
 

 إعالن عن وظائف شاغرة

 

على وبالتنسيق مع ديوان الموظفين العام عن حاجته لشغل عدد من الوظائف للعمل أليعلن مجلس القضاء ا

  :على حسب المؤهالت والشروط التاليةفي مجلس القضاء األ

 

    ريحاأمدخل/ة بيانات مكان العمل: محكمة بداية   

 (الفئة الثالثة / الدرجة حسب المؤهل)

 

 :ن تتوفر بالمتقدم/ة الشروط التاليةأعلى 

 داريةإو دبلوم علوم أو دبلوم حاسوب أثانوية عامة .1

 (وفسأمهارة استخدام برامج الحاسوب )برامج المايكروسوفت .2

 نجليزيةقدرة على الطباعة السريعة باللغتين العربية واإل.3

 يفضل من لديه خبرة في مجال العمل.4

  قدم من سكان المحافظةن يكون المتأيفضل .5

 

  

    موظف/ة اداري/ة مكان العمل: مقر مجلس القضاء األعلى / رام هللا  

 (الفئة الثانية / الدرجة الخامسة)

 

 :ن تتوفر بالمتقدم/ة الشروط التاليةأعلى 

و علوم أو  تسويق أدارية إو نظم معلومات أدارة عامة إعمال او اقتصاد او أدارة إبكالوريوس كحد ادنى .1

 و علوم تنمويةأمالية ومصرفية 



 نجليزيةإلمعرفة جيدة باللغة ا.2

 دارية المعمول بها في الدائرة الحكوميةنظمة اإلمعرفة بالقوانين واأل.3

 مهارة االتصال والتواصل.4

 (وفسأمهارة استخدام برامج الحاسوب )برامج المايكروسوفت .5

 االجتماعاتعداد التقارير ومحاضر إمهارة كتابة و.6

 دارة الوقتإمهارة .7

 مهارة حل المشكالت.8

 القدرة على العمل ضمن فريق.9

 القدرة على تحمل ضغط العمل.10

 يفضل من لديه خبرة في مجال العمل.11

 ن يكون المتقدم من سكان المحافظةأيفضل .12

  

  

    مين/ة صندوق جامعي/ة مكان العمل: رام هللاأ  

 (/ الدرجة الخامسة الفئة الثانية)

 

 :ن تتوفر بالمتقدم/ة الشروط التاليةأعلى 

 و علوم مالية ومصرفيةأدنى محاسبة أبكالوريوس كحد .1

 مهارة االتصال والتواصل.2

 مهارة التعامل مع الجمهور.3

 القدرة على العمل على برامج المحاسبة المحوسبة المعمول بها.4

 القدرة على كتابة التقارير.5

 من لديه خبرة في مجال العمليفضل .6



 ن يكون المتقدم من سكان المحافظةأيفضل .7

  

 

    مين/ة صندوق جامعي/ة مكان العمل: الخليلأ  

 (الفئة الثانية / الدرجة الخامسة)

 

 :ن تتوفر بالمتقدم/ة الشروط التاليةأعلى 

 و علوم مالية ومصرفيةأدنى محاسبة أبكالوريوس كحد .1

 والتواصلمهارة االتصال .2

 مهارة التعامل مع الجمهور.3

 القدرة على العمل على برامج المحاسبة المحوسبة المعمول بها.4

 القدرة على كتابة التقارير.5

 يفضل من لديه خبرة في مجال العمل.6

 ن يكون المتقدم من سكان المحافظةأيفضل .7

  

  

    مين/ة صندوق جامعي/ة مكان العمل: نابلسأ  

 (الثانية / الدرجة الخامسةالفئة )

 

 :ن تتوفر بالمتقدم/ة الشروط التاليةأعلى 

 و علوم مالية ومصرفيةأدنى محاسبة أبكالوريوس كحد .1

 مهارة االتصال والتواصل.2

 مهارة التعامل مع الجمهور.3



 القدرة على العمل على برامج المحاسبة المحوسبة المعمول بها.4

 القدرة على كتابة التقارير.5

 يفضل من لديه خبرة في مجال العمل.6

 ن يكون المتقدم من سكان المحافظةأيفضل .7

  

 

    مين/ة صندوق غير جامعي/ة مكان العمل: سلفيتأ  

 (الفئة الثالثة / الدرجة السادسة)

 

 :ن تتوفر بالمتقدم/ة الشروط التاليةأعلى 

 و علوم مالية ومصرفيةأدبلوم محاسبة .1

 والتواصلمهارة االتصال .2

 مهارة التعامل مع الجمهور.3

 القدرة على العمل على برامج المحاسبة المحوسبة المعمول بها.4

 القدرة على كتابة التقارير.5

 يفضل من لديه خبرة في مجال العمل.6

 ن يكون المتقدم من سكان المحافظةأيفضل .7

  

  

    مين/ة صندوق غير جامعي/ة مكان العمل: جنينأ  

 (الثالثة / الدرجة السادسةالفئة )

 

 :ن تتوفر بالمتقدم/ة الشروط التاليةأعلى 



 و علوم مالية ومصرفيةأدبلوم محاسبة .1

 مهارة االتصال والتواصل.2

 مهارة التعامل مع الجمهور.3

 القدرة على العمل على برامج المحاسبة المحوسبة المعمول بها.4

 القدرة على كتابة التقارير.5

 لديه خبرة في مجال العمليفضل من .6

 ن يكون المتقدم من سكان المحافظةأيفضل .7

  

  

    مين/ة صندوق غير جامعي/ة مكان العمل: قلقيليةأ

 (الفئة الثالثة / الدرجة السادسة)

 

 :ن تتوفر بالمتقدم/ة الشروط التاليةأعلى 

 و علوم مالية ومصرفيةأدبلوم محاسبة .1

 مهارة االتصال والتواصل.2

 مهارة التعامل مع الجمهور.3

 القدرة على العمل على برامج المحاسبة المحوسبة المعمول بها.4

 القدرة على كتابة التقارير.5

 يفضل من لديه خبرة في مجال العمل.6

 ن يكون المتقدم من سكان المحافظةأيفضل .7

  

 

  



    مين/ة صندوق غير جامعي/ة مكان العمل: بيت لحمأ  

 (/ الدرجة السادسة الفئة الثالثة)

 

 :ن تتوفر بالمتقدم/ة الشروط التاليةأعلى 

 و علوم مالية ومصرفيةأدبلوم محاسبة .1

 مهارة االتصال والتواصل.2

 مهارة التعامل مع الجمهور.3

 القدرة على العمل على برامج المحاسبة المحوسبة المعمول بها.4

 القدرة على كتابة التقارير.5

 في مجال العمليفضل من لديه خبرة .6

 ن يكون المتقدم من سكان المحافظةأيفضل .7

  

  

    ريحاأمين/ة صندوق غير جامعي/ة مكان العمل: محكمة بداية أ  

 (الفئة الثالثة / الدرجة السادسة)

 

 :ن تتوفر بالمتقدم/ة الشروط التاليةأعلى 

 و علوم مالية ومصرفيةأدبلوم محاسبة .1

 مهارة االتصال والتواصل.2

 مهارة التعامل مع الجمهور.3

 القدرة على العمل على برامج المحاسبة المحوسبة المعمول بها.4

 القدرة على كتابة التقارير.5

 يفضل من لديه خبرة في مجال العمل.6



 ن يكون المتقدم من سكان المحافظةأيفضل .7

  

 

    محاسب/ة مكان العمل: مجلس القضاء األعلى / رام هللا  

 (ية / الدرجة الخامسةالفئة الثان)

 

 :ن تتوفر بالمتقدم/ة الشروط التاليةأعلى 

 بكالوريوس محاسبة كحد ادنى.1

 سس المحاسبة الحكوميةأمعرفة .2

 سس ومبادئ التدقيق الماليأمعرفة .3

 نظمة واللوائح المعمول بهامعرفة القوانين واأل.4

 مهارة حل المشكالت.5

 مهارة اتصال وتواصل.6

 المعمول بها المحوسبةمهارة استخدام البرامج المحاسبية .7

 القدرة على العمل ضمن فريق.8

 القدرة على تحمل ضغط العمل.9

 يفضل من لديه خبرة في مجال العمل.10

 ن يكون المتقدم من سكان المحافظةأيفضل .11

  

  

 (www.gpc.pna.ps) ين العامللشروط على البوابة اإللكترونية لديوان الموظف ةالمستوفاتقدم الطلبات 

و من خالل استخدام الهاتف المحمول " ألكترونية لية تقديم الطلبات الموجودة على البوابة اإلآحسب 

 :وظيفتي" مرفقاً بالمستندات التالية



 

 صورة عن المؤهل العلمي + صورة عن كشف الثانوية العامة.1

 و جواز السفرأصورة عن اثبات الشخصية الهوية .2

 صورة عن شهادة الميالد.3

 CV السيرة الذاتية.4

 صورة عن الخبرات.5

 صورة عن الدورات.6

 صورة شخصية.7

 

 

 07/10/2015ربعاء وحتى يوم األ 30/9/2015ربعاء الموافق يبدأ استقبال الطلبات اعتبارا من يوم األ

 .نه سيتم استثناء أي طلب غير مستوف للشروط ومستكمل للبياناتأعلماً 

 

    

 

 

 القاضي علي مهنا                                       

 رئيس المحكمة العليا                                          

 علىرئيس مجلس القضاء األ                                          


