
================================================== 

 7102لمساق التدريب الميداني للفصل الثاني برنامج المقابالت 

  السكرتاريا الطبيةتخصص ل

 (سيان العرب)طالب أ.

  قاعة الساعة التاريخ اليوم اسم الطالب الرقم

  A310 01:11 72/4/7102 الخميس رمال ابراهيم عمرو   .0

  A310 01:01 72/4/7102 الخميس دانا محمد العويوي  .7

ناهد اسماعيل   .3
 الجبارين

  A310 01:71 72/4/7102 الخميس

انغام محمد حاتم   .4
 الجعبة

  A310 01:01 72/4/7102 الخميس

  A310 01:41 72/4/7102 الخميس شيماء خضر عيدة  .5

  A310 01:01 72/4/7102 الخميس فاتنة احمد الشراونة  .6

  A310 01:11 01/4/7102 االحد اسراء ابو ريان  .2

  A310 01:01 01/4/7102 االحد عزيزة طارق ابو رجب  .8

  A310 01:71 01/4/7102 االحد دعاء ابو نجمة  .9

  A310 01:01 01/4/7102 االحد عزيزة الرازم  .01

  A310 01:41 01/4/7102 االحد نورة ابو عيشة  .00

  A310 01:01 01/4/7102 االحد مريم زامل ابو رعية  .07

بمكتب  00:11 01/4/7102 االحد امال زياد ابو حلتم  .03
 أ.رياض

 

بمكتب  00:01 01/4/7102 االحد شروق سياج  .04
 أ.رياض

 

بمكتب  00:71 01/4/7102 االحد نسايم الزهور  .05
 أ.رياض
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================================================== 

 7102برنامج المقابالت لمساق التدريب الميداني للفصل الثاني 

  المشاريعإدارة تخصص ل

 (ةابو زين ةعلي)طالب أ.

  قاعة الساعة التاريخ اليوم اسم الطالب الرقم

  A125 07:10 7/0/7102 الثالثاء ابرار حامد محمد شروف  .0

  A125 07:01 7/0/7102 الثالثاء اريج يوسف بدوي عمرو  .7

  A125 07:00 7/0/7102 الثالثاء محمدسعيد" عطيه دعنااالء "  .3

  A125 07:71 7/0/7102 الثالثاء امجد حامد شعبان زيتون  .4

  A125 07:70 7/0/7102 الثالثاء حنان هيثم السويطي  .5

روند رشدي محمد "الزير   .6

 الحسيني"
  A125 07:01 7/0/7102 الثالثاء

  A125 07:00 7/0/7102 الثالثاء سوزان رفيق االخضر  .2

  A125 07:41 7/0/7102 الثالثاء شهد نبيل فريد كستيرو  .8

  A125 07:40 7/0/7102 الثالثاء صفا داود صالح الزغير  .9

  A125 07:01 7/0/7102 الثالثاء عبدالرحمن اسماعيل جحشن  .01

  A125 07:00 7/0/7102 الثالثاء عيسى محمد عيسى اخليل  .00

  A125 0:11 7/0/7102 الثالثاء معن محمد صادق سياج  .07

  A125 0:10 7/0/7102 الثالثاء هبه عرفه داود عرفه  .03

  A125 0:01 7/0/7102 الثالثاء وداد معتصم مسلم قفيشه  .04

 

 

================================================== 

 7102برنامج المقابالت لمساق التدريب الميداني للفصل الثاني 

 تخصص ادارة واتمتة المكاتب ل

 7المجموعة  )طالب أ.عهد البابا(

  قاعة الساعة التاريخ اليوم اسم الطالب الرقم

 A+117 0:11 72/4/7102 الخميس ورود طميزة .1
 

  A+117 0:11 72/4/7102 الخميس الهام القشقيش .2

  A+117 0:11 72/4/7102 الخميس هند الجمل .3

  A+117 0:00 72/4/7102 الخميس اسيل اخليل .4
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  A+117 0:00 72/4/7102 الخميس روان الشرحة .5

  A+117 0:00 72/4/7102 الخميس اسيل حسونة .6

  A+117 0:71 72/4/7102 الخميس سمر الشرباتي .2

  A+117 0:71 72/4/7102 الخميس أرجوان الناظر .8

  A+117 0:71 72/4/7102 الخميس ربى الشويكي .9

 

================================================== 

 (7) برنامج المقابالت لمساق التدريب الميداني

 7102للفصل الثاني  

 (7المجموعة ) السكرتاريا الطبيةتخصص ل

 (رياض ابو تحفة )طالب أ.

 أعضاء اللجنة قاعة الساعة التاريخ اليوم اسم الطالب الرقم

  A310 01:11 7/0/7102 الثالثاء ياسمين زيدات.  .0

  A310 01:10 7/0/7102 الثالثاء سالم عوني الجنيدي.  .7

  A310 01:01 7/0/7102 الثالثاء أفنات محمد منير ابو عيشة.  .3

  A310 01:00 7/0/7102 الثالثاء نور عادل مجاهد.  .4

  A310 01:71 7/0/7102 الثالثاء أالء محمد فطافطة.  .5

  A310 01:01 7/0/7102 الثالثاء صابرين البطاط.  .6

  A008 07:10 7/0/7102 الثالثاء أحالم الطردة.  .2

  A008 07:01 7/0/7102 الثالثاء شروق محمود سياج.  .8

  A008 07:00 7/0/7102 الثالثاء عاقيق.هناء محمد ز  .9

  A008 07:71 7/0/7102 الثالثاء أالء ابو جبين.  .01

  A008 07:70 7/0/7102 الثالثاء زهراء عزام الشريف.  .00

  A008 07:01 7/0/7102 الثالثاء الحسيني.ياسمين حمزة الزير   .07

  A008 12:40 7/0/7102 الثالثاء نرمين ناصرالدين.   .03
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