الرقم

إسم المتدرب الرباعي

التخصص

المؤسسة المراد التدرب بها

هاتف المؤسسة

تاريخ التدريب

مدة التدريب

مجال العمل

1

ادم جميل الباشا

علوم مالية ومصرفية

مؤسسة إنجاز فلسطين

2984217

10/11/2015

 25ساعة

دورة كن رياديا

2

عالء سامي سايس

علوم مالية ومصرفية

مؤسسة إنجاز فلسطين

2984217

10/11/2015

 25ساعة

دورة كن رياديا

3

روضه ذياب الشيخ

أساليب تدريس للغة إنجليزية

مؤسسة إنجاز فلسطين

2984217

10/11/2015

 25ساعة

دورة كن رياديا

4

هداية ذياب جميل الشيخ

إدارة أعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

2984217

10/11/2015

 25ساعة

دورة كن رياديا

5

أمل عايد نوفل

إدارة أعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

2984217

10/11/2015

 25ساعة

دورة كن رياديا

6

لقاء قيصر شعيبي

إدارة صحية

مؤسسة إنجاز فلسطين

2984217

10/11/2015

 25ساعة

دورة كن رياديا

7

ثراء سالم فيصل الخطيب

إدارة صحية

مؤسسة إنجاز فلسطين

2984217

10/11/2015

 25ساعة

دورة كن رياديا

8

صفاء محمد عبد هللا دار سعادة

أساليب تدريس للغة إنجليزية

مؤسسة إنجاز فلسطين

2984217

10/11/2015

 25ساعة

دورة كن رياديا

9

ربا كرم ذيب مخالفة

إدارة صحية

مؤسسة إنجاز فلسطين

2984217

10/11/2015

 25ساعة

دورة كن رياديا

10

سندس توفيق أحمد سلمان

تربية ابتدائية

مؤسسة إنجاز فلسطين

2984217

10/11/2015

 25ساعة

دورة كن رياديا

11

نارمين مازن عبد الرؤوف بدر

إدارة صحية

مؤسسة إنجاز فلسطين

2984217

10/11/2015

 25ساعة

دورة كن رياديا

12

نجوى نضال محمد شريتح

إدارة أعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

2984217

10/11/2015

 25ساعة

دورة كن رياديا

13

مرام ناصر عبد المجيد شحادة

إدارة صحية

مؤسسة إنجاز فلسطين

2984217

10/11/2015

 25ساعة

دورة كن رياديا

14

وصال محمد علي برناط

علوم مالية ومصرفية

مؤسسة إنجاز فلسطين

2984217

10/11/2015

 25ساعة

دورة كن رياديا

15

أكراميرفت حسن أحمد م عبد الرزاق
فارس مظهر

إدارة أعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

2984217

10/11/2015

 25ساعة

دورة كن رياديا

16

والء عمر علي فخيده

إدارة صحية

مؤسسة إنجاز فلسطين

2984217

10/11/2015

 25ساعة

دورة كن رياديا

17

ميماس نعمان يوسف

إدارة صحية

مؤسسة إنجاز فلسطين

2984217

10/11/2015

 25ساعة

دورة كن رياديا

18

اسراء محمد مصطفى كراجة

محاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

2984217

10/11/2015

 25ساعة

دورة كن رياديا

19

هبة أحمد عبد الجليل عيسى

إدارة أعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

2984217

10/11/2015

 25ساعة

دورة كن رياديا

20

غدير عيسى يوسف دار عيسى

إدارة أعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

2984217

10/11/2015

 25ساعة

دورة كن رياديا

21

والء محمود عبد الجليل عيسى

تعليم اجتماعيات

مؤسسة إنجاز فلسطين

2984217

10/11/2015

 25ساعة

دورة كن رياديا

22

نيفين رضوان نبهان أبو دية

محاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

2984217

10/11/2015

 25ساعة

دورة كن رياديا

23

شيرين رضوان نبهان أبو دية

محاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

2984217

10/11/2015

 25ساعة

دورة كن رياديا

24

دينا محمود خميس الحاج

محاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

2984217

10/11/2015

 25ساعة

دورة كن رياديا

25

الفت كامل محمد معروف

إدارة أعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

2984217

10/11/2015

 25ساعة

دورة كن رياديا

26

داليا محمد علي خليفة

تربية خاصة

مؤسسة إنجاز فلسطين

2984217

10/11/2015

 25ساعة

دورة كن رياديا

27

أنور محمود محمد معروف

إدارة أعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

2984217

10/11/2015

 25ساعة

دورة كن رياديا

28

رغد سلمان الشيخ

علوم مالية ومصرفية

مؤسسة إنجاز فلسطين

2984217

10/11/2015

 25ساعة

دورة كن رياديا

29

ضحى بالل عزا تسطيح

إدارة أعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

2984217

10/11/2015

 25ساعة

دورة كن رياديا

30

غدير تيسير علي شيخ

إدارة أعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

2984217

10/11/2015

 25ساعة

دورة كن رياديا

31

سلم يوسف محمد التميمي

إدارة أعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

2984217

10/11/2015

 25ساعة

دورة كن رياديا

32

رشا شاهر قاسم

علوم مالية ومصرفية

مؤسسة إنجاز فلسطين

2984217

10/11/2015

 25ساعة

دورة كن رياديا

33

محمد عبد القادر زراع

محاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

2984217

10/11/2015

 25ساعة

دورة كن رياديا

34

ياسين سليمان ياسين

إدارة أعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

2984217

10/11/2015

 25ساعة

دورة كن رياديا

35

جمانة محمود علي ناصر

إدارة أعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

2984217

10/11/2015

 25ساعة

دورة كن رياديا

36

هبة محمود عليان زايد

إدارة أعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

2984217

10/11/2015

 25ساعة

دورة كن رياديا

37

والء رياض عبد الرحيم دار يحيى

إدارة صحية

مؤسسة إنجاز فلسطين

2984217

10/11/2015

 25ساعة

دورة كن رياديا

38

انوار باسم داود الخطيب

إدارة صحية

مؤسسة إنجاز فلسطين

2984217

10/11/2015

 25ساعة

دورة كن رياديا

39

عثمان أحمد عثمان دار موسى

محاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

2984217

10/11/2015

 25ساعة

دورة كن رياديا

40

أبو عبيدة نضال جودة زيتون

علوم مالية ومصرفية

مؤسسة إنجاز فلسطين

2984217

10/11/2015

 25ساعة

دورة كن رياديا

41

سعيد محمد "سعيد"صباح

إدارة صحية

مؤسسة إنجاز فلسطين

2984217

10/11/2015

 25ساعة

دورة كن رياديا

42

دعاء عصام عمر فخيدة

إدارة صحية

مؤسسة إنجاز فلسطين

2984217

10/11/2015

 25ساعة

دورة كن رياديا

43

منى حمزه محمد بعيرات

تربية خاصة

مؤسسة إنجاز فلسطين

2984217

10/11/2015

 25ساعة

دورة كن رياديا

44

كتائب سلمان صابر عسلية

أساليب تدريس للغة عربية

مؤسسة إنجاز فلسطين

2984217

10/11/2015

 25ساعة

دورة كن رياديا

45

رنا محمود عبد الرحمن حوشية

إدارة صحية

مؤسسة إنجاز فلسطين

2984217

10/11/2015

 25ساعة

دورة كن رياديا

46

ميرفت حسن أحمد عبد المجيد

خدمة اجتماعية

مؤسسة إنجاز فلسطين

2984217

10/11/2015

 25ساعة

دورة كن رياديا

47

أنوار خليل ابراهيم فلنة

محاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

2984217

10/11/2015

 25ساعة

دورة كن رياديا

48

االء وليد خلف

إدارة صحية

مؤسسة إنجاز فلسطين

2984217

10/11/2015

 25ساعة

دورة كن رياديا

49

زايد وجدي شتيوي

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

2964571/2

19/11/2015

 50ساعة

دورةICDL

50

سجى عبد الرحيم مرار

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

2964571/2

19/11/2015

 50ساعة

دورةICDL

51

انوار يوسف طاهر شوخة

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

2964571/2

19/11/2015

 50ساعة

دورةICDL

52

سنا جالل علي يوسف

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

2964571/2

19/11/2015

 50ساعة

دورةICDL

53

منار زياد مزيد بلوط

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

2964571/2

19/11/2015

 50ساعة

دورةICDL

54

محمود سامي محمود طه

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

2964571/2

19/11/2015

 50ساعة

دورةICDL

55

الفت رياض عودة عبدهللا

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

2964571/2

19/11/2015

 50ساعة

دورةICDL

56

دعاء صافي حسني عامرية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

2964571/2

19/11/2015

 50ساعة

دورةICDL

57

اعتدال محمود أبو قطيش

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

2964571/2

19/11/2015

 50ساعة

دورةICDL

58

رافت ناصر سليمان

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

2964571/2

19/11/2015

 50ساعة

دورةICDL

59

هنية محمد عبد الحميد الريماوي

علوم مالية ومصرفية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

2964571/2

18/11/2015

 20ساعة

برنامج بيسان المحاسبي

60

ايمان محمود يوسف غفري

علوم مالية ومصرفية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

2964571/2

18/11/2015

 20ساعة

برنامج بيسان المحاسبي

61

جميلة عبد الجابر جميل

علوم مالية ومصرفية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

2964571/2

18/11/2015

 20ساعة

برنامج بيسان المحاسبي

62

ضياء محي الدين الشيخ قاسم

علوم مالية ومصرفية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

2964571/2

18/11/2015

 20ساعة

برنامج بيسان المحاسبي

63

محمد عبد القادر زراع

علوم مالية ومصرفية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

2964571/2

18/11/2015

 20ساعة

برنامج بيسان المحاسبي

64

عالء سامي عيسى سايس

علوم مالية ومصرفية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

2964571/2

18/11/2015

 20ساعة

برنامج بيسان المحاسبي

65

اخالص طالل عبد الرحمن برغوثي

علوم مالية ومصرفية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

2964571/2

18/11/2015

 20ساعة

برنامج بيسان المحاسبي

66

والء محمد أبو لطيفة

علوم مالية ومصرفية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

2964571/2

18/11/2015

 20ساعة

برنامج بيسان المحاسبي

67

نادية سليم محمد أبو ناموس

علوم مالية ومصرفية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

2964571/2

18/11/2015

 20ساعة

برنامج بيسان المحاسبي

68

الفت كامل محمد معروف

علوم مالية ومصرفية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

2964571/2

18/11/2015

 20ساعة

برنامج بيسان المحاسبي

69

انوار محمود محمد معروف

علوم مالية ومصرفية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

2964571/2

18/11/2015

 20ساعة

برنامج بيسان المحاسبي

70

ثروت جمال ابراهيم فلنة

علوم مالية ومصرفية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

2964571/2

18/11/2015

 20ساعة

برنامج بيسان المحاسبي

71

رشا شاهر قاسم

علوم مالية ومصرفية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

2964571/2

18/11/2015

 20ساعة

برنامج بيسان المحاسبي

72

دانية بسام بزروق

علوم مالية ومصرفية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

2964571/2

18/11/2015

 20ساعة

برنامج بيسان المحاسبي

73

سماح عبدهللا حداد

علوم مالية ومصرفية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

2964571/2

18/11/2015

 20ساعة

برنامج بيسان المحاسبي

74

نسرين محمد سعيد أحمد

علوم مالية ومصرفية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

2964571/2

18/11/2015

 20ساعة

برنامج بيسان المحاسبي

75

حنين أحمد نوباني

علوم مالية ومصرفية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

2964571/2

18/11/2015

 20ساعة

برنامج بيسان المحاسبي

76

ضياء محمود علي أبو ظاهر

علوم مالية ومصرفية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

2964571/2

18/11/2015

 20ساعة

برنامج بيسان المحاسبي

77

عبد الهادي روحي منصور

علوم مالية ومصرفية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

2964571/2

18/11/2015

 20ساعة

برنامج بيسان المحاسبي

78

براء زهير سليمان طاهر

علوم مالية ومصرفية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

2964571/2

9/5/2015

 25ساعة

دورة الضرائب في فلسطين

79

أمين سعيد داود

علوم مالية ومصرفية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

2964571/2

9/5/2015

 25ساعة

دورة الضرائب في فلسطين

80

معااذ محمد نعمان جمل

علوم مالية ومصرفية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

2964571/2

9/5/2015

 25ساعة

دورة الضرائب في فلسطين

81

يزن سمير زكي أبو نجم

علوم مالية ومصرفية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

2964571/2

9/5/2015

 25ساعة

دورة الضرائب في فلسطين

82

مجد محمد نعمان جمل

علوم مالية ومصرفية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

2964571/2

9/5/2015

 25ساعة

دورة الضرائب في فلسطين

83

أكثم كارم وحيد برغوثي

علوم مالية ومصرفية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

2964571/2

9/5/2015

 25ساعة

دورة الضرائب في فلسطين

84

عالء سعيد محمد جبر

علوم مالية ومصرفية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

2964571/2

9/5/2015

 25ساعة

دورة الضرائب في فلسطين

85

عبد المحسن زهدي خضير

علوم مالية ومصرفية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

2964571/2

9/5/2015

 25ساعة

دورة الضرائب في فلسطين

86

مجاهد بسام عبدهللا طليب

علوم مالية ومصرفية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

2964571/2

9/5/2015

 25ساعة

دورة الضرائب في فلسطين

87

أبو عبيدة نضال جودة زيتون

علوم مالية ومصرفية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

2964571/2

9/5/2015

 25ساعة

دورة الضرائب في فلسطين

88

ايمان عبد اللطيف سعافين

علوم مالية ومصرفية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

2964571/2

9/5/2015

 25ساعة

دورة الضرائب في فلسطين

89

صابرين صابر اسماعيل زيدان

علوم مالية ومصرفية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

2964571/2

9/5/2015

 25ساعة

دورة الضرائب في فلسطين

90

أحمد خالد مصطفى حرفوش

علوم مالية ومصرفية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

2964571/2

9/5/2015

 25ساعة

دورة الضرائب في فلسطين

91

عثمان أحمد عثمان دار موسى

علوم مالية ومصرفية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

2964571/2

9/5/2015

 25ساعة

دورة الضرائب في فلسطين

92

مجد كامل جمل

علوم مالية ومصرفية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

2964571/2

9/5/2015

 25ساعة

دورة الضرائب في فلسطين

93

زينب شحادة عبد الجواد صالح

علوم مالية ومصرفية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

2964571/2

9/5/2015

 25ساعة

دورة الضرائب في فلسطين

94

أنس محمد عبد المجيد شوخة

علوم مالية ومصرفية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

2964571/2

9/5/2015

 25ساعة

دورة الضرائب في فلسطين

95

رأفت صبح فايز شوخة

علوم مالية ومصرفية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

2964571/2

9/5/2015

 25ساعة

دورة الضرائب في فلسطين

96

أمين سعيد محمد داود

علوم مالية ومصرفية

وزارة الشباب والرياضة

10/3/2015

 4أيام

ملتقى شبابي

97

مجدولين أحمد القاضي

علوم مالية ومصرفية

وزارة الشباب والرياضة

10/3/2015

 4أيام

ملتقى شبابي

98

حنان فيصل محمود لدادوة

إدارة أعمال

وزارة الداخلية

2426615/ 2425883

30/9/2015

شهر

إداري

99

سالم بسام محمد أبو ربيع

إدارة أعمال

وزارة الداخلية

2426615/ 2425883

30/9/2015

شهر

إداري

100

حسيبة عبد القادر شحادة أبو قرع

إدارة أعمال

وزارة الداخلية

2426615/ 2425883

30/9/2015

شهر

إداري

101

حياة فيصل ربحي أبو قرع

تسويق

وزارة الداخلية

2426615/ 2425883

30/9/2015

شهر

إداري

102

براءة أيمن ابراهيم اليده

إدارة أعمال

وزارة الداخلية

2426615/ 2425883

30/9/2015

شهر

إداري

103

حسنية فيصل ربحي حنون

إدارة أعمال

وزارة الداخلية

2426615/ 2425883

30/9/2015

شهر

إداري

104

ساندي رأفت محمود نوفل

إدارة أعمال

وزارة الداخلية

2426615/ 2425883

30/9/2015

شهر

إداري

105

شروق صالح الدين ابراهيم

تسويق

وزارة الداخلية

2426615/ 2425883

30/9/2015

شهر

إداري

106

عنان هشام خميس أبو خليفة

تسويق

وزارة الداخلية

2426615/ 2425883

30/9/2015

شهر

إداري

107

بيسان أياد سعيد مصلح

إدارة أعمال

وزارة الداخلية

2426615/ 2425883

30/9/2015

شهر

إداري

108

أسماء عبد الرحمن مصطفى مرعي

إدارة أعمال

وزارة الداخلية

2426615/ 2425883

30/9/2015

شهر

إداري

109

وعد ابراهيم يوسف حمدان

علوم مالية ومصرفية

البنك العربي

30/9/2015

شهر

إداري

110

اخالص رأفت عزيز شحادة

علوم مالية ومصرفية

بنك القدس

14/101/2015

شهر

إداري

111

أريج سعيد محمد زيدان

إدارة أعمال

بنك القاهرة عمان

18/11/2015

شهر

إداري

112

أسماء سالم عطا سليمان

علوم مالية ومصرفية

بنك القاهرة عمان

15/9/2015

شهر

إداري

113

أالء أحمد ابراهيم منصور

أنظمة معلومات حاسوبية

بنك القاهرة عمان

25/11/2015

شهر

إداري

114

أنس محمد عبد المجيد شوخة

محاسبة

البنك العربي

16/11/2015

شهر

إداري

115

أنغام محمد عيسى الخطيب

علوم مالية ومصرفية

شركة المشرق للتأمين

10/11/2015

شهر

إداري

116

رأفت صبح شوخة

إدارة أعمال

ديوان الموظفين العام

16/9/2015

شهر

إداري

117

رهام وجية يوسف حسين

علوم مالية ومصرفية

بلدية البيرة

11/2/2015

شهر

إداري

118

هبة فاروق محمد خالد

علوم مالية ومصرفية

بلدية البيرة

11/2/2015

شهر

إداري

119

روان عدنان عبد الباقي

أنظمة معلومات حاسوبية

بنك القاهرة عمان

16/11/2015

شهر

إداري

120

سجى محمد أحمد زيتون

إدارة أعمال

بنك االسكان

10/12/2015

شهر

إداري

121

شروق محمود أحمد عجوة

إدارة أعمال

بنك االستثمار الفلسطيني

15/9/2015

شهر

إداري

122

عال عقل زايد

محاسبة

البنك االسالمي العربي

22/12/2015

شهر

إداري

123

علي محمد علي منصور

أنظمة معلومات حاسوبية

بنك القدس

14/9/2015

شهر

إداري

124

فاطمة ناصر سليمان حوشية

علوم مالية ومصرفية

وزارة االقتصاد الوطني

13/10/2015

شهر

إداري

125

فاطمة حسين ابراهيم بيتللو

إدارة أعمال

بنك فلسطين التجاري

10/12/2015

شهر

إداري

126

لؤي عيسى ابراهيم الجلدة

علوم مالية ومصرفية

بنك القدس

29/11/2015

شهر

إداري

127

نوال عزيز محمد زايد

علوم مالية ومصرفية

بنك القاهرة عمان

29/9/2015

شهر

إداري

128

لؤي عيسى ابراهيم الجلدة

علوم مالية ومصرفية

البنك التجاري الفلسطيني

17/11/2015

شهر

إداري

129

اية محمود موسى ناصر

محاسبة

البنك االسالمي الفلسطيني

11/1/2015

شهر

إداري

130

فاطمة عبد الرزاق احمد زينة

إدارة أعمال

بنك القدس

12/1/2015

شهر

إداري

131

ساجدة أنور أبو كويك

أنظمة معلومات حاسوبية

منتدى شارك الشبابي

2967741

11/11/2015

 60ساعة

مهارات حياتية

132

هديل جهاد ثوابتة

إدارة أعمال

منتدى شارك الشبابي

2967741

11/11/2015

 60ساعة

مهارات حياتية

133

ليث عمر نخلة

إدارة صحية

منتدى شارك الشبابي

2967741

11/11/2015

 60ساعة

مهارات حياتية

134

أحمد أبو سعيد

أنظمة معلومات حاسوبية

منتدى شارك الشبابي

2967741

11/11/2015

 60ساعة

مهارات حياتية

135

رشا ماهر فقها

محاسبة

منتدى شارك الشبابي

2967741

11/11/2015

 60ساعة

مهارات حياتية

136

فيدا جاك كبتايس

إدارة أعمال

منتدى شارك الشبابي

2967741

11/11/2015

 60ساعة

مهارات حياتية

137

عبد الحميد محمود جمعة حامد

محاسبة

منتدى شارك الشبابي

2967741

11/11/2015

 60ساعة

مهارات حياتية

138

ادم جميل الباشا

علوم مالية ومصرفية

منتدى شارك الشبابي

2967741

11/11/2015

 60ساعة

مهارات حياتية

139

نقاء وسام قنداح

علوم مالية ومصرفية

منتدى شارك الشبابي

2967741

11/11/2015

 60ساعة

مهارات حياتية

140

داليا يوسف الديك

خدمة اجتماعية

منتدى شارك الشبابي

2967741

11/11/2015

 60ساعة

مهارات حياتية

141

داليا محمد خليفة

تربية خاصة

منتدى شارك الشبابي

2967741

11/11/2015

 60ساعة

مهارات حياتية

142

أحمد أنيس غفري

محاسبة

منتدى شارك الشبابي

2967741

11/11/2015

 60ساعة

مهارات حياتية

143

ميرفت برغوثي

خدمة اجتماعية

منتدى شارك الشبابي

2967741

11/11/2015

 60ساعة

مهارات حياتية

144

هالة محمد

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

منتدى شارك الشبابي

2967741

11/11/2015

 60ساعة

مهارات حياتية

145

سجود محمد

علوم مالية ومصرفية

منتدى شارك الشبابي

2967741

11/11/2015

 60ساعة

مهارات حياتية

146

سعاد زيد العبد حرفوش

منتدى شارك الشبابي

2967741

11/11/2015

 60ساعة

مهارات حياتية

147

محمود زعرير

محاسبة

منتدى شارك الشبابي

2967741

11/11/2015

 60ساعة

مهارات حياتية

148

وفاء نائل كراجة

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

منتدى شارك الشبابي

2967741

11/11/2015

 60ساعة

مهارات حياتية

149

مريام عبد الكريم أحمد

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

منتدى شارك الشبابي

2967741

11/11/2015

 60ساعة

مهارات حياتية

150

ميساء نصر عبد هللا لدادوة

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

منتدى شارك الشبابي

2967741

11/11/2015

 60ساعة

مهارات حياتية

151

دعاء نبيل دار جبر

تسويق

منتدى شارك الشبابي

2967741

11/11/2015

 60ساعة

مهارات حياتية

152

سعد موسى عبيد

محاسبة

منتدى شارك الشبابي

2967741

11/11/2015

 60ساعة

مهارات حياتية

153

أمين سعيد داود

محاسبة

منتدى شارك الشبابي

2967741

11/11/2015

 60ساعة

مهارات حياتية

154

خالد محمد أحمد منصور

إدارة أعمال

منتدى شارك الشبابي

2967741

11/11/2015

 60ساعة

مهارات حياتية

155

وصال محمد برناط

علوم مالية ومصرفية

منتدى شارك الشبابي

2967741

11/11/2015

 60ساعة

مهارات حياتية

156

جواهر أحمد صالح الدين

إدارة أعمال

منتدى شارك الشبابي

2967741

11/11/2015

 60ساعة

مهارات حياتية

157

لينا صالح

إدارة أعمال

منتدى شارك الشبابي

2967741

11/11/2015

 60ساعة

مهارات حياتية

158

ربى يونس أبو أحماد

أساليب تدريس لغة انجليزية

منتدى شارك الشبابي

2967741

11/11/2015

 60ساعة

مهارات حياتية

159

تركي برهم

تسويق

منتدى شارك الشبابي

2967741

11/11/2015

 60ساعة

مهارات حياتية

160

إبراهيم إسماعيل محمد عناقوه

إدارة أعمال

بنك االستثمار الفلسطيني

02407880

31/1/2016

شهر

إداري

161

أسامة أنور حسن طهبوب

إدارة أعمال

بنك االردن

02955311

2/10/2016

شهر

إداري

162

أسرار نزار صالح شماسنة

علوم مالية ومصرفية

بنك القاهرة عمان

02977230

14/2/2016

شهر

إداري

163

أسماء نايف سمحان

علوم مالية ومصرفية

وزارة النقل والمواصالت

02403764

1/5/2016

شهر

إداري

164

مريم ماهر حسين حمودة

علوم مالية ومصرفية

البنك االسالمي الفلسطيني

16/1/2016

شهر

إداري

165

الفت محمود شريتح

علوم مالية ومصرفية

البنك االسالمي الفلسطيني

16/1/2016

شهر

إداري

166

أمل نواف محمد حوارث

علوم مالية ومصرفية

بنك االردن

02955311

21/2/2016

شهر

إداري

167

أميره ياسمين محمد مزرعاوي

محاسبة

بنك االردن

02955311

23/1/2016

شهر

إداري

168

أنوار كنعان داغر

إدارة أعمال

فيتاس للقروض

21/2/2016

شهر

إداري

169

أنوار ابراهيم نصر

محاسبة

بنك االستثمار الفلسطيني

02407880

18/1/2016

شهر

إداري

170

براء زهير سليمان طاهر

علوم مالية ومصرفية

البنك العقاري المصري

02958421

23/1/2016

شهر

إداري

171

ثروت جمال ابراهيم فلنة

علوم مالية ومصرفية

سلطة النقد

30/1/2016

شهر

إداري

172

دعاء زياد شملسنة

محاسبة

وزارة التربية والتعليم

18/1/2016

شهر

إداري

173

دنيا محمود خميس الحاج

محاسبة

البنك العربي

02978100

27/2/2016

شهر

إداري

174

زهية شحادة خليل خليل دار خليل

علوم مالية ومصرفية

بنك االردن

02955311

27/2/2016

شهر

إداري

175

سجى عبد الرحيم مرار

إدارة أعمال

سوبر جالس/للزجاج

3/2/2015

شهر

إداري

176

سالفة صبح فايز شوخه

علوم مالية ومصرفية

بنك القدس

02971944

1/9/2016

شهر

إداري

177

نضال نزار محمود عناقوه

علوم مالية ومصرفية

البنك العربي

02978100

20/8/2016

شهر

إداري

178

سمير أحمد عبدهللا الجمال

إدارة أعمال

بنك القدس

02971944

2/8/2016

شهر

إداري

179

صابرين ياسين حموده

محاسبة

بنك القدس

02971944

20/3/2016

شهر

إداري

180

ضحى حمد رشدي ريماوي

إدارة أعمال

البنك التجاري االردني

02987683

23/1/2016

شهر

إداري

181

ضياء محمود أبو ظاهر

إدارة أعمال

البنك العربي

02978100

2/7/2016

شهر

إداري

182

فاتن عبد الناصر فقية

علوم مالية ومصرفية

البنك االسالمي الفلسطيني

02956330

27/2/2016

شهر

إداري

183

فاطمة روحي عبد المجيد

إدارة أعمال

البنك التجاري الفلسطيني

02900754

27/2/2016

شهر

إداري

184

كفايه محمود سليم حموده

إدارة أعمال

تلفزيون فلسطين

16/1/2016

شهر

إداري

185

النة صالح الدين محمد قطري

إدارة أعمال

بنك االستثمار الفلسطيني

02407880

3/12/2016

شهر

إداري

186

لبنى أرفيفان عبد الحميد زهور

إدارة أعمال

بنك القدس

02971944

21/2/2016

شهر

إداري

187

أسماء رشاد أبو زياد

إدارة أعمال

بنك القدس

02971944

21/2/2016

شهر

إداري

188

مجدولين محمد عبد هللا صالحية

إدارة أعمال

C.H.F

30/1/2016

شهر

إداري

189

محمد مصاره مصطفى داود

علوم مالية ومصرفية

بنك االستثمار الفلسطيني

02407880

30/1/2016

شهر

إداري

190

محمود جهاد محمود دار صالح

إدارة أعمال

بنك القدس

02971944

4/2/2016

شهر

إداري

191

مراد ابراهيم عايش لدادوة

علوم مالية ومصرفية

سلطة النقد

30/1/2016

شهر

إداري

192

مرام سائد علي عميد

علوم مالية ومصرفية

البنك االهلي األردني

02959343

23/1/2016

شهر

إداري

193

مروه عبد الكريم داغر

محاسبة

مصلحة المياه

02405851

2/10/2016

شهر

إداري

194

مريم محمد علقم

إدارة أعمال

سلطة االراضي

4/2/2016

شهر

إداري

195

مصعب عبد المجيد محمد أبو عيد

محاسبة

وزارة المالية

30/1/2016

شهر

إداري

196

ناصر عبد المنعم سعدات

إدارة أعمال

البنك التجاري الفلسطيني

02900754

14/2/2016

شهر

إداري

197

نريمان محمد ساكب أبو ناصر

محاسبة

بنك القدس

02971944

23/1/2016

شهر

إداري

198

ناريمان عثمان محمد توام

محاسبة

بنك القدس

02971944

23/1/2016

شهر

إداري

199

أنس نزار محمد قريوت

علوم مالية ومصرفية

بنك القدس

02971944

13/2/2016

شهر

إداري

200

نضال شريف موسى هبل

تسويق

تلفزيون فلسطين

02943050

1/9/2016

شهر

إداري

201

وجدان وائل عبد دار رزمة

إدارة أعمال

البنك الوطني

2/6/2016

شهر

إداري

202

ياسمين محمود يوسفرباع

إدارة أعمال

وزارة االقتصاد الوطني

27/2/2016

شهر

إداري

203

أنسام عماد محمد أسعد

علوم مالية ومصرفية

وزارة الداخلية

0599371111

24/1/2016

شهر

إداري

204

أنصار امتياز طالل كراجة

إدارة أعمال

وزارة الداخلية

0599371111

24/1/2016

شهر

إداري

205

عال مرشدمحمد عاقلة

محاسبة

وزارة الداخلية

0599371111

24/1/2016

شهر

إداري

206

ردينة خليل محمود سرور

محاسبة

وزارة الداخلية

0599371111

24/1/2016

شهر

إداري

207

حنين أحمد عبد الرحمن نوباني

محاسبة

وزارة الداخلية

0599371111

24/1/2016

شهر

إداري

208

سماح عبد هللا دار حداد

إدارة أعمال

وزارة الداخلية

0599371111

24/1/2016

شهر

إداري

209

والء محمد أبو لطيفة

إدارة أعمال

وزارة الداخلية

0599371111

24/1/2016

شهر

إداري

210

االء صدقي مصطفى حميد

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

وزارة الداخلية

0599371111

24/1/2016

شهر

إداري

211

سارة محمد عبد الفتاح فقية

علوم مالية ومصرفية

وزارة الداخلية

0599371111

24/1/2016

شهر

إداري

212

زبيدة عبد الجابر محمود سالم

علوم مالية ومصرفية

وزارة الداخلية

0599371111

24/1/2016

شهر

إداري

213

اسرار نزار صالح شماسنة

علوم مالية ومصرفية

وزارة الداخلية

0599371111

24/1/2016

شهر

إداري

214

عرين طلعت حسن صافي

أساليب تدريس لغة انجليزية

مديرية داخلية رام هللا

0599195555

24/1/2016

شهر

إداري

215

االء باسم دار عبد الحليم

إدارة أعمال

مديرية داخلية رام هللا

0599195555

24/1/2016

شهر

إداري

216

االء عمر محمد سالمة دار سالمة

علوم مالية ومصرفية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

02964571/2

17/1/2016

 21ساعة

برنامج بيسان المحاسبي

217

ينال بشارطاهرخليفة

علوم مالية ومصرفية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

02964571/2

17/1/2016

 21ساعة

برنامج بيسان المحاسبي

218

مجد كامل حسني جمل

علوم مالية ومصرفية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

02964571/2

17/1/2016

 21ساعة

برنامج بيسان المحاسبي

219

أحمد اسماعيل طالب الهندي

علوم مالية ومصرفية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

02964571/2

17/1/2016

 21ساعة

برنامج بيسان المحاسبي

220

تغريد عبد الكريم حسن عودة

علوم مالية ومصرفية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

02964571/2

17/1/2016

 21ساعة

برنامج بيسان المحاسبي

221

صابرين عدوان عبد الحافظ صدقة

علوم مالية ومصرفية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

02964571/2

17/1/2016

 21ساعة

برنامج بيسان المحاسبي

222

سهام كايد كامل شحام

علوم مالية ومصرفية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

02964571/2

17/1/2016

 21ساعة

برنامج بيسان المحاسبي

223

مريم محمد محمود علقم

علوم مالية ومصرفية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

02964571/2

17/1/2016

 21ساعة

برنامج بيسان المحاسبي

224

ميس مصطفى سامي مداح

علوم مالية ومصرفية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

02964571/2

17/1/2016

 21ساعة

برنامج بيسان المحاسبي

225

نهاية محمود يونس جمل

علوم مالية ومصرفية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

02964571/2

17/1/2016

 21ساعة

برنامج بيسان المحاسبي

226

عالء وائل محمد خليلي

علوم مالية ومصرفية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

02964571/2

17/1/2016

 21ساعة

برنامج بيسان المحاسبي

227

أحمد محمد عمر حمدان

علوم مالية ومصرفية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

02964571/2

17/1/2016

 21ساعة

برنامج بيسان المحاسبي

228

بيسان اياد سعيد مصلح

علوم مالية ومصرفية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

02964571/2

17/1/2016

 21ساعة

برنامج بيسان المحاسبي

229

نهيل جمال عزات عرار

علوم مالية ومصرفية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

02964571/2

17/1/2016

 21ساعة

برنامج بيسان المحاسبي

230

االء عادل خميس خليلي

علوم مالية ومصرفية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

02964571/2

17/1/2016

 21ساعة

برنامج بيسان المحاسبي

231

نسيم أمين حسن لقيانة

علوم مالية ومصرفية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

02964571/2

17/1/2016

 21ساعة

برنامج بيسان المحاسبي

232

ليث محمد يحيى أبو نمرة

علوم مالية ومصرفية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

02964571/2

17/1/2016

 21ساعة

برنامج بيسان المحاسبي

233

وجدان وائل عبد دار رزمة

علوم مالية ومصرفية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

02964571/2

17/1/2016

 21ساعة

برنامج بيسان المحاسبي

234

ساجدة أنور أبو كويك

أنظمة معلومات حاسوبية

منتدى شارك الشبابي

02967741

19/1/2016

 60ساعة

مهارات إدارية

235

هديل جهاد ثوابتة

إدارة أعمال

منتدى شارك الشبابي

02967741

19/1/2016

 60ساعة

مهارات إدارية

236

ليث عمر نخلة

إدارة صحية

منتدى شارك الشبابي

02967741

19/1/2016

 60ساعة

مهارات إدارية

237

أحمد أبو سعيد

أنظمة معلومات حاسوبية

منتدى شارك الشبابي

02967741

19/1/2016

 60ساعة

مهارات إدارية

238

رشا ماهر فقها

محاسبة

منتدى شارك الشبابي

02967741

19/1/2016

 60ساعة

مهارات إدارية

239

فيدا جاك كبتايس

إدارة أعمال

منتدى شارك الشبابي

02967741

19/1/2016

 60ساعة

مهارات إدارية

240

عبد الحميد محمود جمعة حامد

محاسبة

منتدى شارك الشبابي

02967741

19/1/2016

 60ساعة

مهارات إدارية

241

ادم جميل الباشا

علوم مالية ومصرفية

منتدى شارك الشبابي

02967741

19/1/2016

 60ساعة

مهارات إدارية

242

نقاء وسام قنداح

علوم مالية ومصرفية

منتدى شارك الشبابي

02967741

19/1/2016

 60ساعة

مهارات إدارية

243

داليا يوسف الديك

خدمة اجتماعية

منتدى شارك الشبابي

02967741

19/1/2016

 60ساعة

مهارات إدارية

244

داليا محمد خليفة

تربية خاصة

منتدى شارك الشبابي

02967741

19/1/2016

 60ساعة

مهارات إدارية

245

أحمد أنيس غفري

محاسبة

منتدى شارك الشبابي

02967741

19/1/2016

 60ساعة

مهارات إدارية

246

ميرفت برغوثي

خدمة اجتماعية

منتدى شارك الشبابي

02967741

19/1/2016

 60ساعة

مهارات إدارية

247

هالة محمد

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

منتدى شارك الشبابي

02967741

19/1/2016

 60ساعة

مهارات إدارية

248

سجود محمد

علوم مالية ومصرفية

منتدى شارك الشبابي

02967741

19/1/2016

 60ساعة

مهارات إدارية

249

سعاد زيد العبد حرفوش

علوم مالية ومصرفية

منتدى شارك الشبابي

02967741

19/1/2016

 60ساعة

مهارات إدارية

250

محمود زعرير

محاسبة

منتدى شارك الشبابي

02967741

19/1/2016

 60ساعة

مهارات إدارية

251

وفاء نائل كراجة

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

منتدى شارك الشبابي

02967741

19/1/2016

 60ساعة

مهارات إدارية

252

مريام عبد الكريم أحمد

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

منتدى شارك الشبابي

02967741

19/1/2016

 60ساعة

مهارات إدارية

253

ميساء نصر عبد هللا لدادوة

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

منتدى شارك الشبابي

02967741

19/1/2016

 60ساعة

مهارات إدارية

254

دعاء نبيل دار جبر

تسويق

منتدى شارك الشبابي

02967741

19/1/2016

 60ساعة

مهارات إدارية

255

سعد موسى عبيد

محاسبة

منتدى شارك الشبابي

02967741

19/1/2016

 60ساعة

مهارات إدارية

256

أمين سعيد داود

محاسبة

منتدى شارك الشبابي

02967741

19/1/2016

 60ساعة

مهارات إدارية

257

خالد محمد أحمد منصور

إدارة أعمال

منتدى شارك الشبابي

02967741

19/1/2016

 60ساعة

مهارات إدارية

258

وصال محمد برناط

علوم مالية ومصرفية

منتدى شارك الشبابي

02967741

19/1/2016

 60ساعة

مهارات إدارية

259

جواهر أحمد صالح الدين

إدارة أعمال

منتدى شارك الشبابي

02967741

19/1/2016

 60ساعة

مهارات إدارية

260

لينا صالح

إدارة أعمال

منتدى شارك الشبابي

02967741

19/1/2016

 60ساعة

مهارات إدارية

261

ربى يونس أبو أحماد

أساليب تدريس لغة انجليزية

منتدى شارك الشبابي

02967741

19/1/2016

 60ساعة

مهارات إدارية

262

تركي برهم

تسويق

منتدى شارك الشبابي

02967741

19/1/2016

 60ساعة

مهارات إدارية

263

سناء انوار نظمي قطوسة

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

معهد أبحاث ماس

02 298 7053

14/3/2016 31/3/2016

 1أيام

التخطيط وبناء المسار المهني

264

أبو عبيدة نضال جودة زيتون

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

معهد أبحاث ماس

02 298 7053

14/3/2016 31/3/2016

 2أيام

التخطيط وبناء المسار المهني

265

سالم بسام محمد دار أبو ربيع

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

معهد أبحاث ماس

02 298 7053

14/3/2016 31/3/2016

 3أيام

التخطيط وبناء المسار المهني

266

سناء انوار نظمي قطوسة

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

معهد أبحاث ماس

02 298 7053

14/3/2016 31/3/2016

267

أبو عبيدة نضال جودة زيتون

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

معهد أبحاث ماس

02 298 7053

14/3/2016 31/3/2016

268

سالم بسام محمد دار أبو ربيع

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

معهد أبحاث ماس

02 298 7053

14/3/2016 31/3/2016

269

سناء انوار نظمي قطوسة

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

معهد أبحاث ماس

02 298 7053

14/3/2016 31/3/2016

270

أبو عبيدة نضال جودة زيتون

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

معهد أبحاث ماس

02 298 7053

14/3/2016 31/3/2016

271

سالم بسام محمد دار أبو ربيع

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

معهد أبحاث ماس

02 298 7053

14/3/2016 31/3/2016

272

أسحار سليمان محمود مطاوع

تسويق

شركة بالسيركليس

 10أيام

القيادة وأخالقيات العمل
واتخاذ القرارات
القيادة وأخالقيات العمل
واتخاذ القرارات
القيادة وأخالقيات العمل
واتخاذ القرارات
إدارة تكنولوجيا
ووسائل التواصل االجتماعي
إدارة تكنولوجيا
ووسائل التواصل االجتماعي
إدارة تكنولوجيا
ووسائل التواصل االجتماعي

23/5/2016

شهر

إداري

273

حنان تيسير راغب كراجة

إدارة أعمال

شركة الهدى للمحروقات

2444444

24/5/2016

شهر

إداري

274

رنا غسان يوسف جاد هللا

إدارة أعمال

بنك القدس

2971944

31/5/2016

شهر

إداري

275

ساندي أحمد أبو عين

إدارة أعمال

بنك القدس

2971944

22/5/2016

شهر

إداري

276

سهام كايد كامل شحام

علوم مالية ومصرفية

وزارة المالية

2978835

22/5/2016

شهر

إداري

277

شروق هاني السبتي عميرة

إدارة أعمال

البنك االسالمي الفلسطيني

2956330

31/5/2016

شهر

إداري

278

شريهان شوقي أسعد أبو شعبان

إدارة أعمال

البنك العربي

2978100

22/5/2016

شهر

إداري

 5أيام
 6أيام
 7أيام
 8أيام
 9أيام

279

فادي رائد حسين نصر

اقتصاد

وزارة االقتصاد الوطني

2977010

31/5/2016

شهر

إداري

280

مجدولين وسيم نصر

محاسبة

بنك القدس

2971944

23/5/2016

شهر

إداري

281

محمود سامي محمود الريماوي

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

شركة يونيبال

16/5/2016

شهر

إداري

282

ميرا ابراهيم محمد زرناوي

أساليب تدريس لغة انجليزية

سلطة المياه

2403496

6/8/2016

شهر

إداري

283

نور طارق يوسف ناصر

محاسبة

بنك االستثمار الفلسطيني

2407880

29/5/2016

شهر

إداري

284

هبة سفيان فوزي قراقرة

إدارة أعمال

بنك القدس

2971944

21/5/2016

شهر

إداري

285

هداء عبد هللا محمد أبو جحجوح

إدارة أعمال

البنك االسالمي العربي

2977065

23/5/2016

شهر

إداري

286

وعد ابراهيم يوسف حمدان

علوم مالية ومصرفية

سلطة االراضي

2415560

24/5/2016

شهر

إداري

287

داليا يوسف الديك

خدمة اجتماعية

مركز بيسان للبحوث

592060144

30/5/2016

شهر

بناء القدرات في
مشروع الشراكة من أجل الحياة

288

خالد محمد أحمد منصور

إدارة أعمال

مركز بيسان للبحوث

592060144

30/5/2016

شهر

بناء القدرات في
مشروع الشراكة من أجل الحياة

289

فيدا جاك جورج كبتايس

إدارة أعمال

مركز بيسان للبحوث

592060144

30/5/2016

شهر

بناء القدرات في
مشروع الشراكة من أجل الحياة

290

انس أيوب أحمد عبيدة

أساليب تدريس لغة انجليزية

مركز بيسان للبحوث

592060144

30/5/2016

شهر

بناء القدرات في
مشروع الشراكة من أجل الحياة

291

محمد تيسير حسين

محاسبة

مركز بيسان للبحوث

592060144

30/5/2016

شهر

بناء القدرات في
مشروع الشراكة من أجل الحياة

292

هاشم عبد الفتاح خليل

خدمة اجتماعية

مركز بيسان للبحوث

592060144

30/5/2016

شهر

بناء القدرات في
مشروع الشراكة من أجل الحياة

293

اسامة كمال غنام

محاسبة

مركز بيسان للبحوث

592060144

30/5/2016

شهر

بناء القدرات في
مشروع الشراكة من أجل الحياة

294

هديل جهاد ثوابتة

إدارة أعمال

مركز بيسان للبحوث

592060144

30/5/2016

شهر

بناء القدرات في
مشروع الشراكة من أجل الحياة

295

ايهاب ضيف هللا

علوم مالية ومصرفية

مركز بيسان للبحوث

592060144

30/5/2016

شهر

بناء القدرات في
مشروع الشراكة من أجل الحياة

296

رامي أبو دية

خدمة اجتماعية

مركز بيسان للبحوث

592060144

30/5/2016

شهر

بناء القدرات في
مشروع الشراكة من أجل الحياة

297

ادم جميل الباشة

علوم مالية ومصرفية

مركز بيسان للبحوث

592060144

30/5/2016

شهر

بناء القدرات في
مشروع الشراكة من أجل الحياة

298

أحمد أنيس غفري

محاسبة

مركز بيسان للبحوث

592060144

30/5/2016

شهر

بناء القدرات في
مشروع الشراكة من أجل الحياة

299

مرام ماجد عبد الكريم شريتح

إدارة أعمال

مركز بيسان للبحوث

592060144

30/5/2016

شهر

بناء القدرات في
مشروع الشراكة من أجل الحياة

300

مهدي أحمد حمدان

إدارة أعمال

مركز بيسان للبحوث

592060144

30/5/2016

شهر

بناء القدرات في
مشروع الشراكة من أجل الحياة

301

أحمد فضل محمد الريماوي

تنمية مجتمع محلي

مركز بيسان للبحوث

592060144

30/5/2016

شهر

بناء القدرات في
مشروع الشراكة من أجل الحياة

302

عبد هللا محمد انيس سحويل

إدارة أعمال

مركز بيسان للبحوث

592060144

30/5/2016

شهر

بناء القدرات في
مشروع الشراكة من أجل الحياة

303

حنين يوسف أحمد عطا

محاسبة

مركز بيسان للبحوث

592060144

30/5/2016

شهر

بناء القدرات في
مشروع الشراكة من أجل الحياة

304

وفاء محمد حسن زهران

محاسبة

مركز بيسان للبحوث

592060144

30/5/2016

شهر

بناء القدرات في
مشروع الشراكة من أجل الحياة

305

نهيل محمد اسماعيل صدقة

علوم مالية ومصرفية

مركز بيسان للبحوث

592060144

30/5/2016

شهر

بناء القدرات في
مشروع الشراكة من أجل الحياة

306

خليل روحي جمل

علوم مالية ومصرفية

مركز بيسان للبحوث

592060144

30/5/2016

شهر

بناء القدرات في
مشروع الشراكة من أجل الحياة

307

ياسمين عبد هللا أبو زيد

محاسبة

مركز بيسان للبحوث

592060144

30/5/2016

شهر

بناء القدرات في
مشروع الشراكة من أجل الحياة

308

دعاء زاهر خطيب

محاسبة

مركز بيسان للبحوث

592060144

30/5/2016

شهر

بناء القدرات في
مشروع الشراكة من أجل الحياة

309

تركي برهم

تسويق

مركز بيسان للبحوث

592060144

30/5/2016

شهر

بناء القدرات في
مشروع الشراكة من أجل الحياة

310

سعاد زيد حرفوش

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

مركز بيسان للبحوث

592060144

30/5/2016

شهر

بناء القدرات في
مشروع الشراكة من أجل الحياة

311

ساجدة عبد الكريم حرفوش

محاسبة

مركز بيسان للبحوث

592060144

30/5/2016

شهر

بناء القدرات في
مشروع الشراكة من أجل الحياة

312

نقاء وسام قنداح

علوم مالية ومصرفية

مركز بيسان للبحوث

592060144

30/5/2016

شهر

بناء القدرات في
مشروع الشراكة من أجل الحياة

313

يسري خضر يوسف عاروري

علوم مالية ومصرفية

مركز بيسان للبحوث

592060144

30/5/2016

شهر

بناء القدرات في
مشروع الشراكة من أجل الحياة

314

زعرب رزق محمد حماد

إدارة أعمال

مركز بيسان للبحوث

592060144

30/5/2016

شهر

بناء القدرات في
مشروع الشراكة من أجل الحياة

315

ابراهيم صالحة

إدارة أعمال

مركز بيسان للبحوث

592060144

30/5/2016

شهر

بناء القدرات في
مشروع الشراكة من أجل الحياة

316

هداء عبد هللا محمد أبو جحجوح

إدارة أعمال

البنك االسالمي الفلسطيني

2956330

18/6/2016

شهر

إداري

317

وئام هشام جودت فراج

إدارة أعمال

بنك االردن

2955311

15/8/2016

شهر

إداري

318

هبة سفيان فوزي قراقرة

إدارة أعمال

البنك العربي

2978100

23/7/2016

شهر

إداري

319

كوثر محمد الشيخ

علوم مالية ومصرفية

بنك االسكان

2945500

18/7/2016

شهر

إداري

320

الرا عثمان عودة

أنظمة معلومات حاسوبية

وزارة العمل

2904118

7/12/2016

شهر

إداري

321

النا راجح ربحي فقهاء

إدارة أعمال

بنك االردن

2955311

16/7/2016

شهر

إداري

322

ناريمان فؤاد شريتح

علوم مالية ومصرفية

البنك االسالمي العربي

2945500

31/7/2016

شهر

إداري

323

نور خيري عبد الجبار

محاسبة

بنك القاهرة عمان

2977230

31/8/2016

شهر

إداري

324

نيفين رضوان نبهان أبو دية

محاسبة

بنك القدس

2971944

21/8/2016

شهر

إداري

325

شرين رضوان نبهان أبو دية

محاسبة

بنك القدس

2971944

21/8/2016

شهر

إداري

326

شهندة سمير النجار

علوم مالية ومصرفية

بنك القدس

2971944

16/7/2016

شهر

إداري

327

اسراء يوسف سايس

إدارة أعمال

وزارة الصحة

2988034

13/8/2016

شهر

إداري

328

اسراء أحمد يوسف سهيل

إدارة أعمال

شركة الوطنية موبايل

2954133

16/7/2016

شهر

إداري

329

أشرف سامي طه

محاسبة

شركة يونيبال

2902120

8/8/2016

شهر

إداري

330

االء عثمان سعيد بزار

علوم مالية ومصرفية

شركة جوال

111

18/6/2016

شهر

إداري

331

ايمان فؤاد أحمد العالم

إدارة أعمال

المجلس األعلى للشباب والرياضة

2347465

30/7/2016

شهر

إداري

332

تمارا سليمان عطايا

إدارة أعمال

بنك االسكان

2945500

8/10/2016

شهر

إداري

333

حنان تيسير راغب كراجة

إدارة أعمال

شركة التكافل للتأمين

2965373

13/8/2016

شهر

إداري

334

حنين مفيد محمد أبو عادي

علوم مالية ومصرفية

البنك العربي

2978100

19/7/2016

شهر

إداري

335

حنين محمود صالح عالن

إدارة أعمال

بنك االسكان

2945500

7/11/2016

شهر

إداري

336

رأفت موسى عبد الحميد نجار

محاسبة

بنك القاهرة عمان

2977230

17/7/2016

شهر

إداري

337

سناء احسان حسن محمد

علوم مالية ومصرفية

بنك االستثمار الفلسطيني

2407880

13/8/2016

شهر

إداري

338

سناء عبد المجيد

إدارة أعمال

Arab amerricare

25/7/2016

شهر

إداري

339

سهام كايد كامل شحام

علوم مالية ومصرفية

بنك القاهرة عمان

8/6/2016

شهر

إداري

2977230

340

حنان عماد حوشية

اقتصاد

البنك العربي

2978100

31/8/2016

شهر

إداري

341

مواهب أحمد حسن مصري

محاسبة

بنك االردن

2955311

8/1/2016

شهر

إداري

342

العنود ناجح عيسى عودة

إدارة صحية

الهالل األحمر الفلسطيني

2978520

16/8/2016

شهر

إداري

343

اسال حسن راتب الشيخ

محاسبة

بنك األردن

2955311

27/8/2016

شهر

إداري

344

أحالم عبد العزيز أحمد شلش

خدمة اجتماعية

مؤسسة أيركس الدولية

29770880

17/7/2016-21/7/2016

 20ساعة

دورة القيادة أثناء العمل

345

كوثر محمد علي

إدارة أعمال

مؤسسة أيركس الدولية

29770880

17/7/2016-21/7/2016

 20ساعة

دورة القيادة أثناء العمل

346

رائد عاطف الشلة

إدارة صحية

مؤسسة أيركس الدولية

29770880

17/7/2016-21/7/2016

 20ساعة

دورة القيادة أثناء العمل

347

حنين فريد قاضي

إدارة أعمال

مؤسسة أيركس الدولية

29770880

17/7/2016-21/7/2016

 20ساعة

دورة القيادة أثناء العمل

348

خالد وليد الخطيب

أنظمة معلومات حاسوبية

مؤسسة أيركس الدولية

29770880

17/7/2016-21/7/2016

 20ساعة

دورة القيادة أثناء العمل

349

عرفات عبد المهدي مطور

إدارة أعمال

مؤسسة أيركس الدولية

29770880

17/7/2016-21/7/2016

 20ساعة

دورة القيادة أثناء العمل

350

اياد محمد الصوص

خدمة اجتماعية

مؤسسة أيركس الدولية

29770880

17/7/2016-21/7/2016

 20ساعة

دورة القيادة أثناء العمل

351

دعاء تيسير حميد

إدارة أعمال

مؤسسة أيركس الدولية

29770880

17/7/2016-21/7/2016

 20ساعة

دورة القيادة أثناء العمل

352

سجى نضال برغوثي

إدارة أعمال

مؤسسة أيركس الدولية

29770880

17/7/2016-21/7/2016

 20ساعة

دورة القيادة أثناء العمل

353

زهية فايق محمد عواد

خدمة اجتماعية

مؤسسة أيركس الدولية

29770880

17/7/2016-21/7/2016

 20ساعة

دورة القيادة أثناء العمل

354

والء حسن عمر الشلة

إدارة أعمال

مؤسسة أيركس الدولية

29770880

17/7/2016-21/7/2016

 20ساعة

دورة القيادة أثناء العمل

355

صابرين صابر اسماعيل عمر

إدارة أعمال

مؤسسة أيركس الدولية

29770880

17/7/2016-21/7/2016

 20ساعة

دورة القيادة أثناء العمل

356

هيماء محمود ريان

خدمة اجتماعية

مؤسسة أيركس الدولية

29770880

17/7/2006-21/7/2016

 20ساعة

دورة القيادة أثناء العمل

357

ادم جميل دياب الباشا

اقتصاد

مؤسسة أيركس الدولية

29770880

17/7/2006-21/7/2016

 20ساعة

دورة القيادة أثناء العمل

358

تركي يوسف برهم

علوم مالية ومصرفية

مؤسسة أيركس الدولية

29770880

17/7/2006-21/7/2016

 20ساعة

دورة القيادة أثناء العمل

359

هديل عمر عداسي

مرحلة أساسية اولى

مؤسسة أيركس الدولية

29770880

17/7/2006-21/7/2016

 20ساعة

دورة القيادة أثناء العمل

360

سعدات عبد اللطيف حبش

خدمة اجتماعية

مؤسسة أيركس الدولية

29770880

17/7/2006-21/7/2016

 20ساعة

دورة القيادة أثناء العمل

361

سماح محمد ابراهيم طملية

إدارة أعمال

مؤسسة أيركس الدولية

29770880

17/7/2006-21/7/2016

 20ساعة

دورة القيادة أثناء العمل

362

محمد زياد رشيد سليمان

إدارة صحية

مؤسسة أيركس الدولية

29770880

17/7/2006-21/7/2016

 20ساعة

دورة القيادة أثناء العمل

363

محمود ابراهيم رفاعي

علوم مالية ومصرفية

مؤسسة أيركس الدولية

29770880

17/7/2006-21/7/2016

 20ساعة

دورة القيادة أثناء العمل

364

لينا يوسف أبو صيام

إدارة صحية

مؤسسة أيركس الدولية

29770880

17/7/2006-21/7/2016

 20ساعة

دورة القيادة أثناء العمل

365

ناصر صفوت أبو صالح

علوم مالية ومصرفية

مؤسسة أيركس الدولية

29770880

20/8/2016-24/8/2016

 20ساعة

Are Your Job Ready

366

ضياء حسن عمر الشلة

علوم مالية ومصرفية

مؤسسة أيركس الدولية

29770880

20/8/2016-24/8/2016

 20ساعة

Are Your Job Ready

367

عالء جمعة عبد الهادي مرة

علوم مالية ومصرفية

مؤسسة أيركس الدولية

29770880

20/8/2016-24/8/2016

 20ساعة

Are Your Job Ready

368

النا ماهر حمد

علوم مالية ومصرفية

مؤسسة أيركس الدولية

29770880

20/8/2016-24/8/2016

 20ساعة

Are Your Job Ready

369

شفاء عمر اعطيوي

مرحلة أساسية أولى

مؤسسة أيركس الدولية

29770880

20/8/2016-24/8/2016

 20ساعة

Are Your Job Ready

370

هديل عمر عداسي

مرحلة أساسية أولى

مؤسسة أيركس الدولية

29770880

20/8/2016-24/8/2016

 20ساعة

Are Your Job Ready

371

دانية بسام بزروق

محاسبة

مؤسسة أيركس الدولية

29770880

20/8/2016-24/8/2016

 20ساعة

Are Your Job Ready

372

خالد وليد الخطيب

أنظمة معلومات حاسوبية

مؤسسة أيركس الدولية

29770880

20/8/2016-24/8/2016

 20ساعة

Are Your Job Ready

373

جمانة غسان األحمد

إدارة صحية

مؤسسة أيركس الدولية

29770880

20/8/2016-24/8/2016

 20ساعة

Are Your Job Ready

374

بسمة عزيز الرفاعي

علوم مالية ومصرفية

مؤسسة أيركس الدولية

29770880

20/8/2016-24/8/2016

 20ساعة

Are Your Job Ready

375

عرفات عبد الهادي مطور

إدارة أعمال

مؤسسة أيركس الدولية

29770880

20/8/2016-24/8/2016

 20ساعة

Are Your Job Ready

376

ادم جميل الباشا

علوم مالية ومصرفية

مؤسسة أيركس الدولية

29770880

20/8/2016-24/8/2016

 20ساعة

Are Your Job Ready

377

لينا يوسف أبو حسام

إدارة صحية

مؤسسة أيركس الدولية

29770880

20/8/2016-24/8/2016

 20ساعة

Are Your Job Ready

378

ناريمان أحمد محيسن

إدارة أعمال

مؤسسة أيركس الدولية

29770880

20/8/2016-24/8/2016

 20ساعة

Are Your Job Ready

379

أحالم عبد العزيز شلش

خدمة اجتماعية

مؤسسة أيركس الدولية

29770880

20/8/2016-24/8/2016

 20ساعة

Are Your Job Ready

380

تحفة عمر عداسي

مرحلة أساسية أولى

مؤسسة أيركس الدولية

29770880

20/8/2016-24/8/2016

 20ساعة

Are Your Job Ready

381

هديل عبد الحميد موسى موسى

خدمة اجتماعية

مؤسسة أيركس الدولية

29770880

20/8/2016-24/8/2016

 20ساعة

Are Your Job Ready

382

فاطمة عبد الكريم محمود دراغمة

إدارة صحية

مؤسسة أيركس الدولية

29770880

20/8/2016-24/8/2016

 20ساعة

Are Your Job Ready

383

نوال خالد محمد سعادة

إدارة صحية

مؤسسة أيركس الدولية

29770880

20/8/2016-24/8/2016

 20ساعة

Are Your Job Ready

384

حنين عارف نبهان عياش

علوم مالية ومصرفية

مؤسسة أيركس الدولية

29770880

20/8/2016-24/8/2016

 20ساعة

Are Your Job Ready

385

مرام لورنس عيسى

علوم مالية ومصرفية

مؤسسة أيركس الدولية

29770880

20/8/2016-24/8/2016

 20ساعة

Are Your Job Ready

386

ايمان محمود زايد

تربية خاصة

مؤسسة أيركس الدولية

29770880

20/8/2016-24/8/2016

 20ساعة

Are Your Job Ready

387

سعدات عبد اللطيف حبش

خدمة اجتماعية

مؤسسة أيركس الدولية

29770880

20/8/2016-24/8/2016

 20ساعة

Are Your Job Ready

388

االء عادل خميس خليلي

علوم مالية ومصرفية

مؤسسة أيركس الدولية

29770880

20/8/2016-24/8/2016

 20ساعة

Are Your Job Ready

389

تغريد عبد الكريم حسن عودة

إدارة أعمال

مؤسسة أيركس الدولية

29770880

20/8/2016-24/8/2016

 20ساعة

Are Your Job Ready

390

ضحى حسام راتب ريان

خدمة اجتماعية

مؤسسة أيركس الدولية

29770880

20/8/2016-24/8/2016

 20ساعة

Are Your Job Ready

