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

الرقم

إسم المتدرب الرباعي

التخصص

المؤسسة المراد التدرب بها

هاتف المؤسسة

تاريخ التدريب

مدة التدريب

مجال العمل

1

يسرى جهاد محمود خليل

علوم مالية ومصرفية

بنك القدس

2675858

26/10/2016

أسبوعان

خدمة العمالء

2

امينة محمود ابراهيم ابو شنب

محاسبة

شركة التامين الوطنية

562000054

13/11/2016

أسبوعان

تسويق

3

عمران عوني سلمان ابو ظاهر

إدارة األعمال

مديرية الداخلية

2671399

20/11/2016

شهر

االرشيف

4

انس يوسف خضر ابو تمام

علوم مالية ومصرفية

البنك اإلسالمي العربي

2676311

20/11/2016

شهر

خدمة العمالء

5

تما ار عالم ابراهيم نعنيش

علوم مالية ومصرفية

البنك اإلسالمي العربي

2676311

21/11/2016

أسبوعان

خدمة العمالء

6

عمران عوني سلمان ابو ظاهر

إدارة األعمال

بنك القدس -فرع طولكرم

2675858

10/8/2016

شهر

خدمة العمالء

7

شيماء محمد عبدالحليم المصري

محاسبة

بلدية طولكرم

2671160

21/11/2016

أسبوعان

خدمات الجمهور

8

سالي سليم محمد برقاوي

علوم مالية ومصرفية

بنك القدس -فرع عنبتا

2680437

10/1/2016

شهر

خدمة العمالء

9

شوق عثمان توفيق كرسوع

إدارة األعمال

بنك القدس -فرع طولكرم

2675858

12/3/2016

أسبوعان

خدمة العمالء

10

ايات حسين موسى االعرج

محاسبة

مديرية الداخلية

2671399

12/4/2016

شهر

االرشيف

11

شذى مصطفى عبد الفتاح نور

محاسبة

مديرية الداخلية

2671399

12/4/2016

شهر

االرشيف

12

رنا طارق عبد الفتاح طافش

علوم مالية ومصرفية

البنك اإلسالمي العربي

2676311

12/5/2016

أسبوعان

خدمة العمالء

13

مها ماهر مصطفى مرزوق

علوم مالية ومصرفية

البنك اإلسالمي العربي

2676311

11/1/2016

شهر

خدمة العمالء

14

جيهان مؤيد احمد عجولي

علوم مالية ومصرفية

بنك القدس –فرع عتيل

2662402

31/10/2016

أسبوعان

خدمة العمالء

15

احالم ايمن عبد الفتاح ياسين

علوم مالية ومصرفية

بنك القدس –فرع عتيل

2662402

26/11/2016

أسبوعان

خدمة العمالء

16

احمد عماد كامل حمدان

إدارة األعمال

البنك اإلسالمي الفلسطيني

2678904

12/10/2016

أسبوعان

خدمة العمالء

17

افنان مهند جمال عمر

محاسبة

مكتب عماد عمار للمحاسبة

2674872

31/12/2016

أسبوعان

محاسبة

18

نسرين جميل عوض فقها

علوم مالية ومصرفية

شركة اصالة للتنمية واإلقراض

2678883

31/12/2016

أسبوعان

تسويق

19

محمد فطين رشدي كتانة

التسويق

شركة المشروبات الوطنية –كوكا كوال

290702002

21/8/2017

شهر

في مجال التسويق

20

شيرين يوسف نظمي ابو خاطر

إدارة أعمال

البنك التجاري االردني

2676591

05/8/2017

اسبوعين

خدمة العمالء

21

مادلين هاشم شعبان عبد العال

المحاسبة

البنك التجاري االردني

2676591

31/7/2017

اسبوعين

خدمة العمالء

22

هديل محمد رشيد عبد الرحمن عتيلي

التسويق

بنك القدس

2662402

31/7/2017

اسبوعين

خدمة العمالء

23

بلسم تيسير محمد حجه

إدارة أعمال

بنك القدس

2662402

03/7/2017

اسبوعين

خدمة العمالء

24

انسام عطية احمد ذنين

المحاسبة

مؤسسة فاتن لالقراض

2676591

03/7/2017

اسبوعين

خدمة العمالء

25

اسعد نعيم اسعد شكري

المحاسبة

بنك القدس

2662402

05/7/2017

اسبوعين

خدمة العمالء

26

وئام احمد نعيم محمد اسمر

العلوم المالية والمصرفية

البنك التجاري االردني

2676591

09/7/2017

اسبوعين

خدمة العمالء

27

غالية عبد الرحمن راشد اكبارية

اإلدارة الصحية

الغرفة التجارية

2671010

15/11/2016

يومان

28

حنان عمر سليم حفيظة

أنظمة معلومات حاسوبية

الغرفة التجارية

2671010

15/11/2016

يومان

29

بيرم حسيب جميل شديد

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

الغرفة التجارية

2671010

15/11/2016

يومان

30

عبد اهلل ربحي عبد اهلل كتانة

علوم مالية ومصرفية

الغرفة التجارية

2671010

15/11/2016

يومان

31

استقال نزار معروف طقاطقة

تعليم االجتماعيات

الغرفة التجارية

2671010

15/11/2016

يومان

التدريب األول لدعم المشروعات
الصغيرة
التدريب األول لدعم المشروعات
الصغيرة
التدريب األول لدعم المشروعات
الصغيرة
التدريب األول لدعم المشروعات
الصغيرة
التدريب األول لدعم المشروعات
الصغيرة

32

ضحى بسام عوض محمد

محاسبة

الغرفة التجارية

2671010

15/11/2016

يومان

33

انس عماد فضل حسين

إدارة األعمال

الغرفة التجارية

2671010

15/11/2016

يومان

34

غيداء طارق محمد القدسي

إدارة األعمال

الغرفة التجارية

2671010

15/11/2016

يومان

35

رزان عماد انور ريماوي

أنظمة معلومات حاسوبية

الغرفة التجارية

2671010

15/11/2016

يومان

36

ناهد فيصل خليل احمد

محاسبة

الغرفة التجارية

2671010

15/11/2016

يومان

37

قمر اكرم خالد ظاهر

علوم مالية ومصرفية

الغرفة التجارية

2671010

15/11/2016

يومان

38

ريما روحي محمد علي

تعليم االجتماعيات

الغرفة التجارية

2671010

15/11/2016

يومان

39

دانه جمال على عرفة

إدارة األعمال

الغرفة التجارية

2671010

15/11/2016

يومان

40

عدي فايز احمد عوده

علوم مالية ومصرفية

الغرفة التجارية

2671010

15/11/2016

يومان

41

اسيل ناصيف رجا باير

أنظمة معلومات حاسوبية

الغرفة التجارية

2671010

15/11/2016

يومان

42

محمود عثمان محمود رمضان

محاسبة

الغرفة التجارية

2671010

15/11/2016

يومان

43

حنين سهيل سليم سلمان

محاسبة

الغرفة التجارية

2671010

15/11/2016

يومان

التدريب األول لدعم المشروعات
الصغيرة
التدريب األول لدعم المشروعات
الصغيرة
التدريب األول لدعم المشروعات
الصغيرة
التدريب األول لدعم المشروعات
الصغيرة
التدريب األول لدعم المشروعات
الصغيرة
التدريب األول لدعم المشروعات
الصغيرة
التدريب األول لدعم المشروعات
الصغيرة
التدريب األول لدعم المشروعات
الصغيرة
التدريب األول لدعم المشروعات
الصغيرة
التدريب األول لدعم المشروعات
الصغيرة
التدريب األول لدعم المشروعات
الصغيرة
التدريب األول لدعم المشروعات
الصغيرة

44

محمد بسام محمد نبتيتي

محاسبة

الغرفة التجارية

2671010

15/11/2016

يومان

45

اسيل بسام ابراهيم بريه

علوم مالية ومصرفية

الغرفة التجارية

2671010

15/11/2016

يومان

46

شيماء محمد عبد الحليم المصري

محاسبة

الغرفة التجارية

2671010

15/11/2016

يومان

47

تولين احمد عبد الرحمن قص

علوم مالية ومصرفية

الغرفة التجارية

2671010

15/11/2016

يومان

48

لبنى عصام يوسف تايه

محاسبة

الغرفة التجارية

2671010

15/11/2016

يومان

49

محمد فطين رشدي كتانة

تسويق

الغرفة التجارية

2671010

15/11/2016

يومان

50

عالء خيري شاكر غانم

محاسبة

الغرفة التجارية

2671010

15/11/2016

يومان

51

تسنيم عبد الكريم محمود نعالوة

محاسبة

الغرفة التجارية

2671010

15/11/2016

يومان

52

سالم حبيب فايز نمر

إدارة األعمال

الغرفة التجارية

2671010

15/11/2016

يومان

53

عبد الرازق مروان عبد الرازق خاروف

محاسبة

الغرفة التجارية

2671010

15/11/2016

يومان

54

فادي مصطفى امين مرعي

إدارة األعمال

الغرفة التجارية

2671010

15/11/2016

يومان

55

سوزان محمد ابرهيم سليط

إدارة األعمال

الغرفة التجارية

2671010

15/11/2016

يومان

التدريب األول لدعم المشروعات
الصغيرة
التدريب األول لدعم المشروعات
الصغيرة
التدريب األول لدعم المشروعات
الصغيرة
التدريب األول لدعم المشروعات
الصغيرة
التدريب األول لدعم المشروعات
الصغيرة
التدريب األول لدعم المشروعات
الصغيرة
التدريب األول لدعم المشروعات
الصغيرة
التدريب األول لدعم المشروعات
الصغيرة
التدريب األول لدعم المشروعات
الصغيرة
التدريب األول لدعم المشروعات
الصغيرة
التدريب األول لدعم المشروعات
الصغيرة
التدريب األول لدعم المشروعات
الصغيرة

التدريب األول لدعم المشروعات

56

اسماء شداد رشدي زيدان

تعليم العلوم

الغرفة التجارية

2671010

15/11/2016

يومان

57

نور اسماعيل عبد اللطيف شوارب

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

الغرفة التجارية

2671010

15/11/2016

يومان

58

رنان يوسف عبد سلمان

علوم مالية ومصرفية

الغرفة التجارية

2671010

15/11/2016

يومان

59

فداء حسام نايف الكرمي

إدارة األعمال

الغرفة التجارية

2671010

15/11/2016

يومان

60

دياال سعيد محمود حوسو

إدارة األعمال

الغرفة التجارية

2671010

15/11/2016

يومان

61

روان يوسف عبد الرحيم جابر

تسويق

الغرفة التجارية

2671010

15/11/2016

يومان

62

روان احمد سعيد جيتاوي

إدارة األعمال

الغرفة التجارية

2671010

15/11/2016

يومان

63

انس جمال فياض جالولي

إدارة األعمال

الغرفة التجارية

2671010

15/11/2016

يومان

64

محمد محمود خميس صفيرة

محاسبة

594331922

11/12/2016

 30ساعة

تكنولوجيا كل يوم

65

لميس احمد ابراهيم ابو جاموس

إدارة األعمال

594331922

11/12/2016

 30ساعة

تكنولوجيا كل يوم

66

سالم حبيب نمر فايز

إدارة األعمال

594331922

11/12/2016

 30ساعة

تكنولوجيا كل يوم

67

رزان عماد أنور ريماوي

أنظمة معلومات حاسوبية

594331922

11/12/2016

 30ساعة

تكنولوجيا كل يوم

مؤسسة أيركس الدولية
()IREX
مؤسسة أيركس الدولية
()IREX
مؤسسة أيركس الدولية
()IREX
مؤسسة أيركس الدولية
()IREX

الصغيرة
التدريب األول لدعم المشروعات
الصغيرة
التدريب األول لدعم المشروعات
الصغيرة
التدريب األول لدعم المشروعات
الصغيرة
التدريب األول لدعم المشروعات
الصغيرة
التدريب األول لدعم المشروعات
الصغيرة
التدريب األول لدعم المشروعات
الصغيرة
التدريب األول لدعم المشروعات
الصغيرة

68

االء زياد يوسف زهران

تعليم العلوم

69

فاطمة معتصم فوزي الزايط

تسويق

70

شذى يوسف حسن ابو مريم

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

71

رفقة راجح مصطفى حمادي

إدارة األعمال

72

اسماء عصام احمد سروجي

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

73

اسماء زياد سعيد اشقر

الرياضيات وأساليب تدريسها

74

سالية محمود عبد العزيز حسونة

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

75

حنان عمر سليم حفيظة

أنظمة معلومات حاسوبية

76

نضال محمد عبد القادر عليان

تعليم المرحلة األساسية األولى

77

االء بالل إحسان أبو زنط

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

78

ريم منير نعيم ابو زنط

محاسبة

79

محمد محمود خميس صفيرة

محاسبة

مؤسسة أيركس الدولية
()IREX
مؤسسة أيركس الدولية
()IREX
مؤسسة أيركس الدولية
()IREX
مؤسسة أيركس الدولية
()IREX
مؤسسة أيركس الدولية
()IREX
مؤسسة أيركس الدولية
()IREX
مؤسسة أيركس الدولية
()IREX
مؤسسة أيركس الدولية
()IREX
مؤسسة أيركس الدولية
()IREX
مؤسسة أيركس الدولية
()IREX
مؤسسة أيركس الدولية
()IREX
مؤسسة أيركس الدولية
()IREX

594331922

11/12/2016

 30ساعة

تكنولوجيا كل يوم

594331922

11/12/2016

 30ساعة

تكنولوجيا كل يوم

594331922

11/12/2016

 30ساعة

تكنولوجيا كل يوم

594331922

11/12/2016

 30ساعة

تكنولوجيا كل يوم

594331922

11/12/2016

 30ساعة

تكنولوجيا كل يوم

594331922

11/12/2016

 30ساعة

تكنولوجيا كل يوم

594331922

11/12/2016

 30ساعة

تكنولوجيا كل يوم

594331922

11/12/2016

 30ساعة

تكنولوجيا كل يوم

594331922

11/12/2016

 30ساعة

تكنولوجيا كل يوم

594331922

11/12/2016

 30ساعة

تكنولوجيا كل يوم

594331922

11/12/2016

 30ساعة

تكنولوجيا كل يوم

594331922

27/11/2016

 5ساعات

بوابة تعمل للتوظيف

80

لميس احمد ابراهيم ابو جاموس

إدارة األعمال

81

سهاد اسعد عبد الرحمن خليلة

محاسبة

82

نسرين جميل عوض فقها

علوم مالية ومصرفية

83

مرام ذيب نمر جبر

تعليم االجتماعيات

84

ايات حسين االعرج

علوم مالية ومصرفية

85

شذى مصطفى عبد الفتاح نور

محاسبة

86

رفقة راجح مصطفى حمادي

إدارة األعمال

87

جميلة جالل اشتيوي قلق

علوم مالية ومصرفية

88

ياسمين عدنان حسن زيات

إدارة األعمال

89

سالية محمود عبد العزيز حسونة

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

90

شيماء خضر عبداهلل مرعي

اإلدارة الصحية

91

اسماء كمال محمد ساعد

إدارة األعمال

مؤسسة أيركس الدولية
()IREX
مؤسسة أيركس الدولية
()IREX
مؤسسة أيركس الدولية
()IREX
مؤسسة أيركس الدولية
()IREX
مؤسسة أيركس الدولية
()IREX
مؤسسة أيركس الدولية
()IREX
مؤسسة أيركس الدولية
()IREX
مؤسسة أيركس الدولية
()IREX
مؤسسة أيركس الدولية
()IREX
مؤسسة أيركس الدولية
()IREX
مؤسسة أيركس الدولية
()IREX
مؤسسة أيركس الدولية
()IREX

594331922

27/11/2016

 5ساعات

بوابة تعمل للتوظيف

594331922

27/11/2016

 5ساعات

بوابة تعمل للتوظيف

594331922

27/11/2016

 5ساعات

بوابة تعمل للتوظيف

594331922

27/11/2016

 5ساعات

بوابة تعمل للتوظيف

594331922

27/11/2016

 5ساعات

بوابة تعمل للتوظيف

594331922

27/11/2016

 5ساعات

بوابة تعمل للتوظيف

594331922

27/11/2016

 5ساعات

بوابة تعمل للتوظيف

594331922

27/11/2016

 5ساعات

بوابة تعمل للتوظيف

594331922

27/11/2016

 5ساعات

بوابة تعمل للتوظيف

594331922

27/11/2016

 5ساعات

بوابة تعمل للتوظيف

594331922

27/11/2016

 5ساعات

بوابة تعمل للتوظيف

594331922

27/11/2016

 5ساعات

بوابة تعمل للتوظيف

92

ميار ماهر جميل مصري

اإلدارة الصحية

93

عال محمود سليم عساف

إدارة األعمال

94

رشا سفيان محمد خالد

إدارة األعمال

95

اسيل جمال جاسر سليم

إدارة األعمال

96

سمر عبد الكريم عبد الحليم نابلسي

إدارة األعمال

97

داليه احمد صادق شماسنه

اإلدارة الصحية

98

سلسبيل ادم محمد برناوي

اللغة العربية وأساليب تدريسها

99

باسمه محمد مصطفى عنبر

تعليم االجتماعيات

100

اسراء عادل عبد الرازق جراد

إدارة األعمال

101

حليمه محمود محمد بشير حسان

إدارة األعمال

102

شيماء مسامح ابراهيم مسامح

إدارة األعمال

103

نيبال عادل مصطفى سعاده

محاسبة

مؤسسة أيركس الدولية
()IREX
مؤسسة أيركس الدولية
()IREX
مؤسسة أيركس الدولية
()IREX
مؤسسة أيركس الدولية
()IREX
مؤسسة أيركس الدولية
()IREX
مؤسسة أيركس الدولية
()IREX
مؤسسة أيركس الدولية
()IREX
مؤسسة أيركس الدولية
()IREX
مؤسسة أيركس الدولية
()IREX
مؤسسة أيركس الدولية
()IREX
مؤسسة أيركس الدولية
()IREX
مؤسسة أيركس الدولية
()IREX

594331922

27/11/2016

 5ساعات

بوابة تعمل للتوظيف

594331922

27/11/2016

 5ساعات

بوابة تعمل للتوظيف

594331922

27/11/2016

 5ساعات

بوابة تعمل للتوظيف

594331922

27/11/2016

 5ساعات

بوابة تعمل للتوظيف

594331922

27/11/2016

 5ساعات

بوابة تعمل للتوظيف

594331922

27/11/2016

 5ساعات

بوابة تعمل للتوظيف

594331922

27/11/2016

 5ساعات

بوابة تعمل للتوظيف

594331922

27/11/2016

 5ساعات

بوابة تعمل للتوظيف

594331922

27/11/2016

 5ساعات

بوابة تعمل للتوظيف

594331922

27/11/2016

 5ساعات

بوابة تعمل للتوظيف

594331922

27/11/2016

 5ساعات

بوابة تعمل للتوظيف

594331922

27/11/2016

 5ساعات

بوابة تعمل للتوظيف

104

روان عزمي عبد الكريم نعالوة

علوم مالية ومصرفية

مؤسسة IREX

597765751

10/2/2016

 25ساعة

القيادة من خالل العمل

105

هبه عباس احمد سليم

تعليم المرحلة األساسية األولى

مؤسسة IREX

597765751

10/2/2016

 25ساعة

القيادة من خالل العمل

106

فاطمة معتصم فوزي زايط

تسويق

مؤسسة IREX

597765751

10/2/2016

 25ساعة

القيادة من خالل العمل

107

اسماء عصام احمد سروجي

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

مؤسسة IREX

597765751

10/2/2016

 25ساعة

القيادة من خالل العمل

108

امل فواز خير جالد

خدمة اجتماعية

مؤسسة IREX

597765751

10/2/2016

 25ساعة

القيادة من خالل العمل

109

شهد فتح اهلل عبد اهلل همشري

أنظمة معلومات حاسوبية

مؤسسة IREX

597765751

10/2/2016

 25ساعة

القيادة من خالل العمل

110

مالك محمود عبد الرحمن دعمه

أنظمة معلومات حاسوبية

مؤسسة IREX

597765751

10/2/2016

 25ساعة

القيادة من خالل العمل

111

حنان عمر سليم حفيظة

أنظمة معلومات حاسوبية

مؤسسة IREX

597765751

10/2/2016

 25ساعة

القيادة من خالل العمل

112

اريج نضال سلمان

أنظمة معلومات حاسوبية

مؤسسة IREX

597765751

10/2/2016

 25ساعة

القيادة من خالل العمل

113

اثار احمد راشد رداد

أنظمة معلومات حاسوبية

مؤسسة IREX

597765751

10/2/2016

 25ساعة

القيادة من خالل العمل

114

نسرين جميل عوض فقهاء

علوم مالية ومصرفية

مؤسسة IREX

597765751

10/2/2016

 25ساعة

القيادة من خالل العمل

115

عائشة محمد زياد عالرية

إدارة األعمال

مؤسسة IREX

597765751

10/2/2016

 25ساعة

القيادة من خالل العمل

116

سندس اسعد عبد الرحمن خليلية

محاسبة

مؤسسة IREX

597765751

10/2/2016

 25ساعة

القيادة من خالل العمل

117

االء زياد يوسف زهران

تعليم العلوم

مؤسسة IREX

597765751

10/2/2016

 25ساعة

القيادة من خالل العمل

118

ايمان عبد الفتاح ابو ليلى

تسويق

مؤسسة IREX

597765751

10/2/2016

 25ساعة

القيادة من خالل العمل

119

تامره ايلين جاسر احمد ابو زنط

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

مؤسسة IREX

597765751

10/2/2016

 25ساعة

القيادة من خالل العمل

120

سوزان خالد خليل دعباس

تعليم المرحلة األساسية األولى

مؤسسة IREX

597765751

10/2/2016

 25ساعة

القيادة من خالل العمل

121

آيات مسعود احمد عبد ربه

محاسبة

مؤسسة IREX

597765751

10/2/2016

 25ساعة

القيادة من خالل العمل

122

ساليه محمود عبد العزيز حسونة

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

مؤسسة IREX

597765751

10/2/2016

 25ساعة

القيادة من خالل العمل

123

سهاد اسعد عبد الرحمن خليلة

محاسبة

مؤسسة IREX

597765751

10/2/2016

 25ساعة

القيادة من خالل العمل

124

مرام محمد قاسم البيضا

اإلدارة الصحية

مؤسسة IREX

597765751

10/2/2016

 25ساعة

القيادة من خالل العمل

125

سينا محمد ابراهيم خضر

إدارة األعمال

مؤسسة IREX

597765751

10/2/2016

 25ساعة

القيادة من خالل العمل

126

هديل حسن محمد زريقي

إدارة األعمال

مؤسسة IREX

597765751

10/2/2016

 25ساعة

القيادة من خالل العمل

127

بشرى عادل سعيد حسين

أنظمة معلومات حاسوبية

مؤسسة IREX

597765751

10/2/2016

 25ساعة

القيادة من خالل العمل

128

سماء ياسر احمد أبو شحاده

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

مؤسسة IREX

597765751

10/2/2016

 25ساعة

القيادة من خالل العمل

129

أمير خالد شاكر نايفة

خدمة اجتماعية

مؤسسة IREX

597765751

10/2/2016

 25ساعة

القيادة من خالل العمل

130

هدى معين يوسف عوده

أنظمة معلومات حاسوبية

مؤسسة IREX

597765751

10/2/2016

 25ساعة

القيادة من خالل العمل

131

اسيل بسام ابرهيم برية

علوم مالية ومصرفية

مؤسسة IREX

597765751

10/2/2016

 25ساعة

القيادة من خالل العمل

132

هدوء محمد ابرهيم بدران

إدارة األعمال

مؤسسة IREX

597765751

10/2/2016

 25ساعة

القيادة من خالل العمل

133

جميلة جالل شتيوي قلق

علوم مالية ومصرفية

مؤسسة IREX

597765751

10/2/2016

 25ساعة

القيادة من خالل العمل

134

اية طارق عبد الرحمن عودة اهلل

تعليم المرحلة األساسية األولى

مؤسسة IREX

597765751

10/2/2016

 25ساعة

القيادة من خالل العمل

135

روزان محمود فهد ابو صفية

الرياضيات وأساليب تدريسها

مؤسسة IREX

597765751

10/2/2016

 25ساعة

القيادة من خالل العمل

136

اسراء جهاد احمد زهران

تعليم االجتماعيات

مؤسسة IREX

597765751

10/2/2016

 25ساعة

القيادة من خالل العمل

137

ليندا سعيد عبد الرحمن صالح الشيخ

تعليم المرحلة األساسية األولى

مؤسسة IREX

597765751

10/2/2016

 25ساعة

القيادة من خالل العمل

138

عريب هشام ياسين ابو سعيد

إدارة األعمال

مؤسسة IREX

597765751

10/2/2016

 25ساعة

القيادة من خالل العمل

139

عدي منجد سلمان ظاهر

اللغة العربية وأساليب تدريسها

مؤسسة IREX

597765751

10/2/2016

 25ساعة

القيادة من خالل العمل

140

اسراء ابراهيم احمد القية

تعليم االجتماعيات

مؤسسة IREX

597765751

10/2/2016

 25ساعة

القيادة من خالل العمل

141

سوزان محمد ابراهيم سليط

إدارة األعمال

مؤسسة IREX

597765751

10/2/2016

 25ساعة

القيادة من خالل العمل

142

رهام حكم صادق شكري

اإلدارة الصحية

مؤسسة IREX

597765751

10/2/2016

 25ساعة

القيادة من خالل العمل

143

سبا جمال عبد اهلل حدايده

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

مؤسسة IREX

597765751

10/2/2016

 25ساعة

القيادة من خالل العمل

144

روان عزمي عبد الكريم نعالوة

علوم مالية ومصرفية

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2672147

12/7/2016

 16ساعة

كيف أبدأ

145

اماني فيصل ابو خاطر

محاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2672147

12/7/2016

 16ساعة

كيف أبدأ

146

فاطمة معتصم فوزي زايط

تسويق

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2672147

12/7/2016

 16ساعة

كيف أبدأ

147

أسماء عصام احمد سروجي

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2672147

12/7/2016

 16ساعة

كيف أبدأ

148

النا سامي ابراهيم ثلثين

أنظمة معلومات حاسوبية

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2672147

12/7/2016

 16ساعة

كيف أبدأ

149

حنان عمر سليم حفيظة

أنظمة معلومات حاسوبية

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2672147

12/7/2016

 16ساعة

كيف أبدأ

150

محمد هاني حسن حفيظة

إدارة األعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2672147

12/7/2016

 16ساعة

كيف أبدأ

151

اثار احمد راشد رداد

أنظمة معلومات حاسوبية

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2672147

12/7/2016

 16ساعة

كيف أبدأ

152

نسرين جميل عوض فقهاء

علوم مالية ومصرفية

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2672147

12/7/2016

 16ساعة

كيف أبدأ

153

رنا فوزي عيسى مهدواي

علوم مالية ومصرفية

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2672147

12/7/2016

 16ساعة

كيف أبدأ

154

سندس اسعد عبد الرحمن خليلية

محاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2672147

12/7/2016

 16ساعة

كيف أبدأ

155

هناء ياسين عبداهلل فقها

تعليم االجتماعيات

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2672147

12/7/2016

 16ساعة

كيف أبدأ

156

االء محمد محمود زيدان

محاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2672147

12/7/2016

 16ساعة

كيف أبدأ

157

سهاد اسعد عبد الرحمن خليلة

محاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2672147

12/7/2016

 16ساعة

كيف أبدأ

158

ربى ياض فايز ابو سفاقة

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2672147

12/7/2016

 16ساعة

كيف أبدأ

159

سندس بسام احمد ياسين

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2672147

12/7/2016

 16ساعة

كيف أبدأ

160

هديل حسن محمد زريقي

إدارة األعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2672147

12/7/2016

 16ساعة

كيف أبدأ

161

اريج نادر رشيد كتانة

علوم مالية ومصرفية

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2672147

12/7/2016

 16ساعة

كيف أبدأ

162

سماء ياسر احمد أبو شحاده

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2672147

12/7/2016

 16ساعة

كيف أبدأ

163

شهرزاد فايز عطا زايط

علوم مالية ومصرفية

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2672147

12/7/2016

 16ساعة

كيف أبدأ

164

هدى معين يوسف عوده

أنظمة معلومات حاسوبية

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2672147

12/7/2016

 16ساعة

كيف أبدأ

165

دنيا سمير عقاب اسعد

محاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2672147

12/7/2016

 16ساعة

كيف أبدأ

166

هدوء محمد ابرهيم بدران

إدارة األعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2672147

12/7/2016

 16ساعة

كيف أبدأ

167

بدور منذر احسان خليل

علوم مالية ومصرفية

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2672147

12/7/2016

 16ساعة

كيف أبدأ

168

اية طارق عبد الرحمن عودة اهلل

تعليم المرحلة األساسية األولى

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2672147

12/7/2016

 16ساعة

كيف أبدأ

169

قصي حسني صالح الربع

تسويق

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2672147

12/7/2016

 16ساعة

كيف أبدأ

170

اسراء جهاد احمد زهران

تعليم االجتماعيات

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2672147

12/7/2016

 16ساعة

كيف أبدأ

171

محمد مشهور حمدان ضميري

تعليم االجتماعيات

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2672147

12/7/2016

 16ساعة

كيف أبدأ

172

شذى مصطفى عبد الفتاح نور

محاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2672147

12/7/2016

 16ساعة

كيف أبدأ

173

لبنى عصام يوسف تاية

محاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2672147

12/7/2016

 16ساعة

كيف أبدأ

174

شيماء محمد عبد الحليم المصري

محاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2672147

12/7/2016

 16ساعة

كيف أبدأ

175

دنيا بسام طالب الحميمات

تعليم االجتماعيات

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2672147

12/7/2016

 16ساعة

كيف أبدأ

176

مهند حسين شريف ابو شنب

تسويق

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2672147

12/7/2016

 16ساعة

كيف أبدأ

177

ربا مازن سعد ابو تمام

تعليم المرحلة األساسية األولى

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2672147

12/7/2016

 16ساعة

كيف أبدأ

178

آيات حسين موسى األعرج

محاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2672147

12/7/2016

 16ساعة

كيف أبدأ

179

هناء ياسين عبد اهلل فقها

تعليم االجتماعيات

598755969

12/12/2016

 25ساعة

دورة جواز سفر للنجاح

180

فراس واصف جميل قعدان

إدارة األعمال

598755969

12/12/2016

 25ساعة

دورة جواز سفر للنجاح

181

مريم عالم احمد جمال

خدمة اجتماعية

598755969

12/12/2016

 25ساعة

دورة جواز سفر للنجاح

182

مالك عالم احمد جمال

خدمة اجتماعية

598755969

12/12/2016

 25ساعة

دورة جواز سفر للنجاح

183

النا سامي ابراهيم ثلثين

أنظمة معلومات حاسوبية

598755969

12/12/2016

 25ساعة

دورة جواز سفر للنجاح

184

مرح بالل صالح الشيخ

علوم مالية ومصرفية

598755969

12/12/2016

 25ساعة

دورة جواز سفر للنجاح

185

محمد هاني حسن حفيظة

إدارة األعمال

598755969

12/12/2016

 25ساعة

دورة جواز سفر للنجاح

186

سلسبيل ادم محمد برناوي

اللغة العربية وأساليب تدريسها

598755969

12/12/2016

 25ساعة

دورة جواز سفر للنجاح

187

مي هشام باسل زيدان

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

598755969

12/12/2016

 25ساعة

دورة جواز سفر للنجاح

االتحاد العام الفلسطيني
للجمعيات الخيرية
االتحاد العام الفلسطيني
للجمعيات الخيرية
االتحاد العام الفلسطيني
للجمعيات الخيرية
االتحاد العام الفلسطيني
للجمعيات الخيرية
االتحاد العام الفلسطيني
للجمعيات الخيرية
االتحاد العام الفلسطيني
للجمعيات الخيرية
االتحاد العام الفلسطيني
للجمعيات الخيرية
االتحاد العام الفلسطيني
للجمعيات الخيرية
االتحاد العام الفلسطيني
للجمعيات الخيرية

188

رنا فوزي عيسى مهدواي

علوم مالية ومصرفية

189

صابرين ماجد فارس صبحة

محاسبة

190

حنان خيري عبد اللطيف كتاني

اإلدارة الصحية

191

مرام وليد سليمان سالم

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

192

بنان وليد سليمان سالم

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

193

ربى ياض فايز ابو سفاقة

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

194

سندس بسام احمد ياسين

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

195

جنان احمد محمود المهدي

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

196

عبير نظمي جميل بدران

تعليم االجتماعيات

197

براء حسين احمد شكري

الرياضيات وأساليب تدريسها

198

نور ابراهيم فريد يوسف

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

199

نبيلة عطية عدنان شرفا

إدارة األعمال

االتحاد العام الفلسطيني
للجمعيات الخيرية
االتحاد العام الفلسطيني
للجمعيات الخيرية
االتحاد العام الفلسطيني
للجمعيات الخيرية
االتحاد العام الفلسطيني
للجمعيات الخيرية
االتحاد العام الفلسطيني
للجمعيات الخيرية
االتحاد العام الفلسطيني
للجمعيات الخيرية
االتحاد العام الفلسطيني
للجمعيات الخيرية
االتحاد العام الفلسطيني
للجمعيات الخيرية
االتحاد العام الفلسطيني
للجمعيات الخيرية
االتحاد العام الفلسطيني
للجمعيات الخيرية
االتحاد العام الفلسطيني
للجمعيات الخيرية
االتحاد العام الفلسطيني
للجمعيات الخيرية

598755969

12/12/2016

 25ساعة

دورة جواز سفر للنجاح

598755969

12/12/2016

 25ساعة

دورة جواز سفر للنجاح

598755969

12/12/2016

 25ساعة

دورة جواز سفر للنجاح

598755969

12/12/2016

 25ساعة

دورة جواز سفر للنجاح

598755969

12/12/2016

 25ساعة

دورة جواز سفر للنجاح

598755969

12/12/2016

 25ساعة

دورة جواز سفر للنجاح

598755969

12/12/2016

 25ساعة

دورة جواز سفر للنجاح

598755969

12/12/2016

 25ساعة

دورة جواز سفر للنجاح

598755969

12/12/2016

 25ساعة

دورة جواز سفر للنجاح

598755969

12/12/2016

 25ساعة

دورة جواز سفر للنجاح

598755969

12/12/2016

 25ساعة

دورة جواز سفر للنجاح

598755969

12/12/2016

 25ساعة

دورة جواز سفر للنجاح

200

دنيا سمير عقاب اسعد

محاسبة

201

رنين عصام جميل كتانة

تعليم المرحلة األساسية األولى

202

بدور منذر احسان خليل

علوم مالية ومصرفية

203

اريج نادر رشيد كتانة

علوم مالية ومصرفية

204

امينة معتصم يوسف تايه

علوم مالية ومصرفية

205

اسراء جهاد احمد زهران

تعليم االجتماعيات

206

محمد مشهور حمدان ضميري

تعليم االجتماعيات

207

شذى مصطفى عبد الفتاح نور

محاسبة

208

لبنى عصام يوسف تاية

محاسبة

209

شيماء محمد عبد الحليم المصري

محاسبة

210

روان يوسف عبد الرحيم جابر

تسويق

211

هبه خالد صالح خضر

تسويق

االتحاد العام الفلسطيني
للجمعيات الخيرية
االتحاد العام الفلسطيني
للجمعيات الخيرية
االتحاد العام الفلسطيني
للجمعيات الخيرية
االتحاد العام الفلسطيني
للجمعيات الخيرية
االتحاد العام الفلسطيني
للجمعيات الخيرية
االتحاد العام الفلسطيني
للجمعيات الخيرية
االتحاد العام الفلسطيني
للجمعيات الخيرية
االتحاد العام الفلسطيني
للجمعيات الخيرية
االتحاد العام الفلسطيني
للجمعيات الخيرية
االتحاد العام الفلسطيني
للجمعيات الخيرية
االتحاد العام الفلسطيني
للجمعيات الخيرية
االتحاد العام الفلسطيني
للجمعيات الخيرية

598755969

12/12/2016

 25ساعة

دورة جواز سفر للنجاح

598755969

12/12/2016

 25ساعة

دورة جواز سفر للنجاح

598755969

12/12/2016

 25ساعة

دورة جواز سفر للنجاح

598755969

12/12/2016

 25ساعة

دورة جواز سفر للنجاح

598755969

12/12/2016

 25ساعة

دورة جواز سفر للنجاح

598755969

12/12/2016

 25ساعة

دورة جواز سفر للنجاح

598755969

12/12/2016

 25ساعة

دورة جواز سفر للنجاح

598755969

12/12/2016

 25ساعة

دورة جواز سفر للنجاح

598755969

12/12/2016

 25ساعة

دورة جواز سفر للنجاح

598755969

12/12/2016

 25ساعة

دورة جواز سفر للنجاح

598755969

12/12/2016

 25ساعة

دورة جواز سفر للنجاح

598755969

12/12/2016

 25ساعة

دورة جواز سفر للنجاح

االتحاد العام الفلسطيني

212

ربا مازن سعد ابو تمام

تعليم المرحلة األساسية األولى

213

آيات حسين موسى األعرج

محاسبة

214

مرام محمد قاسم البيضة

اإلدارة الصحية

215

مي عالم احمد جمال

خدمة اجتماعية

216

هناء ياسين عبد اهلل فقها

تعليم االجتماعيات

مؤسسة إنجاز فلسطين

217

صابرين ماجد فارس صبحة

محاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2672147

218

حنان خيري عبد اللطيف كتاني

اإلدارة الصحية

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2672147

21/12/2016

219

جمانة إبراهيم حسن ابراهيم

إدارة األعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2672147

21/12/2016

 5ساعات

220

ايمان عبد الفتاح ابو ليلى

تسويق

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2672147

21/12/2016

 5ساعات

كن رياديا

221

ربى ياض فايز ابو سفاقة

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2672147

21/12/2016

 5ساعات

كن رياديا

222

ديانا طالب عبد الجبار حمدان

تسويق

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2672147

21/12/2016

 5ساعات

كن رياديا

223

جنان احمد محمود المهدي

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2672147

21/12/2016

 5ساعات

كن رياديا

للجمعيات الخيرية
االتحاد العام الفلسطيني
للجمعيات الخيرية
االتحاد العام الفلسطيني
للجمعيات الخيرية
االتحاد العام الفلسطيني
للجمعيات الخيرية

598755969

12/12/2016

 25ساعة

دورة جواز سفر للنجاح

598755969

12/12/2016

 25ساعة

دورة جواز سفر للنجاح

598755969

12/12/2016

 25ساعة

دورة جواز سفر للنجاح

598755969

12/12/2016

 25ساعة

دورة جواز سفر للنجاح

09-2672147

21/12/2016

 5ساعات

كن رياديا

21/12/2016

 5ساعات

كن رياديا

 5ساعات

كن رياديا
كن رياديا

224

اسيل خالد محمد حسين

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2672147

21/12/2016

 5ساعات

كن رياديا

225

رنين عصام جميل كتانة

تعليم المرحلة األساسية األولى

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2672147

21/12/2016

 5ساعات

كن رياديا

226

بدور منذر احسان خليل

علوم مالية ومصرفية

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2672147

21/12/2016

 5ساعات

كن رياديا

227

اريج نادر رشيد كتانة

علوم مالية ومصرفية

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2672147

21/12/2016

 5ساعات

كن رياديا

228

امينة معتصم يوسف تايه

علوم مالية ومصرفية

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2672147

21/12/2016

 5ساعات

كن رياديا

229

اسراء جهاد احمد زهران

تعليم االجتماعيات

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2672147

21/12/2016

 5ساعات

كن رياديا

230

صفاء رشدي عبد الفتاح ساعد

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2672147

21/12/2016

 5ساعات

كن رياديا

231

رونق محمد عبد الحميد سلمان

تربية خاصة

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2672147

21/12/2016

 5ساعات

كن رياديا

232

لبنى عصام يوسف تاية

محاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2672147

21/12/2016

 5ساعات

كن رياديا

233

شيماء محمد عبد الحليم المصري

محاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2672147

21/12/2016

 5ساعات

كن رياديا

234

سلسبيل ادم محمد برناوي

اللغة العربية وأساليب تدريسها

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2672147

21/12/2016

 5ساعات

كن رياديا

235

هبه خالد صالح خضر

تسويق

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2672147

21/12/2016

 5ساعات

كن رياديا

236

ريم خليل محمود شافعي

محاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2672147

21/12/2016

 5ساعات

كن رياديا

237

آيات حسين موسى األعرج

محاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2672147

21/12/2016

 5ساعات

كن رياديا

238

مرام محمد قاسم البيضة

اإلدارة الصحية

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2672147

21/12/2016

 5ساعات

كن رياديا

239

االء عبد الغني عبد الفتاح نور

علوم مالية ومصرفية

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2672147

21/12/2016

 5ساعات

كن رياديا

240

نيبال عادل مصطفى سعاده

محاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2672147

21/12/2016

 5ساعات

كن رياديا

241

صهيب محمد فايز بدران

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2672147

21/12/2016

 5ساعات

مهارات النجاح

242

سعد سهيل سعيد عليان

خدمة اجتماعية

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2672147

21/12/2016

 5ساعات

مهارات النجاح

243

دينا سمير عقاب اسعد

محاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2672147

21/12/2016

 5ساعات

مهارات النجاح

244

بدور منذر احسان خليل

محاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2672147

21/12/2016

 5ساعات

مهارات النجاح

245

روان عزمي عبد الكريم نعالوة

علوم مالية ومصرفية

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2672147

21/12/2016

 5ساعات

مهارات النجاح

246

جيهان مؤيد احمد عجولي

علوم مالية ومصرفية

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2672147

21/12/2016

 5ساعات

مهارات النجاح

247

لطيفة يوسف محمد زبن

علوم مالية ومصرفية

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2672147

21/12/2016

 5ساعات

مهارات النجاح

248

محمد فتحي جميل خصيب

محاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2672147

21/12/2016

 5ساعات

مهارات النجاح

249

مها ياسر ابراهيم قطاوي

اإلدارة الصحية

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2672147

21/12/2016

 5ساعات

مهارات النجاح

250

امينة محمود ابراهيم ابو شنب

تعليم المرحلة األساسية األولى

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2672147

21/12/2016

 5ساعات

مهارات النجاح

251

ايات حسين موسى االعرج

محاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2672147

21/12/2016

 5ساعات

مهارات النجاح

252

امينة معتصم يوسف تايه

محاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2672147

21/12/2016

 5ساعات

مهارات النجاح

253

ريم خليل محمود شافعي

محاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2672147

21/12/2016

 5ساعات

مهارات النجاح

254

شيماء محمد عبد الحليم المصري

محاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2672147

21/12/2016

 5ساعات

مهارات النجاح

255

لبنى عصام يوسف تايه

محاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2672147

21/12/2016

 5ساعات

مهارات النجاح

256

ايناس معين محمد اعمير

علوم مالية ومصرفية

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2672147

21/12/2016

 5ساعات

مهارات النجاح

257

ليال محمد فايز بدران

اإلدارة الصحية

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2672147

21/12/2016

 5ساعات

مهارات النجاح

258

احمد مهند كامل فاخوري

محاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2672147

21/12/2016

 5ساعات

مهارات النجاح

259

مهند احمد محمد خريشي

إدارة األعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2672147

21/12/2016

 5ساعات

مهارات النجاح

260

حازم عماد ابراهيم ابو حبلة

محاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2672147

21/12/2016

 5ساعات

مهارات النجاح

261

اسراء نبيل نعيم عودة

محاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2672147

21/12/2016

 5ساعات

مهارات النجاح

262

حنان رياض زهدي ابو شنب

محاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2672147

21/12/2016

 5ساعات

مهارات النجاح

263

نيبال عادل مصطفى سعاده

محاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2672147

21/12/2016

 5ساعات

مهارات النجاح

264

هناء ياسين عبداهلل فقها

تعليم االجتماعيات

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2672147

21/12/2016

 5ساعات

مهارات النجاح

265

مرام محمد قاسم البيضة

اإلدارة الصحية

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2672147

21/12/2016

 5ساعات

مهارات النجاح

266

صابرين ماجد فارس صبحة

محاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2672147

21/12/2016

 5ساعات

مهارات النجاح

267

اسراء جهاد احمد زهران

تعليم االجتماعيات

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2672147

21/12/2016

 5ساعات

مهارات النجاح

268

محمد هاني حسن حفيظة

إدارة األعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2672147

21/12/2016

 5ساعات

مهارات النجاح

269

سلسبيل ادم محمد برناوي

اللغة العربية وأساليب تدريسها

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2672147

21/12/2016

 5ساعات

مهارات النجاح

270

النا سامي إبراهيم ثلثين

أنظمة معلومات حاسوبية

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2672147

21/12/2016

 5ساعات

مهارات النجاح

271

مي عالم احمد جمال

خدمة اجتماعية

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2672147

21/12/2016

 5ساعات

مهارات النجاح

272

روان عزمي عبد الكريم نعالوة

علوم مالية ومصرفية

مركز العودة

598692093

22/11/2016

 25ساعة

مهارات االتصال والتواصل

273

هبه عباس احمد سليم

تعليم المرحلة األساسية األولى

مركز العودة

598692093

22/11/2016

 25ساعة

مهارات االتصال والتواصل

274

فاطمة معتصم فوزي زايط

تسويق

مركز العودة

598692093

22/11/2016

 25ساعة

مهارات االتصال والتواصل

275

اسماء عصام احمد سروجي

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

مركز العودة

598692093

22/11/2016

 25ساعة

مهارات االتصال والتواصل

276

امل فواز خير جالد

خدمة اجتماعية

مركز العودة

598692093

22/11/2016

 25ساعة

مهارات االتصال والتواصل

277

نسرين جميل عوض فقهاء

علوم مالية ومصرفية

مركز العودة

598692093

22/11/2016

 25ساعة

مهارات االتصال والتواصل

278

عائشة محمد زياد عالرية

إدارة األعمال

مركز العودة

598692093

22/11/2016

 25ساعة

مهارات االتصال والتواصل

279

سندس اسعد عبد الرحمن خليلية

محاسبة

مركز العودة

598692093

22/11/2016

 25ساعة

مهارات االتصال والتواصل

280

االء زياد يوسف زهران

تعليم العلوم

مركز العودة

598692093

22/11/2016

 25ساعة

مهارات االتصال والتواصل

281

ايمان عبد الفتاح ابو ليلى

تسويق

مركز العودة

598692093

22/11/2016

 25ساعة

مهارات االتصال والتواصل

282

تامره ايلين جاسر احمد ابو زنط

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

مركز العودة

598692093

22/11/2016

 25ساعة

مهارات االتصال والتواصل

283

سوزان خالد خليل دعباس

تعليم المرحلة األساسية األولى

مركز العودة

598692093

22/11/2016

 25ساعة

مهارات االتصال والتواصل

284

آيات مسعود احمد عبد ربه

محاسبة

مركز العودة

598692093

22/11/2016

 25ساعة

مهارات االتصال والتواصل

285

ساليه محمود عبد العزيز حسونة

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

مركز العودة

598692093

22/11/2016

 25ساعة

مهارات االتصال والتواصل

286

سهاد اسعد عبد الرحمن خليلة

محاسبة

مركز العودة

598692093

22/11/2016

 25ساعة

مهارات االتصال والتواصل

287

مرام محمد قاسم البيضا

اإلدارة الصحية

مركز العودة

598692093

22/11/2016

 25ساعة

مهارات االتصال والتواصل

288

سينا محمد ابراهيم خضر

إدارة األعمال

مركز العودة

598692093

22/11/2016

 25ساعة

مهارات االتصال والتواصل

289

هديل حسن محمد زريقي

إدارة األعمال

مركز العودة

598692093

22/11/2016

 25ساعة

مهارات االتصال والتواصل

290

بشرى عادل سعيد حسين

أنظمة معلومات حاسوبية

مركز العودة

598692093

22/11/2016

 25ساعة

مهارات االتصال والتواصل

291

سماء ياسر احمد أبو شحاده

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

مركز العودة

598692093

22/11/2016

 25ساعة

مهارات االتصال والتواصل

292

هدوء محمد ابرهيم بدران

إدارة األعمال

مركز العودة

598692093

22/11/2016

 25ساعة

مهارات االتصال والتواصل

293

جميلة جالل شتيوي قلق

علوم مالية ومصرفية

مركز العودة

598692093

22/11/2016

 25ساعة

مهارات االتصال والتواصل

294

اية طارق عبد الرحمن عودة اهلل

تعليم المرحلة األساسية األولى

مركز العودة

598692093

22/11/2016

 25ساعة

مهارات االتصال والتواصل

295

روزان محمود فهد ابو صفية

الرياضيات وأساليب تدريسها

مركز العودة

598692093

22/11/2016

 25ساعة

مهارات االتصال والتواصل

296

اسراء جهاد احمد زهران

تعليم االجتماعيات

مركز العودة

598692093

22/11/2016

 25ساعة

مهارات االتصال والتواصل

297

ليندا سعيد عبد الرحمن صالح الشيخ

تعليم المرحلة األساسية األولى

مركز العودة

598692093

22/11/2016

 25ساعة

مهارات االتصال والتواصل

298

سبا جمال عبد اهلل حدايده

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

مركز العودة

598692093

22/11/2016

 25ساعة

مهارات االتصال والتواصل

299

روان يوسف عبداهلل نصراهلل

اللغة العربية وأساليب تدريسها

594331922

28/12/2016

 5ساعات

بوابة تعمل للتوظيف

300

اماني محمد فيصل ابو خاطر

علوم مالية ومصرفية

594331922

28/12/2016

 5ساعات

بوابة تعمل للتوظيف

301

نور ابراهيم فريد يوسف

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

594331922

28/12/2016

 5ساعات

بوابة تعمل للتوظيف

302

لينا أمير محمد مالح

أنظمة معلومات حاسوبية

594331922

28/12/2016

 5ساعات

بوابة تعمل للتوظيف

303

إيهاب احمد عزيز طعمه

أنظمة معلومات حاسوبية

594331922

28/12/2016

 5ساعات

بوابة تعمل للتوظيف

304

ربى راسم توفيق اعمير

محاسبة

594331922

28/12/2016

 5ساعات

بوابة تعمل للتوظيف

305

عميد علي محمد سلمان

أنظمة معلومات حاسوبية

594331922

28/12/2016

 5ساعات

بوابة تعمل للتوظيف

306

سماح عيسى احمد ابو ربيع

إدارة األعمال

594331922

28/12/2016

 5ساعات

بوابة تعمل للتوظيف

307

نيبال عادل مصطفى سعاده

محاسبة

594331922

28/12/2016

 5ساعات

بوابة تعمل للتوظيف

مؤسسة أيركس الدولية
()IREX
مؤسسة أيركس الدولية
()IREX
مؤسسة أيركس الدولية
()IREX
مؤسسة أيركس الدولية
()IREX
مؤسسة أيركس الدولية
()IREX
مؤسسة أيركس الدولية
()IREX
مؤسسة أيركس الدولية
()IREX
مؤسسة أيركس الدولية
()IREX
مؤسسة أيركس الدولية
()IREX

مؤسسة أيركس الدولية

308

رشا سفيان محمد خالد

إدارة األعمال

309

سحر احمد محمود كتانة

العلوم المالية والمصرفية

مؤسسة ايركس

310

منتهى صبحي محمود جبشة

العلوم المالية والمصرفية

مؤسسة ايركس

594331922

311

معتز فؤاد فضل حسين

ادارة االعمال

مؤسسة ايركس

594331922

04/3/2017

312

اياد محمد مصطفى برانسي

المحاسبة

مؤسسة ايركس

594331922

04/3/2017

 30ساعة

313

ليندا عبد اللطيف مصطفى برانسي

إدارة األعمال

مؤسسة ايركس

594331922

04/3/2017

 30ساعة

ict for everyday

314

روال منصور عبد الرحمن حرزاهلل

إدارة األعمال

مؤسسة ايركس

594331922

04/3/2017

 30ساعة

ict for everyday

315

مالك منتصر سامي خلف

إدارة األعمال

مؤسسة ايركس

594331922

04/3/2017

 30ساعة

ict for everyday

316

سونا حسام سعيد عمر

إدارة األعمال

مؤسسة ايركس

594331922

04/3/2017

 30ساعة

ict for everyday

317

هبه ربحي عبد الغني سليمان

الرياضيات وأساليب تدريسها

مؤسسة ايركس

594331922

04/3/2017

 30ساعة

ict for everyday

318

سهى اشرف واصف عبد الفتاح

اللغة االنجليزية وادابها

مؤسسة ايركس

594331922

04/3/2017

 30ساعة

ict for everyday

319

فرسان عبد العزيز خليل

المحاسبة

مؤسسة ايركس

594331922

04/3/2017

 30ساعة

ict for everyday

()IREX

594331922

28/12/2016

 5ساعات

بوابة تعمل للتوظيف

594331922

04/3/2017

 30ساعة

ict for everyday

04/3/2017

 30ساعة

ict for everyday

 30ساعة

ict for everyday
ict for everyday

320

احمد جواد احمد الناجي

المحاسبة

مؤسسة ايركس

594331922

04/3/2017

 30ساعة

ict for everyday

321

شيماء محمد عبد الحليم المصري

المحاسبة

مؤسسة ايركس

594331922

04/3/2017

 30ساعة

ict for everyday

322

مها ياسر ابراهيم قطاوي

ادارة صحية

مؤسسة ايركس

594331922

04/3/2017

 30ساعة

ict for everyday

323

لبنى عصام يوسف تايه

محاسبة

مؤسسة ايركس

594331922

04/3/2017

 30ساعة

ict for everyday

324

عرين عبد الحافظ مفلح الخاليله

تربية خاصة

مؤسسة ايركس

594331922

04/3/2017

 30ساعة

ict for everyday

325

شيماء خضر عبداهلل مرعي

ادارة صحية

مؤسسة ايركس

594331922

04/3/2017

 30ساعة

ict for everyday

326

مها ماهر مصطفى مرزوق

العلوم المالية والمصرفية

مؤسسة ايركس

594331922

04/3/2017

 30ساعة

ict for everyday

327

ملوك احمد عودة حمد

انظمة المعلومات الحاسوبية

مؤسسة ايركس

594331922

04/3/2017

 30ساعة

ict for everyday

328

عبير نظمي جميل بدران

تعليم االجتماعيات

مؤسسة ايركس

594331922

04/3/2017

 30ساعة

ict for everyday

329

ثراء عبد القادر خالد ظاهر

المحاسبة

مؤسسة ايركس

594331922

04/3/2017

 30ساعة

ict for everyday

330

صابرين عبداهلل خضر عمر

االقتصاد

مؤسسة ايركس

594331922

04/3/2017

 30ساعة

ict for everyday

331

اثير رشدي صدقي ابو صفية

العلوم المالية والمصرفية

مؤسسة ايركس

594331922

04/3/2017

 30ساعة

ict for everyday

332

رنيم محمد عجاج سبيم

المحاسبة

مؤسسة ايركس

594331922

04/3/2017

 30ساعة

ict for everyday

333

عرين عبد الحافظ مفلح الخاليلة

التربية الخاصة

مؤسسة ايركس

594331922

04/3/2017

 30ساعة

ict for everyday

334

معينه محمد حسني حسن

المحاسبة

مؤسسة ايركس

594331922

04/3/2017

 30ساعة

ict for everyday

335

االء خالد محمود جبشة

ادارة صحية

مؤسسة ايركس

594331922

04/3/2017

 30ساعة

ict for everyday

336

ليندا عبد اللطيف مصطفى برانسي

إدارة األعمال

مؤسسة IREX

597765751

28/3/2017

 5ساعات

بوابة تعمل للتوظيف

337

سمر محمد احمد عمر

المحاسبة

مؤسسة IREX

597765751

28/3/2017

 5ساعات

بوابة تعمل للتوظيف

338

مادلين هاشم شعبان عبد العال

المحاسبة

مؤسسة IREX

597765751

28/3/2017

 5ساعات

بوابة تعمل للتوظيف

339

نيبال عادل مصطفى سعاده

المحاسبة

مؤسسة IREX

597765751

28/3/2017

 5ساعات

بوابة تعمل للتوظيف

340

يم محمود عبد اللطيف تكروري

إدارة صحية

مؤسسة IREX

597765751

28/3/2017

 5ساعات

بوابة تعمل للتوظيف

341

رنيم محمد عجاج سليم

المحاسبة

مؤسسة IREX

597765751

28/3/2017

 5ساعات

بوابة تعمل للتوظيف

342

عريب هشام ياسين ابو سعيد

إدارة األعمال

مؤسسة IREX

597765751

28/3/2017

 5ساعات

بوابة تعمل للتوظيف

343

روال منصور عبد الرحمن حرزاهلل

إدارة األعمال

مؤسسة IREX

597765751

28/3/2017

 5ساعات

بوابة تعمل للتوظيف

344

فرسان ياسر عبد العزيز خليل

المحاسبة

مؤسسة IREX

597765751

28/3/2017

 5ساعات

بوابة تعمل للتوظيف

345

نبيلة عطية عدنان شرفا

إدارة األعمال

مؤسسة IREX

597765751

28/3/2017

 5ساعات

بوابة تعمل للتوظيف

346

ذكرى هشام محمد شحاده

إدارة صحية

مؤسسة IREX

597765751

28/3/2017

 5ساعات

بوابة تعمل للتوظيف

347

أفنان فتح اهلل الشوابكة

إدارة صحية

مؤسسة IREX

597765751

28/3/2017

 5ساعات

بوابة تعمل للتوظيف

348

روان احمد سعيد جيتاوي

إدارة اإلعمال

مؤسسة IREX

597765751

28/3/2017

 5ساعات

بوابة تعمل للتوظيف

349

لبنى رياض محمد مفيد عتيلي

إدارة األعمال

مؤسسة IREX

597765751

28/3/2017

 5ساعات

بوابة تعمل للتوظيف

350

حليمة فوزي يوسف شحاده

إدارة األعمال

مؤسسة IREX

597765751

28/3/2017

 5ساعات

بوابة تعمل للتوظيف

351

هيا عبد الكريم فوزي رضوان

ادارة صحية

مؤسسة IREX

597765751

28/3/2017

 5ساعات

بوابة تعمل للتوظيف

352

دالية احمد صادق شما سنة

إدارة صحية

مؤسسة IREX

597765751

28/3/2017

 5ساعات

بوابة تعمل للتوظيف

353

لينا محمد نمر عبد اهلل

الرياضيات وأساليب تدريسها

مؤسسة IREX

597765751

28/3/2017

 5ساعات

بوابة تعمل للتوظيف

354

براء حسين احمد شكري

الرياضيات وأساليب تدريسها

مؤسسة IREX

597765751

28/3/2017

 5ساعات

بوابة تعمل للتوظيف

355

اسراء جهاد احمد زهران

تعليم االجتماعيات

مؤسسة IREX

597765751

28/3/2017

 5ساعات

بوابة تعمل للتوظيف

356

صابرين محمد كمال خندقجي

العلوم المالية والمصرفية

مؤسسة IREX

597765751

28/3/2017

 5ساعات

بوابة تعمل للتوظيف

357

نو ار باسل محمود حويطي

إدارة األعمال

مؤسسة IREX

597765751

28/3/2017

 5ساعات

بوابة تعمل للتوظيف

358

أريج عبد اهلل عبد الرحيم حمدان

إدارة صحية

مؤسسة IREX

597765751

28/3/2017

 5ساعات

بوابة تعمل للتوظيف

359

تهليل ع از لدين عبد الحفيظ جالد

إدارة األعمال

مؤسسة IREX

597765751

28/3/2017

 5ساعات

بوابة تعمل للتوظيف

360

طارق علي احمد مصلح

إدارة األعمال

مؤسسة IREX

597765751

28/3/2017

 5ساعات

بوابة تعمل للتوظيف

361

ليندا عبد اللطيف مصطفى برانسي

إدارة األعمال

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

02/4/2017

 16ساعة

دورة القيادة المجتمعية

362

سمر محمد احمد عمر

المحاسبة

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

02/4/2017

 16ساعة

دورة القيادة المجتمعية

363

مادلين هاشم شعبان عبد العال

المحاسبة

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

02/4/2017

 16ساعة

دورة القيادة المجتمعية

364

نيبال عادل مصطفى سعاده

المحاسبة

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

02/4/2017

 16ساعة

دورة القيادة المجتمعية

365

يم محمود عبد اللطيف تكروري

إدارة صحية

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

02/4/2017

 16ساعة

دورة القيادة المجتمعية

366

رنيم محمد عجاج سليم

المحاسبة

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

02/4/2017

 16ساعة

دورة القيادة المجتمعية

367

عريب هشام ياسين ابو سعيد

إدارة األعمال

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

02/4/2017

 16ساعة

دورة القيادة المجتمعية

368

روال منصور عبد الرحمن حرزاهلل

إدارة األعمال

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

02/4/2017

 16ساعة

دورة القيادة المجتمعية

369

فرسان ياسر عبد العزيز خليل

المحاسبة

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

02/4/2017

 16ساعة

دورة القيادة المجتمعية

370

هند شاكر عقل مجادبة

إدارة األعمال

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

02/4/2017

 16ساعة

دورة القيادة المجتمعية

371

احمد وهيب محمد عطا

إدارة األعمال

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

02/4/2017

 16ساعة

دورة القيادة المجتمعية

372

محمد رافت عبد القادر نصر اهلل

إدارة األعمال

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

02/4/2017

 16ساعة

دورة القيادة المجتمعية

373

معتمد نادر سليمان عمارنة

المحاسبة

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

02/4/2017

 16ساعة

دورة القيادة المجتمعية

374

جميلة فايز محمد جوابرة

الخدمة االجتماعية

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

02/4/2017

 16ساعة

دورة القيادة المجتمعية

375

حليمة فوزي يوسف شحاده

إدارة األعمال

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

02/4/2017

 16ساعة

دورة القيادة المجتمعية

376

احمد محمد محمود عصاعصة

إدارة األعمال

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

02/4/2017

 16ساعة

دورة القيادة المجتمعية

377

فهد شاهر محمد رزق اهلل

إدارة اإلعمال

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

02/4/2017

 16ساعة

دورة القيادة المجتمعية

378

باسل مراد عوني سليمان

إدارة األعمال

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

02/4/2017

 16ساعة

دورة القيادة المجتمعية

379

براء حسين احمد شكري

رياضيات وأساليب تدريسها

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

02/4/2017

 16ساعة

دورة القيادة المجتمعية

380

اسراء جهاد احمد زهران

تعليم االجتماعيات

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

02/4/2017

 16ساعة

دورة القيادة المجتمعية

381

صابرين محمد كمال خندقجي

العلوم المالية والمصرفية

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

02/4/2017

 16ساعة

دورة القيادة المجتمعية

382

نو ار باسل محمود حويطي

إدارة األعمال

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

02/4/2017

 16ساعة

دورة القيادة المجتمعية

383

فادي جمال حسن عصاعصة

العلوم المالية والمصرفية

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

02/4/2017

 16ساعة

دورة القيادة المجتمعية

384

تهليل عزالدين عبد الحفيظ جالد

إدارة األعمال

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

02/4/2017

 16ساعة

دورة القيادة المجتمعية

385

طارق علي احمد مصلح

إدارة األعمال

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

02/4/2017

 16ساعة

دورة القيادة المجتمعية

386

مادلين زهير عبد الرحمن ابو لبده

التسويق

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

02/4/2017

 16ساعة

دورة القيادة المجتمعية

387

احالم نبيل ابو السعود صالح

الخدمة االجتماعية

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

02/4/2017

 16ساعة

دورة القيادة المجتمعية

388

تهاني يعقوب احمد حشاش

تعليم االجتماعيات

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

02/4/2017

 16ساعة

دورة القيادة المجتمعية

389

براء حسين احمد شكري

الرياضيات وأساليب تدريسها

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

02/4/2017

 16ساعة

دورة القيادة المجتمعية

390

زينيب نضال خالد شحرور

الرياضيات وأساليب تدريسها

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

02/4/2017

 16ساعة

دورة القيادة المجتمعية

391

مالك منتصر سامي خلف

الخدمة االجتماعية

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

02/4/2017

 16ساعة

دورة القيادة المجتمعية

392

هدى معين يوسف عوده

أنظمة المعلومات حاسوبية

مؤسسة IREX

597765751

15/4/2016

25ساعة

صيانة اجهزة خلوية

393

هديل حسن محمد زريقي

إدارة األعمال

مؤسسة IREX

597765751

15/4/2016

25ساعة

صيانة اجهزة خلوية

394

بشرى عادل سعيد حسين

أنظمة المعلومات حاسوبية

مؤسسة IREX

597765751

15/4/2016

25ساعة

صيانة اجهزة خلوية

395

ماثر مامون شريف شديد

أنظمة المعلومات حاسوبية

مؤسسة IREX

597765751

15/4/2016

25ساعة

صيانة اجهزة خلوية

396

شهد فتح اهلل عبد اهلل همشري

أنظمة المعلومات حاسوبية

مؤسسة IREX

597765751

15/4/2016

25ساعة

صيانة اجهزة خلوية

397

مالك محمود عبد الرحمن دعمه

أنظمة المعلومات حاسوبية

مؤسسة IREX

597765751

15/4/2016

25ساعة

صيانة اجهزة خلوية

398

حنان عمر سليم حفيظة

أنظمة المعلومات حاسوبية

مؤسسة IREX

597765751

15/4/2016

25ساعة

صيانة اجهزة خلوية

399

اريج نضال احمد سلمان

أنظمة المعلومات حاسوبية

مؤسسة IREX

597765751

15/4/2016

25ساعة

صيانة اجهزة خلوية

400

اثار احمد راشد رداد

أنظمة المعلومات حاسوبية

مؤسسة IREX

597765751

15/4/2016

25ساعة

صيانة اجهزة خلوية

401

عائشة محمد زياد عالرية

إدارة األعمال

مؤسسة IREX

597765751

15/4/2016

25ساعة

صيانة اجهزة خلوية

402

نسرين جميل عوض فقهاء

علوم مالية والمصرفية

مؤسسة IREX

597765751

15/4/2016

25ساعة

صيانة اجهزة خلوية

403

سندس اسعد عبد الرحمن خليلية

المحاسبة

مؤسسة IREX

597765751

15/4/2016

25ساعة

صيانة اجهزة خلوية

404

حمزه عيسى محمود عالرية

أنظمة المعلومات الحاسوبية

مؤسسة IREX

597765751

15/4/2016

25ساعة

صيانة اجهزة خلوية

405

ايمان عبد الفتاح ابو ليلى

التسويق

مؤسسة IREX

597765751

15/4/2016

25ساعة

صيانة اجهزة خلوية

406

عقاب عياد فايز جابر

العلوم المالية والمصرفية

مؤسسة IREX

597765751

15/4/2016

25ساعة

صيانة اجهزة خلوية

407

سوزان خالد خليل دعباس

المرحلة األساسية األولى

مؤسسة IREX

597765751

15/4/2016

25ساعة

صيانة اجهزة خلوية

408

آيات مسعود احمد عبد ربه

المحاسبة

مؤسسة IREX

597765751

15/4/2016

25ساعة

صيانة اجهزة خلوية

409

ساليه محمود عبد العزيز حسونة

اللغة االنجليزية وأساليب تدريسها

مؤسسة IREX

597765751

15/4/2016

25ساعة

صيانة اجهزة خلوية

410

سهاد اسعد عبد الرحمن خليلة

المحاسبة

مؤسسة IREX

597765751

15/4/2016

25ساعة

صيانة اجهزة خلوية

411

مرام محمد قاسم البيضا

إدارة صحية

مؤسسة IREX

597765751

15/4/2016

25ساعة

صيانة اجهزة خلوية

412

محمد سمير عبد الرحمن جراب

الخدمة االجتماعية

مؤسسة IREX

597765751

23/1/2017

خمسة ايام

مبادرة تغيير

413

طارق حسين صبحي ميناوي

المحاسبة

مؤسسة IREX

597765751

23/1/2017

خمسة ايام

مبادرة تغيير

414

محمد مصعب وائل حفظي عاشور

المحاسبة

مؤسسة IREX

597765751

23/1/2017

خمسة ايام

مبادرة تغيير

415

بدور منذر احسان خليل

المحاسبة

مؤسسة IREX

597765751

23/1/2017

خمسة ايام

مبادرة تغيير

416

دنيا بسام طالب الحميمات

تعليم االجتماعيات

مؤسسة IREX

597765751

23/1/2017

خمسة ايام

مبادرة تغيير

417

جواهر فوزي خالد حمارشة

اللغة االنجليزية وادابها

مؤسسة IREX

597765751

23/1/2017

خمسة ايام

مبادرة تغيير

418

دنيا سمير عقاب اسعد

المحاسبة

مؤسسة IREX

597765751

23/1/2017

خمسة ايام

مبادرة تغيير

419

رفقة راجح مصطفى حمادي

ادارة االعمال

مؤسسة IREX

597765751

23/1/2017

خمسة ايام

مبادرة تغيير

420

احمد مهند كامل فاخوري

المحاسبة

مؤسسة IREX

597765751

23/1/2017

خمسة ايام

مبادرة تغيير

421

صهيب محمد فايز بدران

اللغة االنجليزية وادابها

مؤسسة IREX

597765751

23/1/2017

خمسة ايام

مبادرة تغيير

422

لميس احمد ابراهيم ابو جاموس

ادارة االعمال

مؤسسة IREX

597765751

23/1/2017

خمسة ايام

مبادرة تغيير

423

سعد سهيل سعيد عليان

الخدمة االجتماعية

مؤسسة IREX

597765751

23/1/2017

خمسة ايام

مبادرة تغيير

424

منصور خالد احمد مصلح

المحاسبة

مؤسسة IREX

597765751

23/1/2017

خمسة ايام

مبادرة تغيير

425

لينا امير محمد مالح

أنظمة المعلومات الحاسوبية

مؤسسة IREX

597765751

23/1/2017

خمسة ايام

مبادرة تغيير

426

سنابل عدنان علي بدر

المحاسبة

مؤسسة IREX

597765751

23/1/2017

خمسة ايام

مبادرة تغيير

427

دنيا زاهر شوقي حطاب

المحاسبة

مؤسسة IREX

597765751

23/1/2017

خمسة ايام

مبادرة تغيير

428

مي ابراهيم محمد الدلق

اللغة االنجليزية وادابها

مؤسسة IREX

597765751

23/1/2017

خمسة ايام

مبادرة تغيير

429

سالية محمود عبد العزيز حسونة

اللغة االنجليزية وادابها

مؤسسة IREX

597765751

23/1/2017

خمسة ايام

مبادرة تغيير

430

سجى حسن محمود شافعي

أنظمة المعلومات الحاسوبية

مؤسسة IREX

597765751

23/1/2017

خمسة ايام

مبادرة تغيير

431

محمد ياسر عوض بالونة

الرياضيات واساليب تدريسها

مؤسسة IREX

597765751

23/1/2017

خمسة ايام

مبادرة تغيير

432

يم محمود عبد اللطيف تكروري

ادارة صحية

مؤسسة IREX

597765751

23/1/2017

خمسة ايام

مبادرة تغيير

433

سرى كمال عبد الكريم جرار

اللغة االنجليزية وادابها

مؤسسة IREX

597765751

23/1/2017

خمسة ايام

مبادرة تغيير

434

محمد سمير عبد الرحمن جراب

الخدمة االجتماعية

مؤسسة IREX

597765751

08/2/2017

خمسة ايام

مشوار صحفي

435

طارق حسين صبحي ميناوي

المحاسبة

مؤسسة IREX

597765751

08/2/2017

خمسة ايام

مشوار صحفي

436

محمد مصعب وائل حفظي عاشور

المحاسبة

مؤسسة IREX

597765751

08/2/2017

خمسة ايام

مشوار صحفي

437

بدور منذر احسان خليل

المحاسبة

مؤسسة IREX

597765751

08/2/2017

خمسة ايام

مشوار صحفي

438

دنيا بسام طالب الحميمات

تعليم االجتماعيات

مؤسسة IREX

597765751

08/2/2017

خمسة ايام

مشوار صحفي

439

جواهر فوزي خالد حمارشة

اللغة االنجليزية وادابها

مؤسسة IREX

597765751

08/2/2017

خمسة ايام

مشوار صحفي

440

دنيا سمير عقاب اسعد

المحاسبة

مؤسسة IREX

597765751

08/2/2017

خمسة ايام

مشوار صحفي

441

رفقة راجح مصطفى حمادي

ادارة االعمال

مؤسسة IREX

597765751

08/2/2017

خمسة ايام

مشوار صحفي

442

احمد مهند كامل فاخوري

المحاسبة

مؤسسة IREX

597765751

08/2/2017

خمسة ايام

مشوار صحفي

443

صهيب محمد فايز بدران

اللغة االنجليزية وادابها

مؤسسة IREX

597765751

08/2/2017

خمسة ايام

مشوار صحفي

444

لميس احمد ابراهيم ابو جاموس

ادارة االعمال

مؤسسة IREX

597765751

08/2/2017

خمسة ايام

مشوار صحفي

445

سعد سهيل سعيد عليان

الخدمة االجتماعية

مؤسسة IREX

597765751

08/2/2017

خمسة ايام

مشوار صحفي

446

منصور خالد احمد مصلح

المحاسبة

مؤسسة IREX

597765751

08/2/2017

خمسة ايام

مشوار صحفي

447

لينا امير محمد مالح

أنظمة المعلومات الحاسوبية

مؤسسة IREX

597765751

08/2/2017

خمسة ايام

مشوار صحفي

448

سنابل عدنان علي بدر

المحاسبة

مؤسسة IREX

597765751

08/2/2017

خمسة ايام

مشوار صحفي

449

دنيا زاهر شوقي حطاب

المحاسبة

مؤسسة IREX

597765751

08/2/2017

خمسة ايام

مشوار صحفي

450

مي ابراهيم محمد الدلق

اللغة االنجليزية وادابها

مؤسسة IREX

597765751

08/2/2017

خمسة ايام

مشوار صحفي

451

سالية محمود عبد العزيز حسونة

اللغة االنجليزية وادابها

مؤسسة IREX

597765751

08/2/2017

خمسة ايام

مشوار صحفي

452

سجى حسن محمود شافعي

أنظمة المعلومات الحاسوبية

مؤسسة IREX

597765751

08/2/2017

خمسة ايام

مشوار صحفي

453

محمد ياسر عوض بالونة

الرياضيات واساليب تدريسها

مؤسسة IREX

597765751

08/2/2017

خمسة ايام

مشوار صحفي

454

يم محمود عبد اللطيف تكروري

ادارة صحية

مؤسسة IREX

597765751

08/2/2017

خمسة ايام

مشوار صحفي

455

سرى كمال عبد الكريم جرار

اللغة االنجليزية وادابها

مؤسسة IREX

597765751

08/2/2017

خمسة ايام

مشوار صحفي

456

انس نضال محمود ملحم

المرحلة االساسية االولى

مؤسسة أيركس الدولية

594331922

22/7/2017

 25ساعة

ict for everyday

457

انسام جبر رمضان فرج اهلل

اللغة االنجليزية وآدابها

مؤسسة أيركس الدولية

594331922

22/7/2017

 25ساعة

ict for everyday

458

ديما طارق حسني شحرور

اللغة االنجليزية وآدابها

مؤسسة أيركس الدولية

594331922

22/7/2017

 25ساعة

ict for everyday

459

سوزان خالد خليل دعباس

المرحلة االساسية االولى

مؤسسة أيركس الدولية

594331922

22/7/2017

 25ساعة

ict for everyday

460

احمد محمود حسين فرحانه

اللغة االنجليزية وآدابها

مؤسسة أيركس الدولية

594331922

22/7/2017

 25ساعة

ict for everyday

461

حليمة فوزي يوسف شحاده

إدارة أعمال

مؤسسة أيركس الدولية

594331922

22/7/2017

 25ساعة

ict for everyday

462

سماح عيسى احمد ابو ربيع

إدارة أعمال

مؤسسة أيركس الدولية

594331922

22/7/2017

 25ساعة

ict for everyday

463

فرسان عبد العزيز خليل

المحاسبة

مؤسسة أيركس الدولية

594331922

22/7/2017

 25ساعة

ict for everyday

464

احمد جواد احمد الناجي

المحاسبة

مؤسسة أيركس الدولية

594331922

22/7/2017

 25ساعة

ict for everyday

465

شيماء محمد عبد الحليم المصري

المحاسبة

مؤسسة أيركس الدولية

594331922

22/7/2017

 25ساعة

ict for everyday

466

مها ياسر ابراهيم قطاوي

اإلدارة الصحية

مؤسسة أيركس الدولية

594331922

22/7/2017

 25ساعة

ict for everyday

467

لبنى عصام يوسف تايه

محاسبة

مؤسسة أيركس الدولية

594331922

22/7/2017

 25ساعة

ict for everyday

468

عرين عبد الحافظ مفلح الخاليله

تربية خاصة

مؤسسة أيركس الدولية

594331922

22/7/2017

 25ساعة

ict for everyday

469

شيماء خضر عبداهلل مرعي

اإلدارة الصحية

مؤسسة أيركس الدولية

594331922

22/7/2017

 25ساعة

ict for everyday

470

مها ماهر مصطفى مرزوق

العلوم المالية والمصرفية

مؤسسة أيركس الدولية

594331922

22/7/2017

 25ساعة

ict for everyday

471

ملوك احمد عودة حمد

أنظمة معلومات حاسوبية

مؤسسة أيركس الدولية

594331922

22/7/2017

 25ساعة

ict for everyday

472

عبير نظمي جميل بدران

تعليم االجتماعيات

مؤسسة أيركس الدولية

594331922

22/7/2017

 25ساعة

ict for everyday

473

غدير محمد يوسف ارتاحي

تعليم االجتماعيات

مؤسسة أيركس الدولية

594331922

22/7/2017

 25ساعة

ict for everyday

474

ليندا عبد اللطيف مصطفى برانسي

إدارة أعمال

مؤسسة أيركس الدولية

594331922

22/7/2017

 25ساعة

ict for everyday

475

سمر محمد احمد عمر

المحاسبة

مؤسسة أيركس الدولية

594331922

22/7/2017

 25ساعة

ict for everyday

476

ليندا عبد اللطيف مصطفى برانسي

إدارة األعمال

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

12/4/2017

 5ساعات

ورشة اخالقيات العمل

477

سمر محمد احمد عمر

المحاسبة

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

12/4/2017

 5ساعات

ورشة اخالقيات العمل

478

مادلين هاشم شعبان عبد العال

المحاسبة

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

12/4/2017

 5ساعات

ورشة اخالقيات العمل

479

نيبال عادل مصطفى سعاده

المحاسبة

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

12/4/2017

 5ساعات

ورشة اخالقيات العمل

480

يم محمود عبد اللطيف تكروري

إدارة صحية

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

12/4/2017

 5ساعات

ورشة اخالقيات العمل

481

رنيم محمد عجاج سليم

المحاسبة

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

12/4/2017

 5ساعات

ورشة اخالقيات العمل

482

عريب هشام ياسين ابو سعيد

إدارة األعمال

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

12/4/2017

 5ساعات

ورشة اخالقيات العمل

483

روال منصور عبد الرحمن حرزاهلل

إدارة األعمال

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

12/4/2017

 5ساعات

ورشة اخالقيات العمل

484

فرسان ياسر عبد العزيز خليل

المحاسبة

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

12/4/2017

 5ساعات

ورشة اخالقيات العمل

485

نبيلة عطية عدنان شرفا

إدارة األعمال

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

12/4/2017

 5ساعات

ورشة اخالقيات العمل

486

ذكرى هشام محمد شحاده

إدارة صحية

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

12/4/2017

 5ساعات

ورشة اخالقيات العمل

487

افنان فتح اهلل الشوابكة

إدارة صحية

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

12/4/2017

 5ساعات

ورشة اخالقيات العمل

488

روان احمد سعيد جيتاوي

إدارة اإلعمال

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

12/4/2017

 5ساعات

ورشة اخالقيات العمل

489

لبنى رياض محمد مفيد عتيلي

إدارة األعمال

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

12/4/2017

 5ساعات

ورشة اخالقيات العمل

490

حليمة فوزي يوسف شحاده

إدارة األعمال

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

12/4/2017

 5ساعات

ورشة اخالقيات العمل

491

هيا عبد الكريم فوزي رضوان

ادارة صحية

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

12/4/2017

 5ساعات

ورشة اخالقيات العمل

492

دالية احمد صادق شماسنة

إدارة صحية

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

12/4/2017

 5ساعات

ورشة اخالقيات العمل

493

لينا محمد نمر عبد اهلل

الرياضيات وأساليب تدريسها

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

12/4/2017

 5ساعات

ورشة اخالقيات العمل

494

براء حسين احمد شكري

الرياضيات وأساليب تدريسها

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

12/4/2017

 5ساعات

ورشة اخالقيات العمل

495

اسراء جهاد احمد زهران

تعليم االجتماعيات

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

12/4/2017

 5ساعات

ورشة اخالقيات العمل

496

صابرين محمد كمال خندقجي

العلوم المالية والمصرفية

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

12/4/2017

 5ساعات

ورشة اخالقيات العمل

497

نو ار باسل محمود حويطي

إدارة األعمال

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

12/4/2017

 5ساعات

ورشة اخالقيات العمل

498

اريج عبداهلل عبد الرحيم حمدان

إدارة صحية

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

12/4/2017

 5ساعات

ورشة اخالقيات العمل

499

تهليل عزالدين عبد الحفيظ جالد

إدارة األعمال

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

12/4/2017

 5ساعات

ورشة اخالقيات العمل

500

طارق علي احمد مصلح

إدارة األعمال

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

12/4/2017

 5ساعات

ورشة اخالقيات العمل

501

مادلين زهير عبد الرحمن ابو لبده

التسويق

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

12/4/2017

 5ساعات

ورشة اخالقيات العمل

502

ديانا طالب عبد الجبار حمدان

التسويق

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

12/4/2017

 5ساعات

ورشة اخالقيات العمل

503

تهاني يعقوب احمد حشاش

تعليم االجتماعيات

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

12/4/2017

 5ساعات

ورشة اخالقيات العمل

504

عال صبحي يوسف شحاده

ادارة صحية

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

12/4/2017

 5ساعات

ورشة اخالقيات العمل

505

غاده غالب عبد الحميد ثلثين

ادارة االعمال

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

12/4/2017

 5ساعات

ورشة اخالقيات العمل

506

نو ار احمد فاروق حمدان

ادارة صحية

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

12/4/2017

 5ساعات

ورشة اخالقيات العمل

507

ليندا عبد اللطيف مصطفى برانسي

إدارة األعمال

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

08/4/2017

 5ساعات

ورشة كيف أبدأ

508

سمر محمد احمد عمر

المحاسبة

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

08/4/2017

 5ساعات

ورشة كيف أبدأ

509

مادلين هاشم شعبان عبد العال

المحاسبة

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

08/4/2017

 5ساعات

ورشة كيف أبدأ

510

نيبال عادل مصطفى سعاده

المحاسبة

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

08/4/2017

 5ساعات

ورشة كيف أبدأ

511

يم محمود عبد اللطيف تكروري

إدارة صحية

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

08/4/2017

 5ساعات

ورشة كيف أبدأ

512

رنيم محمد عجاج سليم

المحاسبة

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

08/4/2017

 5ساعات

ورشة كيف أبدأ

513

عريب هشام ياسين ابو سعيد

إدارة األعمال

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

08/4/2017

 5ساعات

ورشة كيف أبدأ

514

روال منصور عبد الرحمن حرزاهلل

إدارة األعمال

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

08/4/2017

 5ساعات

ورشة كيف أبدأ

515

فرسان ياسر عبد العزيز خليل

المحاسبة

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

08/4/2017

 5ساعات

ورشة كيف أبدأ

516

نبيلة عطية عدنان شرفا

إدارة األعمال

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

08/4/2017

 5ساعات

ورشة كيف أبدأ

517

ذكرى هشام محمد شحاده

إدارة صحية

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

08/4/2017

 5ساعات

ورشة كيف أبدأ

518

افنان فتح اهلل الشوابكة

إدارة صحية

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

08/4/2017

 5ساعات

ورشة كيف أبدأ

519

روان احمد سعيد جيتاوي

إدارة اإلعمال

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

08/4/2017

 5ساعات

ورشة كيف أبدأ

520

لبنى رياض محمد مفيد عتيلي

إدارة األعمال

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

08/4/2017

 5ساعات

ورشة كيف أبدأ

521

حليمة فوزي يوسف شحاده

إدارة األعمال

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

08/4/2017

 5ساعات

ورشة كيف أبدأ

522

احالم فضل مسعد شحاده

المرحلة االساسية االولى

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

08/4/2017

 5ساعات

ورشة كيف أبدأ

523

دالية احمد صادق شماسنة

إدارة صحية

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

08/4/2017

 5ساعات

ورشة كيف أبدأ

524

لينا محمد نمر عبد اهلل

الرياضيات وأساليب تدريسها

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

08/4/2017

 5ساعات

ورشة كيف أبدأ

525

براء حسين احمد شكري

الرياضيات وأساليب تدريسها

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

08/4/2017

 5ساعات

ورشة كيف أبدأ

526

اسراء جهاد احمد زهران

تعليم االجتماعيات

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

08/4/2017

 5ساعات

ورشة كيف أبدأ

527

صابرين محمد كمال خندقجي

العلوم المالية والمصرفية

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

08/4/2017

 5ساعات

ورشة كيف أبدأ

528

نو ار باسل محمود حويطي

إدارة األعمال

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

08/4/2017

 5ساعات

ورشة كيف أبدأ

529

اريج عبداهلل عبد الرحيم حمدان

إدارة صحية

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

08/4/2017

 5ساعات

ورشة كيف أبدأ

530

تهليل عزالدين عبد الحفيظ جالد

إدارة األعمال

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

08/4/2017

 5ساعات

ورشة كيف أبدأ

531

طارق علي احمد مصلح

إدارة األعمال

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

08/4/2017

 5ساعات

ورشة كيف أبدأ

532

مادلين زهير عبد الرحمن ابو لبده

التسويق

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

08/4/2017

 5ساعات

ورشة كيف أبدأ

533

احالم نبيل ابو السعود صالح

الخدمة االجتماعية

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

08/4/2017

 5ساعات

ورشة كيف أبدأ

534

تهاني يعقوب احمد حشاش

تعليم االجتماعيات

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

08/4/2017

 5ساعات

ورشة كيف أبدأ

535

عال صبحي يوسف شحاده

ادارة صحية

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

08/4/2017

 5ساعات

ورشة كيف أبدأ

536

زينيب نضال خالد شحرور

الرياضيات وأساليب تدريسها

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

08/4/2017

 5ساعات

ورشة كيف أبدأ

537

مالك منتصر سامي خلف

الخدمة االجتماعية

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

08/4/2017

 5ساعات

ورشة كيف أبدأ

