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توقيع اتفاقية دعم مع مؤسسة فلسطين
 المستقبل �عادة تجهيز العيادة الخاصة بالجميعة

 –




توقيع اتفاقية دعم مع جامعة ا مة لتشجير الجامعة

 –

            



توقيع اتفاقية رعاية حفل لطلبة الثانوية 
العامة من ذوي االحتياجات الخاصة مع جمعية 

الدعم النفسي و االجتماعي

          
          
  2011      
           



اتفاقية رعاية معرض الصناعات الفلسطينية ٢٠١١

           
           


       


           


     

             

           

          
  
       



العالقات العامة با من الوطني تنظم مهرجانا في
رام ا� برعاية مجموعة االتصاالت الفلسطينية

المشاركة في فعاليات يوم 21/9/2011 
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تقديرا لجهودها في دعم مؤسسات القدس 
نادي الصحافة المقدسي ومقهى الكتاب الثقافي

يكرمان مجموعة االتصاالت الفلسطينية..

ا�عالن عن أسماء الطلبة الفائزين ببرنامج مجموعة االتصاالت
للمنح الدراسية للعام ٢٠١١ في حفل خاص

    
    



2011
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في سابقة هي ا ولــــى
 من نوعها فلسطيني®

شركة ريتش تحصل على شهادة الجودة
ISO 27001

    
   
   
  ISO27001 
    
     
    
    
   


   – ISO27001
     
 


           ISO27001 
           



      
           
          
           
 
ISO27001–   


            

       ISO27001

النشره الشهرية
العدد ا ول

       
       
       




          

         
       
       
       



 االتصاالت الفلسطينية (بالتل) وبالتعاون مع وزارة الصحة  تطلق « الرسائل التغذوية» على فاتورة الهاتف ا�رضي


         




            
       

     
        


اتفاقيات

اتفاقيات

          
       


 

      

 



           



النقل والمواصالت ومجموعة االتصاالت الفلسطينية
 توقعان اتفاقية لتعزيز السالمة المرورية


