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ھیئة سوق رأس المال تكرم طلبة من القدس المفتوحة
تاريخ النشر : 27-01-2018

رام هللا - دنیا الوطن 

فازت مجموعة من طلبة كلیة العلوم اإلداریة واالقتصادیة في فرع جنین بمسابقة حوكمة الشركات التي

تابعت تنفیذھا عمادة كلیة العلوم اإلداریة واالقتصادیة في الجامعة، ونظمتھا ھیئة سوق رأس المال

الفلسطینیة ومؤسسة التمویل الدولیة بالتعاون مع االتحاد الفلسطیني لشركات التامین. 

وتكونت المجموعة الفائزة على مستوى فروع الجامعة من خمسة طلبة من فرع جنین، ھم الطالبة جیھان

ضمایرة والطالبة غدیر الخطیب والطالبة روان ضمایرة والطالب محمد صعابنة والطالبة ھیام غنام. 

وتم تكریم ھذه المجموعة في االحتفالیة الخاصة بذلك التي عقدت في مقر رئاسة الجامعة بحضور الطلبة

الفائزین ونواب رئیس الجامعة ومساعدیھ والعمداء ومدیر فرع جنین ومدیر فرع رام هللا والبیرة وممثلي

المؤسسات المنظمة للمسابقة والراعیة لھا وممثلي شركات التأمین الفلسطینیة وعدد من طلبة الجامعة. 

وفي بدایة حفل التكریم رحب أ. د. سمیر النجدي بالحضور والضیوف، وأكد اھتمام أ.د. یونس عمرو

رئیس الجامعة بترسیخ ثقافة الحوكمة والحكم الرشید بین الطلبة وفي المجتمع، وأثنى الدكتور النجدي

على الجھود التي تبذلھا عمادة كلیة العلوم اإلداریة واالقتصادیة واھتمامھا بتضمین خطة الكلیة مساقات

تالمس احتیاجات المجتمع وأسواق العمل. 

وأشار الدكتور یوسف ابو فارة عمید كلیة العلوم اإلداریة واالقتصادیة إلى أن عمادة الكلیة قد أدرجت

خالل السنوات األخیرة ثالثة مقررات دراسیة ضمن الخطط الدراسیة، وھي مقرر حوكمة الشركات الذي

سجل فیھ لغایة اآلن أكثر من 1300 طالب وطالبة، ومقرر النزاھة والشفافیة الذي سجل فیھ لغایة اآلن

https://www.alwatanvoice.com/arabic/


24/02/2018 ھیئة سوق رأس المال تكرم طلبة من القدس المفتوحة

https://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/1119598.html 2/3

أكثر من 7000 طالب وطالبة، ومقرر مكافحة الفساد الذي سجل فیھ لغایة اآلن أكثر من 1000 طالب

وطالبة. وشكر الدكتور أبو فارة الجھات المنظمة لمسابقة حوكمة الشركات والراعیة 

لھا، ووعد بترسیخ عالقات التعاون مع ھذه الجھات بما یخدم مخرجات العملیة األكادیمیة والتعلیمیة في

الكلیة. 

من جانبھ، نّوه الدكتور المھندس عماد نزال مدیر فرع جنین، الفرع الفائز في المسابقة، إلى أھمیة تدریس

مقرر حوكمة الشركات، وقال أن فروع الجامعة تشھد إقباال كبیرا علیھ بسبب محتواه الذي یعزز مفاھیم

الحوكمة لدى الطلبة، وقد ھنأ الدكتور نزال ھذه المجموعة الفائزة على مستوى الجامعة، وشكر عمادة

الكلیة ومنسق المجموعة والمشرف علیھا الدكتور محمد تاللوة على ما بذلھ من جھود متمیزة أوصلت

مجموعة فرع جنین إلى الفوز بالمرتبة األولى. 

وتحدث الدكتور بشار أبو زعرور عن المسابقة ومراحلھا، مشیرا إلى أن المسابقة في مرحلتھا األولى قد

عقدت بین مجموعات متنافسة في الجامعات، وفازت أفضل مجموعة من كل جامعة، وكان ھناك لجان

تحكیم محایدة استندت إلى معاییر واضحة وضعتھا ھیئة سوق رأس المال ومؤسسة التمویل الدولیة،

وشكر أبو زعرور التعاون الكبیر الذي لمسھ من عمداء كلیات اإلدارة واالقتصاد في الجامعات

الفلسطینیة، كما شكر منسقي ھذه المجموعات الذین كانوا یتواصلون مع الھیئة على مدار الساعة لحین

إنجاز ھذه المسابقة وإعالن نتائجھا. 

وعن قطاع شركات التأمین الفلسطینیة، تحدث األستاذ أمجد جدوع األمین العام لالتحاد الفلسطیني

لشركات التأمین الجھة الراعیة للمسابقة، وأكد اھتمام قطاع التأمین الفلسطیني بتوثیق وتعزیز العالقة مع

مؤسسات التعلیم العالي وأشار إلى 

التعاون القائم حالیا مع جامعة القدس المفتوحة، وإلى ان ھذه الجامعة ھي أولى الجامعات التي اھتمت

بتدریس مساقات في التأمین لطلبة تخصصات العلوم اإلداریة واالقتصادیة. 

وأعرب األستاذ جدوع عن فخره واعتزازه لرعایة االتحاد لھذه المسابقة ممثال عن شركات التأمین
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الفلسطینیة، وأكد أن التعاون مع الجامعات سوف یستمر، وشكر ھیئة سوق رأس المال الفلسطینیة على

اھتمامھا ورعایتھا المتواصلة لألنشطة العلمیة في جامعاتنا الفلسطینیة. 

وألقت الطالبة روان ضمایرة كلمة المجموعة الفائزة، وقد شكرت في كلمتھا رئاسة الجامعة وإدارة فرع

جنین وعمادة كلیة العلوم اإلداریة واالقتصادیة لتسھیلھممشاركة المجموعة في ھذه المسابقة وتذلیل كل

العقبات، كما شكرت ھیئة سوق رأسالمال ومؤسسة  التمویل الدولیة واالتحاد الفلسطیني لشركات التأمین،

وقالت أن ھذه المسابقة كانت تجربة فریدة ورائدة للطلبة، وتمنت استمرار تنظیم مثل ھذه األنشطة العلمیة

التي تعزز تواصل الطلبة مع أسواق العمل وتزید معرفتھم العلمیة والتطبیقیة. 

وفي ختام الحفل تم توزیع الشھادات على المجموعة الفائزة.
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