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 ألولىاالمرحلة  –إعالن بخصوص الطلبة المتقدمين لبرنامج التعليم القانوني والتدريب العملي 
 

اح تبدأ كلية القانون في جامعة النجمستوى كليات القانون الفلسطينية،  ول من نوعها علىفي بادرة األ
األهلية لدى عدد من المؤسسات الرسمية و  فاعليتال برنامج التعليم القانوني والتدريب العمليبتنفيذ 

ن مستوى السنة لبة الكلية ممن طوطالبة طالبا ( 79)سيلتحق ، حيث العاملة في المجال القانوني
سسات. مؤ لتم االنتهاء من كافة الترتيبات الستضافة الطلبة في تلك ا ، فقدهذا التدريبالثالثة والرابعة في 

 مرعاة البنود التالية:وعليه، أرجو من الطلبة المذكورة أسماءهم أدناه 
لغاية  5/1/0202اإللتزام بمدة التدريب المعلن عنها والمتفق عليها مع المؤسسات ) .1

 6/1/0202( باستثناء وزارة العمل حيث سيتم استضافة الطلبة اعتبارا من 15/1/0202
 (.15/1/0202لغاية 

ستكون فترة التدريب فرصة مناسبة للطلبة للتعرف على طبيعة عمل المؤسسات القانونية  .0
 واستكشاف فرص عملية مستقبلية.

تيبات أية تر ال تتحمل الجامعة وال الجهة المستضيفة أية أعباء مالية لقاء هذا التدريب وال  .3
شابه ذلك، حيث سيكون على كل طالب مسؤولية التوجه للمؤسسة متعلقة بالمواصالت أو ما 

 التي اختارها بنفسه.
 د. نور عدس. ةفي حال واجهتكم أية اشكالية باالمكان التواصل معي أو مع الزميل .4
 نتمنى لكم التوفيق وقضاء إجازة سعيدة وممتعة. .5

 :)مرفق الملف( أسماء الطلبة موزعين على المؤسسات
 

 التدريب في النيابة العامة

 مكان التدريب االسم

 طولكرم شاكر عدنان مصطفى أسعد
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 طولكرم دنيا شهاب

 طولكرم مرح جيوسي

 طولكرم رواء حمد هللا

 طولكرم نور فواز حجازي

 طولكرم فارس حسام عالية

 طولكرم ابو ظاهر رشيد احمد

 نابلس دانا عبد الناصر أبو عيسى

 نابلس الرا عنبتاوي

 نابلس دينا خوري

 نابلس خديجة عبد الناصر خروف

 نابلس عرين زاهي عودة

 نابلس محمد جميل أبو حصيرة

 نابلس رغد سامر جود هللا

 رام هللا أحمد حمد يوسف معروف

 رام هللا سجود ماهر محمد أحمد

 جنين أبرار عفيف كامل حبيشة

 جنين روان يوسف زامل

 جنين عرين ناصر الشاعر

 قلقيلية نور أحمد نبهان

 قلقيلية نور عبد الناصر الشيخ

 قلقيلية  جواهر نضال سالم

 بيت لحم نعمة محمد عطون

 طوباس هبة محمد وليد نجار
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 رام هللا ديانا عماد شاهين

 طوباس نور شتيه

 سلفيت  هبة محمود

 سلفيت ريم ناصر موسى ادريس

 سلفيت أنوار سعيد حسين أسعد

 سلفيت االء قويدر

 الخليل وداد حسن بالي

 
 التدريب في ديوان الفتوى والتشريع

 
 مكان التدريب االسم
 رام اهلل أحمدسجود ماهر محمد 

 رام اهلل ريماء أكرم عادل عليوي
 رام اهلل عدي عامر ياسين

 رام اهلل محمد هارون عزت شومان
 رام اهلل سارة اسعد محمد الجيوسي

 رام اهلل فرح حمد محمود شتيه
 

 (6/1/0202)يبدأ التدريب  التدريب في وزارة العمل

 

 مكان التدريب االسم

 نابلس رسمية حسن محمد محيسن

 نابلس رغد عقاد

 نابلس عرين أيمن زين

 نابلس علي سراطارق محمد 
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 طولكرم رهف عصام يونس

 طولكرم رشيد عبد الخالق جبارة

 طولكرم  هديل غسان محمود

 طولكرم أسيد ظافر

 سلفيت " عبد الكريم " علي أحمد

 جنين -ميثلون خالد مصطفى ربايعة

 جنين مرح محمد سالطنة

 قلقيلية ايمان مصطفى رضوان

 قلقيلية دانا عاصم محمود ميتاني

 قلقيلية رزان زيد

 الخليل سناء محمود عواودة

 الخليل شروق نادر أبو شامة

 طوباس حفظي حازم شديد

 رام هللا دانا رضا ابسيس

 
 

 هيئة وتسوية األراضيالتدريب في 

 مكان التدريب   االسم

 طولكرم رؤى صبري يونس

 نابلس -حوارة شهد نسيم عودة

 نابلس -تل حال شتيه

 نابلس -تل هبة عامر

 نابلس -صرة إبراهيم منصور قربن
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 نابلس -صرة االء عباس عفانة

 نابلس -صرة رزان حسن العتيبي

 نابلس -صرة عميد سامر سارة

 نابلس -عورتا يقين ياسين جبالي

 نابلس نادرة ابراهيم الخطيب

 نابلس زينة إياد الحلبوني

 نابلس محمد جمال سيف

 نابلس هديل صفدي

 نابلس دبابسةسيف 

 نابلس شذى سعيد محمد العديلي

 نابلس محمد رائد بكر حمدان

 قلقيلية  رؤيا محمد مراعبة

 سلفيت ثراء فتحي خفش

 سلفيت - دير بلوط اسراء موسى

 سلفيت مريم نصار

 سلفيت أسيل جودت المي

 جنين -ميثلون خالد مصطفى ربايعة

 جنين متيم راضي عطياني

 طولكرم -عالر  يزن ابو سعدة

 نابلس - قبالن مي أقرع

 جنين - عرابة ديمة جمال شناعة

 طولكرم – بيت ليد بيسان جميل جمعة

 الخليل -بني نعيم عمر المناصرة
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 التدريب في الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان

 مكان التدريب االسم

 نابلس تيماء زاهر ذياب

 نابلس تيماء مروان عليان

 نابلس اية ماهر شنتير

 نابلس روزان نزار محمود بالن

 نابلس نشأت محمد جمعة داليا

 نابلس شهد زويد

 رام هللا نادية وضاح عبد الحق

 رام هللا هاجر يوسف عامر

 الخليل دنيا رائد ابو تبانة

 
 

 مؤسسة الحقالتدريب في 
 

 مكان التدريب االسم

 رام هللا حازم عمار زيدان
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 المحكمة الدستوريةالتدريب في ديوان 
 مكان التدريب االسم

 رام اهلل ريناد جهاد زمرد
 رام اهلل دويكاتهبة وجيه 

 
 

 القانونية التدريب في مركز القدس للمساعدة
 مكان التدريب االسم

 نابلس آال رايق بركات

 نابلس براءة محمد فهمي عفوري
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