هاتف المؤسسة

تاريخ التدريب

مدة التدريب

مجال العمل

الرقم

إسم المتدرب الرباعي

التخصص

المؤسسة المراد التدرب بها

10/4/2015

شهر

إداري

1

حواء عبد الغني عبد الحميد الترك

المحاسبة

البنك اإلسالمي العربي

9/8/2015

شهر

إداري

2

رنين محمد موسى زياده

تعليم االجتماعيات

مدرسة قيره الثانوية المختلطة

2516866

20/9/2015

شهر

إداري

شهر

إداري

3

حنان تحسين محمود أبو طه

المحاسبة

البنك التجاري الفلسطيني

4

نورا ناجح سليم أبو يعقوب

الخدمة االجتماعية

مديرية الشؤون االجتماعية

09/2515722

25/9/2015

إداري
ورشة عمل االعاقه ما بين المفهوم القديم والحديث
واألسباب واآلثار
ورشة عمل االعاقه ما بين المفهوم القديم والحديث
واألسباب واآلثار
ورشة عمل االعاقه ما بين المفهوم القديم والحديث
واألسباب واآلثار
ورشة عمل االعاقه ما بين المفهوم القديم والحديث
واألسباب واآلثار
ورشة عمل االعاقه ما بين المفهوم القديم والحديث
واألسباب واآلثار
ورشة عمل االعاقه ما بين المفهوم القديم والحديث
واألسباب واآلثار
ورشة عمل االعاقه ما بين المفهوم القديم والحديث
واألسباب واآلثار
ورشة عمل االعاقه ما بين المفهوم القديم والحديث
واألسباب واآلثار
ورشة عمل االعاقه ما بين المفهوم القديم والحديث
واألسباب واآلثار
ورشة عمل االعاقه ما بين المفهوم القديم والحديث
واألسباب واآلثار
ورشة عمل االعاقه ما بين المفهوم القديم والحديث
واألسباب واآلثار

5

فاتنة محمد فتحي حسن طه

إدارة أعمال

مديرية الزراعة

599886500

10/8/2015

شهر

6

ياسين عط هللا ياسين جوده

الخدمة االجتماعية

جمعية الشبان المسيحية في القدس

02/2772713

10/7/2015

 4ساعات

7

ناجح صالح عوده عامر

الخدمة االجتماعية

جمعية الشبان المسيحية في القدس

02/2772713

10/7/2015

 4ساعات

8

مصطفى شريف مصطفى يونس

تنمية المجتمع المحلي

جمعية الشبان المسيحية في القدس

02/2772713

10/7/2015

 4ساعات

9

سعيد عبد هللا صالح شقير

الخدمة االجتماعية

جمعية الشبان المسيحية في القدس

02/2772713

10/7/2015

 4ساعات

10

نور وليد عبد الرحيم خطيب

الخدمة االجتماعية

جمعية الشبان المسيحية في القدس

02/2772713

10/7/2015

 4ساعات

11

صدام سامي خليل أيوب

الخدمة االجتماعية

جمعية الشبان المسيحية في القدس

02/2772713

10/7/2015

 4ساعات

12

باسل مصطفى حسن عصبي

الخدمة االجتماعية

جمعية الشبان المسيحية في القدس

02/2772713

10/7/2015

 4ساعات

13

أسمى محمد حسن ابو فارس

الخدمة االجتماعية

جمعية الشبان المسيحية في القدس

02/2772713

10/7/2015

 4ساعات

14

ربا حمدان إبراهيم عودة

تنمية المجتمع المحلي

جمعية الشبان المسيحية في القدس

02/2772713

10/7/2015

 4ساعات

15

لنا عدنان حسن

الخدمة االجتماعية

جمعية الشبان المسيحية في القدس

02/2772713

10/7/2015

 4ساعات

16

روبا عدنان حسن بكر

الخدمة االجتماعية

جمعية الشبان المسيحية في القدس

02/2772713

10/7/2015

 4ساعات

17

هيام احمد عقل

الخدمة االجتماعية

جمعية الشبان المسيحية في القدس

02/2772713

10/7/2015

 4ساعات

18

سجى شقير

الخدمة االجتماعية

جمعية الشبان المسيحية في القدس

02/2772713

10/7/2015

 4ساعات

19

آمال كامل نوفل شقير

الخدمة االجتماعية

جمعية الشبان المسيحية في القدس

02/2772713

10/7/2015

 4ساعات

20

نورس جمال عبد الدايم

الخدمة االجتماعية

جمعية الشبان المسيحية في القدس

02/2772713

10/7/2015

 4ساعات

21

أالء فايز عبد الدايم

الخدمة االجتماعية

جمعية الشبان المسيحية في القدس

02/2772713

10/7/2015

 4ساعات

22

مها احمد عبد هللا موقدي

الخدمة االجتماعية

جمعية الشبان المسيحية في القدس

02/2772713

10/7/2015

 4ساعات

23

رماس فتحي احمد ماضي

الخدمة االجتماعية

جمعية الشبان المسيحية في القدس

02/2772713

10/7/2015

 4ساعات

24

روان خالد هشام عزريل

تنمية المجتمع المحلي

جمعية الشبان المسيحية في القدس

02/2772713

10/7/2015

 4ساعات

25

سناء توفيق محمد خالد

الخدمة االجتماعية

جمعية الشبان المسيحية في القدس

02/2772713

10/7/2015

 4ساعات

26

هيا رافع عبد الرحيم سالمه

الخدمة االجتماعية

جمعية الشبان المسيحية في القدس

02/2772713

10/7/2015

 4ساعات

27

سالم حسن مصطفى

الخدمة االجتماعية

جمعية الشبان المسيحية في القدس

02/2772713

10/7/2015

 4ساعات

28

هيام ابراهيم سالمه

الخدمة االجتماعية

جمعية الشبان المسيحية في القدس

02/2772713

10/7/2015

 4ساعات

29

دعاء حمدهللا قاسم شقير

الخدمة االجتماعية

جمعية الشبان المسيحية في القدس

02/2772713

10/7/2015

 4ساعات

30

نور صبحي ماضي شقير

الخدمة االجتماعية

جمعية الشبان المسيحية في القدس

02/2772713

10/7/2015

 4ساعات

31

سالم صبري حسن عامر

الخدمة االجتماعية

جمعية الشبان المسيحية في القدس

02/2772713

10/7/2015

 4ساعات

32

حنان احمد مصطفى بكر

الخدمة االجتماعية

جمعية الشبان المسيحية في القدس

02/2772713

10/7/2015

 4ساعات

33

عبير فتحي علي جبرين

الخدمة االجتماعية

جمعية الشبان المسيحية في القدس

02/2772713

10/7/2015

 4ساعات

34

هديل طلعت بوزيه

الخدمة االجتماعية

جمعية الشبان المسيحية في القدس

02/2772713

10/7/2015

 4ساعات

35

غيداء طارق رزق هللا

الخدمة االجتماعية

جمعية الشبان المسيحية في القدس

02/2772713

10/7/2015

 4ساعات

36

ايمان زيدان علي المي

الخدمة االجتماعية

جمعية الشبان المسيحية في القدس

02/2772713

10/7/2015

 4ساعات

37

نسرين نعيم يوسف حرب

الخدمة االجتماعية

جمعية الشبان المسيحية في القدس

02/2772713

10/7/2015

 4ساعات

38

داليا توفيق محمود شقير

الخدمة االجتماعية

جمعية الشبان المسيحية في القدس

02/2772713

10/7/2015

 4ساعات

39

غدير نضال محمد العامور

الخدمة االجتماعية

جمعية الشبان المسيحية في القدس

02/2772713

10/7/2015

 4ساعات

40

داليا محمد يوسف إبراهيم

الخدمة االجتماعية

جمعية الشبان المسيحية في القدس

02/2772713

10/7/2015

 4ساعات

41

حنين احمد عبد الحفيظ إبراهيم

الخدمة االجتماعية

جمعية الشبان المسيحية في القدس

02/2772713

10/7/2015

 4ساعات

ورشة عمل االعاقه ما بين المفهوم القديم والحديث
واألسباب واآلثار
ورشة عمل االعاقه ما بين المفهوم القديم والحديث
واألسباب واآلثار
ورشة عمل االعاقه ما بين المفهوم القديم والحديث
واألسباب واآلثار
ورشة عمل االعاقه ما بين المفهوم القديم والحديث
واألسباب واآلثار
ورشة عمل االعاقه ما بين المفهوم القديم والحديث
واألسباب واآلثار
ورشة عمل االعاقه ما بين المفهوم القديم والحديث
واألسباب واآلثار
ورشة عمل االعاقه ما بين المفهوم القديم والحديث
واألسباب واآلثار
ورشة عمل االعاقه ما بين المفهوم القديم والحديث
واألسباب واآلثار
ورشة عمل االعاقه ما بين المفهوم القديم والحديث
واألسباب واآلثار
ورشة عمل االعاقه ما بين المفهوم القديم والحديث
واألسباب واآلثار
ورشة عمل االعاقه ما بين المفهوم القديم والحديث
واألسباب واآلثار
ورشة عمل االعاقه ما بين المفهوم القديم والحديث
واألسباب واآلثار
ورشة عمل االعاقه ما بين المفهوم القديم والحديث
واألسباب واآلثار
ورشة عمل االعاقه ما بين المفهوم القديم والحديث
واألسباب واآلثار
ورشة عمل االعاقه ما بين المفهوم القديم والحديث
واألسباب واآلثار
ورشة عمل االعاقه ما بين المفهوم القديم والحديث
واألسباب واآلثار
ورشة عمل االعاقه ما بين المفهوم القديم والحديث
واألسباب واآلثار
ورشة عمل االعاقه ما بين المفهوم القديم والحديث
واألسباب واآلثار
ورشة عمل االعاقه ما بين المفهوم القديم والحديث
واألسباب واآلثار
ورشة عمل االعاقه ما بين المفهوم القديم والحديث
واألسباب واآلثار
ورشة عمل االعاقه ما بين المفهوم القديم والحديث
واألسباب واآلثار
ورشة عمل االعاقه ما بين المفهوم القديم والحديث
واألسباب واآلثار
ورشة عمل االعاقه ما بين المفهوم القديم والحديث
واألسباب واآلثار
ورشة عمل االعاقه ما بين المفهوم القديم والحديث
واألسباب واآلثار
ورشة عمل االعاقه ما بين المفهوم القديم والحديث
واألسباب واآلثار

ورشة عمل االعاقه ما بين المفهوم القديم والحديث
واألسباب واآلثار
ورشة عمل االعاقه ما بين المفهوم القديم والحديث
واألسباب واآلثار
ورشة عمل االعاقه ما بين المفهوم القديم والحديث
واألسباب واآلثار
ورشة عمل االعاقه ما بين المفهوم القديم والحديث
واألسباب واآلثار
ورشة عمل االعاقه ما بين المفهوم القديم والحديث
واألسباب واآلثار
ورشة عمل االعاقه ما بين المفهوم القديم والحديث
واألسباب واآلثار
ورشة عمل االعاقه ما بين المفهوم القديم والحديث
واألسباب واآلثار
ورشة عمل االعاقه ما بين المفهوم القديم والحديث
واألسباب واآلثار
ورشة عمل االعاقه ما بين المفهوم القديم والحديث
واألسباب واآلثار
ورشة عمل االعاقه ما بين المفهوم القديم والحديث
واألسباب واآلثار
ورشة عمل االعاقه ما بين المفهوم القديم والحديث
واألسباب واآلثار
ورشة عمل االعاقه ما بين المفهوم القديم والحديث
واألسباب واآلثار
ورشة عمل االعاقه ما بين المفهوم القديم والحديث
واألسباب واآلثار
ورشة عمل االعاقه ما بين المفهوم القديم والحديث
واألسباب واآلثار
ورشة عمل االعاقه ما بين المفهوم القديم والحديث
واألسباب واآلثار
ورشة عمل االعاقه ما بين المفهوم القديم والحديث
واألسباب واآلثار
ورشة عمل االعاقه ما بين المفهوم القديم والحديث
واألسباب واآلثار
ورشة عمل االعاقه ما بين المفهوم القديم والحديث
واألسباب واآلثار
ورشة عمل االعاقه ما بين المفهوم القديم والحديث
واألسباب واآلثار
ورشة عمل االعاقه ما بين المفهوم القديم والحديث
واألسباب واآلثار

42

دعاء ياسين عاصي

الخدمة االجتماعية

جمعية الشبان المسيحية في القدس

02/2772713

10/7/2015

 4ساعات

43

سماح زياد جميل عبد الرزاق

الخدمة االجتماعية

جمعية الشبان المسيحية في القدس

02/2772713

10/7/2015

 4ساعات

44

الدلماء حسني احمد ابو حاكمه

تنمية المجتمع المحلي

جمعية الشبان المسيحية في القدس

02/2772713

10/7/2015

 4ساعات

45

أريج جميل محمد ماضي

الخدمة االجتماعية

جمعية الشبان المسيحية في القدس

02/2772713

10/7/2015

 4ساعات

46

إسراء عمر عبد العزيز أبو زيد

الخدمة االجتماعية

جمعية الشبان المسيحية في القدس

02/2772713

10/7/2015

 4ساعات

47

مريم خليل عوض شريف

الخدمة االجتماعية

جمعية الشبان المسيحية في القدس

02/2772713

10/7/2015

 4ساعات

48

روان موسى مصطفى يونس

الخدمة االجتماعية

جمعية الشبان المسيحية في القدس

02/2772713

10/7/2015

 4ساعات

49

دعاء كفاح عبد الفتاح

الخدمة االجتماعية

جمعية الشبان المسيحية في القدس

02/2772713

10/7/2015

 4ساعات

50

سالم شاهر محمد داوود

الخدمة االجتماعية

جمعية الشبان المسيحية في القدس

02/2772713

10/7/2015

 4ساعات

51

تأييد شفيق عبد هللا

الخدمة االجتماعية

جمعية الشبان المسيحية في القدس

02/2772713

10/7/2015

 4ساعات

52

ضحى عبد الفتاح محمود األسعد

الخدمة االجتماعية

جمعية الشبان المسيحية في القدس

02/2772713

10/7/2015

 4ساعات

53

فداء عوني يونس عبد هللا

الخدمة االجتماعية

جمعية الشبان المسيحية في القدس

02/2772713

10/7/2015

 4ساعات

54

عبير عبد السالم مصطفى شقير

الخدمة االجتماعية

جمعية الشبان المسيحية في القدس

02/2772713

10/7/2015

 4ساعات

55

إيمان حباس سعيد على احمد

الخدمة االجتماعية

جمعية الشبان المسيحية في القدس

02/2772713

10/7/2015

 4ساعات

56

سناء انور مصطفى محمد الديك

الخدمة االجتماعية

جمعية الشبان المسيحية في القدس

02/2772713

10/7/2015

 4ساعات

57

بيسان عبد الحكيم الديك

الخدمة االجتماعية

جمعية الشبان المسيحية في القدس

02/2772713

10/7/2015

 4ساعات

58

تسنيم فالح عوض صالح

الخدمة االجتماعية

جمعية الشبان المسيحية في القدس

02/2772713

10/7/2015

 4ساعات

59

عزيزة نديم احمد بركات

الخدمة االجتماعية

جمعية الشبان المسيحية في القدس

02/2772713

10/7/2015

 4ساعات

60

هنادي مصباح إبراهيم صبره

الخدمة االجتماعية

جمعية الشبان المسيحية في القدس

02/2772713

10/7/2015

 4ساعات

61

منيه عوني عبد هللا سالمه

الخدمة االجتماعية

جمعية الشبان المسيحية في القدس

02/2772713

10/7/2015

 4ساعات

62

احمد عبد العظيم حماد

المحاسبة

بلدية سلفيت

10/10/2015

شهر

إداري

63

لينا محمد ماجد خضر رمضان

أنظمة المعلومات الحاسوبية

ضريبة األمالك

09/2675080

27/10/2015

شهر

إداري

64

إيمان نصار مصطفى منصور

المحاسبة

البنك العربي

27/10/2015

شهر

إداري

65

فاطمة عوض حسن صبرة

الخدمة االجتماعية

جمعية المرابطين الخيرية للصم والبكم

26/10/2015

شهر

إداري

66

شيماء احمد محرم الزير

إدارة أعمال

بنك القدس

26/10/2015

شهر

إداري

67

عدي فتحي سليم

المحاسبة

ضريبة الدخل

2515981

10/1/2015

إداري

25/10/2015

شهر

إداري

68

روان إبراهيم خالد اسليمه

المحاسبة

ضريبة الدخل

شهر

إداري

شهر

إداري

69

دعاء قصي عبد الكريم الزير

أنظمة المعلومات الحاسوبية

االرتباط

11/8/2015

70

آثار ناصر مسعود عبد هللا

إدارة أعمال

شركه ترست

11/1/2015
2515704

29/10/2015

شهر

إداري

71

عدي فتحي اسليم

المحاسبة

بلدية سلفيت

569726070

17/11/2015

شهر

إداري

592835080

17/11/2015

شهر

إداري

72

احمد جمال أبو حجلة

المحاسبة

البنك العربي

73

نهى نصفت أبو بكر

الرياضيات وأساليب تدريسها

مديرية الداخلية

2515688

21/11/2015

شهر

إداري

74

أحالم فرج عبد هللا

علوم مالية مصرفية

االرتباط

2519303

75

أالء حسن صبره

أنظمة المعلومات الحاسوبية

االرتباط

2515688

21/11/2015

شهر

إداري

76

منار المنذر سليم زهد

إدارة صحية

مؤسسة إنجاز فلسطين

09/2519940

22/11/2015

 15ساعة

دورة أخالقيات العمل

77

رهام عزيز عبد المهدي حسان

المحاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

09/2519940

22/11/2015

 15ساعة

دورة أخالقيات العمل

78

فاطمة ناجح عبد الرحيم شتية

إدارة أعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

09/2519940

22/11/2015

 15ساعة

دورة أخالقيات العمل

79

ايمان عامر يوسف الخطيب

إدارة أعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

09/2519940

22/11/2015

 15ساعة

دورة أخالقيات العمل

80

خديجة زيدان يوسف الخطيب

إدارة أعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

09/2519940

22/11/2015

 15ساعة

دورة أخالقيات العمل

81

نهيل مفيد يوسف مصلح

إدارة صحية

مؤسسة إنجاز فلسطين

09/2519940

22/11/2015

 15ساعة

دورة أخالقيات العمل

82

مالك وائل نبيل عبد الرازق

إدارة أعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

09/2519940

22/11/2015

 15ساعة

دورة أخالقيات العمل

83

ريم نمر محمود عبد الرازق

إدارة أعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

09/2519940

22/11/2015

 15ساعة

دورة أخالقيات العمل

84

ميساء عصام فرحان ياسين

إدارة صحية

مؤسسة إنجاز فلسطين

09/2519940

22/11/2015

 15ساعة

دورة أخالقيات العمل

85

سوسن ناصر احمد عزت ياسين

المحاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

09/2519940

22/11/2015

 15ساعة

دورة أخالقيات العمل

86

أنسام عبد المجيد طه

الرياضيات وأساليب تدريسها

مؤسسة إنجاز فلسطين

09/2519940

22/11/2015

 15ساعة

دورة أخالقيات العمل

87

مرام عبد المجيد صالح

الرياضيات وأساليب تدريسها

مؤسسة إنجاز فلسطين

09/2519940

22/11/2015

 15ساعة

دورة أخالقيات العمل

تنمية المجتمع المحلي

مؤسسة إنجاز فلسطين

09/2519940

22/11/2015

 15ساعة

دورة أخالقيات العمل

مؤسسة إنجاز فلسطين

09/2519940

22/11/2015

 15ساعة

دورة أخالقيات العمل

مؤسسة إنجاز فلسطين

09/2519940

22/11/2015

 15ساعة

دورة أخالقيات العمل

09/2519940

22/11/2015

 15ساعة

دورة أخالقيات العمل

09/2519940

22/11/2015

 15ساعة

دورة أخالقيات العمل

22/11/2015

 15ساعة

دورة أخالقيات العمل

 15ساعة

دورة أخالقيات العمل

 15ساعة

دورة أخالقيات العمل
دورة أخالقيات العمل
دورة أخالقيات العمل

 88اسمى محمد حسن ابو فارسرنين محمد موسى زياده
89

وجناء نظمي يوسف قاضي

90

رندة نبيل شريف اسليم

علوم مالية مصرفية

91

دعاء محمد نمر ابو حسان

المحاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

92

لقاء منذر احمد ابداح

علوم مالية مصرفية

مؤسسة إنجاز فلسطين

93

ايه محمد إبراهيم مصلح

علوم مالية مصرفية

مؤسسة إنجاز فلسطين

09/2519940

94

نسرين نعيم حرب

تنمية المجتمع المحلي

مؤسسة إنجاز فلسطين

09/2519940

22/11/2015

95

حنين جمال ياسين

إدارة أعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

09/2519940

22/11/2015

96

مرام مصباح عبد السالم علقم

إدارة أعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

09/2519940

22/11/2015

 15ساعة

97

فداء عمران عبد الحافظ فاتوني

اللغة العربية وأساليب تدريسها

مؤسسة إنجاز فلسطين

09/2519940

22/11/2015

 15ساعة

98

أنوار محمود حمدان دمدوم

اللغة العربية وأساليب تدريسها

مؤسسة إنجاز فلسطين

09/2519940

22/11/2015

 15ساعة

دورة أخالقيات العمل

99

الزهراء عبد الفتاح أبو ماضي

إدارة صحية

مؤسسة إنجاز فلسطين

09/2519940

22/11/2015

 15ساعة

دورة أخالقيات العمل

100

غيداء طارق عبد الرحمن رزق هللا

تنمية المجتمع المحلي

مؤسسة إنجاز فلسطين

09/2519940

22/11/2015

 15ساعة

دورة أخالقيات العمل

101

يسرا هشام سامي الخفش

إدارة أعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

09/2519940

22/11/2015

 15ساعة

دورة أخالقيات العمل

102

بيان عبد الحكيم إسماعيل عبد الرحمن

الرياضيات وأساليب تدريسها

مؤسسة إنجاز فلسطين

09/2519940

22/11/2015

 15ساعة

دورة أخالقيات العمل

103

أالء حسن عبد اللطيف صبره

أنظمة المعلومات الحاسوبية

مؤسسة إنجاز فلسطين

09/2519940

22/11/2015

 15ساعة

دورة أخالقيات العمل

104

أحالم فرح محمد عبد هللا

علوم مالية مصرفية

مؤسسة إنجاز فلسطين

09/2519940

22/11/2015

 15ساعة

دورة أخالقيات العمل

105

آمنه عوض يوسف صالح

تنمية المجتمع المحلي

مؤسسة إنجاز فلسطين

09/2519940

22/11/2015

 15ساعة

دورة أخالقيات العمل

106

ربى داود محمد عبيد

إدارة صحية

مؤسسة إنجاز فلسطين

09/2519940

22/11/2015

 15ساعة

دورة أخالقيات العمل

107

نورس جمال عبد الدايم

تنمية المجتمع المحلي

مؤسسة إنجاز فلسطين

09/2519940

22/11/2015

 15ساعة

دورة أخالقيات العمل

108

أثير فادي عوده

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

مؤسسة إنجاز فلسطين

09/2519940

22/11/2015

 15ساعة

دورة أخالقيات العمل

109

حليمة غسان عبد اللطيف

إدارة أعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

09/2519940

22/11/2015

 15ساعة

دورة أخالقيات العمل

110

ليال ناظم ساري ديك

الخدمة االجتماعية

مؤسسة إنجاز فلسطين

09/2519940

22/11/2015

 15ساعة

دورة أخالقيات العمل

111

ديانا عبد المجيد طاهر

الخدمة االجتماعية

مؤسسة إنجاز فلسطين

09/2519940

22/11/2015

 15ساعة

دورة أخالقيات العمل

112

نورة عبد الجليل عبد الرحيم

المحاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

09/2519940

22/11/2015

 15ساعة

دورة أخالقيات العمل

113

ختام يوسف حمودة

أنظمة المعلومات الحاسوبية

مؤسسة إنجاز فلسطين

09/2519940

22/11/2015

 15ساعة

دورة أخالقيات العمل

114

طاهر حاتم طاهر سماره

التسويق

مؤسسة إنجاز فلسطين

09/2519940

22/11/2015

 15ساعة

دورة أخالقيات العمل

115

مجدل فايز عبد الرازق ضمرة

علوم مالية مصرفية

مؤسسة إنجاز فلسطين

09/2519940

22/11/2015

 15ساعة

دورة أخالقيات العمل

116

ربا محمد عبد اللطيف حسين

إدارة أعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

09/2519940

22/11/2015

 15ساعة

دورة أخالقيات العمل

117

رنين محمد موسى زيادة

تعليم االجتماعيات

مؤسسة إنجاز فلسطين

09/2519940

22/11/2015

 15ساعة

دورة أخالقيات العمل

118

نافيه سهيل عليان عرار رزمه

التربية االبتدائية

مؤسسة إنجاز فلسطين

09/2519940

22/11/2015

 15ساعة

دورة أخالقيات العمل

119

سامية مفلح رزق ياسين

الخدمة االجتماعية

مؤسسة إنجاز فلسطين

09/2519940

22/11/2015

 15ساعة

دورة أخالقيات العمل

120

دارين عبد االله عبد الحميد شقور

إدارة أعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

09/2519940

22/11/2015

 15ساعة

دورة أخالقيات العمل

121

ياسمين كمال فرحان ياسين

المحاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

09/2519940

22/11/2015

 15ساعة

دورة أخالقيات العمل

122

سيرين صالح محمد امين دار صالح

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

مؤسسة إنجاز فلسطين

09/2519940

22/11/2015

 15ساعة

دورة أخالقيات العمل

123

حنين صالح محمد أمين دار صالح

التربية االبتدائية

مؤسسة إنجاز فلسطين

09/2519940

22/11/2015

 15ساعة

دورة أخالقيات العمل

2515988

29/11/2015

شهر

إداري

12/11/2015

شهر

إداري

12/12/2015

شهر

إداري

13/12/2015

شهر

إداري

15/12/2015

شهر

إداري

31/8/2015

شهر

إداري

8/10/2015

شهر

إداري

 15ساعة

دوره تدريبية كيف أكون قياديا
دوره تدريبية كيف أكون قياديا
دوره تدريبية كيف أكون قياديا

124

بشرى محمد أبو حسان

أنظمة المعلومات الحاسوبية

االرتباط

125

رانيا نائل محمد نعيم زهد

التسويق

بلدية سلفيت

126

آثار ناصر مسعود عبد هللا

علوم مالية مصرفية

التوجيه السياسي

127

سوسن عبد الرحمن خاطر

علوم مالية مصرفية

بنك القدس

2515981

128

أريج عقاب احمد عبد الفتاح

تعليم االجتماعيات

التوجيه السياسي

09/2515951

129

سمر مصباح إبراهيم سليمان

إدارة أعمال

بنك القدس

2991818

130

سماح عساف محمد عساف

إدارة أعمال

بنك القدس

2991818

131

مدحت سمير ريان

التسويق

مؤسسة إنجاز فلسطين

2519940

28/11/2015

132

هيجر نعيم إبراهيم شقير

التربية االبتدائية

مؤسسة إنجاز فلسطين

2519940

28/11/2015

 15ساعة

133

هيا حامد سالم مصطفى

علوم مالية مصرفية

مؤسسة إنجاز فلسطين

2519940

28/11/2015

 15ساعة

2515951

إدارة أعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

2519940

28/11/2015

 15ساعة

دوره تدريبية كيف أكون قياديا

134

منى يحيى حسن الجمل

مؤسسة إنجاز فلسطين

2519940

28/11/2015

 15ساعة

دوره تدريبية كيف أكون قياديا

مؤسسة إنجاز فلسطين

2519940

28/11/2015

 15ساعة

دوره تدريبية كيف أكون قياديا

135

قصي عبد هللا ريان

إدارة أعمال

136

خالد عبد الرحيم عامر

إدارة أعمال

2519940

28/11/2015

 15ساعة

دوره تدريبية كيف أكون قياديا

137

وفاء علي محمد عساف

إدارة أعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

28/11/2015

 15ساعة

دوره تدريبية كيف أكون قياديا

28/11/2015

 15ساعة

دوره تدريبية كيف أكون قياديا

138

لبنى ماهر احمد سالمه

التربية االبتدائية

مؤسسة إنجاز فلسطين

2519940

139

سوسن فؤاد صبحي سالمة

إدارة أعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

2519940

 15ساعة

دوره تدريبية كيف أكون قياديا

140

رماح حاتم محمد عقل

التربية االبتدائية

مؤسسة إنجاز فلسطين

2519940

28/11/2015

دوره تدريبية كيف أكون قياديا
دوره تدريبية كيف أكون قياديا

141

صفاء علي محمد عساف

إدارة أعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

2519940

28/11/2015

 15ساعة

142

أسيل إبراهيم إسماعيل خطيب

تنمية المجتمع المحلي

مؤسسة إنجاز فلسطين

2519940

28/11/2015

 15ساعة

143

فاطمة جميل أبو ليلى

تنمية المجتمع المحلي

مؤسسة إنجاز فلسطين

2519940

28/11/2015

 15ساعة

دوره تدريبية كيف أكون قياديا

144

إيناس يحيى عبد الرحمن احمد

الخدمة االجتماعية

مؤسسة إنجاز فلسطين

2519940

28/11/2015

 15ساعة

دوره تدريبية كيف أكون قياديا

145

سهاد امجد محمد إسماعيل

التربية االبتدائية

مؤسسة إنجاز فلسطين

2519940

28/11/2015

 15ساعة

دوره تدريبية كيف أكون قياديا

146

مي خالد شوقي شقير

التربية االبتدائية

مؤسسة إنجاز فلسطين

2519940

28/11/2015

 15ساعة

دوره تدريبية كيف أكون قياديا

147

أنوار فالح صالح موقدي

المحاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

2519940

28/11/2015

 15ساعة

دوره تدريبية كيف أكون قياديا

148

أسماء محمود حسني صالح

الخدمة االجتماعية

مؤسسة إنجاز فلسطين

2519940

28/11/2015

 15ساعة

دوره تدريبية كيف أكون قياديا

149

كفاح افليح فالح عياش

اللغة العربية وأساليب تدريسها

مؤسسة إنجاز فلسطين

2519940

28/11/2015

 15ساعة

دوره تدريبية كيف أكون قياديا

150

سناء عزام قاسم عقل

علوم مالية مصرفية

مؤسسة إنجاز فلسطين

2519940

28/11/2015

 15ساعة

دوره تدريبية كيف أكون قياديا

151

سالم نشأت موسى عاصي

اللغة العربية وأساليب تدريسها

مؤسسة إنجاز فلسطين

2519940

28/11/2015

 15ساعة

دوره تدريبية كيف أكون قياديا

152

سمية هشام عادل وهبه

إدارة أعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

2519940

28/11/2015

 15ساعة

دوره تدريبية كيف أكون قياديا

153

أيمن عبد الرازق عبد الحق

المحاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

2519940

28/11/2015

 15ساعة

دوره تدريبية كيف أكون قياديا

154

والء نبيل محمد سالمة

المحاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

2519940

28/11/2015

 15ساعة

دوره تدريبية كيف أكون قياديا

155

ملك رفعت عبد الفتاح صرصور

الخدمة االجتماعية

مؤسسة إنجاز فلسطين

2519940

28/11/2015

 15ساعة

دوره تدريبية كيف أكون قياديا

156

هاله أديب محمود عثمان

تنمية المجتمع المحلي

مؤسسة إنجاز فلسطين

2519940

28/11/2015

 15ساعة

دوره تدريبية كيف أكون قياديا

157

بيالر عبد الحكيم عامر

هندسة كهربائية

مؤسسة إنجاز فلسطين

2519940

28/11/2015

 15ساعة

دوره تدريبية كيف أكون قياديا

158

خالد فتحي إبراهيم بني نمرة

المحاسبة

بنك القدس

02515981

17/2/2015

شهر

إداري

159

رقيه منصور ابو زاهر

أنظمة المعلومات الحاسوبية

ضريبة االمالك

02159030

29/2/2016

شهر

إداري

160

وسام محمود محمد عوض

علوم مالية مصرفية

مديرية الداخلية

22429244

29/2/2016

شهر

إداري

161

جنان ناجح سعيد ماضي

المحاسبة

بنك القدس

02389740

29/2/2016

شهر

إداري

162

منى عاهد عبدالعزيز زهد

أنظمة المعلومات الحاسوبية

االرتباط

2515988

3/1/2016

شهر

إداري

163

منى شوقي توفيق زبيديه

أنظمة المعلومات الحاسوبية

االرتباط

2515988

3/1/2016

شهر

إداري

164

مرام عبد الرحيم مرايطة

علوم مالية مصرفية

مديرية الداخلية

22429244

3/2/2016

شهر

إداري

165

عال رعد فايز قيشاوي

إدارة أعمال

بنك القدس

02515981

3/6/2016

شهر

إداري

166

مي محمد عبدالرحيم زيدان

المحاسبة

بنك القدس

02515981

3/7/2016

شهر

إداري

المحاسبة

167

سهى جميل محمد القاضي

168

فاتنه محمد فتحي حسن طه

إدارة أعمال

169

هيا زياد درويش على احمد

علوم مالية مصرفية

170

نورا ناجح ابو يعقوب

171

ضياء زياد درويش

علوم مالية مصرفية

172

أثار ناصر مسعود عبدا هلل

علوم مالية مصرفية

173

طارق عبد العزيز بوزيه

المحاسبة

174

أالء محمد شحاده

المحاسبة

175

ضياء زياد علي احمد

علوم مالية مصرفية

176

االء عبدالرحيم شحادة

المحاسبة

177

مروة إسماعيل الديك

علوم مالية مصرفية

178

طارق عبد العزيز بوزيه

مديرية المالية

شهر

إداري
إداري
إداري

2978770

14/3/2016

مديرية الداخلية

22429244

16/3/2016

شهر

مستشفى ياسر عرفات

2515111

20/30/2016

شهر

الخدمة االجتماعية

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

22978520

27/3/2016

شهر

إداري

مديرية المالية

2978770

29/3/2016

شهر

إداري

دائرة السير

092519901/3

29/3/2016

شهر

إداري

البنك العربي

1800333333

4/2/2016

شهر

إداري

بنك القدس

02515981

4/3/2016

شهر

إداري

بنك القدس

02515981

 27/3/2016لغاية 13/4/2016

شهر

إداري

البنك االسالمي/نابلس

1700220220

 27/3/2016لغاية 13/4/2016

شهر

إداري

بنك القدس

02515981

30/1/2016

شهر

إداري

المحاسبة

شركة العامور أللمنيوم والزجاج

2995637

2/3/2016

شهر

إداري

179

غدير نبيل يوسف عواد

المحاسبة

مديرية المالية

2978770

2/9/2016

شهر

إداري

180

احمد عبد العظيم حسن يعقوب

المحاسبة

مديرية الداخلية

22429244

13/2/2016

شهر

إداري

181

هنادي عبد هللا عبد هللا

المحاسبة

البنك االسالمي الفلسطيني

1700220220

16/1/2016

شهر

إداري

182

مسيرة مفيد القاق

علوم مالية مصرفية

مديرية الداخلية

22429244

16/1/2015

شهر

إداري

183

دعاء سعيد ابو حجله

المحاسبة

البنك االسالمي الفلسطيني

1700220220

16/1/2016

شهر

إداري

184

انوار كمال الحلبي

المحاسبة

مديرية الداخلية

22429244

23/1/2016

شهر

إداري

185

حنان محمد الحلبي

إدارة أعمال

مديرية الداخلية

22429244

23/1/2016

شهر

إداري

186

تغريد عالء الدين صالح حماد

المحاسبة

بنك القدس

02515981

1/2/2016

شهر

إداري

187

نهاوند تحسين عبد المعطي حجاج

إدارة صحية

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

0599375995

 27/3/2016لغاية 13/4/2016

 21ساعة

دورة (اإلسعافات األولية)

188

نوره ناجح سليم ابو يعقوب

الخدمة االجتماعية

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

0599375995

 27/3/2016لغاية 13/4/2016

 21ساعة

دورة (اإلسعافات األولية)

189

هديل حسن منصور أبو زاهر

إدارة صحية

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

0599375995

 27/3/2016لغاية 13/4/2016

 21ساعة

دورة (اإلسعافات األولية)

190

مرام إسماعيل خالد اسليمه

إدارة صحية

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

0599375995

 27/3/2016لغاية 13/4/2016

 21ساعة

دورة (اإلسعافات األولية)

191

أالء عمر محمد أبو ميزر

إدارة صحية

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

0599375995

 27/3/2016لغاية 13/4/2016

 21ساعة

دورة (اإلسعافات األولية)

192

عبير الفاروق محمد اسليمه

إدارة صحية

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

0599375995

 27/3/2016لغاية 13/4/2016

 21ساعة

دورة (اإلسعافات األولية)

193

مرام مصباح عبد السالم علقم

إدارة أعمال

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

0599375995

 27/3/2016لغاية 13/4/2016

 21ساعة

دورة (اإلسعافات األولية)

194

أنوار محمود حمدان دمدوم

اللغة العربية وأساليب تدريسها

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

0599375995

 27/3/2016لغاية 13/4/2016

 21ساعة

دورة (اإلسعافات األولية)

195

حنين جمال فريد ياسين

إدارة أعمال

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

0599375995

 27/3/2016لغاية 13/4/2016

 21ساعة

دورة (اإلسعافات األولية)

196

غيداء طارق رزق هللا

الخدمة االجتماعية

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

0599375995

 27/3/2016لغاية 13/4/2016

 21ساعة

دورة (اإلسعافات األولية)

197

نسرين نعيم حرب

الخدمة االجتماعية

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

0599375995

 27/3/2016لغاية 13/4/2016

 21ساعة

دورة (اإلسعافات األولية)

198

سندس عبد الرحيم رزق هللا

اقتصاد

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

0599375995

 27/3/2016لغاية 13/4/2016

 21ساعة

دورة (اإلسعافات األولية)

199

مها احمد عزت محمد عبد الفتاح

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

0599375995

 27/3/2016لغاية 13/4/2016

 21ساعة

دورة (اإلسعافات األولية)

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

0599375995

 27/3/2016لغاية 13/4/2016

 21ساعة

دورة (اإلسعافات األولية)

إدارة صحية

200

أميمه فارس مصطفى عبد الرحمن

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

0599375995

 27/3/2016لغاية 13/4/2016

 21ساعة

دورة (اإلسعافات األولية)

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

0599375995

 27/3/2016لغاية 13/4/2016

 21ساعة

دورة (اإلسعافات األولية)

201

ميساء عصام فرحان ياسين

إدارة صحية

202

سوسن ناصر احمد عزت ياسين

إدارة أعمال
إدارة صحية

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

0599375995

 27/3/2016لغاية 13/4/2016

 21ساعة

دورة (اإلسعافات األولية)

203

النا أيمن محمد زغلول

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

0599375995

 27/3/2016لغاية 13/4/2016

 21ساعة

دورة (اإلسعافات األولية)

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

0599375995

 27/3/2016لغاية 13/4/2016

 21ساعة

دورة (اإلسعافات األولية)

204

بيسان عبد الحكيم عيسى الديك

تنمية المجتمع المحلي

205

هديل محمد طلعت عبد العزيز بوزيه

تنمية المجتمع المحلي

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

0599375995

 27/3/2016لغاية 13/4/2016

 21ساعة

دورة (اإلسعافات األولية)

206

عبير فتحي علي جبريل

تنمية المجتمع المحلي

0599375995

 27/3/2016لغاية 13/4/2016

 21ساعة

دورة (اإلسعافات األولية)

0599375995

 27/3/2016لغاية 13/4/2016

 21ساعة

دورة (اإلسعافات األولية)

207

ختام يوسف عبد الحميد حموده

أنظمة المعلومات الحاسوبية

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

208

مرام عبد المجيد محمد صالح

الرياضيات وأساليب تدريسها

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

 27/3/2016لغاية 13/4/2016

 21ساعة

دورة (اإلسعافات األولية)

 27/3/2016لغاية 13/4/2016

 21ساعة

دورة (اإلسعافات األولية)

209

لقاء منذر احمد ابداح

علوم مالية مصرفية

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

0599375995

210

عائشة عبد الجواد البر

إدارة صحية

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

0599375995

 21ساعة

دورة (اإلسعافات األولية)

211

ربى داوود محمد عبيد

إدارة صحية

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

0599375995

 27/3/2016لغاية 13/4/2016

دورة (اإلسعافات األولية)
دورة (اإلسعافات األولية)

212

نورس جمال عبد الدايم زياده

تنمية المجتمع المحلي

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

0599375995

 27/3/2016لغاية 13/4/2016

 21ساعة

213

علي احمد موسى أبو زر

إدارة صحية

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

0599375995

 27/3/2016لغاية 13/4/2016

 21ساعة

214

أثير فادي فوازعوده

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

0599375995

 27/3/2016لغاية 13/4/2016

 21ساعة

دورة (اإلسعافات األولية)

215

سماح بسام سلمان سلمان

إدارة أعمال

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

0599375995

 27/3/2016لغاية 13/4/2016

 21ساعة

دورة (اإلسعافات األولية)

216

بيان مالك محمد ظاهر

إدارة صحية

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

0599375995

 27/3/2016لغاية 13/4/2016

 21ساعة

دورة (اإلسعافات األولية)

217

عبير حسين عايش صالح

إدارة صحية

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

0599375995

 27/3/2016لغاية 13/4/2016

 21ساعة

دورة (اإلسعافات األولية)

218

هاله محمد عزات علي احمد

إدارة صحية

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

0599375995

 27/3/2016لغاية 13/4/2016

 21ساعة

دورة (اإلسعافات األولية)

219

ليال ناظم ساري ديك

الخدمة االجتماعية

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

0599375995

 27/3/2016لغاية 13/4/2016

 21ساعة

دورة (اإلسعافات األولية)

220

دعاء فاروق موسى عبد الرحمن

إدارة أعمال

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

0599375995

 27/3/2016لغاية 13/4/2016

 21ساعة

دورة (اإلسعافات األولية)

221

سالم شاهر محمد داوود

الخدمة االجتماعية

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

0599375995

 27/3/2016لغاية 13/4/2016

 21ساعة

دورة (اإلسعافات األولية)

222

سجود سعيد عبد الكريم عبد الرحمن

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

0599375995

 27/3/2016لغاية 13/4/2016

 21ساعة

دورة (اإلسعافات األولية)

223

أزهار عبد الناصر عطا الحاج

إدارة أعمال

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

0599375995

 27/3/2016لغاية 13/4/2016

 21ساعة

دورة (اإلسعافات األولية)

224

ياسمين عزيز سالمه بركات

المحاسبة

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

0599375995

 27/3/2016لغاية 13/4/2016

 21ساعة

دورة (اإلسعافات األولية)

225

ياسمين كمال فرحان ياسين

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

0599375995

 27/3/2016لغاية 13/4/2016

 21ساعة

دورة (اإلسعافات األولية)

226

ايه محمد إبراهيم مصلح

علوم مالية مصرفية

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

0599375995

 27/3/2016لغاية 13/4/2016

 21ساعة

دورة (اإلسعافات األولية)

227

إبراهيم محمود حسن بوزيه

إدارة صحية

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

0599375995

 27/3/2016لغاية 13/4/2016

 21ساعة

دورة (اإلسعافات األولية)

228

طه عبد الناصر شتيه

المحاسبة

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

0599375995

 27/3/2016لغاية 13/4/2016

 21ساعة

دورة (اإلسعافات األولية)

229

لطفيه سمير فريد دلني

المرحلة أالساسية أالولى

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

0599375995

 27/3/2016لغاية 13/4/2016

 21ساعة

دورة (اإلسعافات األولية)

230

أريج خليل حمد دمدوم

الخدمة االجتماعية

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

0599375995

 27/3/2016لغاية 13/4/2016

 21ساعة

دورة (اإلسعافات األولية)

231

اصاله ياسر حسني الشريف

إدارة أعمال

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

0599375995

 27/3/2016لغاية 13/4/2016

 21ساعة

دورة (اإلسعافات األولية)

232

حسيبه جمال فريد ياسين

إدارة صحية

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

0599375995

 27/3/2016لغاية 13/4/2016

 21ساعة

دورة (اإلسعافات األولية)

233

علي احمد موسى أبو زر

إدارة صحية

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

0599375995

 27/3/2016لغاية 13/4/2016

 21ساعة

دورة (اإلسعافات األولية)

234

دنيا نضال ياسين عبد الجواد

الرياضيات وأساليب تدريسها

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

0599375995

 27/3/2016لغاية 13/4/2016

 21ساعة

دورة (اإلسعافات األولية)

235

ميس صالح محمود اسليمه

إدارة صحية

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

0599375995

 27/3/2016لغاية 13/4/2016

 21ساعة

دورة (اإلسعافات األولية)

236

زينب سمير زهد زاهد

تنمية المجتمع المحلي

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

0599375995

 27/3/2016لغاية 13/4/2016

 21ساعة

دورة (اإلسعافات األولية)

237

رغد عبد العزيز مصطفى المصري

المحاسبة

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

0599375995

 27/3/2016لغاية 13/4/2016

 21ساعة

دورة (اإلسعافات األولية)

238

خديجة زيدان يوسف خطيب

إدارة صحية

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

0599375995

 27/3/2016لغاية 13/4/2016

 21ساعة

دورة (اإلسعافات األولية)

239

ميسم نظام ساري الديك

إدارة صحية

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

0599375995

 27/3/2016لغاية 13/4/2016

 21ساعة

دورة (اإلسعافات األولية)

240

عمرو فؤاد احمد ناصيف

المحاسبة

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

0599375995

 27/3/2016لغاية 13/4/2016

 21ساعة

دورة (اإلسعافات األولية)

241

شذى عبد الرحمن حسين

إدارة صحية

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

0599375995

 27/3/2016لغاية 13/4/2016

 21ساعة

دورة (اإلسعافات األولية)

242

ارول امجد احمد عبيه

إدارة صحية

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

0599375995

 27/3/2016لغاية 13/4/2016

 21ساعة

دورة (اإلسعافات األولية)

243

دالل نزار عبدهللا ابو عرقوب

المحاسبة

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

0599375995

 27/3/2016لغاية 13/4/2016

 21ساعة

دورة (اإلسعافات األولية)

244

بيان عبد الحكيم عبد الرحمن

الرياضيات وأساليب تدريسها

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

0599375995

 27/3/2016لغاية 13/4/2016

 21ساعة

دورة (اإلسعافات األولية)

245

مرام محمد عبد الهادي عجارمه

علوم مالية مصرفية

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

0599375995

 27/3/2016لغاية 13/4/2016

 21ساعة

دورة (اإلسعافات األولية)

246

مريم عبد الجابر حسن سعيد القاضي

المرحلة أالساسية أالولى

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

0599375995

 27/3/2016لغاية 13/4/2016

 21ساعة

دورة (اإلسعافات األولية)

247

أمل برهوم علي فارس

أنظمة المعلومات الحاسوبية

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

0599375995

 27/3/2016لغاية 13/4/2016

 21ساعة

دورة (اإلسعافات األولية)

248

فاطمة شاكر ممدوح عبد الحق

إدارة صحية

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

0599375995

 27/3/2016لغاية 13/4/2016

 21ساعة

دورة (اإلسعافات األولية)

249

ليلى إبراهيم محمد جمال الهندي

إدارة صحية

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

0599375995

 27/3/2016لغاية 13/4/2016

 21ساعة

دورة (اإلسعافات األولية)

250

ختام محمد ناجح الخفش

إدارة صحية

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

0599375995

 27/3/2016لغاية 13/4/2016

 21ساعة

دورة (اإلسعافات األولية)

251

رقية حسين إبراهيم الشاطر

إدارة صحية

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

0599375995

 27/3/2016لغاية 13/4/2016

 21ساعة

دورة (اإلسعافات األولية)

252

علي احمد موسى أبو زر

إدارة صحية

مؤسسة إنجاز فلسطين

0598904525

 29/3/2016لغاية 13/4/2016

 15ساعة

دورة مساري إلى المهنية

253

هناء نظام عبد هللا عبد هللا

المحاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

0598904525

 29/3/2016لغاية 13/4/2016

 15ساعة

دورة مساري إلى المهنية

254

أفنان جبر شحاده كليب

علوم مالية مصرفية

مؤسسة إنجاز فلسطين

0598904525

 29/3/2016لغاية 13/4/2016

 15ساعة

دورة مساري إلى المهنية

255

ميساء عصام فرحان ياسين

إدارة صحية

مؤسسة إنجاز فلسطين

0598904525

 29/3/2016لغاية 13/4/2016

 15ساعة

دورة مساري إلى المهنية

256

سوسن ناصر احمد عزت ياسين

إدارة أعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

0598904525

 29/3/2016لغاية 13/4/2016

 15ساعة

دورة مساري إلى المهنية

257

آمنه عوض يوسف صالح

تعليم التربية اإلسالمية

مؤسسة إنجاز فلسطين

0598904525

 29/3/2016لغاية 13/4/2016

 15ساعة

دورة مساري إلى المهنية

258

نايفه سهيل عليان عرار رزمه

التربية االبتدائية

مؤسسة إنجاز فلسطين

0598904525

 29/3/2016لغاية 13/4/2016

 15ساعة

دورة مساري إلى المهنية

259

مرام عبد المجيد محمد صالح

الرياضيات وأساليب تدريسها

مؤسسة إنجاز فلسطين

0598904525

 29/3/2016لغاية 13/4/2016

 15ساعة

دورة مساري إلى المهنية

260

ايمان عامر يوسف الخطيب

إدارة أعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

0598904525

 29/3/2016لغاية 13/4/2016

 15ساعة

دورة مساري إلى المهنية

261

رهام عزيز عبد المهدي حسان

المحاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

0598904525

 29/3/2016لغاية 13/4/2016

 15ساعة

دورة مساري إلى المهنية

262

منار محي اسعد شقير

إدارة صحية

مؤسسة إنجاز فلسطين

0598904525

 29/3/2016لغاية 13/4/2016

 15ساعة

دورة مساري إلى المهنية

263

خديجة يوسف الخطيب

إدارة صحية

مؤسسة إنجاز فلسطين

0598904525

 29/3/2016لغاية 13/4/2016

 15ساعة

دورة مساري إلى المهنية

264

نورس جمال عبد الدايم زيادة

تنمية المجتمع المحلي

مؤسسة إنجاز فلسطين

0598904525

 29/3/2016لغاية 13/4/2016

 15ساعة

دورة مساري إلى المهنية

265

أنوار تحسين احمد عبد هللا

الخدمة االجتماعية

مؤسسة إنجاز فلسطين

0598904525

 29/3/2016لغاية 13/4/2016

 15ساعة

دورة مساري إلى المهنية

مؤسسة إنجاز فلسطين

0598904525

 29/3/2016لغاية 13/4/2016

 15ساعة

دورة مساري إلى المهنية

الخدمة االجتماعية

266

ميساء زياد ابو زيد بركات

مؤسسة إنجاز فلسطين

0598904525

 29/3/2016لغاية 13/4/2016

 15ساعة

دورة مساري إلى المهنية

مؤسسة إنجاز فلسطين

0598904525

 29/3/2016لغاية 13/4/2016

 15ساعة

دورة مساري إلى المهنية

267

أالء حسن عبد اللطيف صبره

أنظمة المعلومات الحاسوبية

268

بيان عبد الحكيم إسماعيل عبد الرحمن

الرياضيات وأساليب تدريسها
المحاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

0598904525

 29/3/2016لغاية 13/4/2016

 15ساعة

دورة مساري إلى المهنية

269

دالل نزار عبدا هلل أبو عرقوب

مؤسسة إنجاز فلسطين

0598904525

 29/3/2016لغاية 13/4/2016

 15ساعة

دورة مساري إلى المهنية

مؤسسة إنجاز فلسطين

0598904525

 29/3/2016لغاية 13/4/2016

 15ساعة

دورة مساري إلى المهنية

270

رؤى علي راشد اشتيه

اقتصاد

271

عبير الفاروق عمر اسليمه

إدارة صحية

مؤسسة إنجاز فلسطين

0598904525

 29/3/2016لغاية 13/4/2016

 15ساعة

دورة مساري إلى المهنية

272

مها احمد عزت محمد عبد الفتاح

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

0598904525

 29/3/2016لغاية 13/4/2016

 15ساعة

دورة مساري إلى المهنية

0598904525

 29/3/2016لغاية 13/4/2016

 15ساعة

دورة مساري إلى المهنية

273

آثار ناصر مسعود عبد هللا

علوم مالية مصرفية

مؤسسة إنجاز فلسطين

274

طه عبد الناصر طه شتيه

المحاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

 29/3/2016لغاية 13/4/2016

 15ساعة

دورة مساري إلى المهنية

 29/3/2016لغاية 13/4/2016

 15ساعة

دورة مساري إلى المهنية

275

اسمي محمد حسن ابو فارس

تنمية المجتمع المحلي

مؤسسة إنجاز فلسطين

0598904525

276

سامية مفلح رزق ياسين

الخدمة االجتماعية

مؤسسة إنجاز فلسطين

0598904525

 15ساعة

دورة مساري إلى المهنية

277

ريما مصطفى علي خاطر

التسويق

مؤسسة إنجاز فلسطين

0598904525

 29/3/2016لغاية 13/4/2016

دورة مساري إلى المهنية
دورة مساري إلى المهنية

278

مالك عماد حمدان بكر

الخدمة االجتماعية

مؤسسة إنجاز فلسطين

0598904525

 29/3/2016لغاية 13/4/2016

 15ساعة

279

إخالص نمر محمد بركات

الخدمة االجتماعية

مؤسسة إنجاز فلسطين

0598904525

 29/3/2016لغاية 13/4/2016

 15ساعة

280

ميساء زياد أبو زيد بركات

الخدمة االجتماعية

مؤسسة إنجاز فلسطين

0598904525

 29/3/2016لغاية 13/4/2016

 15ساعة

دورة مساري إلى المهنية

281

أنوار حسين احمد عبد هللا

الخدمة االجتماعية

مؤسسة إنجاز فلسطين

0598904525

 29/3/2016لغاية 13/4/2016

 15ساعة

دورة مساري إلى المهنية

282

تأييد شفيق عبد الحفيظ عبد هللا

الخدمة االجتماعية

مؤسسة إنجاز فلسطين

0598904525

 29/3/2016لغاية 13/4/2016

 15ساعة

دورة مساري إلى المهنية

283

رغد عبد العزيز مصطفى المصري

المحاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

0598904525

 29/3/2016لغاية 13/4/2016

 15ساعة

دورة مساري إلى المهنية

284

زينب سمير زهد زاهد

تنمية المجتمع المحلي

مؤسسة إنجاز فلسطين

0598904525

 29/3/2016لغاية 13/4/2016

 15ساعة

دورة مساري إلى المهنية

285

أسماء عبد الجابر اصبيح أبو زر

إدارة صحية

مؤسسة إنجاز فلسطين

0598904525

 29/3/2016لغاية 13/4/2016

 15ساعة

دورة مساري إلى المهنية

286

نسرين نعيم يوسف حرب

تنمية المجتمع المحلي

مؤسسة إنجاز فلسطين

0598904525

 29/3/2016لغاية 13/4/2016

 15ساعة

دورة مساري إلى المهنية

287

مرام مصباح عبد السالم علقم

إدارة أعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

0598904525

 29/3/2016لغاية 13/4/2016

 15ساعة

دورة مساري إلى المهنية

288

غيداء طارق عبد الرحمن رزق هللا

تنمية المجتمع المحلي

مؤسسة إنجاز فلسطين

0598904525

 29/3/2016لغاية 13/4/2016

 15ساعة

دورة مساري إلى المهنية

289

حنين جمال فريد ياسين

إدارة أعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

0598904525

 29/3/2016لغاية 13/4/2016

 15ساعة

دورة مساري إلى المهنية

290

نهيل مفيد يوسف مصلح

إدارة أعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

0598904525

 29/3/2016لغاية 13/4/2016

 15ساعة

دورة مساري إلى المهنية

291

لقاء منذر احمد ابداح

علوم مالية مصرفية

مؤسسة إنجاز فلسطين

0598904525

 29/3/2016لغاية 13/4/2016

 15ساعة

دورة مساري إلى المهنية

292

ايه محمد مصلح

علوم مالية مصرفية

مؤسسة إنجاز فلسطين

0598904525

 29/3/2016لغاية 13/4/2016

 15ساعة

دورة مساري إلى المهنية

293

ختام يوسف عبد الحميد حمودة

أنظمة المعلومات الحاسوبية

مؤسسة إنجاز فلسطين

0598904525

 29/3/2016لغاية 13/4/2016

 15ساعة

دورة مساري إلى المهنية

294

بيان باسم عبد الحافظ دمدوم

أنظمة المعلومات الحاسوبية

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

02519265

 17/1/2016لغاية 14/2/2016

 10ساعات

الشباب وسطاء لتغيير السلوك

295

امنه فايز محمد طه

تعليم االجتماعيات

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

02519265

 17/1/2016لغاية 14/2/2016

 10ساعات

الشباب وسطاء لتغيير السلوك

296

مرام عبد المجيد محمد صالح

الرياضيات وأساليب تدريسها

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

02519265

 17/1/2016لغاية 14/2/2016

 10ساعات

الشباب وسطاء لتغيير السلوك

297

نهيل خطيب يوسف مصلح

إدارة صحية

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

02519265

 17/1/2016لغاية 14/2/2016

 10ساعات

الشباب وسطاء لتغيير السلوك

298

اسمى محمد حسن ابو فارس

الخدمة االجتماعية

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

02519265

 17/1/2016لغاية 14/2/2016

 10ساعات

الشباب وسطاء لتغيير السلوك

الرياضيات وأساليب تدريسها

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

02519265

 17/1/2016لغاية 14/2/2016

 10ساعات

الشباب وسطاء لتغيير السلوك

299

عائشة محمد جودت عبدالعزيز بوزيه

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

02519265

 17/1/2016لغاية 14/2/2016

 10ساعات

الشباب وسطاء لتغيير السلوك

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

02519265

 17/1/2016لغاية 14/2/2016

 10ساعات

الشباب وسطاء لتغيير السلوك

300

ايه محمد إبراهيم مصلح

علوم مالية مصرفية

301

الزهراء عبدالفتاح ابو ماضي

إدارة صحية

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

02519265

 17/1/2016لغاية 14/2/2016

 10ساعات

الشباب وسطاء لتغيير السلوك

302

مرام مصباح علقم

إدارة أعمال

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

02519265

 17/1/2016لغاية 14/2/2016

 10ساعات

الشباب وسطاء لتغيير السلوك

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

02519265

 17/1/2016لغاية 14/2/2016

 10ساعات

الشباب وسطاء لتغيير السلوك

303

حنين جمال ياسين

إدارة أعمال

304

شروق عيسى شمس

تنمية المجتمع المحلي
علوم مالية مصرفية

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

02519265

 17/1/2016لغاية 14/2/2016

 10ساعات

الشباب وسطاء لتغيير السلوك

305

لقاء منذر احمد ابداح

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

02519265

 17/1/2016لغاية 14/2/2016

 10ساعات

الشباب وسطاء لتغيير السلوك

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

02519265

 17/1/2016لغاية 14/2/2016

 10ساعات

الشباب وسطاء لتغيير السلوك

306

عائشة عبد الجواد البر

إدارة صحية

307

أشوس داوود محمد عبيد

إدارة صحية

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

02519265

 17/1/2016لغاية 14/2/2016

 10ساعات

الشباب وسطاء لتغيير السلوك

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

02519265

 17/1/2016لغاية 14/2/2016

 10ساعات

الشباب وسطاء لتغيير السلوك

308

ربى داوود محمد عبيد

إدارة صحية

309

نورس جمال عبد الدايم

تنمية المجتمع المحلي
أنظمة المعلومات الحاسوبية

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

02519265

 17/1/2016لغاية 14/2/2016

 10ساعات

الشباب وسطاء لتغيير السلوك

310

ختام يوسف عبد الحميد حموده

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

02519265

 17/1/2016لغاية 14/2/2016

 10ساعات

الشباب وسطاء لتغيير السلوك

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

02519265

 17/1/2016لغاية 14/2/2016

 10ساعات

الشباب وسطاء لتغيير السلوك

311

أزهار محمد حامد صالح

اقتصاد

312

امنه عاطف فايز عبد الفتاح

إدارة صحية

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

02519265

 17/1/2016لغاية 14/2/2016

 10ساعات

الشباب وسطاء لتغيير السلوك

313

ساميه مفلح رزق ياسين

الخدمة االجتماعية

02519265

 17/1/2016لغاية 14/2/2016

 10ساعات

الشباب وسطاء لتغيير السلوك

02519265

 17/1/2016لغاية 14/2/2016

 10ساعات

الشباب وسطاء لتغيير السلوك

314

االء محمد محمود بوزيه

المحاسبة

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

315

غيداء طارق رزقاهلل

تنمية المجتمع المحلي

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

 17/1/2016لغاية 14/2/2016

 10ساعات

الشباب وسطاء لتغيير السلوك

316

نسرين نعيم يوسف حرب

تنمية المجتمع المحلي

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

02519265

 10ساعات

الشباب وسطاء لتغيير السلوك

 10ساعات

الشباب وسطاء لتغيير السلوك

317

دنيا نضال ياسين عبدالجواد

الرياضيات وأساليب تدريسها

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

02519265

 17/1/2016لغاية 14/2/2016

318

انوار محمود حمدان دمدوم

اللغة العربية وأساليب تدريسها

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

02519265

 17/1/2016لغاية 14/2/2016

الشباب وسطاء لتغيير السلوك
الشباب وسطاء لتغيير السلوك

319

ياسمين كمال فرحان ياسين

المحاسبة

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

02519265

 17/1/2016لغاية 14/2/2016

 10ساعات

320

ميس محمد مرتضى صالح

إدارة صحية

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

02519265

 17/1/2016لغاية 14/2/2016

 10ساعات

321

عبير محمد راضي صالح

إدارة صحية

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

02519265

 17/1/2016لغاية 14/2/2016

 10ساعات

الشباب وسطاء لتغيير السلوك

322

اثير فادي عودة

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

02519265

 17/1/2016لغاية 14/2/2016

 10ساعات

الشباب وسطاء لتغيير السلوك

323

ديانا عبد المجيد ظاهر

الخدمة االجتماعية

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

02519265

 17/1/2016لغاية 14/2/2016

 10ساعات

الشباب وسطاء لتغيير السلوك

324

الفت عماد عبد المجيد ذياب

إدارة صحية

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

02519265

 17/1/2016لغاية 14/2/2016

 10ساعات

الشباب وسطاء لتغيير السلوك

325

شفيق علي محمد رزق هللا

أنظمة المعلومات الحاسوبية

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

02519265

 17/1/2016لغاية 14/2/2016

 10ساعات

الشباب وسطاء لتغيير السلوك

326

طريفه علي محمود طالب

المرحلة أالساسية أالولى

المجلس األعلى للشباب والرياضة

02519265

20/2/2016

 4ساعات

ورشة عمل حول تحليل الواقع الشبابي

327

زعفران بالل بوزيه

الخدمة االجتماعية

المجلس األعلى للشباب والرياضة

02519265

20/2/2016

 4ساعات

ورشة عمل حول تحليل الواقع الشبابي

328

مي عبد المهدي عبد الرحيم عبيد

الخدمة االجتماعية

المجلس األعلى للشباب والرياضة

02519265

20/2/2016

 4ساعات

ورشة عمل حول تحليل الواقع الشبابي

329

وئام محمود ابو ليلى

إدارة أعمال

المجلس األعلى للشباب والرياضة

02519265

20/2/2016

 4ساعات

ورشة عمل حول تحليل الواقع الشبابي

330

الدلماء حسني ابو حاكمه

إدارة أعمال

المجلس األعلى للشباب والرياضة

02519265

20/2/2016

 4ساعات

ورشة عمل حول تحليل الواقع الشبابي

331

عبير حرب محمد علي احمد

إدارة أعمال

المجلس األعلى للشباب والرياضة

02519265

20/2/2016

 4ساعات

ورشة عمل حول تحليل الواقع الشبابي

332

امنه فايز سليم على احمد

إدارة أعمال

المجلس األعلى للشباب والرياضة

02519265

20/2/2016

 4ساعات

ورشة عمل حول تحليل الواقع الشبابي

333

دنيا جمال عامر عمر علي احمد

إدارة أعمال

المجلس األعلى للشباب والرياضة

02519265

20/2/2016

 4ساعات

ورشة عمل حول تحليل الواقع الشبابي

334

عبد الرحيم احمد عرباس

إدارة أعمال

المجلس األعلى للشباب والرياضة

02519265

20/2/2016

 4ساعات

ورشة عمل حول تحليل الواقع الشبابي

335

يزن ياسر رفيق عبد الفتاح

إدارة أعمال

المجلس األعلى للشباب والرياضة

02519265

20/2/2016

 4ساعات

ورشة عمل حول تحليل الواقع الشبابي

336

مسعود ناصر مسعود عبد الكريم

إدارة أعمال

المجلس األعلى للشباب والرياضة

02519265

20/2/2016

 4ساعات

ورشة عمل حول تحليل الواقع الشبابي

337

محمود الهندي

إدارة أعمال

المجلس األعلى للشباب والرياضة

02519265

20/2/2016

 4ساعات

ورشة عمل حول تحليل الواقع الشبابي

338

حسين رائد عبد القادر االقرع

المحاسبة

المجلس األعلى للشباب والرياضة

02519265

20/2/2016

 4ساعات

ورشة عمل حول تحليل الواقع الشبابي

339

عبد الرحيم ناصر اشتيه

المحاسبة

المجلس األعلى للشباب والرياضة

02519265

20/2/2016

 4ساعات

ورشة عمل حول تحليل الواقع الشبابي

340

محمود عطا هللا ياسين جوده

المحاسبة

المجلس األعلى للشباب والرياضة

02519265

20/2/2016

 4ساعات

ورشة عمل حول تحليل الواقع الشبابي

341

لقمان بالل محمود البوزيه

المحاسبة

المجلس األعلى للشباب والرياضة

02519265

20/2/2016

 4ساعات

ورشة عمل حول تحليل الواقع الشبابي

342

ابراهيم محمود حسن بوزيه

المحاسبة

المجلس األعلى للشباب والرياضة

02519265

20/2/2016

 4ساعات

ورشة عمل حول تحليل الواقع الشبابي

343

مهدي اياد عارف حسن

المحاسبة

المجلس األعلى للشباب والرياضة

02519265

20/2/2016

 4ساعات

ورشة عمل حول تحليل الواقع الشبابي

344

احمد جمال يعقوب صالح

المحاسبة

المجلس األعلى للشباب والرياضة

02519265

20/2/2016

 4ساعات

ورشة عمل حول تحليل الواقع الشبابي

345

بشار احمد مصطفى ياسين

المحاسبة

المجلس األعلى للشباب والرياضة

02519265

20/2/2016

 4ساعات

ورشة عمل حول تحليل الواقع الشبابي

346

عامر سمير الدكروك

المحاسبة

المجلس األعلى للشباب والرياضة

02519265

20/2/2016

 4ساعات

ورشة عمل حول تحليل الواقع الشبابي

347

حسن نصفت الخفش

إدارة أعمال

المجلس األعلى للشباب والرياضة

02519265

20/2/2016

 4ساعات

ورشة عمل حول تحليل الواقع الشبابي

348

عمر زاهر الخفش

إدارة أعمال

المجلس األعلى للشباب والرياضة

02519265

20/2/2016

 4ساعات

ورشة عمل حول تحليل الواقع الشبابي

349

محمد نصر الخفش

إدارة أعمال

المجلس األعلى للشباب والرياضة

02519265

20/2/2016

 4ساعات

ورشة عمل حول تحليل الواقع الشبابي

350

طارق سعدات طاهر

إدارة أعمال

المجلس األعلى للشباب والرياضة

02519265

20/2/2016

 4ساعات

ورشة عمل حول تحليل الواقع الشبابي

351

كرم محمود عزات

إدارة أعمال

المجلس األعلى للشباب والرياضة

02519265

20/2/2016

 4ساعات

ورشة عمل حول تحليل الواقع الشبابي

352

مجد ماجد مصطفى علي احمد

إدارة أعمال

المجلس األعلى للشباب والرياضة

02519265

20/2/2016

 4ساعات

ورشة عمل حول تحليل الواقع الشبابي

353

طاهر حاتم طاهر سمارة

إدارة أعمال

المجلس األعلى للشباب والرياضة

02519265

20/2/2016

 4ساعات

ورشة عمل حول تحليل الواقع الشبابي

354

اشوس داوود عبيد

إدارة أعمال

المجلس األعلى للشباب والرياضة

02519265

20/2/2016

 4ساعات

ورشة عمل حول تحليل الواقع الشبابي

355

ربى داوود محمد عبيد

إدارة أعمال

المجلس األعلى للشباب والرياضة

02519265

20/2/2016

 4ساعات

ورشة عمل حول تحليل الواقع الشبابي

356

لقاء منذر احمد ابداح

إدارة أعمال

المجلس األعلى للشباب والرياضة

02519265

20/2/2016

 4ساعات

ورشة عمل حول تحليل الواقع الشبابي

357

نورس جمال عبد الدايم

الخدمة االجتماعية

المجلس األعلى للشباب والرياضة

02519265

20/2/2016

 4ساعات

ورشة عمل حول تحليل الواقع الشبابي

358

عائشة عبد الجواد يوسف البر

إدارة صحية

المجلس األعلى للشباب والرياضة

02519265

20/2/2016

 4ساعات

ورشة عمل حول تحليل الواقع الشبابي

359

ساميه مفلح رزق ياسين

المحاسبة

المجلس األعلى للشباب والرياضة

02519265

20/2/2016

 4ساعات

ورشة عمل حول تحليل الواقع الشبابي

360

حنين عمر فارس ابو حجله

إدارة صحية

المجلس األعلى للشباب والرياضة

02519265

20/2/2016

 4ساعات

ورشة عمل حول تحليل الواقع الشبابي

361

وعد جمال احمد االحمد

إدارة صحية

المجلس األعلى للشباب والرياضة

02519265

20/2/2016

 4ساعات

ورشة عمل حول تحليل الواقع الشبابي

362

أريج جميل محمد ماضي

إدارة صحية

المجلس األعلى للشباب والرياضة

02519265

20/2/2016

 4ساعات

ورشة عمل حول تحليل الواقع الشبابي

363

نصرة جمال

إدارة صحية

المجلس األعلى للشباب والرياضة

02519265

20/2/2016

 4ساعات

ورشة عمل حول تحليل الواقع الشبابي

364

هديل طلعت بوزيه

إدارة صحية

المجلس األعلى للشباب والرياضة

02519265

20/2/2016

 4ساعات

ورشة عمل حول تحليل الواقع الشبابي

المجلس األعلى للشباب والرياضة

02519265

20/2/2016

 4ساعات

ورشة عمل حول تحليل الواقع الشبابي

إدارة صحية

365

عبير فتحي علي جبرين

المجلس األعلى للشباب والرياضة

02519265

20/2/2016

 4ساعات

ورشة عمل حول تحليل الواقع الشبابي

المجلس األعلى للشباب والرياضة

02519265

20/2/2016

 4ساعات

ورشة عمل حول تحليل الواقع الشبابي

366

بيسان عبد الحكيم الديك

إدارة صحية

367

أيه محمد إبراهيم مصلح

إدارة أعمال
إدارة أعمال

المجلس األعلى للشباب والرياضة

02519265

20/2/2016

 4ساعات

ورشة عمل حول تحليل الواقع الشبابي

368

ياسين عطاهلل ياسين جوده

المجلس األعلى للشباب والرياضة

02519265

20/2/2016

 4ساعات

ورشة عمل حول تحليل الواقع الشبابي

المجلس األعلى للشباب والرياضة

02519265

20/2/2016

 4ساعات

ورشة عمل حول تحليل الواقع الشبابي

369

مجاهد عبد الحكيم ياسين

إدارة أعمال

370

علي احمد محمود علي احمد

إدارة أعمال

02519265

20/2/2016

 4ساعات

ورشة عمل حول تحليل الواقع الشبابي

371

نور عبد القادر حسن اشتيه

إدارة أعمال

المجلس األعلى للشباب والرياضة

20/2/2016

 4ساعات

ورشة عمل حول تحليل الواقع الشبابي

20/2/2016

 4ساعات

ورشة عمل حول تحليل الواقع الشبابي

372

محمود احمد شريم

إدارة أعمال

المجلس األعلى للشباب والرياضة

02519265

373

أثير فادي عوده

إدارة أعمال

المجلس األعلى للشباب والرياضة

02519265

 4ساعات

ورشة عمل حول تحليل الواقع الشبابي

 4ساعات

ورشة عمل حول تحليل الواقع الشبابي

374

عنان حرب دار علي

إدارة أعمال

المجلس األعلى للشباب والرياضة

02519265

20/2/2016

375

ناريمان عبد الكريم خطيب

إدارة أعمال

المجلس األعلى للشباب والرياضة

02519265

20/2/2016

ورشة عمل حول تحليل الواقع الشبابي

376

إسراء عبد القادر حلمي طليب

إدارة أعمال

المجلس األعلى للشباب والرياضة

02519265

20/2/2016

 4ساعات

377

اسماء محمد سعيد رداد

أنظمة المعلومات الحاسوبية

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

02519265

 17/1/2016لغاية 14/2/2016

 10ساعات

الشباب وسطاء لتغيير السلوك

378

لبنى ماهر احمد سالمه

التربية االبتدائية

مؤسسة إنجاز فلسطين

2519940

28/3/2016

 15ساعة

إداري

379

سناء عزام قاسم عقل

علوم مالية مصرفية

مؤسسة إنجاز فلسطين

2519940

28/3/2016

 15ساعة

دورة أخالقيات العمل

380

ايمن عبد الرازق عبد الحق

المحاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

2519940

28/3/2016

 15ساعة

دورة أخالقيات العمل

381

والء نبيه محمد سالمة

المحاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

2519940

28/3/2016

 15ساعة

دورة أخالقيات العمل

382

ملك رفعت عبد الفتاح صرصور

الخدمة االجتماعية

مؤسسة إنجاز فلسطين

2519940

28/3/2016

 15ساعة

دورة أخالقيات العمل

383

منى يحيى حسن الجمل

التربية االبتدائية

مؤسسة إنجاز فلسطين

2519940

28/3/2016

 15ساعة

دورة أخالقيات العمل

384

نجوى شاكر احمد سالمة

المحاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

2519940

28/3/2016

 15ساعة

دورة أخالقيات العمل

385

ياسمين شاكر احمد سالمة

تنمية المجتمع المحلي

مؤسسة إنجاز فلسطين

2519940

28/3/2016

 15ساعة

دورة أخالقيات العمل

386

سهاد أمجد محمد إسماعيل

التربية االبتدائية

مؤسسة إنجاز فلسطين

2519940

28/3/2016

 15ساعة

دورة أخالقيات العمل

387

إكرام مروان عودة ريان

الخدمة االجتماعية

مؤسسة إنجاز فلسطين

2519940

28/3/2016

 15ساعة

دورة أخالقيات العمل

388

هاله أديب محمود عثمان

تنمية المجتمع المحلي

مؤسسة إنجاز فلسطين

2519940

28/3/2016

 15ساعة

دورة أخالقيات العمل

389

أسيل إبراهيم إسماعيل خطيب

تنمية المجتمع المحلي

مؤسسة إنجاز فلسطين

2519940

28/3/2016

 15ساعة

دورة أخالقيات العمل

390

هنية موسى عثمان ريان

إدارة أعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

2519940

28/3/2016

 15ساعة

دورة أخالقيات العمل

391

ندى أنور مصطفى مرعي

إدارة أعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

2519940

28/3/2016

 15ساعة

دورة أخالقيات العمل

392

فاطمة جميل أبو ليلى

الخدمة االجتماعية

مؤسسة إنجاز فلسطين

2519940

28/3/2016

 15ساعة

دورة أخالقيات العمل

393

جهاد عبد الرازق عبد الحق

تنمية المجتمع المحلي

مؤسسة إنجاز فلسطين

2519940

28/3/2016

 15ساعة

دورة أخالقيات العمل

394

مي خالد شوقي شقير

التربية االبتدائية

مؤسسة إنجاز فلسطين

2519940

28/3/2016

 15ساعة

دورة أخالقيات العمل

395

حنين محمد عبد الرحمن سالمة

إدارة أعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

2519940

28/3/2016

 15ساعة

دورة أخالقيات العمل

396

سوسن فؤاد سالمة

إدارة أعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

2519940

28/3/2016

 15ساعة

دورة أخالقيات العمل

397

إيمان سامي إبراهيم ياسين

علوم مالية مصرفية

مديرية الداخلية

2515661

27/4/2016

شهر

إداري

المحاسبة

بنك القدس

2515981

17/4/2016

شهر

إداري

398

عدي فتحي شعبان سليم

مديرية الداخلية

2515661

13/4/2016

شهر

إداري

البنك العربي

17/5/2016

شهر

إداري

399

سهر تحسين زهد

إدارة أعمال

400

إسراء رأفت احمد الشيخ عمر

المحاسبة

21/5/2016

شهر

إداري

401

أسماء مفيد حجيجي

المحاسبة

مجلس قروي بني زيد

31/5/2016

شهر

إداري

31/5/2016

شهر

إداري

402

ياسمين كمال فرحان ياسين

المحاسبة

بنك القدس

2515851

403

أيه مصلح

المحاسبة

بنك القدس

2515851

شهر

إداري

404

إزهار فخر عوده هدروس

إدارة أعمال

محافظة سلفيت

6/1/2016

إداري
إداري

405

مرام مصباح علقم

إدارة أعمال

االرتباط

6/5/2016

شهر

406

حنين جمال ياسين

إدارة أعمال

االرتباط

6/5/2016

شهر

407

رهام عزيز عبد المهدي غسان

المحاسبة

بلدية سلفيت

13/6/2016

شهر

إداري

408

اشرف سعيد الخطيب

إدارة أعمال

مديرية المالية

6/7/2016

شهر

إداري

409

ضياء سليمان الديك

09/2519314
إدارة أعمال التعليم المستمر بالتعاون مع وحدة الخريجين قسم شؤون الطلبه

21/5/2016

 25ساعة

دورة (مهارات إدارية في اإلدارة الصحية )

410

إيناس إبراهيم المصري

09/2519314
إدارة أعمال التعليم المستمر بالتعاون مع وحدة الخريجين قسم شؤون الطلبه

21/5/2016

 25ساعة

دورة (مهارات إدارية في اإلدارة الصحية )

411

ملك يوسف عبد الغني بني نمرة

09/2519314
إدارة صحية التعليم المستمر بالتعاون مع وحدة الخريجين قسم شؤون الطلبه

21/5/2016

 25ساعة

دورة (مهارات إدارية في اإلدارة الصحية )

412

ارول امجد احمد اعبيه

09/2519314
إدارة صحية التعليم المستمر بالتعاون مع وحدة الخريجين قسم شؤون الطلبه

21/5/2016

 25ساعة

دورة (مهارات إدارية في اإلدارة الصحية )

413

شذى عبد الحمن محمود حسين

09/2519314
إدارة صحية التعليم المستمر بالتعاون مع وحدة الخريجين قسم شؤون الطلبه

21/5/2016

 25ساعة

دورة (مهارات إدارية في اإلدارة الصحية )

414

مجدولين سمير الدكروك

09/2519314
إدارة صحية التعليم المستمر بالتعاون مع وحدة الخريجين قسم شؤون الطلبه

21/5/2016

 25ساعة

دورة (مهارات إدارية في اإلدارة الصحية )

415

اميره رزق سليم

09/2519314
إدارة صحية التعليم المستمر بالتعاون مع وحدة الخريجين قسم شؤون الطلبه

21/5/2016

 25ساعة

دورة (مهارات إدارية في اإلدارة الصحية )

416

مها خليل عوض شريف

09/2519314
إدارة صحية التعليم المستمر بالتعاون مع وحدة الخريجين قسم شؤون الطلبه

21/5/2016

 25ساعة

دورة (مهارات إدارية في اإلدارة الصحية )

417

اسراء يوسف محمد قمبز

09/2519314
إدارة صحية التعليم المستمر بالتعاون مع وحدة الخريجين قسم شؤون الطلبه

21/5/2016

 25ساعة

دورة (مهارات إدارية في اإلدارة الصحية )

418

النا ايمن محمد زغلول

09/2519314
إدارة صحية التعليم المستمر بالتعاون مع وحدة الخريجين قسم شؤون الطلبه

21/5/2016

 25ساعة

دورة (مهارات إدارية في اإلدارة الصحية )

419

ليلى جمال الهندي

09/2519314
إدارة صحية التعليم المستمر بالتعاون مع وحدة الخريجين قسم شؤون الطلبه

21/5/2016

 25ساعة

دورة (مهارات إدارية في اإلدارة الصحية )

420

احمد حديدي

09/2519314
إدارة صحية التعليم المستمر بالتعاون مع وحدة الخريجين قسم شؤون الطلبه

21/5/2016

 25ساعة

دورة (مهارات إدارية في اإلدارة الصحية )

421

عبير الفروق عمر سليمه

09/2519314
إدارة صحية التعليم المستمر بالتعاون مع وحدة الخريجين قسم شؤون الطلبه

21/5/2016

 25ساعة

دورة (مهارات إدارية في اإلدارة الصحية )

422

وفاء عبد الحميد احمد ديك

09/2519314
إدارة صحية التعليم المستمر بالتعاون مع وحدة الخريجين قسم شؤون الطلبه

21/5/2016

 25ساعة

دورة (مهارات إدارية في اإلدارة الصحية )

423

عبير صالح

09/2519314
إدارة صحية التعليم المستمر بالتعاون مع وحدة الخريجين قسم شؤون الطلبه

21/5/2016

 25ساعة

دورة (مهارات إدارية في اإلدارة الصحية )

424

سمر تيسير الديك

09/2519314
إدارة صحية التعليم المستمر بالتعاون مع وحدة الخريجين قسم شؤون الطلبه

21/5/2016

 25ساعة

دورة (مهارات إدارية في اإلدارة الصحية )

425

حنان إسماعيل احمد قوقش

المحاسبة

البنك العربي

2517751

16/7/2016

شهر

إداري

426

فاتنة محمد فتحي حسن

إدارة أعمال

مديرية الداخلية

2515655

16/7/2016

شهر

إداري

427

ربى حسين كجك

المحاسبة

البنك العربي

2517751

19/7/2016

شهر

إداري

428

تغريد عالء الدين حماد

المحاسبة

مديرية الداخلية

2515655

26/7/2016

شهر

إداري

429

عرين مفيد عيسى شاهين

اقتصاد

البنك العربي

2517751

24/7/2016

شهر

إداري

430

ربا حسين خليل كجك

المحاسبة

البنك اإلسالمي الفلسطيني

2335810

24/7/2016

شهر

إداري

شهر

إداري

علوم مالية مصرفية

مديرية المالية

2519304

8/1/2016

431

احمد نائل بني نمره

إداري
إداري

محافظة سلفيت

2519919

8/8/2016

شهر

بنك األردن

2590031

8/10/2016

شهر

432

عدي عدنان امين محمد

إدارة أعمال

433

سهى جميل محمد قاضي

المحاسبة

2515970

17/8/2016

شهر

إداري

434

وسام محمود محمد عوض

علوم مالية مصرفية

بنك القدس

22/8/2016

شهر

إداري

30/8/2016

شهر

إداري

435

غدير بسام عبد القادر سلمان

المحاسبة

شركة التكافل للتامين

2388433

436

سهى جميل محمد القاضي

المحاسبة

شركة التكافل للتامين

2388433

شهر

إداري

437

مهاب إبراهيم عطا ديك

المحاسبة

بنك القدس

2515981

30/8/2016

إداري
إداري

438

أنوار كمال نجيب الحلبي

المحاسبة

البنك العربي

2517751

31/8/2016

شهر

439

سوزان نعيم مسالمة

المحاسبة

بلدية سلفيت

2515704

9/3/2016

شهر

إداري

440

رنين فؤاد غازي الزير

إدارة أعمال

الغرفة تجارة وصناعه سلفيت

2515970

9/3/2016

شهر

