الرقم

أسم المتدرب الرباعي

التخصص

المؤسسة المراد التدرب بها

هاتف المؤسسة

تاريخ التدريب

مدة التدريب

مجال العمل

1

مريم سهيل زامل

إدارة األعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

92385295

من 30/11/2014الى11/1/2015

 40يوم

دورة كيف أكون قياديا

2

نادين محي الدين شنابلة

إدارة األعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

92385295

من 30/11/2014الى11/1/2015

 41يوم

دورة كيف أكون قياديا

3

اسالم صالح نجار

العلوم المالية والمصرفية

مؤسسة إنجاز فلسطين

92385295

من 30/11/2014الى11/1/2015

 42يوم

دورة كيف أكون قياديا

4

هبة أسامة نجيب موسي

الرياضيات وأساليب
تدريسها

مؤسسة إنجاز فلسطين

92385295

من 30/11/2014الى11/1/2015

 43يوم

دورة كيف أكون قياديا

5

هيا محمود ابو ريدة

إدارة األعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

92385295

من 30/11/2014الى11/1/2015

 44يوم

دورة كيف أكون قياديا

6

هيام سليم صالح

إدارة األعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

92385295

من 30/11/2014الى11/1/2015

 45يوم

دورة كيف أكون قياديا

7

انوار احمد خضر

الخدمة االجتماعية

مؤسسة إنجاز فلسطين

92385295

من 30/11/2014الى11/1/2015

 46يوم

دورة كيف أكون قياديا

8

حنان ماجد اسعد عبدات

العلوم المالية والمصرفية

مؤسسة إنجاز فلسطين

92385295

من 30/11/2014الى11/1/2015

 47يوم

دورة كيف أكون قياديا

9

بيسان نبيه عواد

المحاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

92385295

من 30/11/2014الى11/1/2015

 48يوم

دورة كيف أكون قياديا

10

هديل محسن نصار

اللغة اإلنجليزية وأساليب
تدريسها

مؤسسة إنجاز فلسطين

92385295

من 30/11/2014الى11/1/2015

 49يوم

دورة كيف أكون قياديا

11

بيان فالح يامين

المرحلة األساسية األولى

مؤسسة إنجاز فلسطين

92385295

من 30/11/2014الى11/1/2015

 50يوم

دورة كيف أكون قياديا

12

بسام عبد الرحيم عاصي

إدارة األعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

92385295

من 30/11/2014الى11/1/2015

 51يوم

دورة كيف أكون قياديا

13

انتصار سليمان قني

العلوم المالية والمصرفية

مؤسسة إنجاز فلسطين

92385295

من 30/11/2014الى11/1/2015

 52يوم

دورة كيف أكون قياديا

14

مريم علي نصار

تعليم االجتماعيات

مؤسسة إنجاز فلسطين

92385295

من 30/11/2014الى11/1/2015

 53يوم

دورة كيف أكون قياديا

15

ابتسام عطا هللا حايك

تعليم االجتماعيات

مؤسسة إنجاز فلسطين

92385295

من 30/11/2014الى11/1/2015

 54يوم

دورة كيف أكون قياديا

16

روان عطا هللا حايك

تعليم العلوم

مؤسسة إنجاز فلسطين

92385295

من 30/11/2014الى11/1/2015

 55يوم

دورة كيف أكون قياديا

17

رسل بسيم سليمان

تعليم االجتماعيات

مؤسسة إنجاز فلسطين

92385295

من 30/11/2014الى11/1/2015

 56يوم

دورة كيف أكون قياديا

18

دعاء رياض ابو جعفر

المرحلة األساسية األولى

مؤسسة إنجاز فلسطين

92385295

من 30/11/2014الى11/1/2015

 57يوم

دورة كيف أكون قياديا

19

سها نضال حسيبا

المرحلة األساسية األولى

مؤسسة إنجاز فلسطين

92385295

من 30/11/2014الى11/1/2015

 58يوم

دورة كيف أكون قياديا

20

عبير سليم شراب

الخدمة االجتماعية

مؤسسة إنجاز فلسطين

92385295

من 30/11/2014الى11/1/2015

 59يوم

دورة كيف أكون قياديا

21

سمر نمر ابو شحادة

اإلدارة الصحية

مؤسسة إنجاز فلسطين

92385295

من 30/11/2014الى11/1/2015

 60يوم

دورة كيف أكون قياديا

22

افتكار زكريا المصري

اإلدارة الصحية

مؤسسة إنجاز فلسطين

92385295

من 30/11/2014الى11/1/2015

 61يوم

دورة كيف أكون قياديا

23

داليا جبر احمد محسن

العلوم المالية والمصرفية

مؤسسة إنجاز فلسطين

92385295

من 30/11/2014الى11/1/2015

 62يوم

دورة كيف أكون قياديا

24

غادة مهند بني شمسه

أنظمة المعلومات
الحاسوبية

مؤسسة إنجاز فلسطين

92385295

من 30/11/2014الى11/1/2015

 63يوم

دورة كيف أكون قياديا

25

كفاية عارف خليل

االقتصاد

مؤسسة إنجاز فلسطين

92385295

من 30/11/2014الى11/1/2015

 64يوم

دورة كيف أكون قياديا

26

ورود جهاد صنوبر

المرحلة األساسية األولى

مؤسسة إنجاز فلسطين

92385295

من 30/11/2014الى11/1/2015

 65يوم

دورة كيف أكون قياديا

27

سنابل امين صادق قط

تعليم االجتماعيات

مؤسسة إنجاز فلسطين

92385295

من 30/11/2014الى11/1/2015

 66يوم

دورة كيف أكون قياديا

28

تبارك مهدي طايع

المحاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

92385295

من 30/11/2014الى11/1/2015

 67يوم

دورة كيف أكون قياديا

29

حنين ساهر موسى

اإلدارة الصحية

مؤسسة إنجاز فلسطين

92385295

من 30/11/2014الى11/1/2015

 68يوم

دورة كيف أكون قياديا

30

ضحى ساهر موسى

العلوم المالية والمصرفية

مؤسسة إنجاز فلسطين

92385295

من 30/11/2014الى11/1/2015

 69يوم

دورة كيف أكون قياديا

31

منار عدنان محمد حشايكة

العلوم المالية والمصرفية

مؤسسة إنجاز فلسطين

92385295

من 30/11/2014الى11/1/2015

 70يوم

دورة كيف أكون قياديا

32

يقين جبريل احمد فرج

إدارة األعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

92385295

من 30/11/2014الى11/1/2015

 71يوم

دورة كيف أكون قياديا

33

شرين راجح عواد

إدارة األعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

92385295

من 30/11/2014الى11/1/2015

 72يوم

دورة كيف أكون قياديا

34

ناريمان خالد احمد ذياب

المحاسبة

بنك القاهرة عمان

92381590

21/9/2014

شهرين

أعمال بنكية

35

محمد هاني ولويل

العلوم المالية والمصرفية

بنك فلسطين التجاري

92385162

41829

شهران

أعمال بنكية

36

محمد كامل سالمة

تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت

شركة االتصاالت الفلسطينية

92387612

21/9/2014

شهرين

أعمال كمبيوتر

37

محمد يوسف عمران

أنظمة المعلومات
الحاسوبية

شركة حلول

22410093

27/8/2014

 3شهور

أعمال كمبيوتر

38

أسامة جمال يعقوب

المحاسبة

شركة الزيوت النباتية

92324161

13/9/2014

شهرين

أعمال إدارية

39

عالء عصام دويكات

المحاسبة

شركة الزيوت النباتية

92324161

13/9/2015

شهرين

أعمال إدارية

40

ديانا يوسف صالح

إدارة األعمال

مكتب وزارة التعليم العالي

92380034

27/9/2014

شهرين

أعمال إدارية

41

حنان خالد غليظي

تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت

بنك القدس

92389741

13/9/2016

شهرين

أعمال بنكية

42

تغريد سليم رباح

االقتصاد

البنك اإلسالمي الفلسطيني

92385232

27/10/2014

شهرين

أعمال بنكية

43

بركات محمود حشايكة

العلوم المالية والمصرفية

البنك التجاري األردني

92382191

41648

شهران

أعمال بنكية

44

ايمان نبيل الخراز

العلوم المالية والمصرفية

مؤسسة سابكو للمحاسبة

92333329

20/9/2014

شهران

أعمال محاسبية

45

أية جمال حبيبة

تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت

شركة االتصاالت الفلسطينية

92387612

41829

شهرين

أعمال كمبيوتر

46

غدير ربيح جاموس

العلوم المالية والمصرفية

البنك الوطني

92380802

15/9/2014

شهران

أعمال بنكية

47

ديانة مازن عطا دندن

العلوم المالية والمصرفية

البنك اإلسالمي الفلسطيني

92385232

22/8/2014

شهران

أعمال بنكية

48

بنان رائد جميل ياسين

العلوم المالية والمصرفية

البنك اإلسالمي الفلسطيني

92385232

22/8/2014

شهران

أعمال بنكية

49

هيا محمود ابو ريدة

إدارة األعمال

البنك العربي

92382340

25/8/2014

شهرين

أعمال بنكية

50

هيام سليم صالح

إدارة األعمال

البنك العربي

92382340

25/8/2014

شهرين

أعمال بنكية

51

أسماء مصطفى حشايكة

إدارة األعمال

شركة حلول

22410093

27/8/2014

شهرين

أعمال كمبيوتر

52

لنا احمد محمد حابي

إدارة األعمال

ترست العالمية للتامين

92331321

15/10/2014

شهرين

أعمال تأمين

53

محمد زياد صبحي السايح

المحاسبة

شركة كهرباء الشمال

92388568

18/11/2014

شهرين

أعمال إدارية

54

أثير منير عبد الحق

إدارة األعمال

تربية جنوب نابلس

41832

شهرين

أعمال إدارية

55

عرين أيمن ابو عيشة

العلوم المالية والمصرفية

البنك الوطني

22946090

31/12/2014

شهران

أعمال بنكية

56

حسن جمال صوالحة

المحاسبة

شركاء في التنمية

92386292

21/12/2014

شهرين

أعمال إدارية

57

الئق طاهر ابو حيط

اإلدارة الصحية

المستشفى العربي

92344311

20/12/2014

شهرين

أعمال إدارية

58

وداد مازن دندن

المحاسبة

بنك القاهرة عمان

92393001

23/12/2014

شهرين

أعمال بنكية

59

انهار ماهر محمود مسلم

إدارة األعمال

المستشفى الوطني

92383599

41682

شهرين

أعمال إدارية

60

امل ياسين ميادمة

االقتصاد

المستشفى الوطني

92383599

41682

شهرين

أعمال إدارية

61

وئام احمد حمد

تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت

شركة االتصاالت الفلسطينية

92376225

31/12/2014

شهرين

أعمال إدارية

62

هدى حسين ماللحة

تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت

شركة االتصاالت الفلسطينية

92376225

31/12/2014

شهرين

أعمال إدارية

63

هدية بسام اصالن

المحاسبة

بنك القدس

92397781

27/12/2014

شهرين

أعمال بنكية

64

عمر نهاد حامد حمادنة

إدارة األعمال

البنك الوطني

22946090

41682

شهرين

أعمال بنكية

65

عالية جميل دويكات

الخدمة االجتماعية

جمعة الهالل األحمر الفلسطيني

92380215

من  9/2/2015إلى1/4/2015

شهر ونصف

دورة تدريبية على لغة اإلشارة

66

سيناء جميل شكري يعيش

الخدمة االجتماعية

جمعة الهالل األحمر الفلسطيني

92380215

من  9/2/2015إلى1/4/2015

شهر ونصف

دورة تدريبية على لغة اإلشارة

67

نادية نبيل ابراهيم خصوان

الخدمة االجتماعية

جمعة الهالل األحمر الفلسطيني

92380215

من  9/2/2015إلى1/4/2015

شهر ونصف

دورة تدريبية على لغة اإلشارة

68

رهام ماهر سبيتان

الخدمة االجتماعية

جمعة الهالل األحمر الفلسطيني

92380215

من  9/2/2015إلى1/4/2015

شهر ونصف

دورة تدريبية على لغة اإلشارة

69

جهيان ماهر محمد سبيتان

الخدمة االجتماعية

جمعة الهالل األحمر الفلسطيني

92380215

من  9/2/2015إلى1/4/2015

شهر ونصف

دورة تدريبية على لغة اإلشارة

70

انغام قاسم ابراهيم مرعي

الخدمة االجتماعية

جمعة الهالل األحمر الفلسطيني

92380215

من  9/2/2015إلى1/4/2015

شهر ونصف

دورة تدريبية على لغة اإلشارة

71

رائدة وحيد ابو ذراع

الخدمة االجتماعية

جمعة الهالل األحمر الفلسطيني

92380215

من  9/2/2015إلى1/4/2015

شهر ونصف

دورة تدريبية على لغة اإلشارة

72

غدير وائل بني منية

الخدمة االجتماعية

جمعة الهالل األحمر الفلسطيني

92380215

من  9/2/2015إلى1/4/2015

شهر ونصف

دورة تدريبية على لغة اإلشارة

73

سالم رجا حسين اشتية

الخدمة االجتماعية

جمعة الهالل األحمر الفلسطيني

92380215

من  9/2/2015إلى1/4/2015

شهر ونصف

دورة تدريبية على لغة اإلشارة

74

سهى محمد خير خطيب

الخدمة االجتماعية

جمعة الهالل األحمر الفلسطيني

92380215

من  9/2/2015إلى1/4/2015

شهر ونصف

دورة تدريبية على لغة اإلشارة

75

ناجية حسن عبد هللا اسمر

الخدمة االجتماعية

جمعة الهالل األحمر الفلسطيني

92380215

من  9/2/2015إلى1/4/2015

شهر ونصف

دورة تدريبية على لغة اإلشارة

76

يوسف غسان يوسف داوود

أنظمة المعلومات
الحاسوبية

جمعة الهالل األحمر الفلسطيني

92380215

من  9/2/2015إلى1/4/2015

شهر ونصف

دورة تدريبية على لغة اإلشارة

77

فراس خالد أكرم الطبوق

الخدمة االجتماعية

جمعة الهالل األحمر الفلسطيني

92380215

من  9/2/2015إلى1/4/2015

شهر ونصف

دورة تدريبية على لغة اإلشارة

78

رجاء اسعود اسعد رمضان

الخدمة االجتماعية

جمعة الهالل األحمر الفلسطيني

92380215

من  9/2/2015إلى1/4/2015

شهر ونصف

دورة تدريبية على لغة اإلشارة

79

ريم محمود حسن ترابي

الخدمة االجتماعية

جمعة الهالل األحمر الفلسطيني

92380215

من  9/2/2015إلى1/4/2015

شهر ونصف

دورة تدريبية على لغة اإلشارة

80

سهى خليل ابو عيشة

الخدمة االجتماعية

جمعة الهالل األحمر الفلسطيني

92380215

من  9/2/2015إلى1/4/2015

شهر ونصف

دورة تدريبية على لغة اإلشارة

81

تسنيم شريف تيسير هواش

الخدمة االجتماعية

جمعة الهالل األحمر الفلسطيني

92380215

من  9/2/2015إلى1/4/2015

شهر ونصف

دورة تدريبية على لغة اإلشارة

82

عايدة رشيد شقير

الخدمة االجتماعية

جمعة الهالل األحمر الفلسطيني

92380215

من  9/2/2015إلى1/4/2015

شهر ونصف

دورة تدريبية على لغة اإلشارة

83

جوليا مازن نياز عواد

الخدمة االجتماعية

جمعة الهالل األحمر الفلسطيني

92380215

من  9/2/2015إلى1/4/2015

شهر ونصف

دورة تدريبية على لغة اإلشارة

84

االء عزت بهجت محمود

الخدمة االجتماعية

جمعة الهالل األحمر الفلسطيني

92380215

من  9/2/2015إلى1/4/2015

شهر ونصف

دورة تدريبية على لغة اإلشارة

85

سيناء جميل يعيش

الخدمة االجتماعية

المدربان محمد خضير و أنغام خموس

من 19/11/2014الى14/1/2015

شهر

دورة محادثة لغة انجليزية

86

هبة خالد بشارة

إدارة األعمال

المدربان محمد خضير و أنغام خموس

من 19/11/2014الى14/1/2015

شهر

دورة محادثة لغة انجليزية

87

سهر حسام الدين حالوة

الخدمة االجتماعية

المدربان محمد خضير و أنغام خموس

من 19/11/2014الى14/1/2015

شهر

دورة محادثة لغة انجليزية

88

ياسمين راضي حج

إدارة األعمال

المدربان محمد خضير و أنغام خموس

من 19/11/2014الى14/1/2015

شهر

دورة محادثة لغة انجليزية

89

بسمه شاكر شعبي

المحاسبة

المدربان محمد خضير و أنغام خموس

من 19/11/2014الى14/1/2015

شهر

دورة محادثة لغة انجليزية

90

اسراء وضاح اغبر

إدارة األعمال

المدربان محمد خضير و أنغام خموس

من 19/11/2014الى14/1/2015

شهر

دورة محادثة لغة انجليزية

91

امل ياسين فارس ميادمة

االقتصاد

المدربان محمد خضير و أنغام خموس

من 19/11/2014الى14/1/2015

شهر

دورة محادثة لغة انجليزية

92

منى جميل سليمان الحايك

إدارة األعمال

المدربان محمد خضير و أنغام خموس

من 19/11/2014الى14/1/2015

شهر

دورة محادثة لغة انجليزية

93

نادرة ياسين فارس صالح

اللغة العربية وأساليب
تدريسها

المدربان محمد خضير و أنغام خموس

من 19/11/2014الى14/1/2015

شهر

دورة محادثة لغة انجليزية

94

ماريا احميدان حمايل

أنظمة المعلومات
الحاسوبية

المدربان محمد خضير و أنغام خموس

من 19/11/2014الى14/1/2015

شهر

دورة محادثة لغة انجليزية

95

بسام عبد الرحيم عاصي

إدارة األعمال

المدربان محمد خضير و أنغام خموس

من 19/11/2014الى14/1/2015

شهر

دورة محادثة لغة انجليزية

96

سناء طالب سماره

تعليم االجتماعيات

المدربان محمد خضير و أنغام خموس

من 19/11/2014الى14/1/2015

شهر

دورة محادثة لغة انجليزية

97

أنعام حازم حمدان فرعونية

إدارة األعمال

المدربان محمد خضير و أنغام خموس

من 19/11/2014الى14/1/2015

شهر

دورة محادثة لغة انجليزية

98

أثير منير عبد الحق

إدارة األعمال

المدربان محمد خضير و أنغام خموس

من 19/11/2014الى14/1/2015

شهر

دورة محادثة لغة انجليزية

99

نور فواز بري

التنمية االجتماعية

المدربان محمد خضير و أنغام خموس

من 19/11/2014الى14/1/2015

شهر

دورة محادثة لغة انجليزية

100

عبير محمد سعيد ياسين

تعليم االجتماعيات

المدربان محمد خضير و أنغام خموس

من 19/11/2014الى14/1/2015

شهر

دورة محادثة لغة انجليزية

101

عقاب عايش سمارة

المرحلة األساسية األولى المدربان محمد خضير و أنغام خموس

من 19/11/2014الى14/1/2015

شهر

دورة محادثة لغة انجليزية

102

احمد عدلي الرمحي

إدارة األعمال

شركاء بالتنمية المستدامة

92386292

من  2015/ 2/ 17إلى 25/3/2015

شهر

دورة مهارات الحصول على عمل

103

إسراء وضاح اغبر

إدارة األعمال

شركاء بالتنمية المستدامة

92386292

من  2015/ 2/ 17إلى 25/3/2015

شهر

دورة مهارات الحصول على عمل

104

االء ابراهيم حامد غانم

إدارة األعمال

شركاء بالتنمية المستدامة

92386292

من  2015/ 2/ 17إلى 25/3/2015

شهر

دورة مهارات الحصول على عمل

105

إنصاف عقل زين الدين

الخدمة االجتماعية

شركاء بالتنمية المستدامة

92386292

من  2015/ 2/ 17إلى 25/3/2015

شهر

دورة مهارات الحصول على عمل

106

إنصاف تيسير موسى

إدارة األعمال

شركاء بالتنمية المستدامة

92386292

من  2015/ 2/ 17إلى 25/3/2015

شهر

دورة مهارات الحصول على عمل

107

اية محمد جمال

المرحلة األساسية األولى

شركاء بالتنمية المستدامة

92386292

من  2015/ 2/ 17إلى 25/3/2015

شهر

دورة مهارات الحصول على عمل

108

تمام رجا دويكات

المحاسبة

شركاء بالتنمية المستدامة

92386292

من  2015/ 2/ 17إلى 25/3/2015

شهر

دورة مهارات الحصول على عمل

109

دعاء رياض ابو جعفر

المرحلة األساسية األولى

شركاء بالتنمية المستدامة

92386292

من  2015/ 2/ 17إلى 25/3/2015

شهر

دورة مهارات الحصول على عمل

110

روان عبد هللا حايك

تعليم العلوم

شركاء بالتنمية المستدامة

92386292

من  2015/ 2/ 17إلى 25/3/2015

شهر

دورة مهارات الحصول على عمل

111

ساجدة جميل ابو حمدان

الخدمة االجتماعية

شركاء بالتنمية المستدامة

92386292

من  2015/ 2/ 17إلى 25/3/2015

شهر

دورة مهارات الحصول على عمل

112

سنابل منير حنني

الرياضيات وأساليب
تدريسها

شركاء بالتنمية المستدامة

92386292

من  2015/ 2/ 17إلى 25/3/2015

شهر

دورة مهارات الحصول على عمل

113

سها نضال حسيبا

المرحلة األساسية األولى

شركاء بالتنمية المستدامة

92386292

من  2015/ 2/ 17إلى 25/3/2015

شهر

دورة مهارات الحصول على عمل

114

عدلة عبد الحليم غنام

المرحلة األساسية األولى

شركاء بالتنمية المستدامة

92386292

من  2015/ 2/ 17إلى 25/3/2015

شهر

دورة مهارات الحصول على عمل

115

فاطمة صالح سليم عثمان

تعليم االجتماعيات

شركاء بالتنمية المستدامة

92386292

من  2015/ 2/ 17إلى 25/3/2015

شهر

دورة مهارات الحصول على عمل

116

مرام رايق سليم تايه

العلوم المالية والمصرفية

شركاء بالتنمية المستدامة

92386292

من  2015/ 2/ 17إلى 25/3/2015

شهر

دورة مهارات الحصول على عمل

117

منى يوسف قاسم شتيه

تعليم االجتماعيات

شركاء بالتنمية المستدامة

92386292

من  2015/ 2/ 17إلى 25/3/2015

شهر

دورة مهارات الحصول على عمل

118

نهايه رمزي الزريقي

المحاسبة

شركاء بالتنمية المستدامة

92386292

من  2015/ 2/ 17إلى 25/3/2015

شهر

دورة مهارات الحصول على عمل

119

يارا جهاد فيصل عودة

أنظمة المعلومات
الحاسوبية

شركاء بالتنمية المستدامة

92386292

من  2015/ 2/ 17إلى 25/3/2015

شهر

دورة مهارات الحصول على عمل

120

أحالم جواد حامد بني جابر

إدارة األعمال

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

22964571

من 7/2/2015الى22/4/2015

شهرين

دورة برنامج الشامل المحاسبي

121

طارق إسالم رطروط

المحاسبة

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

22964571

من 7/2/2015الى22/4/2015

شهرين

دورة برنامج الشامل المحاسبي

122

نور باسم مطلق هواش

العلوم المالية والمصرفية مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

22964571

من 7/2/2015الى22/4/2015

شهران

دورة برنامج الشامل المحاسبي

123

آيات عنان عارف جمعة

العلوم المالية والمصرفية مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

22964571

من 7/2/2015الى22/4/2015

شهران

دورة برنامج الشامل المحاسبي

إدارة األعمال

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

22964571

من 7/2/2015الى22/4/2015

شهرين

دورة برنامج الشامل المحاسبي

124

ميس ماجد حمد بني فضل

22964571

من 7/2/2015الى22/4/2015

شهران

دورة برنامج الشامل المحاسبي

125

عاصم ماجد ابو السعود

العلوم المالية والمصرفية مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

من 7/2/2015الى22/4/2015

شهران

دورة برنامج الشامل المحاسبي

126

خالد زهير ششتري

العلوم المالية والمصرفية مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

22964571

شهران

دورة برنامج الشامل المحاسبي

127

مهند عبد الرحيم بزره

العلوم المالية والمصرفية مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

22964571

من 7/2/2015الى22/4/2015

دورة برنامج الشامل المحاسبي

128

أيهب عائد احمد عودة

العلوم المالية والمصرفية مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

22964571

من 7/2/2015الى22/4/2015

شهران

129

امجد احمد اسعد السباعي

المحاسبة

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

22964571

من 7/2/2015الى22/4/2015

شهرين

دورة برنامج الشامل المحاسبي

130

محمد مرزوق سالم ابو جيش

المحاسبة

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

22964571

من 7/2/2015الى22/4/2015

شهرين

دورة برنامج الشامل المحاسبي

131

علي فتحي عطية

إدارة األعمال

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

22964571

من 7/2/2015الى22/4/2015

شهرين

دورة برنامج الشامل المحاسبي

132

سناء منذر ماجد سعيد

تعليم االجتماعيات

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

22964571

من 7/2/2015الى22/4/2015

شهرين

دورة برنامج الشامل المحاسبي

133

هيثم نمر يوسف عبده

المحاسبة

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

22964571

من 7/2/2015الى22/4/2015

شهرين

دورة برنامج الشامل المحاسبي

134

نافز جهاد عبد اللطيف كيالني

التسويق

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

22964571

من 7/2/2015الى22/4/2015

شهرين

دورة برنامج الشامل المحاسبي

135

فؤاد صبري يوسف حنتولي

المحاسبة

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

22964571

من 7/2/2015الى22/4/2015

شهرين

دورة برنامج الشامل المحاسبي

136

دانة نهاد احمد بشارة

المحاسبة

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

22964571

من 7/2/2015الى22/4/2015

شهرين

دورة برنامج الشامل المحاسبي

137

هيا فخر احمد ظاهر

المحاسبة

شركة أديسون

92423414

25/3/2015

 4ساعات

حل المشكالت الشخصية والتعليمة
باستخدام المهارات الذاتية

138

وجود عمر طه ظاهر

المحاسبة

شركة أديسون

92423414

25/3/2015

 4ساعات

حل المشكالت الشخصية والتعليمة
باستخدام المهارات الذاتية

139

رماء ابراهيم ظاهر

المحاسبة

شركة أديسون

92423414

25/3/2015

 4ساعات

حل المشكالت الشخصية والتعليمة
باستخدام المهارات الذاتية

140

شعاع مجدي ابو عمر

الخدمة االجتماعية

شركة أديسون

92423414

25/3/2015

 4ساعات

حل المشكالت الشخصية والتعليمة
باستخدام المهارات الذاتية

141

أريج فرح ذيب جناجري

العلوم المالية والمصرفية

شركة أديسون

92423414

25/3/2015

 4ساعات

حل المشكالت الشخصية والتعليمة
باستخدام المهارات الذاتية

142

مالك عبد الرزاق جمعة

المحاسبة

شركة أديسون

92423414

25/3/2015

 4ساعات

حل المشكالت الشخصية والتعليمة
باستخدام المهارات الذاتية

143

اية نسيب عقل

المرحلة األساسية األولى

شركة أديسون

92423414

25/3/2015

 4ساعات

حل المشكالت الشخصية والتعليمة
باستخدام المهارات الذاتية

144

والء محمود محمد قوصيني

اللغة العربية وأساليب
تدريسها

شركة أديسون

92423414

25/3/2015

 4ساعات

حل المشكالت الشخصية والتعليمة
باستخدام المهارات الذاتية

145

هيام حلمي دويكات

تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت

شركة أديسون

92423414

25/3/2015

 4ساعات

حل المشكالت الشخصية والتعليمة
باستخدام المهارات الذاتية

146

عبير سليم شراب

الخدمة االجتماعية

شركة أديسون

92423414

25/3/2015

 4ساعات

حل المشكالت الشخصية والتعليمة
باستخدام المهارات الذاتية

147

اثير منير عبد الحق

إدارة األعمال

شركة أديسون

92423414

25/3/2015

 4ساعات

حل المشكالت الشخصية والتعليمة
باستخدام المهارات الذاتية

148

محمد يوسف عز الدين عمران

أنظمة المعلومات
الحاسوبية

شركة أديسون

92423414

25/3/2015

 4ساعات

حل المشكالت الشخصية والتعليمة
باستخدام المهارات الذاتية

149

غدير وائل بني منية

الخدمة االجتماعية

شركة أديسون

92423414

25/3/2015

 4ساعات

حل المشكالت الشخصية والتعليمة
باستخدام المهارات الذاتية

150

صقر صالح الدين صالحات

اإلدارة الصحية

شركة أديسون

92423414

25/3/2015

 4ساعات

حل المشكالت الشخصية والتعليمة
باستخدام المهارات الذاتية

151

محمد حسين متعب حشايكة

المحاسبة

شركة أديسون

92423414

25/3/2015

 4ساعات

حل المشكالت الشخصية والتعليمة
باستخدام المهارات الذاتية

152

سوسن عوني جناجرة

أنظمة المعلومات
الحاسوبية

شركة أديسون

92423414

25/3/2015

 4ساعات

حل المشكالت الشخصية والتعليمة
باستخدام المهارات الذاتية

153

حنان محمد خليل شراب

أنظمة المعلومات
الحاسوبية

شركة أديسون

92423414

25/3/2015

 4ساعات

حل المشكالت الشخصية والتعليمة
باستخدام المهارات الذاتية

154

رهام حلمي احمد دويكات

اإلدارة الصحية

شركة أديسون

92423414

25/3/2015

 4ساعات

حل المشكالت الشخصية والتعليمة
باستخدام المهارات الذاتية

155

افتكار زكريا مصري

اإلدارة الصحية

شركة أديسون

92423414

25/3/2015

 4ساعات

حل المشكالت الشخصية والتعليمة
باستخدام المهارات الذاتية

156

انتصار سليمان محمد القني

أنظمة المعلومات
الحاسوبية

شركة أديسون

92423414

25/3/2015

 4ساعات

حل المشكالت الشخصية والتعليمة
باستخدام المهارات الذاتية

157

نور فواز بري

الخدمة االجتماعية

شركة أديسون

92423414

25/3/2015

 4ساعات

حل المشكالت الشخصية والتعليمة
باستخدام المهارات الذاتية

158

عالية جميل ابراهيم دويكات

الخدمة االجتماعية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

22964571

من 19/11/2014الى7/2/2015

شهرين ونصف

دورة اإلرشاد التربوي

159

انصاف عقل زين الدين

الخدمة االجتماعية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

22964571

من 19/11/2014الى7/2/2015

شهرين ونصف

دورة اإلرشاد التربوي

160

سهى خليل ايو عيشة

الخدمة االجتماعية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

22964571

من 19/11/2014الى7/2/2015

شهرين ونصف

دورة اإلرشاد التربوي

161

مهند عبد الرحيم إبراهيم احمد

الخدمة االجتماعية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

22964571

من 19/11/2014الى7/2/2015

شهرين ونصف

دورة اإلرشاد التربوي

162

فاطمة عبد الجليل ابو سعادة

الخدمة االجتماعية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

22964571

من 19/11/2014الى7/2/2015

شهرين ونصف

دورة اإلرشاد التربوي

163

رنا محمد حافظ صالحات

الخدمة االجتماعية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

22964571

من 19/11/2014الى7/2/2015

شهرين ونصف

دورة اإلرشاد التربوي

164

ريم محمود ترابي

الخدمة االجتماعية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

22964571

من 19/11/2014الى7/2/2015

شهرين ونصف

دورة اإلرشاد التربوي

165

امل وفيق فارس ترابي

الخدمة االجتماعية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

22964571

من 19/11/2014الى7/2/2015

شهرين ونصف

دورة اإلرشاد التربوي

166

عايدة رشيد شقير

الخدمة االجتماعية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

22964571

من 19/11/2014الى7/2/2015

شهرين ونصف

دورة اإلرشاد التربوي

167

سناء جابر محمد زبيدي

الخدمة االجتماعية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

22964571

من 19/11/2014الى7/2/2015

شهرين ونصف

دورة اإلرشاد التربوي

168

ميس حمدهللا احمد كزلك

الخدمة االجتماعية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

22964571

من 19/11/2014الى7/2/2015

شهرين ونصف

دورة اإلرشاد التربوي

169

نبال فواز فايز محمود

الخدمة االجتماعية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

22964571

من 19/11/2014الى7/2/2015

شهرين ونصف

دورة اإلرشاد التربوي

170

جوليا مازن عواد

الخدمة االجتماعية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

22964571

من 19/11/2014الى7/2/2015

شهرين ونصف

دورة اإلرشاد التربوي

171

جنان محمد صالح

الخدمة االجتماعية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

22964571

من 19/11/2014الى7/2/2015

شهرين ونصف

دورة اإلرشاد التربوي

172

مريم ابراهيم حبيشة

الخدمة االجتماعية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

22964571

من 19/11/2014الى7/2/2015

شهرين ونصف

دورة اإلرشاد التربوي

173

امال محمد هاشم خضر

التربية الخاصة

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

22964571

من 19/11/2014الى7/2/2015

شهرين ونصف

دورة اإلرشاد التربوي

174

بيان غالب شيخ عامر

الخدمة االجتماعية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

22964571

من 19/11/2014الى7/2/2015

شهرين ونصف

دورة اإلرشاد التربوي

175

نور فواز بري

الخدمة االجتماعية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

22964571

من 19/11/2014الى7/2/2015

شهرين ونصف

دورة اإلرشاد التربوي

176

وفاء تيسير عودة عيشة

الخدمة االجتماعية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

22964571

من 19/11/2014الى7/2/2015

شهرين ونصف

دورة اإلرشاد التربوي

177

دينا سليمان ابو سليم

الخدمة االجتماعية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

22964571

من 19/11/2014الى7/2/2015

شهرين ونصف

دورة اإلرشاد التربوي

178

تالة رائد هزاع

الخدمة االجتماعية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

22964571

من 19/11/2014الى7/2/2015

شهرين ونصف

دورة اإلرشاد التربوي

179

سالم رجا حسين اشتية

الخدمة االجتماعية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

22964571

من 19/11/2014الى7/2/2015

شهرين ونصف

دورة اإلرشاد التربوي

180

االء عزت بهجت

الخدمة االجتماعية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

22964571

من 19/11/2014الى7/2/2015

شهرين ونصف

دورة اإلرشاد التربوي

181

محمد فؤاد ابو الوفا

التربية الخاصة

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

22964571

من 19/11/2014الى7/2/2015

شهرين ونصف

دورة اإلرشاد التربوي

182

ديما خالد احمد عبد

الخدمة االجتماعية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

22964571

من 19/11/2014الى7/2/2015

شهرين ونصف

دورة اإلرشاد التربوي

183

سناء طالب سماره

تعليم االجتماعيات

الشركة األكاديمية للتدريب

597464946

من 19/11/2014الى17/2/2015

 4شهور

دورة Microsoft Office

184

ردينة فواز عامر

المرحلة األساسية األولى

الشركة األكاديمية للتدريب

597464946

من 19/11/2014الى17/2/2015

 4شهور

دورة Microsoft Office

185

امل ياسين ميادمة

االقتصاد

الشركة األكاديمية للتدريب

597464946

من 19/11/2014الى17/2/2015

 4شهور

دورة Microsoft Office

186

فراس خالد الطبوق

الخدمة االجتماعية

الشركة األكاديمية للتدريب

597464946

من 19/11/2014الى17/2/2015

 4شهور

دورة Microsoft Office

187

خليل محمد االغبر

إدارة األعمال

الشركة األكاديمية للتدريب

597464946

من 19/11/2014الى17/2/2015

 4شهور

دورة Microsoft Office

188

هبة أسامة موسى

الرياضيات وأساليب
تدريسها

الشركة األكاديمية للتدريب

597464946

من 19/11/2014الى17/2/2015

 4شهور

دورة Microsoft Office

189

نسرين مازن طه زيد

أنظمة المعلومات
الحاسوبية

Karakeeb

92373140

من 30/11/2014الى15/2/2015

شهرين ونصف

دورة تدريبية تصميم جرافيك

190

قصي وائل قاسم جرارعة

أنظمة المعلومات
الحاسوبية

Karakeeb

92373140

من 30/11/2014الى15/2/2015

شهرين ونصف

دورة تدريبية تصميم جرافيك

191

دانة فهمي صوان

الخدمة االجتماعية

Karakeeb

92373140

من 30/11/2014الى15/2/2015

شهرين ونصف

دورة تدريبية تصميم جرافيك

192

سبأ عوض شاهين

اإلدارة الصحية

Karakeeb

92373140

من 30/11/2014الى15/2/2015

شهرين ونصف

دورة تدريبية تصميم جرافيك

193

رحمة محمد حلبي

المحاسبة

Karakeeb

92373140

من 30/11/2014الى15/2/2015

شهرين ونصف

دورة تدريبية تصميم جرافيك

194

مالك عبد الرزاق جمعة

المحاسبة

Karakeeb

92373140

من 30/11/2014الى15/2/2015

شهرين ونصف

دورة تدريبية تصميم جرافيك

195

بسام عبد الرحيم العاصي

إدارة األعمال

Karakeeb

92373140

من 30/11/2014الى15/2/2015

شهرين ونصف

دورة تدريبية تصميم جرافيك

196

خالدية محمود فائق مشاقي

العلوم المالية والمصرفية

Karakeeb

92373140

من 30/11/2014الى15/2/2015

شهرين ونصف

دورة تدريبية تصميم جرافيك

197

سهى خليل ابو عيشة

الخدمة االجتماعية

Karakeeb

92373140

من 30/11/2014الى15/2/2015

شهرين ونصف

دورة تدريبية تصميم جرافيك

198

فراس جمال صادق

أنظمة المعلومات
الحاسوبية

Karakeeb

92373140

من 30/11/2014الى15/2/2015

شهرين ونصف

دورة تدريبية تصميم جرافيك

199

اية نسيب عقل

المرحلة األساسية األولى

Karakeeb

92373140

من 30/11/2014الى15/2/2015

شهرين ونصف

دورة تدريبية تصميم جرافيك

200

فداء محمد نظمي رزق المصري

المحاسبة

Karakeeb

92373140

من 30/11/2014الى15/2/2015

شهرين ونصف

دورة تدريبية تصميم جرافيك

201

أثير منير عبد الفتاح

إدارة األعمال

البنك العربي

92382340

26/4/2015

شهر

أعمال بنكية

202

فرح حازم ذوقان

إدارة األعمال

البنك العربي

92382340

26/4/2015

شهر

أعمال بنكية

203

آيات عنان عارف جمعة

العلوم المالية والمصرفية

البنك العربي

92382340

26/4/2015

شهر

أعمال بنكية

204

نور باسم هواش

العلوم المالية والمصرفية

البنك العربي

92382340

26/4/2015

شهر

أعمال بنكية

205

بسام عبد الرحيم بريك

العلوم المالية والمصرفية

البنك العربي

92382340

26/4/2015

شهر

أعمال بنكية

206

دعاء محمود ابو قياص

المحاسبة

البنك العربي

92382340

26/4/2015

شهر

أعمال بنكية

207

عنان عبد الحميد حنيني

العلوم المالية والمصرفية

البنك العربي

92382340

26/4/2015

شهر

أعمال بنكية

208

اريج فرح ذيب جناجرة

العلوم المالية والمصرفية

البنك العربي

92382340

26/4/2015

شهر

أعمال بنكية

209

إخالص يوسف احمد خطيب

تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت

سوبر لينك

3350 233 09

24/3/2015

ترشيح للتوظيف

أعمال إدارية وتسويق

210

أسماء تيسير احمد جرارعة

إدارة األعمال

سوبر لينك

3350 233 09

24/3/2015

ترشيح للتوظيف

أعمال إدارية وتسويق

211

آمال محمود بني جامع

إدارة األعمال

سوبر لينك

3350 233 09

24/3/2015

ترشيح للتوظيف

أعمال إدارية وتسويق

212

إسالم منير دويكات

أنظمة المعلومات
الحاسوبية

سوبر لينك

3350 233 09

24/3/2015

ترشيح للتوظيف

أعمال إدارية وتسويق

213

االء ابراهيم حامد غانم

إدارة األعمال

سوبر لينك

3350 233 09

24/3/2015

ترشيح للتوظيف

أعمال إدارية وتسويق

214

ديانا يوسف محمود صالح

إدارة األعمال

سوبر لينك

3350 233 09

24/3/2015

ترشيح للتوظيف

أعمال إدارية وتسويق

215

رغد عمر محمد سالمة

تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت

سوبر لينك

3350 233 09

24/3/2015

ترشيح للتوظيف

أعمال إدارية وتسويق

216

ريم عزمي الحميد األقرع

اإلدارة الصحية

سوبر لينك

3350 233 09

24/3/2015

ترشيح للتوظيف

أعمال إدارية وتسويق

217

سجى محمود توفيق عيسى

إدارة األعمال

سوبر لينك

3350 233 09

24/3/2015

ترشيح للتوظيف

أعمال إدارية وتسويق

218

سالم "محمد علي "سليم مرعي

أنظمة المعلومات
الحاسوبية

سوبر لينك

3350 233 09

24/3/2015

ترشيح للتوظيف

أعمال إدارية وتسويق

219

سندس "محمد ماهر" "محمد مروان
" النابلسي

إدارة األعمال

سوبر لينك

3350 233 09

24/3/2015

ترشيح للتوظيف

أعمال إدارية وتسويق

220

ضحى داوود سالم نمروطي

إدارة األعمال

سوبر لينك

3350 233 09

24/3/2015

ترشيح للتوظيف

أعمال إدارية وتسويق

221

عبد هللا صالح محمد عواد

العلوم المالية والمصرفية

سوبر لينك

3350 233 09

24/3/2015

ترشيح للتوظيف

أعمال إدارية وتسويق

222

عبيدة محمود أحمد عبد الكريم

التسويق

سوبر لينك

3350 233 09

24/3/2015

ترشيح للتوظيف

أعمال إدارية وتسويق

223

عدله عبد الحليم سعيد غنام

المرحلة األساسية األولى

سوبر لينك

3350 233 09

24/3/2015

ترشيح للتوظيف

أعمال إدارية وتسويق

224

كرم عبد الكريم احمد سعيد

أنظمة المعلومات
الحاسوبية

سوبر لينك

3350 233 09

24/3/2015

ترشيح للتوظيف

أعمال إدارية وتسويق

225

لينا واصف صالح ابو عواد

تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت

سوبر لينك

3350 233 09

24/3/2015

ترشيح للتوظيف

أعمال إدارية وتسويق

226

محمد غازي عبد القادر صباح

أنظمة المعلومات
الحاسوبية

سوبر لينك

3350 233 09

24/3/2015

ترشيح للتوظيف

أعمال إدارية وتسويق

227

محمد يوسف عز الدين عمران

أنظمة المعلومات
الحاسوبية

سوبر لينك

3350 233 09

24/3/2015

ترشيح للتوظيف

أعمال إدارية وتسويق

228

منال جبريل جبر صفدي

أنظمة المعلومات
الحاسوبية

سوبر لينك

3350 233 09

24/3/2015

ترشيح للتوظيف

أعمال إدارية وتسويق

229

منى يوسف قاسم شتيه

تعليم االجتماعيات

سوبر لينك

3350 233 09

24/3/2015

ترشيح للتوظيف

أعمال إدارية وتسويق

230

مي جمال احمد روا جبة

إدارة األعمال

سوبر لينك

3350 233 09

24/3/2015

ترشيح للتوظيف

أعمال إدارية وتسويق

231

ميسون عبد الحميد "محمد فوزي"
خريوش

أنظمة المعلومات
الحاسوبية

سوبر لينك

3350 233 09

24/3/2015

ترشيح للتوظيف

أعمال إدارية وتسويق

232

ميسون محمود حسين عامر

تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت

سوبر لينك

3350 233 09

24/3/2015

ترشيح للتوظيف

أعمال إدارية وتسويق

233

هيام سليم اسعد صالح

إدارة األعمال

سوبر لينك

3350 233 09

24/3/2015

ترشيح للتوظيف

أعمال إدارية وتسويق

234

هديل سمير محمود اشتيوي

اللغة العربية وأساليب
تدريسها

سوبر لينك

3350 233 09

24/3/2015

ترشيح للتوظيف

أعمال إدارية وتسويق

235

أسماء تيسير جرارعة

إدارة األعمال

البنك اإلسالمي العربي

6001 233 09

42128

شهر

أعمال بنكية

236

ليث مازن راضي عالونة

المحاسبة

الشركة المتحدة لتجارة السيارات

3333 238 09

31/1/2015

شهر

تدريب

237

اياد نائل راضي عالونة

المحاسبة

الشركة المتحدة لتجارة السيارات

3333 238 09

31/1/2015

شهر

تدريب

238

تغريد صالح أبو ليمون

المحاسبة

الشركة المتحدة لتجارة السيارات

3333 238 09

31/1/2015

شهر

تدريب

239

خليل ابراهيم خليل شريده

المحاسبة

الشركة المتحدة لتجارة السيارات

3333 238 09

31/1/2015

شهر

تدريب

240

مؤيد عبد الكريم محمد جاموس

المحاسبة

الشركة المتحدة لتجارة السيارات

3333 238 09

31/1/2015

شهر

تدريب

241

محمد علي عبد العزيز احمد

المحاسبة

الشركة المتحدة لتجارة السيارات

3333 238 09

31/1/2015

شهر

تدريب

242

عبد هللا صالح عواد

العلوم المالية والمصرفية

الشركة المتحدة لتجارة السيارات

3333 238 09

31/1/2015

شهر

تدريب

243

يحيى حسام جرادات

المحاسبة

الشركة المتحدة لتجارة السيارات

3333 238 09

31/1/2015

شهر

تدريب

244

عال عارف باكير

المحاسبة

الشركة المتحدة لتجارة السيارات

3333 238 09

31/1/2015

شهر

تدريب

245

اماني رسمي حسن عرفات

المحاسبة

الشركة المتحدة لتجارة السيارات

3333 238 09

31/1/2015

شهر

تدريب

246

ايناس حلمي غزال

المحاسبة

الشركة المتحدة لتجارة السيارات

3333 238 09

31/1/2015

شهر

تدريب

247

حذيفة ماجد يوسف حسون

المحاسبة

الشركة المتحدة لتجارة السيارات

3333 238 09

31/1/2015

شهر

تدريب

248

عالء الدين جمال قواريق

المحاسبة

الشركة المتحدة لتجارة السيارات

3333 238 09

31/1/2015

شهر

تدريب

249

محمد صالحات

المحاسبة

الشركة المتحدة لتجارة السيارات

3333 238 09

31/1/2015

شهر

تدريب

250

هبة خالد بشارة

إدارة األعمال

بنك األردن

1122 09238

42038

شهر

أعمال بنكية

251

ميزر ابراهيم عمر

المحاسبة

بنك القدس

9740 238 09

42095

شهر

أعمال بنكية

252

اميمة محمود اسماعيل

العلوم المالية والمصرفية مستشفى جامعة النجاح الوطني الجامعي

92389687

16/3/2015

شهران

أعمال إدارية

253

مرح محمد اسماعيل

االقتصاد

مستشفى جامعة النجاح الوطني الجامعي

92389687

16/3/2015

شهرين

أعمال إدارية

254

أفنان حسام شرعب

المحاسبة

مستشفى جامعة النجاح الوطني الجامعي

92389687

16/3/2015

شهرين

أعمال إدارية

255

محمد نضال خضر

اللغة اإلنجليزية وأساليب
تدريسها

مستشفى جامعة النجاح الوطني الجامعي

92389687

16/3/2015

شهرين

أعمال إدارية

256

علي صبري فاضل

أنظمة المعلومات
الحاسوبية

مستشفى جامعة النجاح الوطني الجامعي

92389687

16/3/2015

شهرين

أعمال إدارية

257

مالك عبد الزاق جمعة

المحاسبة

مستشفى جامعة النجاح الوطني الجامعي

92389687

16/3/2015

شهرين

أعمال إدارية

258

حذيفة ماجد يوسف حسون

المحاسبة

مستشفى جامعة النجاح الوطني الجامعي

92389687

16/3/2015

شهرين

أعمال إدارية

259

عالء الدين جمال قواريق

المحاسبة

مستشفى جامعة النجاح الوطني الجامعي

92389687

16/3/2015

شهرين

أعمال إدارية

260

محمد صالحات

المحاسبة

مستشفى جامعة النجاح الوطني الجامعي

92389687

16/3/2015

شهرين

أعمال إدارية

261

مرح محمد اسماعيل

االقتصاد

شركة االتصاالت الفلسطينية

92376225

42156

شهر

أعمال إدارية

262

مرام احمد مصري

العلوم المالية والمصرفية

البنك العربي

92382340

23/3/2015

شهر

أعمال بنكية

263

محمد غسان احمد حنشي

المحاسبة

شركة االتصاالت الفلسطينية

92376225

42007

شهر

أعمال بنكية

264

عالية "جميل جهاد " دويكات

الخدمة االجتماعية

شركاء بالتنمية المستدامة

92392141

42096

شهر

أعمال ادارية

265

يونس كايد صباح

الخدمة االجتماعية

شركاء بالتنمية المستدامة

92392141

42096

شهر

أعمال ادارية

266

سماح علي محمد ناصر

الخدمة االجتماعية

شركاء بالتنمية المستدامة

92392141

42096

شهر

أعمال ادارية

267

عالية جميل جهاد دويكات

الخدمة االجتماعية

شركاء بالتنمية المستدامة

92392141

42096

شهر

أعمال ادارية

268

سارة رغدان ا لنجار

الخدمة االجتماعية

شركاء بالتنمية المستدامة

92392141

42096

شهر

أعمال ادارية

269

هاني محمد صدقي نصار

الخدمة االجتماعية

شركاء بالتنمية المستدامة

92392141

42096

شهر

أعمال ادارية

270

آالء احمد يوسف نصار

الخدمة االجتماعية

شركاء بالتنمية المستدامة

92392141

42096

شهر

أعمال ادارية

271

فرح حازم ذوقان

إدارة األعمال

شركاء بالتنمية المستدامة

92392141

42096

شهر

أعمال ادارية

272

إسراء وضاح واصف اغبر

إدارة األعمال

شركاء بالتنمية المستدامة

92392141

42096

شهر

أعمال ادارية

273

ياسمين راضي حج

إدارة األعمال

شركاء بالتنمية المستدامة

92392141

42096

شهر

أعمال ادارية

274

لؤي زهدي رشيد ابوجيش

إدارة األعمال

شركاء بالتنمية المستدامة

92392141

42096

شهر

أعمال ادارية

275

انعام حازم حمدان فرعونية

إدارة األعمال

شركاء بالتنمية المستدامة

92392141

42096

شهر

أعمال ادارية

276

خليل محمد عزت األغبر

إدارة األعمال

شركاء بالتنمية المستدامة

92392141

42096

شهر

أعمال ادارية

277

ياسمين راضي حج

إدارة األعمال

شركاء بالتنمية المستدامة

92392141

42096

شهر

أعمال ادارية

278

هبة خالد بشارة

إدارة األعمال

شركاء بالتنمية المستدامة

92392141

42096

شهر

أعمال ادارية

279

ديانا يوسف محمود صالح

إدارة األعمال

شركاء بالتنمية المستدامة

92392141

42096

شهر

أعمال ادارية

280

بسام عبد الرحيم عاصي

إدارة األعمال

شركاء بالتنمية المستدامة

92392141

42096

شهر

أعمال ادارية

281

نور احمد حسين زغب

إدارة األعمال

شركاء بالتنمية المستدامة

92392141

42096

شهر

أعمال ادارية

282

سجى محمود توفيق عيسى

إدارة األعمال

شركاء بالتنمية المستدامة

92392141

42096

شهر

أعمال ادارية

283

ضحى داوود سالم نمر وطي

إدارة األعمال

شركاء بالتنمية المستدامة

92392141

42096

شهر

أعمال ادارية

284

هيام سليم اسعد صالح

إدارة األعمال

شركاء بالتنمية المستدامة

92392141

42096

شهر

أعمال ادارية

285

هيا محمود ابوريده

إدارة األعمال

شركاء بالتنمية المستدامة

92392141

42096

شهر

أعمال ادارية

286

مي محمد سعدي ابو ربيع

إدارة األعمال

شركاء بالتنمية المستدامة

92392141

42096

شهر

أعمال ادارية

287

اعتدال حسين عمر علوش

المحاسبة

شركاء بالتنمية المستدامة

92392141

42096

شهر

أعمال ادارية

288

سالي رغدان ا لنجار

المحاسبة

شركاء بالتنمية المستدامة

92392141

42096

شهر

أعمال ادارية

289

اماني محمد ابو عمر

المحاسبة

شركاء بالتنمية المستدامة

92392141

42096

شهر

أعمال ادارية

290

هيا فخر ظاهر

المحاسبة

شركاء بالتنمية المستدامة

92392141

42096

شهر

أعمال ادارية

291

وجود عمر ظاهر

المحاسبة

شركاء بالتنمية المستدامة

92392141

42096

شهر

أعمال ادارية

292

امل ياسين ميادمة

االقتصاد

شركاء بالتنمية المستدامة

92392141

42096

شهر

أعمال ادارية

293

ميسون عبد الحميد خرويش

أنظمة المعلومات
الحاسوبية

شركاء بالتنمية المستدامة

92392141

42096

شهر

أعمال ادارية

294

سوسن امجد هندي

أنظمة المعلومات
الحاسوبية

شركاء بالتنمية المستدامة

92392141

42096

شهر

أعمال ادارية

295

جمانه عثمان يعقوب بصيله

أنظمة المعلومات
الحاسوبية

شركاء بالتنمية المستدامة

92392141

42096

شهر

أعمال ادارية

296

االء صبحي مسعود

أنظمة المعلومات
الحاسوبية

شركاء بالتنمية المستدامة

92392141

42096

شهر

أعمال ادارية

297

هديل سمير محمد اشتيوي

أنظمة المعلومات
الحاسوبية

شركاء بالتنمية المستدامة

92392141

42096

شهر

أعمال ادارية

298

إسالم منير محمد دويكات

أنظمة المعلومات
الحاسوبية

شركاء بالتنمية المستدامة

92392141

42096

شهر

أعمال ادارية

299

اسيل محمد حلو

أنظمة المعلومات
الحاسوبية

شركاء بالتنمية المستدامة

92392141

42096

شهر

أعمال ادارية

300

اسالم منير دويكات

أنظمة المعلومات
الحاسوبية

شركاء بالتنمية المستدامة

92392141

42096

شهر

أعمال ادارية

301

ياسمين عباس وجيه ابو غزاله

أنظمة المعلومات
الحاسوبية

شركاء بالتنمية المستدامة

92392141

42096

شهر

أعمال ادارية

302

انوار حامد سليم زيادة

أنظمة المعلومات
الحاسوبية

شركاء بالتنمية المستدامة

92392141

42096

شهر

أعمال ادارية

303

االء صبحي مسعود صالح

أنظمة المعلومات
الحاسوبية

شركاء بالتنمية المستدامة

92392141

42096

شهر

أعمال ادارية

304

نهى سميح محمد حبش

أنظمة المعلومات
الحاسوبية

شركاء بالتنمية المستدامة

92392141

42096

شهر

أعمال ادارية

305

انس مؤيد يوسف الزربا

تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت

شركاء بالتنمية المستدامة

92392141

42096

شهر

أعمال ادارية

306

إخالص يوسف احمد خطيب

تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت

شركاء بالتنمية المستدامة

92392141

42096

شهر

أعمال ادارية

307

صالح نضال قدومي

تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت

شركاء بالتنمية المستدامة

92392141

42096

شهر

أعمال ادارية

308

ماريا احميدان عبدهللا حمايل

تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت

شركاء بالتنمية المستدامة

92392141

42096

شهر

أعمال ادارية

309

اخالص يوسف احمد خطيب

تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت

شركاء بالتنمية المستدامة

92392141

42096

شهر

أعمال ادارية

310

احسان سيف الدين العفوري

تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت

شركاء بالتنمية المستدامة

92392141

42096

شهر

أعمال ادارية

311

انس مؤيد يوسف الزربا

تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت

شركاء بالتنمية المستدامة

92392141

42096

شهر

أعمال ادارية

312

آية نظام عبد الغني عبد ربه

تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت

شركاء بالتنمية المستدامة

92392141

42096

شهر

أعمال ادارية

313

سناء طالب سمارة

تعليم االجتماعيات

شركاء بالتنمية المستدامة

92392141

42096

شهر

أعمال ادارية

314

مرام محمود عبد الحفيظ حمايل

المرحلة األساسية األولى

شركاء بالتنمية المستدامة

92392141

42096

شهر

أعمال إدارية

315

تحرير ابراهيم سعيد

العلوم المالية والمصرفية

الشركة العالمية المتحدة للتامين

92393309

16/2/2015

شهر

أعمال تأمين

316

ليث مازن راضي عالونة

المحاسبة

شركة البزرة التجارية نضال ورائد

92347377

15/4/2015

شهر

أعمال ادارية

317

اياد نائل راضي عالونة

المحاسبة

شركة البزرة التجارية نضال ورائد

92347377

15/4/2015

شهر

أعمال ادارية

318

تغريد صالح أبو ليمون

المحاسبة

شركة البزرة التجارية نضال ورائد

92347377

15/4/2015

شهر

أعمال ادارية

319

خليل ابراهيم خليل شريده

المحاسبة

شركة البزرة التجارية نضال ورائد

92347377

15/4/2015

شهر

أعمال ادارية

320

مؤيد عبد الكريم محمد جاموس

المحاسبة

شركة البزرة التجارية نضال ورائد

92347377

15/4/2015

شهر

أعمال ادارية

321

محمد علي عبد العزيز احمد

المحاسبة

شركة البزرة التجارية نضال ورائد

92347377

15/4/2015

شهر

أعمال ادارية

322

عبد هللا صالح عواد

العلوم المالية والمصرفية

شركة البزرة التجارية نضال ورائد

92347377

15/4/2015

شهر

أعمال ادارية

323

يحيى حسام جرادات

المحاسبة

شركة البزرة التجارية نضال ورائد

92347377

15/4/2015

شهر

أعمال ادارية

324

عال عارف باكير

المحاسبة

شركة البزرة التجارية نضال ورائد

92347377

15/4/2015

شهر

أعمال ادارية

325

اماني رسمي حسن عرفات

المحاسبة

شركة البزرة التجارية نضال ورائد

92347377

15/4/2015

شهر

أعمال ادارية

326

ايناس حلمي غزال

المحاسبة

شركة البزرة التجارية نضال ورائد

92347377

15/4/2015

شهر

أعمال ادارية

327

حذيفة ماجد يوسف حسون

المحاسبة

شركة البزرة التجارية نضال ورائد

92347377

15/4/2015

شهر

أعمال ادارية

328

عالء الدين جمال قواريق

المحاسبة

شركة البزرة التجارية نضال ورائد

92347377

15/4/2015

شهر

أعمال ادارية

329

محمد صالحات

المحاسبة

شركة البزرة التجارية نضال ورائد

92347377

15/4/2015

شهر

أعمال ادارية

330

غدير ربيح شفيق جاموس

العلوم المالية والمصرفية

شركة البزرة التجارية نضال ورائد

92347377

15/4/2015

شهر

أعمال ادارية

331

امير فواز العمد

العلوم المالية والمصرفية

شركة البزرة التجارية نضال ورائد

92347377

15/4/2015

شهر

أعمال ادارية

332

االء محمد حسن صوالحة

المحاسبة

شركة البزرة التجارية نضال ورائد

92347377

15/4/2015

شهر

أعمال ادارية

333

إسراء صالح حمودة خديش

العلوم المالية والمصرفية

شركة البزرة التجارية نضال ورائد

92347377

15/4/2015

شهر

أعمال ادارية

334

احمد فتحي الخفش

المحاسبة

شركة البزرة التجارية نضال ورائد

92347377

15/4/2015

شهر

أعمال ادارية

335

منى محمد إبراهيم حشيش

العلوم المالية والمصرفية

شركة البزرة التجارية نضال ورائد

92347377

15/4/2015

شهر

أعمال ادارية

شركة البزرة التجارية نضال ورائد

92347377

15/4/2015

شهر

أعمال إدارية

شركة االتصاالت الفلسطينية

92376225

42005

شهر

أعمال إدارية

336

337

هال مصطفى هقش

إدارة األعمال

338

سعاد بركات جناجرة

إدارة األعمال

شركة االتصاالت الفلسطينية

92376225

42309

شهر

أعمال ادارية

339

لينا جمال عبد الحق

العلوم المالية والمصرفية

المركز العالمي للحواالت السريعة

09-2377924

42249

شهر

أعمال إدارية

340

دينا نضال سليم عودة

المحاسبة

البنك اإلسالمي العربي

6001 233 09

42007

شهر

أعمال بنكية

341

خالد محمد علي

تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت

شركة االتصاالت الفلسطينية

92376225

42188

شهر

أعمال إدارية

342

بسمة شاكر الشعبي

المحاسبة

البنك التجاري الفلسطيني

92385162

42095

شهر

أعمال بنكية

343

أريج فرح جناجري

العلوم المالية والمصرفية

بنك اإلسكان

92386060

22/3/2015

شهر

أعمال إدارية

344

اية ماضي عالن

المحاسبة

البنك اإلسالمي الفلسطيني

92385232

14/1/2015

شهر

أعمال بنكية

345

سالم محمود كمال ترتير

العلوم المالية والمصرفية

البنك اإلسالمي العربي

6001 233 09

21/1/2015

شهر

أعمال بنكية

346

بيسان نبيه عواد

المحاسبة

البنك اإلسالمي العربي

6001 233 09

42128

شهر

أعمال بنكية

347

رهيب عازم حنايشة

أنظمة المعلومات
الحاسوبية

شركة االتصاالت الفلسطينية

92376225

42037

شهر

أعمال إدارية

348

مرام منصور ابو جيش

إدارة األعمال

البنك العقاري المصري

92383651

25/2/2015

شهر

أعمال بنكية

349

بيسان نبيه عواد

المحاسبة

البنك اإلسالمي العربي

6001 233 09

42128

شهر

أعمال بنكية

350

نور جاسر ابو سريس

المحاسبة

مكتب عمل نابلس

92380395

42128

شهر

أعمال إدارية

351

اثير منير عبد الحق

إدارة األعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

92385295

من  29/3/2015إلى 2015/ 10/5

شهر ونصف

دورة تدريبية بعنوان مساري الى المهنة

352

اريج فرح ذيب جناجري

العلوم المالية والمصرفية

مؤسسة إنجاز فلسطين

92385295

من  29/3/2015إلى 2015/ 10/5

شهر ونصف

دورة تدريبية بعنوان مساري الى المهنة

353

اسماء بسام مروح احنني

اإلدارة الصحية

مؤسسة إنجاز فلسطين

92385295

من  29/3/2015إلى 2015/ 10/5

شهر ونصف

دورة تدريبية بعنوان مساري الى المهنة

354

االء خالد محمود حمادنة

العلوم المالية والمصرفية

مؤسسة إنجاز فلسطين

92385295

من  29/3/2015إلى 2015/ 10/5

شهر ونصف

دورة تدريبية بعنوان مساري الى المهنة

355

انوار روحي جميل عتيق

إدارة األعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

92385295

من  29/3/2015إلى 2015/ 10/5

شهر ونصف

دورة تدريبية بعنوان مساري الى المهنة

356

براء منير رفيق شحادة

االقتصاد

مؤسسة إنجاز فلسطين

92385295

من  29/3/2015إلى 2015/ 10/5

شهر ونصف

دورة تدريبية بعنوان مساري الى المهنة

357

دعاء بشار مصطفى شراب

تعليم العلوم

مؤسسة إنجاز فلسطين

92385295

من  29/3/2015إلى 2015/ 10/5

شهر ونصف

دورة تدريبية بعنوان مساري الى المهنة

358

دينا نضال سليم عودة

المحاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

92385295

من  29/3/2015إلى 2015/ 10/5

شهر ونصف

دورة تدريبية بعنوان مساري الى المهنة

359

رائد عاطف شمعون الشله

اإلدارة الصحية

مؤسسة إنجاز فلسطين

92385295

من  29/3/2015إلى 2015/ 10/5

شهر ونصف

دورة تدريبية بعنوان مساري الى المهنة

360

رزان عادل عبداللطيف رضوان

العلوم المالية والمصرفية

مؤسسة إنجاز فلسطين

92385295

من  29/3/2015إلى 2015/ 10/5

شهر ونصف

دورة تدريبية بعنوان مساري الى المهنة

361

رزان مرزوق عبدالرازق عوده

العلوم المالية والمصرفية

مؤسسة إنجاز فلسطين

92385295

من  29/3/2015إلى 2015/ 10/5

شهر ونصف

دورة تدريبية بعنوان مساري الى المهنة

362

رقيه يحيى جبر صفدي

اإلدارة الصحية

مؤسسة إنجاز فلسطين

92385295

من  29/3/2015إلى 2015/ 10/5

شهر ونصف

دورة تدريبية بعنوان مساري الى المهنة

363

رنا احمد حسني حجاوي

العلوم المالية والمصرفية

مؤسسة إنجاز فلسطين

92385295

من  29/3/2015إلى 2015/ 10/5

شهر ونصف

دورة تدريبية بعنوان مساري الى المهنة

364

روان عطاهللا عبدالسالم الحايك

تعليم العلوم

مؤسسة إنجاز فلسطين

92385295

من  29/3/2015إلى 2015/ 10/5

شهر ونصف

دورة تدريبية بعنوان مساري الى المهنة

365

سماح عبدهللا عيسى شحروج

تعليم العلوم

مؤسسة إنجاز فلسطين

92385295

من  29/3/2015إلى 2015/ 10/5

شهر ونصف

دورة تدريبية بعنوان مساري الى المهنة

366

سندس ابراهيم ابو حالوة

إدارة األعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

92385295

من  29/3/2015إلى 2015/ 10/5

شهر ونصف

دورة تدريبية بعنوان مساري الى المهنة

367

عتاب عبدالحميد مروح حنيني

العلوم المالية والمصرفية

مؤسسة إنجاز فلسطين

92385295

من  29/3/2015إلى 2015/ 10/5

شهر ونصف

دورة تدريبية بعنوان مساري الى المهنة

368

نور تيسير عبد ابو سعادة

العلوم المالية والمصرفية

مؤسسة إنجاز فلسطين

92385295

من  29/3/2015إلى 2015/ 10/5

شهر ونصف

دورة تدريبية بعنوان مساري الى المهنة

369

هبة اسامة نجيب موسى

الرياضيات وأساليب
تدريسها

مؤسسة إنجاز فلسطين

92385295

من  29/3/2015إلى 2015/ 10/5

شهر ونصف

دورة تدريبية بعنوان مساري الى المهنة

370

هيام حلمي احمد دويكات

تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت

مؤسسة إنجاز فلسطين

92385295

من  29/3/2015إلى 2015/ 10/5

شهر ونصف

دورة تدريبية بعنوان مساري الى المهنة

371

والء محمود محمد قوصيني

اللغة العربية وأساليب
تدريسها

مؤسسة إنجاز فلسطين

92385295

من  29/3/2015إلى 2015/ 10/5

شهر ونصف

دورة تدريبية بعنوان مساري الى المهنة

372

يافا عبد اللطيف حامد حنني

الرياضيات وأساليب
تدريسها

مؤسسة إنجاز فلسطين

92385295

من  29/3/2015إلى 2015/ 10/5

شهر ونصف

دورة تدريبية بعنوان مساري الى المهنة

373

لينده حاتم عابدين يمك

تعليم العلوم

مؤسسة إنجاز فلسطين

92385295

من  29/3/2015إلى 2015/ 10/5

شهر ونصف

دورة تدريبية بعنوان مساري الى المهنة

374

لينا جالل حسين محسن

الرياضيات وأساليب
تدريسها

مؤسسة إنجاز فلسطين

92385295

من  29/3/2015إلى 2015/ 10/5

شهر ونصف

دورة تدريبية بعنوان مساري الى المهنة

375

صابرين نعيم يوسف يوسف

إدارة األعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

92385295

من  29/3/2015إلى 2015/ 10/5

شهر ونصف

دورة تدريبية بعنوان مساري الى المهنة

376

انعام حازم فرعونيه

إدارة األعمال

محافظة نابلس مع وزارة شؤون المراة
واالميديست

13/4/2015

 4شهور

دورة تدريبية بالمحاسبة واللغة االنجليزية

377

لينا واصف ابو عواد

تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت

محافظة نابلس مع وزارة شؤون المراة
واالميديست

13/4/2015

 4شهور

دورة تدريبية بالمحاسبة واللغة االنجليزية

378

هيا سامي محمد صالح

إدارة األعمال

محافظة نابلس مع وزارة شؤون المراة
واالميديست

13/4/2015

 4شهور

دورة تدريبية بالمحاسبة واللغة االنجليزية

379

بتول عمار خالد مصاروة

الرياضيات وأساليب
تدريسها

محافظة نابلس مع وزارة شؤون المراة
واالميديست

13/4/2015

 4شهور

دورة تدريبية بالمحاسبة واللغة االنجليزية

380

هبه اسامة نجيب موسى

الرياضيات وأساليب
تدريسها

محافظة نابلس مع وزارة شؤون المراة
واالميديست

13/4/2015

 4شهور

دورة تدريبية بالمحاسبة واللغة االنجليزية

381

هيام سليم اسعد صالح

إدارة األعمال

محافظة نابلس مع وزارة شؤون المراة
واالميديست

13/4/2015

 4شهور

دورة تدريبية بالمحاسبة واللغة االنجليزية

382

ميساء فياض دويكات

إدارة األعمال

محافظة نابلس مع وزارة شؤون المراة
واالميديست

13/4/2015

 4شهور

دورة تدريبية بالمحاسبة واللغة االنجليزية

383

ربا رهيب محمد ياسين

إدارة األعمال

محافظة نابلس مع وزارة شؤون المراة
واالميديست

13/4/2015

 4شهور

دورة تدريبية بالمحاسبة واللغة االنجليزية

384

هيا محمود ابو ريدة

إدارة األعمال

محافظة نابلس مع وزارة شؤون المراة
واالميديست

13/4/2015

 4شهور

دورة تدريبية بالمحاسبة واللغة االنجليزية

385

مالك محمود ابو ريدة

إدارة األعمال

محافظة نابلس مع وزارة شؤون المراة
واالميديست

13/4/2015

 4شهور

دورة تدريبية بالمحاسبة واللغة االنجليزية

386

شروق وليد عزت دويكات

الخدمة االجتماعية

محافظة نابلس مع وزارة شؤون المراة
واالميديست

13/4/2015

 4شهور

دورة تدريبية بالمحاسبة واللغة االنجليزية

387

خالد ناجح نجم سماره

تعليم العلوم

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

22964571

من  18/5/2015إلى20/6/2015

 30ساعة

دورة في االرشاد التربوي المدرسي

388

وسيم كمال عواد

المرحلة األساسية األولى مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

22964571

من  18/5/2015إلى20/6/2015

 30ساعة

دورة في االرشاد التربوي المدرسي

389

ريم عبد الوهاب ابو ريدة

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

22964571

من  18/5/2015إلى20/6/2015

 30ساعة

دورة في االرشاد التربوي المدرسي

التربية الخاصة

المرحلة األساسية األولى مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

22964571

من  18/5/2015إلى20/6/2015

 30ساعة

دورة في االرشاد التربوي المدرسي

390

لميس بنت احمد سليم مصطفى

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

22964571

من  18/5/2015إلى20/6/2015

 30ساعة

دورة في االرشاد التربوي المدرسي

391

نجد نعمان احمد فرج

الرياضيات وأساليب
تدريسها

22964571

من  18/5/2015إلى20/6/2015

 30ساعة

دورة في االرشاد التربوي المدرسي

392

ريم عبد اللطيف حسن مرشود

التربية الخاصة

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

من  18/5/2015إلى20/6/2015

 30ساعة

دورة في االرشاد التربوي المدرسي

393

هديل احمد مازن عبد الحق

تعليم االجتماعيات

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

22964571

 30ساعة

دورة في االرشاد التربوي المدرسي

394

ازدهار نضال جمال هواش

المرحلة األساسية األولى مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

22964571

من  18/5/2015إلى20/6/2015

دورة في االرشاد التربوي المدرسي

395

هبة حسن سعيد تيم

المرحلة األساسية األولى مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

22964571

من  18/5/2015إلى20/6/2015

 30ساعة

396

سمر سعيد علي فرهود

اللغة العربية وأساليب
تدريسها

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

22964571

من  18/5/2015إلى20/6/2015

 30ساعة

دورة في االرشاد التربوي المدرسي

397

دعاء عايد عفيف زبن

تعليم العلوم

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

22964571

من  18/5/2015إلى20/6/2015

 30ساعة

دورة في االرشاد التربوي المدرسي

398

مرام محمود حمايل

المرحلة األساسية األولى مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

22964571

من  18/5/2015إلى20/6/2015

 30ساعة

دورة في االرشاد التربوي المدرسي

399

سالم رجا حسين اشتية

الخدمة االجتماعية

مديرية لالرشاد والصحة

92383458

من  18/5/2015إلى20/6/2015

 36ساعة

التخطيط االستراتيجي وبناء المؤسسات

400

علياء شاهر عل عامر

الخدمة االجتماعية

مديرية لالرشاد والصحة

92383458

من  18/5/2015إلى20/6/2015

 36ساعة

التخطيط االستراتيجي وبناء المؤسسات

401

مجدي بدران طاهر عصايرة

التربية الخاصة

مديرية لالرشاد والصحة

92383458

من  18/5/2015إلى20/6/2015

 36ساعة

التخطيط االستراتيجي وبناء المؤسسات

402

عبير عبد الرحيم عصايرة

التربية الخاصة

مديرية لالرشاد والصحة

92383458

من  18/5/2015إلى20/6/2015

 36ساعة

التخطيط االستراتيجي وبناء المؤسسات

403

ريم عبد الوهاب ابو ريدة

التربية الخاصة

مديرية لالرشاد والصحة

92383458

من  18/5/2015إلى20/6/2015

 36ساعة

التخطيط االستراتيجي وبناء المؤسسات

404

فاطمة عصام طه ابو عيشة

التربية الخاصة

مديرية لالرشاد والصحة

92383458

من  18/5/2015إلى20/6/2015

 36ساعة

التخطيط االستراتيجي وبناء المؤسسات

405

أماني محمد فالح ابو يوسف

التربية الخاصة

مديرية لالرشاد والصحة

92383458

من  18/5/2015إلى20/6/2015

 36ساعة

التخطيط االستراتيجي وبناء المؤسسات

406

أفنان عبد الناصر أعرج

التربية الخاصة

مديرية لالرشاد والصحة

92383458

من  18/5/2015إلى20/6/2015

 36ساعة

التخطيط االستراتيجي وبناء المؤسسات

407

سوسن عمر نصار

الخدمة االجتماعية

مديرية لالرشاد والصحة

92383458

من  18/5/2015إلى20/6/2015

 36ساعة

التخطيط االستراتيجي وبناء المؤسسات

408

ليالي يوسف ابراهيم حجاب

الخدمة االجتماعية

مديرية لالرشاد والصحة

92383458

من  18/5/2015إلى20/6/2015

 36ساعة

التخطيط االستراتيجي وبناء المؤسسات

409

إسراء راسم شحادة

الخدمة االجتماعية

مديرية لالرشاد والصحة

92383458

من  18/5/2015إلى20/6/2015

 36ساعة

التخطيط االستراتيجي وبناء المؤسسات

410

بيان راضي زكي ضميدي

الخدمة االجتماعية

مديرية لالرشاد والصحة

92383458

من  18/5/2015إلى20/6/2015

 36ساعة

التخطيط االستراتيجي وبناء المؤسسات

411

دعاء خالد عبد الكريم جودة

تعليم االجتماعيات

مديرية لالرشاد والصحة

92383458

من  18/5/2015إلى20/6/2015

 36ساعة

التخطيط االستراتيجي وبناء المؤسسات

412

تسبيح محمد محمود

التربية الخاصة

مديرية لالرشاد والصحة

92383458

من  18/5/2015إلى20/6/2015

 36ساعة

التخطيط االستراتيجي وبناء المؤسسات

413

غيداء احمد عمر

الخدمة االجتماعية

مديرية لالرشاد والصحة

92383458

من  18/5/2015إلى20/6/2015

 36ساعة

التخطيط االستراتيجي وبناء المؤسسات

414

مي محمود مصطفى موسى

المحاسبة

مديرية لالرشاد والصحة

92383458

من  18/5/2015إلى20/6/2015

 36ساعة

التخطيط االستراتيجي وبناء المؤسسات

415

دينا ابراهيم محمد ياسين

الخدمة االجتماعية

مديرية لالرشاد والصحة

92383458

من  18/5/2015إلى20/6/2015

 36ساعة

التخطيط االستراتيجي وبناء المؤسسات

416

حمد علي حمد خاطر

التربية الخاصة

مديرية لالرشاد والصحة

92383458

من  18/5/2015إلى20/6/2015

 36ساعة

التخطيط االستراتيجي وبناء المؤسسات

417

رزان غسان ابو دية

المرحلة األساسية األولى

مديرية لالرشاد والصحة

92383458

من  18/5/2015إلى20/6/2015

 36ساعة

التخطيط االستراتيجي وبناء المؤسسات

418

إسراء بدران طاهر عصايرة

التربية الخاصة

مديرية لالرشاد والصحة

92383458

من  18/5/2015إلى20/6/2015

 36ساعة

التخطيط االستراتيجي وبناء المؤسسات

419

امال محمد هاشم فايق خضر

التربية الخاصة

مديرية لالرشاد والصحة

92383458

من  18/5/2015إلى20/6/2015

 36ساعة

التخطيط االستراتيجي وبناء المؤسسات

420

شروق قاسم صالح

التربية الخاصة

مديرية لالرشاد والصحة

92383458

من  18/5/2015إلى20/6/2015

 36ساعة

التخطيط االستراتيجي وبناء المؤسسات

421

زران غسان دية

المرحلة األساسية األولى

مديرية لالرشاد والصحة

92383458

من  18/5/2015إلى20/6/2015

 36ساعة

التخطيط االستراتيجي وبناء المؤسسات

422

ريم عبد الوهاب

التربية الخاصة

مديرية لالرشاد والصحة

92383458

من  18/5/2015إلى20/6/2015

 36ساعة

التخطيط االستراتيجي وبناء المؤسسات

423

رائد عاطف شمعون الشلة

اإلدارة الصحية

مديرية لالرشاد والصحة

92383458

من  18/5/2015إلى20/6/2015

 36ساعة

التخطيط االستراتيجي وبناء المؤسسات

424

نور عبد هللا عبد القادر

أنظمة المعلومات
الحاسوبية

مديرية داخلية نابلس

92385036

24/5/2015

شهر

أعمال إدارية

425

نور عبد هللا عبد القادر

أنظمة المعلومات
الحاسوبية

مديرية داخلية نابلس

92385036

24/5/2015

شهر

أعمال إدارية

426

مي محمد خليل عدوان

المحاسبة

مديرية داخلية نابلس

92385036

42253

شهر

أعمال إدارية

427

نادين محي الدين شنابلة

إدارة األعمال

البنك العربي

92382340

18/5/2015

شهر

أعمال بنكية

428

منال معين حجاوي

إدارة األعمال

شركة االتصاالت الفلسطينية

92376225

25/5/2015

شهر

أعمال إدارية

429

مسار محمد سعد

العلوم المالية والمصرفية

شركة المشرق للتامين

92387176

17/6/2015

شهر

أعمال تأمين

430

حمزة فتحي عطا هللا

العلوم المالية والمصرفية

مؤسسة الرؤيا العالمية

92374388

17/5/2015

شهران

أعمال تطوعية

431

احمد عثمان احمد عثمان

المحاسبة

مؤسسة فتوح لتدقيق الحسابات

92371255

14/6/2015

شهرين

أعمال محاسبية

432

عبد الملك حسن ابو جعفر

أنظمة المعلومات
الحاسوبية

شركة االتصاالت الفلسطينية

92376225

42343

شهر

أعمال إدارية

433

شيرين نزيه حنني

تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت

شركة االتصاالت الفلسطينية

92376225

42282

شهر

أعمال إدارية

434

غادة عبد الغافر عيسى

تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت

شركة االتصاالت الفلسطينية

92376225

42282

شهر

أعمال إدارية

435

سهام عثمان عبد الحميد

أنظمة المعلومات
الحاسوبية

البنك العربي

92382340

42162

شهر

أعمال بنكية

436

سالم احمد اسعد فقها

أنظمة المعلومات
الحاسوبية

البنك العربي

92382340

42162

شهر

أعمال بنكية

437

رغد محمد عالء شنار

إدارة األعمال

بنك األردن

92381120

30/5/2015

شهر

أعمال بنكية

438

وعد محمد عالء شنار

إدارة األعمال

بنك األردن

92340930

30/5/2015

شهر

أعمال بنكية

439

حليمة هاني سليمان

العلوم المالية والمصرفية

البنك العربي

92382340

26/5/2015

شهر

أعمال بنكية

440

ثراء محمد ابو قياص

إدارة األعمال

البنك العربي

92382340

42041

شهر

أعمال بنكية

441

عتاب عبد الحميد حنيني

العلوم المالية والمصرفية

بنك القدس

92397781

42223

شهر

أعمال بنكية

442

سالي رغدان نجار

المحاسبة

بنك االستثمار الفلسطيني

92385051

21/6/2015

شهر

أعمال بنكية

443

أنغام صالح بني فضل

أنظمة المعلومات
الحاسوبية

البنك العربي

92382340

28/6/2015

شهر

أعمال بنكية

444

ميعاد محمد عواد

أنظمة المعلومات
الحاسوبية

البنك العربي

92382340

28/6/2015

شهر

أعمال بنكية

445

والء هاشم ابو شلبك

إدارة األعمال

البنك العربي

92382340

28/6/2015

شهر

أعمال بنكية

446

فاطمة لطفي ابو صبحي

المحاسبة

البنك اإلسالمي العربي

92336001

42252

شهر

أعمال بنكية

447

ساري نبال حسن

العلوم المالية والمصرفية

البنك اإلسالمي الفلسطيني

92385232

42282

شهر

أعمال بنكية

448

عبير سليم شراب

الخدمة االجتماعية

مؤسسة إنجاز فلسطين

92340115

15/8/2015

 5ساعات

ورشة عمل مهارات النجاح

449

صابرين خميس محمد صالح

الخدمة االجتماعية

مؤسسة إنجاز فلسطين

92340115

15/8/2015

 5ساعات

ورشة عمل مهارات النجاح

450

رائد عاطف شمعون الشلة

اإلدارة الصحية

مؤسسة إنجاز فلسطين

92340115

15/8/2015

 5ساعات

ورشة عمل مهارات النجاح

451

هبة محمد ياسين

اإلدارة الصحية

مؤسسة إنجاز فلسطين

92340115

15/8/2015

 5ساعات

ورشة عمل مهارات النجاح

452

دانة محمد ابو زهرة

اإلدارة الصحية

مؤسسة إنجاز فلسطين

92340115

15/8/2015

 5ساعات

ورشة عمل مهارات النجاح

453

مهاتما عبد العظيم بيطار

اإلدارة الصحية

مؤسسة إنجاز فلسطين

92340115

15/8/2015

 5ساعات

ورشة عمل مهارات النجاح

454

براءة بدر جبر صالح

اإلدارة الصحية

مؤسسة إنجاز فلسطين

92340115

15/8/2015

 5ساعات

ورشة عمل مهارات النجاح

455

بيان راضي زكي ضميدي

الخدمة االجتماعية

مؤسسة إنجاز فلسطين

92340115

15/8/2015

 5ساعات

ورشة عمل مهارات النجاح

456

اسراء جمعة محمد صالح

تعليم االجتماعيات

مؤسسة إنجاز فلسطين

92340115

15/8/2015

 5ساعات

ورشة عمل مهارات النجاح

457

عال عبد المنعم طالل شحادة

الخدمة االجتماعية

مؤسسة إنجاز فلسطين

92340115

15/8/2015

 5ساعات

ورشة عمل مهارات النجاح

458

اية خالد ديب ا لمصري

الخدمة االجتماعية

مؤسسة إنجاز فلسطين

92340115

15/8/2015

 5ساعات

ورشة عمل مهارات النجاح

459

نور عمر القاضي

الخدمة االجتماعية

مؤسسة إنجاز فلسطين

92340115

15/8/2015

 5ساعات

ورشة عمل مهارات النجاح

460

حليمة ابراهيم محمد ابو بكر

تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت

مؤسسة إنجاز فلسطين

92340115

15/8/2015

 5ساعات

ورشة عمل مهارات النجاح

461

خولة حامد عبد هللا حسين

تعليم االجتماعيات

مؤسسة إنجاز فلسطين

92340115

15/8/2015

 5ساعات

ورشة عمل مهارات النجاح

462

سمر عبد الناصر زيتاوي

تعليم االجتماعيات

مؤسسة إنجاز فلسطين

92340115

15/8/2015

 5ساعات

ورشة عمل مهارات النجاح

463

صابرين عمر عمران

المرحلة األساسية األولى

مؤسسة إنجاز فلسطين

92340115

15/8/2015

 5ساعات

ورشة عمل مهارات النجاح

464

دعاء منير رفيق شحادة

الرياضيات وأساليب
تدريسها

مؤسسة إنجاز فلسطين

92340115

15/8/2015

 5ساعات

ورشة عمل مهارات النجاح

465

سارة غسان عبد اللطيف بطة

المحاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

92340115

15/8/2015

 5ساعات

ورشة عمل مهارات النجاح

466

رناد خالد انيس بصالت

المحاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

92340115

15/8/2015

 5ساعات

ورشة عمل مهارات النجاح

467

سالم محمد احمد شحادة

الخدمة االجتماعية

مؤسسة إنجاز فلسطين

92340115

15/8/2015

 5ساعات

ورشة عمل مهارات النجاح

468

سلينه حسين محمد عبد الغني

الخدمة االجتماعية

مؤسسة إنجاز فلسطين

92340115

15/8/2015

 5ساعات

ورشة عمل مهارات النجاح

469

اثار زاهي نادي ابو حلوان

الخدمة االجتماعية

مؤسسة إنجاز فلسطين

92340115

15/8/2015

 5ساعات

ورشة عمل مهارات النجاح

470

تحرير حسن سالم دويكات

الخدمة االجتماعية

مؤسسة إنجاز فلسطين

92340115

15/8/2015

 5ساعات

ورشة عمل مهارات النجاح

471

ماسة معتصم مصري

الخدمة االجتماعية

مؤسسة إنجاز فلسطين

92340115

15/8/2015

 5ساعات

ورشة عمل مهارات النجاح

472

مي فتحي محمد اشتية

الخدمة االجتماعية

مؤسسة إنجاز فلسطين

92340115

15/8/2015

 5ساعات

ورشة عمل مهارات النجاح

473

ميساء سالم حسين حسين

العلوم المالية والمصرفية

مؤسسة إنجاز فلسطين

92340115

15/8/2015

 5ساعات

ورشة عمل مهارات النجاح

474

صابرين رزق هللا اقطش

الخدمة االجتماعية

مؤسسة إنجاز فلسطين

92340115

15/8/2015

 5ساعات

ورشة عمل مهارات النجاح

475

االء ابراهيم حامد غانم

إدارة األعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

92340115

15/8/2015

 5ساعات

ورشة عمل مهارات النجاح

476

غدير وائل جميل بني منيه

الخدمة االجتماعية

مؤسسة إنجاز فلسطين

92340115

15/8/2015

 5ساعات

ورشة عمل مهارات النجاح

477

هيام عز الدين محمد اسعد

الخدمة االجتماعية

مؤسسة إنجاز فلسطين

92340115

15/8/2015

 5ساعات

ورشة عمل مهارات النجاح

478

وفاء هاشم اسعد عيسى

الخدمة االجتماعية

مؤسسة إنجاز فلسطين

92340115

15/8/2015

 5ساعات

ورشة عمل مهارات النجاح

479

ورود محمود موسى دويكات

الخدمة االجتماعية

مؤسسة إنجاز فلسطين

92340115

15/8/2015

 5ساعات

ورشة عمل مهارات النجاح

480

حنان عبد الناصر قواريق

الخدمة االجتماعية

مؤسسة إنجاز فلسطين

92340115

15/8/2015

 5ساعات

ورشة عمل مهارات النجاح

481

حنين فوزي مصطفى دويكات

الرياضيات وأساليب
تدريسها

مؤسسة إنجاز فلسطين

92340115

15/8/2015

 5ساعات

ورشة عمل مهارات النجاح

482

نسرين طايل عبد حمايل

العلوم المالية والمصرفية

مؤسسة إنجاز فلسطين

92340115

15/8/2015

 5ساعات

ورشة عمل مهارات النجاح

483

رشا محمد محمود دويكات

المرحلة األساسية األولى

مؤسسة إنجاز فلسطين

92340115

15/8/2015

 5ساعات

ورشة عمل مهارات النجاح

484

امل صادق فيصل محمد

المحاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

92340115

15/8/2015

 5ساعات

ورشة عمل مهارات النجاح

485

سماح مصطفى محمد رواجبة

المحاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

92340115

15/8/2015

 5ساعات

ورشة عمل مهارات النجاح

486

هبة اسامة نجيب موسى

الرياضيات وأساليب
تدريسها

مؤسسة إنجاز فلسطين

92340115

15/8/2015

 5ساعات

ورشة عمل مهارات النجاح

487

عبير سعدي اسعد حبيبة

إدارة األعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

92340115

15/8/2015

 5ساعات

ورشة عمل مهارات النجاح

488

هيا مصطفى عودة

إدارة األعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

92340115

15/8/2015

 5ساعات

ورشة عمل مهارات النجاح

489

دعاء جمال خالد بواقنه

المحاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

92340115

15/8/2015

 5ساعات

ورشة عمل مهارات النجاح

490

يقين جبريل احمد جبريل

إدارة األعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

92340115

15/8/2015

 5ساعات

ورشة عمل مهارات النجاح

491

سجود محمود محمد حاج حسين

الخدمة االجتماعية

مؤسسة إنجاز فلسطين

92340115

15/8/2015

 5ساعات

ورشة عمل مهارات النجاح

492

هيا فخر احمد ظاهر

المحاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

92340115

15/8/2015

 5ساعات

ورشة عمل مهارات النجاح

493

وجود عمر طه ظاهر

المحاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

92340115

15/8/2015

 5ساعات

ورشة عمل مهارات النجاح

494

دعاء منير رفيق شحادة

الرياضيات وأساليب
تدريسها

مؤسسة إنجاز فلسطين

92340115

15/8/2015

 5ساعات

ورشة عمل مهارات النجاح

495

عال حسني محمد عايش حسين

إدارة األعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

92340115

15/8/2015

 5ساعات

ورشة عمل مهارات النجاح

496

ماسة عبد الناصر سعدات

تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت

شركة االتصاالت الفلسطينية

92300208

24/8/2015

شهرين

أعمال اإلتصاالت

497

مجدليين بالل بديع شناعة

تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت

شركة االتصاالت الفلسطينية

92300208

24/8/2015

شهرين

أعمال اإلتصاالت

498

عال على عبد الغني سالم

أنظمة المعلومات
الحاسوبية

شركة االتصاالت الفلسطينية

92300208

24/8/2015

شهرين

أعمال اإلتصاالت

499

انوار حامد سليم زيادة

أنظمة المعلومات
الحاسوبية

شركة االتصاالت الفلسطينية

92300208

24/8/2015

شهرين

أعمال اإلتصاالت

500

محمد سامي حسن جبارة

تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت

شركة االتصاالت الفلسطينية

92300208

24/8/2015

شهرين

أعمال اإلتصاالت

501

اسالم منير محمد دويكات

أنظمة المعلومات
الحاسوبية

شركة االتصاالت الفلسطينية

92300208

24/8/2015

شهرين

أعمال اإلتصاالت

502

محمد مازن راضي عالونة

تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت

شركة االتصاالت الفلسطينية

92336001

24/8/2015

أعمال اإلتصاالت

503

محمد مسعود ابو خرمة

المحاسبة

البنك اإلسالمي العربي

92336001

14/7/2015

شهر

أعمال بنكية

504

ارزاق عبد العزيز رماحة

العلوم المالية والمصرفية

البنك اإلسالمي العربي

92336001

16/8/2015

شهر

أعمال بنكية

505

احمد عثمان احمد

المحاسبة

البنك العربي

92382340

22/7/2015

شهر

أعمال بنكية

506

خالد زهير محمد اشتيوي

العلوم المالية والمصرفية

البنك العربي

92382340

شهر

أعمال بنكية

507

سامر فؤاد يمك

المحاسبة

التكافل للتامين

92388784

42102

شهرين

أعمال تأمين

508

سياف ماهر ابو ترابي

العلوم المالية والمصرفية

البنك العربي

92382340

15/8/2015

شهر

أعمال بنكية

509

ميساء فياض دويكات

إدارة األعمال

البنك اإلسالمي العربي

92336001

42345

شهر

أعمال بنكية

510

هيثم عبد هللا عوده

المحاسبة

الشركة االهلية للتامين

92386233

25/7/2015

شهرين

أعمال تأمين

511

اميمة عمر محمد دويكات

العلوم المالية والمصرفية

البنك العربي

92382340

42316

شهر

أعمال بنكية

512

االء فهيم عبد الفتاح خالد

العلوم المالية والمصرفية

البنك العربي

92382340

42102

شهر

أعمال بنكية

