الرقم

إسم المتدرب الرباعي

التخصص

المؤسسة المراد التدرب بها

هاتف المؤسسة

تاريخ التدريب

مدة التدريب

مجال العمل

1

رهام عبد الرازق عبد الحميد كيالني

أنظمة المعلومات الحاسوبية

مديرية داخلية جنين

2503199

29/10/2014

شهران

إداري

2

كفاح نجيب صادق عواد

إدارة األعمال

مديرية النقل والمواصالت

2434935

19/10/2014

شهر

إداري

3

صمود جواد طاهر حبايبه

إدارة األعمال

مديرية النقل والمواصالت

2434935

19/10/2014

شهر

إداري

4

ايناس هاني صالح قطيط قطيط

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

وزارة االتصاالت

2501035

19/10/2014

شهر

إداري

5

سالم إبراهيم علي عواد

المحاسبة

مؤسسة فاتن لالقراض

2439355

19/10/2014

شهران

إداري

6

هند محمد حامد أبو الهيجا

المحاسبة

بنك األردن

2505404

18/10/2014

 100يوم

محاسبة

7

منار عبد الرحمن أبو بكر

أنظمة المعلومات الحاسوبية

مديرية داخلية جنين

2503199

29/10/2014

شهران

إداري

8

االء عايد توفيق أبو جابر

أنظمة المعلومات الحاسوبية

مديرية االرتباط المدني

2501555

10/11/2014

شهران

إداري

9

شيماء اسعد صالح أبو قرقوش

العلوم المالية والمصرفية

مديرية االرتباط المدني

2501555

28/10/2014

شهران

إداري

10

عبير نبيل يونس ورد

العلوم المالية والمصرفية

البنك اإلسالمي العربي

2437080

8/9/2014

 100يوم

إداري

11

مالك عمرو احمد بكر

العلوم المالية والمصرفية

البنك اإلسالمي العربي

2437080

10/9/2014

 100يوم

إداري

12

سحاب عبداللطيف إبراهيم صباح

التسويق

البنك اإلسالمي الفلسطيني

2504052

22/10/2014

 100يوم

إداري

13

جواهر تيسير حسن أبو جابر

إدارة األعمال

البنك اإلسالمي الفلسطيني

2504052

31/8/2014

 100يوم

إداري

14

حياة جالل علي أبو حسن

إدارة األعمال

البنك اإلسالمي الفلسطيني

2504052

10/9/2014

 100يوم

إداري

15

ميساء سمير راضي سوقي

أنظمة المعلومات الحاسوبية

البنك اإلسالمي الفلسطيني

2504052

17/9/2014

 100يوم

إداري

16

محمد احمد (محمدعلي) ربايعه

المحاسبة

البنك اإلسالمي الفلسطيني

2504052

10/12/2014

 100يوم

إداري

17

شيماء اسعد صالح أبو قرقوش

العلوم المالية والمصرفية

مديرية االقتصاد الوطني

2437063

28/10/2014

شهران

مكتبي

18

ناريمان بسام احمد عزام

المحاسبة

بنك فلسطين المحدود

2439522

16/9/2014

 100يوم

إداري

19

عبير نبيل يونس ورد

العلوم المالية والمصرفية

البنك الوطني

2502931

1/9/2014

 100يوم

إداري

20

تحرير طالل فارس لبزور

التسويق

سلطة البيئة

2437835

30/11/2014

شهران

مكتبي

21

محمد يحيى سعيد أبو مويس

االقتصاد

سلطة البيئة

2437835

24/11/2014

شهران

إداري

22

سلسبيل محمد عبد الرحيم غانم

إدارة األعمال

شركة التأمين الوطنيه

2436404

3/9/2014

 3شهور

إداري

23

حياة جالل علي أبو حسن

إدارة األعمال

مديرية التربيه والتعليم

2501138

15/9/2014

شهران

إداري

24

سماح باسم محمد نصار

اللغة العربية وأساليب تدريسها

مديرية الثقافه

2435866

8/12/2014

شهران

إداري

25

نور مازن محمد نصار

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

مديرية الحكم المحلي

2501362

18/11/2014

 3شهور

إداري

26

ايناس عمر مصقلة

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

مديرية الحكم المحلي

2501362

18/11/2014

 3شهور

إداري

27

مرام جمال محمود قطيط

إدارة األعمال

مديرية الحكم المحلي

2501362

19/11/2014

شهران

إداري

28

شهد وضاح سليمان اللبدي

إدارة األعمال

مديرية الحكم المحلي

2501362

19/11/2014

شهران

إداري

29

انعام ياسر احمد العباهره

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

مديرية الحكم المحلي

2501362

21/12/2014

شهران

إداري

30

منار عبد الرحمن أبو بكر

أنظمة المعلومات الحاسوبية

مديرية داخلية جنين

2503199

29/10/2014

شهر

إداري

31

حنان نضال محمد فوزي خليل

اللغة العربية وأساليب تدريسها

597256596

16/11/2014

 4شهور

مكتبي

32

ايناس هاني صالح قطيط

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

وزارة االتصاالت

2501023

19/10/2014

شهر

إداري

33

روال غسان ذيب أبو حسن

إدارة األعمال

بلدية اليامون

2442565

15/10/2014

شهران

إداري

34

اماني عيسى عارف عريدي

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

بلدية جنين

2501036

5/11/2014

شهران

إداري

35

اروى عصام مصطفى زكارنه

إدارة األعمال

بلدية قباطية

5011606

5/9/2014

شهر

إداري

36

رنده ناصر علي حوشيه

إدارة األعمال

بنك القاهره عمان

2505273

8/9/2014

 100يوم

إداري

37

ناريمان بسام احمد عزام

المحاسبة

بنك القاهره عمان

2505273

26/10/2014

 100يوم

إداري

38

ايناس طلعت رشيد قاسم

إدارة األعمال

بنك القدس

2502952

2/9/2014

 100يوم

إداري

39

اليانا صالح حسن شيخ إبراهيم

المحاسبة

بنك القدس

2502952

28/10/2014

 100يوم

إداري

الشركة الفلسطينية لتأهيل المرآة يوماً
بعد يوم

40

غروب زهير مصطفى نجم

المحاسبة

جمال أبو فرحة للمحاسبه

2503693

10/9/2014

شهر

محاسبة

41

سلسبيل محمد عبد الرحيم غانم

إدارة األعمال

مديرية النقل والمواصالت

2501035

2/9/2014

شهران

إداري

42

االء عارف محمد قصراوي

إدارة األعمال

مديرية النقل والمواصالت

2501035

2/9/2014

شهران

إداري

43

نور مازن محمد نصار

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

شركة التكافل للتامين

2434455

2/9/2014

شهر

إداري

44

صافي سفيان مصطفى جرار

العلوم المالية والمصرفية

ضريبة األمالك

2501066

3/9/2014

شهران

إداري

45

اروى عصام مصطفى زكارنه

إدارة األعمال

مديرية االقتصاد الوطني

2437036

10/11/2014

شهر

إداري

46

سرين فرج محمود صبيحات

إدارة األعمال

مديرية االقتصاد الوطني

2437036

10/9/2014

شهر

إداري

47

مجد عبد المجيد صالح حجة

إدارة األعمال

مشفى الرازي

2502654

24/11/2014

شهران

إداري

48

سماح فخري جالل جرادات

إدارة األعمال

مطبعة السعدي

2501323

26/11/2014

شهران

مكتبي

49

حنين عزت راغب محاميد

المحاسبة

مكتب دار للخدمات المحاسبية والضريبيه

2434848

7/12/2014

شهران

محاسبة

50

أنصار بالل صالح

الخدمة االجتماعية

مؤسسة إنجاز فلسطين

599824531

18/11_6/12/2014

 12ساعة

دورة كيف أكون قياديا

51

تسنيم هشام مصطفى أبو راس

إدارة األعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

599824531

18/11_6/12/2014

 12ساعة

دورة كيف أكون قياديا

52

هارون بسام احمد سليمان

المحاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

599824531

18/11_6/12/2014

 12ساعة

دورة كيف أكون قياديا

53

أسماء إبراهيم حردان

أنظمة المعلومات الحاسوبية

مؤسسة إنجاز فلسطين

599824531

18/11_6/12/2014

 12ساعة

دورة كيف أكون قياديا

54

لؤي محمد مرعي غباريه

التربية الخاصة

مؤسسة إنجاز فلسطين

599824531

18/11_6/12/2014

 12ساعة

دورة كيف أكون قياديا

55

مالك غصن سماره

الخدمة االجتماعية

مؤسسة إنجاز فلسطين

599824531

18/11_6/12/2014

 12ساعة

دورة كيف أكون قياديا

56

محمد احمد محمد اقحش

المحاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

599824531

18/11_6/12/2014

 12ساعة

دورة كيف أكون قياديا

57

صمود جواد طاهر حبايبه

إدارة األعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

599824531

18/11_6/12/2014

 12ساعة

دورة كيف أكون قياديا

58

كفاح نجيب صادق عواد

إدارة األعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

599824531

18/11_6/12/2014

 12ساعة

دورة كيف أكون قياديا

59

صمود فيصل خلف حنايشه

الخدمة االجتماعية

مؤسسة إنجاز فلسطين

599824531

18/11_6/12/2014

 12ساعة

دورة كيف أكون قياديا

60

نهاية جمال خليل حبيبه

تعليم التربية اإلسالمية

مؤسسة إنجاز فلسطين

599824531

18/11_6/12/2014

 12ساعة

دورة كيف أكون قياديا

61

أمل كمال فخري جرار

إدارة األعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

599824531

18/11_6/12/2014

 12ساعة

دورة كيف أكون قياديا

62

حنان نضال محمد فوزي خليل

اللغة العربية وأساليب تدريسها

مؤسسة إنجاز فلسطين

599824531

18/11_6/12/2014

 12ساعة

دورة كيف أكون قياديا

63

بهاء جهاد عبد الجبار أبو صالح

المحاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

599824531

18/11_6/12/2014

 12ساعة

دورة كيف أكون قياديا

64

احمد محمود احمد عربدي

المحاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

599824531

18/11_6/12/2014

 12ساعة

دورة كيف أكون قياديا

65

عرين عماد ربا يعه

الخدمة االجتماعية

مؤسسة إنجاز فلسطين

599824531

18/11_6/12/2014

 12ساعة

دورة كيف أكون قياديا

66

سجود محمد عرام

المحاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

599824531

18/11_6/12/2014

 12ساعة

دورة كيف أكون قياديا

67

نارمين عبد الناصر زايد

المحاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

599824531

18/11_6/12/2014

 12ساعة

دورة كيف أكون قياديا

68

ثائر غالب نمر أبو بكر

المحاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

599824531

18/11_6/12/2014

 12ساعة

دورة كيف أكون قياديا

69

جهاد جعفر عارف جعفر

إدارة األعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

599824531

18/11_6/12/2014

 12ساعة

دورة كيف أكون قياديا

70

معتز جمال محمد نزال

إدارة األعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

599824531

18/11_6/12/2014

 12ساعة

دورة كيف أكون قياديا

71

محمد مصطفى يوسف العليات

اللغة العربية وأساليب تدريسها

مؤسسة إنجاز فلسطين

599824531

18/11_6/12/2014

 12ساعة

دورة كيف أكون قياديا

72

إبراهيم علي طالب العيسة

المرحلة األساسية األولى

مؤسسة إنجاز فلسطين

599824531

18/11_6/12/2014

 12ساعة

دورة كيف أكون قياديا

73

بهاء احمد ياسين أبو بكر

المحاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

599824531

18/11_6/12/2014

 12ساعة

دورة كيف أكون قياديا

74

قصي ايمن شريف سليمان

اللغه اإلنجليزية وأساليب تدريسها

مؤسسة إنجاز فلسطين

599824531

18/11_6/12/2014

 12ساعة

دورة كيف أكون قياديا

75

قصي عوني قصراوي

التسويق

نادي جنين الرياضي وفرع جنين

598944331

22/11_26/11/2014

 25ساعة

دورة القياده أثناء العمل

76

ساجد محمود

إدارة األعمال

نادي جنين الرياضي وفرع جنين

598944331

22/11_26/11/2014

 25ساعة

دورة القياده أثناء العمل

77

لياء عماد حسن قطيط

العلوم المالية والمصرفية

نادي جنين الرياضي وفرع جنين

598944331

22/11_26/11/2014

 25ساعة

دورة القياده أثناء العمل

78

صمود جواد طاهر حبايبه

إدارة األعمال

نادي جنين الرياضي وفرع جنين

598944331

22/11_26/11/2014

 25ساعة

دورة القياده أثناء العمل

79

غيداء عبد الرحيم صادق عباس

اإلدارة الصحية

نادي جنين الرياضي وفرع جنين

598944331

22/11_26/11/2014

 25ساعة

دورة القياده أثناء العمل

80

اسالم محمود يوسف ربايعه

المحاسبة

نادي جنين الرياضي وفرع جنين

598944331

22/11_26/11/2014

 25ساعة

دورة القياده أثناء العمل

81

نضال نصر محمود استيتي

المرحلة األساسية األولى

نادي جنين الرياضي وفرع جنين

598944331

22/11_26/11/2014

 25ساعة

دورة القياده أثناء العمل

82

لينا باسم مصطفى صالح

اإلدارة الصحية

نادي جنين الرياضي وفرع جنين

598944331

22/11_26/11/2014

 25ساعة

دورة القياده أثناء العمل

83

ساريه برهان توفيق العابد

العلوم المالية والمصرفية

نادي جنين الرياضي وفرع جنين

598944331

22/11_26/11/2014

 25ساعة

دورة القياده أثناء العمل

84

كفاح نجيب صادق عواد

إدارة األعمال

نادي جنين الرياضي وفرع جنين

598944331

22/11_26/11/2014

 25ساعة

دورة القياده أثناء العمل

85

منى واصف فايز أبو الرب

اللغة العربية وأساليب تدريسها

نادي جنين الرياضي وفرع جنين

598944331

22/11_26/11/2014

 25ساعة

دورة القياده أثناء العمل

86

وسيم واصف فايز أبو الرب

المحاسبة

نادي جنين الرياضي وفرع جنين

598944331

22/11_26/11/2014

 25ساعة

دورة القياده أثناء العمل

87

رحيق سعد مصباح عويس

إدارة األعمال

نادي جنين الرياضي وفرع جنين

598944331

22/11_26/11/2014

 25ساعة

دورة القياده أثناء العمل

88

هيا زيد نمر زيد

المحاسبة

نادي جنين الرياضي وفرع جنين

598944331

22/11_26/11/2014

 25ساعة

دورة القياده أثناء العمل

89

جراح محمد تيسير عالونه

اللغة العربية وأساليب تدريسها

نادي جنين الرياضي وفرع جنين

598944331

22/11_26/11/2014

 25ساعة

دورة القياده أثناء العمل

90

امال احمد فياض فقها

العلوم المالية والمصرفية

نادي جنين الرياضي وفرع جنين

598944331

22/11_26/11/2014

 25ساعة

دورة القياده أثناء العمل

91

محمد بديع محمد استيتي

إدارة األعمال

نادي جنين الرياضي وفرع جنين

598944331

22/11_26/11/2014

 25ساعة

دورة القياده أثناء العمل

92

نجوى رياض محمد عمريه

المحاسبة

نادي جنين الرياضي وفرع جنين

598944331

22/11_26/11/2014

 25ساعة

دورة القياده أثناء العمل

93

ندى خالد احمد معالي

المحاسبة

نادي جنين الرياضي وفرع جنين

598944331

22/11_26/11/2014

 25ساعة

دورة القياده أثناء العمل

94

اسيل عماد حسن قطيط

المحاسبة

نادي جنين الرياضي وفرع جنين

598944331

22/11_26/11/2014

 25ساعة

دورة القياده أثناء العمل

95

االء زياد عباس عباس

اإلدارة الصحية

نادي جنين الرياضي وفرع جنين

598944331

22/11_26/11/2014

 25ساعة

دورة القياده أثناء العمل

96

وعد غسان عبد الرحمن سماره

إدارة األعمال

نادي جنين الرياضي وفرع جنين

598944331

22/11_26/11/2014

 25ساعة

دورة القياده أثناء العمل

97

سيما صافي علي سماره

إدارة األعمال

نادي جنين الرياضي وفرع جنين

598944331

22/11_26/11/2014

 25ساعة

دورة القياده أثناء العمل

98

االء احمد إبراهيم هندي

المحاسبة

نادي جنين الرياضي وفرع جنين

598944331

22/11_26/11/2014

 25ساعة

دورة القياده أثناء العمل

99

االء جمال احمد زيدان

اللغه اإلنجليزية وأساليب تدريسها

نادي جنين الرياضي وفرع جنين

598944331

22/11_26/11/2014

 25ساعة

دورة القياده أثناء العمل

100

اصاله عيد خالد منصور

اللغة العربية وأساليب تدريسها

نادي جنين الرياضي وفرع جنين

598944331

29/11_3/12/2014

 25ساعة

دورة القياده أثناء العمل

101

عرين عماد عبد الرحيم ربايعه

الخدمة االجتماعية

نادي جنين الرياضي وفرع جنين

598944331

29/11_3/12/2014

 25ساعة

دورة القياده أثناء العمل

102

سجود محمد حسن عرام

المحاسبة

نادي جنين الرياضي وفرع جنين

598944331

29/11_3/12/2014

 25ساعة

دورة القياده أثناء العمل

103

أسماء جمال أبو ناعسه

المحاسبة

نادي جنين الرياضي وفرع جنين

598944331

29/11_3/12/2014

 25ساعة

دورة القياده أثناء العمل

104

انصار بالل محمد صالح

الخدمة االجتماعية

نادي جنين الرياضي وفرع جنين

598944331

29/11_3/12/2014

 25ساعة

دورة القياده أثناء العمل

105

رؤى محمود عبد الرحمن مشارقه

المحاسبة

نادي جنين الرياضي وفرع جنين

598944331

29/11_3/12/2014

 25ساعة

دورة القياده أثناء العمل

106

تقوى عدنان يوسف نزال

العلوم المالية والمصرفية

نادي جنين الرياضي وفرع جنين

598944331

29/11_3/12/2014

 25ساعة

دورة القياده أثناء العمل

107

والء جمال أبو ناعسه

الخدمة االجتماعية

نادي جنين الرياضي وفرع جنين

598944331

29/11_3/12/2014

 25ساعة

دورة القياده أثناء العمل

108

اروى خالد إبراهيم خمايسه

المحاسبة

نادي جنين الرياضي وفرع جنين

598944331

29/11_3/12/2014

 25ساعة

دورة القياده أثناء العمل

109

احمد وليد جبارين

المحاسبة

نادي جنين الرياضي وفرع جنين

598944331

29/11_3/12/2014

 25ساعة

دورة القياده أثناء العمل

110

محمد مصطفى يوسف العليات

اللغة العربية وأساليب تدريسها

نادي جنين الرياضي وفرع جنين

598944331

29/11_3/12/2014

 25ساعة

دورة القياده أثناء العمل

111

إبراهيم علي طالب العيسة

المرحلة األساسية األولى

نادي جنين الرياضي وفرع جنين

598944331

29/11_3/12/2014

 25ساعة

دورة القياده أثناء العمل

112

محمود اسعد ابراهيم عز الدين

المحاسبة

نادي جنين الرياضي وفرع جنين

598944331

29/11_3/12/2014

 25ساعة

دورة القياده أثناء العمل

113

منى يوسف محمد زهير

الرياضيات وأساليب تدريسها

نادي جنين الرياضي وفرع جنين

598944331

29/11_3/12/2014

 25ساعة

دورة القياده أثناء العمل

114

االء يوسف محمد زهير

المرحلة األساسية األولى

نادي جنين الرياضي وفرع جنين

598944331

29/11_3/12/2014

 25ساعة

دورة القياده أثناء العمل

115

عماد حمدان رجا ربايعه

المحاسبة

نادي جنين الرياضي وفرع جنين

598944331

29/11_3/12/2014

 25ساعة

دورة القياده أثناء العمل

116

ياسمين باسم خليل السعد ي

الخدمة االجتماعية

نادي جنين الرياضي وفرع جنين

598944331

29/11_3/12/2014

 25ساعة

دورة القياده أثناء العمل

117

لبنى ناصر احمد كميل

اللغه اإلنجليزية وأساليب تدريسها

نادي جنين الرياضي وفرع جنين

598944331

29/11_3/12/2014

 25ساعة

دورة القياده أثناء العمل

118

شهد علي حسن زكارنه

إدارة األعمال

نادي جنين الرياضي وفرع جنين

598944331

29/11_3/12/2014

 25ساعة

دورة القياده أثناء العمل

119

نبيل وجيه عفيف عطاطره

المحاسبة

نادي جنين الرياضي وفرع جنين

598944331

29/11_3/12/2014

 25ساعة

دورة القياده أثناء العمل

120

ثائر غالب نمر أبو بكر

المحاسبة

نادي جنين الرياضي وفرع جنين

598944331

29/11_3/12/2014

 25ساعة

دورة القياده أثناء العمل

121

سماح راقي صالح حوشيه

العلوم المالية والمصرفية

نادي جنين الرياضي وفرع جنين

598944331

29/11_3/12/2014

 25ساعة

دورة القياده أثناء العمل

122

سامر عصاعصة

تعليم التربية اإلسالمية

599307230

22/9_13/10/2014

 16ساعة

دورة التخطيط االستراتيجي

123

معين محاجنة

تعليم التربية اإلسالمية

599307230

22/9_13/10/2014

 16ساعة

التخطيط االستراتيجي

124

شيماء بسام جردات

العلوم المالية والمصرفية

599307230

22/9_13/10/2014

 16ساعة

التخطيط االستراتيجي

125

هبه فخري علي تركمان

العلوم المالية والمصرفية

599307230

22/9_13/10/2014

 16ساعة

التخطيط االستراتيجي

126

شيماء زكريا عبد القادر أبو فرحة

اللغه اإلنجليزية وأساليب تدريسها

599307230

22/9_13/10/2014

 16ساعة

التخطيط االستراتيجي

127

يافا جالل صبحي صبح

العلوم المالية والمصرفية

599307230

22/9_13/10/2014

 16ساعة

التخطيط االستراتيجي

128

رندة ناصر حوشية

إدارة األعمال

599307230

22/9_13/10/2014

 16ساعة

التخطيط االستراتيجي

129

جراح محمد تيسير عالونة

اللغة العربية وأساليب تدريسها

599307230

22/9_13/10/2014

 16ساعة

التخطيط االستراتيجي

130

انوار محمد توفيق عالونة

المحاسبة

599307230

22/9_13/10/2014

 16ساعة

التخطيط االستراتيجي

131

سيما عاطف محمد زيد

االقتصاد

599307230

22/9_13/10/2014

 16ساعة

التخطيط االستراتيجي

132

ياسمين منذر أبو الرب

المرحلة األساسية األولى

599307230

22/9_13/10/2014

 16ساعة

التخطيط االستراتيجي

133

حنين عزت راغب محاميد

المحاسبة

599307230

22/9_13/10/2014

 16ساعة

التخطيط االستراتيجي

134

اسراء غازي اديب الخالدي

المرحلة األساسية األولى

599307230

22/9_13/10/2014

 16ساعة

التخطيط االستراتيجي

135

هناء جمال محمد السعدي

المرحلة األساسية األولى

599307230

22/9_13/10/2014

 16ساعة

التخطيط االستراتيجي

االكاديمية الدولية للتدريب الشخصي
والتطوير القيادي
االكاديمية الدولية للتدريب الشخصي
والتطوير القيادي
االكاديمية الدولية للتدريب الشخصي
والتطوير القيادي
االكاديمية الدولية للتدريب الشخصي
والتطوير القيادي
االكاديمية الدولية للتدريب الشخصي
والتطوير القيادي
االكاديمية الدولية للتدريب الشخصي
والتطوير القيادي
االكاديمية الدولية للتدريب الشخصي
والتطوير القيادي
االكاديمية الدولية للتدريب الشخصي
والتطوير القيادي
االكاديمية الدولية للتدريب الشخصي
والتطوير القيادي
االكاديمية الدولية للتدريب الشخصي
والتطوير القيادي
االكاديمية الدولية للتدريب الشخصي
والتطوير القيادي
االكاديمية الدولية للتدريب الشخصي
والتطوير القيادي
االكاديمية الدولية للتدريب الشخصي
والتطوير القيادي
االكاديمية الدولية للتدريب الشخصي
والتطوير القيادي

136

امل نبيل نافع عواد

اللغة العربية وأساليب تدريسها

137

وائل محمد نور زكارنة

اللغة العربية وأساليب تدريسها

138

صافي سفيان مصطفى جرار

العلوم المالية والمصرفية

139

احمد رايق إبراهيم سعيد

المحاسبة

140

انهار محمد محمود نعيرات

اللغة العربية وأساليب تدريسها

141

لينا عدنان عبد الحليم ربايعة

تعليم التربية اإلسالمية

142

هيام احمد عارف شرفي

إدارة األعمال

143

ساجدة جالل محمود ......

العلوم المالية والمصرفية

144

تسنيم زيد بسام عليات

إدارة األعمال

145

نوران ناهد انيس معالي

المحاسبة

146

امال احمد فياض فقها

العلوم المالية والمصرفية

147

لميس محمود حمامرة

اللغه اإلنجليزية وأساليب تدريسها

148

سهاد محمود حمامرة

تعليم التربية اإلسالمية

149

دنيا تحسين احمد محمود

المرحلة األساسية األولى

150

هنادة عبد الرؤوف سباعنه

المحاسبة

151

رشا احمد إبراهيم سعيد

المحاسبة

االكاديمية الدولية للتدريب الشخصي
والتطوير القيادي
االكاديمية الدولية للتدريب الشخصي
والتطوير القيادي
االكاديمية الدولية للتدريب الشخصي
والتطوير القيادي
االكاديمية الدولية للتدريب الشخصي
والتطوير القيادي
االكاديمية الدولية للتدريب الشخصي
والتطوير القيادي
االكاديمية الدولية للتدريب الشخصي
والتطوير القيادي
االكاديمية الدولية للتدريب الشخصي
والتطوير القيادي
االكاديمية الدولية للتدريب الشخصي
والتطوير القيادي
االكاديمية الدولية للتدريب الشخصي
والتطوير القيادي
االكاديمية الدولية للتدريب الشخصي
والتطوير القيادي
االكاديمية الدولية للتدريب الشخصي
والتطوير القيادي
االكاديمية الدولية للتدريب الشخصي
والتطوير القيادي
االكاديمية الدولية للتدريب الشخصي
والتطوير القيادي
االكاديمية الدولية للتدريب الشخصي
والتطوير القيادي
االكاديمية الدولية للتدريب الشخصي
والتطوير القيادي
االكاديمية الدولية للتدريب الشخصي
والتطوير القيادي

599307230

22/9_13/10/2014

 16ساعة

التخطيط االستراتيجي

599307230

22/9_13/10/2014

 16ساعة

التخطيط االستراتيجي

599307230

22/9_13/10/2014

 16ساعة

التخطيط االستراتيجي

599307230

22/9_13/10/2014

 16ساعة

التخطيط االستراتيجي

599307230

22/9_13/10/2014

 16ساعة

التخطيط االستراتيجي

599307230

22/9_13/10/2014

 16ساعة

التخطيط االستراتيجي

599307230

22/9_13/10/2014

 16ساعة

التخطيط االستراتيجي

599307230

22/9_13/10/2014

 16ساعة

التخطيط االستراتيجي

599307230

22/9_13/10/2014

 16ساعة

التخطيط االستراتيجي

599307230

22/9_13/10/2014

 16ساعة

التخطيط االستراتيجي

599307230

22/9_13/10/2014

 16ساعة

التخطيط االستراتيجي

599307230

22/9_13/10/2014

 16ساعة

التخطيط االستراتيجي

599307230

22/9_13/10/2014

 16ساعة

التخطيط االستراتيجي

599307230

22/9_13/10/2014

 16ساعة

التخطيط االستراتيجي

599307230

22/9_13/10/2014

 16ساعة

التخطيط االستراتيجي

599307230

22/9_13/10/2014

 16ساعة

التخطيط االستراتيجي

االكاديمية الدولية للتدريب الشخصي

152

بهاء الدين اياد إبراهيم مصطفى خمايسه

تعليم التربية اإلسالمية

153

احمد وليد جبارين

المحاسبة

154

سجود يوسف عبد اهلل نعيرات

إدارة األعمال

155

مها حسن مروح االعرج

العلوم المالية والمصرفية

156

شروق بسام جردات

اإلدارة الصحية

هيئة التوجيه السياسي وفرع جنين

157

عال خالد محمد غنام

اللغه اإلنجليزية وأساليب تدريسها

هيئة التوجيه السياسي وفرع جنين

59855606

158

اديان جالل محمود حمد

إدارة األعمال

هيئة التوجيه السياسي وفرع جنين

59855606

21/10_26/11/2014

159

اسيل عماد حسن قطيط

المحاسبة

هيئة التوجيه السياسي وفرع جنين

59855606

21/10_26/11/2014

 20ساعة

160

االء احمد إبراهيم هندي

المحاسبة

هيئة التوجيه السياسي وفرع جنين

59855606

21/10_26/11/2014

 20ساعة

دورة مهارات حياتية

161

االء هيثم محمود عابد

إدارة األعمال

هيئة التوجيه السياسي وفرع جنين

59855606

21/10_26/11/2014

 20ساعة

دورة مهارات حياتية

162

اية عبد الرحمن جردات

المحاسبة

هيئة التوجيه السياسي وفرع جنين

59855606

21/10_26/11/2014

 20ساعة

دورة مهارات حياتية

163

ايمان نعمان جمال األطرش

المحاسبة

هيئة التوجيه السياسي وفرع جنين

59855606

21/10_26/11/2014

 20ساعة

دورة مهارات حياتية

164

إبراهيم علي طالب العيسة

المرحلة األساسية األولى

هيئة التوجيه السياسي وفرع جنين

59855606

21/10_26/11/2014

 20ساعة

دورة مهارات حياتية

165

جمانه نضال عايش

المحاسبة

هيئة التوجيه السياسي وفرع جنين

59855606

21/10_26/11/2014

 20ساعة

دورة مهارات حياتية

166

جنان نعمان األطرش

الرياضيات وأساليب تدريسها

هيئة التوجيه السياسي وفرع جنين

59855606

21/10_26/11/2014

 20ساعة

دورة مهارات حياتية

167

حسين نبيل سلفيتي

المحاسبة

هيئة التوجيه السياسي وفرع جنين

59855606

21/10_26/11/2014

 20ساعة

دورة مهارات حياتية

والتطوير القيادي
االكاديمية الدولية للتدريب الشخصي
والتطوير القيادي
االكاديمية الدولية للتدريب الشخصي
والتطوير القيادي
االكاديمية الدولية للتدريب الشخصي
والتطوير القيادي

599307230

22/9_13/10/2014

 16ساعة

التخطيط االستراتيجي

599307230

22/9_13/10/2014

 16ساعة

التخطيط االستراتيجي

599307230

22/9_13/10/2014

 16ساعة

التخطيط االستراتيجي

599307230

22/9_13/10/2014

 16ساعة

التخطيط االستراتيجي

59855606

21/10_26/11/2014

 20ساعة

دورة مهارات حياتية

21/10_26/11/2014

 20ساعة

دورة مهارات حياتية

 20ساعة

دورة مهارات حياتية
دورة مهارات حياتية

168

حنان ماضي راجح الماضي

الخدمة االجتماعية

هيئة التوجيه السياسي وفرع جنين

59855606

21/10_26/11/2014

 20ساعة

دورة مهارات حياتية

169

ربا جهاد سليمان تاللوة

العلوم المالية والمصرفية

هيئة التوجيه السياسي وفرع جنين

59855606

21/10_26/11/2014

 20ساعة

دورة مهارات حياتية

170

رحمة عدنان تركمان

المرحلة األساسية األولى

هيئة التوجيه السياسي وفرع جنين

59855606

21/10_26/11/2014

 20ساعة

دورة مهارات حياتية

171

سبا خالد نزال

اللغه اإلنجليزية وأساليب تدريسها

هيئة التوجيه السياسي وفرع جنين

59855606

21/10_26/11/2014

 20ساعة

دورة مهارات حياتية

172

سالم حسام عبد اهلل قيها

إدارة األعمال

هيئة التوجيه السياسي وفرع جنين

59855606

21/10_26/11/2014

 20ساعة

دورة مهارات حياتية

173

شيراز بسام احمد جرادات

تعليم االجتماعيات

هيئة التوجيه السياسي وفرع جنين

59855606

21/10_26/11/2014

 20ساعة

دورة مهارات حياتية

174

فاطمه خليل محمد براهمه

الخدمة االجتماعية

هيئة التوجيه السياسي وفرع جنين

59855606

21/10_26/11/2014

 20ساعة

دورة مهارات حياتية

175

لما احمد قصراوي

إدارة األعمال

هيئة التوجيه السياسي وفرع جنين

59855606

21/10_26/11/2014

 20ساعة

دورة مهارات حياتية

176

لياء عماد حسن قطيط

العلوم المالية والمصرفية

هيئة التوجيه السياسي وفرع جنين

59855606

21/10_26/11/2014

 20ساعة

دورة مهارات حياتية

177

محمد مصطفى يوسف العليات

اللغة العربية وأساليب تدريسها

هيئة التوجيه السياسي وفرع جنين

59855606

21/10_26/11/2014

 20ساعة

دورة مهارات حياتية

178

منى عبد الرؤوف عبد الفالح حروب

العلوم المالية والمصرفية

هيئة التوجيه السياسي وفرع جنين

59855606

21/10_26/11/2014

 20ساعة

دورة مهارات حياتية

179

نارمين عبد الناصر محمد زايد

المحاسبة

هيئة التوجيه السياسي وفرع جنين

59855606

21/10_26/11/2014

 20ساعة

دورة مهارات حياتية

180

نورا نزيه إبراهيم نجم

العلوم المالية والمصرفية

هيئة التوجيه السياسي وفرع جنين

59855606

21/10_26/11/2014

 20ساعة

دورة مهارات حياتية

181

نوران ناهد انيس معالي

المحاسبة

هيئة التوجيه السياسي وفرع جنين

59855606

21/10_26/11/2014

 20ساعة

دورة مهارات حياتية

182

وجدان شريف فخري شواهنه

تعليم االجتماعيات

هيئة التوجيه السياسي وفرع جنين

59855606

21/10_26/11/2014

 20ساعة

دورة مهارات حياتية

183

يسرى فتحي سليم أبو الوفا

تعليم التربية اإلسالمية

هيئة التوجيه السياسي وفرع جنين

59855606

21/10_26/11/2014

 20ساعة

دورة مهارات حياتية

184

خالد طاهر محمود أبو زيد

المرحلة األساسية األولى

هيئة التوجيه السياسي وفرع جنين

59855606

21/10_26/11/2014

 20ساعة

دورة مهارات حياتية

185

جراح محمد تيسير عالونه

اللغة العربية وأساليب تدريسها

هيئة التوجيه السياسي وفرع جنين

59855606

21/10_26/11/2014

 20ساعة

دورة مهارات حياتية

186

تحرير وضاح مصطفى األسمر

الخدمة االجتماعية

هيئة التوجيه السياسي وفرع جنين

59855606

21/10_26/11/2014

 20ساعة

دورة مهارات حياتية

187

اسراء غازي اديب الخالدي

المرحلة األساسية األولى

هيئة التوجيه السياسي وفرع جنين

59855606

21/10_26/11/2014

 20ساعة

دورة مهارات حياتية

188

هناء جمال محمد السعدي

المرحلة األساسية األولى

هيئة التوجيه السياسي وفرع جنين

59855606

21/10_26/11/2014

 20ساعة

دورة مهارات حياتية

189

سائدة حسني حماد عرايشه

اللغة العربية وأساليب تدريسها

هيئة التوجيه السياسي وفرع جنين

59855606

21/10_26/11/2014

 20ساعة

دورة مهارات حياتية

190

هناء جمال محمد لسعدي

المرحلة األساسية األولى

نادي جنين الرياضي وفرع جنين

598944331

28/12_1/1/2015

 25ساعة

دورة تصوير فوتغرافي

191

والء جمال محمد السعدي

تعليم العلوم

نادي جنين الرياضي وفرع جنين

598944331

28/12_1/1/2015

 25ساعة

دورة تصوير فوتغرافي

192

ميساء عزت راغب محاميد

االقتصاد

نادي جنين الرياضي وفرع جنين

598944331

28/12_1/1/2015

 25ساعة

تصوير فوتغرافي

193

حنين عزت راغب محاميد

المحاسبة

نادي جنين الرياضي وفرع جنين

598944331

28/12_1/1/2015

 25ساعة

تصوير فوتغرافي

194

وسام نضال عبد اللطيف أبو مويس

تعليم االجتماعيات

نادي جنين الرياضي وفرع جنين

598944331

28/12_1/1/2015

 25ساعة

تصوير فوتغرافي

195

مطيع جميل الحاج

التسويق

نادي جنين الرياضي وفرع جنين

598944331

28/12_1/1/2015

 25ساعة

تصوير فوتغرافي

196

اسيل عماد حسن قطيط

المحاسبة

نادي جنين الرياضي وفرع جنين

598944331

28/12_1/1/2015

 25ساعة

تصوير فوتغرافي

197

مرام جمال هب الريح

إدارة األعمال

نادي جنين الرياضي وفرع جنين

598944331

28/12_1/1/2015

 25ساعة

تصوير فوتغرافي

198

ديما فيصل محمد أبو الرب

إدارة األعمال

نادي جنين الرياضي وفرع جنين

598944331

28/12_1/1/2015

 25ساعة

تصوير فوتغرافي

199

نداء يوسف محمد ملحم

إدارة األعمال

نادي جنين الرياضي وفرع جنين

598944331

28/12_1/1/2015

 25ساعة

تصوير فوتغرافي

200

عبد اهلل فوزي عالونه

المرحلة األساسية األولى

نادي جنين الرياضي وفرع جنين

598944331

28/12_1/1/2015

 25ساعة

تصوير فوتغرافي

201

نور احمد نايف اديسي

اللغه اإلنجليزية وأساليب تدريسها

نادي جنين الرياضي وفرع جنين

598944331

28/12_1/1/2015

 25ساعة

تصوير فوتغرافي

202

فدوى عبد الحكيم السعدي

التربية الخاصة

نادي جنين الرياضي وفرع جنين

598944331

28/12_1/1/2015

 25ساعة

تصوير فوتغرافي

203

ضحى محمد يوسف جرار

تعليم االجتماعيات

نادي جنين الرياضي وفرع جنين

598944331

28/12_1/1/2015

 25ساعة

تصوير فوتغرافي

204

محمود إبراهيم عز الدين

المحاسبة

نادي جنين الرياضي وفرع جنين

598944331

28/12_1/1/2015

 25ساعة

تصوير فوتغرافي

205

ايه إبراهيم مصطفى حردان

المرحلة األساسية األولى

نادي جنين الرياضي وفرع جنين

598944331

28/12_1/1/2015

 25ساعة

تصوير فوتغرافي

206

انوار وحيد حسن برهم

المرحلة األساسية األولى

نادي جنين الرياضي وفرع جنين

598944331

28/12_1/1/2015

 25ساعة

تصوير فوتغرافي

207

ازهار نصري حسن داوود

الخدمة االجتماعية

نادي جنين الرياضي وفرع جنين

598944331

28/12_1/1/2015

 25ساعة

تصوير فوتغرافي

208

هدى عدنان قنديل

تعليم التربية اإلسالمية

نادي جنين الرياضي وفرع جنين

598944331

28/12_1/1/2015

 25ساعة

تصوير فوتغرافي

209

سالم شريف زيد كيالني

المحاسبة

نادي جنين الرياضي وفرع جنين

598944331

28/12_1/1/2015

 25ساعة

تصوير فوتغرافي

210

رفعت عالن موسى الحاج

أنظمة المعلومات الحاسوبية

نادي جنين الرياضي وفرع جنين

598944331

28/12_1/1/2015

 25ساعة

تصوير فوتغرافي

211

اسراء غازي اديب الخالدي

المرحلة األساسية األولى

نادي جنين الرياضي وفرع جنين

598944331

28/12_1/1/2015

 25ساعة

تصوير فوتغرافي

212

انصار بالل محمد صالح

الخدمة االجتماعية

نادي جنين الرياضي وفرع جنين

598944331

28/12_1/1/2015

 25ساعة

تصوير فوتغرافي

213

رؤى احمد مشارقة

المحاسبة

نادي جنين الرياضي وفرع جنين

598944331

28/12_1/1/2015

 25ساعة

تصوير فوتغرافي

214

وليد ضرار إبراهيم عز الدين

المحاسبة

نادي جنين الرياضي وفرع جنين

598944331

28/12_1/1/2015

 25ساعة

تصوير فوتغرافي

215

محمد نبيل زكارنه

العلوم المالية والمصرفية

نادي جنين الرياضي وفرع جنين

598944331

28/12_1/1/2015

 25ساعة

تصوير فوتغرافي

216

محمد غالب محمد نعيرات

المحاسبة

نادي جنين الرياضي وفرع جنين

598944331

28/12_1/1/2015

 25ساعة

تصوير فوتغرافي

217

ريم ياسر عبد القادر

إدارة األعمال

نادي جنين الرياضي وفرع جنين

598944331

28/12_1/1/2015

 25ساعة

تصوير فوتغرافي

218

حنان نعمان جمال اطرش

الرياضيات وأساليب تدريسها

نادي جنين الرياضي وفرع جنين

598944331

28/12_1/1/2015

 25ساعة

تصوير فوتغرافي

219

لياء عماد حسن قطيط

العلوم المالية والمصرفية

نادي جنين الرياضي وفرع جنين

598944331

28/12_1/1/2015

 25ساعة

تصوير فوتغرافي

220

نور عبد الناصر خميس عوده

اللغه اإلنجليزية وأساليب تدريسها

نادي جنين الرياضي وفرع جنين

598944331

28/12_1/1/2015

 25ساعة

تصوير فوتغرافي

221

مراح اسعد محمد اسعد

المحاسبة

نادي جنين الرياضي وفرع جنين

598944331

28/12_1/1/2015

 25ساعة

تصوير فوتغرافي

222

نسيبه عبد الناصر خميس عوده

تعليم العلوم

نادي جنين الرياضي وفرع جنين

598944331

28/12_1/1/2015

 25ساعة

تصوير فوتغرافي

223

تسنيم محمد محمود غباريه

التربية الخاصة

نادي جنين الرياضي وفرع جنين

598944331

28/12_1/1/2015

 25ساعة

تصوير فوتغرافي

224

نوران ناهد انيس معالي

المحاسبة

599307230

22/9_12/10/2014

 16ساعة

دورة االلقاء والخطابة

225

تسنيم زيد بسام عليات

إدارة األعمال

599307230

22/9_12/10/2014

 16ساعة

االلقاء والخطابة

226

دينا مفيد محمد جربان

المحاسبة

599307230

22/9_12/10/2014

 16ساعة

االلقاء والخطابة

227

احمد مفيد محمود جربان

الخدمة االجتماعية

599307230

22/9_12/10/2014

 16ساعة

االلقاء والخطابة

228

تحرير بسام رابح كبها

تعليم التربية اإلسالمية

599307230

22/9_12/10/2014

 16ساعة

االلقاء والخطابة

229

منيار اسعد خمايسه

اللغه اإلنجليزية وأساليب تدريسها

599307230

22/9_12/10/2014

 16ساعة

االلقاء والخطابة

230

احمد راقي أبو علي

المحاسبة

599307230

22/9_12/10/2014

 16ساعة

االلقاء والخطابة

231

مهند اسامه محمد غانم

المحاسبة

599307230

22/9_12/10/2014

 16ساعة

االلقاء والخطابة

االكاديمية الدولية للتدريب الشخصي
والتطوير القيادي
االكاديمية الدولية للتدريب الشخصي
والتطوير القيادي
االكاديمية الدولية للتدريب الشخصي
والتطوير القيادي
االكاديمية الدولية للتدريب الشخصي
والتطوير القيادي
االكاديمية الدولية للتدريب الشخصي
والتطوير القيادي
االكاديمية الدولية للتدريب الشخصي
والتطوير القيادي
االكاديمية الدولية للتدريب الشخصي
والتطوير القيادي
االكاديمية الدولية للتدريب الشخصي
والتطوير القيادي

232

هبه فخري علي تركمان

العلوم المالية والمصرفية

233

يزن حسين حلمي حمدان

التنمية الريفية

234

قصي ايمن شريف سليمان

اللغه اإلنجليزية وأساليب تدريسها

235

سهاد محمود حمامرة

تعليم التربية اإلسالمية

236

ايسر علي طاهر فارس

التسويق

237

عمر حسنين عبد اللطيف حسنين

التسويق

238

عهد تيسير عبد المالك جرادات

الخدمة االجتماعية

239

أسماء عبد القادر أبو بكر

اللغة العربية وأساليب تدريسها

240

بيان نصري حسن داوود

المحاسبة

241

منار بالل فايز سماره

الخدمة االجتماعية

242

مريم محمد سليم أبو بكر

اللغة العربية وأساليب تدريسها

243

والء رضوان محمد جرادات

اللغة العربية وأساليب تدريسها

244

امينه يوسف محمود

المحاسبة

245

امل نبيل نافع عواد

اللغة العربية وأساليب تدريسها

246

لينا عدنان ربايعه

تعليم التربية اإلسالمية

247

جالء عزام محمد سمودي

إدارة األعمال

االكاديمية الدولية للتدريب الشخصي
والتطوير القيادي
االكاديمية الدولية للتدريب الشخصي
والتطوير القيادي
االكاديمية الدولية للتدريب الشخصي
والتطوير القيادي
االكاديمية الدولية للتدريب الشخصي
والتطوير القيادي
االكاديمية الدولية للتدريب الشخصي
والتطوير القيادي
االكاديمية الدولية للتدريب الشخصي
والتطوير القيادي
االكاديمية الدولية للتدريب الشخصي
والتطوير القيادي
االكاديمية الدولية للتدريب الشخصي
والتطوير القيادي
االكاديمية الدولية للتدريب الشخصي
والتطوير القيادي
االكاديمية الدولية للتدريب الشخصي
والتطوير القيادي
االكاديمية الدولية للتدريب الشخصي
والتطوير القيادي
االكاديمية الدولية للتدريب الشخصي
والتطوير القيادي
االكاديمية الدولية للتدريب الشخصي
والتطوير القيادي
االكاديمية الدولية للتدريب الشخصي
والتطوير القيادي
االكاديمية الدولية للتدريب الشخصي
والتطوير القيادي
االكاديمية الدولية للتدريب الشخصي
والتطوير القيادي

599307230

22/9_12/10/2014

 16ساعة

االلقاء والخطابة

599307230

22/9_12/10/2014

 16ساعة

االلقاء والخطابة

599307230

22/9_12/10/2014

 16ساعة

االلقاء والخطابة

599307230

22/9_12/10/2014

 16ساعة

االلقاء والخطابة

599307230

22/9_12/10/2014

 16ساعة

االلقاء والخطابة

599307230

22/9_12/10/2014

 16ساعة

االلقاء والخطابة

599307230

22/9_12/10/2014

 16ساعة

االلقاء والخطابة

599307230

22/9_12/10/2014

 16ساعة

االلقاء والخطابة

599307230

22/9_12/10/2014

 16ساعة

االلقاء والخطابة

599307230

22/9_12/10/2014

 16ساعة

االلقاء والخطابة

599307230

22/9_12/10/2014

 16ساعة

االلقاء والخطابة

599307230

22/9_12/10/2014

 16ساعة

االلقاء والخطابة

599307230

22/9_12/10/2014

 16ساعة

االلقاء والخطابة

599307230

22/9_12/10/2014

 16ساعة

االلقاء والخطابة

599307230

22/9_12/10/2014

 16ساعة

االلقاء والخطابة

599307230

22/9_12/10/2014

 16ساعة

االلقاء والخطابة

االكاديمية الدولية للتدريب الشخصي

248

امال احمد فياض فقها

العلوم المالية والمصرفية

249

احمد بسام قاسم وشاحي

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

هيئة التوجيه السياسي وفرع جنين

250

احمد عاطف محمد أبو عرة

تنمية المجتمع المحلي

هيئة التوجيه السياسي وفرع جنين

598955606

251

احمد عودة ناطور

أنظمة المعلومات الحاسوبية

هيئة التوجيه السياسي وفرع جنين

598955606

8/3_31/3/2015

252

احمد وائل نواف ظاهر

اللغه اإلنجليزية وأساليب تدريسها

هيئة التوجيه السياسي وفرع جنين

598955606

8/3_31/3/2015

 20ساعة

253

اروى خالد إبراهيم خمايسه

المحاسبة

هيئة التوجيه السياسي وفرع جنين

598955606

8/3_31/3/2015

 20ساعة

إعداد كادر شبابي

254

اسيد صالح مصطفى زكارنه

إدارة األعمال

هيئة التوجيه السياسي وفرع جنين

598955606

8/3_31/3/2015

 20ساعة

إعداد كادر شبابي

255

اشواق فياض عبد العفو نزال

المحاسبة

هيئة التوجيه السياسي وفرع جنين

598955606

8/3_31/3/2015

 20ساعة

إعداد كادر شبابي

256

امتثال صالح حسين المساعيد

االقتصاد

هيئة التوجيه السياسي وفرع جنين

598955606

8/3_31/3/2015

 20ساعة

إعداد كادر شبابي

257

امل كمال فخري جرار

إدارة األعمال

هيئة التوجيه السياسي وفرع جنين

598955606

8/3_31/3/2015

 20ساعة

إعداد كادر شبابي

258

انصار بالل محمد صالح

تنمية المجتمع المحلي

هيئة التوجيه السياسي وفرع جنين

598955606

8/3_31/3/2015

 20ساعة

إعداد كادر شبابي

259

ايات عالء الدين حسن شعبان

أنظمة المعلومات الحاسوبية

هيئة التوجيه السياسي وفرع جنين

598955606

8/3_31/3/2015

 20ساعة

إعداد كادر شبابي

260

بيان وليد محمد يوسف

إدارة األعمال

هيئة التوجيه السياسي وفرع جنين

598955606

8/3_31/3/2015

 20ساعة

إعداد كادر شبابي

261

بيان وليدمحمد صبيح

إدارة األعمال

هيئة التوجيه السياسي وفرع جنين

598955606

8/3_31/3/2015

 20ساعة

إعداد كادر شبابي

262

تقوى عدنان يوسف نزال

إدارة األعمال

هيئة التوجيه السياسي وفرع جنين

598955606

8/3_31/3/2015

 20ساعة

إعداد كادر شبابي

263

جميله سامر مرشود

الخدمة االجتماعية

هيئة التوجيه السياسي وفرع جنين

598955606

8/3_31/3/2015

 20ساعة

إعداد كادر شبابي

والتطوير القيادي

599307230

22/9_12/10/2014

 16ساعة

االلقاء والخطابة

598955606

8/3_31/3/2015

 20ساعة

إعداد كادر شبابي

8/3_31/3/2015

 20ساعة

إعداد كادر شبابي

 20ساعة

إعداد كادر شبابي
إعداد كادر شبابي

264

خلود زياد نصوح نزال

العلوم المالية والمصرفية

هيئة التوجيه السياسي وفرع جنين

598955606

8/3_31/3/2015

 20ساعة

إعداد كادر شبابي

265

دينا احمد نافع بلشه

اإلدارة الصحية

هيئة التوجيه السياسي وفرع جنين

598955606

8/3_31/3/2015

 20ساعة

إعداد كادر شبابي

266

راغب رياض محمد نعيرا ت

المحاسبة

هيئة التوجيه السياسي وفرع جنين

598955606

8/3_31/3/2015

 20ساعة

إعداد كادر شبابي

267

رؤى محمود عبد الرحمن مشارقه

إدارة األعمال

هيئة التوجيه السياسي وفرع جنين

598955606

8/3_31/3/2015

 20ساعة

إعداد كادر شبابي

268

ريهام جمال فايد

المرحلة األساسية األولى

هيئة التوجيه السياسي وفرع جنين

598955606

8/3_31/3/2015

 20ساعة

إعداد كادر شبابي

269

سالح بالل محمد صالح

تنمية المجتمع المحلي

هيئة التوجيه السياسي وفرع جنين

598955606

8/3_31/3/2015

 20ساعة

إعداد كادر شبابي

270

سهى علي فالح صعابنه

اللغه اإلنجليزية وأساليب تدريسها

هيئة التوجيه السياسي وفرع جنين

598955606

8/3_31/3/2015

 20ساعة

إعداد كادر شبابي

271

شيماء امجد عبد اهلل عمارنه

تنمية المجتمع المحلي

هيئة التوجيه السياسي وفرع جنين

598955606

8/3_31/3/2015

 20ساعة

إعداد كادر شبابي

272

عارف عبد السالم عارف حنايشه

تنمية المجتمع المحلي

هيئة التوجيه السياسي وفرع جنين

598955606

8/3_31/3/2015

 20ساعة

إعداد كادر شبابي

273

عائشة علي عبد الجليل

أنظمة المعلومات الحاسوبية

هيئة التوجيه السياسي وفرع جنين

598955606

8/3_31/3/2015

 20ساعة

إعداد كادر شبابي

274

عماد حمدان رجا ربايعه

المحاسبة

هيئة التوجيه السياسي وفرع جنين

598955606

8/3_31/3/2015

 20ساعة

إعداد كادر شبابي

275

عمار محمد سعيد احمد أبو زينه

المحاسبة

هيئة التوجيه السياسي وفرع جنين

598955606

8/3_31/3/2015

 20ساعة

إعداد كادر شبابي

276

عمر فيصل محمود أبو كحيل

تنمية المجتمع المحلي

هيئة التوجيه السياسي وفرع جنين

598955606

8/3_31/3/2015

 20ساعة

إعداد كادر شبابي

277

عمرو عدنان يوسف عدنان

المحاسبة

هيئة التوجيه السياسي وفرع جنين

598955606

8/3_31/3/2015

 20ساعة

إعداد كادر شبابي

278

عهد فؤاد يوسف موسى

تنمية المجتمع المحلي

هيئة التوجيه السياسي وفرع جنين

598955606

8/3_31/3/2015

 20ساعة

إعداد كادر شبابي

279

محمد سليمان عبد الكريم حماد

التسويق

هيئة التوجيه السياسي وفرع جنين

598955606

8/3_31/3/2015

 20ساعة

إعداد كادر شبابي

280

محمد سامي محمد صبيح

العلوم المالية والمصرفية

هيئة التوجيه السياسي وفرع جنين

598955606

8/3_31/3/2015

 20ساعة

إعداد كادر شبابي

281

محمد وليد زكارنه

إدارة األعمال

هيئة التوجيه السياسي وفرع جنين

598955606

8/3_31/3/2015

 20ساعة

إعداد كادر شبابي

282

محمد ياسر فتحي أبو بكر

إدارة األعمال

هيئة التوجيه السياسي وفرع جنين

598955606

8/3_31/3/2015

 20ساعة

إعداد كادر شبابي

283

معتزجمال محمد نزال

إدارة األعمال

هيئة التوجيه السياسي وفرع جنين

598955606

8/3_31/3/2015

 20ساعة

إعداد كادر شبابي

284

ملوك فايز مصطفى خليلية

إدارة األعمال

هيئة التوجيه السياسي وفرع جنين

598955606

8/3_31/3/2015

 20ساعة

إعداد كادر شبابي

285

ميساء زياد مرعي

تنمية المجتمع المحلي

هيئة التوجيه السياسي وفرع جنين

598955606

8/3_31/3/2015

 20ساعة

إعداد كادر شبابي

286

نجوى رياض محمود عمريه

المحاسبة

هيئة التوجيه السياسي وفرع جنين

598955606

8/3_31/3/2015

 20ساعة

إعداد كادر شبابي

287

نسيم ماهر خالد جرادات

تعليم االجتماعيات

هيئة التوجيه السياسي وفرع جنين

598955606

8/3_31/3/2015

 20ساعة

إعداد كادر شبابي

288

نضال نصر محمود استيتي

المرحلة األساسية األولى

هيئة التوجيه السياسي وفرع جنين

598955606

8/3_31/3/2015

 20ساعة

إعداد كادر شبابي

289

نيفين راجح احمد السعدي

العلوم المالية والمصرفية

هيئة التوجيه السياسي وفرع جنين

598955606

8/3_31/3/2015

 20ساعة

إعداد كادر شبابي

290

هبه ذوقان حسني جرار

إدارة األعمال

هيئة التوجيه السياسي وفرع جنين

598955606

8/3_31/3/2015

 20ساعة

إعداد كادر شبابي

291

هيا عبد الفتاح محمد عواد

العلوم المالية والمصرفية

هيئة التوجيه السياسي وفرع جنين

598955606

8/3_31/3/2015

 20ساعة

إعداد كادر شبابي

292

والء جمال عبد الكريم أبو ناعسه

إدارة األعمال

هيئة التوجيه السياسي وفرع جنين

598955606

8/3_31/3/2015

 20ساعة

إعداد كادر شبابي

293

وليد ضرار إبراهيم عز الدين

المحاسبة

هيئة التوجيه السياسي وفرع جنين

598955606

8/3_31/3/2015

 20ساعة

إعداد كادر شبابي

294

يونس داوو عبد اللطيف عالري

إدارة األعمال

هيئة التوجيه السياسي وفرع جنين

598955606

8/3_31/3/2015

 20ساعة

إعداد كادر شبابي

295

خالد علي نادر خمايسه

العلوم المالية والمصرفية

هيئة التوجيه السياسي وفرع جنين

598955606

8/3_31/3/2015

 20ساعة

إعداد كادر شبابي

296

وائل محمد نور زكارنه

اللغة العربية وأساليب تدريسها

هيئة التوجيه السياسي وفرع جنين

598955606

8/3_31/3/2015

 20ساعة

إعداد كادر شبابي

297

كتيبه ربحي سعد أبو حسن

تعليم االجتماعيات

هيئة التوجيه السياسي وفرع جنين

598955606

8/3_31/3/2015

 20ساعة

إعداد كادر شبابي

298

يحيى جمال احمد عنتير

إدارة األعمال

هيئة التوجيه السياسي وفرع جنين

598955606

8/3_31/3/2015

 20ساعة

إعداد كادر شبابي

299

ابرار بسام احمد ديسي

تنمية المجتمع المحلي

رؤيا العالميه و efeوفرع جنين

598950825

12/4_15/4/2015

 25ساعة

البحث عن عمل هو عمل

300

إبراهيم نسيم قطيط

المحاسبة

رؤيا العالميه و efeوفرع جنين

598950825

12/4_15/4/2015

 25ساعة

البحث عن عمل هو عمل

301

اصالح احمد محمد غريبه

إدارة األعمال

رؤيا العالميه و efeوفرع جنين

598950825

12/4_15/4/2015

 25ساعة

البحث عن عمل هو عمل

302

امال احمد فياض فقها

العلوم المالية والمصرفية

رؤيا العالميه و efeوفرع جنين

598950825

12/4_15/4/2015

 25ساعة

البحث عن عمل هو عمل

303

ثائر غالب نمر أبو بكر

المحاسبة

رؤيا العالميه و efeوفرع جنين

598950825

12/4_15/4/2015

 25ساعة

البحث عن عمل هو عمل

304

جمالت بهجت شعبان

اللغه اإلنجليزية وأساليب تدريسها

رؤيا العالميه و efeوفرع جنين

598950825

12/4_15/4/2015

 25ساعة

البحث عن عمل هو عمل

305

رامي عبد الرؤوف سالطنه

العلوم المالية والمصرفية

رؤيا العالميه و efeوفرع جنين

598950825

12/4_15/4/2015

 25ساعة

البحث عن عمل هو عمل

306

رنا نوفل صابر عواد

المرحلة األساسية األولى

رؤيا العالميه و efeوفرع جنين

598950825

12/4_15/4/2015

 25ساعة

البحث عن عمل هو عمل

307

رنده بديع زيدان

إدارة األعمال

رؤيا العالميه و efeوفرع جنين

598950825

12/4_15/4/2015

 25ساعة

البحث عن عمل هو عمل

308

رنين امين يوسف نزال

العلوم المالية والمصرفية

رؤيا العالميه و efeوفرع جنين

598950825

12/4_15/4/2015

 25ساعة

البحث عن عمل هو عمل

309

روان عصام احمد حسين

تعليم االجتماعيات

رؤيا العالميه و efeوفرع جنين

598950825

12/4_15/4/2015

 25ساعة

البحث عن عمل هو عمل

310

ريم رماح فتحي أبو بكر

إدارة األعمال

رؤيا العالميه و efeوفرع جنين

598950825

12/4_15/4/2015

 25ساعة

البحث عن عمل هو عمل

311

سبا إبراهيم محمد شكري العارضه

المحاسبة

رؤيا العالميه و efeوفرع جنين

598950825

12/4_15/4/2015

 25ساعة

البحث عن عمل هو عمل

312

غدير نوفل صابر عواد

الرياضيات وأساليب تدريسها

رؤيا العالميه و efeوفرع جنين

598950825

12/4_15/4/2015

 25ساعة

البحث عن عمل هو عمل

313

فادي بشار منصور

تعليم التربية اإلسالمية

رؤيا العالميه و efeوفرع جنين

598950825

12/4_15/4/2015

 25ساعة

البحث عن عمل هو عمل

314

محمد يحيى سعيد أبو مويس

االقتصاد

رؤيا العالميه و efeوفرع جنين

598950825

12/4_15/4/2015

 25ساعة

البحث عن عمل هو عمل

315

محمود اسعد شعبان

تعليم التربية اإلسالمية

رؤيا العالميه و efeوفرع جنين

598950825

12/4_15/4/2015

 25ساعة

البحث عن عمل هو عمل

316

محمود فايق توفيق العالونه

الرياضيات وأساليب تدريسها

رؤيا العالميه و efeوفرع جنين

598950825

12/4_15/4/2015

 25ساعة

البحث عن عمل هو عمل

317

نبيل وجيه عطاطره

المحاسبة

رؤيا العالميه و efeوفرع جنين

598950825

12/4_15/4/2015

 25ساعة

البحث عن عمل هو عمل

318

ندى علي احمد عطاطره

المحاسبة

رؤيا العالميه و efeوفرع جنين

598950825

12/4_15/4/2015

 25ساعة

البحث عن عمل هو عمل

319

هديل عمر عبد الحميد مسعد

إدارة األعمال

رؤيا العالميه و efeوفرع جنين

598950825

12/4_15/4/2015

 25ساعة

البحث عن عمل هو عمل

320

هناء منير جميل براهمه

إدارة األعمال

رؤيا العالميه و efeوفرع جنين

598950825

12/4_15/4/2015

 25ساعة

البحث عن عمل هو عمل

321

هنادي حمدان يوسف مشارقه

المحاسبة

رؤيا العالميه و efeوفرع جنين

598950825

12/4_15/4/2015

 25ساعة

البحث عن عمل هو عمل

322

هبه ذوقان حسني جرار

إدارة األعمال

رؤيا العالميه و efeوفرع جنين

598950825

12/4_15/4/2015

 25ساعة

البحث عن عمل هو عمل

323

محمد سليمان عبد الكريم حماد

التسويق

رؤيا العالميه و efeوفرع جنين

598950825

12/4_15/4/2015

 25ساعة

البحث عن عمل هو عمل

324

سامر محمد مصطفى عرقاوي

المحاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

598904506

1/4_20/4/2015

 16ساعة

مساري إلى المهنية

325

وليد ضرار إبراهيم عز الدين

المحاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

598904506

1/4_20/4/2015

 16ساعة

مساري إلى المهنية

326

ريهام جمال محمد فايد

المرحلة األساسية األولى

مؤسسة إنجاز فلسطين

598904506

1/4_20/4/2015

 16ساعة

مساري إلى المهنية

327

هند غالب فارس عيسه

أنظمة المعلومات الحاسوبية

مؤسسة إنجاز فلسطين

598904506

1/4_20/4/2015

 16ساعة

مساري إلى المهنية

328

اروى خالد إبراهيم خمايسه

المحاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

598904506

1/4_20/4/2015

 16ساعة

مساري إلى المهنية

329

سهى علي فالح صعابنه

اللغه اإلنجليزية وأساليب تدريسها

مؤسسة إنجاز فلسطين

598904506

1/4_20/4/2015

 16ساعة

مساري إلى المهنية

330

رفيف محمد يوسف أبو سيفين

إدارة األعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

598904506

1/4_20/4/2015

 16ساعة

مساري إلى المهنية

331

رنده بديع محمود زيدان

إدارة األعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

598904506

1/4_20/4/2015

 16ساعة

مساري إلى المهنية

332

محمد سامي محمد صبيح

العلوم المالية والمصرفية

مؤسسة إنجاز فلسطين

598904506

1/4_20/4/2015

 16ساعة

مساري إلى المهنية

333

امتثال صالح حسين المساعيد

االقتصاد

مؤسسة إنجاز فلسطين

598904506

1/4_20/4/2015

 16ساعة

مساري إلى المهنية

334

شرين احمد داوود إبراهيم

االقتصاد

مؤسسة إنجاز فلسطين

598904506

1/4_20/4/2015

 16ساعة

مساري إلى المهنية

335

رشا زهدي بشير غوادره

أنظمة المعلومات الحاسوبية

مؤسسة إنجاز فلسطين

598904506

1/4_20/4/2015

 16ساعة

مساري إلى المهنية

336

هدى نوح عبد السالم مساد

أنظمة المعلومات الحاسوبية

مؤسسة إنجاز فلسطين

598904506

1/4_20/4/2015

 16ساعة

مساري إلى المهنية

337

نغم عزات ناجي احمد العبد

تنمية المجتمع المحلي

مؤسسة إنجاز فلسطين

598904506

1/4_20/4/2015

 16ساعة

مساري إلى المهنية

338

انغام توفيق احمد أبو الرب

تعليم االجتماعيات

مؤسسة إنجاز فلسطين

598904506

1/4_20/4/2015

 16ساعة

مساري إلى المهنية

339

لينا عبد الرحمن فؤاد

إدارة األعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

598904506

1/4_20/4/2015

 16ساعة

مساري إلى المهنية

340

ديما رشيد عزت جرار

االقتصاد

مؤسسة إنجاز فلسطين

598904506

1/4_20/4/2015

 16ساعة

مساري إلى المهنية

341

هال محمد خليل فراحتي

االقتصاد

مؤسسة إنجاز فلسطين

598904506

1/4_20/4/2015

 16ساعة

مساري إلى المهنية

342

أسماء رياض حسن خله

العلوم المالية والمصرفية

مؤسسة إنجاز فلسطين

598904506

1/4_20/4/2015

 16ساعة

مساري إلى المهنية

343

هديل محمد محمود أبو الهيجا

تعليم العلوم

مؤسسة إنجاز فلسطين

598904506

1/4_20/4/2015

 16ساعة

مساري إلى المهنية

344

ميرفت وليد احمد السعيد

أنظمة المعلومات الحاسوبية

مؤسسة إنجاز فلسطين

598904506

1/4_20/4/2015

 16ساعة

مساري إلى المهنية

345

اسيل عماد حسن قطيط

المحاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

598904506

1/4_20/4/2015

 16ساعة

مساري إلى المهنية

346

دعاء نامق محمد عابد

التسويق

مؤسسة إنجاز فلسطين

598904506

1/4_20/4/2015

 16ساعة

مساري إلى المهنية

347

عرين صالح صبري عابد

إدارة األعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

598904506

1/4_20/4/2015

 16ساعة

مساري إلى المهنية

348

محمد نافز الحبايبه

العلوم المالية والمصرفية

مؤسسة إنجاز فلسطين

598904506

1/4_20/4/2015

 16ساعة

مساري إلى المهنية

349

صابرين احمد محمد الشرفي

أنظمة المعلومات الحاسوبية

مؤسسة إنجاز فلسطين

598904506

1/4_20/4/2015

 16ساعة

مساري إلى المهنية

350

غفران محمود احمد أبو الرب

أنظمة المعلومات الحاسوبية

مؤسسة إنجاز فلسطين

598904506

1/4_20/4/2015

 16ساعة

مساري إلى المهنية

351

يوسف عدنان مرعي

المحاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

598904506

1/4_20/4/2015

 16ساعة

مساري إلى المهنية

352

شادي شاكر نزال

المحاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

598904506

1/4_20/4/2015

 16ساعة

مساري إلى المهنية

353

حنين صالح حسين واكد

إدارة األعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

598904506

1/4_20/4/2015

 16ساعة

مساري إلى المهنية

354

نورة غسان محمد غنام

العلوم المالية والمصرفية

مؤسسة إنجاز فلسطين

598904506

1/4_20/4/2015

 16ساعة

مساري إلى المهنية

355

وفاء عبد الرازق خليل كميل

تعليم االجتماعيات

مؤسسة إنجاز فلسطين

598904506

1/4_20/4/2015

 16ساعة

مساري إلى المهنية

356

محمد يحيى سعيد أبو مويس

االقتصاد

مؤسسة إنجاز فلسطين

598904506

1/4_20/4/2015

 16ساعة

مساري إلى المهنية

357

خالد علي نادر خمايسه

العلوم المالية والمصرفية

مؤسسة إنجاز فلسطين

598904506

1/4_20/4/2015

 16ساعة

مساري إلى المهنية

358

فداء يوسف خزيميه

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

مؤسسة إنجاز فلسطين

598904506

1/4_20/4/2015

 16ساعة

مساري إلى المهنية

359

ساجده وليد جميل صعابنه

اإلنتاج النباتي والوقاية

وزارة الزراعة وفرع جنين

598931056

14/1_15/1/2015

 10ساعات

تطعيم الخضار والفواكه

360

ثناء عبد الباسط عبد المجيد

اإلنتاج النباتي والوقاية

وزارة الزراعة وفرع جنين

598931056

14/1_15/1/2015

 10ساعات

تطعيم الخضار والفواكه

361

هنادي امجد وليد موسى

اإلنتاج النباتي والوقاية

وزارة الزراعة وفرع جنين

598931056

14/1_15/1/2015

 10ساعات

تطعيم الخضار والفواكه

362

لينا محمد محمود صبح

اإلنتاج النباتي والوقاية

وزارة الزراعة وفرع جنين

598931056

14/1_15/1/2015

 10ساعات

تطعيم الخضار والفواكه

363

كرام عصام نمر صباح

اإلنتاج النباتي والوقاية

وزارة الزراعة وفرع جنين

598931056

14/1_15/1/2015

 10ساعات

تطعيم الخضار والفواكه

364

بادره رسالن شافع سعدي

اإلنتاج النباتي والوقاية

وزارة الزراعة وفرع جنين

598931056

14/1_15/1/2015

 10ساعات

تطعيم الخضار والفواكه

365

وسيم سالمه محمود مطاوع

اإلنتاج النباتي والوقاية

وزارة الزراعة وفرع جنين

598931056

14/1_15/1/2015

 10ساعات

تطعيم الخضار والفواكه

366

لبيب محمد احمد بشارات

اإلنتاج النباتي والوقاية

وزارة الزراعة وفرع جنين

598931056

14/1_15/1/2015

 10ساعات

تطعيم الخضار والفواكه

367

محمد هشام محمد احمد

اإلنتاج النباتي والوقاية

وزارة الزراعة وفرع جنين

598931056

14/1_15/1/2015

 10ساعات

تطعيم الخضار والفواكه

368

نشوى محمد صادق ياسين

اإلنتاج النباتي والوقاية

وزارة الزراعة وفرع جنين

598931056

14/1_15/1/2015

 10ساعات

تطعيم الخضار والفواكه

369

براءه محمد اسعد فياض

اإلنتاج النباتي والوقاية

وزارة الزراعة وفرع جنين

598931056

14/1_15/1/2015

 10ساعات

تطعيم الخضار والفواكه

370

ربان غسان صالح أبو الرب

اإلنتاج النباتي والوقاية

وزارة الزراعة وفرع جنين

598931056

14/1_15/1/2015

 10ساعات

تطعيم الخضار والفواكه

371

حنين اسامه أبو الرب

اإلنتاج النباتي والوقاية

وزارة الزراعة وفرع جنين

598931056

14/1_15/1/2015

 10ساعات

تطعيم الخضار والفواكه

372

ساجده احمد سعيد زيود

اإلنتاج النباتي والوقاية

وزارة الزراعة وفرع جنين

598931056

14/1_15/1/2015

 10ساعات

تطعيم الخضار والفواكه

373

شادلين محمد نعمان حوشيه

اإلنتاج النباتي والوقاية

وزارة الزراعة وفرع جنين

598931056

14/1_15/1/2015

 10ساعات

تطعيم الخضار والفواكه

374

حميد نايف محمد بشارات

اإلنتاج النباتي والوقاية

وزارة الزراعة وفرع جنين

598931056

14/1_15/1/2015

 10ساعات

تطعيم الخضار والفواكه

375

حسام يوسف محمد القطيشات

اإلنتاج النباتي والوقاية

وزارة الزراعة وفرع جنين

598931056

14/1_15/1/2015

 10ساعات

تطعيم الخضار والفواكه

376

حسين نبيل حسين

اإلنتاج النباتي والوقاية

وزارة الزراعة وفرع جنين

598931056

14/1_15/1/2015

 10ساعات

تطعيم الخضار والفواكه

377

هبه ياسين احمد سهمود

اإلنتاج النباتي والوقاية

وزارة الزراعة وفرع جنين

598931056

14/1_15/1/2015

 10ساعات

تطعيم الخضار والفواكه

378

سائد مصباح حسن مشارقه

اإلنتاج النباتي والوقاية

وزارة الزراعة وفرع جنين

598931056

14/1_15/1/2015

 10ساعات

تطعيم الخضار والفواكه

379

عماد عوض صالح بني عوده

اإلنتاج النباتي والوقاية

وزارة الزراعة وفرع جنين

598931056

14/1_15/1/2015

 10ساعات

تطعيم الخضار والفواكه

380

معتز نزيه مسعود ربايعه

اإلنتاج النباتي والوقاية

وزارة الزراعة وفرع جنين

598931056

14/1_15/1/2015

 10ساعات

تطعيم الخضار والفواكه

381

نور وجيه اديب

اإلنتاج النباتي والوقاية

وزارة الزراعة وفرع جنين

598931056

14/1_15/1/2015

 10ساعات

تطعيم الخضار والفواكه

382

صالح حسن خليل ربايعه

اإلنتاج النباتي والوقاية

وزارة الزراعة وفرع جنين

598931056

14/1_15/1/2015

 10ساعات

تطعيم الخضار والفواكه

383

محمد احمد خضر طه

اإلنتاج النباتي والوقاية

وزارة الزراعة وفرع جنين

598931056

14/1_15/1/2015

 10ساعات

تطعيم الخضار والفواكه

384

رياض رسالن كامل حمران

اإلنتاج النباتي والوقاية

وزارة الزراعة وفرع جنين

598931056

14/1_15/1/2015

 10ساعات

تطعيم الخضار والفواكه

385

مروان محمود عبد الرحيم جمعه

اإلنتاج النباتي والوقاية

وزارة الزراعة وفرع جنين

598931056

14/1_15/1/2015

 10ساعات

تطعيم الخضار والفواكه

386

عيد مصطفى بشارات

اإلنتاج النباتي والوقاية

وزارة الزراعة وفرع جنين

598931056

14/1_15/1/2015

 10ساعات

تطعيم الخضار والفواكه

387

شهد سمير حسن ياسين

اإلنتاج النباتي والوقاية

وزارة الزراعة وفرع جنين

598931056

14/1_15/1/2015

 10ساعات

تطعيم الخضار والفواكه

388

حنين احمد مصطفى غسان

اإلنتاج النباتي والوقاية

وزارة الزراعة وفرع جنين

598931056

14/1_15/1/2015

 10ساعات

تطعيم الخضار والفواكه

389

ايات عاطف بني عوده

اإلنتاج النباتي والوقاية

وزارة الزراعة وفرع جنين

598931056

14/1_15/1/2015

 10ساعات

تطعيم الخضار والفواكه

390

محمد ظافر محمد عبوشي

اإلنتاج النباتي والوقاية

وزارة الزراعة وفرع جنين

598931056

14/1_15/1/2015

 10ساعات

تطعيم الخضار والفواكه

391

فادي عبد المجيد

اإلنتاج النباتي والوقاية

وزارة الزراعة وفرع جنين

598931056

14/1_15/1/2015

 10ساعات

تطعيم الخضار والفواكه

392

شهد سمير حسن ياسين

اإلنتاج النباتي والوقاية

وزارة الزراعة وفرع جنين

598931056

14/1_15/1/2015

 10ساعات

تطعيم الخضار والفواكه

393

جمة إبراهيم علي أبو الحسن

اإلنتاج النباتي والوقاية

وزارة الزراعة وفرع جنين

598931056

14/1_15/1/2015

 10ساعات

تطعيم الخضار والفواكه

394

وسام نزيه سعيد أبو عون

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/3_30/3/2015

 40ساعة

Google sketch up

395

فداء يوسف خزيميه

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/3_30/3/2015

 40ساعة

Google sketch up

396

ريما صالح نزال

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/3_30/3/2015

 40ساعة

Google sketch up

397

احمد بسام قاسم الوشاحي

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/3_30/3/2015

 40ساعة

Google sketch up

398

سالم حسن صادق زيد

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/3_30/3/2015

 40ساعة

Google sketch up

399

االء رائد سعيد عبد اهلل

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/3_30/3/2015

 40ساعة

Google sketch up

400

اروى خالد إبراهيم خمايسه

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/3_30/3/2015

 40ساعة

Google sketch up

401

احمد عالن موسى الحاج

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/3_30/3/2015

 40ساعة

Google sketch up

402

معاذ جمال سعيد

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/3_30/3/2015

 40ساعة

Google sketch up

403

داليا غالب محمود أبو الرب

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/3_30/3/2015

 40ساعة

Google sketch up

404

اشجان عبد الباسط ياسين

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/3_30/3/2015

 40ساعة

Google sketch up

405

سناء احمد فياض فقها

اللغه اإلنجليزية وأساليب تدريسها نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/3_30/3/2015

 40ساعة

Google sketch up

406

اروى عصام مصطفى زكارنه

إدارة األعمال

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/3_30/3/2015

 40ساعة

Google sketch up

407

سميحه نظام احمد سوقيه

المحاسبة

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/3_30/3/2015

 40ساعة

Google sketch up

أنظمة المعلومات الحاسوبية

أنظمة المعلومات الحاسوبية

408

جنان احمد سليمان كلدرون

409

معتصم علي حبايبه

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

410

عبد الرحمن محمد محمود عطاطره

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

411

رجاء محمود سعيد العيسه

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/3_30/3/2015

412

سهى علي فالح صعابنه

اللغه اإلنجليزية وأساليب تدريسها نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/3_30/3/2015

 40ساعة

413

ايات محمد حسين أبو الرب

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/3_30/3/2015

 40ساعة

Google sketch up

414

بسمه حكمت محمود نصر

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/3_30/3/2015

 40ساعة

Google sketch up

415

ياسمين عبد الرازق يوسف ربايعه

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/3_30/3/2015

 40ساعة

Google sketch up

416

عمر محمود حسين مشارقه

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/3_30/3/2015

 40ساعة

Google sketch up

417

مرح جمال ملوح

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/3_30/3/2015

 40ساعة

Google sketch up

418

الين فواز أبو غالي

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/3_30/3/2015

 40ساعة

Google sketch up

419

شاميه مفيد عبد اللطيف ربايعه

أنظمة المعلومات الحاسوبية

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/3_30/3/2015

 40ساعة

Google sketch up

420

عريب سمير عبد الرحمن أبو الرب

أنظمة المعلومات الحاسوبية

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/3_30/3/2015

 40ساعة

Google sketch up

421

عبد الجبار هاشم خطيب

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/3_30/3/2015

 40ساعة

Google sketch up

422

نور عزت بهجت محمود

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/3_30/3/2015

 40ساعة

Google sketch up

423

روان مروان شادوف

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/3_30/3/2015

 40ساعة

Google sketch up

أنظمة المعلومات الحاسوبية

أنظمة المعلومات الحاسوبية

التسويق

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/3_30/3/2015

 40ساعة

Google sketch up

598944331

21/3_30/3/2015

 40ساعة

Google sketch up

21/3_30/3/2015

 40ساعة

Google sketch up

 40ساعة

Google sketch up
Google sketch up

424

روان محمد هاشم أبو جعب

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/3_30/3/2015

 40ساعة

Google sketch up

425

وئام نزيه سعيد أبو عون

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/3_30/3/2015

 40ساعة

Google sketch up

426

كفاح صالح خليل ربايعه

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/3_30/3/2015

 40ساعة

Google sketch up

427

فوزيه سامر سعدي سمودي

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/3_30/3/2015

 40ساعة

Google sketch up

428

اسراء امين محمد أبو الرب

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/3_30/3/2015

 40ساعة

Google sketch up

429

روان موفق أبو حسن

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/3_30/3/2015

 40ساعة

Google sketch up

430

رزان عمر محمدزين الدين

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/3_30/3/2015

 40ساعة

Google sketch up

431

اسراء امين محمد أبو الرب

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/3_30/3/2015

 40ساعة

Google sketch up

432

نهال زهير شوكت قاللوه

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/3_30/3/2015

 40ساعة

Google sketch up

433

نور محمد صادق أبو الخير

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/3_30/3/2015

 40ساعة

Google sketch up

434

محمد نجيب محمد نزال

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/3_30/3/2015

 40ساعة

Google sketch up

435

احمد عالن موسى الحاج

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

فرع جنين

2503351

3/2/2015

 4ساعات

ورشة االوردينو

436

معاذ جمال سليمان سعيد

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

فرع جنين

2503351

3/2/2015

 4ساعات

ورشة االوردينو

437

إبراهيم جمال خمايسه

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

فرع جنين

2503351

3/2/2015

 4ساعات

ورشة االوردينو

438

علي احمد فرج

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

فرع جنين

2503351

3/2/2015

 4ساعات

ورشة االوردينو

439

احمد لبيب محمد قطيط

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

فرع جنين

2503351

3/2/2015

 4ساعات

ورشة االوردينو

أنظمة المعلومات الحاسوبية

أنظمة المعلومات الحاسوبية

440

هالل عمر إبراهيم يحيى

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

فرع جنين

2503351

3/2/2015

 4ساعات

ورشة االوردينو

441

اميمه عبد الباسط صادق دقة

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

فرع جنين

2503351

3/2/2015

 4ساعات

ورشة االوردينو

442

كفاح صالح خليل ربايعه

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

فرع جنين

2503351

3/2/2015

 4ساعات

ورشة االوردينو

443

مرنا مصطفى اسعد شوله

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

فرع جنين

2503351

3/2/2015

 4ساعات

ورشة االوردينو

444

نهال زهير شوكت قاللوه

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

فرع جنين

2503351

3/2/2015

 4ساعات

ورشة االوردينو

445

ياسمين عبد الرازق يوسف ربايعه

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

فرع جنين

2503351

3/2/2015

 4ساعات

ورشة االوردينو

446

سماح محمود حمدان السيد احمد

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

فرع جنين

2503351

3/2/2015

 4ساعات

ورشة االوردينو

447

احمد عوده ناطور

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

فرع جنين

2503351

3/2/2015

 4ساعات

ورشة االوردينو

448

رغده محمد يوسف سباعنه

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

فرع جنين

2503351

3/2/2015

 4ساعات

ورشة االوردينو

449

رهام غالب عبد العزيز نعيم

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

فرع جنين

2503351

3/2/2015

 4ساعات

ورشة االوردينو

450

امنه مصطفى خميس عوده

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

فرع جنين

2503351

3/2/2015

 4ساعات

ورشة االوردينو

451

سهى برهان صدقي محاميد

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

فرع جنين

2503351

3/2/2015

 4ساعات

ورشة االوردينو

452

سجود حسين عبد اهلل جمال

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

فرع جنين

2503351

3/2/2015

 4ساعات

ورشة االوردينو

453

روان موفق أبو حسن

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

فرع جنين

2503351

3/2/2015

 4ساعات

ورشة االوردينو

454

فوزيه سامر سعدي سمودي

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

فرع جنين

2503351

3/2/2015

 4ساعات

ورشة االوردينو

455

االء رائد سعيد عبد اهلل

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

فرع جنين

2503351

3/2/2015

 4ساعات

ورشة االوردينو

456

كوثر عناء سليمان غوادرة

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

فرع جنين

2503351

3/2/2015

 4ساعات

ورشة االوردينو

457

ميرفت محمود احمد قنديله

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

فرع جنين

2503351

3/2/2015

 4ساعات

ورشة االوردينو

458

شيراز ماهر محمد

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

فرع جنين

2503351

3/2/2015

 4ساعات

ورشة االوردينو

459

أسماء ايسر انيس زيود

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

فرع جنين

2503351

3/2/2015

 4ساعات

ورشة االوردينو

460

نور عزات بهجت محمود

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

فرع جنين

2503351

3/2/2015

 4ساعات

ورشة االوردينو

461

اسراء امين محمد أبو الرب

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

فرع جنين

2503351

3/2/2015

 4ساعات

ورشة االوردينو

462

توفيق رياض عمارنه

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

فرع جنين

2503351

3/2/2015

 4ساعات

ورشة االوردينو

463

اريج صالح نواهضه

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

فرع جنين

2503351

3/2/2015

 4ساعات

ورشة االوردينو

464

انوار ناصر احمد حثناوي

المحاسبة

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

17/1_22/1/2015

 25ساعة

دورة القياده أثناء العمل

465

لينا عبد الرحمن سيقلي

إدارة األعمال

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

17/1_22/1/2015

 25ساعة

دورة القياده أثناء العمل

466

منار عبد الرحمن أبو بكر

أنظمة المعلومات الحاسوبية

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

17/1_22/1/2015

 25ساعة

دورة القياده أثناء العمل

467

ليانا ماجد عزامطة لغة انجليزية

اللغه اإلنجليزية وأساليب تدريسها نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

17/1_22/1/2015

 25ساعة

دورة القياده أثناء العمل

468

رفعت عالن موسى الحاج

أنظمة المعلومات الحاسوبية

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

17/1_22/1/2015

 25ساعة

دورة القياده أثناء العمل

469

احمد عالن موسى الحاج

أنظمة المعلومات الحاسوبية

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

17/1_22/1/2015

 25ساعة

دورة القياده أثناء العمل

470

معاذ جمال سعيد

أنظمة المعلومات الحاسوبية

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

17/1_22/1/2015

 25ساعة

دورة القياده أثناء العمل

471

قصي ايمن شريف سليمان

أنظمة المعلومات الحاسوبية

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

17/1_22/1/2015

 25ساعة

دورة القياده أثناء العمل

472

دينا خالد أبو سرور

العلوم المالية والمصرفية

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

17/1_22/1/2015

 25ساعة

دورة القياده أثناء العمل

473

عائشه عماد يوسف

تعليم التربية اإلسالمية

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

17/1_22/1/2015

 25ساعة

دورة القياده أثناء العمل

474

سالح عمر احمد ملحم

االقتصاد

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

17/1_22/1/2015

 25ساعة

دورة القياده أثناء العمل

475

هديل فواز محمد ربايعه

االقتصاد

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

17/1_22/1/2015

 25ساعة

دورة القياده أثناء العمل

476

دينا مفيد محمد جربان

المحاسبة

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

17/1_22/1/2015

 25ساعة

دورة القياده أثناء العمل

477

احمد مفيد محمد جربان

الخدمة االجتماعية

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

17/1_22/1/2015

 25ساعة

دورة القياده أثناء العمل

478

ندى احمد عبد المنعم حمدان

اللغه اإلنجليزية وأساليب تدريسها نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

17/1_22/1/2015

 25ساعة

دورة القياده أثناء العمل

479

صفد كرم احمد عليات

المرحلة األساسية األولى

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

17/1_22/1/2015

 25ساعة

دورة القياده أثناء العمل

480

رغده جمال محمد عليات

المرحلة األساسية األولى

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

17/1_22/1/2015

 25ساعة

دورة القياده أثناء العمل

481

تسنيم هشام مصطفى أبو راس

إدارة األعمال

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

17/1_22/1/2015

 25ساعة

دورة القياده أثناء العمل

482

لؤي فالح حسن إبراهيم

إدارة األعمال

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

17/1_22/1/2015

 25ساعة

دورة القياده أثناء العمل

483

عامر يوسف محمد ملحم

إدارة األعمال

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

17/1_22/1/2015

 25ساعة

دورة القياده أثناء العمل

484

دينا مفيد محمد جربان

المحاسبة

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

17/1_22/1/2015

 25ساعة

دورة القياده أثناء العمل

485

احمد مفيد محمد جربان

تنمية المجتمع المحلي

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

17/1_22/1/2015

 25ساعة

دورة القياده أثناء العمل

486

عبد اهلل احمد عبد اهلل مرعي

المرحلة األساسية األولى

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

17/1_22/1/2015

 25ساعة

دورة القياده أثناء العمل

487

ناصر محمد محمود مرعي

اإلنتاج النباتي والوقاية

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

17/1_22/1/2015

 25ساعة

دورة القياده أثناء العمل

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

17/1_22/1/2015

 25ساعة

دورة القياده أثناء العمل

488

هبه عبد الستار عويضات

المحاسبة

15/2_25/2/2015

 100ساعة

المرحلة االساسية األولى

489

دعاء طالل عبد اهلل خلوف

اإلدارة الصحية

منتدى المعلمين وكلية والدروف وفرع جنين 599711846

 100ساعة

المرحلة االساسية األولى

490

جنان غالب مصطفى تركمان

الخدمة االجتماعية

منتدى المعلمين وكلية والدروف وفرع جنين 599711846

15/2_25/2/2015

المرحلة االساسية األولى

491

رحمة محمود محمد أبو الرب

تعليم التربية اإلسالمية

منتدى المعلمين وكلية والدروف وفرع جنين 599711846

15/2_25/2/2015

 100ساعة

492

هديل إبراهيم فوزي سويطات

الخدمة االجتماعية

منتدى المعلمين وكلية والدروف وفرع جنين 599711846

15/2_25/2/2015

 100ساعة

المرحلة االساسية األولى

493

رشا عمر دااود اقحش

المرحلة األساسية األولى

منتدى المعلمين وكلية والدروف وفرع جنين 599711846

15/2_25/2/2015

 100ساعة

المرحلة االساسية األولى

494

شفاء محمود عبد الرحمن أبو حماد

المرحلة األساسية األولى

منتدى المعلمين وكلية والدروف وفرع جنين 599711846

15/2_25/2/2015

 100ساعة

المرحلة االساسية األولى

495

رغده جالل محمد عليات

المرحلة األساسية األولى

منتدى المعلمين وكلية والدروف وفرع جنين 599711846

15/2_25/2/2015

 100ساعة

المرحلة االساسية األولى

496

صفد كرم احمد عليات

المرحلة األساسية األولى

منتدى المعلمين وكلية والدروف وفرع جنين 599711846

15/2_25/2/2015

 100ساعة

المرحلة االساسية األولى

497

االء محمد عبد الرحيم ياسين

المرحلة األساسية األولى

منتدى المعلمين وكلية والدروف وفرع جنين 599711846

15/2_25/2/2015

 100ساعة

المرحلة االساسية األولى

498

رنا احمد مصطفى أبو معال

المرحلة األساسية األولى

منتدى المعلمين وكلية والدروف وفرع جنين 599711846

15/2_25/2/2015

 100ساعة

المرحلة االساسية األولى

499

منى واصف فايز أبو الرب

المرحلة األساسية األولى

منتدى المعلمين وكلية والدروف وفرع جنين 599711846

15/2_25/2/2015

 100ساعة

المرحلة االساسية األولى

500

رهام صدقي محمد صوافطه

المرحلة األساسية األولى

منتدى المعلمين وكلية والدروف وفرع جنين 599711846

15/2_25/2/2015

 100ساعة

المرحلة االساسية األولى

501

نسرين حسن سليمان أبو زينه

المرحلة األساسية األولى

منتدى المعلمين وكلية والدروف وفرع جنين 599711846

15/2_25/2/2015

 100ساعة

المرحلة االساسية األولى

502

تسنيم علي سليمان السعدي

المرحلة األساسية األولى

منتدى المعلمين وكلية والدروف وفرع جنين 599711846

15/2_25/2/2015

 100ساعة

المرحلة االساسية األولى

503

ايمان عادل نجيب عزموطي

المرحلة األساسية األولى

منتدى المعلمين وكلية والدروف وفرع جنين 599711846

15/2_25/2/2015

 100ساعة

المرحلة االساسية األولى

504

قصي عبد الكريم حسني حجازي

المرحلة األساسية األولى

منتدى المعلمين وكلية والدروف وفرع جنين 599711846

15/2_25/2/2015

 100ساعة

المرحلة االساسية األولى

505

سبا خالد امين نزال

المرحلة األساسية األولى

منتدى المعلمين وكلية والدروف وفرع جنين 599711846

15/2_25/2/2015

 100ساعة

المرحلة االساسية األولى

506

ايه فارس انيس يحيى

المرحلة األساسية األولى

منتدى المعلمين وكلية والدروف وفرع جنين 599711846

15/2_25/2/2015

 100ساعة

المرحلة االساسية األولى

507

إبراهيم علي طالب العيسة

المرحلة األساسية األولى

منتدى المعلمين وكلية والدروف وفرع جنين 599711846

15/2_25/2/2015

 100ساعة

المرحلة االساسية األولى

508

هديل فؤاد محمد الجندي

المرحلة األساسية األولى

منتدى المعلمين وكلية والدروف وفرع جنين 599711846

15/2_25/2/2015

 100ساعة

المرحلة االساسية األولى

509

لبنى رشاد محمود عبيد

المرحلة األساسية األولى

منتدى المعلمين وكلية والدروف وفرع جنين 599711846

15/2_25/2/2015

 100ساعة

المرحلة االساسية األولى

510

فداء محمد خليل ذياب

المرحلة األساسية األولى

منتدى المعلمين وكلية والدروف وفرع جنين 599711846

15/2_25/2/2015

 100ساعة

المرحلة االساسية األولى

511

جمال عماد طاهر الكيالني

المرحلة األساسية األولى

منتدى المعلمين وكلية والدروف وفرع جنين 599711846

15/2_25/2/2015

 100ساعة

المرحلة االساسية األولى

512

وائل محمد نور زكارنه

المرحلة األساسية األولى

منتدى المعلمين وكلية والدروف وفرع جنين 599711846

15/2_25/2/2015

 100ساعة

المرحلة االساسية األولى

513

شروق احمد توفيق غباريه

المرحلة األساسية األولى

منتدى المعلمين وكلية والدروف وفرع جنين 599711846

15/2_25/2/2015

 100ساعة

المرحلة االساسية األولى

514

ايه إبراهيم مصطفى حردان

المرحلة األساسية األولى

منتدى المعلمين وكلية والدروف وفرع جنين 599711846

15/2_25/2/2015

 100ساعة

المرحلة االساسية األولى

515

رياد اسعد صبري غباري

المرحلة األساسية األولى

منتدى المعلمين وكلية والدروف وفرع جنين 599711846

15/2_25/2/2015

 100ساعة

المرحلة االساسية األولى

516

براءه رياض عزات ياسين

المرحلة األساسية األولى

منتدى المعلمين وكلية والدروف وفرع جنين 599711846

15/2_25/2/2015

 100ساعة

المرحلة االساسية األولى

517

ريهام شريف خنفر

المرحلة األساسية األولى

منتدى المعلمين وكلية والدروف وفرع جنين 599711846

15/2_25/2/2015

 100ساعة

المرحلة االساسية األولى

518

أسماء فايز احمد الديسي

المرحلة األساسية األولى

منتدى المعلمين وكلية والدروف وفرع جنين 599711846

15/2_25/2/2015

 100ساعة

المرحلة االساسية األولى

519

حنان جميل حسني حجازي

المرحلة األساسية األولى

منتدى المعلمين وكلية والدروف وفرع جنين 599711846

15/2_25/2/2015

 100ساعة

المرحلة االساسية األولى

520

يقين محمد صالح أبو الوفا

المرحلة األساسية األولى

منتدى المعلمين وكلية والدروف وفرع جنين 599711846

15/2_25/2/2015

 100ساعة

المرحلة االساسية األولى

521

تمارا غسان عبد الرحمن سماره

المرحلة األساسية األولى

منتدى المعلمين وكلية والدروف وفرع جنين 599711846

15/2_25/2/2015

 100ساعة

المرحلة االساسية األولى

522

ريهام جمال محمد الفايد

المرحلة األساسية األولى

منتدى المعلمين وكلية والدروف وفرع جنين 599711846

15/2_25/2/2015

 100ساعة

المرحلة االساسية األولى

523

محمد توفيق محمد استيتي

المرحلة األساسية األولى

منتدى المعلمين وكلية والدروف وفرع جنين 599711846

15/2_25/2/2015

 100ساعة

المرحلة االساسية األولى

524

اريج محمود نمر مصطفى

المرحلة األساسية األولى

منتدى المعلمين وكلية والدروف وفرع جنين 599711846

15/2_25/2/2015

 100ساعة

المرحلة االساسية األولى

525

علي احمد فرج البزور

أنظمة المعلومات الحاسوبية

فرع جنين

42503351

18/2_24/2/2015

 12ساعة

Windows phon 8

526

صابرين احمد محمد الشرفي

أنظمة المعلومات الحاسوبية

فرع جنين

42503351

18/2_24/2/2015

 12ساعة

Windows phon 8

527

احمد لبيب محمد قطيط

أنظمة المعلومات الحاسوبية

فرع جنين

42503351

18/2_24/2/2015

 12ساعة

Windows phon 8

528

روان مروان محمود شادوف

أنظمة المعلومات الحاسوبية

فرع جنين

42503351

18/2_24/2/2015

 12ساعة

Windows phon 8

529

قاسم محمد محاميد

أنظمة المعلومات الحاسوبية

فرع جنين

42503351

18/2_24/2/2015

 12ساعة

Windows phon 8

530

نور حسن محمد عبادي

أنظمة المعلومات الحاسوبية

فرع جنين

42503351

18/2_24/2/2015

 12ساعة

Windows phon 8

531

احمد محمد أبو بكر

أنظمة المعلومات الحاسوبية

فرع جنين

42503351

18/2_24/2/2015

 12ساعة

Windows phon 8

532

نايف رفيق أبو بكر

أنظمة المعلومات الحاسوبية

فرع جنين

42503351

18/2_24/2/2015

 12ساعة

Windows phon 8

533

قيس باسل غوادري

أنظمة المعلومات الحاسوبية

فرع جنين

42503351

18/2_24/2/2015

 12ساعة

Windows phon 8

534

توفيق رياض عمارنه

أنظمة المعلومات الحاسوبية

فرع جنين

42503351

18/2_24/2/2015

 12ساعة

Windows phon 8

535

ايمن عبد الباسط صادق

أنظمة المعلومات الحاسوبية

فرع جنين

42503351

18/2_24/2/2015

 12ساعة

Windows phon 8

536

احمد محمد يوسف جمال

أنظمة المعلومات الحاسوبية

فرع جنين

42503351

18/2_24/2/2015

 12ساعة

Windows phon 8

537

اسيد محمد نزال

أنظمة المعلومات الحاسوبية

فرع جنين

42503351

18/2_24/2/2015

 12ساعة

Windows phon 8

538

عبد الجبار هاشم خطيب

أنظمة المعلومات الحاسوبية

فرع جنين

42503351

18/2_24/2/2015

 12ساعة

Windows phon 8

539

علي عدنان أبو بكر

أنظمة المعلومات الحاسوبية

فرع جنين

42503351

18/2_24/2/2015

 12ساعة

Windows phon 8

540

عبد الرحمن محمود عطاطره

أنظمة المعلومات الحاسوبية

فرع جنين

42503351

18/2_24/2/2015

 12ساعة

Windows phon 8

541

احمد حمزه احمد كميل

أنظمة المعلومات الحاسوبية

فرع جنين

42503351

18/2_24/2/2015

 12ساعة

Windows phon 8

542

صايل مصطفى عارضه

أنظمة المعلومات الحاسوبية

فرع جنين

42503351

18/2_24/2/2015

 12ساعة

Windows phon 8

543

نادين محمد أبو الهيجا

أنظمة المعلومات الحاسوبية

فرع جنين

42503351

18/2_24/2/2015

 12ساعة

Windows phon 8

544

حياة كمال حكمت أبو مويس

أنظمة المعلومات الحاسوبية

فرع جنين

42503351

18/2_24/2/2015

 12ساعة

Windows phon 8

545

روان مروان محمود غنام

أنظمة المعلومات الحاسوبية

فرع جنين

42503351

18/2_24/2/2015

 12ساعة

Windows phon 8

546

كفاح صالح خليل ربايعه

أنظمة المعلومات الحاسوبية

فرع جنين

42503351

18/2_24/2/2015

 12ساعة

Windows phon 8

547

رزان عمر محمد زين الدين

أنظمة المعلومات الحاسوبية

فرع جنين

42503351

18/2_24/2/2015

 12ساعة

Windows phon 8

548

ايمان معتصم احمد نجم

أنظمة المعلومات الحاسوبية

فرع جنين

42503351

18/2_24/2/2015

 12ساعة

Windows phon 8

549

هناء حمدي عبد الرحيم أبو الحسن

أنظمة المعلومات الحاسوبية

فرع جنين

42503351

18/2_24/2/2015

 12ساعة

Windows phon 8

550

وئام نزيه معين أبو عون

أنظمة المعلومات الحاسوبية

فرع جنين

42503351

18/2_24/2/2015

 12ساعة

Windows phon 8

551

فوزيه سامر سعيد سمودي

أنظمة المعلومات الحاسوبية

فرع جنين

42503351

18/2_24/2/2015

 12ساعة

Windows phon 8

552

يسرى احمد طاهر خمايسه

أنظمة المعلومات الحاسوبية

فرع جنين

42503351

18/2_24/2/2015

 12ساعة

Windows phon 8

553

معتصم ظافر

أنظمة المعلومات الحاسوبية

فرع جنين

42503351

18/2_24/2/2015

 12ساعة

Windows phon 8

554

هند غالب فارس عيسه

أنظمة المعلومات الحاسوبية

فرع جنين

42503351

18/2_24/2/2015

 12ساعة

Windows phon 8

555

رشا زهدي غوادره

أنظمة المعلومات الحاسوبية

فرع جنين

42503351

18/2_24/2/2015

 12ساعة

Windows phon 8

556

االء فايز عبد اهلل خليل

الرياضيات وأساليب تدريسها

فرع جنين

42503351

26/1_11/2/2015

 22ساعة

إدارة التميز

557

االء فرج يوسف أبو الرب

اإلدارة الصحية

فرع جنين

42503351

26/1_11/2/2015

 22ساعة

إدارة التميز

558

اروى خالد إبراهيم خمايسه

المحاسبة

فرع جنين

42503351

26/1_11/2/2015

 22ساعة

إدارة التميز

559

اروى عصام مصطفى زكارنه

إدارة األعمال

فرع جنين

42503351

26/1_11/2/2015

 22ساعة

إدارة التميز

560

اريج جمال محمد عليات

تعليم العلوم

فرع جنين

42503351

26/1_11/2/2015

 22ساعة

إدارة التميز

561

اسراء احمد عدنان ربايعه

المالية

فرع جنين

42503351

26/1_11/2/2015

 22ساعة

إدارة التميز

562

أسماء عزت محمد سعيد

إدارة األعمال

فرع جنين

42503351

26/1_11/2/2015

 22ساعة

إدارة التميز

563

اسيد صالح مصطفى زكارنه

إدارة األعمال

فرع جنين

42503351

26/1_11/2/2015

 22ساعة

إدارة التميز

564

اشواق محمد أبو الهيجا

تعليم االجتماعيات

فرع جنين

42503351

26/1_11/2/2015

 22ساعة

إدارة التميز

565

اشواق محمد محمود فايد

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

فرع جنين

42503351

26/1_11/2/2015

 22ساعة

إدارة التميز

566

امتثال صالح حسين المساعيد

االقتصاد

فرع جنين

42503351

26/1_11/2/2015

 22ساعة

إدارة التميز

567

امنه نصري محمود نزال

اللغه اإلنجليزية وأساليب تدريسها

فرع جنين

42503351

26/1_11/2/2015

 22ساعة

إدارة التميز

568

امير حسني محمد قطيط

المحاسبة

فرع جنين

42503351

26/1_11/2/2015

 22ساعة

إدارة التميز

569

امينه فريد صالح سماره

العلوم المالية والمصرفية

فرع جنين

42503351

26/1_11/2/2015

 22ساعة

إدارة التميز

570

انوار سميح يوسف شرقاوي

المحاسبة

فرع جنين

42503351

26/1_11/2/2015

 22ساعة

إدارة التميز

571

انوار ناصر احمد حثناوي

المحاسبة

فرع جنين

42503351

26/1_11/2/2015

 22ساعة

إدارة التميز

572

ايه علي محمد عتر

اإلدارة الصحية

فرع جنين

42503351

26/1_11/2/2015

 22ساعة

إدارة التميز

573

براء محمد علي خلف

الخدمة االجتماعية

فرع جنين

42503351

26/1_11/2/2015

 22ساعة

إدارة التميز

574

تحرير وضاح حسن األسمر

الخدمة االجتماعية

فرع جنين

42503351

26/1_11/2/2015

 22ساعة

إدارة التميز

575

تمارا غسان عبد الرحمن سمارا

المرحلة األساسية األولى

فرع جنين

42503351

26/1_11/2/2015

 22ساعة

إدارة التميز

576

جميله فتحي عبد الجبار عليات

تعليم العلوم

فرع جنين

42503351

26/1_11/2/2015

 22ساعة

إدارة التميز

577

جهاد مؤيد طالب فارس

التربية الخاصة

فرع جنين

42503351

26/1_11/2/2015

 22ساعة

إدارة التميز

578

جوادمحمد سليم هزوزي

تعليم التربية اإلسالمية

فرع جنين

42503351

26/1_11/2/2015

 22ساعة

إدارة التميز

579

حنان محمد الفي عليات

الرياضيات وأساليب تدريسها

فرع جنين

42503351

26/1_11/2/2015

 22ساعة

إدارة التميز

580

دعاء طالل عبد اهلل خلوف

اإلدارة الصحية

فرع جنين

42503351

26/1_11/2/2015

 22ساعة

إدارة التميز

581

دعاء مفيد عبد اللطيف ربايعه

العلوم المالية والمصرفية

فرع جنين

42503351

26/1_11/2/2015

 22ساعة

إدارة التميز

582

رحمه محمد سليم هزهوزي

التربية الخاصة

فرع جنين

42503351

26/1_11/2/2015

 22ساعة

إدارة التميز

583

رغده جمال محمد عليات

المرحلة األساسية األولى

فرع جنين

42503351

26/1_11/2/2015

 22ساعة

إدارة التميز

584

رفيف محمد يوسف أبو سيفين

إدارة األعمال

فرع جنين

42503351

26/1_11/2/2015

 22ساعة

إدارة التميز

585

رنا احسان محمود جرار

اإلدارة الصحية

فرع جنين

42503351

26/1_11/2/2015

 22ساعة

إدارة التميز

586

سالي محمد داود إبراهيم

المحاسبة

فرع جنين

42503351

26/1_11/2/2015

 22ساعة

إدارة التميز

587

سجود ماجد نواهضة

الخدمة االجتماعية

فرع جنين

42503351

26/1_11/2/2015

 22ساعة

إدارة التميز

588

سهى علي فالح صعابنه

اللغه اإلنجليزية وأساليب تدريسها

فرع جنين

42503351

26/1_11/2/2015

 22ساعة

إدارة التميز

589

شرين احمد عليات

االقتصاد

فرع جنين

42503351

26/1_11/2/2015

 22ساعة

إدارة التميز

590

صفد كرم احمد عليات

المرحلة األساسية األولى

فرع جنين

42503351

26/1_11/2/2015

 22ساعة

إدارة التميز

591

عبد اهلل محمد عبد اهلل مرعي

المرحلة األساسية األولى

فرع جنين

42503351

26/1_11/2/2015

 22ساعة

إدارة التميز

592

غيداء فواز صباح

الخدمة االجتماعية

فرع جنين

42503351

26/1_11/2/2015

 22ساعة

إدارة التميز

593

لؤي خالد خليفه

المحاسبة

فرع جنين

42503351

26/1_11/2/2015

 22ساعة

إدارة التميز

594

ليالي برهان الخضر

التربية الخاصة

فرع جنين

42503351

26/1_11/2/2015

 22ساعة

إدارة التميز

595

محمد زياد جوابره

المحاسبة

فرع جنين

42503351

26/1_11/2/2015

 22ساعة

إدارة التميز

596

محمد سليمان عبد الكريم حماد

التسويق

فرع جنين

42503351

26/1_11/2/2015

 22ساعة

إدارة التميز

597

ميرفت وليد احمد السعيد

أنظمة المعلومات الحاسوبية

فرع جنين

42503351

26/1_11/2/2015

 22ساعة

إدارة التميز

598

ميساء تيسير محمد حمدان

إدارة األعمال

فرع جنين

42503351

26/1_11/2/2015

 22ساعة

إدارة التميز

599

ميساء جمال محمد نزال

اللغه اإلنجليزية وأساليب تدريسها

فرع جنين

42503351

26/1_11/2/2015

 22ساعة

إدارة التميز

600

ناصر محمد محفوظ مرعي

التنمية الريفية

فرع جنين

42503351

26/1_11/2/2015

 22ساعة

إدارة التميز

601

نداء عمر يوسف إبراهيم

تعليم االجتماعيات

فرع جنين

42503351

26/1_11/2/2015

 22ساعة

إدارة التميز

602

نضال نصر محمود استيتي

المرحلة األساسية األولى

فرع جنين

42503351

26/1_11/2/2015

 22ساعة

إدارة التميز

603

هناء فواز محمد ربايعه

االقتصاد

فرع جنين

42503351

26/1_11/2/2015

 22ساعة

إدارة التميز

604

هيا طوقان حسني جرار

إدارة األعمال

فرع جنين

42503351

26/1_11/2/2015

 22ساعة

إدارة التميز

605

ورود محمد قاسم غرابه

المحاسبة

فرع جنين

42503351

26/1_11/2/2015

 22ساعة

إدارة التميز

606

وعد غسان عبد الرحمن

إدارة األعمال

فرع جنين

42503351

26/1_11/2/2015

 22ساعة

إدارة التميز

607

وليد ضرار إبراهيم عز الدين

المحاسبة

فرع جنين

42503351

26/1_11/2/2015

 22ساعة

إدارة التميز

608

يونس داوود عبد اللطيف عالري

العلوم المالية والمصرفية

فرع جنين

42503351

26/1_11/2/2015

 22ساعة

إدارة التميز

609

اسالم ماهر احمد عمارنه

االقتصاد

فرع جنين

42503351

26/1_11/2/2015

 22ساعة

إدارة التميز

610

ابتهال هشام كامل صعابنه

اللغه اإلنجليزية وأساليب تدريسها

فرع جنين

42503351

26/1_11/2/2015

 22ساعة

إدارة التميز

611

غاده محمد حسني جلبوش

تنمية المجتمع المحلي

فرع جنين

42503351

26/1_11/2/2015

 22ساعة

إدارة التميز

612

سجود عدنان محمد أبو خالد

تنمية المجتمع المحلي

فرع جنين

42503351

26/1_11/2/2015

 22ساعة

إدارة التميز

613

أعياد تيسير حافظ عابد

اللغة العربية وأساليب تدريسها

فرع جنين

42503351

12/2_20/4/2015

 25ساعة

االجرومية

614

مريم محمد سليم أبو بكر

اللغة العربية وأساليب تدريسها

فرع جنين

42503351

12/2_20/4/2015

 25ساعة

االجرومية

615

سائده حسني حماد عرايشه

اللغة العربية وأساليب تدريسها

فرع جنين

42503351

12/2_20/4/2015

 25ساعة

االجرومية

616

أسماء جودت رضا الشيخ حسين

اللغة العربية وأساليب تدريسها

فرع جنين

42503351

12/2_20/4/2015

 25ساعة

االجرومية

617

ايناس ناصر علي السمودي

اللغة العربية وأساليب تدريسها

فرع جنين

42503351

12/2_20/4/2015

 25ساعة

االجرومية

618

اماني رياض رشاد أبو الهيجا

اللغة العربية وأساليب تدريسها

فرع جنين

42503351

12/2_20/4/2015

 25ساعة

االجرومية

619

اماني رياض رشاد أبو الهيجا

اللغة العربية وأساليب تدريسها

فرع جنين

42503351

12/2_20/4/2015

 25ساعة

االجرومية

620

جراح محمد تيسير عالونه

اللغة العربية وأساليب تدريسها

فرع جنين

42503351

12/2_20/4/2015

 25ساعة

االجرومية

621

وفاء سمير راضي سوقي

اللغة العربية وأساليب تدريسها

فرع جنين

42503351

12/2_20/4/2015

 25ساعة

االجرومية

622

رشا عاصم محمود يس

اللغة العربية وأساليب تدريسها

فرع جنين

42503351

12/2_20/4/2015

 25ساعة

االجرومية

623

ايات يوسف احمد عبيد

اللغة العربية وأساليب تدريسها

فرع جنين

42503351

12/2_20/4/2015

 25ساعة

االجرومية

624

صابرين علي محمد فراحته

اللغة العربية وأساليب تدريسها

فرع جنين

42503351

12/2_20/4/2015

 25ساعة

االجرومية

625

رنا ناصر خالد منيزل

اللغة العربية وأساليب تدريسها

فرع جنين

42503351

12/2_20/4/2015

 25ساعة

االجرومية

626

أعياد تيسير عابد

اللغة العربية وأساليب تدريسها

فرع جنين

42503351

12/2_20/4/2015

 25ساعة

االجرومية

627

ايات محمود على قبقس

اللغة العربية وأساليب تدريسها

فرع جنين

42503351

12/2_20/4/2015

 25ساعة

االجرومية

628

نداء عدنان محمود مرعي

اللغة العربية وأساليب تدريسها

فرع جنين

42503351

12/2_20/4/2015

 25ساعة

االجرومية

629

احمد فريد يوسف يوسف

اللغة العربية وأساليب تدريسها

فرع جنين

42503351

12/2_20/4/2015

 25ساعة

االجرومية

630

محمد عمر لطيف قبها

اللغة العربية وأساليب تدريسها

فرع جنين

42503351

12/2_20/4/2015

 25ساعة

االجرومية

631

االء جمال عبد اللطيف حمدان

اللغة العربية وأساليب تدريسها

فرع جنين

42503351

12/2_20/4/2015

 25ساعة

االجرومية

632

نهايه مفيد احمد غانم

اللغة العربية وأساليب تدريسها

فرع جنين

42503351

12/2_20/4/2015

 25ساعة

االجرومية

633

االء منير محمد ربايعه

اللغة العربية وأساليب تدريسها

فرع جنين

42503351

12/2_20/4/2015

 25ساعة

االجرومية

634

نصر غوادرة

اللغة العربية وأساليب تدريسها

فرع جنين

42503351

12/2_20/4/2015

 25ساعة

االجرومية

635

منتصر أبو حسن

اللغة العربية وأساليب تدريسها

فرع جنين

42503351

12/2_20/4/2015

 25ساعة

االجرومية

636

داليه عادل محمد أبو فرحة

اللغة العربية وأساليب تدريسها

فرع جنين

42503351

12/2_20/4/2015

 25ساعة

االجرومية

637

نور ا عبد الباقي نواف سباعنه

اللغة العربية وأساليب تدريسها

فرع جنين

42503351

12/2_20/4/2015

 25ساعة

االجرومية

638

بيان محمد خليل جبارين

اللغة العربية وأساليب تدريسها

فرع جنين

42503351

12/2_20/4/2015

 25ساعة

االجرومية

639

مجاهد محمود حسن سايس

المحاسبة

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

42503351

11/2_4/4/2015

 25ساعة

دورة برنامج بيسان المحاسبي

640

نارمين عبد الناصر محمد زايد

المحاسبة

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

42503351

11/2_4/4/2015

 25ساعة

دورة برنامج بيسان المحاسبي

641

هنادي ناصر محمد الغول

المحاسبة

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

42503351

11/2_4/4/2015

 25ساعة

دورة برنامج بيسان المحاسبي

642

االء سعيد ذيب قدسيه

المحاسبة

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

42503351

11/2_4/4/2015

 25ساعة

دورة برنامج بيسان المحاسبي

643

عمر غسان فتحي هب الريح

المحاسبة

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

42503351

11/2_4/4/2015

 25ساعة

دورة برنامج بيسان المحاسبي

644

اسيل عماد حسن قطيط

المحاسبة

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

42503351

11/2_4/4/2015

 25ساعة

دورة برنامج بيسان المحاسبي

645

عبد الرحمن نياز حسني ملحم

المحاسبة

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

42503351

11/2_4/4/2015

 25ساعة

دورة برنامج بيسان المحاسبي

646

يسرى فتحي سليم ابو الوفا

المحاسبة

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

42503351

11/2_4/4/2015

 25ساعة

دورة برنامج بيسان المحاسبي

647

لؤي عبد الرحيم منصور رحال

المحاسبة

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

42503351

11/2_4/4/2015

 25ساعة

دورة برنامج بيسان المحاسبي

648

بهاء الدين وليد محمد ذياب

المحاسبة

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

42503351

11/2_4/4/2015

 25ساعة

دورة برنامج بيسان المحاسبي

649

يزن حسن حسني سماره

المحاسبة

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

42503351

11/2_4/4/2015

 25ساعة

دورة برنامج بيسان المحاسبي

650

نبيل وجيه عفيف عطاطره

المحاسبة

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

42503351

11/2_4/4/2015

 25ساعة

دورة برنامج بيسان المحاسبي

651

هيا زيد نمر زيد

المحاسبة

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

42503351

11/2_4/4/2015

 25ساعة

دورة برنامج بيسان المحاسبي

652

دعاء عزمي مهدي عمرو

المحاسبة

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

42503351

11/2_4/4/2015

 25ساعة

دورة برنامج بيسان المحاسبي

653

عمار "محمد سعيد" احمد ابو زينه

المحاسبة

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

42503351

11/2_4/4/2015

 25ساعة

دورة برنامج بيسان المحاسبي

654

نادر احمد عباس عبوشي

المحاسبة

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

42503351

11/2_4/4/2015

 25ساعة

دورة برنامج بيسان المحاسبي

655

نجوى رياض محمود عمريه

المحاسبة

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

42503351

11/2_4/4/2015

 25ساعة

دورة برنامج بيسان المحاسبي

656

عدنان "عبد اهلل عيدا" مصطفى خضر

المحاسبة

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

42503351

11/2_4/4/2015

 25ساعة

دورة برنامج بيسان المحاسبي

657

اسيد صالح مصطفى زكارنه

المحاسبة

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

42503351

11/2_4/4/2015

 25ساعة

دورة برنامج بيسان المحاسبي

658

مهدي يوسف ياسين طزازعه

المحاسبة

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

42503351

11/2_4/4/2015

 25ساعة

دورة برنامج بيسان المحاسبي

659

رايا عمر عبد الكريم

العلوم المالية والمصرفية

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

14/2_24/2/2015

 15ساعة

إدارة المشتريات والعقود

660

صفاء احمد فايز محمود

العلوم المالية والمصرفية

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

14/2_24/2/2015

 15ساعة

إدارة المشتريات والعقود

661

أسماء عاهد خالد شعبان

العلوم المالية والمصرفية

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

14/2_24/2/2015

 15ساعة

إدارة المشتريات والعقود

662

نورا نزيه نجم

العلوم المالية والمصرفية

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

14/2_24/2/2015

 15ساعة

إدارة المشتريات والعقود

663

لينا عبد الهادي سليم صدقه

العلوم المالية والمصرفية

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

14/2_24/2/2015

 15ساعة

إدارة المشتريات والعقود

664

نبيل وجيه عفيف عطاطره

المحاسبة

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

14/2_24/2/2015

 15ساعة

إدارة المشتريات والعقود

665

قصي عوني قصراوي

التسويق

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

14/2_24/2/2015

 15ساعة

إدارة المشتريات والعقود

666

عبد الرحمن محمد أبو بكر

إدارة األعمال

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

14/2_24/2/2015

 15ساعة

إدارة المشتريات والعقود

667

محمد بديع محمد استيتي

إدارة األعمال

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

14/2_24/2/2015

 15ساعة

إدارة المشتريات والعقود

668

اسيد صالح مصطفى زكارنه

إدارة األعمال

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

14/2_24/2/2015

 15ساعة

إدارة المشتريات والعقود

669

محمد سليمان عبد الكريم حماد

التسويق

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

14/2_24/2/2015

 15ساعة

إدارة المشتريات والعقود

670

امتثال صالح حسين المساعيد

االقتصاد

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

14/2_24/2/2015

 15ساعة

إدارة المشتريات والعقود

671

اسالم ماهر احمد أبو بكر

االقتصاد

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

14/2_24/2/2015

 15ساعة

إدارة المشتريات والعقود

672

لؤي خالد محمد خليفه

المحاسبة

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

14/2_24/2/2015

 15ساعة

إدارة المشتريات والعقود

673

وليد ضرار إبراهيم عز الدين

المحاسبة

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

14/2_24/2/2015

 15ساعة

إدارة المشتريات والعقود

674

اشرف عبد اهلل حسين جرار

إدارة األعمال

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

14/2_24/2/2015

 15ساعة

إدارة المشتريات والعقود

675

اسيد صالح مصطفى زكارنه

إدارة األعمال

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

14/2_24/2/2015

 15ساعة

إدارة المشتريات والعقود

676

نببفين راجح احمد السعدي

العلوم المالية والمصرفية

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

14/2_24/2/2015

 15ساعة

إدارة المشتريات والعقود

677

بهاء الدين وليد محمد ذياب

المحاسبة

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

14/2_24/2/2015

 15ساعة

إدارة المشتريات والعقود

678

ياسمين مروان إبراهيم نعيرات

العلوم المالية والمصرفية

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

14/2_24/2/2015

 15ساعة

إدارة المشتريات والعقود

679

محمد عمرمحمد استيتي

التسويق

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

14/2_24/2/2015

 15ساعة

إدارة المشتريات والعقود

680

خلود زياد نصوح نزال

العلوم المالية والمصرفية

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

14/2_24/2/2015

 15ساعة

إدارة المشتريات والعقود

681

سالح عمر احمد ملحم

االقتصاد

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

14/2_24/2/2015

 15ساعة

إدارة المشتريات والعقود

682

هديل فواز محمد ربايعه

االقتصاد

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

14/2_24/2/2015

 15ساعة

إدارة المشتريات والعقود

683

ايات فايز عبد اهلل عارضه

المحاسبة

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

14/2_24/2/2015

 15ساعة

إدارة المشتريات والعقود

684

امير حسني محمد اقطيط

المحاسبة

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

14/2_24/2/2015

 15ساعة

إدارة المشتريات والعقود

685

دعاء مفيد عبد اللطيف ربايعه

العلوم المالية والمصرفية

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

14/2_24/2/2015

 15ساعة

إدارة المشتريات والعقود

686

هناء فواز محمد ربايعه

االقتصاد

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

14/2_24/2/2015

 15ساعة

إدارة المشتريات والعقود

687

اسالم ماهر احمد عمارنه

االقتصاد

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

14/2_24/2/2015

 15ساعة

إدارة المشتريات والعقود

688

براءه محمد فواز شاهين

إدارة األعمال

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

14/2_24/2/2015

 15ساعة

إدارة المشتريات والعقود

689

احمد عاطف محمد أبو عره

الخدمة االجتماعية

فرع جنين

2503351

26/2_16/4/2015

 20ساعة

البرمجة اللغوية العصبية

690

اروى خالد إبراهيم خمايسه

المحاسبة

فرع جنين

2503351

26/2_16/4/2015

 20ساعة

البرمجة اللغوية العصبية

691

اسيد صالح مصطفى زكارنه

إدارة األعمال

فرع جنين

2503351

26/2_16/4/2015

 20ساعة

البرمجة اللغوية العصبية

692

امتثال صالح حسين المساعيد

االقتصاد

فرع جنين

2503351

26/2_16/4/2015

 20ساعة

البرمجة اللغوية العصبية

693

انصار بالل محمد صالح

الخدمة االجتماعية

فرع جنين

2503351

26/2_16/4/2015

 20ساعة

البرمجة اللغوية العصبية

694

رؤى محمود عبد الرحمن مشارقه

المحاسبة

فرع جنين

2503351

26/2_16/4/2015

 20ساعة

البرمجة اللغوية العصبية

695

سبا غالب محمد عرقاوي

اإلدارة الصحية

فرع جنين

2503351

26/2_16/4/2015

 20ساعة

البرمجة اللغوية العصبية

696

سماح راقي صالح حوشيه

العلوم المالية والمصرفية

فرع جنين

2503351

26/2_16/4/2015

 20ساعة

البرمجة اللغوية العصبية

697

سناء نصري عمر كميل

اللغه اإلنجليزية وأساليب تدريسها

فرع جنين

2503351

26/2_16/4/2015

 20ساعة

البرمجة اللغوية العصبية

698

عارف عبد السالم عارف حنايشه

الخدمة االجتماعية

فرع جنين

2503351

26/2_16/4/2015

 20ساعة

البرمجة اللغوية العصبية

699

عماد حمدان رجا ربايعه

المحاسبة

فرع جنين

2503351

26/2_16/4/2015

 20ساعة

البرمجة اللغوية العصبية

700

عمر فيصل محمود أبو كحيل

الخدمة االجتماعية

فرع جنين

2503351

26/2_16/4/2015

 20ساعة

البرمجة اللغوية العصبية

701

مامون نعيم حسين

التسويق

فرع جنين

2503351

26/2_16/4/2015

 20ساعة

البرمجة اللغوية العصبية

702

محمد سليمان عبد الكريم حماد

التسويق

فرع جنين

2503351

26/2_16/4/2015

 20ساعة

البرمجة اللغوية العصبية

703

محمد عمرمحمد استيتي

التسويق

فرع جنين

2503351

26/2_16/4/2015

 20ساعة

البرمجة اللغوية العصبية

704

معين خالد محاجنه

تعليم االجتماعيات

فرع جنين

2503351

26/2_16/4/2015

 20ساعة

البرمجة اللغوية العصبية

705

منار شكري محمود استيي

تعليم االجتماعيات

فرع جنين

2503351

26/2_16/4/2015

 20ساعة

البرمجة اللغوية العصبية

706

منار عصام احمد زيود

المحاسبة

فرع جنين

2503351

26/2_16/4/2015

 20ساعة

البرمجة اللغوية العصبية

707

منال خالد صادق أبو الرب

اللغه اإلنجليزية وأساليب تدريسها

فرع جنين

2503351

26/2_16/4/2015

 20ساعة

البرمجة اللغوية العصبية

708

نببفين راجح احمد السعدي

العلوم المالية والمصرفية

فرع جنين

2503351

26/2_16/4/2015

 20ساعة

البرمجة اللغوية العصبية

709

نغم بسام اسعد الشامي

المرحلة األساسية األولى

فرع جنين

2503351

26/2_16/4/2015

 20ساعة

البرمجة اللغوية العصبية

710

ورود محمد قاسم غباريه

المحاسبة

فرع جنين

2503351

26/2_16/4/2015

 20ساعة

البرمجة اللغوية العصبية

711

وليد ضرار إبراهيم عز الدين

المحاسبة

فرع جنين

2503351

26/2_16/4/2015

 20ساعة

البرمجة اللغوية العصبية

البرمجة اللغوية العصبية

712

ياسمين عبد المنعم حسين احمد

المحاسبة

فرع جنين

2503351

26/2_16/4/2015

 20ساعة

713

رحمة محمود محمد أبو الرب

تعليم التربية اإلسالمية

وزارة األوقاف وفرع جنين

2503351

29/9_20/4/2015

 80ساعة

تجويد القرآن الكريم

714

ندى احمد حمدان

تعليم التربية اإلسالمية

وزارة األوقاف وفرع جنين

2503351

29/9_20/4/2015

 80ساعة

تجويد القرآن الكريم

715

مياه رائق اسعد شامي

تعليم التربية اإلسالمية

وزارة األوقاف وفرع جنين

2503351

29/9_20/4/2015

 80ساعة

تجويد القرآن الكريم

716

حنين عثمان خضر استيتي

تعليم التربية اإلسالمية

وزارة األوقاف وفرع جنين

2503351

29/9_20/4/2015

 80ساعة

تجويد القرآن الكريم

717

إبراهيم عبد الرحيم جابر أبو بكر

تعليم التربية اإلسالمية

وزارة األوقاف وفرع جنين

2503351

29/9_20/4/2015

 80ساعة

تجويد القرآن الكريم

718

مها عبد الرحمن العليات

تعليم التربية اإلسالمية

وزارة األوقاف وفرع جنين

2503351

29/9_20/4/2015

 80ساعة

تجويد القرآن الكريم

719

محمد محمود محمد نصار

تعليم التربية اإلسالمية

وزارة األوقاف وفرع جنين

2503351

29/9_20/4/2015

 80ساعة

تجويد القرآن الكريم

720

فاطمة وليد زكارنه

تعليم التربية اإلسالمية

وزارة األوقاف وفرع جنين

2503351

29/9_20/4/2015

 80ساعة

تجويد القرآن الكريم

721

شيماء ماهر لحلوح

تعليم التربية اإلسالمية

وزارة األوقاف وفرع جنين

2503351

29/9_20/4/2015

 80ساعة

تجويد القرآن الكريم

722

اميره سالم محمد حسن

تعليم التربية اإلسالمية

وزارة األوقاف وفرع جنين

2503351

29/9_20/4/2015

 80ساعة

تجويد القرآن الكريم

723

جهاد عبد الرحمن العليات

تعليم التربية اإلسالمية

وزارة األوقاف وفرع جنين

2503351

29/9_20/4/2015

 80ساعة

تجويد القرآن الكريم

724

محمد فضل عباس أبو عيسى

تعليم التربية اإلسالمية

وزارة األوقاف وفرع جنين

2503351

29/9_20/4/2015

 80ساعة

تجويد القرآن الكريم

725

ابتسام بسام مشير عواد

تعليم التربية اإلسالمية

وزارة األوقاف وفرع جنين

2503351

29/9_20/4/2015

 80ساعة

تجويد القرآن الكريم

726

صابرين عطا احمد طحاينه

تعليم التربية اإلسالمية

وزارة األوقاف وفرع جنين

2503351

29/9_20/4/2015

 80ساعة

تجويد القرآن الكريم

727

أسماء عزت محمود سعيد

تعليم التربية اإلسالمية

وزارة األوقاف وفرع جنين

2503351

29/9_20/4/2015

 80ساعة

تجويد القرآن الكريم

728

عبد الرحمن فوزي عالونه

تعليم التربية اإلسالمية

وزارة األوقاف وفرع جنين

2503351

29/9_20/4/2015

 80ساعة

تجويد القرآن الكريم

729

يقين محمد صالح أبو الوفا

تعليم التربية اإلسالمية

وزارة األوقاف وفرع جنين

2503351

29/9_20/4/2015

 80ساعة

تجويد القرآن الكريم

730

داليا فتحي مصطفى االخرس

تعليم التربية اإلسالمية

وزارة األوقاف وفرع جنين

2503351

29/9_20/4/2015

 80ساعة

تجويد القرآن الكريم

731

ندى احمد حمدان

تعليم التربية اإلسالمية

وزارة األوقاف وفرع جنين

2503351

29/9_20/4/2015

 80ساعة

تجويد القرآن الكريم

732

ايمن خليل نصار

تعليم التربية اإلسالمية

وزارة األوقاف وفرع جنين

2503351

29/9_20/4/2015

 80ساعة

تجويد القرآن الكريم

733

اناء تركي محمود زكارنه

أنظمة المعلومات الحاسوبية

مركز جنين للثقافة واالبداع

599358055

25/1_3/3/2015

 40ساعة

محادثة لغة إنجليزية

734

شهد وليد شفيق خلف

اإلدارة الصحية

مركز جنين للثقافة واالبداع

599358055

25/1_3/3/2015

 40ساعة

محادثة لغة إنجليزية

735

رشا عمر داوود اقحش

المرحلة األساسية األولى

مركز جنين للثقافة واالبداع

599358055

25/1_3/3/2015

 40ساعة

محادثة لغة إنجليزية

736

ميساء سامر مفيد صبح

تعليم العلوم

مركز جنين للثقافة واالبداع

599358055

25/1_3/3/2015

 40ساعة

محادثة لغة إنجليزية

737

امل كمال فخري جرار

إدارة األعمال

مركز جنين للثقافة واالبداع

599358055

25/1_3/3/2015

 40ساعة

محادثة لغة إنجليزية

738

نجوى رياض محمود عمريه

المحاسبة

مركز جنين للثقافة واالبداع

599358055

25/1_3/3/2015

 40ساعة

محادثة لغة إنجليزية

739

ندى خالد احمد معالي

المحاسبة

مركز جنين للثقافة واالبداع

599358055

25/1_3/3/2015

 40ساعة

محادثة لغة إنجليزية

740

وليد ضرار إبراهيم عز الدين

المحاسبة

مركز جنين للثقافة واالبداع

599358055

25/1_3/3/2015

 40ساعة

محادثة لغة إنجليزية

741

وائل ضرار إبراهيم عز الدين

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

مركز جنين للثقافة واالبداع

599358055

25/1_3/3/2015

 40ساعة

محادثة لغة إنجليزية

742

سهى راضي عبد الكريم العمري

اإلدارة الصحية

مركز جنين للثقافة واالبداع

599358055

25/1_3/3/2015

 40ساعة

محادثة لغة إنجليزية

743

اريج راضي عبد الكريم العمري

اإلدارة الصحية

مركز جنين للثقافة واالبداع

599358055

25/1_3/3/2015

 40ساعة

محادثة لغة إنجليزية

744

عبد اهلل فوزي عبد اهلل عالونه

المرحلة األساسية األولى

مركز جنين للثقافة واالبداع

599358055

25/1_3/3/2015

 40ساعة

محادثة لغة إنجليزية

745

ايناس عيد خالد منصور

اللغه اإلنجليزية وأساليب تدريسها

مركز جنين للثقافة واالبداع

599358055

25/1_3/3/2015

 40ساعة

محادثة لغة إنجليزية

746

حنين حسن عطيه رميالت

المحاسبة

مركز جنين للثقافة واالبداع

599358055

25/1_3/3/2015

 40ساعة

محادثة لغة إنجليزية

747

سماح عماد يوسف علي

العلوم المالية والمصرفية

مركز جنين للثقافة واالبداع

599358055

25/1_3/3/2015

 40ساعة

محادثة لغة إنجليزية

748

حنين مروان إبراهيم نعيرات

اللغه اإلنجليزية وأساليب تدريسها

مركز جنين للثقافة واالبداع

599358055

25/1_3/3/2015

 40ساعة

محادثة لغة إنجليزية

749

ياسمين مروان إبراهيم نعيرات

العلوم المالية والمصرفية

مركز جنين للثقافة واالبداع

599358055

25/1_3/3/2015

 40ساعة

محادثة لغة إنجليزية

750

اشرف عبد اهلل حسين جرار

إدارة األعمال

مركز جنين للثقافة واالبداع

599358055

25/1_3/3/2015

 40ساعة

محادثة لغة إنجليزية

751

محمد محمود نصار

تعليم التربية اإلسالمية

مركز جنين للثقافة واالبداع

599358055

25/1_3/3/2015

 40ساعة

محادثة لغة إنجليزية

752

شرين جمعه صدقي صوافطه

تعليم العلوم

مركز جنين للثقافة واالبداع

599358055

25/1_3/3/2015

 40ساعة

محادثة لغة إنجليزية

753

هدى يوسف إبراهيم زعرور

تعليم العلوم

مركز جنين للثقافة واالبداع

599358055

25/1_3/3/2015

 40ساعة

محادثة لغة إنجليزية

754

تهاني عرسان محمد عواد

العلوم المالية والمصرفية

مركز جنين للثقافة واالبداع

599358055

25/1_3/3/2015

 40ساعة

محادثة لغة إنجليزية

755

ياسمين ذيب عبد الفتاح مرزوق

اللغة العربية وأساليب تدريسها

مركز جنين للثقافة واالبداع

599358055

25/1_3/3/2015

 40ساعة

محادثة لغة إنجليزية

756

بشرى رياض خالد عبد العزيز

اللغه اإلنجليزية وأساليب تدريسها

مركز جنين للثقافة واالبداع

599358055

25/1_3/3/2015

 40ساعة

محادثة لغة إنجليزية

757

احمد وائل نواف ظاهر

اللغه اإلنجليزية وأساليب تدريسها

مركز جنين للثقافة واالبداع

599358055

25/1_3/3/2015

 40ساعة

محادثة لغة إنجليزية

758

الرا عبد الحكيم صالح خلوف

المحاسبة

مركز جنين للثقافة واالبداع

599358055

25/1_3/3/2015

 40ساعة

محادثة لغة إنجليزية

759

سماح راقي صالح حوشيه

العلوم المالية والمصرفية

مركز جنين للثقافة واالبداع

599358055

25/1_3/3/2015

 40ساعة

محادثة لغة إنجليزية

760

ضحى محمد حسن نجمي

المحاسبة

مركز جنين للثقافة واالبداع

599358055

25/1_3/3/2015

 40ساعة

محادثة لغة إنجليزية

761

مامون طارق العيسي

التنمية الريفية

مركز جنين للثقافة واالبداع

599358055

25/1_3/3/2015

 40ساعة

محادثة لغة إنجليزية

762

مجد محمد حبايبه

المحاسبة

مركز جنين للثقافة واالبداع

599358055

25/1_3/3/2015

 40ساعة

محادثة لغة إنجليزية

763

عمار "محمد سعيد" احمد أبو زينه

المحاسبة

بلدية الزبابده

2510203

27/4/2015

شهران

إداري

764

سلسبيل محمد عبد الرحيم غانم

إدارة األعمال

مديرية التربيه والتعليم

2501061

27/4/2015

شهر

إداري

765

شروق تحسين فايز قبها

إدارة األعمال

مديرية التربيه والتعليم

2501061

27/4/2015

شهر

إداري

766

شريهان بشار علي عمريه

إدارة األعمال

الحكم المحلي

2501362

20/4/2015

 3شهور

إداري

767

لينا عبدالرحمن فؤاد صقيلي

إدارة األعمال

الشركة العالمية للتامين

2436812

20/4/2015

شهر

إداري

768

صفاء بسام علي إبراهيم

إدارة األعمال

مديرية االقتصاد الوطني

2437062

02/10/15

شهران

إداري

769

اسيا محمد احمد الشقاقي

المحاسبة

مكتب دار للخدمات المحاسبية والضريبيه

2434848

04/08/15

 3شهور

محاسبة

770

ساره محمد احمد الشقاقي

المحاسبة

مكتب دار للخدمات المحاسبية والضريبيه

2434848

04/08/15

 3شهور

محاسبة

771

مرام زياد محمد قاسم

العلوم المالية والمصرفية

شركة العجاوي للتسويق

2453225

04/08/15

شهران

إداري

772

حنين نبيل يونس ورد

المحاسبة

محافظة جنين

2503222

05/07/15

 100ساعة

إداري

773

عبير نبيل يونس ورد

العلوم المالية والمصرفية

مشفى الرازي

2502653

05/07/15

شهر

إداري

774

زهية سمير أبو زينه

إدارة األعمال

الحكم المحلي

2501362

04/06/15

 4شهور

إداري

775

مرام زياد محمد قاسم

العلوم المالية والمصرفية

البنك الوطني

2502152

04/05/15

 100ساعة

إداري

776

جهاد جعفر عارف جعفر

إدارة األعمال

كهرباء الشمال

2505104

8/3/2015

 100ساعة

إداري

777

االء جودت محمد عبدالجواد

العلوم المالية والمصرفية

البنك اإلسالمي الفلسطيني

2504050

25/3/2015

 100ساعة

إداري

778

مرام زياد محمد قاسم

العلوم المالية والمصرفية

بنك القدس

2502951

25/3/2015

 100ساعة

إداري

779

مها محمود توفيق أبو فرخ

العلوم المالية والمصرفية

بنك القاهره عمان

2501170

25/3/2015

 100ساعة

إداري

780

ديما عبد الرحيم حافظ طحاينه

المحاسبة

الشركة العالمية للتامين

2436812

23/3/2015

شهر

إداري

781

فداء طالب سالمه عبيد

المحاسبة

الحكم المحلي

2501362

22/3/2015

شهران

إداري

782

كفاح عمر طه عبادي

إدارة األعمال

بلدية يعبد

2462964

13/3/2015

شهران

إداري

783

هناء فايز يوسف نواهضة

العلوم المالية والمصرفية

البنك اإلسالمي العربي

2437080

14/3/2015

 100ساعة

إداري

784

ريم شاكر محمود الونه

المحاسبة

مكتب دار للخدمات المحاسبية والضريبيه

2434848

03/07/15

شهران

إداري

785

طارق محمود عفيف أبو جلبوش

المحاسبة

مكتب دار للخدمات المحاسبية والضريبيه

2434848

03/07/15

شهران

محاسبة

786

محمد نافز محمد الحبايبه

العلوم المالية والمصرفية

البنك اإلسالمي الفلسطيني

2504050

1/3/2015

 100ساعة

إداري

787

رامي غسان صادق اسعد

العلوم المالية والمصرفية

البنك العربي

2436280

28/2/2015

 100ساعة

إداري

788

ايناس مالك نايف عبادي

االقتصاد

الخطيب لتدقيق الحسابات

42503819

23/2/2015

شهر

إداري

789

عائشه علي عبد الجليل العية

أنظمة المعلومات الحاسوبية

البنك اإلسالمي العربي

2437080

18/2/2015

 100ساعة

إداري

790

ايات عالء الدين حسن شعبان

أنظمة المعلومات الحاسوبية

البنك اإلسالمي العربي

2437080

18/2/2015

 100ساعة

إداري

791

حنين ماجد فايز نزال

إدارة األعمال

بلدية قباطية

2525662

10/2/2015

شهر

إداري

792

اماني جبر محمد دار ياسين

االقتصاد

البنك اإلسالمي الفلسطيني

2504050

10/2/2015

 100ساعة

إداري

793

نهايه ربحي حسن شلبي

إدارة األعمال

شركة االتصاالت الفسطينية

2501023

02/09/15

 50ساعة

إداري

794

صفاء عزات زهدي سالمه

المحاسبة

مكتب دار للخدمات المحاسبية والضريبيه

2434848

05/09/15

شهر

إداري

795

ليندا عناد مصطفى اعبيد

المحاسبة

مكتب دار للخدمات المحاسبية والضريبيه

2434848

05/09/15

شهر

إداري

796

مجاهد محمود حسن سايس

إدارة األعمال

مديرية االرتباط المدني

2501555

02/08/15

شهران

إداري

797

بهاء احمد ياسين أبو بكر

المحاسبة

بلدية يعبد

2462964

31/1/2015

شهر ونصف

إداري

798

سبا طارق حسن زبن

العلوم المالية والمصرفية

مشفى االمل

2501004

27/1/2015

شهر

إداري

799

اروى عبد اهلل محمد غنيم

االقتصاد

مديرية االرتباط المدني

2501555

28/1/2015

شهران

إداري

800

لؤي عبد الرحيم منصور رحال

العلوم المالية والمصرفية

البنك اإلسالمي الفلسطيني

2504050

25/1/2015

 100ساعة

إداري

801

مرام غالب عبد العزيز نعيم

اإلنتاج النباتي والوقاية

مشتل أبو الرب

2503308

24/1/2015

 100ساعة

إداري

802

نارمين عبد الناصر زايد

المحاسبة

مشفى االمل

2501004

24/1/2015

شهر

إداري

803

عمر نور حسين أبو الرب

المحاسبة

بنك القدس

2502951

21/1/2015

 100ساعة

إداري

804

نصر إبراهيم محمد السعدي

العلوم المالية والمصرفية

البنك اإلسالمي الفلسطيني

2504050

21/1/2015

 100ساعة

إداري

805

اسيل عماد حسن قطيط

المحاسبة

بنك القاهره عمان

2505273

20/1/2015

 100ساعة

إداري

806

سبا طارق حسن زبن

العلوم المالية والمصرفية

البنك اإلسالمي الفلسطيني

2504050

20/1/25015

 100ساعة

إداري

807

بهاء احمد ياسين أبو بكر

المحاسبة

بنك فلسطين المحدود

2439552

18/1/2015

 100ساعة

إداري

808

ايه تيسير عبد الرحمن بلعاوي

العلوم المالية والمصرفية

البنك العربي

2436280

17/1/2015

 100ساعة

إداري

809

هيا زيد نمر زيد

المحاسبة

مكتب جمال أبو فرحة للمحاسبة

2503693

14/1/2015

شهران

إداري

810

رضية عزام ذيب أبو حسن

إدارة األعمال

مديرية النقل والمواصالت

2502710

14/1/2015

شهران

إداري

811

وسام نزيه سعيد أبو هون

أنظمة المعلومات الحاسوبية

مديرية الحكم المحلي

2501362

14/1/2015

شهران

إداري

812

منال احمد خليل يوسف

أنظمة المعلومات الحاسوبية

مديرية الحكم المحلي

2501362

14/1/2015

شهران

إداري

813

والء فوزي حسن أبو جابر

إدارة األعمال

شركة المشرق للتامين

2504186

01/05/15

شهران

إداري

814

فداء عطا احمد زيدان

إدارة األعمال

شركة المشرق للتامين

2504186

01/05/15

شهران

إداري

815

كفاية احمد فارس نجم

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

بلدية ميثلون

2516112

01/06/15

شهران

إداري

816

مراد صبحي محمد ماليشه

االقتصاد

بنك القدس

2502951

01/06/15

 100ساعة

إداري

817

بيان عبد اهلل احمد العلي

إدارة األعمال

البنك اإلسالمي الفلسطيني

2504050

16/2/2015

 100ساعة

إداري

818

نور محمد مصطفى قمبع

العلوم المالية والمصرفية

البنك الوطني

2502152

04/01/15

 100ساعة

إداري

819

اصالح احمد محمد غريبه

إدارة األعمال

البنك اإلسالمي الفلسطيني

2504050

1/4/2015

 100ساعة

إداري

820

صابرين محمد حمدان

العلوم المالية والمصرفية

البنك اإلسالمي الفلسطيني

2504050

31/3/2015

 100ساعة

إداري

821

سماح راقي حوشية

العلوم المالية والمصرفية

البنك اإلسالمي الفلسطيني

2504050

31/3/2015

 100ساعة

إداري

822

احمد غالب مسعود ابو بكر

المحاسبة

دحبور لتدقيق الحسابات

2504924

30/3/2015

شهر

محاسبة

823

محمد خالد حسين اسماعيل

العلوم المالية والمصرفية

دحبور لتدقيق الحسابات

2504924

30/3/2015

شهر

إداري

824

ريم رماح فتحي أبو بكر

إدارة األعمال

البنك اإلسالمي الفلسطيني

2504050

31/3/2015

 100ساعة

إداري

825

اصالح احمد محمد غريبه

العلوم المالية والمصرفية

البنك اإلسالمي الفلسطيني

2504050

31/3/2015

 100ساعة

إداري

826

بهاء راقي إبراهيم أبو علي

االقتصاد

الغرفة التجاريه

2505282

24/2/2015

 100ساعة

إداري

827

هيفاء عمر لطفي العيسي

اللغه اإلنجليزية وأساليب تدريسها

فرع جنين

42503351

10/5_16/6/2015

 20ساعة

دورة محادثة وترجمة اللغه اإلنجليزية

828

براء عبد اللطيف حسن عطاطري

اللغه اإلنجليزية وأساليب تدريسها

فرع جنين

42503351

10/5_16/6/2015

 20ساعة

دورة محادثة وترجمة اللغه اإلنجليزية

829

لبنى ناصر احمد كميل

اللغه اإلنجليزية وأساليب تدريسها

فرع جنين

42503351

10/5_16/6/2015

 20ساعة

دورة محادثة وترجمة اللغه اإلنجليزية

830

امتثال صالح حسين المساعيد

اللغه اإلنجليزية وأساليب تدريسها

فرع جنين

42503351

10/5_16/6/2015

 20ساعة

دورة محادثة وترجمة اللغه اإلنجليزية

831

سهى علي فالح صعابنه

اللغه اإلنجليزية وأساليب تدريسها

فرع جنين

42503351

10/5_16/6/2015

 20ساعة

دورة محادثة وترجمة اللغه اإلنجليزية

832

شروق غالي حلمي أبو غالي

اللغه اإلنجليزية وأساليب تدريسها

فرع جنين

42503351

10/5_16/6/2015

 20ساعة

دورة محادثة وترجمة اللغه اإلنجليزية

833

رنا فخري احمد فقها

اللغه اإلنجليزية وأساليب تدريسها

فرع جنين

42503351

10/5_16/6/2015

 20ساعة

دورة محادثة وترجمة اللغه اإلنجليزية

834

صمود نصر محمود كميل

اللغه اإلنجليزية وأساليب تدريسها

فرع جنين

42503351

10/5_16/6/2015

 20ساعة

دورة محادثة وترجمة اللغه اإلنجليزية

835

اروى فايز محمد الناصر

اللغه اإلنجليزية وأساليب تدريسها

فرع جنين

42503351

10/5_16/6/2015

 20ساعة

دورة محادثة وترجمة اللغه اإلنجليزية

836

امل مطيع محمد مرعي

اللغه اإلنجليزية وأساليب تدريسها

فرع جنين

42503351

10/5_16/6/2015

 20ساعة

دورة محادثة وترجمة اللغه اإلنجليزية

837

رحمه محمود محمد أبو الرب

اللغه اإلنجليزية وأساليب تدريسها

فرع جنين

42503351

10/5_16/6/2015

 20ساعة

دورة محادثة وترجمة اللغه اإلنجليزية

838

ندى احمد عبد المنعم حمدان

اللغه اإلنجليزية وأساليب تدريسها

فرع جنين

42503351

10/5_16/6/2015

 20ساعة

دورة محادثة وترجمة اللغه اإلنجليزية

839

نسايم علي محمد البزور

اللغه اإلنجليزية وأساليب تدريسها

فرع جنين

42503351

10/5_16/6/2015

 20ساعة

دورة محادثة وترجمة اللغه اإلنجليزية

840

سناء زياد احمد القرم

اللغه اإلنجليزية وأساليب تدريسها

فرع جنين

42503351

10/5_16/6/2015

 20ساعة

دورة محادثة وترجمة اللغه اإلنجليزية

841

امنه نصري محمود نزال

اللغه اإلنجليزية وأساليب تدريسها

فرع جنين

42503351

10/5_16/6/2015

 20ساعة

دورة محادثة وترجمة اللغه اإلنجليزية

842

ابتهال هشام كامل صعابنه

اللغه اإلنجليزية وأساليب تدريسها

فرع جنين

42503351

10/5_16/6/2015

 20ساعة

دورة محادثة وترجمة اللغه اإلنجليزية

843

شروق نور الدين عباهره

اللغه اإلنجليزية وأساليب تدريسها

فرع جنين

42503351

10/5_16/6/2015

 20ساعة

دورة محادثة وترجمة اللغه اإلنجليزية

844

ايسر محمود سباعنه

اللغه اإلنجليزية وأساليب تدريسها

فرع جنين

42503351

10/5_16/6/2015

 20ساعة

دورة محادثة وترجمة اللغه اإلنجليزية

845

إبراهيم جمال خمايسه

اللغه اإلنجليزية وأساليب تدريسها

فرع جنين

42503351

10/5_16/6/2015

 20ساعة

دورة محادثة وترجمة اللغه اإلنجليزية

846

االء تيسير مصطفى أبو الرب

اللغه اإلنجليزية وأساليب تدريسها

فرع جنين

42503351

10/5_16/6/2015

 20ساعة

دورة محادثة وترجمة اللغه اإلنجليزية

847

جودي محمد سليمان أبو عليا

اللغه اإلنجليزية وأساليب تدريسها

فرع جنين

42503351

10/5_16/6/2015

 20ساعة

دورة محادثة وترجمة اللغه اإلنجليزية

848

سناء صالح علي أبو عساف

اللغه اإلنجليزية وأساليب تدريسها

فرع جنين

42503351

10/5_16/6/2015

 20ساعة

دورة محادثة وترجمة اللغه اإلنجليزية

849

نجاح تحسين خليل أبو علي

اللغه اإلنجليزية وأساليب تدريسها

فرع جنين

42503351

10/5_16/6/2015

 20ساعة

دورة محادثة وترجمة اللغه اإلنجليزية

850

انغام ناصر محمد كميل

اللغه اإلنجليزية وأساليب تدريسها

فرع جنين

42503351

10/5_16/6/2015

 20ساعة

دورة محادثة وترجمة اللغه اإلنجليزية

851

إبراهيم جمال خمايسه

اللغه اإلنجليزية وأساليب تدريسها

فرع جنين

42503351

10/5_16/6/2015

 20ساعة

دورة محادثة وترجمة اللغه اإلنجليزية

852

فردوس عالن حسني قاللوه

اللغه اإلنجليزية وأساليب تدريسها

فرع جنين

42503351

10/5_16/6/2015

 20ساعة

دورة محادثة وترجمة اللغه اإلنجليزية

853

اروى خالد إبراهيم خمايسه

اللغه اإلنجليزية وأساليب تدريسها

فرع جنين

42503351

10/5_16/6/2015

 20ساعة

دورة محادثة وترجمة اللغه اإلنجليزية

854

مروة إبراهيم احمد سمور

اللغه اإلنجليزية وأساليب تدريسها

فرع جنين

42503351

10/5_16/6/2015

 20ساعة

دورة محادثة وترجمة اللغه اإلنجليزية

855

هناء عبد الرحيم ربايعه

اللغه اإلنجليزية وأساليب تدريسها

فرع جنين

42503351

10/5_16/6/2015

 20ساعة

دورة محادثة وترجمة اللغه اإلنجليزية

856

الرا مازن محمد شتا

اللغه اإلنجليزية وأساليب تدريسها

فرع جنين

42503351

10/5_16/6/2015

 20ساعة

دورة محادثة وترجمة اللغه اإلنجليزية

857

رماح غالب الحاج

اللغه اإلنجليزية وأساليب تدريسها

فرع جنين

42503351

10/5_16/6/2015

 20ساعة

دورة محادثة وترجمة اللغه اإلنجليزية

858

سالم كمال كامل براهمه

اللغه اإلنجليزية وأساليب تدريسها

فرع جنين

42503351

10/5_16/6/2015

 20ساعة

دورة محادثة وترجمة اللغه اإلنجليزية

859

مرعب رافت هاشم محاميد

اللغه اإلنجليزية وأساليب تدريسها

فرع جنين

42503351

10/5_16/6/2015

 20ساعة

دورة محادثة وترجمة اللغه اإلنجليزية

860

سحر عبد اللطيف رفيق عوده

اللغه اإلنجليزية وأساليب تدريسها

فرع جنين

42503351

10/5_16/6/2015

 20ساعة

دورة محادثة وترجمة اللغه اإلنجليزية

861

ابتهال عبد اهلل لطفي عواد

اللغه اإلنجليزية وأساليب تدريسها

فرع جنين

42503351

10/5_16/6/2015

 20ساعة

دورة محادثة وترجمة اللغه اإلنجليزية

862

دالل محمد حمامره

اللغه اإلنجليزية وأساليب تدريسها

فرع جنين

42503351

10/5_16/6/2015

 20ساعة

دورة محادثة وترجمة اللغه اإلنجليزية

863

منار امجد محمد غالب الزيود

اللغه اإلنجليزية وأساليب تدريسها

فرع جنين

42503351

10/5_16/6/2015

 20ساعة

دورة محادثة وترجمة اللغه اإلنجليزية

864

حنين مروان إبراهيم نعيرات

اللغه اإلنجليزية وأساليب تدريسها

فرع جنين

42503351

10/5_16/6/2015

 20ساعة

دورة محادثة وترجمة اللغه اإلنجليزية

865

اسالم محمود يوسف ربايعه

اللغه اإلنجليزية وأساليب تدريسها

فرع جنين

42503351

10/5_16/6/2015

 20ساعة

دورة محادثة وترجمة اللغه اإلنجليزية

866

دانا هاشم مصطفى عتيق

اللغه اإلنجليزية وأساليب تدريسها

فرع جنين

42503351

10/5_16/6/2015

 20ساعة

دورة محادثة وترجمة اللغه اإلنجليزية

867

امنيه فايز احمد اسعد

اللغه اإلنجليزية وأساليب تدريسها

فرع جنين

42503351

10/5_16/6/2015

 20ساعة

دورة محادثة وترجمة اللغه اإلنجليزية

868

اركان محمود عبد الفتاح صعابنه

اللغه اإلنجليزية وأساليب تدريسها

فرع جنين

42503351

10/5_16/6/2015

 20ساعة

دورة محادثة وترجمة اللغه اإلنجليزية

869

عمر حسام متعب طحاينه

اللغه اإلنجليزية وأساليب تدريسها

فرع جنين

42503351

10/5_16/6/2015

 20ساعة

دورة محادثة وترجمة اللغه اإلنجليزية

870

ايه فارس انيس يحيى

اللغه اإلنجليزية وأساليب تدريسها

فرع جنين

42503351

10/5_16/6/2015

 20ساعة

دورة محادثة وترجمة اللغه اإلنجليزية

871

أسماء محمد رضا تركمان

اللغه اإلنجليزية وأساليب تدريسها

فرع جنين

42503351

10/5_16/6/2015

 20ساعة

دورة محادثة وترجمة اللغه اإلنجليزية

872

سالم فايز احمد اسعد

اللغه اإلنجليزية وأساليب تدريسها

فرع جنين

42503351

10/5_16/6/2015

 20ساعة

دورة محادثة وترجمة اللغه اإلنجليزية

873

ساره جواد عبيدي

اللغه اإلنجليزية وأساليب تدريسها

فرع جنين

42503351

10/5_16/6/2015

 20ساعة

دورة محادثة وترجمة اللغه اإلنجليزية

874

ليندا وليد شريف جربان

اللغه اإلنجليزية وأساليب تدريسها

فرع جنين

42503351

10/5_16/6/2015

 20ساعة

دورة محادثة وترجمة اللغه اإلنجليزية

875

سبأخالد نزال

اللغه اإلنجليزية وأساليب تدريسها

فرع جنين

42503351

10/5_16/6/2015

 20ساعة

دورة محادثة وترجمة اللغه اإلنجليزية

876

االء حسن أبو جابر

اللغه اإلنجليزية وأساليب تدريسها

فرع جنين

42503351

10/5_16/6/2015

 20ساعة

دورة محادثة وترجمة اللغه اإلنجليزية

877

فوز زياد إبراهيم عرايشه

اللغه اإلنجليزية وأساليب تدريسها

فرع جنين

42503351

10/5_16/6/2015

 20ساعة

دورة محادثة وترجمة اللغه اإلنجليزية

878

منار خالد صادق أبو الرب

اللغه اإلنجليزية وأساليب تدريسها

فرع جنين

42503351

10/5_16/6/2015

 20ساعة

دورة محادثة وترجمة اللغه اإلنجليزية

879

بهاء الدين اياد إبراهيم مصطفى خمايسه

تعليم التربية اإلسالمية

فرع جنين

42503351

26/5_16/6/2015

 20ساعة

دورة البرمجة اللغوية العصبية

880

عائشه علي عبد الجليل العيه

أنظمة المعلومات الحاسوبية

فرع جنين

42503351

26/5_16/6/2015

 20ساعة

دورة البرمجة اللغوية العصبية

881

هناء جمال محمد السعدي

إدارة األعمال

فرع جنين

42503351

26/5_16/6/2015

 20ساعة

دورة البرمجة اللغوية العصبية

882

خالد طاهر محمود أبو زيد

المرحلة األساسية األولى

فرع جنين

42503351

26/5_16/6/2015

 20ساعة

دورة البرمجة اللغوية العصبية

883

يونس رياض إبراهيم أبو الوفا

المرحلة األساسية األولى

فرع جنين

42503351

26/5_16/6/2015

 20ساعة

دورة البرمجة اللغوية العصبية

884

لينا وائل صبري زيد

اللغه اإلنجليزية وأساليب تدريسها

فرع جنين

42503351

26/5_16/6/2015

 20ساعة

دورة البرمجة اللغوية العصبية

885

والء جمال محمد السعدي

تعليم العلوم

فرع جنين

42503351

26/5_16/6/2015

 20ساعة

دورة البرمجة اللغوية العصبية

886

ياسمين منذر محمود أبو الرب

اللغه اإلنجليزية وأساليب تدريسها

فرع جنين

42503351

26/5_16/6/2015

 20ساعة

دورة البرمجة اللغوية العصبية

887

نسايم علي محمد البزور

اللغه اإلنجليزية وأساليب تدريسها

فرع جنين

42503351

26/5_16/6/2015

 20ساعة

دورة البرمجة اللغوية العصبية

888

يونس داوود عبد اللطيف عالري

العلوم المالية والمصرفية

فرع جنين

42503351

26/5_16/6/2015

 20ساعة

دورة البرمجة اللغوية العصبية

889

محمد نافز الحبايبه

العلوم المالية والمصرفية

فرع جنين

42503351

26/5_16/6/2015

 20ساعة

دورة البرمجة اللغوية العصبية

890

فوز زياد إبراهيم عرايشه

اللغه اإلنجليزية وأساليب تدريسها

فرع جنين

42503351

26/5_16/6/2015

 20ساعة

دورة البرمجة اللغوية العصبية

891

مرام يوسف محمد سويده

تعليم التربية اإلسالمية

فرع جنين

42503351

26/5_16/6/2015

 20ساعة

دورة البرمجة اللغوية العصبية

892

أسماء عزت محمد سعيد زكارنه

إدارة األعمال

فرع جنين

42503351

26/5_16/6/2015

 20ساعة

دورة البرمجة اللغوية العصبية

893

الرا عبد الحكيم صالح خلوف

المحاسبة

فرع جنين

42503351

26/5_16/6/2015

 20ساعة

دورة البرمجة اللغوية العصبية

894

ياسمين زياد عبد اللطيف أبو سيف

اللغة العربية وأساليب تدريسها

فرع جنين

42503351

26/5_16/6/2015

 20ساعة

دورة البرمجة اللغوية العصبية

895

ايات علي عبد الجليل العيه

إدارة األعمال

فرع جنين

42503351

26/5_16/6/2015

 20ساعة

دورة البرمجة اللغوية العصبية

896

احمد كامل احمد أبو بكر

أنظمة المعلومات الحاسوبية

فرع جنين

42503351

26/5_16/6/2015

 20ساعة

دورة البرمجة اللغوية العصبية

897

نجاة علي محمد البزور

المرحلة األساسية األولى

فرع جنين

42503351

26/5_16/6/2015

 20ساعة

دورة البرمجة اللغوية العصبية

898

بهاء الدين اياد إبراهيم مصطفى خمايسه

تعليم التربية اإلسالمية

فرع جنين

42503351

26/5_16/6/2015

 20ساعة

دورة البرمجة اللغوية العصبية

899

جمة إبراهيم علي أبو الحسن

اإلنتاج النباتي والوقاية

المركز الوطني لألبحاث الزراعية

42514457

10/5/2015

 3شهور

تدريب

900

لما احمد محمود قصراوي

إدارة األعمال

شركة سوبر لينك

42439091

10/5/2015

 100ساعة

تدريب

901

حسين خالد حسين خزيمية

المحاسبة

مكتب أبو وعر للمحاسبه

42505667

15/5/2015

شهران

تدريب

902

فداء حريص كمال سعدي

المحاسبة

البنك اإلسالمي العربي

2437080

15/5/2015

 100ساعة

تدريب

903

نسرين سالم حسين جرار

المحاسبة

مستشفى االمل

42501004

27/5/2015

شهر

تدريب

904

امينه فريد سباعنه

العلوم المالية والمصرفية

الشركة الوطنيه للتامين

2250136

27/5/2015

شهران

تدريب

905

هبة احمد ذيب شواهنه

المحاسبة

مديرية الحكم المحلي

2501362

18/5/2015

شهران

تدريب

906

سجى جهاد عبد الجبار ولذ علي

أنظمة المعلومات الحاسوبية

مديرية داخلية جنين

42505555

20/5/2015

شهران

تدريب

907

مالك حسام حسن حوشية

أنظمة المعلومات الحاسوبية

مديرية داخلية جنين

42505555

20/5/2015

شهران

تدريب

908

جنات عزمي خليل عباهره

أنظمة المعلومات الحاسوبية

مشفى الرازي

2502653

23/5/2015

شهران

تدريب

909

صفاء غازي فوزي حمدان

المحاسبة

الغرفة التجاريه

2505282

11/5/2015

شهران

تدريب

910

امينه فريد صالح سماره

العلوم المالية والمصرفية

مديرية النقل والمواصالت

2502710

14/6/2015

شهر

تدريب

911

مزين مصطفى سليمان اسمر

العلوم المالية والمصرفية

بنك القاهره عمان

2505273

05/11/15

 100يوم

تدريب

912

لياء عماد حسن قطيط

العلوم المالية والمصرفية

بنك القاهره عمان

2505273

07/01/15

 100يوم

تدريب

913

هبة فتحي مصطفى االخرس

العلوم المالية والمصرفية

بنك القدس

2502951

06/01/15

 100يوم

تدريب

914

مرح اسعد محمد اسعد

المحاسبة

مكتب جمال أبو فرحة للمحاسبة

2434848

06/05/15

شهر

تدريب

915

ايات فايز عبد اهلل عارضه

المحاسبة

مكتب عبد الغني الشمالي للمحاسبه

242438314

8/7/2015

شهران

تدريب

916

اعتصام عبد المالك احمد قبها

المحاسبة

مؤسسة فاتن لالقراض

2439355

05/12/15

شهران

تدريب

917

بادره رسالن شافع سعدي

اإلنتاج النباتي والوقاية

مدير مديرية الزراعه

42504333

1/6/2015

شهران

تدريب

918

حسين خالد حسين خزيميه

المحاسبة

مكتب أبو وعر للمحاسبه

2504436

21/7/2015

شهران

محاسبة

919

اسراء محمود محمد عالونه

إدارة األعمال

البنك الوطني

42502152

29/7/2015

 100ساعة

إداري

920

سها عماد كامل سالمه

أنظمة المعلومات الحاسوبية

شركة االتصاالت الفسطينية

2501023

27/7/2015

شهران

إداري

921

االء جودت محمد عبدالجواد

العلوم المالية والمصرفية

بنك األردن

42505403

27/7/2015

 100ساعة

إداري

922

دعاء عزمي مهدي عمرو

المحاسبة

البنك اإلسالمي الفلسطيني

2504050

19/8/2015

 3شهور

إداري

923

دالل احمد حسن صعابنه

المحاسبة

بنك فلسطين المحدود

2439502

21/7/2015

 100ساعة

إداري

924

مرام عبد محمد كحيل

المحاسبة

البنك اإلسالمي الفلسطيني

2504050

31/8/2015

 100ساعة

إداري

925

محمد نافز محمد الحبايبه

العلوم المالية والمصرفية

شركة التأمين الوطنيه

2436404

16/8/2015

شهران

إداري

926

رناد اسعد صبري غباري

العلوم المالية والمصرفية

مديرية الحكم المحلي

2501362

16/82015

 3شهور

إداري

927

عبير جمال يوسف حنانه

إدارة األعمال

مديرية الحكم المحلي

2501362

26/8/2015

 3شهور

إداري

928

دعاء نضال محمد أبو ريده

العلوم المالية والمصرفية

مديرية الحكم المحلي

2501362

08/11/15

 3شهور

إداري

929

حنين احمد مصطفى غانم

اإلنتاج النباتي والوقاية

المركز الوطني لألبحاث الزراعية

2433944

27/7/2015

شهران

إداري

930

اسراء صالح محمد نزال

إدارة األعمال

شركة المشرق للتامين

2504186

08/02/15

شهران

إداري

931

روان عدنان ساري مرشد

إدارة األعمال

مدير مديرية نقابه العمال

2436455

16/8/2015

شهران

إداري

932

فادي فضل طاهر نزال

العلوم المالية والمصرفية

بنك األردن

2505403

4/8/2015

 100يوم

إداري

933

لياء عماد حسن قطيط

العلوم المالية والمصرفية

بنك القاهره عمان

42418001

1/7/2015

 100يوم

إداري

934

مرام سليمان محمود كميل

إدارة األعمال

بنك القاهره عمان

42418001

4/8/2015

 100يوم

إداري

935

انصار احمد مثقال برهم

إدارة األعمال

شركة دحبور لتدقيق الحسابات

42405976

25/7/2015

 3شهور

محاسبة

936

رحمه عبدالناصر نافز عبيد

المحاسبة

شركة دحبور لتدقيق الحسابات

42405976

29/7/2015

 3شهور

محاسبة

937

صابرين يوسف عارف سعيد

المحاسبة

مستشفى خليل سليمان الحكومي

2501057

26/8/2015

شهران

إداري

938

مجاهد محمود حسن سايس

إدارة األعمال

مستشفى خليل سليمان الحكومي

2501057

26/8/2015

شهران

إداري

939

ميس احمد حلمي عارضه

المحاسبة

مستشفى االمل

2501004

17/8/2015

شهران

إداري

