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تعلن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية عن حاجتها لشغل الوظيفة التالية في مقرها في مدينة البيرة:

• محلل/ة•مالي•/ة••-•عدد•)1( 	

االدارة / الدائرة : االدارة العامة للتأمين .

مكان الوظيفة: هيئة سوق رأس المال الفلسطينية/البيرة.

االختصاص•العام•للوظيفة:. 1

تقع الوظيفة في االدارة العامة للتأمين، وتتولى مهمة تحليل البيانات المالية و التشغيلية لشركات التامين وتقييم مالءتها 
المالية و قدرتها على مواجهة المخاطر و الوفاء بالتزاماتها.

المهام•والمسؤوليات:. 2
تحليل ومراجعة البيانات المالية لشركات التأمين.	 
الرقابة على استثمار الشركات ألموالها و تحليل توزيع موجودات الشركات .	 
مراقبة اكتتاب الشركات بأعمال التأمين .	 
اعداد تقارير باألداء المالي والتشغيلي بقطاع التأمين.  	 
أية مهام اخرى يكلف بها من مدير الدائرة و رئيس القسم.	 

المؤهالت•العلمية•والعملية:•. 3
الشهادة الجامعية األولى في العلوم المالية)محاسبة، علوم مالية ومصرفية( بتقدير ال يقل عن جيد جدًا.	 
الخبرة العملية غير مطلوبة ) الوظيفة للخريجين الجدد (.	 

المؤهالت•االخرى:. 4
المقدرة على العمل ضمن الفريق الواحد وتحمل ضغط العمل.	 

إتقان اللغة االنجليزية قراءة، كتابة ومحادثة.	 

 	.MS OFFICE إتقان استخدام الحاسوب والعمل على برامج

اإللمام بتقنيات االنترنت: متصفح االنترنت والبريد االلكتروني وأدوات البحث.	 
 

تقديم•الطلبات:

تقدم الطلبات في قسم شؤون الموظفين في مقر الهيئة الكائن في البيرة حي صبيحة شارع المأمون خلف البنك العربي فرع 

البيرة ما بين الس���اعة التاسعة والثالثة يوميًا ما عدا أيام الجمعة والسبت أو تعبئة الطلب وإرساله بواسطة البريد االلكتروني 

.)ad@pcma.ps( لدائرة الشؤون اإلدارية

مالحظـــــة:
 	.)www.pcma.ps( للحصول على طلب التوظيف يرجى اإلطالع على الموقع االلكتروني للهيئة
يرفق بالطلب صورة شخصية، سيرة ذاتية وصورة عن كشف عالمات الجامعة.	 
سيتم النظر فقط في الطلبات المطابقة لشروط االعالن.	 
سيتم االتصال باألسماء الواردة في القائمة المختصرة التي تحددها لجنة الفرز.	 
ال يتم النظر في الطلبات غير المكتملة.	 
ال ينظر في أي طلبات ترد بعد نهاية فترة اإلعالن.	 
لالستفسار االتصال على هاتف رقم 2973334 02.	 
آخر موعد الستقبال الطلبات نهاية دوام يوم االثنين الموافق  2/18 /2013.	 

هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

 وظيفة شاغرة 

خالل ورشة بجامعة النجاح نظمها مركز "شمس" 

توصية بمالءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان
رام الله - "األيام": أوصى مشاركون 
في ورشة، نظمها مركز إعالم حقوق 
اإلنسان والديمقراطية "شمس"، أول 
من أمس، في جامعة النجاح، بضرورة 
تعدي���ل بع���ض نص���وص القوانين 
المحلي���ة بم���ا يتفق م���ع المواثيق 
مالءمة  جه���ود  وتكثيف  الدولي���ة، 
التش���ريعات الوطنية م���ع المعايير 

الدولية لحقوق اإلنسان.
وأشار منسق مركز شمس إبراهيم 
إل���ى أن ورش���ة الديمقراطية  العبد 
تن���درج ضم���ن  اإلنس���ان  وحق���وق 
مشروع تعزيز مفاهيم الديمقراطية 
والثقاف���ة المدني���ة لطلب���ة كليات 
المحلية،  الجامع���ات  الش���ريعة في 
بدعم وتمويل من الصندوق الوطني 
بمركز  معّرفًا   ،)NED( الديمقراط���ي 
الالمنهجي���ة  ونش���اطاته  ش���مس 
وأهداف���ه الت���ي تصب ف���ي تعزيز 
المش���اركة الش���بابية وزيادة الوعي 
وتعمي���ق الثقافة في مجاالت حقوق 

اإلنسان.

م���ن جهته: ق���ال الباح���ث جبريل 
ه���ي  الديمقراطي���ة  إن  محم���د: 
الحك���م  لنظ���ام  الوحي���د  الش���كل 
السياس���ي الذي يتوافق مع احترام 
الخمس���ة  بفئاتها  اإلنس���ان  حقوق 
االجتماعية،  السياس���ية،  )المدنية، 
مؤك���دًا  الثقافي���ة(  االقتصادي���ة، 
يس���تمد  الديمقراطية  مفه���وم  أن 
استمراريته وتطور دالالته ومعانيه 
م���ن حرك���ة التط���ور التاريخي في 
المجتم���ع اإلنس���اني، الفت���ًا إلى أن 
الطبيعة األساسية ألي مجتمع تكمن 
في أن���ه دينامي في حرك���ة أفراده 
ونش���اطاتهم المتعددة والمتنّوعة، 
التي تعب���ر وتعك���س تأثيرها على 
المجتم���ع في مؤسس���اته وقوانينه 
واختيارات���ه  السياس���ي  ونظام���ه 
األيديولوجي���ة، داعي���ًا إل���ى تنمية 
الوع���ي بحقوق اإلنس���ان، كونها من 
التنمية والتحديث في  أهم مجاالت 
أي مجتمع م���ن المجتمعات وخاصة 
مجتمعاتن���ا العربي���ة التي تتصف 

جانب من الورشة.

الخليل: إطالق برنامج التوعية 
المرورية لطلبة المدارس

الخليل – "األي����ام": عقدت مديرية التربية والتعلي����م في الخليل، اجتماعا 
تنس����يقيًا، بحضور ممثل التوعية المرورية وفريق الصحة المدرسية بهدف 
االتفاق على تنفيذ إستراتيجية التوعية المرورية التي أقرتها اإلدارة العامة 

للصحة المدرسية بالتوافق مع المؤسسات ذات العالقة.
ولفت����ت مدي����رة التربية نس����رين عمرو، إل����ى أن المديرية تول����ي اهتمامًا 
بالس����المة العامة للطلبة من خالل الحصص التي تتضمن دروسًا في السالمة 
المرورية، إضافة إلى تنفيذ أنش����طة ال صفية داعم����ة للمنهاج بالتعاون مع 
مديرية الش����رطة ووزارة المواصالت، داعية الجهات المسؤولة في المحافظة 
إلى إقامة جس����ور مشاة أمام المدارس الواقعة على الخطوط الرئيسة لحماية 

الطلبة".
من جانبه، أوضح رئيس فريق الصحة المدرسية محمد ابو اذريع ان البرنامج 
س����ينفذ بالتعاون مع عدة مؤسسات في المحافظة من بينها مديرية الصحة 
والمجلس األعلى للمرور والهالل األحمر والش����رطة واألشغال العامة والحكم 
المحل����ي ووزارة اإلعالم، ويس����تهدف خم����س مدارس واقعة عل����ى الخطوط 
الرئيس����ة، على أن تكون الفئة المس����تهدفة من الصف الرابع األساسي إلى 
الس����ادس، بحيث يتم اختيار 10 طالب من كل صف لتلقي حصص دراس����ية 
بواقع حصتين أس����بوعيًا ينفذها فريق التدريب والتوعية في شرطة المرور 
ف����ي الخليل والمجلس األعلى للمرور وذلك على مدار 3 س����نوات ويتم قياس 
األثر للتوعية قب����ل البرنامج وبعد تنفيذه. وأضاف: يش����مل البرنامج تدريبا 
عمليا خارج المدرس����ة لف����رق الس����المة الطالبية على العب����ور اآلمن وتوعية 

ولقاءات لألهالي.
ومن جهته، أش����ار جمال السراحين من وزارة المواصالت إلى أنه سيتم عقد 
اجتماع����ات دورية للمؤسس����ات العاملة من اجل تقديم كل مؤسس����ة خطة، 

وتوفير اإلمكانيات لنجاح اإلستراتيجية. 

"اإلسالمي العربي" يعلن الفائزين 
في برنامجي توفير العمرة والزواج

رام الل���ه - "األي�ام": أعلن البنك اإلس���المي العربي عن الفائزين بالجوائز 
اليومية في برنامج توفير العمرة عن األسبوع األول من شهر شباط 2013، 
وه���ي عبارة عن رحلة عمرة بقيم���ة 500 دوالر أميركي، ضمن حملة جوائز 
التوفير التي أطلقها البنك لعمالئه أصحاب حس���ابات التوفير المتنوعة 
والت���ي تلبي مختلف االحتياجات الحياتية، والتي يقدم من خاللها جوائز 

يومية، شهرية، نصف سنوية، وسنوية.
وبين البنك أنه فاز كل من التالية أرقام حساباتهم: 3228546 طولكرم، 
4313580 جني���ن، 7167009 نابلس، 1017932 البي���رة، 8110672 بيت 

لحم.
كما أعلن عن الفائز بالجائزة الش���هرية لبرنامج توفير الزواج والتي هي 
عبارة عن هدي���ة زواج بقيمة 3,000 دوالر أميركي يجري الس���حب عليها 
نهاي���ة كل ش���هر، وفاز بها عن ش���هر كانون الثاني له���ذا العام صاحب 

حساب 7162251 من فرع نابلس.
وأكد المدير العام البنك اإلسالمي العربي سامي صعيدي أن البنك يتيح 
من خالل تنوع برامج التوفير لديه الفرصة للعمالء لالس���تفادة بأكبر عدد 
ممك���ن من الجوائز، إضاف���ة إلى توفير أفضل الخدم���ات وأفضل العروض 
وبأعلى مس���تويات الجودة التي تخدم مختلف شرائح المجتمع، مبينًا أن 
السحب جرى في مقر اإلدارة العامة للبنك في البيرة، بحضور مندوبين عن 

دوائر البنك المختلفة ذات الصلة.

أريحا: مناقشة مشاريع تخرج بحثية 
وعلمـيـة فـي جامـعـة االستـقـالل

أريحا - "األي�ام": ش���رع خريجو الدفع���ة األولى من برامج 
البكالوري���وس ف���ي جامعة االس���تقالل بأريحا بمناقش���ة 
مش���اريع تخرج بحثي���ة وعلمية في المواضي���ع المختلفة، 
ضم���ن تخصصات عل���م النفس األمني ونظ���م المعلومات 
اإلداري���ة، وذلك بحضور لجان التقييم واإلش���راف وأعضاء 

الهيئة التدريسية في الجامعة.
وأش���اد رئيس الجامعة د. تيس���ير عبد الله المشارك في 
لجان المناقش���ة، بالمس���توى المتميز للطلب���ة الخريجين 
الذين يقدمون مش���اريع غاية ف���ي األهمية، كونها تحمل 
البعد األمني المتخصص وهي تخصصات أولى تدرس على 
مس���توى الوطن، ما يتضمن في طياته العلمية والمهنية 

والحداثة في خدمة المؤسسة األمنية واالرتقاء بها.
وأكدت لجان المناقشة أن المشاريع التي يقدمها الطلبة 
متمي���زة ووصل���ت إلى المس���توى المطل���وب والقت قبول 
واستحس���ان اللجان، وتميز الكثير منها باألفكار الريادية 

الواعدة التي ترتقي لمستوى متقدم.
وقال إيهاب س���عادة الطال���ب في برنام���ج علم النفس 
األمني:" ناقشت مشروعي بعنوان الضغوط النفسية التي 
يتعرض لها ضباط األمن الوقائي في مديرية أريحا بإشراف 
د. كمال س���المة، وآمل أن تس���اهم هذه الدراسة في إثراء 
وخدمة الفئة التي اس���تهدفتها ببحثي وهي جهاز األمن 
الوقائي، وأتقدم في هذا المقام بالشكر الخاص إلى معالي 

اللواء توفيق الطي���راوي رئيس مجلس أمناء الجامعة الذي 
كان لن���ا طوال فترة الدراس���ة األب الحاني والقائد الموجه 
في صقل الكثير من السمات القيادية والخير في أنفسنا، 
وأشكر أيضا كل العاملين في هذه الجامعة التي أتاحت لي 
ولزمالئي فرصة الدراسة والتميز والتدريب في تخصصات 
هي األولى في فلس���طين، لنكون بذلك ضباط أمن مهنيين 

متعلمين قادرين على خدمة المواطنين والوطن".
وأه���دت الطالبة إيم���ان س���طرية نجاحه���ا لجامعتها 
وعائلته���ا ووطنه���ا، وقالت:" ناقش���ت مش���روعي بعنوان 
دوافع التحاق الفتيات في جامعة االس���تقالل، بإش���راف د 
تيس���ير عبد الله، لإللقاء الضوء على تلك الدوافع والتركيز 
عليها في زيادة العنصر النس���ائي المنخرط في المؤسسة 
األمني���ة، ولن أق���ف عند هذا الحد وس���أعمل عل���ى إتمام 
دراس���تي العليا، وسنكون أنا وزميالتي الطالبات خير مثال 
للفتاة الفلس���طينية العاملة في المؤسسة األمنية كوننا 
الدفعة األولى من جامعة االس���تقالل والتي التي س���ترفد 
إلى المؤسس���ة األمنية بعد تلقيها دراس���ة علمية أمنية 

ومنهية متخصصة على مدار أربع سنوات متواصلة".
وبينت "االس���تقالل" أن كافة خريج���ي الفوج األول ضمن 
برام���ج البكالوري���وس والبال���غ عددهم 114 طالب���ا وطالبة 
سيناقشون مش���اريعهم أمام لجان متخصصة شكلت من 

أساتذة ومدرسي الجامعة.

وتدني  األمي���ة  مع���دالت  بارتف���اع 
مستويات التعليم والثقافة وضعف 
مستويات التحديث والتحضر مقابل 
تزاي���د فاعلي���ة البن���ى التقليدي���ة 
ل نقيضًا 

ّ
والوعي العصبوي، ما يش���ك

للوع���ي الوطني، ويضع���ف االنتماء 
المشترك إلى الوطن.

الف����رص  ضع����ف  أن  م����ن  وح����ذر 
االقتصادي����ة وتزايد مع����دالت الفقر 
بي����ن  الفج����وات  وتزاي����د  والبطال����ة 
األغني����اء والفقراء وم����ن يملك ومن ال 
يمل����ك وبين الريف والحضر، تش����كل 
الديمقراطية  عوامل ضغط قوية على 
وحقوق اإلنس����ان وتخلق حالة من عدم 
االستقرار، مشيرًا إلى أن الوطن العربي 
أحوج ما يكون للديمقراطية لتحسين 
رصي����ده في مج����ال حقوق اإلنس����ان 
وتجاوز حاالت العنف وعدم االستقرار، 
وتعمي����ق عمليات االندم����اج الوطني، 
لتحقيق  والطاق����ات  الجهود  وحش����د 
التنمي����ة الش����املة، وه����ذا يتطل����ب 

تنظي����م العالق����ات والتفاع����الت بين 
األفراد وفق مبدأ المواطنة المتساوية 
ب����كل دالالتها في الحرية والمس����اواة 
والعدالة، وهي المرتكزات األساس����ية 
اإلنس����ان،  وحق����وق  للديمقراطي����ة 
وهذا يعني تأصي����ل عملية التنظيم 
االةجتماعي والسياسي وفق محددات 

تعاقدي وبنى مؤسسية حديثة.
األول  المؤش���ر  أن  جبري���ل  وأك���د 
انتخابات  للديمقراطي���ة هو وج���ود 
ش���عبية، الفت���ا إل���ى أن التفوي���ض 
الش���عبي يت���م تحقيقه ع���ن طريق 
انتخاب���ات تنافس���ية تعتم���د على 

التصويت السري العالمي.


