
 

 

    رتاج حوارات منصة

                

 في رام هللا:  اكتواري  خبير 

 بداية مهنة جديدة في فلسطين 

 هاتخصص العلوم االكتوارية أكثر بكثير من أن نحصيها بما في في  ة جبران: "فرص العمل لالفلسطيني يوسف نخ االكتواري  الخبير

 ".في فلسطين  متاحةالفرص ال

 

، ضيفا متحدثا على  رام هللاالفرندز في مدرسة د خريجي ححل السيد يوسف نخلة جبران وهو أ –( 21/2/2022 -)رام هللا 

  ".على وشك الحصول على اعتماد دولي كتورايةاللوم افلسطيني في الع منصة حوارات رتاج وكان اللقاء بعنوان "خبير

المراحل   في. وهو حاليًا اكتواريا معتمد اجتاز يوسف بنجاح جميع اختبارات الترخيص الدولية السبعة الالزمة ليكون خبيًرا 

 األمريكية حيث يبني خبراته  الواليات المتحدةيقيم حاليًا في الكتواريين واجمعية  منحهاللحصول على الشهادة التي ت النهائية 

 . شركات التأمين في العالم  كبرى واحدة مناكتواري في خالل العمل بدوام كامل كأخصائي  من

 

حتى على صعيد أو  التأمينسواء كان في المصارف أو شركات  في العمليات اليوميةدور رئيسا  يونلدى الخبراء االكتوار



لمساعدة فلسطين، وهو هدف   االكتواريعلمه شهاداته وتوظيف خبراته و يوسف إلى  سعىيو  نحاء العالمأالحكومات في جميع 

 .من أجل تحقيقهبجد  ما انتظرناه، ويعمل يوسف عليهطالل

عمله في   طبيعةو  الخبير االكتواري  دور  أهمية وأوضح في قاعة رتاج   اللقاء ا الذين حضرو جمهور من المهتمينتحدث السيد جبران أمام 

للحصول على  وعرض أيضا االحتياجات الالزمة   الخاص والمؤسسات الحكومية والمالية. في القطاعمن العمالء كبيرة دعم مجموعة 

 دولي. االعتماد ال

ل متطور ومشرق مع  ، حيث أن لها مستقبأيضا  في فلسطين والسوق الدوليلخبراء االكتواريين أكد يوسف على الحاجة الماسة ل

"السماء هي الحدود، هناك أوقات تصبح فيها األمور صعبة   وكانت نصيحته للحضور: آفاق وتوقعات وظيفية متزايدة باستمرار

 " تركيز على الهدفوالوالخطط ال تسير كما هو متوقع، ولكن كل شيء ممكن مع العمل الجاد والتفاني 

 

العديد من الطالب الذين يدرسون العلوم   إضافة إلى في فلسطين متعددة من قطاعات  تفاعل الحضور بشكل الفت حيث حضر ممثلون

.  الهيكل الوظيفيفي اكتواريون الحاجة الملحة للمؤسسات الفلسطينية إلدماج خبراء النقاش  في الجامعات الفلسطينية. وعزز  االكتوارية

معتمدة إلى الجهات  اكتوارية وأشار يوسف إلى أن العديد من الشركات الفلسطينية، مثل شركات التأمين، مطالبة حاليًا بتقديم تقارير 

 .خارج فلسطين نظًرا لعدم توفر مثل هذه الخدمة محليًا اكتورايين منظيف خبراء ملزمة بتو المنظمة، كما أنها 

 

  االكتوارية  بنسلفانيا )الواليات المتحدة األمريكية( بعد حصوله على بكالوريوس العلوم في العلوم  تخرج يوسف جبران من جامعة والية

 مع مرتبة الشرف وتخصص فرعي في اإلحصاء. 

  على الرغم من قصر مسيرته المهنية، حصل يوسف على العديد من الجوائز تقديراً إلنجازاته واعترافًا بأنه من أفضل المواهب من قبل 

.  يمكن التواصل معه على البريد  االكتواريةلإلجابة على أسئلة من فلسطين بخصوص العلوم  استعدادهوأعرب عن  عمله أرباب 

 ."Yousef-jubran@hotmail.com " اإللكتروني

منصة حوارات   أدارت الفعالية السيدة نسرين مصلح، المديرة العامة لشركة رتاج للحلول اإلدارية، التي تستضيف سلسلة

 وحضور مهتم في موضوع النقاش. المتحدثين المطلعين لعرض قضايا األعمال والتنمية بين ، وهي سلسلة تجمع جرتا

 

تعرف على رحلته كخبير أ، كان من دواعي سروري أن التقي يوسف ولقاءالشارت السيدة مصلح إلى أنه "أثناء التخطيط لهذا أ

رتاج، وهذا األمل هو أن يتمكن شبابنا من  في مستقبل الشباب الذي نعتبره محور عملنا فين نجاحه يغرس أمالً  وأ اكتواري

العودة إلى الوطن لمواصلة حياتهم المهنية مع االستمرار  من ثم التخرج في فلسطين، وااللتحاق بأفضل الجامعات في العالم، و

 ".المعرفةالعلم و مبنية على لتكن فلسطينتنمية في الوقت نفسه 


