
 اسماء طالب الخدمة الداخلية في مهرجان قناديل لالفالم القصيرة 7102

 طالب التركيب:

 )جرافيكس( محمد عدوان (1)

 )جرافيكس( ايهاب الطردة (2)

 )جرافيكس( اخالص الزهور (3)

 )جرافيكس( بيان المحتسب (4)

 )جرافيكس( بشار الشريف (5)

 )جرافيكس( احمد نواجعة (6)

 طالب الفك:

 )جرافيكس( ناريمان الشحاتيت (1)

 )جرافيكس( غنام ايات (2)

 )محاسبة( اسيل ابو شمسية (3)

 اقتصاديات() شروق الهيموني (4)

 )تسويق الكتروني( سندس عزات الكرد (5)

 )تسويق الكتروني( ندين ايوب ابو منشار (6)

 طالب التصوير في اليوم االول:

 جواد الشريفتصوير فيديو :  (0

 خباب –سامر البابا  –محمد ربعي تصوير فوتوغرافي:  (7

 ليوم الثاني:طالب التصوير في ا

 ايمن بيراوية–وجدي دبابسة  –يوسف المصري تصوير فوتوغرافي:  (0

 طالب التصوير في اليوم الثالث:

 عمر بحرتصوير فيديو:  (0)

 محمد ربعي –نداء شرباتي  تصوير فوتوغرافي: (7)

 طالب االستقبال في اليوم االول:

 خلود قفيشة )جرافيكس( (0

 اسماء ابو سنينة )جرافيكس( (7

 )جرافيكس(جالء ابو زهرة  (3

 )نظم معلومات( محمد فايز ابو حماد (4

 طالب النظام في اليوم االول:

 )ادارة مشتريع( سهير عبد الحكيم الطيطي (1

 )محاسبة( سالم حجة (2

 شيماء ابو خالد )جرافيكس(  (3

 تسنيم دويات )جرافيكس( (4

 نرمين القواسمي )جرافيكس(  (5



 صهيب ذيبة )جرافيكس( (6

 طالب النظام في اليوم الثاني:

 الن )جرافيكس(النا ع (1

 اية الحسيني )جرافيكس( (2

 اسماء الدميري )جرافيكس( (3

 )ريادة( جمانة التلبيشي (4

 )محاسبة( ياسمين النتشة (5

 احمد مسودة )جرافيكس( (6

 طالب النظام في اليوم الثالث:

 ديرين الجبارين )جرافيكس( (1

 عصام عصافرة )جرافيكس( (2

 يسرى عبيدو )جرافيكس( (3

 مالك ناصر الدين )جرافيكس( (4

 دويك )جرافيكس(تسنيم  (5

 اسيل سياج )ادارة مشاريع( (6

 

 مالحظة عامة:

 اللباس الرسمي لطلبة النظام خالل الثالث ايام كالتالي: (1

 للطالبات ثوب فلسطيني مع شال اسود اما الطالب جاكيت وبنطلون اسود مع قميص او بلوزة بيضاء 

الساعة ما بين  23/11/2112يوم الخميس على جميع طلبة اللجان الحضور الى مكتب أ. رناد الرجبي  (2

العاشرة والنص الى الحادية عشر تماما ومن يتخلف عن الحضور في المعد المحدد سوف يتم حذف 

 .اسمه من قوائم الخدمة الداخلية الخاصة بالمهرجان
 

كر
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