
 اللجنة القاعة اليوم/الساعة التاريخ العنوان اعضاء الفريق اسم المشرف

 سارة الشماس د. مروان جلعود 
 سجى ابو وردة

الفلسفة االدارية المعتمدة في تقييم االداء في 
جامعة بوليتكنك فلسطين في ضوء ادارة 

 الجودة الشاملة

 االحد 19/5

10-11 
لينة  343

 المحتسب
سعدية 
 سلطان

 رامي .أ
 الدراويش

 اخالص رصرص
 اسراء ابو ارميلة

 فرح قفيشة

 االحد 19/5 حملة ترويجية لشركة ارام
11-12 

 ناصر دعنا المؤتمرات
نانسي 
 الرجعي

 سارة زيتون  د ديانا حسونة
 نور حوامدة
 يزن مجاهد

 االحد 19/5 موقع الصيدلية االلكترونية
12-1 

 ناصر دعنا المؤتمرات
غسان 
 شاهين

 رجاء اطل أ.سعدية سلطان
 اميرة مناصرة
 علي قيسية

دراسة تحليلية لجاذبية قطاع السجاد في 
 مدينة الخليل والعوامل البيئية المؤثرة فيه

 االحد 19/5

1-2 
اكرم  343

 احشيش
 ايمن سلطان

 ياسمين حوشية د. غسان شاهين
 ايمان عمرو
 نورالدين ذيب

 االحد 19/5 موقع الكتروني الدارة المطاعم

10-11 
نانسي  المؤتمرات

 الرجعي
رامي 

 الدراويش

 اسالم ابو سمرة د. نصر جوابرة
 شيماءالكركي
 شروق الرازم
 رشا قراقع

 االحد 19/5 فيلم وثائقي ورسوم متحركة: جذور
1-2 

ثائر ابو  مؤتمرات
 قبيطة

 محمد نادر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اللجنة القاعة اليوم/الساعة التاريخ العنوان اعضاء الفريق اسم المشرف

 نداء الشرباتي أ.عبد الفتاح النجار
 ندين عمرو

 اصالة المحتسب
 اسماء ابو اسنينة

رقمنة كتاب اللغة االنجليزية لطالب الصف 
 االول االبتدائي

 االثنين 20/5

10-11 
 نصر جوابرة المؤتمرات

 محمد نادر

 نرمين القواسمة ثائر ابو قبيطةأ.
 شيماء ابو خالد
 تسنيم دويات

 الجنيديهبة 

 االثنين 20/5 فيلم غربة قلب
11-12 

شادي  المؤتمرات
 الرجبي

عبد الفتاح 
 النجار

 عروة الدباس د. ديانا حسونة
 مالك عودة

 عمر الخطيب

 موقع وساطة وتجارة اللكترونية
pikye 

 االثنين 20/5
12-1 

غسان  343
 شاهين

 ناصر دعنا

 طه سيوري  أ.محمد نادر الفالح
 عبد الغفار عابدين

 عمر بحر
 محمد القواسمي

حملة اعالنية لشركة ريتاج للصابون والزيوت 
 الطبيعية

 االثنين 20/5
1-2 

 ناصر دعنا المؤتمرات
شادي 
 الرجبي

 عالء ابو عرام أ.ايمن سلطان
 مهند ابو عرام
 احمد الهشلمون 

 االثنين 20/5 موقع الكتروني لبيع الهدايا
10-11 

 ديانا حسونة 343
رامي 

 الدراويش

 مروة شاور د. مروان جلعود
 اية ابو ميزر
 االء اسعيد

مهارات ادارة الوقت لدى موظفات جامعة 
بوليتكنك فلسطين ومدى تاثيرها على ضغوط 

 العمل

 االثنين 20/5
11-12 

 لينة محتسب 343
سعدية 
 سلطان

 ايمن بيراوي  أ.ثائر ابو قبيطة
 وجدي الدبابسة
 يوسف المصري 

 االء نشوية
 هديل شاللدة

 زنوبيا
 stop motionفلم رسوم متحركة بتقنية 

 االثنين 20/5
12-1 

 عبد الفتاح المؤتمرات
شادي 
 الرجبي

 

 

 



 

 

 

 

 اللجنة القاعة اليوم/الساعة التاريخ العنوان اعضاء الفريق اسم المشرف

 الثالثاء 21/5 الرتن شهد نيروخ أ.شادي الرجبي

10-11 
 نصر المؤتمرات

 ثائر

21/5 تطبيق ويب الدارة المشاريع الريادية زلومهبة  أ.رامي الدراويش  الثالثاء 
11-12 

نانسي  343
 الرجعي
موسى 
 ارفاعية

 جنى الجعبري  أ.محمد نادر الفالح
 رسيلة التميمي
 والء القصراوي 
 خلود فنون 
 عمر ملحم

 الديسكلكوليا
 مرض عسر الهضم

21/5  الثالثاء 
12-1 

 نصر جوابرة المؤتمرات
عبد الفتاح 

 النجار

 حنين القواسمه أ.عبد الفتاح النجار
 احالم الشريف

 سماء ابو الكباش
 رغد قراجة

 فيلم دراما قصير عن التبرع بالدم
 "سافينو"

21/5  الثالثاء 
1-2 

 محمد نادر المؤتمرات
ةاية ابو ميال  

 براء خمايسة د اسماعيل الرومي
 غسان القواسمة

 احمد عالن
 احمد حوشية
 مروة محاريق
 صبه الجنيدي
 رؤى القيمري 

21/5 افاق الستثمار المعرفة  الثالثاء 
11-12 

 ناصر دعنا المؤتمرات
رامي 

 الدراويش
ثائر ابو 

 قبيطة

 اللجنة القاعة اليوم/الساعة التاريخ العنوان اعضاء الفريق اسم المشرف

 غسان بدر د ديانا حسونة
 شهد دوفش
 مروة قفيشة

Palwoman 22/5 االربعاء 

10-11 
 غسان 343

 شاهين
رامي 

 الدراويش

 عروب شرباتي د. غسان شاهين
 محمد ابو لبن
 نزار الدرابيع
 مهيب جرادات

 االربعاء 22/5 منصة وساطة الكترونية

11-12 

نانسي  المؤتمرات
 الرجعي

اسماعيل 
 رومي

 سيف الدين اعبيدو أ.شادي الرجبي
 عدي غيث
 معاذ السعدة

 االربعاء 22/5 حقيبة جديفيلم دراما واقعي قصير " 

12-1 

ثائر ابو  المؤتمرات
قبيطة، عبد 

الفتاح 
 النجار



 

 

 

 

 ضحى القواسمة
 رنين فراح أ.عبد الفتاح النجار

 رماء الحرباوي 
 يمان شاور

 رنا ناصرالدين

 االربعاء 22/5 فطام الكبرياء

1-2 

ثائر ابو  المؤتمرات
 قبيطة

 اية ابو ميالة

 اسراء التميمي د. غسان شاهين
 شفاء مشارقة
 رغد قصراوي 

 االربعاء 22/5 موقع توب ويب للخدمات التسويقية

1-2 
 ديانا حسونة 343

رامي 
 الدراويش

 مرح اخليل د. نصر جوابرة
 دينا ابو سليمة
 زهران الهدار
 رائد حموده

 ايناس ابو الجدايل

 االبتزاز االلكتروني
 فيلم درامي توعوي 

 االربعاء 22/5

112- 
 محمد نادر 343

 اية ابو ميالة

 اماني نصار أ.ثائر ابو قبيطة
 مالك حاليقة

 ساندرا ابو اسنينة
 منار ابو اسنينة

 سراب
 stop motionبتفنية 

 االربعاء 22/5

10-11 

شادي  المؤتمرات
 الرجبي

عبدالفتاح 
 النجار


