our belief in social responsibility, in
working with the youth of Qatar and supporting them. As a responsible Qatari company we offer our unwavering commitment to the Qatar National
Vision 2030 in supporting the development of human capital and resources.”

“I am delighted that we have been able to reach this far-ranging agreement with an organization as prestigious as Qatar University” Mr. Farid Chedid
added.  “I have always believed that business and education go hand in hand. Working together we can initiate and develop great ideas, to the benefit
of each other, but more importantly our customers, consumers and society. Developing education and research is central to our company, so I look
forward to working with QU in the years ahead”.

The objectives of the agreement are to share learning, develop opportunities for advancing education and development efforts of the students. This can
be achieved by providing real life scenarios in terms of implementing what they are studying in the workplace. Authorized by the Qatar Financial Center
Regulatory Authority, SEIB Insurance provides tailor-made corporate and retail insurance solutions, and is especially known for handling complex risk
cases. For more information, please visit www.seibinsurance.com. 
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SEIB insurance and Reinsurance Company LLC and Qatar University reach
landmark agreement

SEIB Insurance and Reinsurance Company LLC (SEIB) and The College of Arts and Sciences(CAS)at Qatar

University(QU)have announced a five-year agreement for student internships and workshops in all the relevant

fields at the College.

Qatar: Thursday, May 30 - 2013

The Memorandum of Understanding was signed by CAS Dean Dr. Eiman Mustafawi and Mr. Farid Chedid, SEIB's Chief Executive Officer
on Wednesday 29 May 2013 at QU's Administration Building.

Under the terms of agreement, the two parties will collaborate to build capacities of the students and seek opportunities to provide
them with experience ofreal life scenarios in terms of implementing in the workplace what they are studying at the university.

Among other objectives, the scope of the agreement requiresSEIB to start an internship program for CAS students from related fields,
for which SEIB will appoint experienced staff to act as internship mentors.

Similarly, the College will provide details of their programs to SEIB, and based on that,coordinators from both organizations will decide
which programs will be enrolled in the SEIB Internships.

DrEimanMustafawi, said, "Students at the Collegewill be provided with a unique training experience by SEIB.We will work together to
develop an internal program which enables our students to benefit from the experience of high qualified staff at SEIB".

For his part, Mr. Farid Chedid, SEIB's Chief Executive Officer said, "The agreement with Qatar University reiterates our belief in social
responsibility, in working with the youth of Qatar and supporting them. As a responsible Qatari company we offer our unwavering
commitment to the Qatar National Vision 2030 in supporting the development of human capital and resources."

"I am delighted that we have been able to reach this far-ranging agreement with an organization as prestigious as QatarUniversity" Mr.
Farid Chedid added. "I have always believed that business and education go hand in hand. Working together we can initiate and
develop great ideas, to the benefit of each other, but more importantly our customers, consumers and society. Developing education
and research is central to our company, so I look forward to working with QU in the years ahead".

The objectives of the agreement are to share learning, develop opportunities for advancing education and development efforts of the
students. This can be achieved by providing real life scenarios in terms of implementing what they are studying in the workplace.

Authorized by the Qatar Financial Center Regulatory Authority, SEIB Insurance provides tailor-made corporate and retail insurance
solutions, and is especially known for handling complex risk cases.
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SEIB Insurance and Reinsurance Company LLC and Qatar
University reach landmark agreement

SEIB Insurance and Reinsurance Company LLC (SEIB) and The College of Arts and Sciences(CAS)at Qatar University(QU)have announced a five-year

agreement for student internships and workshops in all the relevant fields at the College.

The Memorandum of Understanding was signed by CAS Dean Dr. Eiman Mustafawi and Mr. Farid Chedid, SEIB’s Chief Executive Officer on

Wednesday 29 May 2013 at QU’s Administration Building.

Under the terms of agreement, the two parties will collaborate to build capacities of the students and seek opportunities to provide them with

experience ofreal life scenarios in terms of implementing in the workplace what they are studying at the university.

Among other objectives, the scope of the agreement requiresSEIB to start an internship program for CAS students from related fields, for which SEIB

will appoint experienced staff to act as internship mentors.

Similarly, the College will provide details of their programs to SEIB, and based on that,coordinators from both organizations will decide which

programs will be enrolled in the SEIB Internships.

DrEimanMustafawi, said, “Students at the Collegewill be provided with a unique training experience by SEIB.We will work together to develop an

internal program which enables our students to benefit from the experience of high qualified staff at SEIB”.

For his part, Mr. Farid Chedid, SEIB’s Chief Executive Officer said, “The agreement with Qatar University reiterates our belief in social responsibility, in

working with the youth of Qatar and supporting them. As a responsible Qatari company we offer our unwavering commitment to the Qatar National

Vision 2030 in supporting the development of human capital and resources.”

“I am delighted that we have been able to reach this far-ranging agreement with an organization as prestigious as QatarUniversity” Mr. Farid Chedid

added. “I have always believed that business and education go hand in hand. Working together we can initiate and develop great ideas, to the benefit
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of each other, but more importantly our customers, consumers and society. Developing education and research is central to our company, so I look

forward to working with QU in the years ahead”.

The objectives of the agreement are to share learning, develop opportunities for advancing education and development efforts of the students. This

can be achieved by providing real life scenarios in terms of implementing what they are studying in the workplace.

Authorized by the Qatar Financial Center Regulatory Authority, SEIB Insurance provides tailor-made corporate and retail insurance solutions, and is

especially known for handling complex risk cases. For more information, please visit www.seibinsurance.com.

About SEIB Insurance

SEIB Insurance and Reinsurance Company LLC (SEIB) is a national Qatari company, authorized by the Qatar Financial Center Regulatory Authority

under QFC license No. 00114 dated October 21st 2009, and boasting a paid up capital of QAR 109,200,000.

SEIB provides turnkey corporate and retail insurance solutions. SEIB’s highly professional and specialized staff will propose tailor-made solutions to

meet the expectations of each client.
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وقيع مذكرة تفاھم لبدء تعاون يمتد لخمسة أعوام يھدف لتدريبأعلنت كلية اDداب والعلوم بجامعة قطر وشركة سيب للتأمين وإعادة التأمين ذ.م.م. (سيب)عن ت
طUب الكلية في الشركة وإقامة ورش عمل في كافة الحقول المتعلقة بكلية اDداب والعلوم.

لسيد فريد شديد الرئيس التنفيذي لشركة سيب وذلك في قاعةوقد وقعت مذكرة التفاھم الدكتورة إيمان محمد مصطفويعميد كليةاالداب والعلوم بجامعة قطر وا
.2013 مايو 29االستقبال بمبنى االدارة في جامعة قطر بتاريخ 

بيق المھارات التي اكتسبوھا في الجامعة في بيئة عمل واقعية.وبموجب بنود اcتفاقية، سيتعاون الطرفان لبناء قدرات الطUب وتوفير الفرص التي تتيح لھم تط
العلوم في المجاالت المرتبطة بدراستھم، وستعيّن سيب لذلكوتضم بنود اcتفاقية أيضاً بدء شركة سيب ببرنامج تدريب داخلي في الشركة لطUب كلية االداب و

موظفين مختصين ومحترفين ليشرفوا على تدريب الطUب.
وم المنسقون في سيب والكلية على أساسه بتحديد برامج التدريببدورھا ستوفر كلية االداب والعلومتفاصيل الخطط الدراسية التي يتبعھا الطUب لشركة سيب، ليق

التي سيشترك فيھا الطUب.

يب تجربةوقالت الدكتورة إيمان محمد مصطفويعميد كليةاDداب والعلوم "تقّدم مذكرة التفاھم مع شركة س
نوسوفنعملمعاًلوضعبرنامجداخلييمكنالطUبمناالستفادةمنخبراتالموظفينذويالكفاءةالعاليفريدةمننوعھاللطUبفيكليةاالدبوالعلوممنخUاللتدريبفيشركةسيبالرائدةفيمجااللتأمينوإعادةالتأمي

cتفاقية "تؤكد اcجتماعية والعمل معومن جانبه أوضح السيد فريد شديد الرئيس التنفيذي لشركة سيب معلقاً على اcتفاقية مع جامعة قطر على إيماننا بالمسؤولية ا
 في دعم التنمية والموارد البشرية في قطر".2030الوطنية الشباب ودعمھم إلى أبعد الحدود. وكوننا شركة قطرية مسؤولة، فإننا نلتزم بالكامل بالرؤية 

د آمنت دائماً بأن اwعمال والتعليم أمران مترابطان. ومن خUلوأضاف شديد "يسرني توقيع ھذه اcتفاقية المھمة مع مؤسسة تعليمية مرموقة مثل جامعة قطر. لق
التعاون بالفائدة على العمUء والمجتمع بشكل عام. إن تطوير التعليمالعمل معاً يمكننا إطUق أفكار جديدة وتطويرھا لمصلحة الطرفين واwھم من ذلك أن يعود ثمار 

عة قطر في السنوات المقبلة".واwبحاث أمر أساسي ورئيسي في شركتنا ولذلك نتطلع إلى اcستفادة القصوى من اcتفاقية مع جام
ك من خUل توفير الفرص لتطبيق مكتسبات التعليم في سوق العملتھدف اcتفاقية إلى مشاركة وتطوير فرص التعليم وتعزيز جھود التنمية للطUب. ويمكن تحقيق ذل

الواقعي.
ين شاملة للشركات واwفراد، ومعروفة بتوليھا قضايا تأمين ذات مخاطرشركة سيب للتأمين وإعادة التأمين مرخصة من قبل ھيئة تنظيم مركز قطر للمال، توفر حلول تأم

www.seibinsurance.comعالية. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة 

شركة سيب للتأمين وإعادة التأمين ذ م م
٢١الصادرة بتاريخ ٠٠١١٤قطر للمال بموجبرخصة رقم شركة سيب للتأمين وإعادة التأمين ذ م م شركة قطرية وطنية، مرخصة من قبل ھيئة تنظيم مركز 

 ريالقطري.١٠٩،٢٠٠،٠٠٠وبرأس مال مدفوع يبلغ 
ف والمتخصص بتوفير الحلول الخاصة التي تلبي توقعات ومتطلبات كلتقدم سيب حلول التأمين المختلفة ذاتالجودةالعاليةل�فراد والمؤسسات. يقوم فريق سيب المحتر

عميل.

(اتفاقية تعاون بين جامعة قطر وسيبللتأمينوإعادةالتأمين ذ.م.م. (سيب http://www.eyeofriyadh.com/ar/news/newsdetail.php?newsid=34300

2 of 4 6/1/2013 2:40 PM



2013 مايو, 30الخميس, تسجيل الدخول شركة / صندوق إستثمارالبحث عن 

 توقيت شبه الجزيرة العربية  الراية القطرية11:26 2013/05/30
شارك |

 تفاھم لبدء تعاونوقعت كل من كلية ا5داب والعلوم بجامعة قطر وشركة "سيب" للتأمين وإعادة التأمين على مذكرة
وإقامة ورش عمل في كافة ال حقول المتعلقةبينھما يمتد لخمسة أعوام، ويھدف لتدريب طDب الكلية في الشركة، 

بكلية ا5داب والعلوم.

والعلو م بجامعة قطرھذا، وقد وقعت على مذكرة التفاھم أمس الدكتورة إيمان محمد مصطفوي عميد كلية ا5داب 
امعة قطر.والسيد فريد شديد الرئيس التنفيذي لشركة "سيب"، وذلك في قاعة االستقبال بمبنى اQدارة في ج

وتوفير الفرص التي تتيح لھم تط بيق المھارات التيوبموجب بنود االتفاقية، سيتعاون الطرفان لبناء قدرات الطDب 
مج تدريب داخلي فياكتسبوھا في الجامعة في بيئة عمل واقعية. وتضم بنود االتفاقية أيًضا بدء شركة "سيب" ببرنا

وستعيّن "سيب" لذلك موظفي بدراستھم،  والعلوم في المجاالت المرتبطة  كلية ا5داب  ن مختصينالشركة لطDب 
ومحترفين ليشرفوا على تدريب الطDب.

يقوم المنسقون فيوبدورھا ستوفر كلية ا5داب والعلوم تفاصيل الخطط الدراسية التي يتبعھا الطDب لشركة سيب، ل
سيب والكلية على أساسه بتحديد برامج التدريب التي سيشترك فيھا الطDب.

يب" تقّدم تجربةوقالت الدكتورة إيمان محمد مصطفوي عميد كلية ا5داب والعلوم: إن مذكرة التفاھم مع شركة "س
ال التأمين وإعادةفريدة من نوعھا للطDب في كلية ا5داب والعلوم من خDل التدريب في شركة "سيب" الرائدة في مج
 الكفاءة العاليةالتأمين وسوف نعمل معاً لوضع برنامج داخلي يمكن الطDب من االستفادة من خبرات الموظفين ذوي

في سيب .

ؤكد على إيمانناومن جانبه، أوضح السيد فريد شديد الرئيس التنفيذي لشركة سيب بأن االتفاقية مع جامعة قطر ت
بالمسؤولية اQجتماعية والعمل مع الشباب ودعمھم إلى أبعد الحدود.

والموارد البشرية في2030وتابع: كوننا شركة قطرية مسؤولة، فإننا نلتزم بالكامل بالرؤية الوطنية   في دعم التنمية 
قطر.

ا بأن اlعمالوأعرب عن سروره بتوقيع ھذه اQتفاقية المھمة مع مؤسسة تعليمية مرموقة مثل جامعة قطر. مؤكد
الطرفين، واlھم من ذلكوالتعليم أمران مترابطان.. ومن خDل العمل معاً يمكننا إطDق أفكار جديدة وتطويرھا لمصلحة 
والمجتمع بشكل عام. الفًتا إلى أن تطوير التعلي م واlبحاث أمر أساسيأن تعود ثمار التعاون بالفائدة على العمDء 

 المقبلة.ورئيسي في شركتنا، ولذلك نتطلع إلى االستفادة القصوى من االتفاقية مع جامعة قطر في السنوات

 ويمكن تحقيق ذلكوفي ھذا اQطار، تھدف االتفاقية إلى مشاركة وتطوير فرص التعليم وتعزيز جھود التنمية للطDب.
تأمين وإعادةمن خDل توفير الفرص لتطبيق مكتسبات التعليم في سوق العمل الواقعي. يذكر أن شركة "سيب" لل

د، ومعروفة بتوليھاالتأمين مرخصة من قبل ھيئة تنظيم مركز قطر للمال، وتوفر حلول تأمين شاملة للشركات واlفرا
قضايا تأمين ذات مخاطر عالية.

أكثر ا�خبار معاينة

 بتوقيت جرينتش2100أسعار الدوالر الساعة 

الصندوق السعودي للتنمية يساھم في تمويل مشروع
ا:سكان

مصر تنتھي من طرح سندات بقيمة ث=ثة مليارات دوالر
لصالح قطر
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مليارات دوالر

34 مليار لایر عوائد متوقعة لمھرجان جدة غير 15
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تحويل ا�موال عبر الھاتف المحمول
مصر تنتھي من طرح سندات بقيمة ث=ثة

مليارات دوالر لصالح قطر
بنك غايتھاوس يواصل تحقيق أداء متميز
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اتفاقية تعاون بين جامعة قطر و"سيب" للتأمين
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أحدث ا�خبار

VIVAتدعو عم=ءھا لحضور سحب المبورغيني غاالردو 
في مجمع ا�ڤنيوز اليوم

، مشغل االتصاالت اlسرعVIVAتقيم شركة االتصاالت الكويتية 
غاالردو المبورغيني  سيارة  على  سحبھا  الكويت،  في  نموا 

Grand AvenuesلعمDء الدفع ا5جل اليوم في مجمع اlڤنيوز 
في تمام الساعة السابعة مساء حيث سيع

لـ47.7الكليب:  الثابتة  ا�صول  صافي  دينار  مليون   
«المطاحن» ومبيعاتھا

بشركة المنتدب  والعضو  اQدارة  مجلس  رئيس  استعرض 
ونتائج الشركة  نشاطات  الكليب  صDح  الكويتية  المطاحن 
الحسابات مراقب  وشھادة  الختامية،  والحسابات  أعمالھا، 

.2012 ديسمبر 31للسنة المالية المنتھية في 

افتتاح مكتب التدريب لشركة أبراج لخدمات الطاقة في
غ=

أكبر من  واحدة  وھي  الطاقة،  لخدمات  أبراج  مؤخرا  افتتحت 
شركات الطاقة المحلية في السلطنة، مكتبھا لخدمات التدريب
بوشر وتحديدا في غD، وشرعت شركة في والية  الداخلي 

أبراج بتنفيذ خطة طموحة لنمو إستراتيجية التن

.. ا:س=مي  المؤشر  عينة  عن  سوق مسقط كشف 
ا�سبوع المقبل

ل�عDن توجھھا  عن  المالية  ل�وراق  مسقط  سوق  كشفت 
المساھمة العامة التي الشركات  المقبل عن  خDل اQسبوع 
الشريعة متطلبات  مع  المالي  وسلوكھا  أنشطتھا  تتوافق 
اQسDمية والتي ستدخل ضمن عينة المؤشر اQسDمي الذ

 وظيفة شاغرة لم يتقدم لھا أحد1118المرھون: 
قال خالد بن عمر بن سعيد المرھون وزير الخدمة المدنية أن

فترة1118ھناك  خDل  احد  لھا  يتقدم  لم  شاغرة  وظيفة   
وزارة عن  الصادر  الشاغرة  الوظائف  إعDن  على  التسجيل 

20 مايو 15الخدمة المدنية التي امتدت من تاريخ 

أبحاث وتقارير

موجز سوق مسقط

2013التطورات النقدية- الربع ا�ول 

الدخل الثابت في منطقة <مينا> - التقرير اليومي

التقرير الصباحي اليومي لسوق الكويت ل{وراق المالية

التقرير اليومي �سواق ا�وراق المالية في الشرق ا�وسط
وشمال أفريقيا

المزيد...

جلف بيس الخليجي

البحث عن

رمز الشركة

إسم الشركة

إسم صندوق اQستثمار

محتوى أخبار

الذھابالذھابالذھابالذھاب

ا�سواق العالمية

29 May 1329 May 1329 May 1329 May 13Index: 4,395.11Index: 4,395.11Index: 4,395.11Index: 4,395.11

Volume: 2,489,690,340Volume: 2,489,690,340Volume: 2,489,690,340Volume: 2,489,690,340

03/13 04/13 05/13

4,000

4,250

اتفاقية تعاون بين جامعة قطر و"سيب" للتأمين | بورصة قطر http://www.gulfbase.com/ar/news/210467
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حدودأخبار مختلطةرأيتكنولوجياثقافةنمط الحياةرياضةأعمالسياسةالرئيسية �أخبار ب

باركليزنفطسونيأرامكوا�سھمب�ك بيريالبورصةاقتصاداسعار العم�تاسعار الذھبفيس بوكمواضيع ساخنة:

تونسالسودانا*ردنليبياالسعوديةالمغربفلسطينالجزائرمصرلبنانا%ماراتسورياالبحرينالكويتعماناليمنالعراققطر

الشرق | أعمالمصدر: 

GMT 16:46 29/5/2013

سيب للتأمين تنوقع اتفاقية تعاون مع كلية ا-داب بجامعة
قطر

0 
Tweet 0أعجبني 0

أعلنت كلية ا+داب والعلوم بجامعة قطر وشركة سيب للتأمين وإعادة التأمين
ذ.م.م. (سيب)عن توقيع مذكرة تفاھم لبدء تعاون يمتد لخمسة أعوام

إقرأ المزيــد من المقالة >>

لتعريفات

اخبار قطر

ا*كثر قراءة من قسم: أعمال

"تمرد" تنشر أول بيان لھا بعد تدشين الموقع الرسمى للحملة

بالصور..وزير ا4ستثمار يلتقى ممثلى "ا4تحاد ا�وروبى" لمناقشة ا4قتصاد

اردوغان يطلق بناء جسر ثالث على البوسفور

سفير السودان بالقاھرة ينفى ما نسب من تصريحات تغيير مجرى النيل ا�زرق

 مليار دو4ر2.75مصر تعلن إصدار سندات بقيمة 

ارتفاع طفيف لسلة العم�ت ا�جنبية أمام الجنيه

اجتماع وزاري لتسريع تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار

الخارجية المصرية تستدعي سفير أثيوبيا: 4 نرغب في بناء سد "النّضة"

"ستاندارد أند بورز" ترفع النظرة المستقبلية ل�ئتمان السعودي من مستقرة إلى

إيجابية - وكالة ا�نباء السعودية - واس

iNewsArabia.com < أعمال< 

الشرق | أعمال

أخبار متعلقة

آخر ا*خبار من

...syb lltamyn tanwq3 a - سيب للتأمين تنوقع اتفاقية تعاون مع كلية اداب بجامعة قطر http://www.inewsarabia.com/167/دا...سيب-للتأمين-تنوقع-اتفاقية-تعاون-مع-كلية-ا
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Mubasher - ARالمصدر: 

، ويتحمل كاتبھا مسؤولية النشر.التعليقات المنشورة � تعبر عن رأي "معلومات مباشر" و� نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك

"سيب للتأمين" توقع مذكرة تفاھم مع كلية ا�داب بجامعة قطر

وقيع مذكرة تفاھم لبدءأعلنت كلية ا�داب والعلوم بجامعة قطر وشركة سيب للتأمين وإعادة التأمين ذ.م.م. (سيب)عن ت

 المتعلقة بكليةتعاون يمتد لخمسة أعوام يھدف لتدريب ط+ب الكلية في الشركة وإقامة ورش عمل في كافة الحقول

ا�داب والعلوم.

والسيد فريد شديدوقد وقعت مذكرة التفاھم الدكتورة إيمان محمد مصطفوي عميد كلية ا�داب والعلوم بجامعة قطر 

.2013 مايو 29الرئيس التنفيذي لشركة سيب وذلك في قاعة ا3ستقبال بمبنى ا1دارة في جامعة قطر بتاريخ 

بيق المھارات التيوبموجب بنود ا3تفاقية، سيتعاون الطرفان لبناء قدرات الط+ب وتوفير الفرص التي تتيح لھم تط

اكتسبوھا في الجامعة في بيئة عمل واقعية.

العلوم في المجا3ت المرتبطة بدراستھم، وستعّين سيب لذلك موظفينوتضم بنود ا3تفاقية أيضاً بدء شركة سيب ببرنامج تدريب داخلي في الشركة لط+ب كلية ا�داب و

مختصين ومحترفين ليشرفوا على تدريب الط+ب.

قوم المنسقون في سيب والكلية على أساسه بتحديد برامج التدريب التيبدورھا ستوفر كلية ا�داب والعلوم تفاصيل الخطط الدراسية التي يتبعھا الط+ب لشركة سيب، لي

سيشترك فيھا الط+ب.

 سيب تجربة فريدة من نوعھا للط+ب في كلية ا�داب والعلوم من خ+لوقالت الدكتورة إيمان محمد مصطفوي عميد كلية ا�داب والعلوم "تقّدم مذكرة التفاھم مع شركة

 داخلي يمكن الط+ب من ا3ستفادة من خبرات الموظفين ذوي الكفاءةالتدريب في شركة سيب الرائدة في مجال التأمين وإعادة التأمين وسوف نعمل معاً لوضع برنامج

العالية في سيب".

تفاقية مع جامعة قطر على إيماننا بالمسؤولية ا3جتماعية والعمل معومن جانبه أوضح السيد فريد شديد الرئيس التنفيذي لشركة سيب معلقاً على ا3تفاقية "تؤكد ا3

 في دعم التنمية والموارد البشرية في قطر".2030الوطنية الشباب ودعمھم إلى أبعد الحدود. وكوننا شركة قطرية مسؤولة، فإننا نلتزم بالكامل بالرؤية 

 أن يعود ثمار التعاون بالفائدة على العم+ء والمجتمع بشكل عام. إنوأضاف: من خ+ل العمل معاً يمكننا إط+ق أفكار جديدة وتطويرھا لمصلحة الطرفين واDھم من ذلك

3تفاقية مع جامعة قطر في السنوات المقبلة".تطوير التعليم واDبحاث أمر أساسي ورئيسي في شركتنا ولذلك نتطلع إلى ا3ستفادة القصوى من ا

ك من خ+ل توفير الفرص لتطبيق مكتسبات التعليم في سوق العملتھدف ا3تفاقية إلى مشاركة وتطوير فرص التعليم وتعزيز جھود التنمية للط+ب. ويمكن تحقيق ذل

الواقعي.

}0-{2005جميع الحقوق محفوظة لمعلومات مباشر © 

سيب للتأمين" توقع مذكرة تفاھم مع كلية ا�داب بجامعة قطر - مباشر" http://www.mubasher.info/portal/DSM/getDetailsStory.html?storyId=233...
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SEIB insurance and Reinsurance Company LLC and Qatar University reach landmark agreement
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SEIB insurance and Reinsurance Company LLC

and Qatar University reach landmark agreement

SEIB Insurance and Reinsurance Company LLC (SEIB) and The College of Arts and Sciences(CAS)at Qatar
University(QU)have announced a five-year agreement for student internships and workshops in all the
relevant fields at the College.... read more...
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Qatar University inks deal with

insurance firm
Doha, 18 hours, 44 minutes ago

SEIB Insurance and Reinsurance  Company
(SEIB)  and  The  College  of  Arts  and
Sciences(CAS) at Qatar University (QU) have
announced  a  five-year  agreement  for
student internships and workshops in all the
relevant fields at the college.

The key objectives of the MoU are to share
learning,  develop  opportunities  for
advancing  education  and  development
efforts  of  the  students,  said  a  statement
from SEIB.

This can be achieved by providing real life scenarios in terms of implementing what they are studying in the
workplace, it added.

As per the deal, both parties will collaborate to build capacities of the students and seek opportunities to provide
them with experience of real life scenarios in terms of implementing in the workplace what they are studying at
the university, remarked CAS dean Dr Eiman Mustafawi after signing the agreement with SEIB's chief executive
officer Farid Chedid.
 
Among  other  objectives,  the  scope of the agreement requires SEIB to  start an internship program  for  CAS
students from related fields, for which SEIB will appoint experienced staff to act as internship mentors.

Similarly, the college will provide details of their programs to SEIB, and based on that,coordinators from both
organizations will decide which programs will be enrolled in the SEIB Internships, stated Dr Mustafawi.

“Students at the college will be provided with a unique training experience by SEIB. We will work together to
develop an internal program which enables our students to benefit from the experience of high qualified staff at
SEIB," she added.

Commenting  on the  deal,  Chedid said, "This reiterates our  belief in social  responsibility,  in working  with the
country's youth and supporting  them. As a  responsible Qatari firm  we  offer  our  unwavering commitment to
National Vision 2030 in supporting development of human capital and resources.”

"Working together we can initiate and develop great ideas, to the benefit of each other, but more importantly our
customers, consumers and society. Developing education and research is central to our  company, so I look
forward to working with QU in the years ahead," he added.

Authorized by the Qatar Financial Center Regulatory Authority, SEIB Insurance provides tailor-made corporate
and retail insurance solutions, and is especially known for  handling  complex risk  cases.-TradeArabia  NewsTradeArabia  NewsTradeArabia  NewsTradeArabia  News
ServiceServiceServiceService

Tags: Insurance | Qatar University | College |
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SEIB Insurance and Reinsurance Company LLC and Qatar

University reach landmark agreement

Doha, Qatar 29 May 2013Doha, Qatar 29 May 2013Doha, Qatar 29 May 2013Doha, Qatar 29 May 2013

SEIB  Insurance  and  Reinsurance  Company  LLC  (SEIB)  and  The  College  of  Arts  and

Sciences(CAS)at Qatar University ( QU )have announced a five-year agreement for student

internships and workshops in all the relevant fields at the College.

The Memorandum of Understanding was signed by CAS Dean Dr. Eiman Mustafawi and

Mr.  Farid Chedid,  SEIB's Chief  Executive Officer on Wednesday 29 May 2013 at  QU 's

Administration Building.

Under the terms of agreement, the two parties will collaborate to build capacities of the students and seek opportunities to provide them

with experience ofreal life scenarios in terms of implementing in the workplace what they are studying at the university.

Among other objectives, the scope of the agreement requiresSEIB to start an internship program for CAS students from related fields, for

which SEIB will appoint experienced staff to act as internship mentors.

Similarly, the College will provide details of their programs to SEIB, and based on that,coordinators from both organizations will decide

which programs will be enrolled in the SEIB Internships.

DrEimanMustafawi, said, "Students at the Collegewill be provided with a unique training experience by SEIB.We will work together to

develop an internal program which enables our students to benefit from the experience of high qualified staff at SEIB".

For his part, Mr. Farid Chedid, SEIB's Chief Executive Officer said, "The agreement with Qatar University reiterates our belief in social

responsibility,  in working with the youth of  Qatar and supporting them. As a responsible Qatari company we offer our unwavering

commitment to the Qatar National Vision 2030 in supporting the development of human capital and resources."

"I am delighted that we have been able to reach this far-ranging agreement with an organization as prestigious as QatarUniversity" Mr.

Farid Chedid added. "I have always believed that business and education go hand in hand. Working together we can initiate and develop

great  ideas,  to  the benefit  of  each other,  but more importantly our customers,  consumers and society.  Developing education and

research is central to our company, so I look forward to working with QU in the years ahead".

The objectives of the agreement are to share learning, develop opportunities for advancing education and development efforts of the

students. This can be achieved by providing real life scenarios in terms of implementing what they are studying in the workplace.

Authorized by the  Qatar  Financial  Center  Regulatory  Authority,  SEIB Insurance provides  tailor-made  corporate  and retail  insurance

solutions, and is especially known for handling complex risk cases. For more information, please visit www.seibinsurance.com.

-Ends-

About SEIB InsuranceAbout SEIB InsuranceAbout SEIB InsuranceAbout SEIB Insurance

SEIB Insurance and Reinsurance Company LLC (SEIB) is a national Qatari company, authorized by the Qatar Financial Center Regulatory

Authority under QFC license No. 00114 dated October 21st2009, and boasting a paid up capital of QAR 109,200,000.

SEIB provides turnkey corporate and retail insurance solutions. SEIB's highly professional and specialized staff will propose tailor-made

solutions to meet the expectations of each client.

SEIB Insurance and Reinsurance Company LLC and Qatar University reac... http://www.zawya.com/story/SEIB_Insurance_and_Reinsurance_Compan...
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)سيب. (م.م.ذ التأمين وإعادة للتأمين وسيب قطر جامعة بين تعاون اتفاقية

29 05 2013

لتدريب يھدف أعوام لخمسة يمتد تعاون لبدء تفاھم مذكرة توقيع عن)سيب. (م.م.ذ التأمين وإعادة للتأمين سيب وشركة قطر بجامعة والعلوم ا�داب كلية أعلنت: : : : قطر    الدوحة،

.والعلوم ا�داب بكلية المتعلقة الحقول كافة في عمل ورش وإقامة الشركة في الكلية ط'ب

بمبنى ا/ستقبال قاعة في وذلك سيب لشركة التنفيذي الرئيس شديد فريد والسيد قطر بجامعة والعلوم ا/داب كلية عميد مصطفي محمد إيمان الدكتورة التفاھم مذكرة وقعت وقد

.2013 مايو 29 بتاريخ قطر جامعة في ا/دارة

.واقعية عمل بيئة في الجامعة في اكتسبوھا التي المھارات تطبيق لھم تتيح التي الفرص وتوفير الط'ب قدرات لبناء الطرفان سيتعاون ا7تفاقية، بنود وبموجب

ً ا7تفاقية بنود وتضم مختصين موظفين لذلك سيب وستعّين بدراستھم، المرتبطة المجا/ت في والعلوم ا/داب كلية لط'ب الشركة في داخلي تدريب ببرنامج سيب شركة بدء أيضا

.الط'ب تدريب على ليشرفوا ومحترفين

سيشترك التي التدريب برامج بتحديد أساسه على والكلية سيب في المنسقون ليقوم سيب، لشركة الط'ب يتبعھا التي الدراسية الخطط تفاصيل والعلوم ا/داب كلية ستوفر بدورھا

.الط'ب فيھا

في التدريب خ'ل من والعلوم ا/دب كلية في للط'ب نوعھا من فريدة تجربة سيب شركة مع التفاھم مذكرة تقّدم "والعلوم كليةا�داب مصطفويعميد محمد إيمان الدكتورة وقالت

ً نعمل وسوف التأمين وإعادة التأمين مجال في الرائدة سيب شركة ".سيب في العالية الكفاءة ذوي الموظفين خبرات من ا/ستفادة من الط'ب يمكن داخلي برنامج لوضع معا

ً سيب لشركة التنفيذي الرئيس شديد فريد السيد أوضح جانبه ومن ودعمھم الشباب مع والعمل ا7جتماعية بالمسؤولية إيماننا على قطر جامعة مع ا7تفاقية تؤكد "ا7تفاقية على معلقا

".قطر في البشرية والموارد التنمية دعم في 2030 الوطنية بالرؤية بالكامل نلتزم فإننا مسؤولة، قطرية شركة وكوننا. الحدود أبعد إلى

ً آمنت لقد. قطر جامعة مثل مرموقة تعليمية مؤسسة مع المھمة ا7تفاقية ھذه توقيع يسرني "شديد وأضاف يمكننا معاً العمل خ'ل ومن. مترابطان أمران والتعليم اGعمال بأن دائما

ورئيسي أساسي أمر واGبحاث التعليم تطوير إن. عام بشكل والمجتمع العم'ء على بالفائدة التعاون ثمار يعود أن ذلك من واGھم الطرفين لمصلحة وتطويرھا جديدة أفكار إط'ق

".المقبلة السنوات في قطر جامعة مع ا7تفاقية من القصوى ا7ستفادة إلى نتطلع ولذلك شركتنا في

.الواقعي العمل سوق في التعليم مكتسبات لتطبيق الفرص توفير خ'ل من ذلك تحقيق ويمكن. للط'ب التنمية جھود وتعزيز التعليم فرص وتطوير مشاركة إلى ا7تفاقية تھدف

 Yamli 3arabi (off)
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.عالية مخاطر ذات تأمين قضايا بتوليھا ومعروفة واGفراد، للشركات شاملة تأمين حلول توفر للمال، قطر مركز تنظيم ھيئة قبل من مرخصة التأمين وإعادة للتأمين سيب شركة

www.seibinsurance.com زيارة يرجى المعلومات من لمزيد

 - - - -انتھى- - - - 

م    م    ذ    التأمين    وإعادة    للتأمين    سيب    شركة

2009 اكتوبر 21 بتاريخ الصادرة00114 رقم رخصة بموجب للمال قطر مركز تنظيم ھيئة قبل من مرخصة وطنية، قطرية شركة م م ذ التأمين وإعادة للتأمين سيب شركة

.قطري L 000?200?109 يبلغ مدفوع مال وبرأس

.عميل كل ومتطلبات توقعات تلبي التي الخاصة الحلول بتوفير والمتخصص المحترف سيب فريق يقوم. والمؤسسات لMفراد العالية الجودة ذات المختلفة التأمين حلول سيب تقدم

 ©Press Release 2013

 ©Copyright Zawya. All Rights Reserved.

Zawya - (اتفاقية تعاون بين جامعة قطر وسيب للتأمين وإعادة التأمين ذ.م.م. (سيب http://www.zawya.com/story/اتفاقية_تعاون_بين_جامعة_قطر_وسيب_للتأمين_وإعاد...

2 of 2 6/1/2013 2:45 PM



  
 
 
 
 
 
 

  

 

 

  
 
 
 
 

Thank You 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Front Page-Seib
	QT
	Raya
	Sharq
	Watan
	QT O
	Raya O
	Sharq o
	watan O
	newsqa
	QIB
	Ame Info9 E
	EOR E
	EOR A
	GB A
	iNews Arabia
	M ubasher A
	Middle East News
	Newshour 24
	Trade RAabia
	Zawya E
	Zawya A
	Valu
	Thank you



