الخريجون المستفيدون من خدمات وحدة التدريب خالل العام الدراسي ( )2017-2016فرع سلفيت

الرقم

إسم المتدرب الرباعي

التخصص

المؤسسة المراد التدرب بها

هاتف المؤسسة

تاريخ التدريب

مدة التدريب

مجال العمل

1

اسماء مفيد حجيجي

محاسبة

بنك القاهرة عمان

92334566

25/9/2016

شهر

تدريب إداري

2

انوار كمال الحلبي

محاسبة

بلدية سلفيت

2519315

25/9/2016

شهر

تدريب إداري

3

حنان محمد نجيب

إدارة األعمال

بلدية سلفيت

2519315

25/9/2016

شهر

تدريب إداري

4

جميله فؤاد ابراهيم بني يونس

محاسبة

بلدية سلفيت

2519315

09/6/2016

شهر

تدريب إداري

5

مي سالم زهد

محاسبة

الشركة الخليجيه العالمية للمظالت

595535075

10/3/2016

شهر

تدريب إداري

6

أنوار نجيب الحلبي

محاسبة

مديرية الداخلية

2515662

10/2/2016

شهر

تدريب إداري

7

نعمه عوده بوزيه

أنظمة معلومات حاسوبية

البنك اإلسالمي العربي

19/10/2016

شهر

تدريب إداري

8

صابرين شمالوي

أنظمة معلومات حاسوبية

البنك اإلسالمي العربي

9

برديس جميل عرام

علوم مالية ومصرفية

بنك القدس

19/2515981

10

عميد ياسين الفي

محاسبة

بنك القدس

09/2515981

19/10/2016

11

مصطفى ياسين

محاسبة

بنك القدس

2515981*05

19/10/2016

شهر

12

والء صالح الدين سمارو

محاسبة

بلدية سلفيت

09/2515787

13/11/2016

شهر

تدريب إداري

13

رنين فؤاد الزير

إدارة األعمال

بنك القدس

2515981

28/11/2016

شهر

تدريب إداري

14

مصطفى ياسين

محاسبة

بنك القدس

2515981

26/10/2016

شهر

تدريب إداري

15

عميد ياسين

محاسبة

بنك القدس

2515981

26/10/2016

شهر

تدريب إداري

16

عرين مفيد شاهين

اقتصاد

غرفة تجاره وصناعه سلفيت

12/11/2016

شهر

تدريب إداري

17

خلود هاشم صبره

المحكمة الشرعية

09/2519314

18/12/2016

شهر

تدريب إداري

18

اثير صالح اسليمه

إدارة األعمال

بنك القدس

09/2515981

19/12/2016

شهر

تدريب إداري

19

عرين مفيد شاهين

اقتصاد

مديرية الداخلية

09/2515661

31/12/2016

شهر

تدريب إداري

اللغة العربية وأساليب
تدريسها

19/10/2016

شهر

تدريب إداري

19/10/2016

شهر

تدريب إداري

شهر

تدريب إداري
تدريب إداري

20

رواء كامل عبد اللطيف زهد

المحاسبة

بنك القدس

2515981

30/1/2017

شهر

إداري

21

فاتنه محمد فتحي حسن طة

إدارة أعمال

و ازرة الداخلية

2515661

25/1/2017

شهر

إداري

22

خلود هاشم صبره

و ازرة الداخلية

2515661

10/1/2017

شهر

إداري

23

وسام محمود عوض

العلوم المالية والمصرفية

البنك العربي

2519741

15/1/2017

شهر

إداري

24

برديس محمد حسن عبيه

العلوم المالية والمصرفية

و ازرة الداخلية

2515661

31/1/2017

شهر

إداري

25

عدي عدنان حماد

إدارة أعمال

بلدية سلفيت

2519027

06/2/2017

شهر

إداري

26

اسراء عمر ابو زيد

الخدمة االجتماعية

و ازرة الداخلية

2519662

07/2/2017

شهر

إداري

27

سوسن عبد الرحمن خاطر

العلوم المالية والمصرفية

بنك القدس

92515981

12/3/2017

شهر

إداري

28

ناريمان الخطيب

أنظمة معلومات حاسوبية

شركة جمزو للالتصاالت

595372357

19/3/2017

شهر

إداري

29

ايمان عبد الحكيم

أنظمة معلومات حاسوبية

شركة جمزو للالتصاالت

595372357

19/3/2017

شهر

إداري

30

مهاب الديك

المحاسبة

بنك القدس

598025540

10/4/2017

شهر

إداري

31

صفاء المصري

الخدمة االجتماعية

شركة االتصاالت الفلسطينية

2515251

11/4/2017

شهر

إداري

اللغة العربية وأساليب
تدريسها

32

إيمان حباس سعيد على احمد

الخدمة االجتماعية

الدار البيضاء

17/4/2017

شهر

إداري

33

شروق ابو امونه

الخدمة االجتماعية

الدار البيضاء

17/4/2017

شهر

إداري

34

نيفين نضال ابو زايد

العلوم المالية والمصرفية

البنك اإلسالمي الفلسطيني

09/2573905

29/4/2017

شهر

إداري

35

عبدالرحيم ناجح شتيه

العلوم المالية والمصرفية

بنك القدس

2515981

04/12/2017

شهر

إداري

36

فاطمة مرايطة

محاسبة

الداخلية

2515661

04/7/2017

شهر

إداري

37

فلسطين عبد المنعم

محاسبة

الداخلية

2515661

05/7/2017

شهر

إداري

38

هدى عبد الحميد عبد اهلل الديك

إدارة أعمال

الداخلية

2515661

08/7/2017

شهر

إداري

39

بدور عمار الديك

محاسبة

بنك القدس

2515981

09/7/2017

شهر

إداري

40

رنين عبد الجليل محمد عبد الرحمن

إدارة أعمال

بنك القدس

2515981

09/7/2017

شهر

إداري

41

ايثار علي جاسر القاق

محاسبة

البنك االسالمي الفلسطيني

598137463

11/7/2017

شهر

إداري

42

سوزان مرايطة

محاسبة

غرفة التجاره سلفيت

09/2515970

22/7/2017

شهر

إداري

43

مها خليل عوض شريف

اإلدارة الصحية

المستشفى االستشاري /رام اهلل

598584840

29/7/2017

شهر

إداري

44

سالم جمال فزع

علوم مالية ومصرفية

الغرفة التجارية

09/2515006

15/4/2017

شهر

إداري

45

وعد جمال احمد االحمد

محاسبة

بنك القدس

2519981

15/8/2017

شهر

إداري

46

بدور عمار الرديك

محاسبة

الغرفة التجارية

2515678

09/9/2017

شهر

إداري

47

جميلة زائد اليونس

محاسبة

بنك القدس

2515981

09/9/2017

شهر

إداري

48

ريهام عزيز حسان

محاسبة

بنك القدس

2515981

11/9/2017

شهر

إداري

49

االء محمد بوزيه

المحاسبة

مكتب العمل

09/2982827

09/2/2017

شهر

إداري

50

عرين مفيد شاهين

اإلقتصاد

مكتب العمل

09/2982827

09/2/2017

شهر

إداري

51

رماء خالد اسليمه

إدارة أعمال

التوجيه السياسي

13/2/2017

شهر

إداري

52

داوود عزام

المحاسبة

ضريبه القيمه المضافه

2159304

13/2/2017

شهر

إداري

53

ربا راضي احمد

محاسبة

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

2991050

10/8/2016

 15ساعة

دورة تدريبيه googleapps

54

سهاد امجد إسماعيل

إدارة األعمال

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

2991050

10/8/2016

 15ساعة

دورة تدريبيه googleapps

55

سالي امجد إسماعيل

إدارة األعمال

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

2991050

10/8/2016

 15ساعة

دورة تدريبيه googleapps

56

ايناس عبد الناصر بعدين

إدارة األعمال

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

2991050

10/8/2016

 15ساعة

دورة تدريبيه googleapps

57

سيرين عماد أبو صفيه

إدارة األعمال

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

2991050

10/8/2016

 15ساعة

دورة تدريبيه googleapps

58

هاله أديب عثمان

إدارة األعمال

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

2991050

10/8/2016

 15ساعة

دورة تدريبيه googleapps

59

سيرين سياف أبو سيف

محاسبة

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

2991050

10/8/2016

 15ساعة

دورة تدريبيه googleapps

60

ريم عمر عقل

محاسبة

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

2991050

10/8/2016

 15ساعة

دورة تدريبيه googleapps

61

دعاء عبد الرحيم حسين

علوم مالية ومصرفية

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

2991050

10/8/2016

 15ساعة

دورة تدريبيه googleapps

62

رحاب أيمن دلو

إدارة األعمال

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

2991050

10/8/2016

 15ساعة

دورة تدريبيه googleapps

63

سناء عزام عقل

محاسبة

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

2991050

10/8/2016

 15ساعة

دورة تدريبيه googleapps

64

ندى أنور مرعي

خدمة اجتماعية

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

2991050

10/8/2016

 15ساعة

دورة تدريبيه googleapps

65

هنيه موسى ريان

علوم مالية ومصرفية

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

2991050

10/8/2016

 15ساعة

دورة تدريبيه googleapps

66

يمنى عساف محمد

إدارة األعمال

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

2991050

10/8/2016

 15ساعة

دورة تدريبيه googleapps

67

مكرم عامر

محاسبة

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

2991050

10/8/2016

 15ساعة

دورة تدريبيه googleapps

68

جمال مثقال زهد

خدمة اجتماعية

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

2991050

10/8/2016

 15ساعة

دورة تدريبيه googleapps

69

براء سفيان صالح

علوم مالية ومصرفية

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

2991050

10/8/2016

 15ساعة

دورة تدريبيه googleapps

70

عيسى عبد الرازق عبد الحق

إدارة األعمال

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

2991050

10/8/2016

 15ساعة

دورة تدريبيه googleapps

71

سحر زايد حسين

محاسبة

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

2991050

10/8/2016

 15ساعة

دورة تدريبيه googleapps

72

جواهر فتحي عوده

خدمة اجتماعية

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

2991050

10/8/2016

 15ساعة

دورة تدريبيه googleapps

73

نداء عبد الغافر احمد

علوم مالية ومصرفية

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

2991050

10/8/2016

 15ساعة

دورة تدريبيه googleapps

74

حسن محمد بدره

إدارة األعمال

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

2991050

10/8/2016

 15ساعة

دورة تدريبيه googleapps

75

أسماء محمود صالح

محاسبة

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

2991050

10/8/2016

 15ساعة

دورة تدريبيه googleapps

76

ملك رفعت صرصور

خدمة اجتماعية

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

2991050

10/8/2016

 15ساعة

دورة تدريبيه googleapps

77

لبنى محمود عثمان

علوم مالية ومصرفية

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

2991050

10/8/2016

 15ساعة

دورة تدريبيه googleapps

78

حبيب مالك عثمان

إدارة األعمال

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

2991050

10/8/2016

 15ساعة

دورة تدريبيه googleapps

79

محمد عبد الرازق طه

محاسبة

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

2991050

10/8/2016

 15ساعة

دورة تدريبيه googleapps

80

أسيل إبراهيم الخطيب

خدمة اجتماعية

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

2991050

10/8/2016

 15ساعة

دورة تدريبيه googleapps

81

فاطمة جميل أبو ليلى

علوم مالية ومصرفية

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

2991050

10/8/2016

 15ساعة

دورة تدريبيه googleapps

82

جهاد عبد الرازق عبد الحق

إدارة األعمال

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

2991050

10/8/2016

 15ساعة

دورة تدريبيه googleapps

83

فدا موسى أبو صفيه

محاسبة

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

2991050

10/8/2016

 15ساعة

دورة تدريبيه googleapps

84

عماد يوسف موسى

خدمة اجتماعية

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

2991050

10/8/2016

 15ساعة

دورة تدريبيه googleapps

85

لؤي منذر مرعي

علوم مالية ومصرفية

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

2991050

10/8/2016

 15ساعة

دورة تدريبيه googleapps

86

عبد الغافر أبو شهاب

إدارة األعمال

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

2991050

10/8/2016

 15ساعة

دورة تدريبيه googleapps

87

اشرف مأمون شقور

محاسبة

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

2991050

10/8/2016

 15ساعة

دورة تدريبيه googleapps

88

يوسف باسل دعاس

خدمة اجتماعية

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

2991050

10/8/2016

 15ساعة

دورة تدريبيه googleapps

89

أبو بكر عبد الحكيم شقير

علوم مالية ومصرفية

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

2991050

10/8/2016

 15ساعة

دورة تدريبيه googleapps

90

ناهد فوزي ريان

إدارة األعمال

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

2991050

10/8/2016

 15ساعة

دورة تدريبيه googleapps

91

سهاد أحمد محمد إسماعيل

اللغة اإلنجليزية وأساليب

المركز الفلسطيني للديمقراطية

تدريسها

محل النزاعات

09/2338287

18/7/2016

 15ساعة

دورة شباب من اجل السلم االجتماعي

اللغة اإلنجليزية وأساليب

المركز الفلسطيني للديمقراطية

تدريسها

محل النزاعات

92

منى يحيى حسن الجمل

93

والء نبيه محمد سالمة

محاسبة

94

ايمن عبد الرازق عبد الحق

محاسبة

95

جهاد عبد الرازق عبد الحق

خدمة اجتماعية

96

فاطمة جميل داوود ابو ليلى

خدمة اجتماعية

97

نعيمة نضال شقير

خدمة اجتماعية

98

والء عبد الغافر احمد احمد

محاسبة

99

ديما عبد اهلل خليل جاد اهلل

محاسبة

100

حسن قدري حسن سالمة

إدارة األعمال

101

يوسف مصطفى حسن ابو عصبي

محاسبة

102

مي خالد شوقي شقير

103

نداء عبد الغافر احمد احمد

المركز الفلسطيني للديمقراطية
محل النزاعات
المركز الفلسطيني للديمقراطية
محل النزاعات
المركز الفلسطيني للديمقراطية
محل النزاعات
المركز الفلسطيني للديمقراطية
محل النزاعات
المركز الفلسطيني للديمقراطية
محل النزاعات
المركز الفلسطيني للديمقراطية
محل النزاعات
المركز الفلسطيني للديمقراطية
محل النزاعات
المركز الفلسطيني للديمقراطية
محل النزاعات
المركز الفلسطيني للديمقراطية
محل النزاعات

اللغة اإلنجليزية وأساليب

المركز الفلسطيني للديمقراطية

تدريسها

محل النزاعات

محاسبة

المركز الفلسطيني للديمقراطية
محل النزاعات

09/2338287

18/7/2016

 15ساعة

دورة شباب من اجل السلم االجتماعي

09/2338287

18/7/2016

 15ساعة

دورة شباب من اجل السلم االجتماعي

09/2338287

18/7/2016

 15ساعة

دورة شباب من اجل السلم االجتماعي

09/2338287

18/7/2016

 15ساعة

دورة شباب من اجل السلم االجتماعي

09/2338287

18/7/2016

 15ساعة

دورة شباب من اجل السلم االجتماعي

09/2338287

18/7/2016

 15ساعة

دورة شباب من اجل السلم االجتماعي

09/2338287

18/7/2016

 15ساعة

دورة شباب من اجل السلم االجتماعي

09/2338287

18/7/2016

 15ساعة

دورة شباب من اجل السلم االجتماعي

09/2338287

18/7/2016

 15ساعة

دورة شباب من اجل السلم االجتماعي

09/2338287

18/7/2016

 15ساعة

دورة شباب من اجل السلم االجتماعي

09/2338287

18/7/2016

 15ساعة

دورة شباب من اجل السلم االجتماعي

09/2338287

18/7/2016

 15ساعة

دورة شباب من اجل السلم االجتماعي

المركز الفلسطيني للديمقراطية

104

مكرم رايق عامر

تنمية مجتمع محلي

105

ابو بكر شقير

خدمة اجتماعية

106

عيشة يحيى صالح رداد

خدمة اجتماعية

107

آية يحيى صالح رداد

خدمة اجتماعية

108

ساجدة إبراهيم عياش

109

عالء نزيه احمد سمارة

إدارة األعمال

110

محمد يحيى حسن الجمل

تعليم التربية اإلسالمية

111

حيدر علي محمود جوده

محاسبة

هيئة تسوية األراضي والمياه

112

سهاد امجد محمد إسماعيل

اللغة اإلنجليزية وآدابها

هيئة تسوية األراضي والمياه

599798319

113

سيرين عماد احمد أبو صفيه

إدارة األعمال

هيئة تسوية األراضي والمياه

599798319

10/12/2016

114

رحاب أيمن يوسف دلو

هيئة تسوية األراضي والمياه

599798319

10/12/2016

 15ساعة

115

هاله أديب محمود عثمان

هيئة تسوية األراضي والمياه

599798319

10/12/2016

 15ساعة

محل النزاعات
المركز الفلسطيني للديمقراطية
محل النزاعات
المركز الفلسطيني للديمقراطية
محل النزاعات
المركز الفلسطيني للديمقراطية
محل النزاعات

اللغة العربية وأساليب

المركز الفلسطيني للديمقراطية

تدريسها

محل النزاعات

الرياضيات وأساليب
تدريسها
تنمية مجتمع محلي

المركز الفلسطيني للديمقراطية
محل النزاعات
المركز الفلسطيني للديمقراطية
محل النزاعات

09/2338287

18/7/2016

 15ساعة

دورة شباب من اجل السلم االجتماعي

09/2338287

18/7/2016

 15ساعة

دورة شباب من اجل السلم االجتماعي

09/2338287

18/7/2016

 15ساعة

دورة شباب من اجل السلم االجتماعي

09/2338287

18/7/2016

 15ساعة

دورة شباب من اجل السلم االجتماعي

09/2338287

18/7/2016

 15ساعة

دورة شباب من اجل السلم االجتماعي

09/2338287

18/7/2016

 15ساعة

دورة شباب من اجل السلم االجتماعي

09/2338287

18/7/2016

 15ساعة

دورة شباب من اجل السلم االجتماعي

599798319

10/12/2016

 15ساعة

دورة تسوية االراضي والمياه

10/12/2016

 15ساعة

دورة تسوية االراضي والمياه

 15ساعة

دورة تسوية االراضي والمياه
دورة تسوية االراضي والمياه
دورة تسوية االراضي والمياه

116

أسيل إبراهيم خطيب

تنمية مجتمع محلي

هيئة تسوية األراضي والمياه

599798319

10/12/2016

 15ساعة

دورة تسوية االراضي والمياه

117

فاطمة جميل داوود أبو ليلى

تنمية مجتمع محلي

هيئة تسوية األراضي والمياه

599798319

10/12/2016

 15ساعة

دورة تسوية االراضي والمياه

118

سحر زايد عبد الرحيم حسين

تربية خاصة

هيئة تسوية األراضي والمياه

599798319

10/12/2016

 15ساعة

دورة تسوية االراضي والمياه

119

فاطمة منذر صادق صرصور

علوم مالية ومصرفية

هيئة تسوية األراضي والمياه

599798319

10/12/2016

 15ساعة

دورة تسوية االراضي والمياه

120

نقاء هارون نمر موقدي

خدمة اجتماعية

هيئة تسوية األراضي والمياه

599798319

10/12/2016

 15ساعة

دورة تسوية االراضي والمياه

121

سالي امجد محمد إسماعيل

أنظمة معلومات حاسوبية

هيئة تسوية األراضي والمياه

599798319

10/12/2016

 15ساعة

دورة تسوية االراضي والمياه

122

دعاء عبد الرحيم حسين

هيئة تسوية األراضي والمياه

599798319

10/12/2016

 15ساعة

دورة تسوية االراضي والمياه

123

ريم عمر احمد عقل

خدمة اجتماعية

هيئة تسوية األراضي والمياه

599798319

10/12/2016

 15ساعة

دورة تسوية االراضي والمياه

124

حنين لقمان سالمه

محاسبة

هيئة تسوية األراضي والمياه

599798319

10/12/2016

 15ساعة

دورة تسوية االراضي والمياه

125

حنين يوسف شقير

إدارة األعمال

هيئة تسوية األراضي والمياه

599798319

10/12/2016

 15ساعة

دورة تسوية االراضي والمياه

126

إيناس ياسين محمد

خدمة اجتماعية

هيئة تسوية األراضي والمياه

599798319

10/12/2016

 15ساعة

دورة تسوية االراضي والمياه

127

جواهر فتحي خليل عوده

تربية خاصة

هيئة تسوية األراضي والمياه

599798319

10/12/2016

 15ساعة

دورة تسوية االراضي والمياه

الرياضيات وأساليب
تدريسها

128

جعفر توفيق محمد عياش

محاسبة

هيئة تسوية األراضي والمياه

599798319

10/12/2016

 15ساعة

دورة تسوية االراضي والمياه

129

أمير ماهر طه

محاسبة

هيئة تسوية األراضي والمياه

599798319

10/12/2016

 15ساعة

دورة تسوية االراضي والمياه

130

عيسى عبد الرازق عيسى عبد النبي

إدارة األعمال

هيئة تسوية األراضي والمياه

599798319

10/12/2016

 15ساعة

دورة تسوية االراضي والمياه

131

فداء موسى خالد أبو صفيه

إدارة األعمال

هيئة تسوية األراضي والمياه

599798319

10/12/2016

 15ساعة

دورة تسوية االراضي والمياه

132

أالء محمد عبد السالم صرصور

هيئة تسوية األراضي والمياه

599798319

10/12/2016

 15ساعة

دورة تسوية االراضي والمياه

133

أالء زايد عبد الرحيم حسين

هيئة تسوية األراضي والمياه

599798319

10/12/2016

 15ساعة

دورة تسوية االراضي والمياه

134

نهى الفي محمد رداد

خدمة اجتماعية

هيئة تسوية األراضي والمياه

599798319

10/12/2016

 15ساعة

دورة تسوية االراضي والمياه

135

دعاء عبد الرحيم حسين

التكنولوجيا والعلوم

جامعة القدس المفتوحة /كلية

التطبيقية

التربية االسالميه

2991050

12/3/2016

 4ساعات

ورشة عمل القراءه تحيي امه

136

رحاب أيمن يوسف دلو

التكنولوجيا والعلوم

جامعة القدس المفتوحة /كلية

التطبيقية

التربية االسالميه

2991050

12/3/2016

 4ساعات

ورشة عمل القراءه تحيي امه

137

حلوة سمير احمد سالمة

تعليم المرحلة األساسية

جامعة القدس المفتوحة /كلية

األولى

التربية االسالميه

2991050

12/3/2016

 4ساعات

ورشة عمل القراءه تحيي امه

138

سهاد امجد اسماعيل

اللغة اإلنجليزية وأساليب

جامعة القدس المفتوحة /كلية

تدريسها

التربية االسالميه

2991050

12/3/2016

 4ساعات

ورشة عمل القراءه تحيي امه

139

سالي امجد اسماعيل

2991050

12/3/2016

 4ساعات

ورشة عمل القراءه تحيي امه

الرياضيات وأساليب
تدريسها
تعليم المرحلة األساسية
األولى

أنظمة معلومات حاسوبية

جامعة القدس المفتوحة /كلية
التربية االسالميه

محاسبة

140

براء سفيان صالح صالح

141

سرين سياف محمد سليم ابو سيف

142

سرين عماد احمد أبو صفية

143

رشا فوزي االطرش

144

أسماء ياسين محمد عبد الحق

145

ميس بالل محمد كنعان

146

ايناس ياسين محمد عبد الحق

تعليم التربية اإلسالمية

147

ميار محمد بركات طه

علوم مالية ومصرفية

148

نداء عبد الغافر احمد احمد

محاسبة

149

هديل حسام داود الشيخ

تعليم التربية اإلسالمية

150

ريم محمود محمد سالمة

علوم مالية ومصرفية

151

روان محمود عصبي

جامعة القدس المفتوحة /كلية
التربية االسالميه

تعليم المرحلة األساسية

جامعة القدس المفتوحة /كلية

األولى

التربية االسالميه

إدارة األعمال

جامعة القدس المفتوحة /كلية
التربية االسالميه

التكنولوجيا والعلوم

جامعة القدس المفتوحة /كلية

التطبيقية

التربية االسالميه

تعليم التربية اإلسالمية

جامعة القدس المفتوحة /كلية
التربية االسالميه

اللغة اإلنجليزية وأساليب

جامعة القدس المفتوحة /كلية

تدريسها

التربية االسالميه
جامعة القدس المفتوحة /كلية
التربية االسالميه
جامعة القدس المفتوحة /كلية
التربية االسالميه
جامعة القدس المفتوحة /كلية
التربية االسالميه
جامعة القدس المفتوحة /كلية
التربية االسالميه
جامعة القدس المفتوحة /كلية
التربية االسالميه

تعليم المرحلة األساسية

جامعة القدس المفتوحة /كلية

األولى

التربية االسالميه

2991050

12/3/2016

 4ساعات

ورشة عمل القراءه تحيي امه

2991050

12/3/2016

 4ساعات

ورشة عمل القراءه تحيي امه

2991050

12/3/2016

 4ساعات

ورشة عمل القراءه تحيي امه

2991050

12/3/2016

 4ساعات

ورشة عمل القراءه تحيي امه

2991050

12/3/2016

 4ساعات

ورشة عمل القراءه تحيي امه

2991050

12/3/2016

 4ساعات

ورشة عمل القراءه تحيي امه

2991050

12/3/2016

 4ساعات

ورشة عمل القراءه تحيي امه

2991050

12/3/2016

 4ساعات

ورشة عمل القراءه تحيي امه

2991050

12/3/2016

 4ساعات

ورشة عمل القراءه تحيي امه

2991050

12/3/2016

 4ساعات

ورشة عمل القراءه تحيي امه

2991050

12/3/2016

 4ساعات

ورشة عمل القراءه تحيي امه

2991050

12/3/2016

 4ساعات

ورشة عمل القراءه تحيي امه

تنمية مجتمع محلي

152

أسيل إبراهيم الخطيب

153

مي خالد شوقي شقير

154

اسراء صالح كنعان

تعليم التربية اإلسالمية

155

عدنان محمد عبد العزيز مرعي

تعليم التربية اإلسالمية

156

أشواق يونس عبد اللطيف عياش

تعليم التربية اإلسالمية

157

ثبات عيسى شريف عياش

158

بلقيس عبد اهلل خالد خطيب

159

سلسبيل قاسم عبد الجواد

160

أمل حسين إسماعيل موسى

161

ريم محمود محمد سالمة

162

معزوزة مصطفى حسن عصبي

163

رجاء إسماعيل حسن عصبي

جامعة القدس المفتوحة /كلية

2991050

12/3/2016

 4ساعات

ورشة عمل القراءه تحيي امه

2991050

12/3/2016

 4ساعات

ورشة عمل القراءه تحيي امه

2991050

12/3/2016

 4ساعات

ورشة عمل القراءه تحيي امه

2991050

12/3/2016

 4ساعات

ورشة عمل القراءه تحيي امه

جمعية مردة للتنميه

2991050

14/12/2016

ساعات 5

ورشة عمل المراه والشباب من اجل التغيير

جمعية مردة للتنميه

2991050

14/12/2016

ساعات 5

ورشة عمل المراه والشباب من اجل التغيير

جمعية مردة للتنميه

2991050

14/12/2016

ساعات 5

ورشة عمل المراه والشباب من اجل التغيير

جمعية مردة للتنميه

2991050

14/12/2016

ساعات 5

ورشة عمل المراه والشباب من اجل التغيير

جمعية مردة للتنميه

2991050

14/12/2016

ساعات 5

ورشة عمل المراه والشباب من اجل التغيير

جمعية مردة للتنميه

2991050

14/12/2016

ساعات 5

ورشة عمل المراه والشباب من اجل التغيير

جمعية مردة للتنميه

2991050

14/12/2016

ساعات 5

ورشة عمل المراه والشباب من اجل التغيير

جمعية مردة للتنميه

2991050

14/12/2016

ساعات 5

ورشة عمل المراه والشباب من اجل التغيير

التربية االسالميه

اللغة اإلنجليزية وأساليب

جامعة القدس المفتوحة /كلية

تدريسها

التربية االسالميه

اللغة العربية وأساليب
تدريسها
تعليم المرحلة األساسية
األولى
خدمة اجتماعية
تعليم المرحلة األساسية
األولى
علوم مالية ومصرفية
اللغة العربية وأساليب
تدريسها
اللغة العربية وأساليب
تدريسها

جامعة القدس المفتوحة /كلية
التربية االسالميه
جامعة القدس المفتوحة /كلية
التربية االسالميه

164

ساجدة اسماعيل عبد الرحمن عبد
اهلل

تربية خاصة
الرياضيات وأساليب

جمعية مردة للتنميه

2991050

14/12/2016

ساعات 5

ورشة عمل المراه والشباب من اجل التغيير

جمعية مردة للتنميه

2991050

14/12/2016

ساعات 5

ورشة عمل المراه والشباب من اجل التغيير

جمعية مردة للتنميه

2991050

14/12/2016

ساعات 5

ورشة عمل المراه والشباب من اجل التغيير

جمعية مردة للتنميه

2991050

14/12/2016

ساعات 5

ورشة عمل المراه والشباب من اجل التغيير

جمعية مردة للتنميه

2991050

14/12/2016

ساعات 5

ورشة عمل المراه والشباب من اجل التغيير

جمعية مردة للتنميه

2991050

14/12/2016

ساعات 5

ورشة عمل المراه والشباب من اجل التغيير

2991050

14/12/2016

ساعات 5

ورشة عمل المراه والشباب من اجل التغيير

14/12/2016

ساعات 5

ورشة عمل المراه والشباب من اجل التغيير

ساعات 5

ورشة عمل المراه والشباب من اجل التغيير
ورشة عمل المراه والشباب من اجل التغيير

165

رحاب أيمن يوسف الدلو

166

سيرين عماد أحمد أبو صفية

إدارة األعمال

167

أسيمة فارس نافز شقلين

خدمة اجتماعية

168

إسراء صالح محمد كنعان

169

أنسام عزات محمد مرعي

اللغة اإلنجليزية وآدابها

170

ربا راضي عزت عقل

اللغة اإلنجليزية وآدابها

جمعية مردة للتنميه

171

جمانة إسماعيل مصطفى عساف

اللغة اإلنجليزية وآدابها

جمعية مردة للتنميه

2991050

172

وداد موسى أحمد صرصور

إدارة األعمال

جمعية مردة للتنميه

2991050

14/12/2016

173

محمد سميح مصطفى خطيب

محاسبة

جمعية مردة للتنميه

2991050

14/12/2016

ساعات 5

174

إيناس ياسين محمد عبد الحق

تعليم التربية اإلسالمية

جمعية مردة للتنميه

2991050

14/12/2016

ساعات 5

ورشة عمل المراه والشباب من اجل التغيير

175

دعاء عبد الرحيم مصطفى حسين

جمعية مردة للتنميه

2991050

14/12/2016

ساعات 5

ورشة عمل المراه والشباب من اجل التغيير

تدريسها

تعليم المرحلة األساسية
األولى

الرياضيات وأساليب
تدريسها

176

سالي أمجد محمد اسماعيل

أنظمة معلومات حاسوبية

جمعية مردة للتنميه

2991050

14/12/2016

ساعات 5

ورشة عمل المراه والشباب من اجل التغيير

177

سهاد أمجد محمد اسماعيل

اللغة اإلنجليزية وآدابها

جمعية مردة للتنميه

2991050

14/12/2016

ساعات 5

ورشة عمل المراه والشباب من اجل التغيير

178

احالم معزوز يوسف عياش

تعليم التربية اإلسالمية

جمعية مردة للتنميه

2991050

14/12/2016

ساعات 5

ورشة عمل المراه والشباب من اجل التغيير

179

روان علي زهير عامر

جمعية مردة للتنميه

2991050

14/12/2016

ساعات 5

ورشة عمل المراه والشباب من اجل التغيير

180

انهار سالم سليمان عبد اهلل

جمعية مردة للتنميه

2991050

14/12/2016

ساعات 5

ورشة عمل المراه والشباب من اجل التغيير

181

حيدر علي محمود جودة

محاسبة

جمعية مردة للتنميه

2991050

14/12/2016

ساعات 5

ورشة عمل المراه والشباب من اجل التغيير

182

حسن اسكندر لقمان سالمة

محاسبة

جمعية مردة للتنميه

2991050

14/12/2016

ساعات 5

ورشة عمل المراه والشباب من اجل التغيير

183

محمود أحمد صالح عامر

جمعية مردة للتنميه

2991050

14/12/2016

ساعات 5

ورشة عمل المراه والشباب من اجل التغيير

184

عدي زاهر ريان

إدارة األعمال

جمعية مردة للتنميه

2991050

14/12/2016

ساعات 5

ورشة عمل المراه والشباب من اجل التغيير

185

كلنتون محمد عبد السالم صرصور

محاسبة

جمعية مردة للتنميه

2991050

14/12/2016

ساعات 5

ورشة عمل المراه والشباب من اجل التغيير

186

محمد عصام محمد خطيب

محاسبة

جمعية مردة للتنميه

2991050

14/12/2016

ساعات 5

ورشة عمل المراه والشباب من اجل التغيير

187

لقاء منذر ابداح

إدارة األعمال

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

09/2412331

18/9/2016

 15ساعة

السيرة الذاتية ومقابالت العمل

اللغة اإلنجليزية وأساليب
تدريسها
تعليم المرحلة األساسية
األولى

اللغة اإلنجليزية وأساليب
تدريسها

188

نورس جمال عبد الدايم

خدمة اجتماعية

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

09/2412331

18/9/2016

 15ساعة

السيرة الذاتية ومقابالت العمل

189

ايه محمد مصلح

إدارة األعمال

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

09/2412331

18/9/2016

 15ساعة

السيرة الذاتية ومقابالت العمل

190

نيفين نضال يوسف قاضي

إدارة األعمال

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

09/2412331

18/9/2016

 15ساعة

السيرة الذاتية ومقابالت العمل

191

عبير حسن محمود سلمان

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

09/2412331

18/9/2016

 15ساعة

السيرة الذاتية ومقابالت العمل

192

ميس رياض ياسر عواد

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

09/2412331

18/9/2016

 15ساعة

السيرة الذاتية ومقابالت العمل

193

ظريفه حلمي طليب

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

09/2412331

18/9/2016

 15ساعة

السيرة الذاتية ومقابالت العمل

194

اخالص حسام عوض

إدارة األعمال

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

09/2412331

18/9/2016

 15ساعة

السيرة الذاتية ومقابالت العمل

195

ايمان ذياب محمود عبد الفتاح

محاسبة

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

09/2412331

18/9/2016

 15ساعة

السيرة الذاتية ومقابالت العمل

196

بلقيس عمر صالح المصري

إدارة األعمال

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

09/2412331

18/9/2016

 15ساعة

السيرة الذاتية ومقابالت العمل

197

نصره جمال ابو الوي

إدارة األعمال

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

09/2412331

18/9/2016

 15ساعة

السيرة الذاتية ومقابالت العمل

198

الفت منذر ابداح

إدارة األعمال

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

09/2412331

18/9/2016

 15ساعة

السيرة الذاتية ومقابالت العمل

199

حنين جمال ياسين

إدارة األعمال

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

09/2412331

18/9/2016

 15ساعة

السيرة الذاتية ومقابالت العمل

اللغة اإلنجليزية وأساليب
تدريسها
إدارة األعمال
تعليم المرحلة األساسية
األولى

200

مرام عبد الفتاح علقم

إدارة األعمال

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

09/2412331

18/9/2016

 15ساعة

السيرة الذاتية ومقابالت العمل

201

نيفين نضال احمد ابو زايد

إدارة األعمال

جمعية مرضى الثالسيميا

598923092

10/1/2016

 4ساعات

ورشة توعوية حول مرض الثالسيميا

202

لقاء منذر ابداح

إدارة األعمال

جمعية مرضى الثالسيميا

598923092

10/1/2016

 4ساعات

ورشة توعوية حول مرض الثالسيميا

203

دنيا نضال ياسين عبد الجواد

إدارة األعمال

جمعية مرضى الثالسيميا

598923092

10/1/2016

 4ساعات

ورشة توعوية حول مرض الثالسيميا

204

ميس رياض ياسر ابو عرام

إدارة األعمال

جمعية مرضى الثالسيميا

598923092

10/1/2016

 4ساعات

ورشة توعوية حول مرض الثالسيميا

205

انوار عبد الرحيم محمد شتيه

محاسبة

جمعية مرضى الثالسيميا

598923092

10/1/2016

 4ساعات

ورشة توعوية حول مرض الثالسيميا

206

زريفه محمد عادل عيسى

محاسبة

جمعية مرضى الثالسيميا

598923092

10/1/2016

 4ساعات

ورشة توعوية حول مرض الثالسيميا

207

منار عبد الرحيم محمد هرش

إدارة األعمال

جمعية مرضى الثالسيميا

598923092

10/1/2016

 4ساعات

ورشة توعوية حول مرض الثالسيميا

208

عبير عبد الرؤوف عوده

إدارة األعمال

جمعية مرضى الثالسيميا

598923092

10/1/2016

 4ساعات

ورشة توعوية حول مرض الثالسيميا

209

ربا حمدان عوده

إدارة األعمال

جمعية مرضى الثالسيميا

598923092

10/1/2016

 4ساعات

ورشة توعوية حول مرض الثالسيميا

210

ايمان فايز ايوب

إدارة األعمال

جمعية مرضى الثالسيميا

598923092

10/1/2016

 4ساعات

ورشة توعوية حول مرض الثالسيميا

211

عبير محمد ربيع

إدارة األعمال

جمعية مرضى الثالسيميا

598923092

10/1/2016

 4ساعات

ورشة توعوية حول مرض الثالسيميا

212

ديانا عبد المجيد ظاهر

إدارة األعمال

جمعية مرضى الثالسيميا

598923092

10/1/2016

 4ساعات

ورشة توعوية حول مرض الثالسيميا

213

رنين فؤاد غازي الزير

إدارة األعمال

جمعية مرضى الثالسيميا

598923092

10/1/2016

 4ساعات

ورشة توعوية حول مرض الثالسيميا

214

رهف فؤاد الزير

إدارة األعمال

جمعية مرضى الثالسيميا

598923092

10/1/2016

 4ساعات

ورشة توعوية حول مرض الثالسيميا

215

فداء علي خضير

إدارة األعمال

جمعية مرضى الثالسيميا

598923092

10/1/2016

 4ساعات

ورشة توعوية حول مرض الثالسيميا

216

فراس احمد حمد

إدارة األعمال

جمعية مرضى الثالسيميا

598923092

10/1/2016

 4ساعات

ورشة توعوية حول مرض الثالسيميا

217

ملك محمد سميح جبر

إدارة األعمال

جمعية مرضى الثالسيميا

598923092

10/1/2016

 4ساعات

ورشة توعوية حول مرض الثالسيميا

218

اسراء يوسف قميز

إدارة األعمال

جمعية مرضى الثالسيميا

598923092

10/1/2016

 4ساعات

ورشة توعوية حول مرض الثالسيميا

219

االء عمر ابو ميزر

إدارة األعمال

جمعية مرضى الثالسيميا

598923092

10/1/2016

 4ساعات

ورشة توعوية حول مرض الثالسيميا

220

اسماء صالح ناصيف شتيه

إدارة األعمال

جمعية مرضى الثالسيميا

598923092

10/1/2016

 4ساعات

ورشة توعوية حول مرض الثالسيميا

221

رويده بشار ناصر

إدارة األعمال

جمعية مرضى الثالسيميا

598923092

10/1/2016

 4ساعات

ورشة توعوية حول مرض الثالسيميا

222

شروق عزت حسان

إدارة األعمال

جمعية مرضى الثالسيميا

598923092

10/1/2016

 4ساعات

ورشة توعوية حول مرض الثالسيميا

223

فرح اديب طقطق

إدارة األعمال

جمعية مرضى الثالسيميا

598923092

10/1/2016

 4ساعات

ورشة توعوية حول مرض الثالسيميا

224

ناني رائد حسان

صحافة

جمعية مرضى الثالسيميا

598923092

10/1/2016

 4ساعات

ورشة توعوية حول مرض الثالسيميا

225

ختام يوسف عبد الحميد عوده

أنظمة معلومات حاسوبية

جمعية مرضى الثالسيميا

598923092

10/1/2016

 4ساعات

ورشة توعوية حول مرض الثالسيميا

226

أميره عيد صالح حماد

محاسبة

جمعية مرضى الثالسيميا

598923092

10/1/2016

 4ساعات

ورشة توعوية حول مرض الثالسيميا

227

خديجة محمد جاسر قاق

محاسبة

جمعية مرضى الثالسيميا

598923092

10/1/2016

 4ساعات

ورشة توعوية حول مرض الثالسيميا

228

نيفين نضال احمد أبو زايد

إدارة األعمال

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

09/2412331

26/9/2016

 16ساعة

التصوير الفوتغرافي والتحرير الصحفي

229

لقاء منذر ابداح

إدارة األعمال

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

09/2412331

26/9/2016

 16ساعة

التصوير الفوتغرافي والتحرير الصحفي

230

دنيا نضال ياسين عبد الجواد

إدارة األعمال

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

09/2412331

26/9/2016

 16ساعة

التصوير الفوتغرافي والتحرير الصحفي

231

ميس رياض ياسر أبو عرام

إدارة األعمال

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

09/2412331

26/9/2016

 16ساعة

التصوير الفوتغرافي والتحرير الصحفي

232

أنوار عبد الرحيم محمد شتيه

إدارة األعمال

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

09/2412331

26/9/2016

 16ساعة

التصوير الفوتغرافي والتحرير الصحفي

233

زريفه محمد عادل عيسى

إدارة األعمال

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

09/2412331

26/9/2016

 16ساعة

التصوير الفوتغرافي والتحرير الصحفي

234

منار عبد الرحيم محمد هرش

إدارة األعمال

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

09/2412331

26/9/2016

 16ساعة

التصوير الفوتغرافي والتحرير الصحفي

235

عبير عبد الرؤوف عوده

صحافة

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

09/2412331

26/9/2016

 16ساعة

التصوير الفوتغرافي والتحرير الصحفي

236

ربا حمدان عوده

أنظمة معلومات حاسوبية مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

09/2412331

26/9/2016

 16ساعة

التصوير الفوتغرافي والتحرير الصحفي

237

إيمان فايز أيوب

محاسبة

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

09/2412331

26/9/2016

 16ساعة

التصوير الفوتغرافي والتحرير الصحفي

238

عبير محمد ربيع

محاسبة

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

09/2412331

26/9/2016

 16ساعة

التصوير الفوتغرافي والتحرير الصحفي

239

ديانا عبد المجيد ظاهر

محاسبة

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

09/2412331

26/9/2016

 16ساعة

التصوير الفوتغرافي والتحرير الصحفي

240

رنين فؤاد غازي الزير

محاسبة

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

09/2412331

26/9/2016

 16ساعة

التصوير الفوتغرافي والتحرير الصحفي

241

رهف فؤاد الزير

أنظمة معلومات حاسوبية مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

09/2412331

26/9/2016

 16ساعة

التصوير الفوتغرافي والتحرير الصحفي

242

فداء علي خضير

أنظمة معلومات حاسوبية مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

09/2412331

26/9/2016

 16ساعة

التصوير الفوتغرافي والتحرير الصحفي

243

فراس احمد حمد

علوم مالية ومصرفية

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

09/2412331

26/9/2016

 16ساعة

التصوير الفوتغرافي والتحرير الصحفي

244

ملك محمد سميح جبر

محاسبة

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

09/2412331

26/9/2016

 16ساعة

التصوير الفوتغرافي والتحرير الصحفي

245

إسراء يوسف قمبز

محاسبة

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

09/2412331

26/9/2016

 16ساعة

التصوير الفوتغرافي والتحرير الصحفي

246

أالء عمر أبو ميزر

إدارة األعمال

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

09/2412331

26/9/2016

 16ساعة

التصوير الفوتغرافي والتحرير الصحفي

247

أسماء صالح ناصيف شتيه

إدارة األعمال

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

09/2412331

26/9/2016

 16ساعة

التصوير الفوتغرافي والتحرير الصحفي

248

رويده بشار ناصر

إدارة األعمال

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

09/2412331

26/9/2016

 16ساعة

التصوير الفوتغرافي والتحرير الصحفي

249

شروق عزت حسان

إدارة األعمال

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

09/2412331

26/9/2016

 16ساعة

التصوير الفوتغرافي والتحرير الصحفي

250

فرح أديب طقطق

إدارة األعمال

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

09/2412331

26/9/2016

 16ساعة

التصوير الفوتغرافي والتحرير الصحفي

251

ناني رائد حسان

إدارة األعمال

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

09/2412331

26/9/2016

 16ساعة

التصوير الفوتغرافي والتحرير الصحفي

252

ختام يوسف عبد الحميد عوده

إدارة األعمال

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

09/2412331

26/9/2016

 16ساعة

التصوير الفوتغرافي والتحرير الصحفي

253

أميره عيد صالح حماد

صحافة

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

09/2412331

26/9/2016

 16ساعة

التصوير الفوتغرافي والتحرير الصحفي

254

خديجة محمد جاسر قاق

أنظمة معلومات حاسوبية مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

09/2412331

26/9/2016

 16ساعة

التصوير الفوتغرافي والتحرير الصحفي

255

أسمى محمد حسن أبو فارس

تنمية مجتمع محلي

جمعية سلفيت للتنميه

599552924

22/10/2016

 15ساعة

دورة أساليب اللغة الفرنسية  15ساعة

256

أالء أنور يوسف عقل

أنظمة معلومات حاسوبية

جمعية سلفيت للتنميه

599552924

22/10/2016

 15ساعة

دورة أساليب اللغة الفرنسية  15ساعة

257

وجدي اسعد داوود عامر

علم اجتماع

جمعية سلفيت للتنميه

599552924

22/10/2016

 15ساعة

دورة أساليب اللغة الفرنسية  15ساعة

258

أزهار عبد الناصر عطا الحاج

إدارة األعمال

جمعية سلفيت للتنميه

599552924

22/10/2016

 15ساعة

دورة أساليب اللغة الفرنسية  15ساعة

259

زها زياد احمد عامر

جمعية سلفيت للتنميه

599552924

22/10/2016

 15ساعة

دورة أساليب اللغة الفرنسية  15ساعة

اللغة اإلنجليزية وأساليب
تدريسها

260

محمود سعيد عبد الكريم عبد
الرحمن

اإلدارة الصحية

جمعية سلفيت للتنميه

599552924

22/10/2016

 15ساعة

دورة أساليب اللغة الفرنسية  15ساعة

اإلدارة الصحية

جمعية سلفيت للتنميه

599552924

22/10/2016

 15ساعة

دورة أساليب اللغة الفرنسية  15ساعة

جمعية سلفيت للتنميه

599552924

22/10/2016

 15ساعة

دورة أساليب اللغة الفرنسية  15ساعة

جمعية سلفيت للتنميه

599552924

22/10/2016

 15ساعة

دورة أساليب اللغة الفرنسية  15ساعة

جمعية سلفيت للتنميه

599552924

22/10/2016

 15ساعة

دورة أساليب اللغة الفرنسية  15ساعة

جمعية سلفيت للتنميه

599552924

22/10/2016

 15ساعة

دورة أساليب اللغة الفرنسية  15ساعة

جمعية سلفيت للتنميه

599552924

22/10/2016

 15ساعة

دورة أساليب اللغة الفرنسية  15ساعة

جمعية سلفيت للتنميه

599552924

22/10/2016

 15ساعة

دورة أساليب اللغة الفرنسية  15ساعة

جمعية سلفيت للتنميه

599552924

22/10/2016

 15ساعة

دورة أساليب اللغة الفرنسية  15ساعة

599552924

22/10/2016

 15ساعة

دورة أساليب اللغة الفرنسية  15ساعة

22/10/2016

 15ساعة

دورة أساليب اللغة الفرنسية  15ساعة

22/10/2016

 15ساعة

دورة أساليب اللغة الفرنسية  15ساعة

261

دانا محمد مصطفى على احمد

262

جنان محمد صالح صالح

263

ياسمين محمود عمران فاتوني

264

أسماء يوسف محمد قمبز

265

ايه صالح هشام زهد

أنظمة معلومات حاسوبية

266

أسيل أيمن حسين غزال

إدارة األعمال

267

هبه نضال الناعورة

268

ختام يوسف عبد الحميد حمودة

أنظمة معلومات حاسوبية

269

سالي حكمت عيسى ديك

علوم مالية ومصرفية

جمعية سلفيت للتنميه

270

سلمى محمد نايف الديك

علوم مالية ومصرفية

جمعية سلفيت للتنميه

599552924

271

فاطمة سامي عبد الرحمن سماره

االجتماعات

جمعية سلفيت للتنميه

599552924

اللغة اإلنجليزية وأساليب
تدريسها
اللغة اإلنجليزية وأساليب
تدريسها
اللغة اإلنجليزية وأساليب
تدريسها

اللغة اإلنجليزية وأساليب
تدريسها

272

ساجدة محمد شوكت احمد

إدارة األعمال

جمعية سلفيت للتنميه

599552924

22/10/2016

 15ساعة

دورة أساليب اللغة الفرنسية  15ساعة

273

ديانا عبد اإلله طالل سماره

إدارة األعمال

جمعية سلفيت للتنميه

599552924

22/10/2016

 15ساعة

دورة أساليب اللغة الفرنسية  15ساعة

274

رحمه خالد محمد ياسين

جمعية سلفيت للتنميه

599552924

22/10/2016

 15ساعة

دورة أساليب اللغة الفرنسية  15ساعة

275

وعد رائد شتيه

جمعية سلفيت للتنميه

599552924

22/10/2016

 15ساعة

دورة أساليب اللغة الفرنسية  15ساعة

276

إسراء محمد خفش

جمعية سلفيت للتنميه

599552924

22/10/2016

 15ساعة

دورة أساليب اللغة الفرنسية  15ساعة

277

مادلين احمد حمود يونس

اإلدارة الصحية

جمعية سلفيت للتنميه

599552924

22/10/2016

 15ساعة

دورة أساليب اللغة الفرنسية  15ساعة

278

أيه عبد الكريم بني نمرة

تنمية مجتمع محلي

جمعية سلفيت للتنميه

599552924

22/10/2016

 15ساعة

دورة أساليب اللغة الفرنسية  15ساعة

279

هيا رائد شنيه

محاسبة

جمعية سلفيت للتنميه

599552924

22/10/2016

 15ساعة

دورة أساليب اللغة الفرنسية  15ساعة

280

شذى رياض قدري

جمعية سلفيت للتنميه

599552924

22/10/2016

 15ساعة

دورة أساليب اللغة الفرنسية  15ساعة

281

جميله رائد يوسف اليونس

محاسبة

جمعية سلفيت للتنميه

599552924

22/10/2016

 15ساعة

دورة أساليب اللغة الفرنسية  15ساعة

282

أفنان خضر طه

اإلدارة الصحية

جمعية سلفيت للتنميه

599552924

22/10/2016

 15ساعة

دورة أساليب اللغة الفرنسية  15ساعة

283

هداية رايق موسى بركات

جمعية سلفيت للتنميه

599552924

22/10/2016

 15ساعة

دورة أساليب اللغة الفرنسية  15ساعة

اللغة اإلنجليزية وأساليب
تدريسها
إدارة األعمال
اللغة العربية وأساليب
تدريسها

اللغة اإلنجليزية وأساليب
تدريسها

الرياضيات وأساليب
تدريسها

تنمية مجتمع محلي

284

عهد إبراهيم عيد رزق اهلل

285

مريم احمد محمد عبد النبي

286

نورس جمال عبد الدايم

أنظمة معلومات حاسوبية

287

ربا داوود عبيد

أنظمة معلومات حاسوبية

جمعية سلفيت للتنميه

288

براء مراد ابو زيد بركات

أنظمة معلومات حاسوبية

جمعية سلفيت للتنميه

599552924

289

عمر ابراهيم عمر فاتوني

إدارة األعمال

جمعية سلفيت للتنميه

599552924

22/10/2016

290

ميساء عصام فرحات ياسين

اإلدارة الصحية

جمعية سلفيت للتنميه

599552924

22/10/2016

 15ساعة

291

سوسن ناصر احمد عزت

إدارة األعمال

جمعية سلفيت للتنميه

599552924

22/10/2016

 15ساعة

دورة أساليب اللغة الفرنسية  15ساعة

292

ربى بشار ابراهيم ضمرة

تعليم االجتماعيات

جمعية سلفيت للتنميه

599552924

22/10/2016

 15ساعة

دورة أساليب اللغة الفرنسية  15ساعة

293

بيان يوسف عبدالحميد حموده

دبلوم التاهيل التربوي

جمعية سلفيت للتنميه

599552924

22/10/2016

 15ساعة

دورة أساليب اللغة الفرنسية  15ساعة

294

لمياء اياد احمد عامر

محاسبة

جمعية سلفيت للتنميه

599552924

22/10/2016

 15ساعة

دورة أساليب اللغة الفرنسية  15ساعة

295

انهار جمال االسمر

خدمة اجتماعية

جمعية سلفيت للتنميه

599552924

22/10/2016

 15ساعة

دورة أساليب اللغة الفرنسية  15ساعة

اللغة اإلنجليزية وأساليب
تدريسها

جمعية سلفيت للتنميه

599552924

22/10/2016

 15ساعة

دورة أساليب اللغة الفرنسية  15ساعة

جمعية سلفيت للتنميه

599552924

22/10/2016

 15ساعة

دورة أساليب اللغة الفرنسية  15ساعة

جمعية سلفيت للتنميه

599552924

22/10/2016

 15ساعة

دورة أساليب اللغة الفرنسية  15ساعة

599552924

22/10/2016

 15ساعة

دورة أساليب اللغة الفرنسية  15ساعة

22/10/2016

 15ساعة

دورة أساليب اللغة الفرنسية  15ساعة

 15ساعة

دورة أساليب اللغة الفرنسية  15ساعة
دورة أساليب اللغة الفرنسية  15ساعة

اقتصاد

296

عرين مفيد حسن شاهين

297

هداية رايق بركات

298

عبير حرب محمد علي احمد

299

نجالء فتحي حسين غزال

300

شهد شوقي اسليمه

301

مرام عبد المجيد صالح

302

تمام يوسف حموده

أنظمة معلومات حاسوبية

303

حنان محمود الحلبي

إدارة األعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

304

دعاء احمد زبيديه

إدارة األعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

09/2519940

305

ديانا عبد اهلل سماره

إدارة األعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

09/2519940

24/10/2016

306

ورود كمال عبد اهلل

مؤسسة إنجاز فلسطين

09/2519940

24/10/2016

 15ساعة

307

لمياء اياد احمد عامر

مؤسسة إنجاز فلسطين

09/2519940

24/10/2016

 15ساعة

الرياضيات وأساليب
تدريسها
اللغة اإلنجليزية وأساليب
تدريسها
علوم مالية ومصرفية

الرياضيات وأساليب
تدريسها

الرياضيات وأساليب
تدريسها
محاسبة

جمعية سلفيت للتنميه

599552924

22/10/2016

 15ساعة

دورة أساليب اللغة الفرنسية  15ساعة

جمعية سلفيت للتنميه

599552924

22/10/2016

 15ساعة

دورة أساليب اللغة الفرنسية  15ساعة

جمعية سلفيت للتنميه

599552924

22/10/2016

 15ساعة

دورة أساليب اللغة الفرنسية  15ساعة

جمعية سلفيت للتنميه

599552924

22/10/2016

 15ساعة

دورة أساليب اللغة الفرنسية  15ساعة

جمعية سلفيت للتنميه

599552924

22/10/2016

 15ساعة

دورة أساليب اللغة الفرنسية  15ساعة

مؤسسة إنجاز فلسطين

09/2519940

24/10/2016

 15ساعة

دوره ( )15ساعه كن رياديا

مؤسسة إنجاز فلسطين

09/2519940

24/10/2016

 15ساعة

دوره ( )15ساعه كن رياديا

09/2519940

24/10/2016

 15ساعة

دوره ( )15ساعه كن رياديا

24/10/2016

 15ساعة

دوره ( )15ساعه كن رياديا

 15ساعة

دوره ( )15ساعه كن رياديا
دوره ( )15ساعه كن رياديا
دوره ( )15ساعه كن رياديا

308

ريم عدنان سماره

تعليم االجتماعيات

مؤسسة إنجاز فلسطين

09/2519940

24/10/2016

 15ساعة

دوره ( )15ساعه كن رياديا

309

مرح سامر عبد اهلل

اإلدارة الصحية

مؤسسة إنجاز فلسطين

09/2519940

24/10/2016

 15ساعة

دوره ( )15ساعه كن رياديا

310

حلوه نسيم منصور

إدارة األعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

09/2519940

24/10/2016

 15ساعة

دوره ( )15ساعه كن رياديا

311

انوار عبد الرحيم

محاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

09/2519940

24/10/2016

 15ساعة

دوره ( )15ساعه كن رياديا

312

ربا حمدان عوده

تنمية مجتمع محلي

مؤسسة إنجاز فلسطين

09/2519940

24/10/2016

 15ساعة

دوره ( )15ساعه كن رياديا

313

منار عبد الرحيم

تنمية مجتمع محلي

مؤسسة إنجاز فلسطين

09/2519940

24/10/2016

 15ساعة

دوره ( )15ساعه كن رياديا

314

الدلماء حسنس ابو حاكمه

اقتصاد

مؤسسة إنجاز فلسطين

09/2519940

24/10/2016

 15ساعة

دوره ( )15ساعه كن رياديا

315

نداء محمود عبد اهلل سليمان

اقتصاد

مؤسسة إنجاز فلسطين

09/2519940

24/10/2016

 15ساعة

دوره ( )15ساعه كن رياديا

316

عرين مفيد عيسى شمس

اقتصاد

مؤسسة إنجاز فلسطين

09/2519940

24/10/2016

 15ساعة

دوره ( )15ساعه كن رياديا

317

هدايه رايق بركات

مؤسسة إنجاز فلسطين

09/2519940

24/10/2016

 15ساعة

دوره ( )15ساعه كن رياديا

318

اسراء محمد الخفش

مؤسسة إنجاز فلسطين

09/2519940

24/10/2016

 15ساعة

دوره ( )15ساعه كن رياديا

319

ايمان زيدان علي المي

مؤسسة إنجاز فلسطين

09/2519940

24/10/2016

 15ساعة

دوره ( )15ساعه كن رياديا

الرياضيات وأساليب
تدريسها
اللغة العربية وأساليب
تدريسها
تنمية مجتمع محلي

320

سوسن ابراهيم علي

تعليم االجتماعيات

مؤسسة إنجاز فلسطين

09/2519940

24/10/2016

 15ساعة

دوره ( )15ساعه كن رياديا

321

عال ساهر عبد الفتاح العاصي

محاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

09/2519940

24/10/2016

 15ساعة

دوره ( )15ساعه كن رياديا

322

عهد ابراهيم عيد رزق

تنمية مجتمع محلي

مؤسسة إنجاز فلسطين

09/2519940

24/10/2016

 15ساعة

دوره ( )15ساعه كن رياديا

323

نورس جمال عبدالدايم

تنمية مجتمع محلي

مؤسسة إنجاز فلسطين

09/2519940

24/10/2016

 15ساعة

دوره ( )15ساعه كن رياديا

324

االء انور يوسف عقل

أنظمة معلومات حاسوبية

مؤسسة إنجاز فلسطين

09/2519940

24/10/2016

 15ساعة

دوره ( )15ساعه كن رياديا

325

وئام بسام هالل ماضي

اإلدارة الصحية

مؤسسة إنجاز فلسطين

09/2519940

24/10/2016

 15ساعة

دوره ( )15ساعه كن رياديا

326

فاطمه ياسر بركات

اإلدارة الصحية

مؤسسة إنجاز فلسطين

09/2519940

24/10/2016

 15ساعة

دوره ( )15ساعه كن رياديا

327

ظريفه حلمي طليب

مؤسسة إنجاز فلسطين

09/2519940

24/10/2016

 15ساعة

دوره ( )15ساعه كن رياديا

328

نجالء فتحي غزال

علوم مالية ومصرفية

مؤسسة إنجاز فلسطين

09/2519940

24/10/2016

 15ساعة

دوره ( )15ساعه كن رياديا

329

هبه جمال مصطفى مرعي

أنظمة معلومات حاسوبية

مؤسسة إنجاز فلسطين

09/2519940

24/10/2016

 15ساعة

دوره ( )15ساعه كن رياديا

330

ايه خليل فوزي

أنظمة معلومات حاسوبية

مؤسسة إنجاز فلسطين

09/2519940

24/10/2016

 15ساعة

دوره ( )15ساعه كن رياديا

331

اسيل مرعي

اإلدارة الصحية

مؤسسة إنجاز فلسطين

09/2519940

24/10/2016

 15ساعة

دوره ( )15ساعه كن رياديا

تعليم المرحلة األساسية
األولى

332

اشجان خالد المصري

محاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

09/2519940

24/10/2016

 15ساعة

دوره ( )15ساعه كن رياديا

333

مصطفى ياسين

محاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

09/2519940

24/10/2016

 15ساعة

دوره ( )15ساعه كن رياديا

334

عميد ياسين

محاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

09/2519940

24/10/2016

 15ساعة

دوره ( )15ساعه كن رياديا

335

اسمي محمد حسن أبو فارس

تنمية مجتمع محلي

مؤسسة إنجاز فلسطين

09/2519940

24/10/2016

 15ساعة

دوره ( )15ساعه كن رياديا

336

رزان نادر محمد الفارس

محاسبة

09/2519314

20/11/2016

 25ساعة

برنامج الشامل المحاسبي

337

مها عايد ابداح

محاسبة

09/2519314

20/11/2016

 25ساعة

برنامج الشامل المحاسبي

338

عبد الكريم ذياب

محاسبة

09/2519314

20/11/2016

 25ساعة

برنامج الشامل المحاسبي

339

عال ساهر عبد الفتاح العاصي

محاسبة

09/2519314

20/11/2016

 25ساعة

برنامج الشامل المحاسبي

340

عدي عدنان امين محمد

محاسبة

09/2519314

20/11/2016

 25ساعة

برنامج الشامل المحاسبي

341

مريم العريض

محاسبة

09/2519314

20/11/2016

 25ساعة

برنامج الشامل المحاسبي

342

عزت علي عبيد

محاسبة

09/2519314

20/11/2016

 25ساعة

برنامج الشامل المحاسبي

343

نيفين نضال ابو زايد

محاسبة

09/2519314

20/11/2016

 25ساعة

برنامج الشامل المحاسبي

مركز التعليم المستمر وخدمة
المجتمع
مركز التعليم المستمر وخدمة
المجتمع
مركز التعليم المستمر وخدمة
المجتمع
مركز التعليم المستمر وخدمة
المجتمع
مركز التعليم المستمر وخدمة
المجتمع
مركز التعليم المستمر وخدمة
المجتمع
مركز التعليم المستمر وخدمة
المجتمع
مركز التعليم المستمر وخدمة
المجتمع

مركز التعليم المستمر وخدمة

344

عدي فتحي شعبان سليم

محاسبة

345

ازهار عالناصر حج

محاسبة

346

دنيا زاهي زهد

محاسبة

347

فلسطين ابراهيم صبرة

محاسبة

348

عالء احمد ابراهيم ابو يعقوب

محاسبة

349

لما فايز أبو زر

محاسبة

350

معتز فالح سعيد ماضي

محاسبة

351

احمد ياسر محمد ماضي

محاسبة

352

شهاب بكر

محاسبة

353

ريم نافز ذيب حسن

خدمة اجتماعية

جامعة القدس المفتوحه

354

عبير عبد اهلل

خدمة اجتماعية

جامعة القدس المفتوحه

2519314

355

مريم عبد الحميد عبد العال

خدمة اجتماعية

جامعة القدس المفتوحه

2519314

المجتمع
مركز التعليم المستمر وخدمة
المجتمع
مركز التعليم المستمر وخدمة
المجتمع
مركز التعليم المستمر وخدمة
المجتمع
مركز التعليم المستمر وخدمة
المجتمع
مركز التعليم المستمر وخدمة
المجتمع
مركز التعليم المستمر وخدمة
المجتمع
مركز التعليم المستمر وخدمة
المجتمع
مركز التعليم المستمر وخدمة
المجتمع

09/2519314

20/11/2016

 25ساعة

برنامج الشامل المحاسبي

09/2519314

20/11/2016

 25ساعة

برنامج الشامل المحاسبي

09/2519314

20/11/2016

 25ساعة

برنامج الشامل المحاسبي

09/2519314

20/11/2016

 25ساعة

برنامج الشامل المحاسبي

09/2519314

20/11/2016

 25ساعة

برنامج الشامل المحاسبي

09/2519314

20/11/2016

 25ساعة

برنامج الشامل المحاسبي

09/2519314

20/11/2016

 25ساعة

برنامج الشامل المحاسبي

09/2519314

20/11/2016

 25ساعة

برنامج الشامل المحاسبي

09/2519314

20/11/2016

 25ساعة

برنامج الشامل المحاسبي

2519314

12/6/2016

 4ساعات

12/6/2016

 4ساعات

12/6/2016

 4ساعات

ورشة عمل ( )4ساعات بعنوان العنف ضد المراه في
المجتمع الفلسطيني
ورشة عمل ( )4ساعات بعنوان العنف ضد المراه في
المجتمع الفلسطيني
ورشة عمل ( )4ساعات بعنوان العنف ضد المراه في
المجتمع الفلسطيني

356

امال كامل توكل منتصر

خدمة اجتماعية

جامعة القدس المفتوحه

2519314

12/6/2016

 4ساعات

357

ميساء رسمي شقير

خدمة اجتماعية

جامعة القدس المفتوحه

2519314

12/6/2016

 4ساعات

358

ايه العايد فريد عبد اهلل

خدمة اجتماعية

جامعة القدس المفتوحه

2519314

12/6/2016

 4ساعات

359

عهد ابراهيم عيد رزق اهلل

خدمة اجتماعية

جامعة القدس المفتوحه

2519314

12/6/2016

 4ساعات

360

ميس خليل بوزيه

خدمة اجتماعية

جامعة القدس المفتوحه

2519314

12/6/2016

 4ساعات

361

روان شقور

خدمة اجتماعية

جامعة القدس المفتوحه

2519314

12/6/2016

 4ساعات

362

نور عبد الخالق عبد مجيد صالح

خدمة اجتماعية

جامعة القدس المفتوحه

2519314

12/6/2016

 4ساعات

363

هبه عبد الحافظ طه ماضي

خدمة اجتماعية

جامعة القدس المفتوحه

2519314

12/6/2016

 4ساعات

364

مالك عماد حمدان بكر

خدمة اجتماعية

جامعة القدس المفتوحه

2519314

12/6/2016

 4ساعات

365

عزيزه نديم احمد بركات

خدمة اجتماعية

جامعة القدس المفتوحه

2519314

12/6/2016

 4ساعات

خدمة اجتماعية

جامعة القدس المفتوحه

2519314

12/6/2016

 4ساعات

خدمة اجتماعية

جامعة القدس المفتوحه

2519314

12/6/2016

 4ساعات

366
367

ايمان عوض يوسف عمران
المصري
اريج خليل دمدوم

ورشة عمل ( )4ساعات بعنوان العنف ضد المراه في
المجتمع الفلسطيني
ورشة عمل ( )4ساعات بعنوان العنف ضد المراه في
المجتمع الفلسطيني
ورشة عمل ( )4ساعات بعنوان العنف ضد المراه في
المجتمع الفلسطيني
ورشة عمل ( )4ساعات بعنوان العنف ضد المراه في
المجتمع الفلسطيني
ورشة عمل ( )4ساعات بعنوان العنف ضد المراه في
المجتمع الفلسطيني
ورشة عمل ( )4ساعات بعنوان العنف ضد المراه في
المجتمع الفلسطيني
ورشة عمل ( )4ساعات بعنوان العنف ضد المراه في
المجتمع الفلسطيني
ورشة عمل ( )4ساعات بعنوان العنف ضد المراه في
المجتمع الفلسطيني
ورشة عمل ( )4ساعات بعنوان العنف ضد المراه في
المجتمع الفلسطيني
ورشة عمل ( )4ساعات بعنوان العنف ضد المراه في
المجتمع الفلسطيني
ورشة عمل ( )4ساعات بعنوان العنف ضد المراه في
المجتمع الفلسطيني
ورشة عمل ( )4ساعات بعنوان العنف ضد المراه في
المجتمع الفلسطيني

368

شيماء فالح عوض

خدمة اجتماعية

جامعة القدس المفتوحه

2519314

12/6/2016

 4ساعات

369

خلود قاسم نمر موقدي

خدمة اجتماعية

جامعة القدس المفتوحه

2519314

12/6/2016

 4ساعات

370

نهى الفي حمد رداد

خدمة اجتماعية

جامعة القدس المفتوحه

2519314

12/6/2016

 4ساعات

371

دعاء أبو خديجة

خدمة اجتماعية

جامعة القدس المفتوحه

2519314

12/6/2016

 4ساعات

372

عزيه عبدا هلل

خدمة اجتماعية

جامعة القدس المفتوحه

2519314

12/6/2016

 4ساعات

373

إيمان عبد اللطيف عبد الجواد

خدمة اجتماعية

جامعة القدس المفتوحه

2519314

12/6/2016

 4ساعات

374

سجى فهمي شقير

خدمة اجتماعية

جامعة القدس المفتوحه

2519314

12/6/2016

 4ساعات

375

اسماء محمود حسني صالح

خدمة اجتماعية

جامعة القدس المفتوحه

2519314

12/6/2016

 4ساعات

376

ملك رفعت عبدالفتاح صرصور

خدمة اجتماعية

جامعة القدس المفتوحه

2519314

12/6/2016

 4ساعات

377

داليا توفيق شقير

خدمة اجتماعية

جامعة القدس المفتوحه

2519314

12/6/2016

 4ساعات

378

رنده موسى شقير

خدمة اجتماعية

جامعة القدس المفتوحه

2519314

12/6/2016

 4ساعات

379

نعيمه نضال شقير

خدمة اجتماعية

جامعة القدس المفتوحه

2519314

12/6/2016

 4ساعات

ورشة عمل ( )4ساعات بعنوان العنف ضد المراه في
المجتمع الفلسطيني
ورشة عمل ( )4ساعات بعنوان العنف ضد المراه في
المجتمع الفلسطيني
ورشة عمل ( )4ساعات بعنوان العنف ضد المراه في
المجتمع الفلسطيني
ورشة عمل ( )4ساعات بعنوان العنف ضد المراه في
المجتمع الفلسطيني
ورشة عمل ( )4ساعات بعنوان العنف ضد المراه في
المجتمع الفلسطيني
ورشة عمل ( )4ساعات بعنوان العنف ضد المراه في
المجتمع الفلسطيني
ورشة عمل ( )4ساعات بعنوان العنف ضد المراه في
المجتمع الفلسطيني
ورشة عمل ( )4ساعات بعنوان العنف ضد المراه في
المجتمع الفلسطيني
ورشة عمل ( )4ساعات بعنوان العنف ضد المراه في
المجتمع الفلسطيني
ورشة عمل ( )4ساعات بعنوان العنف ضد المراه في
المجتمع الفلسطيني
ورشة عمل ( )4ساعات بعنوان العنف ضد المراه في
المجتمع الفلسطيني
ورشة عمل ( )4ساعات بعنوان العنف ضد المراه في
المجتمع الفلسطيني

380

ايه يحيي صالح رزان

خدمة اجتماعية

جامعة القدس المفتوحه

2519314

12/6/2016

 4ساعات

381

هيا سامي يوسف رداد

خدمة اجتماعية

جامعة القدس المفتوحه

2519314

12/6/2016

 4ساعات

382

فاطمه ياسر محمد حمادنه

خدمة اجتماعية

جامعة القدس المفتوحه

2519314

12/6/2016

 4ساعات

383

نور وليد عبد الرحيم خطيب

خدمة اجتماعية

جامعة القدس المفتوحه

2519314

12/6/2016

 4ساعات

384

رشا عبد اهلل محمد جوده

خدمة اجتماعية

جامعة القدس المفتوحه

2519314

12/6/2016

 4ساعات

385

ايمان سعيد علي احمد

خدمة اجتماعية

جامعة القدس المفتوحه

2519314

12/6/2016

 4ساعات

386

عالء الدين عادل ايدام

خدمة اجتماعية

جامعة القدس المفتوحه

2519314

12/6/2016

 4ساعات

387

منتصر حمد نايف ناجي

خدمة اجتماعية

جامعة القدس المفتوحه

2519314

12/6/2016

 4ساعات

388

الدلماء حسني ابو حاكمه

خدمة اجتماعية

جامعة القدس المفتوحه

2519314

12/6/2016

 4ساعات

389

روان ماجد عامر

خدمة اجتماعية

جامعة القدس المفتوحه

2519314

12/6/2016

 4ساعات

390

راي مؤيد دروس

خدمة اجتماعية

جامعة القدس المفتوحه

2519314

12/6/2016

 4ساعات

391

نهى هالل صالح بركات

خدمة اجتماعية

جامعة القدس المفتوحه

2519314

12/6/2016

 4ساعات

ورشة عمل ( )4ساعات بعنوان العنف ضد المراه في
المجتمع الفلسطيني
ورشة عمل ( )4ساعات بعنوان العنف ضد المراه في
المجتمع الفلسطيني
ورشة عمل ( )4ساعات بعنوان العنف ضد المراه في
المجتمع الفلسطيني
ورشة عمل ( )4ساعات بعنوان العنف ضد المراه في
المجتمع الفلسطيني
ورشة عمل ( )4ساعات بعنوان العنف ضد المراه في
المجتمع الفلسطيني
ورشة عمل ( )4ساعات بعنوان العنف ضد المراه في
المجتمع الفلسطيني
ورشة عمل ( )4ساعات بعنوان العنف ضد المراه في
المجتمع الفلسطيني
ورشة عمل ( )4ساعات بعنوان العنف ضد المراه في
المجتمع الفلسطيني
ورشة عمل ( )4ساعات بعنوان العنف ضد المراه في
المجتمع الفلسطيني
ورشة عمل ( )4ساعات بعنوان العنف ضد المراه في
المجتمع الفلسطيني
ورشة عمل ( )4ساعات بعنوان العنف ضد المراه في
المجتمع الفلسطيني
ورشة عمل ( )4ساعات بعنوان العنف ضد المراه في
المجتمع الفلسطيني

392

ساميه مفلح ياسين

خدمة اجتماعية

جامعة القدس المفتوحه

2519314

12/6/2016

 4ساعات

393

ميساء زياد بركات

خدمة اجتماعية

جامعة القدس المفتوحه

2519314

12/6/2016

 4ساعات

394

اخالص نمر محمد بركات

خدمة اجتماعية

جامعة القدس المفتوحه

2519314

12/6/2016

 4ساعات

395

انوار تحسين احمد عبد اهلل

خدمة اجتماعية

جامعة القدس المفتوحه

2519314

12/6/2016

 4ساعات

396

ريم عمر احمد عقل

خدمة اجتماعية

جامعة القدس المفتوحه

2519314

12/6/2016

 4ساعات

397

هاله اديب محمود عثمان

خدمة اجتماعية

جامعة القدس المفتوحه

2519314

12/6/2016

 4ساعات

398

اسيل ابراهيم خضير

خدمة اجتماعية

جامعة القدس المفتوحه

2519314

12/6/2016

 4ساعات

399

هديل محمد سليم

خدمة اجتماعية

جامعة القدس المفتوحه

2519314

12/6/2016

 4ساعات

400

عهد نزيه عمر صالح

خدمة اجتماعية

جامعة القدس المفتوحه

2519314

12/6/2016

 4ساعات

401

دعاء بهجت ياسين عاصي

خدمة اجتماعية

جامعة القدس المفتوحه

2519314

12/6/2016

 4ساعات

402

دعاء كفاح عبدالفتاح

خدمة اجتماعية

جامعة القدس المفتوحه

2519314

12/6/2016

 4ساعات

403

نداء عبد الرازق احمد عبد الرحمن

خدمة اجتماعية

جامعة القدس المفتوحه

2519314

12/6/2016

 4ساعات

ورشة عمل ( )4ساعات بعنوان العنف ضد المراه في
المجتمع الفلسطيني
ورشة عمل ( )4ساعات بعنوان العنف ضد المراه في
المجتمع الفلسطيني
ورشة عمل ( )4ساعات بعنوان العنف ضد المراه في
المجتمع الفلسطيني
ورشة عمل ( )4ساعات بعنوان العنف ضد المراه في
المجتمع الفلسطيني
ورشة عمل ( )4ساعات بعنوان العنف ضد المراه في
المجتمع الفلسطيني
ورشة عمل ( )4ساعات بعنوان العنف ضد المراه في
المجتمع الفلسطيني
ورشة عمل ( )4ساعات بعنوان العنف ضد المراه في
المجتمع الفلسطيني
ورشة عمل ( )4ساعات بعنوان العنف ضد المراه في
المجتمع الفلسطيني
ورشة عمل ( )4ساعات بعنوان العنف ضد المراه في
المجتمع الفلسطيني
ورشة عمل ( )4ساعات بعنوان العنف ضد المراه في
المجتمع الفلسطيني
ورشة عمل ( )4ساعات بعنوان العنف ضد المراه في
المجتمع الفلسطيني
ورشة عمل ( )4ساعات بعنوان العنف ضد المراه في
المجتمع الفلسطيني

ورشة عمل ( )4ساعات بعنوان العنف ضد المراه في

404

مريم شريف

خدمة اجتماعية

جامعة القدس المفتوحه

2519314

12/6/2016

 4ساعات

405

سمر فايق خالد المي

إدارة األعمال

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

592339881

12/12/2016

 15ساعة

مهارات التوظيف

406

مها عايد ابداح

محاسبة

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

592339881

12/12/2016

 15ساعة

مهارات التوظيف

407

ايناس تيسير ماضي

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

592339881

12/12/2016

 15ساعة

مهارات التوظيف

408

والء صالح الدين سمارو

محاسبة

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

592339881

12/12/2016

 15ساعة

مهارات التوظيف

409

هيام عزام احمد ياسين

محاسبة

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

592339881

12/12/2016

 15ساعة

مهارات التوظيف

410

حنان اسماعيل احمد قوقش

محاسبة

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

592339881

12/12/2016

 15ساعة

مهارات التوظيف

411

مرام محمد عبدالهادي عجارمه

علوم مالية ومصرفية

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

592339881

12/12/2016

 15ساعة

مهارات التوظيف

412

فتحيه ابراهيم سليمه

علوم مالية ومصرفية

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

592339881

12/12/2016

 15ساعة

مهارات التوظيف

413

حسيبه جمال فريد ياسين

اإلدارة الصحية

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

592339881

12/12/2016

 15ساعة

مهارات التوظيف

414

حفيظه موسى فاتوني

اإلدارة الصحية

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

592339881

12/12/2016

 15ساعة

مهارات التوظيف

415

ايمان عامر الخطيب

إدارة األعمال

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

592339881

12/12/2016

 15ساعة

مهارات التوظيف

تعليم المرحلة األساسية
األولى

المجتمع الفلسطيني

416

اريج علي عزت عبيد

تنمية مجتمع محلي

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

592339881

12/12/2016

 15ساعة

مهارات التوظيف

417

خوله يوسف احمد كجك

إدارة األعمال

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

592339881

12/12/2016

 15ساعة

مهارات التوظيف

418

خلود هاشم صبره

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

592339881

12/12/2016

 15ساعة

مهارات التوظيف

419

ضياء موسى قدري

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

592339881

12/12/2016

 15ساعة

مهارات التوظيف

420

نهى نصفت ابو بكر

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

592339881

12/12/2016

 15ساعة

مهارات التوظيف

421

مسيره مفيد القاق

علوم مالية ومصرفية

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

592339881

12/12/2016

 15ساعة

مهارات التوظيف

422

شذى جاداهلل حسن فاتوني

اقتصاد

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

592339881

12/12/2016

 15ساعة

مهارات التوظيف

423

رؤى علي راشد شتيه

اقتصاد

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

592339881

12/12/2016

 15ساعة

مهارات التوظيف

نارمان عبدالكريم محمود الخطيب أنظمة معلومات حاسوبية مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

592339881

12/12/2016

 15ساعة

مهارات التوظيف

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

592339881

12/12/2016

 15ساعة

مهارات التوظيف

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

592339881

12/12/2016

 15ساعة

مهارات التوظيف

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

592339881

12/12/2016

 15ساعة

مهارات التوظيف

424

اللغة العربية وأساليب
تدريسها
إدارة األعمال
الرياضيات وأساليب
تدريسها

الرياضيات وأساليب

425

اسراء عبدالقادر طليب

426

هديل حسن

اإلدارة الصحية

427

ميس صالح اسليمه

اإلدارة الصحية

تدريسها

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

592339881

12/12/2016

 15ساعة

مهارات التوظيف

اإلدارة الصحية

428

مرام اسماعيل اسليمه

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

592339881

12/12/2016

 15ساعة

مهارات التوظيف

429

مرام عبد المجيد صالح

أنظمة معلومات حاسوبية مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

592339881

12/12/2016

 15ساعة

مهارات التوظيف

430

ايمان عبدالحكيم عبد الرحيم

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

592339881

12/12/2016

 15ساعة

مهارات التوظيف

431

فدوى اسامه ابداح

تسويق

592339881

12/12/2016

 15ساعة

مهارات التوظيف

432

جميله رائد اليونس

محاسبة

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

12/12/2016

 15ساعة

مهارات التوظيف

433

ميس خليل بوزيه

تنمية مجتمع محلي

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

592339881

 15ساعة

مهارات التوظيف

434

وعد بسام رزق اهلل

علوم مالية ومصرفية

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

592339881

12/12/2016

مهارات التوظيف

435

نجالء فتحي غزال

علوم مالية ومصرفية

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

592339881

12/12/2016

 15ساعة

436

دالل نزار عبد اهلل

محاسبة

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

592339881

12/12/2016

 15ساعة

مهارات التوظيف

437

الدلماء حسني أبو حاكمه

تنمية مجتمع محلي

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

592339881

12/12/2016

 15ساعة

مهارات التوظيف

438

منار اسعد عامر

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

592339881

12/12/2016

 15ساعة

مهارات التوظيف

439

رناد نعيم رزق اهلل

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

592339881

12/12/2016

 15ساعة

مهارات التوظيف

الرياضيات وأساليب
تدريسها

اللغة اإلنجليزية وأساليب
تدريسها
اإلدارة الصحية

الرياضيات وأساليب

440

هداية رايق بركات

441

حسن حسني الخفش

إدارة أعمال

442

احمد جمال سعقوب صالح

إدارة أعمال

مؤسسة أيركس الدولية

443

على احمد على احمد

إدارة أعمال

مؤسسة أيركس الدولية

592464715

444

ابراهيم محمود حسن بوزيه

إدارة أعمال

مؤسسة أيركس الدولية

592464715

 25 05/2/2017ساعة تدريبية

445

ايثار على جاسر القاق

إدارة أعمال

مؤسسة أيركس الدولية

592464715

 25 05/2/2017ساعة تدريبية

دورة تكنولوجيا كل يوم

446

ايمان زيدان على المي

إدارة أعمال

مؤسسة أيركس الدولية

592464715

 25 05/2/2017ساعة تدريبية

دورة تكنولوجيا كل يوم

447

عهود عبد المجيد دار صالح

إدارة أعمال

مؤسسة أيركس الدولية

592464715

 25 05/2/2017ساعة تدريبية

دورة تكنولوجيا كل يوم

448

اسماء نظام عبد اهلل

أنظمة معلومات حاسوبية

مؤسسة أيركس الدولية

592464715

 25 05/2/2017ساعة تدريبية

دورة تكنولوجيا كل يوم

449

رهام سامح خفش

أنظمة معلومات حاسوبية

مؤسسة أيركس الدولية

592464715

 25 05/2/2017ساعة تدريبية

دورة تكنولوجيا كل يوم

450

ختام يوسف حموده

أنظمة معلومات حاسوبية

مؤسسة أيركس الدولية

592464715

 25 05/2/2017ساعة تدريبية

دورة تكنولوجيا كل يوم

451

سلمى محمد الديك

إدارة أعمال

مؤسسة أيركس الدولية

592464715

 25 05/2/2017ساعة تدريبية

دورة تكنولوجيا كل يوم

تدريسها

 15ساعة

مهارات التوظيف

مؤسسة أيركس الدولية ()IREX

592339881

12/12/2016

مؤسسة أيركس الدولية

592464715

 25 05/2/2017ساعة تدريبية

دورة تكنولوجيا كل يوم

592464715

 25 05/2/2017ساعة تدريبية

دورة تكنولوجيا كل يوم

 25 05/2/2017ساعة تدريبية

دورة تكنولوجيا كل يوم
دورة تكنولوجيا كل يوم

452

ال ار رائد ياسين

العلوم المالية والمصرفية

مؤسسة أيركس الدولية

592464715

 25 05/2/2017ساعة تدريبية

دورة تكنولوجيا كل يوم

453

سالم جاد اهلل فاتوني

العلوم المالية والمصرفية

مؤسسة أيركس الدولية

592464715

 25 05/2/2017ساعة تدريبية

دورة تكنولوجيا كل يوم

454

كيان باسم عبد الحافظ دمدوم

العلوم المالية والمصرفية

مؤسسة أيركس الدولية

592464715

 25 05/2/2017ساعة تدريبية

دورة تكنولوجيا كل يوم

455

سيرين معزوز عبد المهدي حسان

العلوم المالية والمصرفية

مؤسسة أيركس الدولية

592464715

 25 05/2/2017ساعة تدريبية

دورة تكنولوجيا كل يوم

456

سندس بسام عربي زبيدية

العلوم المالية والمصرفية

مؤسسة أيركس الدولية

592464715

 25 05/2/2017ساعة تدريبية

دورة تكنولوجيا كل يوم

457

ساجده سليمان عبد اهلل المي

العلوم المالية والمصرفية

مؤسسة أيركس الدولية

592464715

 25 05/2/2017ساعة تدريبية

دورة تكنولوجيا كل يوم

458

سونا محمود يوسف اعبيه

إدارة أعمال

مؤسسة أيركس الدولية

592464715

 25 05/2/2017ساعة تدريبية

دورة تكنولوجيا كل يوم

459

عبير فؤاد عزريل

إدارة أعمال

مؤسسة أيركس الدولية

592464715

 25 05/2/2017ساعة تدريبية

دورة تكنولوجيا كل يوم

460

سندس عادل زهد

اإلدارة الصحية

مؤسسة أيركس الدولية

592464715

 25 05/2/2017ساعة تدريبية

دورة تكنولوجيا كل يوم

461

سجى عادل زهد

اإلدارة الصحية

مؤسسة أيركس الدولية

592464715

 25 05/2/2017ساعة تدريبية

دورة تكنولوجيا كل يوم

462

هدايه رايق بركات

مؤسسة أيركس الدولية

592464715

 25 05/2/2017ساعة تدريبية

دورة تكنولوجيا كل يوم

463

عرين مفيد شاهين

مؤسسة أيركس الدولية

592464715

 25 05/2/2017ساعة تدريبية

دورة تكنولوجيا كل يوم

الرياضيات وأساليب
تدريسها
التربية الخاصة

464

رحمه خالد محمد ياسين

إدارة أعمال

مؤسسة أيركس الدولية

592464715

 25 05/2/2017ساعة تدريبية

دورة تكنولوجيا كل يوم

465

مي تيسير رمضان الزير

إدارة أعمال

مؤسسة أيركس الدولية

592464715

 25 05/2/2017ساعة تدريبية

دورة تكنولوجيا كل يوم

466

شذى جاداهلل حسن فاتوني

اإلقتصاد

مؤسسة أيركس الدولية

592464715

 25 05/2/2017ساعة تدريبية

دورة تكنولوجيا كل يوم

ايمان عبد الحكيم اسماعيل عبد

الرياضيات وأساليب

الرحمن

تدريسها

مؤسسة أيركس الدولية

592464715

 25 05/2/2017ساعة تدريبية

دورة تكنولوجيا كل يوم

468

ناريمان عبد الكريم محمود خطيب

إدارة أعمال

مؤسسة أيركس الدولية

592464715

 25 05/2/2017ساعة تدريبية

دورة تكنولوجيا كل يوم

469

تبارك محمود سليمان

أنظمة معلومات حاسوبية

مؤسسة أيركس الدولية

592464715

 25 05/2/2017ساعة تدريبية

دورة تكنولوجيا كل يوم

470

سالي حكمت الديك

إدارة أعمال

مؤسسة أيركس الدولية

592464715

 25 05/2/2017ساعة تدريبية

دورة تكنولوجيا كل يوم

471

ديانا عبد اهلل سماره

إدارة أعمال

مؤسسة أيركس الدولية

592464715

 25 05/2/2017ساعة تدريبية

دورة تكنولوجيا كل يوم

472

وجناء نظمي قاضي

أنظمة معلومات حاسوبية

مؤسسة أيركس الدولية

592464715

 25 05/2/2017ساعة تدريبية

دورة تكنولوجيا كل يوم

473

حنان انور سرور

إدارة أعمال

مؤسسة أيركس الدولية

592464715

 25 05/2/2017ساعة تدريبية

دورة تكنولوجيا كل يوم

474

سجى اشرف بني نمره

إدارة أعمال

مؤسسة أيركس الدولية

592464715

 25 05/2/2017ساعة تدريبية

دورة تكنولوجيا كل يوم

475

ساميه مفلح ياسين

الخدمة االجتماعية

مؤسسة أيركس الدولية

592464715

 25 05/2/2017ساعة تدريبية

دورة تكنولوجيا كل يوم

467

476

روان ماجد عامر

إدارة أعمال

مؤسسة أيركس الدولية

592464715

 25 05/2/2017ساعة تدريبية

دورة تكنولوجيا كل يوم

477

امل محمود حسين

إدارة أعمال

مؤسسة أيركس الدولية

592464715

 25 05/2/2017ساعة تدريبية

دورة تكنولوجيا كل يوم

478

ثريه محمد عبد اهلل سماره

أنظمة معلومات حاسوبية

مؤسسة أيركس الدولية

592464715

 25 05/2/2017ساعة تدريبية

دورة تكنولوجيا كل يوم

479

اسالم رسالن زكي الخفش

إدارة أعمال

مؤسسة أيركس الدولية

592464715

 25 05/2/2017ساعة تدريبية

دورة تكنولوجيا كل يوم

إدارة أعمال

مؤسسة أيركس الدولية

592464715

 25 05/2/2017ساعة تدريبية

دورة تكنولوجيا كل يوم

أنظمة معلومات حاسوبية

مؤسسة أيركس الدولية

592464715

 25 05/2/2017ساعة تدريبية

دورة تكنولوجيا كل يوم

482

ضحى ياسر ابو طه

إدارة أعمال

مؤسسة أيركس الدولية

592464715

 25 05/2/2017ساعة تدريبية

دورة تكنولوجيا كل يوم

483

عرين جاسر ابو طه

التربية الخاصة

مؤسسة أيركس الدولية

592464715

 25 05/2/2017ساعة تدريبية

دورة تكنولوجيا كل يوم

484

ساجده سليمان عبد اهلل

المحاسبة

مؤسسة أيركس الدولية

592464715

 25 05/2/2017ساعة تدريبية

دورة تكنولوجيا كل يوم

485

اسماء عبد اهلل

أنظمة معلومات حاسوبية

مؤسسة أيركس الدولية

592464715

 25 05/2/2017ساعة تدريبية

دورة تكنولوجيا كل يوم

486

حنان ابو سرور

تعليم التربية االسالمية

مؤسسة أيركس الدولية

592464715

 25 05/2/2017ساعة تدريبية

دورة تكنولوجيا كل يوم

487

مجدل فايز ضمره

إدارة أعمال

مؤسسة أيركس الدولية

592464715

 25 05/2/2017ساعة تدريبية

دورة تكنولوجيا كل يوم

480
481

سندس جمال عبد الرحمن/جامعة
النجاح الوطنيه
سيرين معزوز حسان/جامعة
النجاح الوطنيه

488

نعمه بسام بوزيه

العلوم المالية والمصرفية

مؤسسة أيركس الدولية

592464715

 25 05/2/2017ساعة تدريبية

دورة تكنولوجيا كل يوم

489

دانا جاسر ضمره

إدارة أعمال

مؤسسة أيركس الدولية

592464715

 25 05/2/2017ساعة تدريبية

دورة تكنولوجيا كل يوم

490

ايمان فايز ايوب

مؤسسة أيركس الدولية

592464715

 25 05/2/2017ساعة تدريبية

دورة تكنولوجيا كل يوم

491

ايه صبحي عبد اهلل

المحاسبة

مؤسسة أيركس الدولية

592464715

 25 05/2/2017ساعة تدريبية

دورة تكنولوجيا كل يوم

492

ميساء عبد القادر طليب

المحاسبة

مؤسسة أيركس الدولية

592464715

 25 05/2/2017ساعة تدريبية

دورة تكنولوجيا كل يوم

493

حمد عماد بكر

تعليم إجتماعيات

مؤسسة أيركس الدولية

592464715

 25 05/2/2017ساعة تدريبية

دورة تكنولوجيا كل يوم

494

إيهاب سليمان

أنظمة معلومات حاسوبية

مؤسسة أيركس الدولية

592464715

 25 05/2/2017ساعة تدريبية

دورة تكنولوجيا كل يوم

495

عبد الرحيم عرباس

العلوم المالية والمصرفية

مؤسسة أيركس الدولية

592464715

 25 05/2/2017ساعة تدريبية

دورة تكنولوجيا كل يوم

496

نهى جميل محمد القاضي

اإلدارة الصحية

مؤسسة أيركس الدولية

592464715

 25 18/2/2017ساعة تدريبية

دورة أساسيات التصوير والتحرير الصجفي

497

نعمه عارف عبد اللطيف حسين

المحاسبة

مؤسسة أيركس الدولية

592464715

 25 18/2/2017ساعة تدريبية

دورة أساسيات التصوير والتحرير الصجفي

498

ياسمين مفلح رزق ياسين

إدارة أعمال

مؤسسة أيركس الدولية

592464715

 25 18/2/2017ساعة تدريبية

دورة أساسيات التصوير والتحرير الصجفي

499

مهدي إياد عارف حسن

إدارة أعمال

مؤسسة أيركس الدولية

592464715

 25 18/2/2017ساعة تدريبية

دورة أساسيات التصوير والتحرير الصجفي

الرياضيات وأساليب
تدريسها

500

عبد الرحيم احمد عبد الرحيم عابد

العلوم المالية والمصرفية

مؤسسة أيركس الدولية

592464715

 25 18/2/2017ساعة تدريبية

دورة أساسيات التصوير والتحرير الصجفي

501

ناريمان عبد الكريم محمود خطيب

إدارة أعمال

مؤسسة أيركس الدولية

592464715

 25 18/2/2017ساعة تدريبية

دورة أساسيات التصوير والتحرير الصجفي

502

إيمان عبد الكريم محمود خطيب

إدارة أعمال

مؤسسة أيركس الدولية

592464715

 25 18/2/2017ساعة تدريبية

دورة أساسيات التصوير والتحرير الصجفي

503

إسراء أنور عبد العزيز زهد

إدارة أعمال

مؤسسة أيركس الدولية

592464715

 25 18/2/2017ساعة تدريبية

دورة أساسيات التصوير والتحرير الصجفي

504

سماح أنور عبد العزيز زهد

إدارة أعمال

مؤسسة أيركس الدولية

592464715

 25 18/2/2017ساعة تدريبية

دورة أساسيات التصوير والتحرير الصجفي

505

ضحى نهاد عبد اهلل

الخدمة االجتماعية

مؤسسة أيركس الدولية

592464715

 25 18/2/2017ساعة تدريبية

دورة أساسيات التصوير والتحرير الصجفي

506

ليان نهاد عبد اهلل

إدارة أعمال

مؤسسة أيركس الدولية

592464715

 25 18/2/2017ساعة تدريبية

دورة أساسيات التصوير والتحرير الصجفي

507

حياة موسى قدري

الخدمة االجتماعية

مؤسسة أيركس الدولية

592464715

 25 18/2/2017ساعة تدريبية

دورة أساسيات التصوير والتحرير الصجفي

508

إيمان حباس سعيد علي احمد

إدارة أعمال

مؤسسة أيركس الدولية

592464715

 25 18/2/2017ساعة تدريبية

دورة أساسيات التصوير والتحرير الصجفي

509

علي احمد محمود علي احمد

الخدمة االجتماعية

مؤسسة أيركس الدولية

592464715

 25 18/2/2017ساعة تدريبية

دورة أساسيات التصوير والتحرير الصجفي

510

امال عبد الناصر طه

إدارة أعمال

مؤسسة أيركس الدولية

592464715

 25 18/2/2017ساعة تدريبية

دورة أساسيات التصوير والتحرير الصجفي

511

سوزان قدح طه

الخدمة االجتماعية

مؤسسة أيركس الدولية

592464715

 25 18/2/2017ساعة تدريبية

دورة أساسيات التصوير والتحرير الصجفي

512

احمد جمال يعقوب صالح

إدارة أعمال

مؤسسة أيركس الدولية

592464715

 25 18/2/2017ساعة تدريبية

دورة أساسيات التصوير والتحرير الصجفي

513

حيدر علي جوده

إدارة أعمال

مؤسسة أيركس الدولية

592464715

 25 18/2/2017ساعة تدريبية

دورة أساسيات التصوير والتحرير الصجفي

514

عائشة واصف موقده

الخدمة االجتماعية

مؤسسة أيركس الدولية

592464715

 25 18/2/2017ساعة تدريبية

دورة أساسيات التصوير والتحرير الصجفي

515

إبراهيم محمود حسن بوزيه

اإلدارة الصحية

مؤسسة أيركس الدولية

592464715

 25 18/2/2017ساعة تدريبية

دورة أساسيات التصوير والتحرير الصجفي

516

حفيظة موسى عمران فاتوني

اإلدارة الصحية

مؤسسة أيركس الدولية

592464715

 25 18/2/2017ساعة تدريبية

دورة أساسيات التصوير والتحرير الصجفي

517

حسيبه جمال فريد ياسين

اإلدارة الصحية

مؤسسة أيركس الدولية

592464715

 25 18/2/2017ساعة تدريبية

دورة أساسيات التصوير والتحرير الصجفي

518

غيث إبراهيم محمد عوايطه

إدارة أعمال

مؤسسة أيركس الدولية

592464715

 25 18/2/2017ساعة تدريبية

دورة أساسيات التصوير والتحرير الصجفي

519

محمود عطا اهلل ياسين جوده

المحاسبة

مؤسسة أيركس الدولية

592464715

 25 18/2/2017ساعة تدريبية

دورة أساسيات التصوير والتحرير الصجفي

520

عبير فؤاد علي عزريل

إدارة أعمال

مؤسسة أيركس الدولية

592464715

 25 18/2/2017ساعة تدريبية

دورة أساسيات التصوير والتحرير الصجفي

521

ايناس غانم حمدان صبره

إدارة أعمال

مؤسسة أيركس الدولية

592464715

 25 18/2/2017ساعة تدريبية

دورة أساسيات التصوير والتحرير الصجفي

522

وجناء نظمي يوسف القاضي

أنظمة معلومات حاسوبية

مؤسسة أيركس الدولية

592464715

 25 18/2/2017ساعة تدريبية

دورة أساسيات التصوير والتحرير الصجفي

523

سامية مفلح رزق ياسين

إدارة أعمال

مؤسسة أيركس الدولية

592464715

 25 18/2/2017ساعة تدريبية

دورة أساسيات التصوير والتحرير الصجفي

524

روان ماجد عامر

الخدمة االجتماعية

مؤسسة أيركس الدولية

592464715

 25 18/2/2017ساعة تدريبية

دورة أساسيات التصوير والتحرير الصجفي

525

ايهاب احمد سليمان

إدارة أعمال

مؤسسة أيركس الدولية

592464715

 25 18/2/2017ساعة تدريبية

دورة أساسيات التصوير والتحرير الصجفي

526

صهيب عماد صوف

الخدمة االجتماعية

مؤسسة أيركس الدولية

592464715

 25 18/2/2017ساعة تدريبية

دورة أساسيات التصوير والتحرير الصجفي

527

رغد عبد العزيز المصري

إدارة أعمال

مؤسسة أيركس الدولية

592464715

 25 18/2/2017ساعة تدريبية

دورة أساسيات التصوير والتحرير الصجفي

528

مرام عبد المجيد صالح

مؤسسة أيركس الدولية

592464715

 25 18/2/2017ساعة تدريبية

دورة أساسيات التصوير والتحرير الصجفي

529

فاتنة محمد فتحي ماضي

مؤسسة إنجاز فلسطين

598904525

29/3/2017

530

خلود هاشم حمدان صبره

مؤسسة إنجاز فلسطين

598904525

29/3/2017

531

إسراء عمر عبد العزيز أبو زيد

الخدمة االجتماعية

مؤسسة إنجاز فلسطين

598904525

29/3/2017

532

فرح أديب محمد نعيم طقطق

العلوم المالية والمصرفية

مؤسسة إنجاز فلسطين

598904525

29/3/2017

533

رويده بشار محمد بديع ناصر

المحاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

598904525

29/3/2017

534

إيمان حباس سعيد على احمد

الخدمة االجتماعية

مؤسسة إنجاز فلسطين

598904525

29/3/2017

535

شروق زياد محمود أبو أمونه

تنمية المجتمع المحلي

مؤسسة إنجاز فلسطين

598904525

29/3/2017

الرياضيات وأساليب
تدريسها
إدارة أعمال
اللغة العربية وأساليب
تدريسها

 15ساعة
تدريبية
 15ساعة
تدريبية
 15ساعة
تدريبية
 15ساعة
تدريبية
 15ساعة
تدريبية
 15ساعة
تدريبية
 15ساعة
تدريبية

دورة كيف ابدأ
دورة كيف ابدأ
دورة كيف ابدأ
دورة كيف ابدأ
دورة كيف ابدأ
دورة كيف ابدأ
دورة كيف ابدأ

536

روال محمد مفيد فريد بوزيه

تعليم إجتماعيات

مؤسسة إنجاز فلسطين

598904525

29/3/2017

537

نهاوند تحسين عبد المعطي حجاج

اإلدارة الصحية

مؤسسة إنجاز فلسطين

598904525

29/3/2017

538

ختام محمد ناجح الخفش

اإلدارة الصحية

مؤسسة إنجاز فلسطين

598904525

29/3/2017

539

عائشة عبد الرحمن الديك

اإلدارة الصحية

مؤسسة إنجاز فلسطين

598904525

29/3/2017

540

ايمان احمد عبد اللطيف ديك

المحاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

598904525

29/3/2017

541

هبه محمد شوكت االحمد

المحاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

598904525

29/3/2017

542

بدور عمار نايف ديك

المحاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

598904525

29/3/2017

543

االء راكز محمد ابو شمه

المحاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

598904525

29/3/2017

544

جميله رائد يوسف اليونس

المحاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

598904525

29/3/2017

545

تيماء فايق حمدان المي

العلوم المالية والمصرفية

مؤسسة إنجاز فلسطين

598904525

29/3/2017

546

منال مصطفى سليمان شباك

مؤسسة إنجاز فلسطين

598904525

29/3/2017

547

النا صالح احمد شقور

مؤسسة إنجاز فلسطين

598904525

29/3/2017

اللغة العربية وأساليب
تدريسها
اإلدارة الصحية

 15ساعة
تدريبية
 15ساعة
تدريبية
 15ساعة
تدريبية
 15ساعة
تدريبية
 15ساعة
تدريبية
 15ساعة
تدريبية
 15ساعة
تدريبية
 15ساعة
تدريبية
 15ساعة
تدريبية
 15ساعة
تدريبية
 15ساعة
تدريبية
 15ساعة
تدريبية

دورة كيف ابدأ
دورة كيف ابدأ
دورة كيف ابدأ
دورة كيف ابدأ
دورة كيف ابدأ
دورة كيف ابدأ
دورة كيف ابدأ
دورة كيف ابدأ
دورة كيف ابدأ
دورة كيف ابدأ
دورة كيف ابدأ
دورة كيف ابدأ

548

اسيه صابر حمد شقور

إدارة أعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

598904525

29/3/2017

549

سوزان احمد عبد العزيز الديك

العلوم المالية والمصرفية

مؤسسة إنجاز فلسطين

598904525

29/3/2017

550

تسنيم وليد سليمان سلمان

إدارة أعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

598904525

29/3/2017

551

عال ساهر عبد الفتاح العاصي

المحاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

598904525

29/3/2017

552

االء توفيق حسن حجاج

المحاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

598904525

29/3/2017

553

علياء محرم حسن حجاج

تعليم إجتماعيات

مؤسسة إنجاز فلسطين

598904525

29/3/2017

554

دياال سمير عثمان دكروك

إدارة أعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

598904525

29/3/2017

555

اريج يوسف سليمان سلمان

إدارة أعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

598904525

29/3/2017

556

تما ار سمير عثمان دكروك

إدارة أعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

598904525

29/3/2017

557

دانا رافع عيسى حميدي

تعليم التربية االسالمية

مؤسسة إنجاز فلسطين

598904525

29/3/2017

558

ايمان ذياب محمود عبد الفتاح

تعليم إجتماعيات

مؤسسة إنجاز فلسطين

598904525

29/3/2017

559

دعاء محمد احمد ابو ازنيط

المحاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

598904525

29/3/2017

 15ساعة
تدريبية
 15ساعة
تدريبية
 15ساعة
تدريبية
 15ساعة
تدريبية
 15ساعة
تدريبية
 15ساعة
تدريبية
 15ساعة
تدريبية
 15ساعة
تدريبية
 15ساعة
تدريبية
 15ساعة
تدريبية
 15ساعة
تدريبية
 15ساعة
تدريبية

دورة كيف ابدأ
دورة كيف ابدأ
دورة كيف ابدأ
دورة كيف ابدأ
دورة كيف ابدأ
دورة كيف ابدأ
دورة كيف ابدأ
دورة كيف ابدأ
دورة كيف ابدأ
دورة كيف ابدأ
دورة كيف ابدأ
دورة كيف ابدأ

560

دالل مصطفى سليمان شباك

العلوم المالية والمصرفية

مؤسسة إنجاز فلسطين

598904525

29/3/2017

561

عريب حرب سليمان شباك

علوم سياسيه /بيرزيت

مؤسسة إنجاز فلسطين

598904525

29/3/2017

562

ايات فاروق يوسف خلف

المحاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

598904525

29/3/2017

563

اسماء نظام عبد اهلل عبد اهلل

564

ناريمان عبد الكريم محمود خطيب

أنظمة المعلومات

 15ساعة
تدريبية
 15ساعة
تدريبية
 15ساعة
تدريبية

دورة كيف ابدأ
دورة كيف ابدأ
دورة كيف ابدأ

مؤسسة ايركس الدوليه

594320414

21/5/2017

 25ساعة

دورة تدريبه (تكنولوجيا كل يوم)

مؤسسة ايركس الدوليه

594320414

21/5/2017

 25ساعة

دورة تدريبه (تكنولوجيا كل يوم)

565

روال محمد مفيد فريد بوزيه

المحاسبة

مؤسسة ايركس الدوليه

594320414

21/5/2017

 25ساعة

دورة تدريبه (تكنولوجيا كل يوم)

566

بدور عمار نايف ديك

المحاسبة

مؤسسة ايركس الدوليه

594320414

21/5/2017

 25ساعة

دورة تدريبه (تكنولوجيا كل يوم)

567

االء راكز محمد ابو شمه

اإلدارة الصحية

مؤسسة ايركس الدوليه

594320414

21/5/2017

 25ساعة

دورة تدريبه (تكنولوجيا كل يوم)

568

مها خليل شريف

إدارة أعمال

مؤسسة ايركس الدوليه

594320414

21/5/2017

 25ساعة

دورة تدريبه (تكنولوجيا كل يوم)

569

فاتنه محمد فتحي حسن ماضي

إدارة أعمال

مؤسسة ايركس الدوليه

594320414

21/5/2017

 25ساعة

دورة تدريبه (تكنولوجيا كل يوم)

570

اسراء عمر عبد العزيز ابو زيد

الخدمة اإلجتماعية

مؤسسة ايركس الدوليه

594320414

21/5/2017

 25ساعة

دورة تدريبه (تكنولوجيا كل يوم)

571

خلود هاشم صبره

اللغة العربية وآدابها

مؤسسة ايركس الدوليه

594320414

21/5/2017

 25ساعة

دورة تدريبه (تكنولوجيا كل يوم)

الحاسوبية
أنظمة المعلومات
الحاسوبية

العلوم المالية والمصرفية

572

سيما حكمت عيسى ديك

573

وفاء ماجد احمد على احمد

574

هبه محمد شوكت االحمد

المحاسبة

575

دعاء عطا حسين سالمه

تعليم التربيه االسالميه

مؤسسة ايركس الدوليه

576

خوله اسعد احمد شيخ عمر

المحاسبة

مؤسسة ايركس الدوليه

594320414

577

مجدولين سمير عثمان دكروك

اإلدارة الصحية

مؤسسة ايركس الدوليه

594320414

21/5/2017

578

تما ار سمير دكروك

إدارة أعمال

مؤسسة ايركس الدوليه

594320414

21/5/2017

 25ساعة

579

دياال سمير عثمان دكروك

إدارة أعمال

مؤسسة ايركس الدوليه

594320414

21/5/2017

 25ساعة

دورة تدريبه (تكنولوجيا كل يوم)

580

ميس خالد وليد موقدي

إدارة أعمال

مؤسسة ايركس الدوليه

594320414

21/5/2017

 25ساعة

دورة تدريبه (تكنولوجيا كل يوم)

مؤسسة ايركس الدوليه

594320414

21/5/2017

 25ساعة

دورة تدريبه (تكنولوجيا كل يوم)

582

اليان اياد يوسف دار صالح

أنظمة معلومات حاسوبية

مؤسسة إنجاز فلسطين

2519941

23/7/2017

5ساعات

ورشة عمل مهارات النجاح

583

هيا طالب حسني داوود

أنظمة معلومات حاسوبية

مؤسسة إنجاز فلسطين

2519941

23/7/2017

5ساعات

ورشة عمل مهارات النجاح

اللغه االنجليزيه وأساليب
تدريسها

581

مؤسسة ايركس الدوليه

594320414

21/5/2017

 25ساعة

دورة تدريبه (تكنولوجيا كل يوم)

مؤسسة ايركس الدوليه

594320414

21/5/2017

 25ساعة

دورة تدريبه (تكنولوجيا كل يوم)

مؤسسة ايركس الدوليه

594320414

21/5/2017

 25ساعة

دورة تدريبه (تكنولوجيا كل يوم)

594320414

21/5/2017

 25ساعة

دورة تدريبه (تكنولوجيا كل يوم)

21/5/2017

 25ساعة

دورة تدريبه (تكنولوجيا كل يوم)

 25ساعة

دورة تدريبه (تكنولوجيا كل يوم)
دورة تدريبه (تكنولوجيا كل يوم)

584

داليا عمر ذيب الصوص

علوم مالية ومصرفية

مؤسسة إنجاز فلسطين

2519941

23/7/2017

5ساعات

ورشة عمل مهارات النجاح

585

نجالء فتحي حسين غزال

إدارة أعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

2519941

23/7/2017

5ساعات

ورشة عمل مهارات النجاح

586

عبير فهد محمد بركات

إدارة أعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

2519941

23/7/2017

5ساعات

ورشة عمل مهارات النجاح

587

سماهر عبد الحميد عبداهلل

تربية ابتدائية

مؤسسة إنجاز فلسطين

2519941

23/7/2017

5ساعات

ورشة عمل مهارات النجاح

588

هدى عبد الحميد الديك

إدارة أعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

2519941

23/7/2017

5ساعات

ورشة عمل مهارات النجاح

589

عمر عاطف على احمد

محاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

2519941

23/7/2017

5ساعات

ورشة عمل مهارات النجاح

590

االء توفيق حسن حجاج

محاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

2519941

23/7/2017

5ساعات

ورشة عمل مهارات النجاح

591

هناء ابراهيم احمد بوزيه

محاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

2519941

23/7/2017

5ساعات

ورشة عمل مهارات النجاح

592

مجدولين سمير عثمان دقروق

اإلدارة الصحية

مؤسسة إنجاز فلسطين

2519941

23/7/2017

5ساعات

ورشة عمل مهارات النجاح

593

حنين نجم علي مرايطة

إدارة أعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

2519941

23/7/2017

5ساعات

ورشة عمل مهارات النجاح

594

اخالص محمد احمد يونس

لغة عربية

مؤسسة إنجاز فلسطين

2519941

23/7/2017

5ساعات

ورشة عمل مهارات النجاح

595

تما ار سمير عثمان دكروك

تسويق

مؤسسة إنجاز فلسطين

2519941

23/7/2017

5ساعات

ورشة عمل مهارات النجاح

596

رزان نادر محمود فارس

محاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

2519941

23/7/2017

5ساعات

ورشة عمل مهارات النجاح

597

عال ساهر عبد الفتاح العاصي

محاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

2519941

23/7/2017

5ساعات

ورشة عمل مهارات النجاح

598

منار زياد عزت زهد

تاهيل تربوي

مؤسسة إنجاز فلسطين

2519941

23/7/2017

5ساعات

ورشة عمل مهارات النجاح

599

فاطمه رمضان ديك

اللغة االنجليزية وآدابها

مؤسسة إنجاز فلسطين

2519941

23/7/2017

5ساعات

ورشة عمل مهارات النجاح

600

دعاء فاروق موسى عبد الرحمن

إدارة أعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

2519941

23/7/2017

5ساعات

ورشة عمل مهارات النجاح

601

عرين محمد احمد يونس

محاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

2519941

23/7/2017

5ساعات

ورشة عمل مهارات النجاح

602

اسماء صالح ناصر

التربية االسالميه

مؤسسة إنجاز فلسطين

2519941

23/7/2017

5ساعات

ورشة عمل مهارات النجاح

603

رويده بشار ناصر

محاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

2519941

23/7/2017

5ساعات

ورشة عمل مهارات النجاح

604

فرح اديب طقطق

علوم مالية ومصرفية

مؤسسة إنجاز فلسطين

2519941

23/7/2017

5ساعات

ورشة عمل مهارات النجاح

مؤسسة إنجاز فلسطين

2519941

23/7/2017

5ساعات

ورشة عمل مهارات النجاح

مؤسسة إنجاز فلسطين

2519941

23/7/2017

5ساعات

ورشة عمل مهارات النجاح

مؤسسة إنجاز فلسطين

2519941

23/7/2017

5ساعات

ورشة عمل مهارات النجاح

605
606

ناريمان عبد الكريم محمود خطيب أنظمة معلومات حاسوبية
افنان جبر شحاده كليب

 607دالل عبد المعطي عبد الفتاح سلمان

علوم مالية ومصرفية
التنمية االسرية
واالجتماعيه

608

سماح محمد الخطيب

إدارة أعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

2519941

23/7/2017

5ساعات

ورشة عمل مهارات النجاح

609

ياسمين عبد المعطي سلمان

إدارة أعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

2519941

23/7/2017

5ساعات

ورشة عمل مهارات النجاح

610

ظريفه حلمي محمود طليب

مرحلة أساسية أولى

مؤسسة إنجاز فلسطين

2519941

23/7/2017

5ساعات

ورشة عمل مهارات النجاح

