الرقم

إسم المتدرب الرباعي

التخصص

المؤسسة المراد التدرب بها

هاتف المؤسسة

تاريخ التدريب

مدة التدريب

مجال العمل

1

أالء حسن سليمان أبو جابر

خدمة إجتماعية

نقابة األخصائيين اإلجتماعيين

599662280

18/11_5/12/2015

 30ساعة

دورة اإلرشاد التربوي

2

إسراء محمد يوسف جرار

التربية الخاصة

نقابة األخصائيين اإلجتماعيين

599662280

18/11_5/12/2015

 30ساعة

دورة اإلرشاد التربوي

3

أمال محمد يوسف جرار

التربية الخاصة

نقابة األخصائيين اإلجتماعيين

599662280

18/11_5/12/2015

 30ساعة

دورة اإلرشاد التربوي

4

أماني وائل فريد محاميد

التربية الخاصة

نقابة األخصائيين اإلجتماعيين

599662280

18/11_5/12/2015

 30ساعة

دورة اإلرشاد التربوي

5

أنصار بالل محمد صالح

خدمة إجتماعية

نقابة األخصائيين اإلجتماعيين

599662280

18/11_5/12/2015

 30ساعة

دورة اإلرشاد التربوي

6

أنوار فتحي محمد عمور

خدمة إجتماعية

نقابة األخصائيين اإلجتماعيين

599662280

18/11_5/12/2015

 30ساعة

دورة اإلرشاد التربوي

7

ايناس بالل فايز أبو بكر

التربية الخاصة

نقابة األخصائيين اإلجتماعيين

599662280

18/11_5/12/2015

 30ساعة

دورة اإلرشاد التربوي

8

تحرير احمد مصطفى ربايعه

تنمية المجتمع المحلي

نقابة األخصائيين اإلجتماعيين

599662280

18/11_5/12/2015

 30ساعة

دورة اإلرشاد التربوي

9

حسنيه حسن أبو بكر

خدمة إجتماعية

نقابة األخصائيين اإلجتماعيين

599662280

18/11_5/12/2015

 30ساعة

دورة اإلرشاد التربوي

10

حنين اسامه قاسم أبو الفلفل

التربية الخاصة

نقابة األخصائيين اإلجتماعيين

599662280

18/11_5/12/2015

 30ساعة

دورة اإلرشاد التربوي

11

حنين خالد فريد غربيه

خدمة إجتماعية

نقابة األخصائيين اإلجتماعيين

599662280

18/11_5/12/2015

 30ساعة

دورة االرشاد التربوي

12

دعاء سعيد نجيب نزال

التربية الخاصة

نقابة األخصائيين اإلجتماعيين

599662280

18/11_5/12/2015

 30ساعة

دورة االرشاد التربوي

13

رزان محمد علي عباس

التربية الخاصة

نقابة األخصائيين اإلجتماعيين

599662280

18/11_5/12/2015

 30ساعة

دورة االرشاد التربوي

14

رنا عدنان توفيق جالمنه

التربية الخاصة

نقابة األخصائيين اإلجتماعيين

599662280

18/11_5/12/2015

 30ساعة

دورة االرشاد التربوي

15

رنين اسامه قاسم أبو الفلفل

التربية الخاصة

نقابة األخصائيين اإلجتماعيين

599662280

18/11_5/12/2015

 30ساعة

دورة االرشاد التربوي

16

روان ناصر زهدان فريحات

أساليب تدريس الرياضيات

نقابة األخصائيين اإلجتماعيين

599662280

18/11_5/12/2015

 30ساعة

دورة االرشاد التربوي

17

رؤى غالب أبو الرب

خدمة إجتماعية

نقابة األخصائيين اإلجتماعيين

599662280

18/11_5/12/2015

 30ساعة

دورة االرشاد التربوي

خدمة إجتماعية

نقابة األخصائيين اإلجتماعيين

599662280

18/11_5/12/2015

 30ساعة

دورة االرشاد التربوي

18

رؤى محمود مشارقه

نقابة األخصائيين اإلجتماعيين

599662280

18/11_5/12/2015

 30ساعة

دورة االرشاد التربوي

نقابة األخصائيين اإلجتماعيين

599662280

18/11_5/12/2015

 30ساعة

دورة االرشاد التربوي

19

سجود عمر محمود قصراوي

خدمة إجتماعية

20

سجى عدنان محمود صانوري

التربية الخاصة

نقابة األخصائيين اإلجتماعيين

599662280

18/11_5/12/2015

 30ساعة

دورة االرشاد التربوي

21

سالح بالل صالح

خدمة إجتماعية

599662280

18/11_5/12/2015

 30ساعة

دورة االرشاد التربوي

22

صابر ين بشير محمد بزور

خدمة إجتماعية

نقابة األخصائيين اإلجتماعيين

18/11_5/12/2015

 30ساعة

دورة االرشاد التربوي

23

صبري محمد صبري اغباريه

إدارة صحية

نقابة األخصائيين اإلجتماعيين

599662280

 30ساعة

دورة االرشاد التربوي

24

ضحى محمد حمزه العارضه

التربية الخاصة

نقابة األخصائيين اإلجتماعيين

599662280

18/11_5/12/2015

دورة االرشاد التربوي

25

فدوى عبد الحكيم السعدي

التربية الخاصة

نقابة األخصائيين اإلجتماعيين

599662280

18/11_5/12/2015

 30ساعة

26

فوزيه صالح محمد ربايعه

التربية الخاصة

نقابة األخصائيين اإلجتماعيين

599662280

18/11_5/12/2015

 30ساعة

دورة االرشاد التربوي

27

لبنى محمود صالح

التربية الخاصة

نقابة األخصائيين اإلجتماعيين

599662280

18/11_5/12/2015

 30ساعة

دورة االرشاد التربوي

28

لمى عادل أبو حامد

التربية الخاصة

نقابة األخصائيين اإلجتماعيين

599662280

18/11_5/12/2015

 30ساعة

دورة االرشاد التربوي

29

مرام محمد عيد نصر

أنظمة معلومات حاسوبية

نقابة األخصائيين اإلجتماعيين

599662280

18/11_5/12/2015

 30ساعة

دورة االرشاد التربوي

30

مروه محمد عبد هللا عبد الرازق

التربية الخاصة

نقابة األخصائيين اإلجتماعيين

599662280

18/11_5/12/2015

 30ساعة

دورة االرشاد التربوي

31

مالك عمر حمزه أبو قذيله

تنمية المجتمع المحلي

نقابة األخصائيين اإلجتماعيين

599662280

18/11_5/12/2015

 30ساعة

دورة االرشاد التربوي

32

هبه إبراهيم عبد القادر سمودي

أساليب تدريس الرياضيات

نقابة األخصائيين اإلجتماعيين

599662280

18/11_5/12/2015

 30ساعة

دورة االرشاد التربوي

33

هديل إبراهيم حسن انعيرات

التربية الخاصة

نقابة األخصائيين اإلجتماعيين

599662280

18/11_5/12/2015

 30ساعة

دورة االرشاد التربوي

34

هنادي محمد محمود أبو الرب

تنمية المجتمع المحلي

نقابة األخصائيين اإلجتماعيين

599662280

18/11_5/12/2015

 30ساعة

دورة االرشاد التربوي

35

هند عماد عمر شعبان

التربية الخاصة

نقابة األخصائيين اإلجتماعيين

599662280

18/11_5/12/2015

 30ساعة

دورة االرشاد التربوي

36

والء جمال عبد الكريم أبو ناعسه

خدمة إجتماعية

نقابة األخصائيين اإلجتماعيين

599662280

18/11_5/12/2015

 30ساعة

دورة االرشاد التربوي

37

ياسمين زياد نايف ربايعه

التربية الخاصة

نقابة األخصائيين اإلجتماعيين

599662280

18/11_5/12/2015

 30ساعة

دورة االرشاد التربوي

38

عرين عماد ربايعه

خدمة إجتماعية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

22/11/_6/12/2015

 20ساعة

اعداد كادر شبابي

39

محمد توفيق استيتي

مرحلة أساسية أولى

هيئة التوجيه السياسي

598955606

22/11/_6/12/2015

 20ساعة

اعداد كادر شبابي

40

نهايه عصام حسن أبو دياك

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

22/11/_6/12/2015

 20ساعة

اعداد كادر شبابي

41

اسراء بسام قاسم وشاحي

اللغه العربية وأساليب تدريسها

هيئة التوجيه السياسي

598955606

22/11/_6/12/2015

 20ساعة

اعداد كادر شبابي

42

مهند هشام محمد صعابنه

إدارة أعمال

هيئة التوجيه السياسي

598955606

22/11/_6/12/2015

 20ساعة

اعداد كادر شبابي

43

نور عزت بهجت محمود

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

هيئة التوجيه السياسي

598955606

22/11/_6/12/2015

 20ساعة

اعداد كادر شبابي

44

نيفين راجح السعدي

إدارة أعمال

هيئة التوجيه السياسي

598955606

22/11/_6/12/2015

 20ساعة

اعداد كادر شبابي

45

صفاء غالب أبو ساره

إدارة أعمال

هيئة التوجيه السياسي

598955606

22/11/_6/12/2015

 20ساعة

اعداد كادر شبابي

46

نجود اسامه زكي واكد

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

22/11/_6/12/2015

 20ساعة

اعداد كادر شبابي

47

فريد برهان محفوظ مرعي

أنظمة معلومات حاسوبية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

6/12/2015_/22/11

 20ساعة

اعداد كادر شبابي

48

عبد هللا محمد عبد اله مرعي

مرحلة أساسية أولى

هيئة التوجيه السياسي

598955606

6/12/2015_/22/11

 20ساعة

اعداد كادر شبابي

49

ناصر محمد محفوظ مرعي

تنمية المجتمع المحلي

هيئة التوجيه السياسي

598955606

6/12/2015_/22/11

 20ساعة

اعداد كادر شبابي

50

حاتم ساهر حاتم عابد

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

6/12/2015_/22/11

 20ساعة

اعداد كادر شبابي

51

احمد علي محمد مرعي

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

6/12/2015_/22/11

 20ساعة

اعداد كادر شبابي

52

سعيد احمد خالد حوشيه

علوم مالية ومصرفية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

6/12/2015_/22/11

 20ساعة

اعداد كادر شبابي

53

حازم عمود توفيق حمدان

إدارة أعمال

هيئة التوجيه السياسي

598955606

6/12/2015_/22/11

 20ساعة

اعداد كادر شبابي

54

حنان نضال محمد فوزي خليل

اللغه العربية وأساليب تدريسها

هيئة التوجيه السياسي

598955606

6/12/2015_/22/11

 20ساعة

اعداد كادر شبابي

55

انوار حسين علي البان

علوم مالية ومصرفية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

6/12/2015_/22/11

 20ساعة

اعداد كادر شبابي

56

مرام خالد سماره

إدارة أعمال

هيئة التوجيه السياسي

598955606

6/12/2015_/22/11

 20ساعة

اعداد كادر شبابي

57

ريما رياض محمود طحاينه

إدارة أعمال

هيئة التوجيه السياسي

598955606

6/12/2015_/22/11

 20ساعة

اعداد كادر شبابي

58

االء هيثم محمود عابد

إدارة أعمال

هيئة التوجيه السياسي

598955606

6/12/2015_/22/11

 20ساعة

اعداد كادر شبابي

59

سجى فايز عادل عمارنه

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

6/12/2015_/22/11

 20ساعة

اعداد كادر شبابي

60

احمد سليم فايز عابد

محاسبة

هيئة التوجيه السياسي

598955606

6/12/2015_/22/11

 20ساعة

اعداد كادر شبابي

61

فضه انيس سعد جوابره

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

6/12/2015_/22/11

 20ساعة

اعداد كادر شبابي

62

هناء جمال محمد السعدي

إدارة أعمال

هيئة التوجيه السياسي

598955606

6/12/2015_/22/11

 20ساعة

اعداد كادر شبابي

63

نداء يوسف محمد ملحم

إدارة أعمال

هيئة التوجيه السياسي

598955606

6/12/2015_/22/11

 20ساعة

اعداد كادر شبابي

64

هديل محمد محمود أبو الهيجا

تعليم العلوم

هيئة التوجيه السياسي

598955606

6/12/2015_/22/11

 20ساعة

اعداد كادر شبابي

65

لينا عبد الرحمن صقيله

إدارة أعمال

هيئة التوجيه السياسي

598955606

6/12/2015_/22/11

 20ساعة

اعداد كادر شبابي

66

سماهر رشا فتحي عبد الحكيم

مرحلة أساسية أولى

هيئة التوجيه السياسي

598955606

6/12/2015_/22/11

 20ساعة

اعداد كادر شبابي

67

غدير جمال محمد حرز هللا

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

6/12/2015_/22/11

 20ساعة

اعداد كادر شبابي

68

منار زهير طاهر خمايسه

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

6/12/2015_/22/11

 20ساعة

اعداد كادر شبابي

69

هنادي إبراهيم احمد سمودي

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

6/12/2015_/22/11

 20ساعة

اعداد كادر شبابي

70

صفاء حامد امين القرم

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

6/12/2015_/22/11

 20ساعة

اعداد كادر شبابي

71

جمانه ميالد دعيبس

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

6/12/2015_/22/11

 20ساعة

اعداد كادر شبابي

72

غيداء عبد الرحيم صادق عباس

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

6/12/2015_/22/11

 20ساعة

اعداد كادر شبابي

73

لينا ياسم مصطفى صالح

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

6/12/2015_/22/11

 20ساعة

اعداد كادر شبابي

74

رغد احمد محمد قصراوي

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

4/1/2015_/12/10

 20ساعة

محادثة وترجمة اللغة اإلنجليزية

75

صابرين محمد حسن

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

4/1/2015_/12/10

 20ساعة

محادثة وترجمة اللغة اإلنجليزية

76

اشواق عيد محمد عبادي

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

4/1/2015_/12/10

 20ساعة

محادثة وترجمة اللغة اإلنجليزية

77

مروه عوني عبد هللا جالودي

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

4/1/2015_/12/10

 20ساعة

محادثة وترجمة اللغة اإلنجليزية

78

براءه تيسير محمد أبو رضا

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

4/1/2015_/12/10

 20ساعة

محادثة وترجمة اللغة اإلنجليزية

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

4/1/2015_/12/10

 20ساعة

محادثة وترجمة اللغة اإلنجليزية

79

اسراء ماجد إبراهيم بدارنه

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

4/1/2015_/12/10

 20ساعة

محادثة وترجمة اللغة اإلنجليزية

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

4/1/2015_/12/10

 20ساعة

محادثة وترجمة اللغة اإلنجليزية

80

والء حاتم عبادي

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

81

عمر حسنين حسنين

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

42503351

4/1/2015_/12/10

 20ساعة

محادثة وترجمة اللغة اإلنجليزية

82

شهد غازي عبادي

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

4/1/2015_/12/10

 20ساعة

محادثة وترجمة اللغة اإلنجليزية

83

روعه احمد شناعه

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

 20ساعة

محادثة وترجمة اللغة اإلنجليزية

84

علي محمود طاهر قاسم

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

4/1/2015_/12/10

محادثة وترجمة اللغة اإلنجليزية

85

زينب محمد محمود أبو عبيد

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

4/1/2015_/12/10

 20ساعة

86

اسيل علي عبد الهادي عتيق

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

4/1/2015_/12/10

 20ساعة

محادثة وترجمة اللغة اإلنجليزية

87

ارزاق محمد احمد أبو حنانه

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

4/1/2015_/12/10

 20ساعة

محادثة وترجمة اللغة اإلنجليزية

88

دعاء جعفر صالح خليليه

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

4/1/2015_/12/10

 20ساعة

محادثة وترجمة اللغة اإلنجليزية

89

ضياء عبد السالم الشلبي

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

4/1/2015_/12/10

 20ساعة

محادثة وترجمة اللغة اإلنجليزية

90

مرعب رافت هاشم محاميد

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

4/1/2015_/12/10

 20ساعة

محادثة وترجمة اللغة اإلنجليزية

91

هناء احمد محمود فشافشه

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

4/1/2015_/12/10

 20ساعة

محادثة وترجمة اللغة اإلنجليزية

92

ندى احمد عبد المنعم حمدان

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

4/1/2015_/12/10

 20ساعة

محادثة وترجمة اللغة اإلنجليزية

93

رحمه محمد حسن عبد الخالق

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

4/1/2015_/12/10

 20ساعة

محادثة وترجمة اللغة اإلنجليزية

94

عبير احمد محمد زهير

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

4/1/2015_/12/10

 20ساعة

محادثة وترجمة اللغة اإلنجليزية

95

نداء فيصل صادق عواد

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

4/1/2015_/12/10

 20ساعة

محادثة وترجمة اللغة اإلنجليزية

96

والء باسم شفيق البزور

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

4/1/2015_/12/10

 20ساعة

محادثة وترجمة اللغة اإلنجليزية

97

نور علي الموسى

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

4/1/2015_/12/10

 20ساعة

محادثة وترجمة اللغة اإلنجليزية

98

رايه احمد حسين أبو صالح

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

4/1/2015_/12/10

 20ساعة

محادثة وترجمة اللغة اإلنجليزية

99

النا محمد احمد جواد

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

4/1/2015_/12/10

 20ساعة

محادثة وترجمة اللغة اإلنجليزية

100

أسماء ماجد نواصره

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

4/1/2015_/12/10

 20ساعة

محادثة وترجمة اللغة اإلنجليزية

101

أحالم جالل دياب

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

4/1/2015_/12/10

 20ساعة

محادثة وترجمة اللغة اإلنجليزية

102

سجى غالب نعيرات

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

4/1/2015_/12/10

 20ساعة

محادثة وترجمة اللغة اإلنجليزية

103

نسرين يوسف شاعر

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

4/1/2015_/12/10

 20ساعة

محادثة وترجمة اللغة اإلنجليزية

104

روند فؤاد جرادات

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

4/1/2015_/12/10

 20ساعة

محادثة وترجمة اللغة اإلنجليزية

105

لبنى ناصر احمد كميل

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

4/1/2015_/12/10

 20ساعة

محادثة وترجمة اللغة اإلنجليزية

106

ايمان ماهر زكارنه

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

4/1/2015_/12/10

 20ساعة

محادثة وترجمة اللغة اإلنجليزية

107

شهد اديب يوسف محمود

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

4/1/2015_/12/10

 20ساعة

محادثة وترجمة اللغة اإلنجليزية

108

لورين احمد سباعنه

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

4/1/2015_/12/10

 20ساعة

محادثة وترجمة اللغة اإلنجليزية

109

مرام ايمن اديب جرادات

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

4/1/2015_/12/10

 20ساعة

محادثة وترجمة اللغة اإلنجليزية

110

عليا سمير كامل عبد الكرم

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

4/1/2015_/12/10

 20ساعة

محادثة وترجمة اللغة اإلنجليزية

111

يزن ضيف هللا نايف عواد

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

4/1/2015_/12/10

 20ساعة

محادثة وترجمة اللغة اإلنجليزية

112

سالم منيب مصطفى زيك

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

4/1/2015_/12/10

 20ساعة

محادثة وترجمة اللغة اإلنجليزية

113

ابتهال هشام كامل صعابنه

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

4/1/2015_/12/10

 20ساعة

محادثة وترجمة اللغة اإلنجليزية

114

رغد خليل سليم كميل

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

4/1/2015_/12/10

 20ساعة

محادثة وترجمة اللغة اإلنجليزية

115

ديانا صابر يوسف خمايسه

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

4/1/2015_/12/10

 20ساعة

محادثة وترجمة اللغة اإلنجليزية

116

سهى علي فالح صعابنه

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

12/10/_4/1/2015

 20ساعة

محادثة وترجمة اللغة اإلنجليزية

117

وفاء محمد احمد صعابنه

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

12/10/_4/1/2015

 20ساعة

محادثة وترجمة اللغة اإلنجليزية

118

رؤى غسان احمد نزال

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

12/10/_4/1/2015

 20ساعة

محادثة وترجمة اللغة اإلنجليزية

119

غدير جودت عبد الرزاق عالونه

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

12/10/_4/1/2015

 20ساعة

محادثة وترجمة اللغة اإلنجليزية

120

افراح محمود إبراهيم أبو عون

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

12/10/_4/1/2015

 20ساعة

محادثة وترجمة اللغة اإلنجليزية

121

نجوى عبد الباسط عزموطي

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

12/10/_4/1/2015

 20ساعة

محادثة وترجمة اللغة اإلنجليزية

122

حنان اياد نصر أبو بكر

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

12/10/_4/1/2015

 20ساعة

محادثة وترجمة اللغة اإلنجليزية

123

تسنيم فايز زكارنه

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

12/10/_4/1/2015

 20ساعة

محادثة وترجمة اللغة اإلنجليزية

124

هدى غالب صادق إسماعيل

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

12/10/_4/1/2015

 20ساعة

محادثة وترجمة اللغة اإلنجليزية

125

سوسن عارف غنام

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

12/10/_4/1/2015

 20ساعة

محادثة وترجمة اللغة اإلنجليزية

126

إبراهيم عبد الحكيم جرار

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

12/10/_4/1/2015

 20ساعة

محادثة وترجمة اللغة اإلنجليزية

127

شيرين ياسر عبد عزامطه

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

12/10/_4/1/2015

 20ساعة

محادثة وترجمة اللغة اإلنجليزية

128

قصي ايمن شريف سليمان

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

12/10/_4/1/2015

 20ساعة

محادثة وترجمة اللغة اإلنجليزية

129

وسام اعبد الفتاح طوباسي

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

12/10/_4/1/2015

 20ساعة

محادثة وترجمة اللغة اإلنجليزية

130

أسماء عدنان جبر

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

12/10/_4/1/2015

 20ساعة

محادثة وترجمة اللغة اإلنجليزية

131

سناء منير ياسين

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

12/10/_4/1/2015

 20ساعة

محادثة وترجمة اللغة اإلنجليزية

132

شروق ياسر رواجبه

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

12/10/_4/1/2015

 20ساعة

محادثة وترجمة اللغة اإلنجليزية

133

رنا محمد حنين ذياب

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

12/10/_4/1/2015

 20ساعة

محادثة وترجمة اللغة اإلنجليزية

134

ميس إبراهيم محمد أبو الحسن

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

12/10/_4/1/2015

 20ساعة

محادثة وترجمة اللغة اإلنجليزية

135

افنان سليمان حسن خالد

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

12/10/_4/1/2015

 20ساعة

محادثة وترجمة اللغة اإلنجليزية

136

شروق محمد أبو مخ

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

12/10/_4/1/2015

 20ساعة

محادثة وترجمة اللغة اإلنجليزية

137

شروق غالي حلمي أبو غالي

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

12/10/_4/1/2015

 20ساعة

محادثة وترجمة اللغة اإلنجليزية

138

االء تيسير مصطفى أبو الرب

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

12/10/_4/1/2015

 20ساعة

محادثة وترجمة اللغة اإلنجليزية

139

جودي محمد سليمان أبو عليا

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

12/10/_4/1/2015

 20ساعة

محادثة وترجمة اللغة اإلنجليزية

140

محمود حسين إبراهيم أبو بكر

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

12/10/_4/1/2015

 20ساعة

محادثة وترجمة اللغة اإلنجليزية

141

ضياء عبد السالم الشلبي

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

12/10/_4/1/2015

 20ساعة

محادثة وترجمة اللغة اإلنجليزية

142

منال محمد يوسف حمارشه

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

12/10/_4/1/2015

 20ساعة

محادثة وترجمة اللغة اإلنجليزية

143

ايه يوسف لطفي تاللوه

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

12/10/_4/1/2015

 20ساعة

محادثة وترجمة اللغة اإلنجليزية

144

سماح باسم محمد عبيد

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

12/10/_4/1/2015

 20ساعة

محادثة وترجمة اللغة اإلنجليزية

145

يزن ضيف هللا نايف عواد

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

12/10/_4/1/2015

 20ساعة

محادثة وترجمة اللغة اإلنجليزية

146

ندى احمد عبد المنعم حمدان

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

12/10/_4/1/2015

 20ساعة

محادثة وترجمة اللغة اإلنجليزية

147

روان صالح مصطفى قنعير

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

12/10/_4/1/2015

 20ساعة

محادثة وترجمة اللغة اإلنجليزية

148

أسماء محمد رضا تركمان

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

12/10/_4/1/2015

 20ساعة

محادثة وترجمة اللغة اإلنجليزية

149

دعاء جعفر صالح خليليه

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

12/10/_4/1/2015

 20ساعة

محادثة وترجمة اللغة اإلنجليزية

150

سها علي فالح صعابنه

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

12/10/_4/1/2015

 20ساعة

محادثة وترجمة اللغة اإلنجليزية

151

رغد عبد االله احمد قصراوي

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

12/10/_4/1/2015

 20ساعة

محادثة وترجمة اللغة اإلنجليزية

152

شيماء زكريا عبد القادر أبو فرحه

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

12/10/_4/1/2015

 20ساعة

محادثة وترجمة اللغة اإلنجليزية

153

أحالم نعيم احمدغزاوي

علوم مالية ومصرفية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع وأكاديمية سفراء التنمية

42503351

12/9_28/9/2015

 16ساعة

التخطيط االستراتيجي الشخصي

154

نعيم امين خليل ماليشه

علوم مالية ومصرفية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع وأكاديمية سفراء التنمية

42503351

12/9_28/9/2015

 16ساعة

التخطيط االستراتيجي الشخصي

155

أسماء عبد الرؤف إبراهيم سالطنه

محاسبة

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع وأكاديمية سفراء التنمية

42503351

12/9_28/9/2015

 16ساعة

التخطيط االستراتيجي الشخصي

156

ضياء عمران فشافشه

محاسبة

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع وأكاديمية سفراء التنمية

42503351

12/9_28/9/2015

 16ساعة

التخطيط االستراتيجي الشخصي

157

دعاء وليد محمد بلشه

محاسبة

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع وأكاديمية سفراء التنمية

42503351

12/9_28/9/2015

 16ساعة

التخطيط االستراتيجي الشخصي

158

دينا مفيد محمد جربان

محاسبة

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع وأكاديمية سفراء التنمية

42503351

12/9_28/9/2015

 16ساعة

التخطيط االستراتيجي الشخصي

159

امتثال صالح المساعيد

إقتصاد

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع وأكاديمية سفراء التنمية

42503351

12/9_28/9/2015

 16ساعة

التخطيط االستراتيجي الشخصي

160

اروى خالد إبراهيم خمايسه

محاسبة

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع وأكاديمية سفراء التنمية

42503351

12/9_28/9/2015

 16ساعة

التخطيط االستراتيجي الشخصي

161

هديل محمد محمود أبو الهيجا

مرحلة أساسية أولى

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع وأكاديمية سفراء التنمية

42503351

12/9_28/9/2015

 16ساعة

التخطيط االستراتيجي الشخصي

162

االء غسان نصر أبو عبيد

إدارة أعمال

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع وأكاديمية سفراء التنمية

42503351

12/9_28/9/2015

 16ساعة

التخطيط االستراتيجي الشخصي

163

يعقوب ناصر توفيق حمدان

إدارة صحية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع وأكاديمية سفراء التنمية

42503351

12/9_28/9/2015

 16ساعة

التخطيط االستراتيجي الشخصي

164

امال احمد رياض فقها

علوم مالية ومصرفية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع وأكاديمية سفراء التنمية

42503351

12/9_28/9/2015

 16ساعة

التخطيط االستراتيجي الشخصي

165

امال كمال فخري جرار

إدارة أعمال

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع وأكاديمية سفراء التنمية

42503351

12/9_28/9/2015

 16ساعة

التخطيط االستراتيجي الشخصي

166

هيا زيد نمر زيد

محاسبة

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع وأكاديمية سفراء التنمية

42503351

12/9_28/9/2015

 16ساعة

التخطيط االستراتيجي الشخصي

167

حنان نضال محمد فوزي خليل

اللغه العربية وأساليب تدريسها

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع وأكاديمية سفراء التنمية

42503351

12/9_28/9/2015

 16ساعة

التخطيط االستراتيجي الشخصي

168

والء سمير محمد أبو بكر

تعليم العلوم

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع وأكاديمية سفراء التنمية

42503351

12/9_28/9/2015

 16ساعة

التخطيط االستراتيجي الشخصي

169

جمانه جمال محمد أبو عيسى

محاسبة

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع وأكاديمية سفراء التنمية

42503351

12/9_28/9/2015

 16ساعة

التخطيط االستراتيجي الشخصي

170

لؤي محمد مرعي غباريه

تنمية المجتمع المحلي

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع وأكاديمية سفراء التنمية

42503351

12/9_28/9/2015

 16ساعة

التخطيط االستراتيجي الشخصي

171

رؤى محمود عبد الرحمن مشارقه

محاسبة

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع وأكاديمية سفراء التنمية

42503351

12/9_28/9/2015

 16ساعة

التخطيط االستراتيجي الشخصي

تنمية المجتمع المحلي

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع وأكاديمية سفراء التنمية

42503351

12/9_28/9/2015

 16ساعة

التخطيط االستراتيجي الشخصي

172

رانيه جميل محمد شلبي

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع وأكاديمية سفراء التنمية

42503351

12/9_28/9/2015

 16ساعة

التخطيط االستراتيجي الشخصي

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع وأكاديمية سفراء التنمية

42503351

12/9_28/9/2015

 16ساعة

التخطيط االستراتيجي الشخصي

173

هاله عبد الحكيم محمد نزال

تنمية المجتمع المحلي

174

وسام نضال عبد اللطيف أبو مويس

تعليم االجتماعيات

42503351

12/9_28/9/2015

 16ساعة

التخطيط االستراتيجي الشخصي

175

فداء حريص كمال السعدي

محاسبة

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع وأكاديمية سفراء التنمية

12/9_28/9/2015

 16ساعة

التخطيط االستراتيجي الشخصي

176

هديل عدنان ذيب عمودي

إدارة أعمال

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع وأكاديمية سفراء التنمية

42503351

 16ساعة

التخطيط االستراتيجي الشخصي

177

هديل فؤاد الجندي

تعليم االجتماعيات

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع وأكاديمية سفراء التنمية

42503351

12/9_28/9/2015

التخطيط االستراتيجي الشخصي

178

سالم وسيم ولد علي

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع وأكاديمية سفراء التنمية

42503351

12/9_28/9/2015

 16ساعة

179

خالد احمد خالد االفندي

خدمة إجتماعية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع وأكاديمية سفراء التنمية

42503351

12/9_28/9/2015

 16ساعة

التخطيط االستراتيجي الشخصي

180

عائشه علي عبد الجليل العيه

أنظمة معلومات حاسوبية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع وأكاديمية سفراء التنمية

42503351

12/9_28/9/2015

 16ساعة

التخطيط االستراتيجي الشخصي

181

ايات علي عبد الجليل العيه

إدارة أعمال

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع وأكاديمية سفراء التنمية

42503351

12/9_28/9/2015

 16ساعة

التخطيط االستراتيجي الشخصي

182

اسراء رضوان فايز أبو الرب

أساليب تدريس الرياضيات

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع وأكاديمية سفراء التنمية

42503351

12/9_28/9/2015

 16ساعة

التخطيط االستراتيجي الشخصي

183

امنه نصري محمود نزال

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع وأكاديمية سفراء التنمية

42503351

12/9_28/9/2015

 16ساعة

التخطيط االستراتيجي الشخصي

184

وليد ضرار إبراهيم عز الدين

محاسبة

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع وأكاديمية سفراء التنمية

42503351

12/9_28/9/2015

 16ساعة

التخطيط االستراتيجي الشخصي

185

نصر عناد غوادره

اللغه العربية وأساليب تدريسها

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع وأكاديمية سفراء التنمية

42503351

12/9_28/9/2015

 16ساعة

التخطيط االستراتيجي الشخصي

186

االء عبد الهادي يوسف أبو النعاج

مرحلة أساسية أولى

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع وأكاديمية سفراء التنمية

42503351

12/9_28/9/2015

 16ساعة

التخطيط االستراتيجي الشخصي

187

مهند عدنان محمد صقر

إدارة أعمال

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع وأكاديمية سفراء التنمية

42503351

12/9_28/9/2015

 16ساعة

التخطيط االستراتيجي الشخصي

188

ربى زهير أبو الرب

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

13/9_17/9/2015

 25ساعة

التصوير الفوتغرافي وتعديل الصورة

189

جنان عمر رشدي العبد

تعليم التربية اإلسالمية

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

13/9_17/9/2015

 25ساعة

التصوير الفوتغرافي وتعديل الصورة

190

وفاء عبد القادر قاللوه

إدارة صحية

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

13/9_17/9/2015

 25ساعة

التصوير الفوتغرافي وتعديل الصورة

191

مائده نضال ضراغمه

تنمية المجتمع المحلي

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

13/9_17/9/2015

 25ساعة

التصوير الفوتغرافي وتعديل الصورة

192

ريهام جمال فايد

مرحلة أساسية أولى

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

13/9_17/9/2015

 25ساعة

التصوير الفوتغرافي وتعديل الصورة

193

ايمان عبد الكريم محمد محاميد

تسويق

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

13/9_17/9/2015

 25ساعة

التصوير الفوتغرافي وتعديل الصورة

194

تقوى عدنان يوسف نزال

خدمة إجتماعية

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

13/9_17/9/2015

 25ساعة

التصوير الفوتغرافي وتعديل الصورة

195

انصار بالل محمد صالح

خدمة إجتماعية

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

13/9_17/9/2015

 25ساعة

التصوير الفوتغرافي وتعديل الصورة

196

رؤى محمد عبد الرحمن مشارقه

خدمة إجتماعية

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

13/9_17/9/2015

 25ساعة

التصوير الفوتغرافي وتعديل الصورة

197

االء غسان نصر أبو عبيد

خدمة إجتماعية

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

17/9/2015_13/9

 25ساعة

التصوير الفوتغرافي وتعديل الصورة

198

دينا ايمن صالح

إدارة أعمال

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

17/9/2015_13/9

 25ساعة

التصوير الفوتغرافي وتعديل الصورة

199

منار عصام زيود

إدارة أعمال

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

17/9/2015_13/9

 25ساعة

التصوير الفوتغرافي وتعديل الصورة

200

محمد عياد محمود زكارنه

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

17/9/2015_13/9

 25ساعة

التصوير الفوتغرافي وتعديل الصورة

201

محمد عمر عالونه

تعليم التربية اإلسالمية

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

17/9/2015_13/9

 25ساعة

التصوير الفوتغرافي وتعديل الصورة

202

نسمه رائق سعد شامي

محاسبة

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

17/9/2015_13/9

 25ساعة

التصوير الفوتغرافي وتعديل الصورة

203

ميدال تيسير نظمي عالونه

محاسبة

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

17/9/2015_13/9

 25ساعة

التصوير الفوتغرافي وتعديل الصورة

204

نور سليمان خالد حمدان

محاسبة

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

17/9/2015_13/9

 25ساعة

التصوير الفوتغرافي وتعديل الصورة

205

اصاله عيد خالد منصور

اللغه العربية وأساليب تدريسها

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

17/9/2015_13/9

 25ساعة

التصوير الفوتغرافي وتعديل الصورة

206

جمانه ميالد فرح دعيبس

إدارة صحية

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

17/9/2015_13/9

 25ساعة

التصوير الفوتغرافي وتعديل الصورة

207

انوار عضن سماره

محاسبة

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

17/9/2015_13/9

 25ساعة

التصوير الفوتغرافي وتعديل الصورة

208

شروق جهاد عالونه

محاسبة

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

17/9/2015_13/9

 25ساعة

التصوير الفوتغرافي وتعديل الصورة

209

فايز عدنان فايز بزور

خدمة إجتماعية

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

17/9/2015_13/9

 25ساعة

التصوير الفوتغرافي وتعديل الصورة

210

دينا مفيد محمد جربان

محاسبة

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

17/9/2015_13/9

 25ساعة

التصوير الفوتغرافي وتعديل الصورة

211

عبد المالك فهمي عبد هللا قطيط

محاسبة

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

17/9/2015_13/9

 25ساعة

التصوير الفوتغرافي وتعديل الصورة

212

ميساء ماهر فريد جمال

إدارة أعمال

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

17/9/2015_13/9

 25ساعة

التصوير الفوتغرافي وتعديل الصورة

213

امتثال صالح المساعيد

إقتصاد

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

17/9/2015_13/9

 25ساعة

التصوير الفوتغرافي وتعديل الصورة

214

اروى خالد إبراهيم خمايسه

محاسبة

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

17/9/2015_13/9

 25ساعة

التصوير الفوتغرافي وتعديل الصورة

215

هديل محمد محمود أبو الهيجا

مرحلة أساسية أولى

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

17/9/2015_13/9

 25ساعة

التصوير الفوتغرافي وتعديل الصورة

216

لينا عبد الرحمن فؤاد صقلي

إدارة أعمال

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

17/9/2015_13/9

 25ساعة

التصوير الفوتغرافي وتعديل الصورة

217

عبد هللا خالد عبد هللا أبو فرحه

علوم مالية ومصرفية

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

17/9/2015_13/9

 25ساعة

التصوير الفوتغرافي وتعديل الصورة

218

نورس محمد حسين جالمنه

إدارة أعمال

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

17/9/2015_13/9

 25ساعة

التصوير الفوتغرافي وتعديل الصورة

219

عرين محمود حسن مشارقه

التربية الخاصة

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

17/9/2015_13/9

 25ساعة

التصوير الفوتغرافي وتعديل الصورة

220

محمد عالء الدين حسن شعبان

محاسبة

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

17/9/2015_13/9

 25ساعة

التصوير الفوتغرافي وتعديل الصورة

221

ديانا علي احمد أبو جعب

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

17/9/2015_13/9

 25ساعة

التصوير الفوتغرافي وتعديل الصورة

222

رنا ناصر خالد منيزل

خدمة إجتماعية

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

17/9/2015_13/9

 25ساعة

التصوير الفوتغرافي وتعديل الصورة

223

تقوى عدنان يونس نزال

محاسبة

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

11/10/2015_15/9

 20ساعة

البرمجه اللغويه العصبيه

224

عبد المالك فهمي عبد هللا قطيط

محاسبة

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

11/10/2015_15/9

 20ساعة

البرمجه اللغويه العصبيه

225

هديل محمد محمود أبو الهيجاء

تعليم العلوم

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

11/10/2015_15/9

 20ساعة

البرمجه اللغويه العصبيه

226

لينا عبد الرحمن فؤاد صقيلي

إدارة أعمال

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

11/10/2015_15/9

 20ساعة

البرمجه اللغويه العصبيه

227

مالك بسام صبيحات

خدمة إجتماعية

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

11/10/2015_15/9

 20ساعة

البرمجه اللغويه العصبيه

228

االء غسان نصر أبو عبيد

علوم مالية ومصرفية

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

11/10/2015_15/9

 20ساعة

البرمجه اللغويه العصبيه

229

لينا ناجح صالح كميل

إدارة صحية

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

11/10/2015_15/9

 20ساعة

البرمجه اللغويه العصبيه

230

مهند هشام محمد صعابنه

إدارة أعمال

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

11/10/2015_15/9

 20ساعة

البرمجه اللغويه العصبيه

231

حسين يحيى حسين أبو الرب

إدارة أعمال

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

11/10/2015_15/9

 20ساعة

البرمجه اللغويه العصبيه

232

وداد نصفت نافع عواد

إدارة صحية

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

11/10/2015_15/9

 20ساعة

البرمجه اللغويه العصبيه

233

شيماء زكريا عبد القادر أبو فرحه

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

11/10/2015_15/9

 20ساعة

البرمجه اللغويه العصبيه

234

ريهام جمال محمد فايد

مرحلة أساسية أولى

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

11/10/2015_15/9

 20ساعة

البرمجه اللغويه العصبيه

235

حنان نضال محمد فوزي خليل

اللغه العربية وأساليب تدريسها

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

11/10/2015_15/9

 20ساعة

البرمجه اللغويه العصبيه

236

رانيه جميل محمد شلبي

تنمية المجتمع المحلي

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

11/10/2015_15/9

 20ساعة

البرمجه اللغويه العصبيه

237

هاله عبد الحكيم محمد نزال

تنمية المجتمع المحلي

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

11/10/2015_15/9

 20ساعة

البرمجه اللغويه العصبيه

238

وسام نضال عبد اللطيف أبو مويس

تعليم االجتماعيات

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

11/10/2015_15/9

 20ساعة

البرمجه اللغويه العصبيه

239

منار امجد محمود عروق

تعليم التربية اإلسالمية

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

11/10/2015_15/9

 20ساعة

البرمجه اللغويه العصبيه

240

اسراء لؤي فخري احمد

خدمة إجتماعية

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

11/10/2015_15/9

 20ساعة

البرمجه اللغويه العصبيه

241

روان عوض ذياب فاعور

خدمة إجتماعية

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

11/10/2015_15/9

 20ساعة

البرمجه اللغويه العصبيه

242

امجد زهير طاهر خمايسه

اللغه العربية وأساليب تدريسها

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

11/10/2015_15/9

 20ساعة

البرمجه اللغويه العصبيه

243

هديل فؤاد الجندي

تعليم االجتماعيات

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

11/10/2015_15/9

 20ساعة

البرمجه اللغويه العصبيه

244

سالم وسيم ولد علي

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

11/10/2015_15/9

 20ساعة

البرمجه اللغويه العصبيه

245

المازه محمد كامل اغباريه

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

18/11/2015_7/10

 20ساعة

سكرتاريا طبية

246

اميره موسى حسني ذياب

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

18/11/2015_7/10

 20ساعة

سكرتاريا طبية

247

رغد ثمين حسني بعجاوي

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

18/11/2015_7/10

 20ساعة

سكرتاريا طبية

248

ساميه محمد اسعيد صالح

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

18/11/2015_7/10

 20ساعة

سكرتاريا طبية

249

سجى فايز عادل عمارنه

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

18/11/2015_7/10

 20ساعة

سكرتاريا طبية

250

يافا بالل ذياب معالي

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

18/11/2015_7/10

 20ساعة

سكرتاريا طبية

251

سبأحذيفه رشدي العبد

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

18/11/2015_7/10

 20ساعة

سكرتاريا طبية

252

عدن سمير محمد أبو خضر

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

18/11/2015_7/10

 20ساعة

سكرتاريا طبية

253

مالك محمد خالد خمايسه

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

18/11/2015_7/10

 20ساعة

سكرتاريا طبية

254

وعد محمد مصطفى العمري

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

18/11/2015_7/10

 20ساعة

سكرتاريا طبية

255

مرام فتحي مصطفى العمري

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

18/11/2015_7/10

 20ساعة

سكرتاريا طبية

256

غدير جمال محمد حرز هللا

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

18/11/2015_7/10

 20ساعة

سكرتاريا طبية

257

فضه انيس جوابره

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

18/11/2015_7/10

 20ساعة

سكرتاريا طبية

258

شيماء إبراهيم محمد شتيوي

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

18/11/2015_7/10

 20ساعة

سكرتاريا طبية

259

لينا باسم مصطفى صالح

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

18/11/2015_7/10

 20ساعة

سكرتاريا طبية

260

غيداء عبد الرحيم عباس

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

18/11/2015_7/10

 20ساعة

سكرتاريا طبية

261

هيا محمد عبد هللا جبور

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

18/11/2015_7/10

 20ساعة

سكرتاريا طبية

262

امل عصام محمود مصلح

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

18/11/2015_7/10

 20ساعة

سكرتاريا طبية

263

ليالي برهان "محمد امين" خضر

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

18/11/2015_7/10

 20ساعة

سكرتاريا طبية

 20ساعة

سكرتاريا طبية

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

18/11/2015_7/10

264

دعاء طالل مرتضى

سكرتاريا طبية
سكرتاريا طبية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

18/11/2015_7/10

 20ساعة

هيئة التوجيه السياسي

598955606

7/10_18/11/2015

 20ساعة

265

سندس سبع جوابره

إدارة صحية

266

عال احمد فريد اقحش

إدارة صحية

598955606

7/10_18/11/2015

 20ساعة

سكرتاريا طبية

267

جمانه ميالد فرح دعيبس

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

7/10_18/11/2015

 20ساعة

سكرتاريا طبية

268

نور مروان خليل عيوش

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

 20ساعة

سكرتاريا طبية

269

اميمه احمد حسن عموري

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

7/10_18/11/2015

سكرتاريا طبية

270

يارا محمد رواجبه

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

7/10_18/11/2015

 20ساعة

271

نقاء سبع محمد أبو السباع

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

7/10_18/11/2015

 20ساعة

سكرتاريا طبية

272

سالم محمود نمر عويس

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

7/10_18/11/2015

 20ساعة

سكرتاريا طبية

273

دعاء عادل شواهنه

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

7/10_18/11/2015

 20ساعة

سكرتاريا طبية

274

اماني زكي سمودي

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

7/10_18/11/2015

 20ساعة

سكرتاريا طبية

275

شهد جبر محمد جرادات

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

7/10_18/11/2015

 20ساعة

سكرتاريا طبية

276

روان زياد احمد دبوس

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

7/10_18/11/2015

 20ساعة

سكرتاريا طبية

277

نسرين بالل حسين شناعه

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

7/10_18/11/2015

 20ساعة

سكرتاريا طبية

278

سيما باسم فؤاد نواهضه

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

7/10_18/11/2015

 20ساعة

سكرتاريا طبية

279

سيرين مثقال محمد فريحات

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

7/10_18/11/2015

 20ساعة

سكرتاريا طبية

280

يقين كفاح محمد سوقيه

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

7/10_18/11/2015

 20ساعة

سكرتاريا طبية

281

فيروز بشير ساق هللا

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

7/10_18/11/2015

 20ساعة

سكرتاريا طبية

282

والء هالل ذياب معالي

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

7/10_18/11/2015

 20ساعة

سكرتاريا طبية

283

جنان ارشيد نابق أبو عون

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

7/10_18/11/2015

 20ساعة

سكرتاريا طبية

284

االء زياد عباس عباس

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

7/10_18/11/2015

 20ساعة

سكرتاريا طبية

285

ساره عادل مرعي غباريه

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

7/10_18/11/2015

 20ساعة

سكرتاريا طبية

286

نهايه عصام عبد هللا حسن أبو دياك

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

7/10_18/11/2015

 20ساعة

سكرتاريا طبية

287

نورا محمود مصطفى عمودي

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

7/10_18/11/2015

 20ساعة

سكرتاريا طبية

288

ايه مصطفى محمد العتيق

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

7/10_18/11/2015

 20ساعة

سكرتاريا طبية

289

اماني محمود محمد سمود

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

7/10_18/11/2015

 20ساعة

سكرتاريا طبية

290

زينب إبراهيم جميل صعابنه

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

7/10_18/11/2015

 20ساعة

سكرتاريا طبية

291

افنان عمر محمود أبو الحوف

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

7/10_18/11/2015

 20ساعة

سكرتاريا طبية

292

اسيل زياد عبد العزيز حماده

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

7/10_18/11/2015

 20ساعة

سكرتاريا طبية

293

ايمان فايز محمد حوشيه

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

7/10_18/11/2015

 20ساعة

سكرتاريا طبية

294

نانسي ايمن ارشيد

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

7/10_18/11/2015

 20ساعة

سكرتاريا طبية

295

سماح تيسير نمر البزور

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

7/10_18/11/2015

 20ساعة

سكرتاريا طبية

296

ياسمين ياسين خالد جرار

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

7/10_18/11/2015

 20ساعة

سكرتاريا طبية

297

والء عبد هللا نعيم حبايبه

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

7/10_18/11/2015

 20ساعة

سكرتاريا طبية

298

اسمهان غالب عبد اللطيف جيتاوي

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

7/10_18/11/2015

 20ساعة

سكرتاريا طبية

299

امامه محمد حسن عرام

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

7/10_18/11/2015

 20ساعة

سكرتاريا طبية

300

براء عبد اللطيف حسن عطاري

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

7/10_18/11/2015

 20ساعة

سكرتاريا طبية

301

صفاء حامد امين القرم

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

7/10_18/11/2015

 20ساعة

سكرتاريا طبية

302

اسيد ماجد جميل شيخ إبراهيم

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

7/10_18/11/2015

 20ساعة

سكرتاريا طبية

303

هنادي إبراهيم محمد سمودي

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

7/10_18/11/2015

 20ساعة

سكرتاريا طبية

304

منار زهير طاهر حمارشه

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

7/10_18/11/2015

 20ساعة

سكرتاريا طبية

305

ايات أنور محمود أبو الهيجا ء

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

7/10_18/11/2015

 20ساعة

سكرتاريا طبية

306

موريا كمال صالح الزين

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

7/10_18/11/2015

 20ساعة

سكرتاريا طبية

307

عرين حكم محمد صبيحات

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

7/10_18/11/2015

 20ساعة

سكرتاريا طبية

308

شيرين جميل نايف محاميد

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

7/10_18/11/2015

 20ساعة

سكرتاريا طبية

309

سيف اإلسالم حسن طاهر زايد

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

7/10_18/11/2015

 20ساعة

سكرتاريا طبية

310

دعاء حسن فضل الزين

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

7/10_18/11/2015

 20ساعة

سكرتاريا طبية

311

ضحى عفيف شريف طحاينه

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

7/10_18/11/2015

 20ساعة

سكرتاريا طبية

312

سهى راضي عبد الكريم العمري

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

7/10_18/11/2015

 20ساعة

سكرتاريا طبية

313

احمد حسام محمد طه

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

7/10_18/11/2015

 20ساعة

سكرتاريا طبية

314

مرام محمد ماليشه

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

7/10_18/11/2015

 20ساعة

سكرتاريا طبية

315

جواهر نصر اديب حمامره

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

7/10_18/11/2015

 20ساعة

سكرتاريا طبية

316

روان اياد خالد السيد

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

7/10_18/11/2015

 20ساعة

سكرتاريا طبية

317

هويده رياض يحيى مقلد

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

7/10_18/11/2015

 20ساعة

سكرتاريا طبية

318

انوار علي خالد دمج

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

7/10_18/11/2015

 20ساعة

سكرتاريا طبية

319

جنان عزمي فايق سالمه

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

7/10_18/11/2015

 20ساعة

سكرتاريا طبية

320

جراح احمد محمد الغربيه

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

7/10_18/11/2015

 20ساعة

سكرتاريا طبية

321

سيما باسم فؤاد نواهضه

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

7/10_18/11/2015

 20ساعة

سكرتاريا طبية

322

والء جمال محمد السعدي

تعليم العلوم

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع وأكاديمية سفراء التنمية

42503351

14/9_28/9/2015

 20ساعة

فن االلقاء والعرض

323

هناء جمال محمد السعدي

إدارة أعمال

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع وأكاديمية سفراء التنمية

42503351

14/9_28/9/2015

 20ساعة

فن االلقاء والعرض

324

دينا مفيد محمد جربان

محاسبة

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع وأكاديمية سفراء التنمية

42503351

14/9_28/9/2015

 20ساعة

فن االلقاء والعرض

325

ميساء ماهر فريد جمال

إدارة أعمال

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع وأكاديمية سفراء التنمية

42503351

14/9_28/9/2015

 20ساعة

فن االلقاء والعرض

إقتصاد

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع وأكاديمية سفراء التنمية

42503351

14/9_28/9/2015

 20ساعة

فن االلقاء والعرض

326

امتثال صالح المساعيد

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع وأكاديمية سفراء التنمية

42503351

14/9_28/9/2015

 20ساعة

فن االلقاء والعرض

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع وأكاديمية سفراء التنمية

42503351

14/9_28/9/2015

 20ساعة

فن االلقاء والعرض

327

اروى خالد إبراهيم خمايسه

محاسبة

328

هديل حمد محمود أبو الهيجا

مرحلة أساسية أولى

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع وأكاديمية سفراء التنمية

42503351

14/9_28/9/2015

 20ساعة

فن االلقاء والعرض

329

لينا عبد الرحمن فؤاد صقلي

إدارة أعمال

42503351

14/9_28/9/2015

 20ساعة

فن االلقاء والعرض

330

رحمه عبد الناصر عبيد

محاسبة

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع وأكاديمية سفراء التنمية

14/9_28/9/2015

 20ساعة

فن االلقاء والعرض

331

هبه سعيد احمد عابد

إدارة صحية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع وأكاديمية سفراء التنمية

42503351

 20ساعة

فن االلقاء والعرض

332

حنان نضال محمد فوزي خليل

اللغه العربية وأساليب تدريسها

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع وأكاديمية سفراء التنمية

42503351

14/9_28/9/2015

فن االلقاء والعرض

333

مي مهند عليات

محاسبة

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع وأكاديمية سفراء التنمية

42503351

14/9_28/9/2015

 20ساعة

334

حنان محمد الفي عليات

أساليب تدريس الرياضيات

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع وأكاديمية سفراء التنمية

42503351

14/9_28/9/2015

 20ساعة

فن االلقاء والعرض

335

أحالم عبد الرحيم مصطفى ربايعه

إدارة أعمال

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع وأكاديمية سفراء التنمية

42503351

14/9_28/9/2015

 20ساعة

فن االلقاء والعرض

336

هديل عدنان ذيب عمودي

إدارة أعمال

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع وأكاديمية سفراء التنمية

42503351

14/9_28/9/2015

 20ساعة

فن االلقاء والعرض

337

رنا سعيد محمد عالونه

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع وأكاديمية سفراء التنمية

42503351

14/9_28/9/2015

 20ساعة

فن االلقاء والعرض

338

سماح محمود حمدان السيد احمد

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع وأكاديمية سفراء التنمية

42503351

14/9_28/9/2015

 20ساعة

فن االلقاء والعرض

339

ياسمين عبد الرازق يوسف ربايعه

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع وأكاديمية سفراء التنمية

42503351

14/9_28/9/2015

 20ساعة

فن االلقاء والعرض

340

فوزيه سامر سعدي سمودي

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع وأكاديمية سفراء التنمية

42503351

14/9_28/9/2015

 20ساعة

فن االلقاء والعرض

341

سنا باسم حمارشه

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع وأكاديمية سفراء التنمية

42503351

14/9_28/9/2015

 20ساعة

فن االلقاء والعرض

342

زينه محمود حمامره

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع وأكاديمية سفراء التنمية

42503351

14/9_28/9/2015

 20ساعة

فن االلقاء والعرض

343

هديل فؤاد الجندي

تعليم االجتماعيات

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع وأكاديمية سفراء التنمية

42503351

14/9_28/9/2015

 20ساعة

فن االلقاء والعرض

344

عائشه علي عبد الجليل العيه

أنظمة معلومات حاسوبية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع وأكاديمية سفراء التنمية

42503351

14/9_28/9/2015

 20ساعة

فن االلقاء والعرض

345

ايات علي عبد الجليل العيه

إدارة أعمال

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع وأكاديمية سفراء التنمية

42503351

14/9_28/9/2015

 20ساعة

فن االلقاء والعرض

346

اسراء رضوان فايز أبو الرب

أساليب تدريس الرياضيات

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع وأكاديمية سفراء التنمية

42503351

14/9_28/9/2015

 20ساعة

فن االلقاء والعرض

347

وليد ضرار إبراهيم عز الدين

محاسبة

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع وأكاديمية سفراء التنمية

42503351

28/9/2015_14/9

 20ساعة

فن االلقاء والعرض

348

نصر عناد غوادره

اللغه العربية وأساليب تدريسها

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع وأكاديمية سفراء التنمية

42503351

28/9/2015_14/9

 20ساعة

فن االلقاء والعرض

349

مهند عدنان محمد صقر

محاسبة

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع وأكاديمية سفراء التنمية

42503351

28/9/2015_14/9

 20ساعة

فن االلقاء والعرض

350

سهى علي فالح صعابنه

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع وأكاديمية سفراء التنمية

42503351

28/9/2015_14/9

 20ساعة

فن االلقاء والعرض

351

يونس رياض إبراهيم أبو الوفا

التربية الخاصة

مشفى الشفاء وفرع جنين

42503351

12/2/2015

ساعتين

ورشة السمنه والجلطات

352

محمد عبد هللا احمد حاج محمد

التربية الخاصة

مشفى الشفاء وفرع جنين

42503351

12/2/2015

ساعتين

ورشة السمنه والجلطات

353

احمد محمد مسعد دوايمه

علوم مالية ومصرفية

مشفى الشفاء وفرع جنين

42503351

12/2/2015

ساعتين

ورشة السمنه والجلطات

354

احمد علي محمد مرعي

إدارة صحية

مشفى الشفاء وفرع جنين

42503351

12/2/2015

ساعتين

ورشة السمنه والجلطات

355

هبا ماهر سميح مرعي

إدارة صحية

مشفى الشفاء وفرع جنين

42503351

12/2/2015

ساعتين

ورشة السمنه والجلطات

356

هبه سعيد احمد عابد

إدارة صحية

مشفى الشفاء وفرع جنين

42503351

12/2/2015

ساعتين

ورشة السمنه والجلطات

357

رؤى غالب أبو الرب

خدمة إجتماعية

مشفى الشفاء وفرع جنين

42503351

12/2/2015

ساعتين

ورشة السمنه والجلطات

358

مللك جعفر صالح خليليه

اللغه العربية وأساليب تدريسها

مشفى الشفاء وفرع جنين

42503351

12/2/2015

ساعتين

ورشة السمنه والجلطات

359

اصاله عيد خالد منصور

اللغه العربية وأساليب تدريسها

مشفى الشفاء وفرع جنين

42503351

12/2/2015

ساعتين

ورشة السمنه والجلطات

360

منار شكري محمود استيتي

التربية الخاصة

مشفى الشفاء وفرع جنين

42503351

12/2/2015

ساعتين

ورشة السمنه والجلطات

361

مي شكري محمود استيتي

التربية الخاصة

مشفى الشفاء وفرع جنين

42503351

12/2/2015

ساعتين

ورشة السمنه والجلطات

362

مروه شكري محمود استيتي

التربية الخاصة

مشفى الشفاء وفرع جنين

42503351

12/2/2015

ساعتين

ورشة السمنه والجلطات

363

رمال محمود حسن غنام

تعليم العلوم

مشفى الشفاء وفرع جنين

42503351

12/2/2015

ساعتين

ورشة السمنه والجلطات

364

رغد أيوب عبد الرحمن شرقيه

تعليم العلوم

مشفى الشفاء وفرع جنين

42503351

12/2/2015

ساعتين

ورشة السمنه والجلطات

365

هديل منير علي النعيرات

إدارة أعمال

مشفى الشفاء وفرع جنين

42503351

12/2/2015

ساعتين

ورشة السمنه والجلطات

366

قمر مؤيد رمزي عساف

علوم مالية ومصرفية

مشفى الشفاء وفرع جنين

42503351

12/2/2015

ساعتين

ورشة السمنه والجلطات

367

نسيم ماهر جرادات

تعليم االجتماعيات

مشفى الشفاء وفرع جنين

42503351

12/2/2015

ساعتين

ورشة السمنه والجلطات

368

عبد الرحمن فواز مناصره

إدارة أعمال

مشفى الشفاء وفرع جنين

42503351

12/2/2015

ساعتين

ورشة السمنه والجلطات

369

جهاد عبد الرحمن يوسف العليات

التربية الخاصة

مشفى الشفاء وفرع جنين

42503351

12/2/2015

ساعتين

ورشة السمنه والجلطات

370

نضال نصر محمود ستيتي

التربية الخاصة

مشفى الشفاء وفرع جنين

42503351

12/2/2015

ساعتين

ورشة السمنه والجلطات

371

مصطفى يوسف مصطفى جيتاوي

مرحلة أساسية أولى

مشفى الشفاء وفرع جنين

42503351

12/2/2015

ساعتين

ورشة السمنه والجلطات

372

محمد توفيق محمد ستيتي

مرحلة أساسية أولى

مشفى الشفاء وفرع جنين

42503351

12/2/2015

ساعتين

ورشة السمنه والجلطات

373

خالد احمد غالب االفندي

خدمة إجتماعية

مشفى الشفاء وفرع جنين

42503351

12/2/2015

ساعتين

ورشة السمنه والجلطات

374

محمد بديع استيتي

إدارة أعمال

مشفى الشفاء وفرع جنين

42503351

12/2/2015

ساعتين

ورشة السمنه والجلطات

375

سندس مروان عبد هللا نعيرات

محاسبة

مشفى الشفاء وفرع جنين

42503351

12/2/2015

ساعتين

ورشة السمنه والجلطات

376

لونا محمد عبد اللطيف مرعي

محاسبة

مشفى الشفاء وفرع جنين

42503351

12/2/2015

ساعتين

ورشة السمنه والجلطات

377

انصار بالل محمد صالح

خدمة إجتماعية

مشفى الشفاء وفرع جنين

42503351

12/2/2015

ساعتين

ورشة السمنه والجلطات

378

هنادي إبراهيم محمد سمودي

إدارة صحية

مشفى الشفاء وفرع جنين

42503351

12/2/2015

ساعتين

ورشة السمنه والجلطات

379

ايات انوار محمود أبو الهيجا

إدارة صحية

مشفى الشفاء وفرع جنين

42503351

12/2/2015

ساعتين

ورشة السمنه والجلطات

380

نهايه عصام عبد هللا حسن

إدارة صحية

مشفى الشفاء وفرع جنين

42503351

12/2/2015

ساعتين

ورشة السمنه والجلطات

381

جواهر نصر اديب حمامره

إدارة صحية

مشفى الشفاء وفرع جنين

42503351

12/2/2015

ساعتين

ورشة السمنه والجلطات

382

ساره عاهد وجيه طحاينه

إدارة صحية

مشفى الشفاء وفرع جنين

42503351

12/2/2015

ساعتين

ورشة السمنه والجلطات

383

مي حسام محمد العمور

محاسبة

مشفى الشفاء وفرع جنين

42503351

12/2/2015

ساعتين

ورشة السمنه والجلطات

384

مروى موسى ناجي أبو الرب

خدمة إجتماعية

مشفى الشفاء وفرع جنين

42503351

12/2/2015

ساعتين

ورشة السمنه والجلطات

385

والء وليد محمد عيسه

خدمة إجتماعية

مشفى الشفاء وفرع جنين

42503351

12/2/2015

ساعتين

ورشة السمنه والجلطات

خدمة إجتماعية

مشفى الشفاء وفرع جنين

42503351

12/2/2015

ساعتين

ورشة السمنه والجلطات

386

روان عزام فيصل فريحات

مشفى الشفاء وفرع جنين

42503351

12/2/2015

ساعتين

ورشة السمنه والجلطات

مشفى الشفاء وفرع جنين

42503351

12/2/2015

ساعتين

ورشة السمنه والجلطات

387

حسنيه حسين أبو علي

خدمة إجتماعية

388

حنين عثمان محمد خضر استيتي

تعليم التربية اإلسالمية

مشفى الشفاء وفرع جنين

42503351

12/2/2015

ساعتين

ورشة السمنه والجلطات

389

رؤى محمود عبد الرحمن مشارقه

محاسبة

42503351

12/2/2015

ساعتين

ورشة السمنه والجلطات

390

والء محمود أبو ناعسه

خدمة إجتماعية

مشفى الشفاء وفرع جنين

12/2/2015

ساعتين

ورشة السمنه والجلطات

391

إبراهيم محمد محمود فريحا ت

محاسبة

مشفى الشفاء وفرع جنين

42503351

ساعتين

ورشة السمنه والجلطات

392

انس سمير يوسف قطيط

محاسبة

مشفى الشفاء وفرع جنين

42503351

12/2/2015

ورشة السمنه والجلطات

393

هناء جمال محمد السعدي

إدارة أعمال

مشفى الشفاء وفرع جنين

42503351

12/2/2015

ساعتين

394

طارق امين احمد مرعي

محاسبة

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

12/5/2015

ساعتين

ورشة التحكم بالذات

395

ناصر محمد محفوظ مرعي

تنمية المجتمع المحلي

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

12/5/2015

ساعتين

ورشة التحكم بالذات

396

احمد علي محمد مرعي

إدارة صحية

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

12/5/2015

ساعتين

ورشة التحكم بالذات

397

افنان عمر محمود خلوف

إدارة صحية

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

12/5/2015

ساعتين

ورشة التحكم بالذات

398

اماني محمود محمد سمور

إدارة صحية

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

12/5/2015

ساعتين

ورشة التحكم بالذات

399

هبه سعيد احمد عابد

إدارة صحية

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

12/5/2015

ساعتين

ورشة التحكم بالذات

400

ايه زياد عبد الجليل رواجبه

إدارة صحية

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

12/5/2015

ساعتين

ورشة التحكم بالذات

401

هبه ماهر سميح مرعي

إدارة أعمال

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

12/5/2015

ساعتين

ورشة التحكم بالذات

402

منار شكري محمود استيتي

تعليم االجتماعيات

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

12/5/2015

ساعتين

ورشة التحكم بالذات

403

مي شكري محمود استيتي

مرحلة أساسية أولى

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

12/5/2015

ساعتين

ورشة التحكم بالذات

404

مروه شكري محمود استيتي

التربية الخاصة

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

12/5/2015

ساعتين

ورشة التحكم بالذات

405

نوار محمود مصطفى عامودي

إدارة صحية

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

12/5/2015

ساعتين

ورشة التحكم بالذات

406

أسماء نصر مصطفى شالميش

إدارة صحية

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

12/5/2015

ساعتين

ورشة التحكم بالذات

407

سجى عايد محمد أبو شمله

محاسبة

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

12/5/2015

ساعتين

ورشة التحكم بالذات

408

والء احمد محمد الدربي

إدارة صحية

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

12/5/2015

ساعتين

ورشة التحكم بالذات

409

ساميه محمد اسعيد صالح

محاسبة

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

12/5/2015

ساعتين

ورشة التحكم بالذات

410

ضحى محمد اسعيد صالح

إدارة صحية

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

12/5/2015

ساعتين

ورشة التحكم بالذات

411

اشواق فياض عبد العفو نزال

علوم مالية ومصرفية

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

12/5/2015

ساعتين

ورشة التحكم بالذات

412

شيرين نضال جميل جرادات

إدارة صحية

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

12/5/2015

ساعتين

ورشة التحكم بالذات

413

دينا محمد حمده أبو زينه

أساليب تدريس الرياضيات

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

12/5/2015

ساعتين

ورشة التحكم بالذات

414

رمال محمود حسن غنام

تعليم العلوم

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

12/5/2015

ساعتين

ورشة التحكم بالذات

415

رغد أيوب عبد الرحمن شرفيه

إدارة صحية

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

12/5/2015

ساعتين

ورشة التحكم بالذات

416

سائده مصباح حسن مشارقه

إدارة صحية

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

12/5/2015

ساعتين

ورشة التحكم بالذات

417

تقوى عبد الجبار محمد جرار

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

12/5/2015

ساعتين

ورشة التحكم بالذات

418

شروق حاتم حسن نغنغيه

إدارة أعمال

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

12/5/2015

ساعتين

ورشة التحكم بالذات

419

نغم بسام اسعد الشامي

إدارة أعمال

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

12/5/2015

ساعتين

ورشة التحكم بالذات

420

اميمه احمد حسن عموري

إدارة صحية

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

12/5/2015

ساعتين

ورشة التحكم بالذات

421

جمانه ميالد فرح دعيبس

إدارة صحية

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

12/5/2015

ساعتين

ورشة التحكم بالذات

422

اسيل زياد عبد العزيز صماده

إدارة صحية

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

12/5/2015

ساعتين

ورشة التحكم بالذات

423

مرام محمود محمد حماده

إدارة صحية

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

12/5/2015

ساعتين

ورشة التحكم بالذات

424

هنادي إبراهيم محمد سمودي

إدارة صحية

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

12/5/2015

ساعتين

ورشة التحكم بالذات

425

ايات أنور محمود أبو الهيجا

إدارة صحية

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

12/5/2015

ساعتين

ورشة التحكم بالذات

426

مها ايمن عبد المعطي عمريه

إدارة أعمال

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

12/5/2015

ساعتين

ورشة التحكم بالذات

427

سيرين مثقال محمد فريحات

إدارة أعمال

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

12/5/2015

ساعتين

ورشة التحكم بالذات

428

يافا بالل محمد معالي

إدارة صحية

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

12/5/2015

ساعتين

ورشة التحكم بالذات

429

عدن سمير محمد أبو خضر

إدارة صحية

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

12/5/2015

ساعتين

ورشة التحكم بالذات

430

عال احمد فريد اقحش

إدارة صحية

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

12/5/2015

ساعتين

ورشة التحكم بالذات

431

نقاء سبع محمد أبو السباع

إدارة صحية

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

12/5/2015

ساعتين

ورشة التحكم بالذات

432

يارا محمد محمود رواجبه

إدارة أعمال

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

12/5/2015

ساعتين

ورشة التحكم بالذات

433

روال مازن جمال عزامطه

إدارة صحية

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

12/5/2015

ساعتين

ورشة التحكم بالذات

434

انوار حسين علي اللبان

علوم مالية ومصرفية

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

12/5/2015

ساعتين

ورشة التحكم بالذات

435

وسيم واصف أبو الرب

إدارة أعمال

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

12/5/2015

ساعتين

ورشة التحكم بالذات

436

فريد برهان محفوظ مرعي

أنظمة معلومات حاسوبية

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

12/5/2015

ساعتين

ورشة التحكم بالذات

437

عبد هللا محمد عبد هللا مرعي

مرحلة أساسية أولى

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

12/5/2015

ساعتين

ورشة التحكم بالذات

438

جنان عمر رشدي العبد

إدارة أعمال

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

12/5/2015

ساعتين

ورشة التحكم بالذات

439

سنا باسم حسين حمارشه

أنظمة معلومات حاسوبية

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/11_29/11/2015

 25ساعة

صيانة أجهزة الحاسوب

440

قاسم محمد محاميد

أنظمة معلومات حاسوبية

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/11_29/11/2015

 25ساعة

صيانة أجهزة الحاسوب

441

يونس رياض إبراهيم أبو الوفا

أنظمة معلومات حاسوبية

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/11_29/11/2015

 25ساعة

صيانة أجهزة الحاسوب

442

اشواق فياض نزال

أنظمة معلومات حاسوبية

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/11_29/11/2015

 25ساعة

صيانة أجهزة الحاسوب

443

محمد عبد هللا احمد حاج محمد

أنظمة معلومات حاسوبية

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/11_29/11/2015

 25ساعة

صيانة أجهزة الحاسوب

444

حازم محمود توفيق حمدان

أنظمة معلومات حاسوبية

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/11_29/11/2015

 25ساعة

صيانة أجهزة الحاسوب

445

وفاء عمر كامل قاللوه

أنظمة معلومات حاسوبية

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/11_29/11/2015

 25ساعة

صيانة أجهزة الحاسوب

446

بلقيس علي احمد كميل

أنظمة معلومات حاسوبية

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/11_29/11/2015

 25ساعة

صيانة أجهزة الحاسوب

447

سندس اياد هدى السعدي

أنظمة معلومات حاسوبية

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/11_29/11/2015

 25ساعة

صيانة أجهزة الحاسوب

448

روان مروان محمود غنام

أنظمة معلومات حاسوبية

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/11_29/11/2015

 25ساعة

صيانة أجهزة الحاسوب

449

احمد كامل احمد أبو بكر

أنظمة معلومات حاسوبية

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/11_29/11/2015

 25ساعة

صيانة أجهزة الحاسوب

450

فوزيه سامر سعودي

أنظمة معلومات حاسوبية

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/11_29/11/2015

 25ساعة

صيانة أجهزة الحاسوب

451

سماح محمود السيد

أنظمة معلومات حاسوبية

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/11_29/11/2015

 25ساعة

صيانة أجهزة الحاسوب

452

ياسمين عبد الرزاق ربايعه

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/11_29/11/2015

 25ساعة

صيانة أجهزة الحاسوب

453

كوثر عناد سلمان غوادرة

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/11_29/11/2015

 25ساعة

صيانة أجهزة الحاسوب

454

اكرام فتحي يوسف أبو بكر

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/11_29/11/2015

 25ساعة

صيانة أجهزة الحاسوب

455

همسه سالم أبو قياص

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/11_29/11/2015

 25ساعة

صيانة أجهزة الحاسوب

456

دنيا لطف محمد زيد

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/11_29/11/2015

 25ساعة

صيانة أجهزة الحاسوب

457

سالم وسيم مصطفى ولد علي

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/11_29/11/2015

 25ساعة

صيانة أجهزة الحاسوب

458

االء غسان خالد زيود

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/11_29/11/2015

 25ساعة

صيانة أجهزة الحاسوب

459

امل داوود النحوي

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/11_29/11/2015

 25ساعة

صيانة أجهزة الحاسوب

460

فمر محمد موسى

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/11_29/11/2015

 25ساعة

صيانة أجهزة الحاسوب

461

ربى زهير أبو الرب

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/11_29/11/2015

 25ساعة

صيانة أجهزة الحاسوب

462

رغده محمد يوسف سباعنه

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/11_29/11/2015

 25ساعة

صيانة أجهزة الحاسوب

463

حنين زياد زين الدين

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/11_29/11/2015

 25ساعة

صيانة أجهزة الحاسوب

464

أسماء عبد الفتاح أبو جعب

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/11_29/11/2015

 25ساعة

صيانة أجهزة الحاسوب

465

ايمان محمد صدقي غريبه

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/11_29/11/2015

 25ساعة

صيانة أجهزة الحاسوب

466

زينب محمود عبد الجليل حمامره

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/11_29/11/2015

 25ساعة

صيانة أجهزة الحاسوب

467

مالك حسام حسن حوشيه

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/11_29/11/2015

 25ساعة

صيانة أجهزة الحاسوب

468

عبد المنعم منذر عبد المنعم محاميد

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/11_29/11/2015

 25ساعة

صيانة أجهزة الحاسوب

469

احمد لبيب قطيط

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/11_29/11/2015

 25ساعة

صيانة أجهزة الحاسوب

470

احمد بسام قاسم وشاحي

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/11_29/11/2015

 25ساعة

صيانة أجهزة الحاسوب

471

رزان عمر محمد زين الدين

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/11_29/11/2015

 25ساعة

صيانة أجهزة الحاسوب

472

محمد منتصر محمد عوده

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/11_29/11/2015

 25ساعة

صيانة أجهزة الحاسوب

473

يزن جمال عبد اللطيف أبو بكر

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/11_29/11/2015

 25ساعة

صيانة أجهزة الحاسوب

474

عبد الجبار هاشم عبد الجبار خطيب

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/11_29/11/2015

 25ساعة

صيانة أجهزة الحاسوب

475

إبراهيم محمد فريحات

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/11_29/11/2015

 25ساعة

صيانة أجهزة الحاسوب

476

ندين محمد محمود أبو الهيجا

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/11_29/11/2015

 25ساعة

صيانة أجهزة الحاسوب

477

ليالي خالد نزاله

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/11_29/11/2015

 25ساعة

صيانة أجهزة الحاسوب

478

رهام غالب عبد العزيز نعيم

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/11_29/11/2015

 25ساعة

صيانة أجهزة الحاسوب

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/11_29/11/2015

 25ساعة

صيانة أجهزة الحاسوب

479

اسراء مروان عبد هللا حيدريه

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/11_29/11/2015

 25ساعة

صيانة أجهزة الحاسوب

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/11_29/11/2015

 25ساعة

صيانة أجهزة الحاسوب

480

مرام احمد حسن نعيرات

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

481

امنه مصطفى خميس عوده

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

598944331

21/11_29/11/2015

 25ساعة

صيانة أجهزة الحاسوب

482

محمود مصطفى محمد زقزوق

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

21/11_29/11/2015

 25ساعة

صيانة أجهزة الحاسوب

483

محمود وليد محمود العتر

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

 25ساعة

صيانة أجهزة الحاسوب

484

سجود حسين عبد هللا جمال

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/11_29/11/2015

صيانة أجهزة الحاسوب

485

منى موسى امين نواهضه

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/11_29/11/2015

 25ساعة

486

دالل هشام محمود زين الدين

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/11_29/11/2015

 25ساعة

صيانة أجهزة الحاسوب

487

ضياء اسامه محمود صبيحات

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/11_29/11/2015

 25ساعة

صيانة أجهزة الحاسوب

488

أسماء ايسر انيس زيود

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/11_29/11/2015

 25ساعة

صيانة أجهزة الحاسوب

489

بسمه حكمت محمود نصر

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/11_29/11/2015

 25ساعة

صيانة أجهزة الحاسوب

490

ايمان احمد امين أبو نعيم

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/11_29/11/2015

 25ساعة

صيانة أجهزة الحاسوب

491

اشواق مشتاق خليل جمعه

أنظمة معلومات حاسوبية

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/11_29/11/2015

 25ساعة

صيانة أجهزة الحاسوب

492

احمد عالن موسى الحاج

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/11_29/11/2015

 25ساعة

صيانة أجهزة الحاسوب

493

معاذ جمال سليمان سعيد

أنظمة معلومات حاسوبية

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/11_29/11/2015

 25ساعة

صيانة أجهزة الحاسوب

494

محمد عياد محمود زكارنه

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/11_29/11/2015

 25ساعة

صيانة أجهزة الحاسوب

495

دريد معمر عايد محمود

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/11_29/11/2015

 25ساعة

صيانة أجهزة الحاسوب

496

احمد لبيب قطيط

أنظمة معلومات حاسوبية

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

21/11_29/11/2015

 25ساعة

صيانة أجهزة الحاسوب

497

مها جمال احمد حمد

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

29/11/2015_21/11

 25ساعة

صيانة أجهزة الحاسوب

498

اسراء امين احمد أبو الرب

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

29/11/2015_21/11

 25ساعة

صيانة أجهزة الحاسوب

499

تقوى عدنان يوسف سباعنه

خدمة إجتماعية

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

15/10/2015/_12/10

 25ساعة

مهارة الكتابة الصحفيه

500

انصار بالل محمد صالح

خدمة إجتماعية

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

15/10/2015/_12/10

 25ساعة

مهارة الكتابة الصحفيه

501

رؤى محمد عبد الرحمن مشارقه

محاسبة

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

15/10/2015/_12/10

 25ساعة

مهارة الكتابة الصحفيه

502

االء غسان نصر أبو عبيد

علوم مالية ومصرفية

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

15/10/2015/_12/10

 25ساعة

مهارة الكتابة الصحفيه

503

والء جمال محمد السعدي

تعليم العلوم

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

15/10/2015/_12/10

 25ساعة

مهارة الكتابة الصحفيه

504

هناء جمال محمد السعدي

إدارة أعمال

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

15/10/2015/_12/10

 25ساعة

مهارة الكتابة الصحفيه

505

ميساء ماهر فريد جمال

إدارة أعمال

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

15/10/2015/_12/10

 25ساعة

مهارة الكتابة الصحفيه

506

هديل محمد محمود أبو الهيجا

تعليم العلوم

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

15/10/2015/_12/10

 25ساعة

مهارة الكتابة الصحفيه

507

نورس محمد حسين جالمنه

إدارة أعمال

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

15/10/2015/_12/10

 25ساعة

مهارة الكتابة الصحفيه

508

دنيا مفيد محمد جربان

محاسبة

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

15/10/2015/_12/10

 25ساعة

مهارة الكتابة الصحفيه

509

امتثال صالح المساعيد

إقتصاد

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

15/10/2015/_12/10

 25ساعة

مهارة الكتابة الصحفيه

510

اروى خالد إبراهيم خمايسه

محاسبة

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

15/10/2015/_12/10

 25ساعة

مهارة الكتابة الصحفيه

511

اصاله عيد خالد منصور

اللغه العربية وأساليب تدريسها

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

15/10/2015/_12/10

 25ساعة

مهارة الكتابة الصحفيه

512

براء عبد اللطيف عطاطره

إدارة صحية

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

15/10/2015/_12/10

 25ساعة

مهارة الكتابة الصحفيه

513

رحمه محمد سليم هزهوزي

التربية الخاصة

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

15/10/2015/_12/10

 25ساعة

مهارة الكتابة الصحفيه

514

ريهام جمال الفايد

مرحلة أساسية أولى

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

15/10/2015/_12/10

 25ساعة

مهارة الكتابة الصحفيه

515

حنان نضال محمد فوزي

اللغه العربية وأساليب تدريسها

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

15/10/2015/_12/10

 25ساعة

مهارة الكتابة الصحفيه

516

سماح محمود عبد الرحمن صالح

اللغه العربية وأساليب تدريسها

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

15/10/2015/_12/10

 25ساعة

مهارة الكتابة الصحفيه

517

وسام نضال عبد اللطيف أبو مويس

تعليم االجتماعيات

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

15/10/2015/_12/10

 25ساعة

مهارة الكتابة الصحفيه

518

نسمه محمود خالد أبو بكر

اللغه العربية وأساليب تدريسها

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

15/10/2015/_12/10

 25ساعة

مهارة الكتابة الصحفيه

519

خالد احمد خالد االفندي

خدمة إجتماعية

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

15/10/2015/_12/10

 25ساعة

مهارة الكتابة الصحفيه

520

محمد توفيق محمد استيتي

مرحلة أساسية أولى

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

15/10/2015/_12/10

 25ساعة

مهارة الكتابة الصحفيه

521

عائشه علي عبد الجليل العيه

أنظمة معلومات حاسوبية

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

15/10/2015/_12/10

 25ساعة

مهارة الكتابة الصحفيه

522

ايات علي عبد الجليل العيه

إدارة أعمال

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

15/10/2015/_12/10

 25ساعة

مهارة الكتابة الصحفيه

523

ناردين مالك اميل عيسى

خدمة إجتماعية

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

15/10/2015/_12/10

 25ساعة

مهارة الكتابة الصحفيه

524

محمد عياد محمود زكارنه

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

15/10/2015/_12/10

 25ساعة

مهارة الكتابة الصحفيه

525

انغام ناصر محمد كميل

محاسبة

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

15/10/2015/_12/10

 25ساعة

مهارة الكتابة الصحفيه

526

والء موسى اسعد زيد

اللغه العربية وأساليب تدريسها

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

15/10/2015/_12/10

 25ساعة

مهارة الكتابة الصحفيه

527

عبد الباسط كايد نظمي جمعه

محاسبة

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

15/10/2015/_12/10

 25ساعة

مهارة الكتابة الصحفيه

528

دينا رضوان توفيق غنام

إدارة أعمال

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

15/10/2015/_12/10

 25ساعة

مهارة الكتابة الصحفيه

529

مهند اسامه محمد غانم

محاسبة

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

15/10/2015/_12/10

 25ساعة

مهارة الكتابة الصحفيه

530

يوسف عنان يوسف مرعي

محاسبة

مديرية الحكم المحلي

42501361

13/9/2015

ثالث شهور

تدريب

531

هال محمد خليل مراحين

إقتصاد

مؤسسة فاتن لالقراض

42439355

2/9/25015

ثالث شهور

تدريب

532

امال فياض احمد فقها

علوم مالية ومصرفية

البك اإلسالمي الفلسطيني

42504052

14/9/2015

 100ساعة

تدريب

533

سلسبيل محمد عبد الرحيم غانم

إدارة أعمال

مديرية التربيه والتعليم

42438567

15/9/2015

 100ساعة

تدريب

534

شروق تحسين فايز قبها

إدارة أعمال

مديرية التربيه والتعليم

42438567

15/9/2015

 100ساعة

تدريب

535

اتوار رفيق محمود غنام

علوم مالية ومصرفية

البنك اإلسالمي العربي

42437080

9/2/2015

 100ساعة

تدريب

536

رشا سعيد محمد عالونه

علوم مالية ومصرفية

البنك اإلسالمي العربي

42437080

9/2/2015

 100ساعة

تدريب

537

هيا زيد نمر زيد

محاسبة

الشركه العالميه للتأمين

42436812

9/6/2015

شهران

تدريب

538

رحيق سعد مصباح عويص

إدارة أعمال

الشركه العالميه للتأمين

42436812

9/6/2015

شهران

تدريب

539

صابرين يوسف عارف سعيد

محاسبة

مشفى الشهيد خليل سليمان

42501057

9/6/2015

 50ساعة

تدريب

إدارة أعمال

تدريب

مشفى الشهيد خليل سليمان

42501057

9/6/2015

 50ساعة

540

مجاهد محمود حسن سايس

مديرية النقل والمواصالت

42436867

9/7/2015

شهران

تدريب

بنك القاهره عمان

42418001

9/9/2015

 100ساعة

تدريب

541

سالم حسام عبد هللا قبها

إدارة أعمال

542

رفح جمال عبد الرحمن زبيدي

علوم مالية ومصرفية

مؤسسة اكاد لالقراض الزراعي

599672017

9/9/2015

 100ساعة

تدريب

543

هال محمد خليل مراحين

إقتصاد

42505854

/19/2015

شهران

تدريب

544

اروى عبد هللا محمد غنيم

إقتصاد

شركة كهرباء الشمال

14/9/2015

شهران

تدريب

545

فرات امين حلمي السوقي

علوم مالية ومصرفية

مشفى الشهيد خليل سليمان

42501057

شهران

تدريب

546

انوار رفيق محمود غنام

علوم مالية ومصرفية

مستشفى االمل

42503680

10/4/2015

تدريب

547

رشا سعيد محمد عالونه

علوم مالية ومصرفية

مستشفى االمل

42503680

10/4/2015

شهران

548

فداء جميل عبد الفتاح طوباسي

علوم مالية ومصرفية

بنك القاهره عمان

42418008

10/11/2015

 100ساعة

تدريب

549

ادعاء اسعد سليم عبيد

إدارة أعمال

البنك الوطني

42502931

10/11/2015

 100ساعة

تدريب

550

اروى عزام مصطفى زكارنه

إدارة أعمال

البنك الوطني

42502931

10/11/2015

 100ساعة

تدريب

551

مناربشار علي عمريه

علوم مالية ومصرفية

بنك القاهره عمان

42418008

10/11/2015

 100ساعة

تدريب

552

فرات امين حلمي السوقي

علوم مالية ومصرفية

بنك القاهره عمان

42418008

20/9/2015

 100ساعة

تدريب

553

نورا حسين احمد الشريف

محاسبة

بنك القاهره عمان

42418008

20/9/2015

 100ساعة

تدريب

554

لمى احمد محمود قصراوي

إدارة أعمال

مديرية النقل والمواصالت

42436867

20/9/2015

شهران

تدريب

555

صابرين يوسف عارف سعيد

محاسبة

مشفى الشهيد خليل سليمان

42501057

26/9/2015

شهران

تدريب

556

مجاهد محمود حسن سايس

إدارة أعمال

مشفى الشهيد خليل سليمان

42501057

26/9/2015

شهران

تدريب

557

وسيم شحاده احمد خمايسه

علوم مالية ومصرفية

البك اإلسالمي الفلسطيني

504052

20/10/2015

 100ساعة

تدريب

558

انعام توفيق عايش توفيق

محاسبة

مستشفى االمل

42503680

19/10/2015

 100ساعة

تدريب

559

هبه عبد الستار عويضات

محاسبة

مستشفى االمل

42503680

19/10/2015

 100ساعة

تدريب

560

محمد عبد المجيد حسني أبو الرب

محاسبة

بنك القاهره عمان

42503680

10/7/2015

 100ساعة

تدريب

561

مطيع يوسف نمر أبو ساره

إقتصاد

مديرية االقتصاد الوطني

42437063

28/10/2015

شهران

تدريب

562

طارق امين احمد مرعي

محاسبة

البنك األهلي األردني

42436385

28/10/2015

شهران

تدريب

563

محمد سليمان عبد الكريم زكارنه

تسويق

شركة المشرق للتامين

4250486

31/10/2015

شهران

تدريب

564

ايناس مالك نايف عبادي

إقتصاد

بنك القاهره عمان

42503680

11/10/2015

 100ساعة

تدريب

565

دعاء اسعد سليم عبيد

إدارة أعمال

البنك الوطني

42502931

11/8/2015

 100ساعة

تدريب

566

نور إبراهيم سليم أبو عبيد

إدارة أعمال

مديرية الحكم المحلي

42501361

16/11/2015

شهران

تدريب

567

منار بشار علي عمريه

علوم مالية ومصرفية

بنك القاهره عمان

42503680

10/11/2015

شهران

تدريب

568

ماريا رضوان رفيق عالونه

إدارة أعمال

شركة إبداع للتمويل

592880781

20/12/2015

شهران

تدريب

569

اسراء خالد عطا عمريه

إدارة أعمال

شركة إبداع للتمويل

592880781

20/12/2015

شهران

تدريب

570

عرين هاني محمد بركات

إدارة أعمال

مديرية مكتب العمل

42433096

30/12/2015

شهران

تدريب

571

عائده محمد علي نادي

إدارة أعمال

مديرية مكتب العمل

42433096

30/12/2015

شهران

تدريب

572

مرح باسل شحاده عواكمه

علوم مالية ومصرفية

بنك االستثمار

436562

30/12/2015

شهران

تدريب

573

ايسر محمد توفيق جرار

المحاسبة

البنك اإلسالمي العربي

42437080

21/3/2016

 100ساعة

إداري

574

تهاني تيسير نايف سمار

المحاسبة

البنك اإلسالمي العربي

42437080

27/3/2016

 100ساعة

إداري

575

اسراء نبيل محمود هصيص

المحاسبة

البنك اإلسالمي العربي

42437080

4/6/2016

 100ساعة

إداري

576

حنان محمد "جمال صبحي"حمدان

المحاسبة

البنك اإلسالمي العربي

42437080

4/6/2016

 100ساعة

إداري

577

هناء حسام الدين السعدي

علوم مالية ومصرفية

البك اإلسالمي الفلسطيني

42504052

17/1/2016

 100ساعة

إداري

578

اثير جالل امين زكارنه

علوم مالية ومصرفية

البك اإلسالمي الفلسطيني

42504052

2/8/2016

 100ساعة

إداري

579

صمود سالم عطا معالي

المحاسبة

البك اإلسالمي الفلسطيني

42504052

1/5/2016

 100ساعة

إداري

580

عبير عيسى محمد السعدي

علوم مالية ومصرفية

البك اإلسالمي الفلسطيني

42504052

1/11/2016

 100ساعة

إداري

581

مرح باسل شحاده عواكمه

علوم مالية ومصرفية

البنك الوطني

42502931

1/12/2016

 100ساعة

إداري

582

سماح عماد يوسف علي

علوم مالية ومصرفية

البنك الوطني

42502931

17/1/2016

 100ساعة

إداري

583

شذى ماجد محمد شملولي

إدارة اعمال

مديرية الحكم المحلي

42502931

17/2/2016

ثالث شهور

إداري

584

زين زياد داوود زيادة

إدارة اعمال

الشركه العالميه للتأمين

42436812

13/2/2016

شهران

إداري

585

امل عصام محمود مصلح

إدارة صحية

مؤسسة إنجاز فلسطين وفرع جنين

598904506

20/3_12/4/2016

 16ساعة

مساري الى المهنيه

586

هيا محمد عبد هللا اجبور

إدارة صحية

مؤسسة إنجاز فلسطين وفرع جنين

598904506

20/3_12/4/2016

 16ساعة

مساري الى المهنيه

587

حنان نضال محمد فوزي خليل

اللغه العربية وأساليب تدريسها

مؤسسة إنجاز فلسطين وفرع جنين

598904506

20/3_12/4/2016

 16ساعة

مساري الى المهنيه

588

أسماء خالد محمد ملحم

إدارة اعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين وفرع جنين

598904506

20/3_12/4/2016

 16ساعة

مساري الى المهنيه

589

لينا وائل صبري زيد

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

مؤسسة إنجاز فلسطين وفرع جنين

598904506

20/3_12/4/2016

 16ساعة

مساري الى المهنيه

590

رشا حسن موسى

خدمة إجتماعية

مؤسسة إنجاز فلسطين وفرع جنين

598904506

20/3_12/4/2016

 16ساعة

مساري الى المهنيه

591

حنين احمد موسى سعيد

خدمة إجتماعية

مؤسسة إنجاز فلسطين وفرع جنين

598904506

20/3_12/4/2016

 16ساعة

مساري الى المهنيه

592

امل مطيع محمد مرعي

المحاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين وفرع جنين

598904506

20/3_12/4/2016

 16ساعة

مساري الى المهنيه

593

لينا باسم مصطفى صالح

إدارة صحية

مؤسسة إنجاز فلسطين وفرع جنين

598904506

20/3_12/4/2016

 16ساعة

مساري الى المهنيه

594

حسين يحيى حسين أبو الرب

إدارة اعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين وفرع جنين

598904506

20/3_12/4/2016

 16ساعة

مساري الى المهنيه

595

بادره رسالن السعدي

تنمية المجتمع المحلي

مؤسسة إنجاز فلسطين وفرع جنين

598904506

20/3_12/4/2016

 16ساعة

مساري الى المهنيه

596

عمر حسنين عبد اللطيف حسين

التسويق

مؤسسة إنجاز فلسطين وفرع جنين

598904506

20/3_12/4/2016

 16ساعة

مساري الى المهنيه

597

صفاء تحسين فؤاد الجمال

إدارة اعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين وفرع جنين

598904506

20/3_12/4/2016

 16ساعة

مساري الى المهنيه

598

عريب خالد توفيق شلبي

إدارة اعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين وفرع جنين

598904506

20/3_12/4/2016

 16ساعة

مساري الى المهنيه

599

هداء عبد الرحمن كميل

خدمة إجتماعية

مؤسسة إنجاز فلسطين وفرع جنين

598904506

20/3_12/4/2016

 16ساعة

مساري الى المهنيه

600

اسالم عمارنه

إقتصاد

مؤسسة إنجاز فلسطين وفرع جنين

598904506

20/3_12/4/2016

 16ساعة

مساري الى المهنيه

601

ازهار خالد جهاد فايد

أساليب تدريس الرياضيات

مؤسسة إنجاز فلسطين وفرع جنين

598904506

20/3_12/4/2016

 16ساعة

مساري الى المهنيه

602

سالم محمد فوزي أبو عون

إدارة صحية

مؤسسة إنجاز فلسطين وفرع جنين

598904506

20/3_12/4/2016

 16ساعة

مساري الى المهنيه

603

ناردين مالك اميل عيسى

خدمة إجتماعية

مؤسسة إنجاز فلسطين وفرع جنين

598904506

20/3_12/4/2016

 16ساعة

مساري الى المهنيه

604

مريم محمد سليم أبو بكر

اللغه العربية وأساليب تدريسها

مؤسسة إنجاز فلسطين وفرع جنين

598904506

20/3_12/4/2016

 16ساعة

مساري الى المهنيه

605

مجد مروان شاكر

المحاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين وفرع جنين

598904506

20/3_12/4/2016

 16ساعة

مساري الى المهنيه

606

لؤي محمد مرعي اغباريه

تنمية المجتمع المحلي

مؤسسة إنجاز فلسطين وفرع جنين

598904506

20/3_12/4/2016

 16ساعة

مساري الى المهنيه

607

اسالم اسعد أبو عابد

تعليم االجتماعيات

مؤسسة إنجاز فلسطين وفرع جنين

598904506

20/3_12/4/2016

 16ساعة

مساري الى المهنيه

608

زينب محمود عالري

تعليم التربية اإلسالمية

مؤسسة إنجاز فلسطين وفرع جنين

598904506

20/3_12/4/2016

 16ساعة

مساري الى المهنيه

609

معتز جمال محمد نزال

إدارة اعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين وفرع جنين

598904506

20/3_12/4/2016

 16ساعة

مساري الى المهنيه

610

سجى فايز عادل عمارنه

إدارة صحية

مؤسسة إنجاز فلسطين وفرع جنين

598904506

20/3_12/4/2016

 16ساعة

مساري الى المهنيه

611

دياله فوزي طاهر قطيط

إدارة صحية

مؤسسة إنجاز فلسطين وفرع جنين

598904506

20/3_12/4/2016

 16ساعة

مساري الى المهنيه

612

االء منير محمد ربايعه

اللغه العربية وأساليب تدريسها

مؤسسة إنجاز فلسطين وفرع جنين

598904506

20/3_12/4/2016

 16ساعة

مساري الى المهنيه

613

فداء رائق محمود زكارنه

إدارة اعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين وفرع جنين

598904506

20/3_12/4/2016

 16ساعة

مساري الى المهنيه

614

أسماء خالد محمد ملحم

إدارة اعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين وفرع جنين

598904506

20/3_12/4/2016

 16ساعة

مساري الى المهنيه

615

ساجده اياد حمدان سماره

مرحلة أساسية أولى

مؤسسة إنجاز فلسطين وفرع جنين

598904506

20/3_12/4/2016

 16ساعة

مساري الى المهنيه

616

يزن نصار عارف عواد

المحاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين وفرع جنين

598904506

20/3_12/4/2016

 16ساعة

مساري الى المهنيه

617

خالد قاسم خالد حمدان

المحاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين وفرع جنين

598904506

12/4/2016_20/3

 16ساعة

مساري الى المهنيه

618

هيالنه أنور الكعبيه

تنمية المجتمع المحلي

مؤسسة إنجاز فلسطين وفرع جنين

598904506

12/4/2016_20/3

 16ساعة

مساري الى المهنيه

619

وفاء ناجح محمود سالم

خدمة إجتماعية

مؤسسة إنجاز فلسطين وفرع جنين

598904506

12/4/2016_20/3

 16ساعة

مساري الى المهنيه

620

ايمان احمد محمد ربايعه

إدارة اعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين وفرع جنين

598904506

12/4/2016_20/3

 16ساعة

مساري الى المهنيه

621

دعاء منير محمد ربايعه

إدارة اعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين وفرع جنين

598904506

12/4/2016_20/3

 16ساعة

مساري الى المهنيه

622

سيف محمد أبو سرور

المحاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين وفرع جنين

598904506

12/4/2016_20/3

 16ساعة

مساري الى المهنيه

623

محمد تيسير لحلوح

المحاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين وفرع جنين

598904506

12/4/2016_20/3

 16ساعة

مساري الى المهنيه

624

جواد احمد اليونس

المحاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين وفرع جنين

598904506

12/4/2016_20/3

 16ساعة

مساري الى المهنيه

625

داليا مصطفى محمد عارضه

التربية الخاصة

مؤسسة إنجاز فلسطين وفرع جنين

598904506

12/4/2016_20/3

 16ساعة

مساري الى المهنيه

626

حنين محمد محمود أبو حامد

إدارة اعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين وفرع جنين

598904506

12/4/2016_20/3

 16ساعة

مساري الى المهنيه

627

رشا حسن موسى

خدمة إجتماعية

مؤسسة إنجاز فلسطين وفرع جنين

598904506

12/4/2016_20/3

 16ساعة

مساري الى المهنيه

628

جمانه ميالد فرح دعيبس

إدارة صحية

مؤسسة إنجاز فلسطين وفرع جنين

598904506

12/4/2016_20/3

 16ساعة

مساري الى المهنيه

629

هنادي عدنان أبو حنانه

إدارة اعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين وفرع جنين

598904506

12/4/2016_20/3

 16ساعة

مساري الى المهنيه

630

فداء عمر محمود محمود

المحاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين وفرع جنين

598904506

12/4/2016_20/3

 16ساعة

مساري الى المهنيه

631

رياد اسعد صبري غباري

مرحلة أساسية أولى

مؤسسة إنجاز فلسطين وفرع جنين

598904506

20/3_12/4/2016

 16ساعة

مساري الى المهنيه

632

زكي محمد زكي حمدان

إدارة اعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين وفرع جنين

598904506

20/3_12/4/2016

 16ساعة

مساري الى المهنيه

633

سجى عازم سعود سماره

إدارة صحية

مؤسسة إنجاز فلسطين وفرع جنين

598904506

20/3_12/4/2016

 16ساعة

مساري الى المهنيه

634

جالء منتصر بهجت محمود

تعليم التربية اإلسالمية

مؤسسة إنجاز فلسطين وفرع جنين

598904506

20/3_12/4/2016

 16ساعة

مساري الى المهنيه

635

ايه حاتم سعيد جرار

المحاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين وفرع جنين

598904506

20/3_12/4/2016

 16ساعة

مساري الى المهنيه

636

منتهى كايد جهاد عواد

إدارة اعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين وفرع جنين

598904506

20/3_12/4/2016

 16ساعة

مساري الى المهنيه

637

مها محمد امين أبو الرب

إدارة اعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين وفرع جنين

598904506

20/3_12/4/2016

 16ساعة

مساري الى المهنيه

638

رشا مروان محمد عالونه

التربية الخاصة

مؤسسة إنجاز فلسطين وفرع جنين

598904506

20/3_12/4/2016

 16ساعة

مساري الى المهنيه

639

دعاء كاظم إبراهيم قشتم

علوم مالية ومصرفية

مؤسسة إنجاز فلسطين وفرع جنين

598904506

20/3_12/4/2016

 16ساعة

مساري الى المهنيه

640

صابرين أيوب حسن قشتم

اللغه العربية وأساليب تدريسها

مؤسسة إنجاز فلسطين وفرع جنين

598904506

20/3_12/4/2016

 16ساعة

مساري الى المهنيه

641

جنان محمد باسم حبش

تعليم التربية اإلسالمية

مؤسسة إنجاز فلسطين وفرع جنين

598904506

20/3_12/4/2016

 16ساعة

مساري الى المهنيه

642

احمد ناصر عبادي

إدارة اعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين وفرع جنين

598904506

20/3_12/4/2016

 16ساعة

مساري الى المهنيه

643

انوار ناصر احمد حثناوي

المحاسبة

أبو يعيش لتدقيق الحسابات

42504222

13/1/2016

 50ساعة

إداري

644

اثار حسن عبد الرحمن زكارنه

إقتصاد

بلدية قباطيه

42411606

18/1/2016

 100ساعة

إداري

645

هبه عبدالستار حسني عويضات

المحاسبة

بلدية قباطيه

42411606

30/3/2016

إداري

646

مرام مروان ساري مرشد

إقتصاد

بلدية كفراعي

42466481

18/1/2016

 100ساعة

إداري

647

عدي احمد عبد هللا جمال

إدارة اعمال

بلديه يعبد

42462770

2/10/2016

شهران

إداري

648

لينا يوسف احمد قصراوي

إدارة اعمال

بنك القاهره عمان

42503680

18/1/2016

 100ساعة

إداري

649

لينا عبد الهادي سليم صدقه

علوم مالية ومصرفية

بنك القاهره عمان

42503680

2/2/2016

ثالث شهور

إداري

650

وفاء عمر كامل قاللوه

أنظمة معلومات حاسوبية

بنك القدس

42502952

15/2/2016

 100ساعة

إداري

651

عبد المالك فهمي عبد هللا اقطيط

المحاسبة

بنك القدس

42502952

17/2/2016

 100ساعة

إداري

652

ايسر محمد توفيق جرار

المحاسبة

بنك فلسطين

2439523

2/2/2016

 100ساعة

إداري

653

والء زياد كامل سالمه

أنظمة معلومات حاسوبية

بنك فلسطين

42439523

4/10/2016

 100ساعة

إداري

654

اصايل جالل توفيق حبايبه

المحاسبة

بنك فلسطين

42439522

1/5/2016

 100ساعة

محاسب

655

امنه محمود محمد سمور

المحاسبة

جمال أبو فرحه لتدقيق الحسابات

42503693

1/10/2016

شهران

محاسب

656

انوار وحيد حسن برهم

المحاسبة

جمال أبو فرحه لتدقيق الحسابات

42503693

1/10/2016

شهران

إداري

657

خالد قاسم خالد حمدان

المحاسبة

جمال أبو فرحه لتدقيق الحسابات

42503693

2/9/2016

شهران

إداري

658

ميساء سمير راضي سوقي

أنظمة معلومات حاسوبية

دحبور لتدقيق الحسابات

42504924

1/10/2016

3شهور

محاسب

659

فاتن فتحي صادق مصلح

المحاسبة

دحبور لتدقيق الحسابات

42504924

28/12/2015

100ساعة

محاسب

660

شرف حسني احمد زيدان

علوم مالية ومصرفية

شركة إبداع للتمويل

42436648

17/4/2016

شهران

إداري

661

عدي احمد عبد هللا جمال

إدارة اعمال

شركة إبداع للتمويل

42436648

17/3/2017

شهران

إداري

662

اسيل وليد عبد الخالق طحاينه

المحاسبة

شركة إبداع للتمويل

42436648

18/2/2016

ثالث شهور

إداري

663

ايه تيسير محمد األشقر

المحاسبة

شركة إبداع للتمويل

42436648

29/2/2016

شهران

إداري

664

فداء مؤيد كامل عيسه

إدارة اعمال

شركة إبداع للتمويل

42436648

1/12/2016

شهران

إداري

665

مؤيد غالب علي السعدي

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

شركة االتصاالت الفلسطينيه

42503999

13/3/2016

 100ساعة

إداري

666

والء زياد كامل سالمة

أنظمة معلومات حاسوبية

شركة االتصاالت الفلسطينيه

42503999

4/10/2016

 100ساعة

إداري

667

انوار ناصر احمد حثناوي

المحاسبة

شركة التكافل للتامين

42505226

1/5/2016

شهران

إداري

668

جالء محمد حسن أبو سالمه

إدارة اعمال

شركة انوار المدينه للحج والعمره

42501022

17/2/2016

شهران

إداري

669

سماح رفقي مرعي مرعي

علوم مالية ومصرفية

شركة ترست

42502775

15/2/2016

شهران

إداري

670

االء نبيل عطا "قاسم سليمان"

المحاسبة

شركة صفد

42502323

27/3/2016

إداري

671

بهاء الدين اياد خمايسه

تعليم التربية اإلسالمية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

22/3_30/3/2016

 16ساعة

فن االلقاء والخطابه

672

بيان نصري حسن داوود

المحاسبة

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

22/3_30/3/2016

 16ساعة

فن االلقاء والخطابه

673

ريم معاويه محمود كميل

خدمة إجتماعية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

22/3_30/3/2016

 16ساعة

فن االلقاء والخطابه

674

عبد هللا محمد عبد هللا مرعي

مرحلة أساسية أولى

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

22/3_30/3/2016

 16ساعة

فن االلقاء والخطابه

675

أيوب محمد عبد الرحمن حرز هللا

المحاسبة

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

22/3_30/3/2016

 16ساعة

فن االلقاء والخطابه

676

حسين يحيى حسين أبو الرب

إدارة اعمال

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

22/3_30/3/2016

 16ساعة

فن االلقاء والخطابه

677

ملك جعفر خليليه

اللغه العربية وأساليب تدريسها

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

22/3_30/3/2016

 16ساعة

فن االلقاء والخطابه

678

دعاء احمد غربيه

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

30/3/2016_22/3

 16ساعة

فن االلقاء والخطابه

679

عبير زاهي يونس البزور

اللغه العربية وأساليب تدريسها

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

30/3/2016_22/3

 16ساعة

فن االلقاء والخطابه

680

رمال محمود حسن غنام

تعليم العلوم

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

30/3/2016_22/3

 16ساعة

فن االلقاء والخطابه

681

مجد احسان ربحي تقوي

خدمة إجتماعية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

30/3/2016_22/3

 16ساعة

فن االلقاء والخطابه

682

روضه امين توفيق زيد الكيالني

علوم مالية ومصرفية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

30/3/2016_22/3

 16ساعة

فن االلقاء والخطابه

683

والء حاتم خالد عبادي

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

30/3/2016_22/3

 16ساعة

فن االلقاء والخطابه

684

اسراء ماجد إبراهيم بدارنه

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

30/3/2016_22/3

 16ساعة

فن االلقاء والخطابه

685

سجود زياد عبد الجليل رواجبه

تعليم التربية اإلسالمية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

30/3/2016_22/3

 16ساعة

فن االلقاء والخطابه

686

شذى طارق عبد اللطيف حسنين

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

30/3/2016_22/3

 16ساعة

فن االلقاء والخطابه

687

وليد ضرار إبراهيم عز الدين

المحاسبة

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

30/3/2016_22/3

 16ساعة

فن االلقاء والخطابه

688

تهاني تيسير نايف سماره

المحاسبة

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

30/3/2016_22/3

 16ساعة

فن االلقاء والخطابه

689

يونس داود عبد اللطيف عالري

علوم مالية ومصرفية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

30/3/2016_22/3

 16ساعة

فن االلقاء والخطابه

690

انوار عمر لطفي جرار

خدمة إجتماعية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

30/3/2016_22/3

 16ساعة

فن االلقاء والخطابه

691

عرين يوسف احمد جبارين

اللغه العربية وأساليب تدريسها

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

30/3/2016_22/3

 16ساعة

فن االلقاء والخطابه

692

امنه احمد عبد العفو نزال

خدمة إجتماعية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

30/3/2016_22/3

 16ساعة

فن االلقاء والخطابه

693

اشواق امجد االقحش

إدارة صحية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

22/3_30/3/2016

 16ساعة

فن االلقاء والخطابه

694

اغصان برهان سليمان عزامطه

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

22/3_30/3/2016

 16ساعة

فن االلقاء والخطابه

695

شيرين ياسر عبد عزامطه

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

22/3_30/3/2016

 16ساعة

فن االلقاء والخطابه

696

رناد ذيب خليل حروب

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

22/3_30/3/2016

 16ساعة

فن االلقاء والخطابه

697

ثناء محمد سليمان عزامطه

تعليم التربية اإلسالمية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

22/3_30/3/2016

 16ساعة

فن االلقاء والخطابه

698

فاطمه عطا محمد عمار

اللغه العربية وأساليب تدريسها

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

22/3_30/3/2016

 16ساعة

فن االلقاء والخطابه

699

ساره عاهد وجيه طحاينه

إدارة صحية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

22/3_30/3/2016

 16ساعة

فن االلقاء والخطابه

700

شروق غسان محاميد

إدارة اعمال

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

22/3_30/3/2016

 16ساعة

فن االلقاء والخطابه

701

هناء خالد عواد

أساليب تدريس الرياضيات

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

22/3_30/3/2016

 16ساعة

فن االلقاء والخطابه

702

محمود رياض مسعود زغل

تعليم التربية اإلسالمية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

22/3_30/3/2016

 16ساعة

فن االلقاء والخطابه

703

فتحيه عبد هللا صالح خمايسه

تنمية المجتمع المحلي

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

22/3_30/3/2016

 16ساعة

فن االلقاء والخطابه

704

زينات محمد سعيد احمد أبو زينه

أساليب تدريس الرياضيات

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

22/3_30/3/2016

 16ساعة

فن االلقاء والخطابه

705

فردوس عبد الحميد وشاحي

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

22/3_30/3/2016

 16ساعة

فن االلقاء والخطابه

706

صمود يونس رشدي زيد

تعليم التربية اإلسالمية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

22/3_30/3/2016

 16ساعة

فن االلقاء والخطابه

707

اسيل زكريا سعيد قراريه

إدارة صحية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

22/3_30/3/2016

 16ساعة

فن االلقاء والخطابه

708

ورده عامر محمد أبو الرب

المحاسبة

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

22/3_30/3/2016

 16ساعة

فن االلقاء والخطابه

709

شيماء ماهر حسن محاميد

اللغه العربية وأساليب تدريسها

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

22/3_30/3/2016

 16ساعة

فن االلقاء والخطابه

710

المع عماد براهمه

تعليم االجتماعيات

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

22/3_30/3/2016

 16ساعة

فن االلقاء والخطابه

711

صابرين كمال إبراهيم صالح

المحاسبة

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

22/3_30/3/2016

 16ساعة

فن االلقاء والخطابه

712

ملوك فايز مصطفى خليليه

إدارة اعمال

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

22/3_30/3/2016

 16ساعة

فن االلقاء والخطابه

713

ثائر عالء تيسير مسقله

اللغه العربية وأساليب تدريسها

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

22/3_30/3/2016

 16ساعة

فن االلقاء والخطابه

714

احمد باسم سليمان عمارنه

المحاسبة

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

22/3_30/3/2016

 16ساعة

فن االلقاء والخطابه

715

شهم فيصل تركمان

تعليم التربية اإلسالمية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

22/3_30/3/2016

 16ساعة

فن االلقاء والخطابه

716

سناء عادل سليم هزهوزي

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

22/3_30/3/2016

 16ساعة

فن االلقاء والخطابه

717

والء حاتم عبادي

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

22/3_30/3/2016

 16ساعة

فن االلقاء والخطابه

718

كنان زهير زيدان بعجاوي

تعليم االجتماعيات

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

22/3_30/3/2016

 16ساعة

فن االلقاء والخطابه

719

سهى علي فالح صعابنه

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

22/3_30/3/2016

 16ساعة

فن االلقاء والخطابه

720

نضال نصر استيتي

مرحلة أساسية أولى

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

22/3_30/3/2016

 16ساعة

فن االلقاء والخطابه

721

ندى احمد حمدان

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

22/3_30/3/2016

 16ساعة

فن االلقاء والخطابه

722

فراس غالب محمد عمكاوي

التسويق

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

22/3_30/3/2016

 16ساعة

فن االلقاء والخطابه

723

قصي ايمن شريف سليمان

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

22/3_30/3/2016

 16ساعة

فن االلقاء والخطابه

724

هديل محمد أبو صالح

المحاسبة

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

22/3_30/3/2016

 16ساعة

فن االلقاء والخطابه

725

هبه عبد الرحيم العارضه

المحاسبة

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

22/3_30/3/2016

 16ساعة

فن االلقاء والخطابه

726

حنين خالد غريبيه

خدمة إجتماعية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

22/3_30/3/2016

 16ساعة

فن االلقاء والخطابه

727

مي زياد محمد أبو عون

إدارة صحية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

22/3_30/3/2016

 16ساعة

فن االلقاء والخطابه

728

ضحى عفيف شريف طحاينه

إدارة صحية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

22/3_30/3/2016

 16ساعة

فن االلقاء والخطابه

729

هبه سعيد احمد عابد

التربية الخاصة

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

3/4_10/4/2016

 20ساعة

البرمجه اللغويه العصبية

730

االء احمد إبراهيم هندي

المحاسبة

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

3/4_10/4/2016

 20ساعة

البرمجه اللغويه العصبية

731

شيماء إبراهيم شتيوي

إدارة صحية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

3/4_10/4/2016

 20ساعة

البرمجه اللغويه العصبية

732

زين زياد داود زياده

إدارة اعمال

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

3/4_10/4/2016

 20ساعة

البرمجه اللغويه العصبية

733

وفاء جعفر إبراهيم القصاروه

علوم مالية ومصرفية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

3/4_10/4/2016

 20ساعة

البرمجه اللغويه العصبية

734

ناردين مالك اميل عيسى

خدمة إجتماعية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

3/4_10/4/2016

 20ساعة

البرمجه اللغويه العصبية

735

براء محمد علي خلف

خدمة إجتماعية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

3/4_10/4/2016

 20ساعة

البرمجه اللغويه العصبية

736

فاديه جودت يحيى

تعليم العلوم

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

3/4_10/4/2016

 20ساعة

البرمجه اللغويه العصبية

737

هنادي محمد محمود أبو الرب

تنمية المجتمع المحلي

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

3/4_10/4/2016

 20ساعة

البرمجه اللغويه العصبية

738

لمى جمال هب الريج

إدارة صحية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

3/4_10/4/2016

 20ساعة

البرمجه اللغويه العصبية

739

عفاف صبحي عبد هللا جرادات

إدارة صحية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

10/4/2016_3/4

 20ساعة

البرمجه اللغويه العصبية

740

نور احمد حسن قاش

تعليم االجتماعيات

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

10/4/2016_3/4

 20ساعة

البرمجه اللغويه العصبية

741

منى خالد إسماعيل فاخوري

مرحلة أساسية أولى

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

10/4/2016_3/4

 20ساعة

البرمجه اللغويه العصبية

742

شذى توفيق يونس لبزور

خدمة إجتماعية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

10/4/2016_3/4

 20ساعة

البرمجه اللغويه العصبية

743

هبه غسان احسان طه

خدمة إجتماعية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

10/4/2016_3/4

 20ساعة

البرمجه اللغويه العصبية

744

دينا كمال فايز عياد

خدمة إجتماعية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

10/4/2016_3/4

 20ساعة

البرمجه اللغويه العصبية

745

داليا مصطفى محمد عارضه

إدارة اعمال

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

10/4/2016_3/4

 20ساعة

البرمجه اللغويه العصبية

746

حنين صالح إسماعيل مصري

تنمية المجتمع المحلي

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

10/4/2016_3/4

 20ساعة

البرمجه اللغويه العصبية

747

منى خلف عيد خلف

تنمية المجتمع المحلي

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

10/4/2016_3/4

 20ساعة

البرمجه اللغويه العصبية

748

رناد احسان جرار

إدارة اعمال

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

10/4/2016_3/4

 20ساعة

البرمجه اللغويه العصبية

749

رغده باسم نغنغيه

خدمة إجتماعية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

10/4/2016_3/4

 20ساعة

البرمجه اللغويه العصبية

750

عائشه صبحي عبد هللا جرادات

خدمة إجتماعية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

10/4/2016_3/4

 20ساعة

البرمجه اللغويه العصبية

751

هاجر سعيد تركمان

خدمة إجتماعية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

10/4/2016_3/4

 20ساعة

البرمجه اللغويه العصبية

752

انوار احمد فالح صعابنه

تعليم التربية اإلسالمية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

10/4/2016_3/4

 20ساعة

البرمجه اللغويه العصبية

753

رحمه نصر محمد نواصره

إدارة صحية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

10/4/2016_3/4

 20ساعة

البرمجه اللغويه العصبية

754

أسماء نصر محمد نواصره

اللغه العربية وأساليب تدريسها

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

3/4_10/4/2016

 20ساعة

البرمجه اللغويه العصبية

755

افراح توفيق صالح صعابنه

علوم مالية ومصرفية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

3/4_10/4/2016

 20ساعة

البرمجه اللغويه العصبية

756

انوار سيف الدين اغباري

علوم مالية ومصرفية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

3/4_10/4/2016

 20ساعة

البرمجه اللغويه العصبية

757

حنين محمود حسن سايس

علوم مالية ومصرفية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

3/4_10/4/2016

 20ساعة

البرمجه اللغويه العصبية

758

جمانه نضال عبد القادر

المحاسبة

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

3/4_10/4/2016

 20ساعة

البرمجه اللغويه العصبية

759

عال احمد اقحش

إدارة صحية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

3/4_10/4/2016

 20ساعة

البرمجه اللغويه العصبية

760

رنا احسان محمود جرار

إدارة اعمال

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

3/4_10/4/2016

 20ساعة

البرمجه اللغويه العصبية

761

ميساء جمال محمد نزال

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

3/4_10/4/2016

 20ساعة

البرمجه اللغويه العصبية

762

مرح صبحي مروح غنام

إدارة صحية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

3/4_10/4/2016

 20ساعة

البرمجه اللغويه العصبية

763

زهريه سمير مصطفى خمايسه

إدارة صحية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

3/4_10/4/2016

 20ساعة

البرمجه اللغويه العصبية

764

رشا مروان محمد عالونه

التربية الخاصة

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

3/4_10/4/2016

 20ساعة

البرمجه اللغويه العصبية

765

سهى علي فالح صعابنه

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

23/1_30/1/2016

 20ساعة

الخط العربي

766

ابتهال هشام كامل صعابنه

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

23/1_30/1/2016

 20ساعة

الخط العربي

767

ساجده بهجت شعبان

إدارة اعمال

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

23/1_30/1/2016

 20ساعة

الخط العربي

768

ليالي احمد نمر أبو بكر

اللغه العربية وأساليب تدريسها

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

23/1_30/1/2016

 20ساعة

الخط العربي

769

سالح بالل صالح

خدمة إجتماعية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

23/1_30/1/2016

 20ساعة

الخط العربي

770

نهيل تيسير اغباريه

إدارة صحية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

23/1_30/1/2016

 20ساعة

الخط العربي

771

ريم معاويه محمود كميل

خدمة إجتماعية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

23/1_30/1/2016

 20ساعة

الخط العربي

772

عبير زاهي يونس بزور

خدمة إجتماعية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

23/1_30/1/2016

 20ساعة

الخط العربي

773

هيا ماهر سميح مرعي

إدارة اعمال

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

23/1_30/1/2016

 20ساعة

الخط العربي

774

وفاء وائل احمد سعيد

اللغه العربية وأساليب تدريسها

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

23/1_30/1/2016

 20ساعة

الخط العربي

775

هبه سعيد احمد عابد

التربية الخاصة

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

23/1_30/1/2016

 20ساعة

الخط العربي

776

ملك جعفر صالح خليليه

اللغه العربية وأساليب تدريسها

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

23/1_30/1/2016

 20ساعة

الخط العربي

777

نسمه محمود خالد أبو بكر

اللغه العربية وأساليب تدريسها

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

23/1_30/1/2016

 20ساعة

الخط العربي

778

ايناس محمود نافع السعدي

اللغه العربية وأساليب تدريسها

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

23/1_30/1/2016

 20ساعة

الخط العربي

779

اصاله عبد خالد منصور

اللغه العربية وأساليب تدريسها

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

23/1_30/1/2016

 20ساعة

الخط العربي

780

شروق احمد صالح ربايعه

التربية الخاصة

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

23/1_30/1/2016

 20ساعة

الخط العربي

781

اسما كمال العيسى

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

23/1_30/1/2016

 20ساعة

الخط العربي

782

روان عزام فيصل فريحات

خدمة إجتماعية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

23/1_30/1/2016

 20ساعة

الخط العربي

783

ربى اسالم محمود الشيخ مصطفى

إدارة صحية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

23/1_30/1/2016

 20ساعة

الخط العربي

784

حسنيه حسين محمد أبو علي

خدمة إجتماعية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

23/1_30/1/2016

 20ساعة

الخط العربي

785

براءه حسين محمد أبو خضر

خدمة إجتماعية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

23/1_30/1/2016

 20ساعة

الخط العربي

786

نور نايف عبد هللا ربايعه

اللغه العربية وأساليب تدريسها

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

23/1_30/1/2016

 20ساعة

الخط العربي

787

هناء خالد وليد عواد

أساليب تدريس الرياضيات

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

23/1_30/1/2016

 20ساعة

الخط العربي

788

صفاء عقاب كامل محاميد

إدارة صحية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

23/1_30/1/2016

 20ساعة

الخط العربي

789

وسيم محمد حسين عطاطره

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

23/1_30/1/2016

 20ساعة

الخط العربي

790

ساره عاهد طحاينه

إدارة صحية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

21/2_29/2/2016

 20ساعة

المهارات األساسية في العالقات العامة

791

ساره عادل مرعي اغباريه

إدارة صحية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

21/2_29/2/2016

 20ساعة

المهارات األساسية في العالقات العامة

792

انوار علي خالد دمج

إدارة صحية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

21/2_29/2/2016

 20ساعة

المهارات األساسية في العالقات العامة

793

لما جمال عبد اللطيف هب الريح

إدارة صحية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

21/2_29/2/2016

 20ساعة

المهارات األساسية في العالقات العامة

794

سيرين مثقال محمد فريحات

إدارة صحية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

21/2_29/2/2016

 20ساعة

المهارات األساسية في العالقات العامة

795

دينا مهند سليمان أبو عليا

إدارة صحية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

21/2_29/2/2016

 20ساعة

المهارات األساسية في العالقات العامة

796

كوثر فخر الدين سالمه

إدارة صحية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

21/2_29/2/2016

 20ساعة

المهارات األساسية في العالقات العامة

797

تقوى نبيه عمر أبو الرب

إدارة صحية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

21/2_29/2/2016

 20ساعة

المهارات األساسية في العالقات العامة

798

ياسمين محمد عبد الرحمن أبو الرب

إدارة صحية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

21/2_29/2/2016

 20ساعة

المهارات األساسية في العالقات العامة

799

حنين غسان محمد أبو معال

إدارة صحية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

21/2_29/2/2016

 20ساعة

المهارات األساسية في العالقات العامة

800

أسماء نصر مصطفى شالميش

إدارة صحية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

29/2/2016_21/2

 20ساعة

المهارات األساسية في العالقات العامة

801

نوارمحمود مصطفى عامودي

إدارة صحية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

29/2/2016_21/2

 20ساعة

المهارات األساسية في العالقات العامة

802

يقين كفاح محمد سوقيه

إدارة صحية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

29/2/2016_21/2

 20ساعة

المهارات األساسية في العالقات العامة

803

روان اياد خالد سيد

إدارة صحية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

29/2/2016_21/2

 20ساعة

المهارات األساسية في العالقات العامة

804

ربى عبد هللا حسين عبادي

إدارة صحية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

21/2_29/2/2016

 20ساعة

المهارات األساسية في العالقات العامة

805

اشواق امجد اقحش

إدارة صحية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

21/2_29/2/2016

 20ساعة

المهارات األساسية في العالقات العامة

806

سيما باسم نواهضه

إدارة صحية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

21/2_29/2/2016

 20ساعة

المهارات األساسية في العالقات العامة

807

فداء عمر محمود محمود

إدارة صحية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

21/2_29/2/2016

 20ساعة

المهارات األساسية في العالقات العامة

808

دياله فوزي طاهر قطيط

إدارة صحية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

21/2_29/2/2016

 20ساعة

المهارات األساسية في العالقات العامة

809

سجى فايز عادل عمارنه

إدارة صحية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

21/2_29/2/2016

 20ساعة

المهارات األساسية في العالقات العامة

810

عرين محمد فارس أبو غالي

إدارة صحية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

21/2_29/2/2016

 20ساعة

المهارات األساسية في العالقات العامة

811

حنين جمال عبد الناصر محمد صباغ

إدارة صحية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

21/2_29/2/2016

 20ساعة

المهارات األساسية في العالقات العامة

812

جراح احمد محمد الغربيه

إدارة صحية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

21/2_29/2/2016

 20ساعة

المهارات األساسية في العالقات العامة

813

احمد علي محمد مرعي

إدارة صحية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

21/2_29/2/2016

 20ساعة

المهارات األساسية في العالقات العامة

814

عادل محمود علي العمور

إدارة صحية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

21/2_29/2/2016

 20ساعة

المهارات األساسية في العالقات العامة

815

احمد حسام محمد طه

إدارة صحية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

21/2_29/2/2016

 20ساعة

المهارات األساسية في العالقات العامة

816

مادلين امجد علي فراحتي

إدارة صحية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

21/2_29/2/2016

 20ساعة

المهارات األساسية في العالقات العامة

817

رنا احمد عمران

إدارة اعمال

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

21/2_29/2/2016

 20ساعة

المهارات األساسية في العالقات العامة

818

احمد علي محمد مرعي

إدارة صحية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

21/2_29/2/2016

 20ساعة

المهارات األساسية في العالقات العامة

819

امنه محي خالد بكر

إدارة صحية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

21/2_29/2/2016

 20ساعة

المهارات األساسية في العالقات العامة

820

هبه محي خالد بكر

إدارة صحية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

21/2_29/2/2016

 20ساعة

المهارات األساسية في العالقات العامة

821

يارا محمد محمود رواجبه

إدارة صحية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

21/2_29/2/2016

 20ساعة

المهارات األساسية في العالقات العامة

822

انوار فهيم مصطفى فريحات

إدارة صحية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

21/2_29/2/2016

 20ساعة

المهارات األساسية في العالقات العامة

823

مي حسام العمور

إدارة صحية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

21/2_29/2/2016

 20ساعة

المهارات األساسية في العالقات العامة

824

موريا كمال صالح أبو الزين

إدارة صحية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

21/2_29/2/2016

 20ساعة

المهارات األساسية في العالقات العامة

825

تسنيم احمد أبو معال

تعليم العلوم

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

21/2_29/2/2016

 20ساعة

المهارات األساسية في العالقات العامة

826

نجود اسامه زكي الواكد

إدارة صحية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

21/2_29/2/2016

 20ساعة

المهارات األساسية في العالقات العامة

827

بلقيس محمد يوسف مراعبه

إدارة صحية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

21/2_29/2/2016

 20ساعة

المهارات األساسية في العالقات العامة

828

صبري محمد صبري اغباريه

إدارة صحية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

21/2_29/2/2016

 20ساعة

المهارات األساسية في العالقات العامة

829

وسيم ايمن مبدا جرار

إدارة اعمال

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

21/2_29/2/2016

 20ساعة

المهارات األساسية في العالقات العامة

830

عباده صبيح عبد اللطيف عيسى

إدارة صحية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

21/2_29/2/2016

 20ساعة

المهارات األساسية في العالقات العامة

831

احمد ناصر عبادي

إدارة صحية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

21/2_29/2/2016

 20ساعة

المهارات األساسية في العالقات العامة

832

حسين يحيى أبو الرب

إدارة اعمال

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

21/2_29/2/2016

 20ساعة

المهارات األساسية في العالقات العامة

833

محمد حلمي محمد عطاطري

إدارة صحية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

21/2_29/2/2016

 20ساعة

المهارات األساسية في العالقات العامة

834

بدلين محمد فارس أبو غالي

المحاسبة

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

21/2_29/2/2016

 20ساعة

المهارات األساسية في العالقات العامة

835

صفاء خالد إسماعيل بكر

إدارة صحية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

21/2_29/2/2016

 20ساعة

المهارات األساسية في العالقات العامة

836

رامي محمد راغب عطاطري

المحاسبة

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

21/2_29/2/2016

 20ساعة

المهارات األساسية في العالقات العامة

837

محمد تيسير اغباريه

إدارة صحية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

21/2_29/2/2016

 20ساعة

المهارات األساسية في العالقات العامة

838

منتصر علي غنام

إدارة صحية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

21/2_29/2/2016

 20ساعة

المهارات األساسية في العالقات العامة

839

صفاء عقاب كامل محاميد

إدارة صحية

فرع جنين ومؤسسات المجتمع المحلي

42503351

21/2_29/2/2016

 20ساعة

المهارات األساسية في العالقات العامة

840

ايناس بالل أبو بكر

التربية الخاصة

مدرسة الحنان للصم والبكم وفرع جنين

42502772

20/2_12/4/2016

 20ساعة

دورة أساسيات لغة اإلشارة

841

اسراء محمد شعبان زيد

التربية الخاصة

مدرسة الحنان للصم والبكم وفرع جنين

42502772

20/2_12/4/2016

 20ساعة

دورة أساسيات لغة اإلشارة

842

مروى محمد عبد الرازق

التربية الخاصة

مدرسة الحنان للصم والبكم وفرع جنين

42502772

20/2_12/4/2016

 20ساعة

دورة أساسيات لغة اإلشارة

843

منى تيسير صرصور

التربية الخاصة

مدرسة الحنان للصم والبكم وفرع جنين

42502772

20/2_12/4/2016

 20ساعة

دورة أساسيات لغة اإلشارة

844

هند عماد عمر شهاب

التربية الخاصة

مدرسة الحنان للصم والبكم وفرع جنين

42502772

20/2_12/4/2016

 20ساعة

دورة أساسيات لغة اإلشارة

845

دعاء سعد نزال

التربية الخاصة

مدرسة الحنان للصم والبكم وفرع جنين

42502772

20/2_12/4/2016

 20ساعة

دورة أساسيات لغة اإلشارة

846

اماني وائل محاميد

التربية الخاصة

مدرسة الحنان للصم والبكم وفرع جنين

42502772

20/2_12/4/2016

 20ساعة

دورة أساسيات لغة اإلشارة

847

ياسمين زياد ربايعه

التربية الخاصة

مدرسة الحنان للصم والبكم وفرع جنين

42502772

20/2_12/4/2016

 20ساعة

دورة أساسيات لغة اإلشارة

848

فوزيه صالح محمد ربايعه

التربية الخاصة

مدرسة الحنان للصم والبكم وفرع جنين

42502772

20/2_12/4/2016

 20ساعة

دورة أساسيات لغة اإلشارة

849

نزيه مروان ربايعه

التربية الخاصة

مدرسة الحنان للصم والبكم وفرع جنين

42502772

20/2_12/4/2016

 20ساعة

دورة أساسيات لغة اإلشارة

850

االء رضوان احمد ربايعه

التربية الخاصة

مدرسة الحنان للصم والبكم وفرع جنين

42502772

12/4/2016_20/2

 20ساعة

دورة أساسيات لغة اإلشارة

851

لبنى محمود احمد صالح

التربية الخاصة

مدرسة الحنان للصم والبكم وفرع جنين

42502772

12/4/2016_20/2

 20ساعة

دورة أساسيات لغة اإلشارة

852

سماح احمد ياسين

التربية الخاصة

مدرسة الحنان للصم والبكم وفرع جنين

42502772

12/4/2016_20/2

 20ساعة

دورة أساسيات لغة اإلشارة

853

امال احمد جرار

التربية الخاصة

مدرسة الحنان للصم والبكم وفرع جنين

42502772

12/4/2016_20/2

 20ساعة

دورة أساسيات لغة اإلشارة

854

راويه محمد عبد اللطيف قبها

التربية الخاصة

مدرسة الحنان للصم والبكم وفرع جنين

42502772

12/4/2016_20/2

 20ساعة

دورة أساسيات لغة اإلشارة

855

يسرى بالل محمد نعيرات

التربية الخاصة

مدرسة الحنان للصم والبكم وفرع جنين

42502772

12/4/2016_20/2

 20ساعة

دورة أساسيات لغة اإلشارة

856

سنابل جمال حسن ربايعه

التربية الخاصة

مدرسة الحنان للصم والبكم وفرع جنين

42502772

12/4/2016_20/2

 20ساعة

دورة أساسيات لغة اإلشارة

857

ايناس محمد غباريه

التربية الخاصة

مدرسة الحنان للصم والبكم وفرع جنين

42502772

12/4/2016_20/2

 20ساعة

دورة أساسيات لغة اإلشارة

858

جهاد مؤيد طالب فارس

التربية الخاصة

مدرسة الحنان للصم والبكم وفرع جنين

42502772

12/4/2016_20/2

 20ساعة

دورة أساسيات لغة اإلشارة

859

بشير احمد ولد علي

التربية الخاصة

مدرسة الحنان للصم والبكم وفرع جنين

42502772

12/4/2016_20/2

 20ساعة

دورة أساسيات لغة اإلشارة

860

قتيبه عاطف محمد أبو عره

التربية الخاصة

مدرسة الحنان للصم والبكم وفرع جنين

42502772

12/4/2016_20/2

 20ساعة

دورة أساسيات لغة اإلشارة

861

محمد فؤاد محمد أبو الوفا

التربية الخاصة

مدرسة الحنان للصم والبكم وفرع جنين

42502772

12/4/2016_20/2

 20ساعة

دورة أساسيات لغة اإلشارة

862

نجاة فتحي خطيب

التربية الخاصة

مدرسة الحنان للصم والبكم وفرع جنين

42502772

12/4/2016_20/2

 20ساعة

دورة أساسيات لغة اإلشارة

863

رزان محمد عباس

التربية الخاصة

مدرسة الحنان للصم والبكم وفرع جنين

42502772

12/4/2016_20/2

 20ساعة

دورة أساسيات لغة اإلشارة

864

لمى عادل أبو حامد

التربية الخاصة

مدرسة الحنان للصم والبكم وفرع جنين

42502772

12/4/2016_20/2

 20ساعة

دورة أساسيات لغة اإلشارة

865

ضحى محمد عارضه

التربية الخاصة

مدرسة الحنان للصم والبكم وفرع جنين

42502772

20/2_12/4/2016

 20ساعة

دورة أساسيات لغة اإلشارة

866

سناء مصطفى توفيق عالونه

التربية الخاصة

مدرسة الحنان للصم والبكم وفرع جنين

42502772

20/2_12/4/2016

 20ساعة

دورة أساسيات لغة اإلشارة

867

فدوى عبد الحكميم السعدي

التربية الخاصة

مدرسة الحنان للصم والبكم وفرع جنين

42502772

20/2_12/4/2016

 20ساعة

دورة أساسيات لغة اإلشارة

868

امل محمود يوسف جرار

التربية الخاصة

مدرسة الحنان للصم والبكم وفرع جنين

42502772

20/2_12/4/2016

 20ساعة

دورة أساسيات لغة اإلشارة

869

عرين محمود حسن مشارقه

التربية الخاصة

مدرسة الحنان للصم والبكم وفرع جنين

42502772

20/2_12/4/2016

 20ساعة

دورة أساسيات لغة اإلشارة

870

شروق احمد صالح ربايعه

التربية الخاصة

مدرسة الحنان للصم والبكم وفرع جنين

42502772

20/2_12/4/2016

 20ساعة

دورة أساسيات لغة اإلشارة

871

جوني ميالد دعيبس

التربية الخاصة

مدرسة الحنان للصم والبكم وفرع جنين

42502772

20/2_12/4/2016

 20ساعة

دورة أساسيات لغة اإلشارة

872

شهد معين موسى بريكي

التربية الخاصة

مدرسة الحنان للصم والبكم وفرع جنين

42502772

20/2_12/4/2016

 20ساعة

دورة أساسيات لغة اإلشارة

873

داليا مصطفى محمد عارضه

التربية الخاصة

مدرسة الحنان للصم والبكم وفرع جنين

42502772

20/2_12/4/2016

 20ساعة

دورة أساسيات لغة اإلشارة

874

هيا اياد فريد مرعي

التربية الخاصة

مدرسة الحنان للصم والبكم وفرع جنين

42502772

20/2_12/4/2016

 20ساعة

دورة أساسيات لغة اإلشارة

875

عبير عمر نجيب مرشد

التربية الخاصة

مدرسة الحنان للصم والبكم وفرع جنين

42502772

20/2_12/4/2016

 20ساعة

دورة أساسيات لغة اإلشارة

876

هبه سعيد احمد عابد

التربية الخاصة

مدرسة الحنان للصم والبكم وفرع جنين

42502772

20/2_12/4/2016

 20ساعة

دورة أساسيات لغة اإلشارة

877

دانيه عصام عزات أبو الرب

التربية الخاصة

مدرسة الحنان للصم والبكم وفرع جنين

42502772

20/2_12/4/2016

 20ساعة

دورة أساسيات لغة اإلشارة

878

شهد سعيد مصطفى استيتي

التربية الخاصة

مدرسة الحنان للصم والبكم وفرع جنين

42502772

20/2_12/4/2016

 20ساعة

دورة أساسيات لغة اإلشارة

879

سناء عبد الكريم خالد منصور

التربية الخاصة

مدرسة الحنان للصم والبكم وفرع جنين

42502772

20/2_12/4/2016

 20ساعة

دورة أساسيات لغة اإلشارة

880

سناء عبد الكريم منصور

التربية الخاصة

مدرسة الحنان للصم والبكم وفرع جنين

42502772

20/2_12/4/2016

 20ساعة

دورة أساسيات لغة اإلشارة

881

رشا مروان محمد عالونه

التربية الخاصة

مدرسة الحنان للصم والبكم وفرع جنين

42502772

20/2_12/4/2016

 20ساعة

دورة أساسيات لغة اإلشارة

882

ديانا عماد أبو دقه

التربية الخاصة

مدرسة الحنان للصم والبكم وفرع جنين

42502772

20/2_12/4/2016

 20ساعة

دورة أساسيات لغة اإلشارة

883

اسيل خالد تركمان

التربية الخاصة

مدرسة الحنان للصم والبكم وفرع جنين

42502772

20/2_12/4/2016

 20ساعة

دورة أساسيات لغة اإلشارة

884

انوار عمر لطفي جرار

التربية الخاصة

مدرسة الحنان للصم والبكم وفرع جنين

42502772

20/2_12/4/2016

 20ساعة

دورة أساسيات لغة اإلشارة

885

االء حسن سليمان أبو جابر

التربية الخاصة

مدرسة الحنان للصم والبكم وفرع جنين

42502772

20/2_12/4/2016

 20ساعة

دورة أساسيات لغة اإلشارة

886

رؤى غالب حسين

التربية الخاصة

مدرسة الحنان للصم والبكم وفرع جنين

42502772

20/2_12/4/2016

 20ساعة

دورة أساسيات لغة اإلشارة

887

ازهار سامي عبد الجبار جرادات

إقتصاد

مديرية االقتصاد الوطني

42437063

1/12/2016

شهران

إداري

888

سكينه نايف محمد قصاروه

إقتصاد

مديرية االقتصاد الوطني

42437063

17/1/2016

شهران

إداري

889

ميرفت محمود احمد قذيله

أنظمة معلومات حاسوبية

مديرية الحكم المحلي

42501361

2/1/2016

ثالث شهور

إداري

890

وفاء سالمه عبد اللطيف ربايعه

إدارة اعمال

مديرية الحكم المحلي

42501361

18/2/2016

شهران

إداري

891

تحرير عاصي عبد الرحمن سليمان

إدارة اعمال

مديرية الحكم المحلي

42501361

18/2/2016

شهران

إداري

892

وفاء عمر كامل قاللوه

أنظمة معلومات حاسوبية

مستشفى الرازي

42502653

3/6/2016

شهر

إداري

893

رايه عمر عبد الكريم مصطفى

علوم مالية ومصرفية

مستشفى االمل

599525482

1/11/2016

ثالث شهور

محاسب

894

رهام محمود عبد الكريم زيود

إدارة اعمال

مكتب العمل

42503236

18/4/2016

ثالث شهور

إداري

895

عرين هاني محمد بركات

إدارة اعمال

مكتب العمل

42503236

30/12/2015

 6شهور

إداري

896

عائده محمد علي نادي

إدارة اعمال

مكتب العمل

42503236

30/12/2015

 6شهور

إداري

897

ماسه جهاد يوسف حمارشه

المحاسبة

مكتب أبو يعيش لتدقيق الحسابات

42504452

17/2/2016

شهران

إداري

898

عماد حمدان رجا ربايعه

المحاسبة

مكتب أبو يعيش لتدقيق الحسابات

42504452

17/2/2016

شهران

إداري

899

صفاء نوفل لطفي فقها

المحاسبة

مكتب أبو يعيش لتدقيق الحسابات

42504222

13/1/2016

 50ساعة

إداري

900

تسنيم عاصم علي زريقي

المحاسبة

مكتب جمال أبو فرحه

42503693

4/3/2016

شهران

إداري

901

تقوى عبد الناصر عزات زايد

علوم مالية ومصرفية

مؤسسة فاتن لالقراض

42439355

2/7/2016

 100ساعة

إداري

902

رغد عبد االله احمد قصراوي

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

7/2_11/2/2016

 25ساعة

دورة التصوير الفتوغرافي وتعديل الصورة

903

احمد بسام فتحي هب الريح

إدارة اعمال

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

7/2_11/2/2016

 25ساعة

دورة التصوير الفتوغرافي وتعديل الصورة

904

محمد سامي محمد جرار

إدارة اعمال

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

7/2_11/2/2016

 25ساعة

دورة التصوير الفتوغرافي وتعديل الصورة

905

هناء جمال محمد السعدي

إدارة اعمال

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

7/2_11/2/2016

 25ساعة

دورة التصوير الفتوغرافي وتعديل الصورة

906

أحالم نعيم احمد غزاوي

علوم مالية ومصرفية

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

7/2_11/2/2016

 25ساعة

دورة التصوير الفتوغرافي وتعديل الصورة

907

براءه حسين محمد أبو خضر

خدمة إجتماعية

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

7/2_11/2/2016

 25ساعة

دورة التصوير الفتوغرافي وتعديل الصورة

908

لينا وائل صبري زيد

خدمة إجتماعية

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

7/2_11/2/2016

 25ساعة

دورة التصوير الفتوغرافي وتعديل الصورة

909

سعيد احمد خالد حوشيه

أنظمة معلومات حاسوبية

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

7/2_11/2/2016

 25ساعة

دورة التصوير الفتوغرافي وتعديل الصورة

910

حازم محمود حمدان

أنظمة معلومات حاسوبية

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

7/2_11/2/2016

 25ساعة

دورة التصوير الفتوغرافي وتعديل الصورة

911

امل سعيد خباص

إدارة صحية

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

11/2/2016_7/2

 25ساعة

دورة التصوير الفتوغرافي وتعديل الصورة

912

ساجده سعيد خباص

المحاسبة

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

11/2/2016_7/2

 25ساعة

دورة التصوير الفتوغرافي وتعديل الصورة

913

دينا مفيد محمد جربان

المحاسبة

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

11/2/2016_7/2

 25ساعة

دورة التصوير الفتوغرافي وتعديل الصورة

914

نداء هاشم فايز كرم

تعليم التربية اإلسالمية

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

11/2/2016_7/2

 25ساعة

دورة التصوير الفتوغرافي وتعديل الصورة

915

ريم ربحي نزال

تعليم التربية اإلسالمية

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

11/2/2016_7/2

 25ساعة

دورة التصوير الفتوغرافي وتعديل الصورة

916

عبد هللا محمد عبد هللا مرعي

مرحلة أساسية أولى

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

11/2/2016_7/2

 25ساعة

دورة التصوير الفتوغرافي وتعديل الصورة

917

امين عبد الرحمن امين بكر

المحاسبة

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

11/2/2016_7/2

 25ساعة

دورة التصوير الفتوغرافي وتعديل الصورة

918

أيوب محمد عبد الرحمن حرز هللا

المحاسبة

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

11/2/2016_7/2

 25ساعة

دورة التصوير الفتوغرافي وتعديل الصورة

919

فريد برهان محفوظ مرعي

أنظمة معلومات حاسوبية

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

11/2/2016_7/2

 25ساعة

دورة التصوير الفتوغرافي وتعديل الصورة

920

هديل منير علي نعيرات

إدارة اعمال

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

11/2/2016_7/2

 25ساعة

دورة التصوير الفتوغرافي وتعديل الصورة

921

ايات عمر سمن

إدارة اعمال

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

11/2/2016_7/2

 25ساعة

دورة التصوير الفتوغرافي وتعديل الصورة

922

فاطمه حربي خليليه

إدارة اعمال

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

11/2/2016_7/2

 25ساعة

دورة التصوير الفتوغرافي وتعديل الصورة

923

اريج منير علي النعيرات

أنظمة معلومات حاسوبية

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

11/2/2016_7/2

 25ساعة

دورة التصوير الفتوغرافي وتعديل الصورة

924

ايمان صالح احمد عصفور

أنظمة معلومات حاسوبية

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

11/2/2016_7/2

 25ساعة

دورة التصوير الفتوغرافي وتعديل الصورة

925

محمد نجيب محمد نزال

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

11/2/2016_7/2

 25ساعة

دورة التصوير الفتوغرافي وتعديل الصورة

926

أسماء عبد الرحمن خمايسه

مرحلة أساسية أولى

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

7/2_11/2/2016

 25ساعة

دورة التصوير الفتوغرافي وتعديل الصورة

927

دعاء احمد نافع أبو الرب

مرحلة أساسية أولى

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

7/2_11/2/2016

 25ساعة

دورة التصوير الفتوغرافي وتعديل الصورة

928

علي محمود طاهر قاسم

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

7/2_11/2/2016

 25ساعة

دورة التصوير الفتوغرافي وتعديل الصورة

929

ساجده عادل عبد الرحمن أبو عيد

مرحلة أساسية أولى

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

7/2_11/2/2016

 25ساعة

دورة التصوير الفتوغرافي وتعديل الصورة

930

شروق عبد هللا محمود صبيحات

المحاسبة

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

7/2_11/2/2016

 25ساعة

دورة التصوير الفتوغرافي وتعديل الصورة

931

أسماء جمال عبد الكريم أبو ناعسه

المحاسبة

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

7/2_11/2/2016

 25ساعة

دورة التصوير الفتوغرافي وتعديل الصورة

932

مادلين عبد الرحيم عبد هللا عيسه

المحاسبة

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

7/2_11/2/2016

 25ساعة

دورة التصوير الفتوغرافي وتعديل الصورة

933

بهاء جهاد عبد الجبار أبو صالح

المحاسبة

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

7/2_11/2/2016

 25ساعة

دورة التصوير الفتوغرافي وتعديل الصورة

934

سناء تيسير عبد الرحمن أبو الرب

إدارة اعمال

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

7/2_11/2/2016

 25ساعة

دورة التصوير الفتوغرافي وتعديل الصورة

935

الفت امين محمد شحرور

المحاسبة

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

7/2_11/2/2016

 25ساعة

دورة التصوير الفتوغرافي وتعديل الصورة

936

اسراء احمد بشير حمدوني

إدارة اعمال

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

7/2_11/2/2016

 25ساعة

دورة التصوير الفتوغرافي وتعديل الصورة

937

اسيل احمد بشير حمدوني

إدارة صحية

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

7/2_11/2/2016

 25ساعة

دورة التصوير الفتوغرافي وتعديل الصورة

938

محمد عبد هللا احمد حج محمد

إدارة صحية

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

7/2_11/2/2016

 25ساعة

دورة التصوير الفتوغرافي وتعديل الصورة

939

يونس رياض إبراهيم أبو الوفا

التربية الخاصة

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

7/2_11/2/2016

 25ساعة

دورة التصوير الفتوغرافي وتعديل الصورة

940

مادلين عبد الرحيم عبد هللا عيسه

خدمة إجتماعية

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

7/2_11/2/2016

 25ساعة

دورة التصوير الفتوغرافي وتعديل الصورة

941

شجاع جمعه موسى أبو حمده

المحاسبة

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

7/2_11/2/2016

 25ساعة

دورة التصوير الفتوغرافي وتعديل الصورة

942

قاسم محمد محمود محاميد

أنظمة معلومات حاسوبية

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

7/2_11/2/2016

 25ساعة

دورة التصوير الفتوغرافي وتعديل الصورة

943

محمد خالد محمد خضر

المحاسبة

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

7/2_11/2/2016

 25ساعة

دورة التصوير الفتوغرافي وتعديل الصورة

944

محمد عدنان نافع مرعي

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

7/2_11/2/2016

 25ساعة

دورة التصوير الفتوغرافي وتعديل الصورة

945

حياة كمال حكمت أبو مويس

أنظمة معلومات حاسوبية

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

7/2_11/2/2016

 25ساعة

دورة التصوير الفتوغرافي وتعديل الصورة

946

روان محمد هاشم احمد أبو جعب

أنظمة معلومات حاسوبية

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

7/2_11/2/2016

 25ساعة

دورة التصوير الفتوغرافي وتعديل الصورة

947

نداء إبراهيم احمد فشافشه

إدارة صحية

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

7/2_11/2/2016

 25ساعة

دورة التصوير الفتوغرافي وتعديل الصورة

948

جنان عزمي فايق سالمه

إدارة صحية

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

7/2_11/2/2016

 25ساعة

دورة التصوير الفتوغرافي وتعديل الصورة

949

محمد نصر استيتي

اللغه العربية وأساليب تدريسها

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

7/2_11/2/2016

 25ساعة

دورة التصوير الفتوغرافي وتعديل الصورة

950

نضال نصر استيتي

مرحلة أساسية أولى

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

7/2_11/2/2016

 25ساعة

دورة التصوير الفتوغرافي وتعديل الصورة

951

ريما زياد الحج إبراهيم

المحاسبة

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

7/2_11/2/2016

 25ساعة

دورة التصوير الفتوغرافي وتعديل الصورة

952

شادلين محمد عبد القادر فريحات

إدارة صحية

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

7/2_11/2/2016

 25ساعة

دورة التصوير الفتوغرافي وتعديل الصورة

953

انوار منذر أبو الرب

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

7/2_11/2/2016

 25ساعة

دورة التصوير الفتوغرافي وتعديل الصورة

954

ياسمين منذر أبو الرب

إدارة اعمال

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

7/2_11/2/2016

 25ساعة

دورة التصوير الفتوغرافي وتعديل الصورة

955

أسماء زيد راشد زكارنه

مرحلة أساسية أولى

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

7/2_11/2/2016

 25ساعة

دورة التصوير الفتوغرافي وتعديل الصورة

956

ميسم يوسف سعيد زكارنه

إدارة اعمال

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

7/2_11/2/2016

 25ساعة

دورة التصوير الفتوغرافي وتعديل الصورة

957

رزان جمعه محمد الغربيه

إدارة اعمال

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

7/2_11/2/2016

 25ساعة

دورة التصوير الفتوغرافي وتعديل الصورة

958

ريهام جمال محمد فايد

مرحلة أساسية أولى

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

7/2_11/2/2016

 25ساعة

دورة التصوير الفتوغرافي وتعديل الصورة

959

اسراء عدنان محمد صقر

إدارة صحية

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

7/2_11/2/2016

 25ساعة

دورة التصوير الفتوغرافي وتعديل الصورة

960

احمد علي محمد مرعي

إدارة صحية

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

7/2_11/2/2016

 25ساعة

دورة التصوير الفتوغرافي وتعديل الصورة

961

انوار احمد فالح صعابنه

تعليم التربية اإلسالمية

نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس

598944331

7/2_11/2/2016

 25ساعة

دورة التصوير الفتوغرافي وتعديل الصورة

962

رغده باسم احمد نغنغيه

خدمة إجتماعية

نقابة األخصائيين اإلجتماعيين

599662280

8/2_21/2/2016

 25ساعة

أليات التعامل مع الصدمة النفسية

963

االء حسن سليمان أبو جابر

خدمة إجتماعية

نقابة األخصائيين اإلجتماعيين

599662280

8/2_21/2/2016

 25ساعة

أليات التعامل مع الصدمة النفسية

964

انصار بالل محمد صالح

خدمة إجتماعية

نقابة األخصائيين اإلجتماعيين

599662280

8/2_21/2/2016

 25ساعة

أليات التعامل مع الصدمة النفسية

965

رؤى محمود مشارقه

خدمة إجتماعية

نقابة األخصائيين اإلجتماعيين

599662280

8/2_21/2/2016

 25ساعة

أليات التعامل مع الصدمة النفسية

966

والء جمال أبو ناعسه

خدمة إجتماعية

نقابة األخصائيين اإلجتماعيين

599662280

8/2_21/2/2016

 25ساعة

أليات التعامل مع الصدمة النفسية

967

حسنيه حسين محمد أبو علي

خدمة إجتماعية

نقابة األخصائيين اإلجتماعيين

599662280

8/2_21/2/2016

 25ساعة

أليات التعامل مع الصدمة النفسية

968

براءه حسين محمد أبو عصفور

خدمة إجتماعية

نقابة األخصائيين اإلجتماعيين

599662280

8/2_21/2/2016

 25ساعة

أليات التعامل مع الصدمة النفسية

969

هبه غسان حسين طه

خدمة إجتماعية

نقابة األخصائيين اإلجتماعيين

599662280

8/2_21/2/2016

 25ساعة

أليات التعامل مع الصدمة النفسية

970

شذى توفيق يونس بزور

خدمة إجتماعية

نقابة األخصائيين اإلجتماعيين

599662280

8/2_21/2/2016

 25ساعة

أليات التعامل مع الصدمة النفسية

971

ساره راتب ذياب خلوف

خدمة إجتماعية

نقابة األخصائيين اإلجتماعيين

599662280

8/2_21/2/2016

 25ساعة

أليات التعامل مع الصدمة النفسية

972

رؤى غالب حسين أبو الرب

خدمة إجتماعية

نقابة األخصائيين اإلجتماعيين

599662280

21/2/2016_8/2

 25ساعة

أليات التعامل مع الصدمة النفسية

973

عرين محمود حسن مشارقه

خدمة إجتماعية

نقابة األخصائيين اإلجتماعيين

599662280

21/2/2016_8/2

 25ساعة

أليات التعامل مع الصدمة النفسية

974

ناردين مالك ايميل عيسى

خدمة إجتماعية

نقابة األخصائيين اإلجتماعيين

599662280

21/2/2016_8/2

 25ساعة

أليات التعامل مع الصدمة النفسية

975

حنين خالد فريد غربيه

خدمة إجتماعية

نقابة األخصائيين اإلجتماعيين

599662280

21/2/2016_8/2

 25ساعة

أليات التعامل مع الصدمة النفسية

976

سندس ياسين احمد أبو زيد

خدمة إجتماعية

نقابة األخصائيين اإلجتماعيين

599662280

21/2/2016_8/2

 25ساعة

أليات التعامل مع الصدمة النفسية

977

فوزيه كمال توفيق عيسه

خدمة إجتماعية

نقابة األخصائيين اإلجتماعيين

599662280

21/2/2016_8/2

 25ساعة

أليات التعامل مع الصدمة النفسية

978

مالك فتحي احمد حبايبه

خدمة إجتماعية

نقابة األخصائيين اإلجتماعيين

599662280

21/2/2016_8/2

 25ساعة

أليات التعامل مع الصدمة النفسية

979

مالك محمود حسن مشارقه

خدمة إجتماعية

نقابة األخصائيين اإلجتماعيين

599662280

21/2/2016_8/2

 25ساعة

أليات التعامل مع الصدمة النفسية

980

روان عوض ذياب فاعور

خدمة إجتماعية

نقابة األخصائيين اإلجتماعيين

599662280

21/2/2016_8/2

 25ساعة

أليات التعامل مع الصدمة النفسية

981

اسراء لؤي فخري احمد

خدمة إجتماعية

نقابة األخصائيين اإلجتماعيين

599662280

21/2/2016_8/2

 25ساعة

أليات التعامل مع الصدمة النفسية

982

هيا احمد عبد الكريم زيود

خدمة إجتماعية

نقابة األخصائيين اإلجتماعيين

599662280

21/2/2016_8/2

 25ساعة

أليات التعامل مع الصدمة النفسية

983

االء عطا احمد زيدا ن

خدمة إجتماعية

نقابة األخصائيين اإلجتماعيين

599662280

21/2/2016_8/2

 25ساعة

أليات التعامل مع الصدمة النفسية

984

نور عبد الرحمن حمد قاسم

خدمة إجتماعية

نقابة األخصائيين اإلجتماعيين

599662280

21/2/2016_8/2

 25ساعة

أليات التعامل مع الصدمة النفسية

985

حنين حسن عبد هللا جبارين

خدمة إجتماعية

نقابة األخصائيين اإلجتماعيين

599662280

21/2/2016_8/2

 25ساعة

أليات التعامل مع الصدمة النفسية

986

وفاء محمود سالم

خدمة إجتماعية

نقابة األخصائيين اإلجتماعيين

599662280

21/2/2016_8/2

 25ساعة

أليات التعامل مع الصدمة النفسية

987

شهد معين موسى بريكي

خدمة إجتماعية

نقابة األخصائيين اإلجتماعيين

599662280

8/2_21/2/2016

 25ساعة

أليات التعامل مع الصدمة النفسية

988

بيسام محمد عبد القادر فريحات

خدمة إجتماعية

نقابة األخصائيين اإلجتماعيين

599662280

8/2_21/2/2016

 25ساعة

أليات التعامل مع الصدمة النفسية

989

هيالنه أنور الكعبيه

خدمة إجتماعية

نقابة األخصائيين اإلجتماعيين

599662280

8/2_21/2/2016

 25ساعة

أليات التعامل مع الصدمة النفسية

990

صفد نمر احمد أبو ليه

خدمة إجتماعية

نقابة األخصائيين اإلجتماعيين

599662280

8/2_21/2/2016

 25ساعة

أليات التعامل مع الصدمة النفسية

991

داليا مصطفى محمد عارضه

خدمة إجتماعية

نقابة األخصائيين اإلجتماعيين

599662280

8/2_21/2/2016

 25ساعة

أليات التعامل مع الصدمة النفسية

992

هديل محمد أبو صالح

خدمة إجتماعية

نقابة األخصائيين اإلجتماعيين

599662280

8/2_21/2/2016

 25ساعة

أليات التعامل مع الصدمة النفسية

993

سالح بالل صالح

خدمة إجتماعية

نقابة األخصائيين اإلجتماعيين

599662280

8/2_21/2/2016

 25ساعة

أليات التعامل مع الصدمة النفسية

994

سجى جمال زيود

خدمة إجتماعية

نقابة األخصائيين اإلجتماعيين

599662280

8/2_21/2/2016

 25ساعة

أليات التعامل مع الصدمة النفسية

995

ميسون إبراهيم احمد عابد

علوم مالية ومصرفية

نقابة األخصائيين اإلجتماعيين

599662280

8/2_21/2/2016

 25ساعة

أليات التعامل مع الصدمة النفسية

996

ريم معاويه محمود كميل

خدمة إجتماعية

نقابة األخصائيين اإلجتماعيين

599662280

8/2_21/2/2016

 25ساعة

أليات التعامل مع الصدمة النفسية

997

انوار عمر لطفي جرار

خدمة إجتماعية

نقابة األخصائيين اإلجتماعيين

599662280

8/2_21/2/2016

 25ساعة

أليات التعامل مع الصدمة النفسية

998

هاجر سعيد تركمان

خدمة إجتماعية

نقابة األخصائيين اإلجتماعيين

599662280

8/2_21/2/2016

 25ساعة

أليات التعامل مع الصدمة النفسية

999

نهى زياد احمد عالونه

خدمة إجتماعية

نقابة األخصائيين اإلجتماعيين

599662280

8/2_21/2/2016

 25ساعة

أليات التعامل مع الصدمة النفسية

1000

فدوى عبد الحكيم السعدي

خدمة إجتماعية

نقابة األخصائيين اإلجتماعيين

599662280

8/2_21/2/2016

 25ساعة

أليات التعامل مع الصدمة النفسية

1001

لما عادل امين أبو حامد

التربية الخاصة

نقابة األخصائيين اإلجتماعيين

599662280

8/2_21/2/2016

 25ساعة

أليات التعامل مع الصدمة النفسية

1002

نور حسين احمد الشريف

المحاسبة

هيئة التوجيه السياسي

598955606

10/4_13/4/2016

 16ساعة

دورة اعداد كادر شبابي

1003

فداء رائق زكارنه

إدارة اعمال

هيئة التوجيه السياسي

598955606

10/4_13/4/2016

 16ساعة

دورة اعداد كادر شبابي

1004

ربا صدقي رفيق صدقه

إدارة اعمال

هيئة التوجيه السياسي

598955606

10/4_13/4/2016

 16ساعة

دورة اعداد كادر شبابي

1005

انوار احمد فالح صعابنه

تعليم التربية اإلسالمية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

10/4_13/4/2016

 16ساعة

دورة اعداد كادر شبابي

1006

نور حسين احمد الشريف

المحاسبة

هيئة التوجيه السياسي

598955606

10/4_13/4/2016

 16ساعة

دورة اعداد كادر شبابي

1007

فداء رائق زكارنه

إدارة اعمال

هيئة التوجيه السياسي

598955606

10/4_13/4/2016

 16ساعة

دورة اعداد كادر شبابي

1008

انوار احمد فالح صعابنه

تعليم التربية اإلسالمية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

10/4_13/4/2016

 16ساعة

دورة اعداد كادر شبابي

1009

نور حسين احمد الشريف

المحاسبة

هيئة التوجيه السياسي

598955606

10/4_13/4/2016

 16ساعة

دورة اعداد كادر شبابي

1010

رحمه نصر محمد نواصره

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

10/4_13/4/2016

 16ساعة

دورة اعداد كادر شبابي

1011

أسماء نصر محمد نواصره

اللغه العربية وأساليب تدريسها

هيئة التوجيه السياسي

598955606

10/4_13/4/2016

 16ساعة

دورة اعداد كادر شبابي

1012

افراح توفيق صالح صعابنه

علوم مالية ومصرفية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

10/4_13/4/2016

 16ساعة

دورة اعداد كادر شبابي

1013

انوار سيف الدين اغباري

علوم مالية ومصرفية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

10/4_13/4/2016

 16ساعة

دورة اعداد كادر شبابي

1014

رهام تيسير احمد حنايشه

المحاسبة

هيئة التوجيه السياسي

598955606

10/4_13/4/2016

 16ساعة

دورة اعداد كادر شبابي

1015

حنين محمود حسن سايس

علوم مالية ومصرفية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

10/4_13/4/2016

 16ساعة

دورة اعداد كادر شبابي

1016

جمانه نضال عبد القادر

إدارة اعمال

هيئة التوجيه السياسي

598955606

10/4_13/4/2016

 16ساعة

دورة اعداد كادر شبابي

1017

ناصر سعيد أبو سليم

علوم مالية ومصرفية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

10/4_13/4/2016

 16ساعة

دورة اعداد كادر شبابي

1018

شهد محمد جبر جرادات

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

10/4_13/4/2016

 16ساعة

دورة اعداد كادر شبابي

1019

روان زياد احمد دبوس

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

10/4_13/4/2016

 16ساعة

دورة اعداد كادر شبابي

1020

ناصر سعيد أبو سليم

علوم مالية ومصرفية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

10/4_13/4/2016

 16ساعة

دورة اعداد كادر شبابي

1021

ساجده محمد حسين نواصره

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

10/4_13/4/2016

 16ساعة

دورة اعداد كادر شبابي

1022

ميساء جمال محمد نزال

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

هيئة التوجيه السياسي

598955606

10/4_13/4/2016

 16ساعة

دورة اعداد كادر شبابي

1023

مرح صبحي مروح غنام

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

10/4_13/4/2016

 16ساعة

دورة اعداد كادر شبابي

1024

عدي هاني علي الغول

مرحلة أساسية أولى

هيئة التوجيه السياسي

598955606

10/4_13/4/2016

 16ساعة

دورة اعداد كادر شبابي

1025

شهد سعيد مصطفى استيتي

التربية الخاصة

هيئة التوجيه السياسي

598955606

10/4_13/4/2016

 16ساعة

دورة اعداد كادر شبابي

1026

ماسه جهاد حمارشه

المحاسبة

هيئة التوجيه السياسي

598955606

10/4_13/4/2016

 16ساعة

دورة اعداد كادر شبابي

1027

شهد محمد وجيه زيود

المحاسبة

هيئة التوجيه السياسي

598955606

10/4_13/4/2016

 16ساعة

دورة اعداد كادر شبابي

1028

زهريه سمير مصطفى خمايسه

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

10/4_13/4/2016

 16ساعة

دورة اعداد كادر شبابي

1029

ايمان احمد محمد ربايعه

إدارة اعمال

هيئة التوجيه السياسي

598955606

10/4_13/4/2016

 16ساعة

دورة اعداد كادر شبابي

1030

شيماء إبراهيم شتيوي

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

10/4_13/4/2016

 16ساعة

دورة اعداد كادر شبابي

1031

سندس مروان عبد هللا نعيرات

المحاسبة

هيئة التوجيه السياسي

598955606

10/4_13/4/2016

 16ساعة

دورة اعداد كادر شبابي

1032

سناء عبد الكريم خالد منصور

التربية الخاصة

هيئة التوجيه السياسي

598955606

10/4_13/4/2016

 16ساعة

دورة اعداد كادر شبابي

1033

اصاله عيد خالد منصور

اللغه العربية وأساليب تدريسها

هيئة التوجيه السياسي

598955606

13/4/2016_10/4

 16ساعة

دورة اعداد كادر شبابي

1034

دعاء منير محمد ربايعه

إدارة اعمال

هيئة التوجيه السياسي

598955606

13/4/2016_10/4

 16ساعة

دورة اعداد كادر شبابي

1035

االء منير محمد ربايعه

اللغه العربية وأساليب تدريسها

هيئة التوجيه السياسي

598955606

10/4_13/4/2016

 16ساعة

دورة اعداد كادر شبابي

1036

حيدر يوسف حيدر عمارنه

اللغه العربية وأساليب تدريسها

هيئة التوجيه السياسي

598955606

10/4_13/4/2016

 16ساعة

دورة اعداد كادر شبابي

1037

احمد باسم عمارنه

المحاسبة

هيئة التوجيه السياسي

598955606

10/4_13/4/2016

 16ساعة

دورة اعداد كادر شبابي

1038

محمود فريحات

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

10/4_13/4/2016

 16ساعة

دورة اعداد كادر شبابي

1039

احمد وائل مرعي

المحاسبة

هيئة التوجيه السياسي

598955606

10/4_13/4/2016

 16ساعة

دورة اعداد كادر شبابي

1040

االء احمد هندي

المحاسبة

هيئة التوجيه السياسي

598955606

10/4_13/4/2016

 16ساعة

دورة اعداد كادر شبابي

1041

جنان محمد حبش

تعليم التربية اإلسالمية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

10/4_13/4/2016

 16ساعة

دورة اعداد كادر شبابي

1042

فدوى حسن احمد زقزوق

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

10/4_13/4/2016

 16ساعة

دورة اعداد كادر شبابي

1043

عادل محمود علي العمور

إدارة صحية

هيئة التوجيه السياسي

598955606

10/4_13/4/2016

 16ساعة

دورة اعداد كادر شبابي

1044

عبد هللا محمد عبد هللا مرعي

مرحلة أساسية أولى

هيئة التوجيه السياسي

598955606

10/4_13/4/2016

 16ساعة

دورة اعداد كادر شبابي

1045

سجود حسين عبد هللا جمال

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

هيئة التوجيه السياسي

598955606

10/4_13/4/2016

 16ساعة

دورة اعداد كادر شبابي

1046

حنين صالح إسماعيل مصري

تنمية المجتمع المحلي

هيئة التوجيه السياسي

598955606

10/4_13/4/2016

 16ساعة

دورة اعداد كادر شبابي

1047

بهاء الدين وليد محمد ذياب

المحاسبة

معهد أبحاث ماس

22987053

14_31/3/2016

 5ايام

إدارة التكنولوجيا ووسائل التواصل االجتماعي

1048

ساجده خالد محمود أبو الهيجا

علوم مالية ومصرفية

معهد أبحاث ماس

22987053

14_31/3/2016

 5ايام

إدارة التكنولوجيا ووسائل التواصل االجتماعي

1049

بهاء الدين وليد محمد ذياب

المحاسبة

معهد أبحاث ماس

22987053

14_31/3/2016

 3ايام

دورة التخطيط وبناء المسار المهني

1050

ساجده خالد محمود أبو الهيجا

علوم مالية ومصرفية

معهد أبحاث ماس

22987053

14_31/3/2016

 3ايام

دورة التخطيط وبناء المسار المهني

1051

بهاء الدين وليد محمد ذياب

المحاسبة

معهد أبحاث ماس

22987053

14_31/3/2016

 5ايام

دورة القياده واخالقيات العمل واتخاذ القرارات

1052

ساجده خالد محمود أبو الهيجا

علوم مالية ومصرفية

معهد أبحاث ماس

22987053

14_31/3/2016

 5ايام

دورة القياده واخالقيات العمل واتخاذ القرارات

1053

هنا دي امجد وليد موسى

إنتاج نباتي ووقاية

وزارة الزراعة وفرع جنين

42503351

22/5_26/5/2016

 10ساعات

دورة الزراعة المائية

1054

ميساء نادر عبد الرحمن عالونه

إنتاج نباتي ووقاية

وزارة الزراعة وفرع جنين

42503351

22/5_26/5/2016

 10ساعات

دورة الزراعة المائية

1055

حنين احمد غانم

إنتاج نباتي ووقاية

وزارة الزراعة وفرع جنين

42503351

22/5_26/5/2016

 10ساعات

دورة الزراعة المائية

1056

سماح مصطفى عبد الرحمن عابد

إنتاج نباتي ووقاية

وزارة الزراعة وفرع جنين

42503351

22/5_26/5/2016

 10ساعات

دورة الزراعة المائية

1057

مائدة نضال علي ضراغمه

إنتاج نباتي ووقاية

وزارة الزراعة وفرع جنين

42503351

22/5_26/5/2016

 10ساعات

دورة الزراعة المائية

1058

بادره رسالن شافع سعدي

إنتاج نباتي ووقاية

وزارة الزراعة وفرع جنين

42503351

22/5_26/5/2016

 10ساعات

دورة الزراعة المائية

1059

عماد عصوص صالح بني عوده

إنتاج نباتي ووقاية

وزارة الزراعة وفرع جنين

42503351

22/5_26/5/2016

 10ساعات

دورة الزراعة المائية

1060

نور وجيه أديب

إنتاج نباتي ووقاية

وزارة الزراعة وفرع جنين

42503351

22/5_26/5/2016

 10ساعات

دورة الزراعة المائية

1061

جمة إبراهيم علي أبو حسن

إنتاج نباتي ووقاية

وزارة الزراعة وفرع جنين

42503351

22/5_26/5/2016

 10ساعات

دورة الزراعة المائية

1062

لينا محمد محمود صبح

إنتاج نباتي ووقاية

وزارة الزراعة وفرع جنين

42503351

22/5_26/5/2016

 10ساعات

دورة الزراعة المائية

1063

كرام عصام نمر صباح

إنتاج نباتي ووقاية

وزارة الزراعة وفرع جنين

42503351

22/5_26/5/2016

 10ساعات

دورة الزراعة المائية

1064

نشوى محمد صادق ياسين

إنتاج نباتي ووقاية

وزارة الزراعة وفرع جنين

42503351

22/5_26/5/2016

 10ساعات

دورة الزراعة المائية

1065

احمد زياد إبراهيم قال لوه

إنتاج نباتي ووقاية

وزارة الزراعة وفرع جنين

42503351

22/5_26/5/2016

 10ساعات

دورة الزراعة المائية

1066

أسيد احمد جميل بشارات

إنتاج نباتي ووقاية

وزارة الزراعة وفرع جنين

42503351

22/5_26/5/2016

 10ساعات

دورة الزراعة المائية

1067

مأمون طارق عمر ألعيسه

إنتاج نباتي ووقاية

وزارة الزراعة وفرع جنين

42503351

22/5_26/5/2016

 10ساعات

دورة الزراعة المائية

1068

لبيب محمد احمد بشارات

إنتاج نباتي ووقاية

وزارة الزراعة وفرع جنين

42503351

22/5_26/5/2016

 10ساعات

دورة الزراعة المائية

1069

قتادة نصفت بني عوده

إنتاج نباتي ووقاية

وزارة الزراعة وفرع جنين

42503351

22/5_26/5/2016

 10ساعات

دورة الزراعة المائية

1070

دعاء احمد خيري شعبان

إنتاج نباتي ووقاية

وزارة الزراعة وفرع جنين

42503351

22/5_26/5/2016

 10ساعات

دورة الزراعة المائية

1071

شريفه جهاد يوسف البزور

إنتاج نباتي ووقاية

وزارة الزراعة وفرع جنين

42503351

22/5_26/5/2016

 10ساعات

دورة الزراعة المائية

1072

ساجدة وليد جميل صعاب

إنتاج نباتي ووقاية

وزارة الزراعة وفرع جنين

42503351

22/5_26/5/2016

 10ساعات

دورة الزراعة المائية

1073

صالح حسن خليل ربايعه

إنتاج نباتي ووقاية

وزارة الزراعة وفرع جنين

42503351

22/5_26/5/2016

 10ساعات

دورة الزراعة المائية

1074

معتز نزيه مسعود رباعيه

إنتاج نباتي ووقاية

وزارة الزراعة وفرع جنين

42503351

22/5_26/5/2016

 10ساعات

دورة الزراعة المائية

1075

عيد مصطفى سعيد بشارات

إنتاج نباتي ووقاية

وزارة الزراعة وفرع جنين

42503351

22/5_26/5/2016

 10ساعات

دورة الزراعة المائية

1076

عادل ماهر حسين رباعيه

إنتاج نباتي ووقاية

وزارة الزراعة وفرع جنين

42503351

22/5_26/5/2016

 10ساعات

دورة الزراعة المائية

1077

سائد مصباح حسن مشارقه

إنتاج نباتي ووقاية

وزارة الزراعة وفرع جنين

42503351

22/5_26/5/2016

 10ساعات

دورة الزراعة المائية

1078

فتحيه عبد هللا صالح خمايسه

إنتاج نباتي ووقاية

وزارة الزراعة وفرع جنين

42503351

22/5_26/5/2016

 10ساعات

دورة الزراعة المائية

1079

شروق ذباب مصطفى بشارات

إنتاج نباتي ووقاية

وزارة الزراعة وفرع جنين

42503351

22/5_26/5/2016

 10ساعات

دورة الزراعة المائية

1080

روان رائد أبو عره

إنتاج نباتي ووقاية

وزارة الزراعة وفرع جنين

42503351

22/5_26/5/2016

 10ساعات

دورة الزراعة المائية

1081

عبد هللا مصطفى عقاب بني عوده

إنتاج نباتي ووقاية

وزارة الزراعة وفرع جنين

42503351

22/5_26/5/2016

 10ساعات

دورة الزراعة المائية

1082

وسيم سالمه محمود مطاوع

إنتاج نباتي ووقاية

وزارة الزراعة وفرع جنين

42503351

22/5_26/5/2016

 10ساعات

دورة الزراعة المائية

1083

احمد محمود يوسف ربايعه

إنتاج نباتي ووقاية

وزارة الزراعة وفرع جنين

42503351

22/5_26/5/2016

 10ساعات

دورة الزراعة المائية

1084

احمد خلف احمد بني عوده

إنتاج نباتي ووقاية

وزارة الزراعة وفرع جنين

42503351

22/5_26/5/2016

 10ساعات

دورة الزراعة المائية

1085

قدري احمد محمد عليات

إنتاج نباتي ووقاية

وزارة الزراعة وفرع جنين

42503351

22/5_26/5/2016

 10ساعات

دورة الزراعة المائية

1086

محمد ظافر عبوشي

إنتاج نباتي ووقاية

وزارة الزراعة وفرع جنين

42503351

22/5_26/5/2016

 10ساعات

دورة الزراعة المائية

1087

ناصر محمد محفوظ مرعي

إنتاج نباتي ووقاية

وزارة الزراعة وفرع جنين

42503351

22/5_26/5/2016

 10ساعات

دورة الزراعة المائية

1088

احمد عبد اللطيف أبو مطاوع

إنتاج نباتي ووقاية

وزارة الزراعة وفرع جنين

42503351

22/5_26/5/2016

 10ساعات

دورة الزراعة المائية

1089

حميد نايف محمد بشارات

إنتاج نباتي ووقاية

وزارة الزراعة وفرع جنين

42503351

22/5_26/5/2016

 10ساعات

دورة الزراعة المائية

1090

عالء الدين احمد مرعي مرعي

إنتاج نباتي ووقاية

وزارة الزراعة وفرع جنين

42503351

22/5_26/5/2016

 10ساعات

دورة الزراعة المائية

1091

احمد ماجد مصطفى ربايعه

إنتاج نباتي ووقاية

وزارة الزراعة وفرع جنين

42503351

22/5_26/5/2016

 10ساعات

دورة الزراعة المائية

1092

براء مصباح إبراهيم عوده

إنتاج نباتي ووقاية

وزارة الزراعة وفرع جنين

42503351

22/5_26/5/2016

 10ساعات

دورة الزراعة المائية

1093

رزان خضر محمد بشارات

إنتاج نباتي ووقاية

وزارة الزراعة وفرع جنين

42503351

22/5_26/5/2016

 10ساعات

دورة الزراعة المائية

1094

عهد نهاد حسين بني عوده

إنتاج نباتي ووقاية

وزارة الزراعة وفرع جنين

42503351

22/5_26/5/2016

 10ساعات

دورة الزراعة المائية

1095

جواد فوزي زكا رنه

إنتاج نباتي ووقاية

وزارة الزراعة وفرع جنين

42503351

22/5_26/5/2016

 10ساعات

دورة الزراعة المائية

1096

أشواق امجد االقحش

إنتاج نباتي ووقاية

وزارة الزراعة وفرع جنين

42503351

22/5_26/5/2016

 10ساعات

دورة الزراعة المائية

1097

دينا كمال فايز عبادي

إنتاج نباتي ووقاية

وزارة الزراعة وفرع جنين

42503351

22/5_26/5/2016

 10ساعات

دورة الزراعة المائية

1098

سامر حسن زيود

إنتاج نباتي ووقاية

وزارة الزراعة وفرع جنين

42503351

22/5_26/5/2016

 10ساعات

دورة الزراعة المائية

1099

سماح إبراهيم صالح

إدارة صحية

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

30/5/2016_25/5

 20ساعة

الخط العربي

1100

هبه سعيد احمد عابد

التربية الخاصة

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

30/5/2016_25/5

 20ساعة

الخط العربي

1101

جواد احمد اليونس

محاسبة

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

30/5/2016_25/5

 20ساعة

الخط العربي

1102

انغام ناصر محمد كميل

محاسبة

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

30/5/2016_25/5

 20ساعة

الخط العربي

1103

انصار بالل محمد صالح

خدمة إجتماعية

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

30/5/2016_25/5

 20ساعة

الخط العربي

1104

رؤى محمود مشارقه

محاسبة

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

30/5/2016_25/5

 20ساعة

الخط العربي

1105

غصون بالل محمد صالح

إنتاج نباتي ووقاية

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

30/5/2016_25/5

 20ساعة

الخط العربي

1106

سماح محمود عبد الرحمن صالح

اللغه العربية وأساليب تدريسها

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

30/5/2016_25/5

 20ساعة

الخط العربي

1107

مجدولين عصام سباعنه

مرحلة أساسية أولى

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

30/5/2016_25/5

 20ساعة

الخط العربي

1108

تسنيم حسين علي لعمور

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

30/5/2016_25/5

 20ساعة

الخط العربي

1109

تسنيم أمين زيدان حازم

اللغه العربية وأساليب تدريسها

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

30/5/2016_25/5

 20ساعة

الخط العربي

1110

زينب محمود علي العمور

محاسبة

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

30/5/2016_25/5

 20ساعة

الخط العربي

1111

عبد هللا محمد عبد هللا مرعي

مرحلة أساسية أولى

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

30/5/2016_25/5

 20ساعة

الخط العربي

1112

مهند هشام محمد صعابنه

إدارة أعمال

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

30/5/2016_25/5

 20ساعة

الخط العربي

1113

منى خلف عيد خلف

تنمية المجتمع المحلي

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

30/5/2016_25/5

 20ساعة

الخط العربي

1114

إيناس محمود نافع السعدي

إدارة أعمال

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

25/5_30/5/2016

 20ساعة

الخط العربي

1115

أمينه فايز احمد اسعد

إقتصاد

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

25/5_30/5/2016

 20ساعة

الخط العربي

1116

نور نايف عبد هللا ربايعه

اللغه العربية وأساليب تدريسها

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

25/5_30/5/2016

 20ساعة

الخط العربي

1117

أنوار احمد فالح صعابنه

تعليم التربية اإلسالمية

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

25/5_30/5/2016

 20ساعة

الخط العربي

1118

نور حسين احمد الشريف

محاسبة

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

25/5_30/5/2016

 20ساعة

الخط العربي

1119

ريم معاوية محمود كميل

خدمة إجتماعية

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

25/5_30/5/2016

 20ساعة

الخط العربي

1120

ربا صدقي رفيق صدقه

إدارة أعمال

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

25/5_30/5/2016

 20ساعة

الخط العربي

1121

أنوار احمد فالح صعابنه

تعليم التربية اإلسالمية

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

25/5_30/5/2016

 20ساعة

الخط العربي

1122

نور حسين احمد الشريف

محاسبة

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

25/5_30/5/2016

 20ساعة

الخط العربي

1123

فداء رائق زكا رنه

إدارة أعمال

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

25/5_30/5/2016

 20ساعة

الخط العربي

1124

ربا صدقي رفيق صدقه

إدارة أعمال

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

25/5_30/5/2016

 20ساعة

الخط العربي

1125

سجود زياد عبد الجليل رواجبه

تعليم التربية اإلسالمية

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

25/5_30/5/2016

 20ساعة

الخط العربي

1126

شذى طارق عبد اللطيف حسنين

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

25/5_30/5/2016

 20ساعة

الخط العربي

1127

وليد ضرار إبراهيم عز الدين

محاسبة

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

25/5_30/5/2016

 20ساعة

الخط العربي

1128

تهاني تيسير نايف سماره

محاسبة

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

25/5_30/5/2016

 20ساعة

الخط العربي

1129

اسيد احمد جميل بشارات

إنتاج نباتي ووقاية

شركة ريف لخدمات التمويل الصغير

02-2951071

18/5/2016

 3ساعات

ورشة أدوات التمويل اإلسالمي في شركة الريف

1130

محمد ظافر عبوشي

إنتاج نباتي ووقاية

شركة ريف لخدمات التمويل الصغير

02-2951071

18/5/2016

 3ساعات

ورشة أدوات التمويل اإلسالمي في شركة الريف

1131

سعيد مثقال سعيد نعيرات

إنتاج نباتي ووقاية

شركة ريف لخدمات التمويل الصغير

02-2951071

18/5/2016

 3ساعات

ورشة أدوات التمويل اإلسالمي في شركة الريف

1132

عادل ماهر حسني ربايعه

إنتاج نباتي ووقاية

شركة ريف لخدمات التمويل الصغير

02-2951071

18/5/2016

 3ساعات

ورشة أدوات التمويل اإلسالمي في شركة الريف

1133

لبيب محمد احمد بشارات

إنتاج نباتي ووقاية

شركة ريف لخدمات التمويل الصغير

02-2951071

18/5/2016

 3ساعات

ورشة أدوات التمويل اإلسالمي في شركة الريف

1134

ناصر محمد محفوظ مرعي

إنتاج نباتي ووقاية

شركة ريف لخدمات التمويل الصغير

02-2951071

18/5/2016

 3ساعات

ورشة أدوات التمويل اإلسالمي في شركة الريف

1135

فتحيه عبد هللا خمايسه

إنتاج نباتي ووقاية

شركة ريف لخدمات التمويل الصغير

02-2951071

18/5/2016

 3ساعات

ورشة أدوات التمويل اإلسالمي في شركة الريف

1136

كرام عصام نمر صباح

إنتاج نباتي ووقاية

شركة ريف لخدمات التمويل الصغير

02-2951071

18/5/2016

 3ساعات

ورشة أدوات التمويل اإلسالمي في شركة الريف

1137

ثناء عبد الباسط اسعد عبد المجيد

إنتاج نباتي ووقاية

شركة ريف لخدمات التمويل الصغير

02-2951071

18/5/2016

 3ساعات

ورشة أدوات التمويل اإلسالمي في شركة الريف

1138

لينا محمد محمود صبح

إنتاج نباتي ووقاية

شركة ريف لخدمات التمويل الصغير

02-2951071

18/5/2016

 3ساعات

ورشة أدوات التمويل اإلسالمي في شركة الريف

1139

ميساء نادر عبد الرحمن عالوته

إنتاج نباتي ووقاية

شركة ريف لخدمات التمويل الصغير

02-2951071

18/5/2016

 3ساعات

ورشة أدوات التمويل اإلسالمي في شركة الريف

1140

هنادي امجد وليد موسى

إنتاج نباتي ووقاية

شركة ريف لخدمات التمويل الصغير

02-2951071

18/5/2016

 3ساعات

ورشة أدوات التمويل اإلسالمي في شركة الريف

1141

هديل امجد موسى

إنتاج نباتي ووقاية

شركة ريف لخدمات التمويل الصغير

02-2951071

18/5/2016

 3ساعات

ورشة أدوات التمويل اإلسالمي في شركة الريف

1142

ساجدة وليد جميل صعابنه

إنتاج نباتي ووقاية

شركة ريف لخدمات التمويل الصغير

02-2951071

18/5/2016

 3ساعات

ورشة أدوات التمويل اإلسالمي في شركة الريف

1143

روان رائد خالد أبو عره

إنتاج نباتي ووقاية

شركة ريف لخدمات التمويل الصغير

02-2951071

18/5/2016

 3ساعات

ورشة أدوات التمويل اإلسالمي في شركة الريف

1144

محمد تيسير يوسف نعيرات

إنتاج نباتي ووقاية

شركة ريف لخدمات التمويل الصغير

02-2951071

18/5/2016

 3ساعات

ورشة أدوات التمويل اإلسالمي في شركة الريف

1145

رامي محمد خليل ذياب

إنتاج نباتي ووقاية

شركة ريف لخدمات التمويل الصغير

02-2951071

18/5/2016

 3ساعات

ورشة أدوات التمويل اإلسالمي في شركة الريف

1146

طارق بسام فتحي شيخ ابراهيم

إنتاج نباتي ووقاية

شركة ريف لخدمات التمويل الصغير

02-2951071

18/5/2016

 3ساعات

ورشة أدوات التمويل اإلسالمي في شركة الريف

1147

سامر ماهر وجيه زيود

إنتاج نباتي ووقاية

شركة ريف لخدمات التمويل الصغير

02-2951071

18/5/2016

 3ساعات

ورشة أدوات التمويل اإلسالمي في شركة الريف

1148

جهاد حسن محمد عبادي

إنتاج نباتي ووقاية

شركة ريف لخدمات التمويل الصغير

02-2951071

18/5/2016

 3ساعات

ورشة أدوات التمويل اإلسالمي في شركة الريف

1149

محمود رشاد محمود عبيد

إنتاج نباتي ووقاية

شركة ريف لخدمات التمويل الصغير

02-2951071

18/5/2016

 3ساعات

ورشة أدوات التمويل اإلسالمي في شركة الريف

1150

مروان محمود عبد الرحيم جمعه

إنتاج نباتي ووقاية

شركة ريف لخدمات التمويل الصغير

02-2951071

18/5/2016

 3ساعات

ورشة أدوات التمويل اإلسالمي في شركة الريف

1151

عيد مصطفى سعيد بشارات

إنتاج نباتي ووقاية

شركة ريف لخدمات التمويل الصغير

02-2951071

18/5/2016

 3ساعات

ورشة أدوات التمويل اإلسالمي في شركة الريف

1152

احمد رضوان سليم جرادات

إنتاج نباتي ووقاية

شركة ريف لخدمات التمويل الصغير

02-2951071

18/5/2016

 3ساعات

ورشة أدوات التمويل اإلسالمي في شركة الريف

1153

محمد نعمان احمد زيود

إنتاج نباتي ووقاية

شركة ريف لخدمات التمويل الصغير

02-2951071

18/5/2016

 3ساعات

ورشة أدوات التمويل اإلسالمي في شركة الريف

1154

احمد دواس نعمان عواد

إنتاج نباتي ووقاية

شركة ريف لخدمات التمويل الصغير

02-2951071

18/5/2016

 3ساعات

ورشة أدوات التمويل اإلسالمي في شركة الريف

1155

االء فريد عبد هللا حوشية

إنتاج نباتي ووقاية

شركة ريف لخدمات التمويل الصغير

02-2951071

18/5/2016

 3ساعات

ورشة أدوات التمويل اإلسالمي في شركة الريف

1156

اماني طالب عبد العزيز يغدم

إنتاج نباتي ووقاية

شركة ريف لخدمات التمويل الصغير

02-2951071

18/5/2016

 3ساعات

ورشة أدوات التمويل اإلسالمي في شركة الريف

1157

ايناس سالم ابو مويس

إنتاج نباتي ووقاية

شركة ريف لخدمات التمويل الصغير

02-2951071

18/5/2016

 3ساعات

ورشة أدوات التمويل اإلسالمي في شركة الريف

1158

مها مصباح مشارقة

إنتاج نباتي ووقاية

شركة ريف لخدمات التمويل الصغير

02-2951071

18/5/2016

 3ساعات

ورشة أدوات التمويل اإلسالمي في شركة الريف

1159

محمد احمد خضر طه

إنتاج نباتي ووقاية

شركة ريف لخدمات التمويل الصغير

02-2951071

18/5/2016

 3ساعات

ورشة أدوات التمويل اإلسالمي في شركة الريف

1160

مرام غالب عبد العزيز ابو نعيم

إنتاج نباتي ووقاية

شركة ريف لخدمات التمويل الصغير

02-2951071

18/5/2016

 3ساعات

ورشة أدوات التمويل اإلسالمي في شركة الريف

1161

الهام هاشم محمد سموري

إنتاج نباتي ووقاية

شركة ريف لخدمات التمويل الصغير

02-2951071

18/5/2016

 3ساعات

ورشة أدوات التمويل اإلسالمي في شركة الريف

1162

ايات عاطف محمود بني عوده

إنتاج نباتي ووقاية

شركة ريف لخدمات التمويل الصغير

02-2951071

18/5/2016

 3ساعات

ورشة أدوات التمويل اإلسالمي في شركة الريف

1163

جمه ابراهيم علي ابو الحسن

إنتاج نباتي ووقاية

شركة ريف لخدمات التمويل الصغير

02-2951071

18/5/2016

 3ساعات

ورشة أدوات التمويل اإلسالمي في شركة الريف

1164

نشوى محمد صادق ياسين

إنتاج نباتي ووقاية

شركة ريف لخدمات التمويل الصغير

02-2951071

18/5/2016

 3ساعات

ورشة أدوات التمويل اإلسالمي في شركة الريف

1165

هبه ياسين احمد سمور

إنتاج نباتي ووقاية

شركة ريف لخدمات التمويل الصغير

02-2951071

18/5/2016

 3ساعات

ورشة أدوات التمويل اإلسالمي في شركة الريف

1166

انس محمد علي عباس

إنتاج نباتي ووقاية

شركة ريف لخدمات التمويل الصغير

02-2951071

18/5/2016

 3ساعات

ورشة أدوات التمويل اإلسالمي في شركة الريف

1167

مجد سعيد ابو سليم

إنتاج نباتي ووقاية

شركة ريف لخدمات التمويل الصغير

02-2951071

18/5/2016

 3ساعات

ورشة أدوات التمويل اإلسالمي في شركة الريف

1168

محمود عدنان فرح

إنتاج نباتي ووقاية

شركة ريف لخدمات التمويل الصغير

02-2951071

18/5/2016

 3ساعات

ورشة أدوات التمويل اإلسالمي في شركة الريف

1169

احمد ماجد ربايعه

إنتاج نباتي ووقاية

شركة ريف لخدمات التمويل الصغير

02-2951071

18/5/2016

 3ساعات

ورشة أدوات التمويل اإلسالمي في شركة الريف

1170

أنوار وحيد حسن برهم

محاسبة

نقابة المحاسبين

597946293

24/6/2016_11/6

 20ساعة

برنامج األندلس للمحاسبة (سكوب)

1171

محمد عالء الدين حسن شعبان

محاسبة

نقابة المحاسبين

597946293

24/6/2016_11/6

 20ساعة

برنامج األندلس للمحاسبة (سكوب)

1172

ثمين احمد بعجاوي

إدارة صحية

نقابة المحاسبين

597946293

24/6/2016_11/6

 20ساعة

برنامج األندلس للمحاسبة (سكوب)

1173

لينا موسى محمود عتيق

محاسبة

نقابة المحاسبين

597946293

24/6/2016_11/6

 20ساعة

برنامج األندلس للمحاسبة (سكوب)

1174

لينا يوسف احمد قصراوي

إدارة أعمال

نقابة المحاسبين

597946293

24/6/2016_11/6

 20ساعة

برنامج األندلس للمحاسبة (سكوب)

1175

فداء عمر محمود

محاسبة

نقابة المحاسبين

597946293

11/6_24/6/2016

 20ساعة

برنامج األندلس للمحاسبة (سكوب)

1176

سجى عايد محمد أبو شمله

محاسبة

نقابة المحاسبين

597946293

11/6_24/6/2016

 20ساعة

برنامج األندلس للمحاسبة (سكوب)

1177

محمد شعبان احمد

محاسبة

نقابة المحاسبين

597946293

11/6_24/6/2016

 20ساعة

برنامج األندلس للمحاسبة (سكوب)

1178

يافا عقاب نجي نوا صره

علوم مالية ومصرفية

نقابة المحاسبين

597946293

11/6_24/6/2016

 20ساعة

برنامج األندلس للمحاسبة (سكوب)

1179

نافعة علي يونس صعابنه

علوم مالية ومصرفية

نقابة المحاسبين

597946293

11/6_24/6/2016

 20ساعة

برنامج األندلس للمحاسبة (سكوب)

1180

مروه هاني سليم طحاينه

علوم مالية ومصرفية

نقابة المحاسبين

597946293

11/6_24/6/2016

 20ساعة

برنامج األندلس للمحاسبة (سكوب)

1181

احمد محمود احمد العريدي

محاسبة

نقابة المحاسبين

597946293

11/6_24/6/2016

 20ساعة

برنامج األندلس للمحاسبة (سكوب)

1182

سامر مؤيد يوسف تركمان

محاسبة

نقابة المحاسبين

597946293

11/6_24/6/2016

 20ساعة

برنامج األندلس للمحاسبة (سكوب)

1183

جهاد وديع عبد الكريم العبسي

علوم مالية ومصرفية

نقابة المحاسبين

597946293

11/6_24/6/2016

 20ساعة

برنامج األندلس للمحاسبة (سكوب)

1184

نرجس عبد الرحيم عالوته

محاسبة

نقابة المحاسبين

597946293

11/6_24/6/2016

 20ساعة

برنامج األندلس للمحاسبة (سكوب)

1185

أحالم نعيم احمد غزاوي

علوم مالية ومصرفية

نقابة المحاسبين

597946293

11/6_24/6/2016

 20ساعة

برنامج األندلس للمحاسبة (سكوب)

1186

أيوب محمد عبد الرحمن حرز هللا

محاسبة

نقابة المحاسبين

597946293

11/6_24/6/2016

 20ساعة

برنامج األندلس للمحاسبة (سكوب)

1187

محمد جميل ياسين

محاسبة

نقابة المحاسبين

597946293

11/6_24/6/2016

 20ساعة

برنامج األندلس للمحاسبة (سكوب)

1188

نظمي رشيد عبد الرحمن

محاسبة

نقابة المحاسبين

597946293

11/6_24/6/2016

 20ساعة

برنامج األندلس للمحاسبة (سكوب)

1189

امتثال حسن المسا عيد

إقتصاد

نقابة المحاسبين

597946293

11/6_24/6/2016

 20ساعة

برنامج األندلس للمحاسبة (سكوب)

1190

اروي خالد إبراهيم خماسيه

محاسبة

نقابة المحاسبين

597946293

11/6_24/6/2016

 20ساعة

برنامج األندلس للمحاسبة (سكوب)

1191

احمد سليم عابد

محاسبة

نقابة المحاسبين

597946293

11/6_24/6/2016

 20ساعة

برنامج األندلس للمحاسبة (سكوب)

1192

زيد نامق عابد

محاسبة

نقابة المحاسبين

597946293

11/6_24/6/2016

 20ساعة

برنامج األندلس للمحاسبة (سكوب)

1193

شيرين خالد نمر خزيميه

علوم مالية ومصرفية

نقابة المحاسبين

597946293

11/6_24/6/2016

 20ساعة

برنامج األندلس للمحاسبة (سكوب)

1194

رنين منتصر سعيد حسن

محاسبة

نقابة المحاسبين

597946293

11/6_24/6/2016

 20ساعة

برنامج األندلس للمحاسبة (سكوب)

1195

وجيه سامر وجيه زيود

محاسبة

نقابة المحاسبين

597946293

11/6_24/6/2016

 20ساعة

برنامج األندلس للمحاسبة (سكوب)

1196

أسماء عزت بهجت محمود

محاسبة

نقابة المحاسبين

597946293

11/6_24/6/2016

 20ساعة

برنامج األندلس للمحاسبة (سكوب)

1197

زكي محمد زكي حمدانه

محاسبة

نقابة المحاسبين

597946293

11/6_24/6/2016

 20ساعة

برنامج األندلس للمحاسبة (سكوب)

1198

سجى عايد محمد أبو شمله

محاسبة

نقابة المحاسبين

597946293

11/6_24/6/2016

 20ساعة

برنامج األندلس للمحاسبة (سكوب)

1199

مالك مؤيد العيسي

علوم مالية ومصرفية

نقابة المحاسبين

597946293

11/6_24/6/2016

 20ساعة

برنامج األندلس للمحاسبة (سكوب)

1200

إيناس أيمن فريد حما رشة

إدارة أعمال

معهد جال كسي للتدريب

42502228

4/6_4/7/2016

 30ساعة

سكرتارية قانونية

1201

إيناس مالك نايف عبادي

محاسبة

معهد جال كسي للتدريب

42502228

4/6_4/7/2016

 30ساعة

سكرتارية قانونية

1202

إيمان عمر مصطفى ابو الرب

محاسبة

معهد جال كسي للتدريب

42502228

4/6_4/7/2016

 30ساعة

سكرتارية قانونية

1203

رغد عطية سلميان عطارة

علوم مالية ومصرفية

معهد جال كسي للتدريب

42502228

4/6_4/7/2016

 30ساعة

سكرتارية قانونية

1204

عبير إبراهيم عارف عبوشي

محاسبة

معهد جال كسي للتدريب

42502228

4/6_4/7/2016

 30ساعة

سكرتارية قانونية

1205

غدير جمال محمد عطارة

خدمة إجتماعية

معهد جال كسي للتدريب

42502228

4/6_4/7/2016

 30ساعة

سكرتارية قانونية

1206

مها محمد امين ابو الرب

التربية الخاصة

معهد جال كسي للتدريب

42502228

4/6_4/7/2016

 30ساعة

سكرتارية قانونية

1207

منتهى كايد جهاد عواد

التربية الخاصة

معهد جال كسي للتدريب

42502228

4/6_4/7/2016

 30ساعة

سكرتارية قانونية

1208

هبة توفيق سليمان العطاطرة

محاسبة

معهد جال كسي للتدريب

42502228

4/6_4/7/2016

 30ساعة

سكرتارية قانونية

1209

لونا نبيل جاد اسعيد

خدمة إجتماعية

معهد جال كسي للتدريب

42502228

4/6_4/7/2016

 30ساعة

سكرتارية قانونية

1210

شفاء محمد مصطفى عطاطرة

إدارة أعمال

معهد جال كسي للتدريب

42502228

4/6_4/7/2016

 30ساعة

سكرتارية قانونية

1211

فداء رائق محمود زكارنة

إدارة صحية

معهد جال كسي للتدريب

42502228

4/6_4/7/2016

 30ساعة

سكرتارية قانونية

1212

خلود زياد نصوح نزال

إدارة صحية

معهد جال كسي للتدريب

42502228

4/6_4/7/2016

 30ساعة

سكرتارية قانونية

1213

هيا محمد عبد هللا اجبور

إدارة صحية

معهد جال كسي للتدريب

42502228

4/6_4/7/2016

 30ساعة

سكرتارية قانونية

1214

امينة محمد صبحى ابو عطية

إدارة أعمال

معهد جال كسي للتدريب

42502228

4/6_4/7/2016

 30ساعة

سكرتارية قانونية

1215

منار عصام أحمد زيود

محاسبة

معهد جال كسي للتدريب

42502228

4/6_4/7/2016

 30ساعة

سكرتارية قانونية

1216

نهلة شاهر خالد ابو الرب

مرحلة أساسية أولى

معهد جال كسي للتدريب

42502228

4/6_4/7/2016

 30ساعة

سكرتارية قانونية

1217

رغد ثمين حسين بعجاوي

خدمة إجتماعية

معهد جال كسي للتدريب

42502228

4/6_4/7/2016

 30ساعة

سكرتارية قانونية

1218

دعاء احمد نافع ابو الرب

محاسبة

معهد جال كسي للتدريب

42502228

4/6_4/7/2016

 30ساعة

سكرتارية قانونية

1219

حنان محمد الفي عليات

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

معهد جال كسي للتدريب

42502228

4/6_4/7/2016

 30ساعة

سكرتارية قانونية

1220

النا يحيى يوسف ابو الرب

إدارة أعمال

معهد جال كسي للتدريب

42502228

4/6_4/7/2016

 30ساعة

سكرتارية قانونية

1221

شوق مشتاق خليل جمعة

أنظمة معلومات حاسوبية

معهد جال كسي للتدريب

42502228

4/7/2016_4/6

 30ساعة

سكرتارية قانونية

1222

زين زيادة داود زيادة

إدارة أعمال

معهد جال كسي للتدريب

42502228

4/7/2016_4/6

 30ساعة

سكرتارية قانونية

1223

امل عصام محمود مصلح

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

معهد جال كسي للتدريب

42502228

4/7/2016_4/6

 30ساعة

سكرتارية قانونية

1224

ايات علي عبد الجليل العتبة

إدارة أعمال

معهد جال كسي للتدريب

42502228

4/7/2016_4/6

 30ساعة

سكرتارية قانونية

1225

انوار وحيد حسن ابراهيم

محاسبة

معهد جال كسي للتدريب

42502228

4/7/2016_4/6

 30ساعة

سكرتارية قانونية

1226

سها احمد يوسف أبو النعاج

مرحلة أساسية أولى

قاعة المحافظة

42503351

27/4/2016

 3ساعات

ورشة امتحان الوظيفة العامة في المضمون
وكيفية التعامل معها

1227

مالك سهير طاهر حمامده

اللغه العربية وأساليب تدريسها

قاعة المحافظة

42503351

27/4/2016

 3ساعات

ورشة امتحان الوظيفة العامة في المضمون
وكيفية التعامل معها

1228

انوار وحيد حسن برهم

محاسبة

قاعة المحافظة

42503351

27/4/2016

 3ساعات

ورشة امتحان الوظيفة العامة في المضمون
وكيفية التعامل معها

1229

مالك هشام حسن حوشيه

أنظمة معلومات حاسوبية

قاعة المحافظة

42503351

27/4/2016

 3ساعات

ورشة امتحان الوظيفة العامة في المضمون
وكيفية التعامل معها

1230

نورا ماهر براهمه

تعليم االجتماعيات

قاعة المحافظة

42503351

27/4/2016

 3ساعات

ورشة امتحان الوظيفة العامة في المضمون
وكيفية التعامل معها

1231

ليالي مازن عبد هللا غزاوي

تعليم العلوم

قاعة المحافظة

42503351

27/4/2016

 3ساعات

ورشة امتحان الوظيفة العامة في المضمون
وكيفية التعامل معها

1232

نجوى رياض عمريه

إدارة أعمال

قاعة المحافظة

42503351

27/4/2016

 3ساعات

ورشة امتحان الوظيفة العامة في المضمون
وكيفية التعامل معها

1233

ايمان بكر احمد براهمه

إدارة أعمال

قاعة المحافظة

42503351

27/4/2016

 3ساعات

ورشة امتحان الوظيفة العامة في المضمون
وكيفية التعامل معها

1234

سونيا جمال شريف جربان

إدارة أعمال

قاعة المحافظة

42503351

27/4/2016

 3ساعات

ورشة امتحان الوظيفة العامة في المضمون
وكيفية التعامل معها

1235

زينه نزيه حج احمد

مرحلة أساسية أولى

قاعة المحافظة

42503351

27/4/2016

 3ساعات

ورشة امتحان الوظيفة العامة في المضمون
وكيفية التعامل معها

1236

أعياد عابد محمد نامق

مرحلة أساسية أولى

قاعة المحافظة

42503351

27/4/2016

 3ساعات

ورشة امتحان الوظيفة العامة في المضمون
وكيفية التعامل معها

1237

ازهار عيسى محمد

مرحلة أساسية أولى

قاعة المحافظة

42503351

27/4/2016

 3ساعات

ورشة امتحان الوظيفة العامة في المضمون
وكيفية التعامل معها

1238

رامي قاسم كامل

اللغه العربية وأساليب تدريسها

قاعة المحافظة

42503351

27/4/2016

 3ساعات

ورشة امتحان الوظيفة العامة في المضمون
وكيفية التعامل معها

1239

جلنار جمال محمد

مرحلة أساسية أولى

قاعة المحافظة

42503351

27/4/2016

 3ساعات

ورشة امتحان الوظيفة العامة في المضمون
وكيفية التعامل معها

1240

لينا رضوان توفيق غنام

إدارة أعمال

قاعة المحافظة

42503351

27/4/2016

 3ساعات

ورشة امتحان الوظيفة العامة في المضمون
وكيفية التعامل معها

1241

دينا رضوان توفيق غنام

إدارة أعمال

قاعة المحافظة

42503351

27/4/2016

 3ساعات

ورشة امتحان الوظيفة العامة في المضمون
وكيفية التعامل معها

1242

ايات مروان توفيق غنام

مرحلة أساسية أولى

قاعة المحافظة

42503351

27/4/2016

 3ساعات

ورشة امتحان الوظيفة العامة في المضمون
وكيفية التعامل معها

1243

صابرين توفيق خليليه

مرحلة أساسية أولى

قاعة المحافظة

42503351

27/4/2016

 3ساعات

ورشة امتحان الوظيفة العامة في المضمون
وكيفية التعامل معها

1244

باسل غالب طحاينه

مرحلة أساسية أولى

قاعة المحافظة

42503351

27/4/2016

 3ساعات

ورشة امتحان الوظيفة العامة في المضمون
وكيفية التعامل معها

1245

بيان محمد سامي أبو قذيذه

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

قاعة المحافظة

42503351

27/4/2016

 3ساعات

ورشة امتحان الوظيفة العامة في المضمون
وكيفية التعامل معها

1246

سالم تحسين عبد الفتاح

تعليم االجتماعيات

قاعة المحافظة

42503351

27/4/2016

 3ساعات

ورشة امتحان الوظيفة العامة في المضمون
وكيفية التعامل معها

1247

رقيه ذياب أبو الوفا

اللغه العربية وأساليب تدريسها

قاعة المحافظة

42503351

27/4/2016

 3ساعات

ورشة امتحان الوظيفة العامة في المضمون
وكيفية التعامل معها

1248

فداء علي محمد علي عمريه

أساليب تدريس الرياضيات

قاعة المحافظة

42503351

27/4/2016

 3ساعات

ورشة امتحان الوظيفة العامة في المضمون
وكيفية التعامل معها

1249

تحرير جميل محمود سالمه

علوم مالية ومصرفية

قاعة المحافظة

42503351

27/4/2016

 3ساعات

ورشة امتحان الوظيفة العامة في المضمون
وكيفية التعامل معها

1250

هيام سعيد عابد

تعليم التربية اإلسالمية

قاعة المحافظة

42503351

27/4/2016

 3ساعات

ورشة امتحان الوظيفة العامة في المضمون
وكيفية التعامل معها

1251

وفاء تيسير نمر لبزور

خدمة إجتماعية

قاعة المحافظة

42503351

27/4/2016

 3ساعات

ورشة امتحان الوظيفة العامة في المضمون
وكيفية التعامل معها

1252

أنوار وحيد قاللوه

تعليم التربية اإلسالمية

قاعة المحافظة

42503351

27/4/2016

 3ساعات

ورشة امتحان الوظيفة العامة في المضمون
وكيفية التعامل معها

1253

منى خلف

تنمية المجتمع المحلي

قاعة المحافظة

42503351

27/4/2016

 3ساعات

ورشة امتحان الوظيفة العامة في المضمون
وكيفية التعامل معها

1254

هناء فريد سماره

خدمة إجتماعية

قاعة المحافظة

42503351

27/4/2016

 3ساعات

ورشة امتحان الوظيفة العامة في المضمون
وكيفية التعامل معها

1255

إكرام حاتم محمد مويس

إدارة أعمال

قاعة المحافظة

42503351

27/4/2016

 3ساعات

ورشة امتحان الوظيفة العامة في المضمون
وكيفية التعامل معها

1256

غدير منير حسني عالوته

محاسبة

قاعة المحافظة

42503351

27/4/2016

 3ساعات

ورشة امتحان الوظيفة العامة في المضمون
وكيفية التعامل معها

1257

رهام محمود عبد الكريم

إدارة أعمال

قاعة المحافظة

42503351

27/4/2016

 3ساعات

ورشة امتحان الوظيفة العامة في المضمون
وكيفية التعامل معها

1258

جميله جهاد جرار

أساليب تدريس الرياضيات

قاعة المحافظة

42503351

27/4/2016

 3ساعات

ورشة امتحان الوظيفة العامة في المضمون
وكيفية التعامل معها

1259

فداء مؤيد كامل عيسه

إدارة أعمال

قاعة المحافظة

42503351

27/4/2016

 3ساعات

ورشة امتحان الوظيفة العامة في المضمون
وكيفية التعامل معها

1260

رانية محمد فوزي أبو عون

محاسبة

قاعة المحافظة

42503351

27/4/2016

 3ساعات

ورشة امتحان الوظيفة العامة في المضمون
وكيفية التعامل معها

1261

صابرين جهاد محمد أبو عون

محاسبة

قاعة المحافظة

42503351

27/4/2016

 3ساعات

ورشة امتحان الوظيفة العامة في المضمون
وكيفية التعامل معها

1262

دانا هاشم مصطفى عتيق

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

قاعة المحافظة

42503351

27/4/2016

 3ساعات

ورشة امتحان الوظيفة العامة في المضمون
وكيفية التعامل معها

1263

ليندا وليد شريف جرار

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

قاعة المحافظة

42503351

27/4/2016

 3ساعات

ورشة امتحان الوظيفة العامة في المضمون
وكيفية التعامل معها

1264

عندليب اسامه محمود صبيحات

علوم مالية ومصرفية

قاعة المحافظة

42503351

27/4/2016

 3ساعات

ورشة امتحان الوظيفة العامة في المضمون
وكيفية التعامل معها

1265

عائشة فواز علي خباص

أساليب تدريس الرياضيات

قاعة المحافظة

42503351

27/4/2016

 3ساعات

ورشة امتحان الوظيفة العامة في المضمون
وكيفية التعامل معها

1266

رداب خليل صالح

تعليم العلوم

قاعة المحافظة

42503351

27/4/2016

 3ساعات

ورشة امتحان الوظيفة العامة في المضمون
وكيفية التعامل معها

1267

هناء منير براهمة

إدارة أعمال

شركة إبداع للتمويل

52880781

18/4/2016

شهران

تدريب

1268

ياسمين حسام رضا أبو سالمه

إدارة أعمال

شركة ابن سينا

2504144

14/5/2016

شهران

تدريب

1269

جذور عايد إبراهيم واكد

علوم مالية ومصرفية

البنك اإلسالمي العربي

42437080

6/1/2016

 100ساعة

تدريب

1270

ياسمين يوسف ناجي اقحش

علوم مالية ومصرفية

البنك اإلسالمي العربي

42437080

6/1/2016

 100ساعة

تدريب

1271

ميساء ماهر جمال

إدارة أعمال

البنك اإلسالمي العربي

42437080

5/9/2016

 100ساعة

تدريب

1272

عال إبراهيم فايز تركمان

محاسبة

البك اإلسالمي الفلسطيني

42504052

22/5/2016

 100ساعة

تدريب

1273

ازهار محمود قاسم غرابه

محاسبة

البك اإلسالمي الفلسطيني

42504052

18/5/2016

 100ساعة

تدريب

1274

االء حامد صالح صوالحه

علوم مالية ومصرفية

البنك الوطني

42502931

15/5/2016

 100ساعة

تدريب

1275

عال حازم محمد مقدساوي

إدارة أعمال

البنك الوطني

42502931

6/12/2016

 100ساعة

تدريب

1276

أمينه فايز احمد ربايعه

إقتصاد

مديرية االقتصاد الوطني

42437063

18/5/2016

شهران

تدريب

1277

رشا احمد إبراهيم سعيد

محاسبة

مديرية الحكم المحلي

42501361

18/5/2016

ثالث شهور

تدريب

1278

دعاء مفيد عبد اللطيف ربايعه

علوم مالية ومصرفية

بنك القدس

42502931

6/5/2016

 100ساعة

تدريب

1279

أسماء عبد الرءوف إبراهيم سالطته

محاسبة

مكتب دحبور لتدقيق الحسابات

42504924

6/10/2016

شهران

تدريب

1280

غادة عدنان محمد أبو الهيجا

علوم مالية ومصرفية

مديرية التربيه والتعليم

42501138

29/5/2016

شهر

تدريب

1281

والء محمد ناجي عباهره

إقتصاد

مديرية االقتصاد الوطني

42437063

25/5/2016

ثالث شهور

تدريب

1282

بادره رسالن شافع السعدي

إنتاج نباتي ووقاية

مكتب العمل

42501010

24/4/2016

ثالث شهور

تدريب

1283

حنان عوض خالد عمر

محاسبة

البك اإلسالمي الفلسطيني

42504050

24/7/2016

 100ساعة

إداري

1284

شيماء غسان سعيد بالص

إدارة اعمال

البنك الوطني

42502152

13/8/2016

 100ساعة

إداري

1285

عبير عيسى صليبا خليل إبراهيم

علوم مالية ومصرفية

البنك اإلسالمي العربي

42437080

23/7/2016

 100ساعة

إداري

1286

نافعه علي يونس صعابنه

علوم مالية ومصرفية

البنك اإلسالمي العربي

42437080

23/7/2016

 100ساعة

إداري

1287

مي محمد توفيق غنام

علوم مالية ومصرفية

البنك اإلسالمي العربي

42437080

30/7/2016

 100ساعة

إداري

1288

دعاء كاظم إبراهيم قشتم

علوم مالية ومصرفية

البنك اإلسالمي العربي

42437080

8/3/2016

 100ساعة

إداري

1289

احمد ناجح حسني ربايعه

محاسبة

البك اإلسالمي الفلسطيني

42504050

25/7/2016

 100ساعة

إداري

1290

احمد محمد مسعد دوايمه

علوم مالية ومصرفية

البك اإلسالمي الفلسطيني

42504050

8/7/2016

 100ساعة

إداري

1291

دعاء غازي عبد الرحمن أبو الرب

محاسبة

البك اإلسالمي الفلسطيني

42504050

18/7/2016

 100ساعة

إداري

1292

سجود مفيد ذباب محمود

محاسبة

البك اإلسالمي الفلسطيني

42504050

18/7/2016

 100ساعة

إداري

1293

احمد ناجح حسني ربايعه

محاسبة

البنك اإلسالمي العربي

42437080

27/7/2016

 100ساعة

إداري

1294

روزان رباح محمود فشافشه

محاسبة

البك اإلسالمي الفلسطيني

42504050

8/8/2016

 100ساعة

إداري

1295

سماح غسان محمد غنام

محاسبة

البنك الوطني

42502152

24/8/2016

 100ساعة

إداري

1296

وجدان خالد حسن عصعوصي

علوم مالية ومصرفية

شركة التكافل للتامين

13/7/2016

شهران

إداري

1297

ديانا ايمن ذيب سليمان

إدارة اعمال

مديرية الحكم المحلي

42501362

24/8/2016

شهران

إداري

1298

غاده عدنان محمد أبو الهيجا

علوم مالية ومصرفية

مديرية الحكم المحلي

42501362

8/7/2016

شهران

إداري

1299

لينا ماهر صالح حوشيه

إدارة اعمال

مديرية الحكم المحلي

42501362

8/7/2016

شهران

إداري

1300

سالي محمد داوود إبراهيم

محاسبة

مستشفى الرازي

1301

رؤى محمود عبد الرحمن مشارقه

محاسبة

بنك القاهره عمان

1302

شروق جهاد نظمي عالونه

المحاسبة

بلدية جنين

1303

نور امين محمد اقحش

محاسبة

بنك القاهره عمان

42501170

1304

ماسه جهاد يوسف حمارشه

محاسبة

بنك القاهره عمان

42501170

18/7/2016

1305

نداء وليد مصطفى أبو بكر

إدارة اعمال

بنك القدس

42502951

13/7/2016

 100ساعة

1306

يافا عقاب نجي نواصره

علوم مالية ومصرفية

بنك القدس

42502951

27/8/2016

 100ساعة

إداري

1307

غروب رائد عبد هللا أبو قياص

علوم مالية ومصرفية

بنك القدس

42502951

8/7/2016

 100ساعة

إداري

1308

انغام ناصر محمد كميل

محاسبة

بنك فلسطين /قباطيه

42439552

8/8/2016

 100ساعة

إداري

1309

نضال معروف احمد جرار

محاسبة

جمعية أصدقاء المريض الخيريه

42501004

16/7/2016

شهران

إداري

1310

أسماء عبد الرؤوف إبراهيم سالطنه

محاسبة

مكتب دحبور لتدقيق الحسابات

42504924

10/6//2016

شهران

إداري

1311

ميسون إبراهيم احمد عابد

العلوم المالية والمصرفية

مؤسسة فاتن لالقراض

42439355

20/8/2016

ثالث شهور

إداري

1312

وفاء عدنان ذباب أبو طبيخ

إقتصاد

مديرية االقتصاد الوطني

42437062

7/10/2016

ثالث شهور

إداري

1313

براءه محمد اسعد عليات

إنتاج نباتي ووقاية

مركز نعيم خضر

42503308

30/7/2016

اربع شهور

إداري

1314

ربان غسان صالح أبو الرب

إنتاج نباتي ووقاية

مركز نعيم خضر

42503308

27/7/2016

اربع شهور

إداري

1315

ساجده احمد سعيد زيود

إنتاج نباتي ووقاية

مركز نعيم خضر

42503308

27/7/2016

اربع شهور

إداري

1316

صفاء بسام علي إبراهيم

إدارة اعمال

مستشفى االمل

42501004

23/7/2016

شهران

إداري

1317

يارا جالل علي صبيح

محاسبة

البك اإلسالمي الفلسطيني

42504050

23/8/2016

 100ساعة

إداري

1318

حنان عوض خالد عمر

محاسبة

البك اإلسالمي الفلسطيني

42504050

24/7/2016

 100ساعة

إداري

42501170

13/8/2016

 100ساعة

إداري

24/8/2016

 100ساعة

إداري

31/8/2016

ثالث شهور

إداري

18/7/2016

 100ساعة

إداري

 100ساعة

إداري
إداري

1319

شيماء غسان سعيد بالص

إدارة اعمال

البنك الوطني

42502152

13/7/2016

 100ساعة

إداري

1320

عبد هللا محمد عبد هللا مرعي

مرحلة أساسية أولى

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

10/8_13/8/2016

 20ساعة

دورة البرمجة اللغوية العصبية

1321

هال لطيف غباره خليل إبراهيم

مرحلة أساسية أولى

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

10/8_13/8/2016

 20ساعة

دورة البرمجة اللغوية العصبية

1322

مارينا روبير جورج المروس

التربية الخاصة

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

10/8_13/8/2016

 20ساعة

دورة البرمجة اللغوية العصبية

1323

ساجدة نهاد عبد هللا رشيد

إدارة صحية

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

10/8_13/8/2016

 20ساعة

دورة البرمجة اللغوية العصبية

1324

ربيع احمد توفيق زكا رنه

خدمة إجتماعية

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

10/8_13/8/2016

 20ساعة

دورة البرمجة اللغوية العصبية

1325

حنان برهان عبد العظيم يحيى

إدارة صحية

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

10/8_13/8/2016

 20ساعة

دورة البرمجة اللغوية العصبية

1326

منى برهان عبد العظيم يحيى

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

10/8_13/8/2016

 20ساعة

دورة البرمجة اللغوية العصبية

1327

هديل محمد حسن أبو صالح

محاسبة

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

10/8_13/8/2016

 20ساعة

دورة البرمجة اللغوية العصبية

1328

حنين خالد فريد غريبة

خدمة إجتماعية

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

10/8_13/8/2016

 20ساعة

دورة البرمجة اللغوية العصبية

1329

اماني محمود محمد سمور

إدارة صحية

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

13/8/2016_10/8

 20ساعة

دورة البرمجة اللغوية العصبية

1330

رماح نجيب عواد

إدارة صحية

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

13/8/2016_10/8

 20ساعة

دورة البرمجة اللغوية العصبية

1331

افنان عمر محمود أبو الحوف

إدارة صحية

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

13/8/2016_10/8

 20ساعة

دورة البرمجة اللغوية العصبية

1332

نجود اسامه زكي واكد

إدارة صحية

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

13/8/2016_10/8

 20ساعة

دورة البرمجة اللغوية العصبية

1333

كفاح صالح ربايعه

أنظمة معلومات حاسوبية

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

13/8/2016_10/8

 20ساعة

دورة البرمجة اللغوية العصبية

1334

محمد محمود حمد نصار

تعليم التربية اإلسالمية

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

13/8/2016_10/8

 20ساعة

دورة البرمجة اللغوية العصبية

1335

دينا مفيد جربان

محاسبة

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

13/8/2016_10/8

 20ساعة

دورة البرمجة اللغوية العصبية

1336

رحاب مفيد محمد جربان

تعليم التربية اإلسالمية

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

13/8/2016_10/8

 20ساعة

دورة البرمجة اللغوية العصبية

1337

سناء طالب محمد صدقه

إدارة صحية

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

13/8/2016_10/8

 20ساعة

دورة البرمجة اللغوية العصبية

1338

صابرين فارس احمد زكارنه

إدارة صحية

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

13/8/2016_10/8

 20ساعة

دورة البرمجة اللغوية العصبية

1339

يافا بالل ذياب معالي

إدارة صحية

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

13/8/2016_10/8

 20ساعة

دورة البرمجة اللغوية العصبية

1340

سالم عزت محمد تركمان

محاسبة

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

13/8/2016_10/8

 20ساعة

دورة البرمجة اللغوية العصبية

1341

باهره عادل حسن خمايسه

محاسبة

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

13/8/2016_10/8

 20ساعة

دورة البرمجة اللغوية العصبية

1342

سجى فايز عادل عمارنه

إدارة صحية

جامعة القدس المفتوحة  -جنين

42503351

13/8/2016_10/8

 20ساعة

دورة البرمجة اللغوية العصبية

