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بيت لحم :كلية فلسطين األهلية الجامعية تحتفل بتخريج الفوج الثامن من طلبتها
بيت لحم – حسن عبد الجواد :احتفلت كلية فلسطين األهلية الجامعية في بيت لحم،
امس ،بتخريج الف���وج الثامن من طلبتها من مختلف تخصص���ات درجتي البكالوريوس
والدبلوم المتوسط.
وحض���ر االحتفال وزي���ر التربية والتعليم العالي د .صبري صي���دم ،ومحافظ بيت لحم
الل���واء جبرين البك���ري ،ورئيس مجلس امناء الكلية داود الزي���ر ،ورئيس الكلية د .عوني
الخطيب ،ورئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس في فلسطين المطران عطالله حنا،
ومفتي بيت لحم الش���يخ عبدالمجيد عطا ،واللواء إس���ماعيل فراج ،رئيس هيئة القضاء
العس���كري ،والعديد من الش���خصيات الوطنية وقادة األجهزة األمني���ة ومدراء الدوائر
الحكومي���ة ومؤسس���ات المجتمع المدني ورجال الدين المس���يحي واالس�ل�امي وأهالي
الطلبة.
وف���ي كلمته أعلن د .صيدم اعتراف الوزارة من بداية العام الدراس���ي القادم «ش���هر
أيلول» بكلية فلس���طين األهلية الجامعية ،جامعة جديدة في محافظة بيت لحم ،وذلك
بعد جهود حثيثة بذلتها إدارة الجامعة خالل الفترة السابقة.
وهن���أ الدكتور صيدم إدارة الجامعة والطلبة بهذا االنجاز الكبير الذي انتظره الجميع،
ودعا الطلبة إلى عدم االستس�ل�ام للظروف الصعبة وقه���ر االحتالل ،والى مواصلة البناء
باإلرادة والعزيمة الفلسطينية الحرة ،واالنتصار للمعرفة والعلم وبناء المستقبل الواعد
لشعب فلسطين.
وأكد رئيس الكلية د .عوني الخطيب ان إدارة الكلية ال تألو جهدًا في سبيل تميز أداء
الهيئة األكاديمية وذلك باالبتعاث والتعيين ومواصلة العمل طوال الس���نة بالتدريب
والمتابعة لتحسين األداء ،وذلك من خالل دائرة التطوير األكاديمي في الجامعة.
وأش���ار الى مواصلة العم���ل على تطوير الحرم الجامعي ،حي���ث انطلقت اعمال تنفيذ
مخطط���ات الحرم الجامعي الجديد الذي سيش���مل مالعب ومدرجات ومس���احات خضراء
مبان ستكون البيت لألقسام والبرامج الجديدة في التخصصات الهندسية
باإلضافة إلى ٍ
والمهنية.
خطوات س���ريعة من حيث
ب���دوره ،قال الزير ان الكلية خطت خالل س���نواتها القليلة
ٍ

الدراس���ات واألبحاث العلمية َ
جامعات دولية ،وكذلك
والبعثات ألعضاء م���ن كوادرنا إلى
ٍ
ُ
راق،
التوس���ع في األراضي وإضافة حرم جديد بتصاميم لألبنية والمنشآت على مستوى ٍ
والذي بدأ العمل فيه فعليا ،وقدمنا جميع متطلبات هيئة االعتماد والجودة لنرتقي بهذه
المؤسسة األكاديمية إلى مرحلة متقدمة من الجودة في العلم والتعليم والمنافسة.
ولفت الى ان ما وصلت اليه كلية فلسطين االهلية الجامعية من تطور إنشائي وعلمي
ُ
تمويل خارجي مما تتلقاه المؤسس���ات األخرى من
كان بجه���د وتمويل ذاتي ب���دون أي
ٍ
الحكومة والممولين.
وعبرت الطالبة شهد أحمد حبيب من قسم تكنولوجيا المعلومات في كلمة الخريجين،
عن ش���كرها وامتنانها للجامعة التي اتاحت لها هذه الفرصة ،كما وشكرت االساتذة لما
بذلوه من جهد طيلة هذه الس���نوات ،ولما زرعوه في الطلبة من علم وادب ورغبة صادقة
في البحث والعمل ،كما ش���كرت رئيس مجلس االمناء ورئيس الكلية على الجهد الكبير
والمتميز الذي بذلوه وتحقيقهم لرس���الة الجامعة واهتمامهم بالطالب باعتباره محور
العملية التعليمية والتربوية وتقديمهم كل ما يحتاج اليه من خدمات ونصح.
وجرى تكريم أوائل الطلبة على االقس���ام االكاديمية ،وذلك برعاية مؤسس���ة شهد،
حيث سلم مدير المؤسس���ة أحمد حبيب وضيوف المنصة الجوائز على الطلبة التالية
اسماؤهم :مروه رائد حسن العمور االولى على كلية فلسطين األهلية الجامعية ،وشهد
احمد حبيب االولى على قس���م تكنولوجيا المعلومات ،وغدير صالح جمعة ابو صويص
االولى على قس���م اآلداب والعلوم ،وخديجة خميس عبدالله الفراونة االولى على قسم
العلوم الطبية المس���اندة ،وعلي احمد علي الش���ريف االول على قس���م الحقوق ،وعالء
غازي حسن عادي االول على قس���م العلوم االدارية والمالية ،ووصال زهير خضر زياده
االولى على قسم الدراسات االسالمية ،وتمارا علي محمد قراقع االولى على قسم المهن
التطبيقية.
وكرم عضوا مجلس ادارة ش���ركة جامعة فلس���طين األهلية محم���ود صالحات ،وعزمي
هاشم الحاج الطلبة االوائل بهدايا عينية.
وفي الختام ،تم توزيع الشهادات على الطلبة الخريجين التالية أسماؤهم:

قسم اآلداب والعلوم

ايوب  ،روان نايف يونس مس����المة  ،روال عادل مصطفى ابو جمال  ،زهير رائد
زهير الفرارجة  ،زياد نعيم محمد دار المصري  ،سعاد خالد محمد اسماعيل ،
صابري����ن طاهر خليل صالح  ،صالح احمد محمد العجارمة  ،عبد الرحمن رياض
عب����د الرحمن عمرو  ،عب����د العزيز عدنان عبد العزيز ابو عي����د ،علي احمد علي
الش����ريف ،عنان حجازي س����ليمان انعيم  ،عوض محمد عوض عوض  ،غس����ان
محمود محمد ابو اسعد  ،فرنسيس عيسى فرنسيس االعمى  ،محمد ابراهيم
محمد المس����المة  ،محمد جمال حسن جبران  ،محمد رياض عبد الرحمن عمرو
 ،محم����د صالح عبدالعزيز س����يوري  ،محمد محمود حموده ابوس����رور  ،محمد
يوس����ف طاهر العصا  ،محمود هش����ام محمود طقاطقه  ،م����روان عوني ذيب
ش����وكه  ،مصطفى محمود مصطفى عايش  ،ميرا اس����ماعيل موس����ى االعرج ،
نردين راجي محمد جبران  ،نس����رين ياس����ر حس����ن عمرو  ،نور سامي محمود
ديريه  ،وداد محمود عيس����ى قزاز  ،وردة علي محمود عياد ،وفاء لؤي حس����ين
عليان  ،والء محمود "محمد زايد" رجبي.

اللغة العربية وآدابها
الطلبة الخريجون
اس����راء أحمد محمود عيس����ى ،أحمد محمد أحمد أبوك����ف  ،حنين طه محمد
جعابيص  ،زبيدة جميل محمود س����لمان  ،كوث����ر داهود عارف دويك  ،محمد
زياد محمد قراعين  ،ميرال ناجي ابراهيم ابو مفرح  ،ميس����اء سليمان محمود
عليان ،نور امين مصباح ابو نجمة.

الطلبة المتوقع تخرجهم
اريج بس����ام محمد عميرة ،امل وليد خالد ش����ريم ،بيان محمود عمر طرشان،
رنين محمد صالح علوش ،نور موسى طه اسحق.

اللغة اإلنجليزية التطبيقية
الطلبة الخريجون
اصالة ربيح موسى علقم  ،ايمان احمد عبد الله عليان  ،تامر جميل محمد ابو
جامع ،جمانة عيس����ى محمد ثوابته  ،جيهان فتحي عيسى ابو مرير  ،حال علي
فيصل طوبال  ،رزان عمران محمد خليل ابراهيم  ،غدير احمد محمد الش����يخ ،
فيروز محمود محمد رضوان  ،الرا جميل ابراهيم القصاص  ،لينا موسى محمد
حرز الله  ،مرام أحمد عيسى سرابطه  ،مالك مروان احمد شويكي  ،منال ناصر
ابراهيم ش����ويكي  ،وفاء تيس����ير خضر جعابيص  ،يسرى يوسف عبد الرزاق
بدوان.

الطلبة المتوقع تخرجهم
احمد فارس فوزي ابو شمس����ية ،اس��ل�ام ابراهيم علي ابو غنام ،اسماء خالد
اسحق ابو طير ،اسماعيل احمد داود معالي.

علم االجتماع
الطلبة الخريجون
اس����ماء محمد فايز بكيرات  ،اية عامر س����ليمان ابو ع����رار  ،ايمان علي عقل
العمرني  ،ايناس حاتم محمد جوالني  ،أماني س����ليمان جمعة ابوعرار  ،جنان
جمال عبدالله عفيفي  ،خولة عامر س����ليمان ابوعرار  ،ذكريات صالح سليمان
عبيات  ،ربى حاتم عقيل عقيل  ،رحمة صقر عطوه ابوعرار  ،رحمه عياده عقل
العمرني  ،رش����ا محمد عبدالهادي القش����قيش  ،رماح جمعة عبدالله الزبارقة
 ،رن����اد انور احم����د الدبس  ،روان عبد المعطي ابو ع����رار  ،ريم خليل محمد ابو
صويص  ،س����ارة محمد عودة العمور  ،س����جود موس����ى محمد ابو زايد  ،سعاد
عطوة حس����ن ابو صويص  ،سعاد عليان جمعة الطلقات  ،سندس فكري احمد
العروج ،س����هير نايف محمد ابو عابد ،شريهان عبدالله محمد ابوغليون  ،شفا
س����ليمان صالح النصاصرة  ،شهد يوس����ف محمد عياد  ،شيماء نمر هوشيل
ابو زغيلة  ،عائش����ة عليان جمعة العكة  ،غدير صالح جمعة ابو صويص ،فداء
علي����ان محمد ابوعرار  ،محمود رائد نعمان صالح  ،معاذ محمد علي فرج  ،منال
خضر عادل ابو قرن  ،مها شحدة صبحي الكتاني  ،مها عطايا خليل بركة ،مي
عدنان س����ليمان الوحش  ،ميرال ابراهيم عثمان الفي  ،ميس����اء ابراهيم علي
االفندي  ،ميسون عدنان محمد دار القرنة  ،نجاح راجح احمد ابو نادي ،نرمين
وهيب ابراهيم ابو سمري  ،نورا مازن نعيم عطية  ،هديل علي خضر هريمي ،
وعد خليل محمد ابو صويص ،ياسمين عبدالرحيم شحدة الحمامدة.

الطلبة المتوقع تخرجهم
آس����يا خليل مصطفى ابوكوش ،اصال����ة احمد خليل ابوصي����ام ،براءة خالد
اس����ماعيل قراقع ،بلقيس عودة محمد الرياطي ،تهاني جميل نايف قديش،
حس����ن محمود محمد عوينة ،حنين سعيد عبدالله زيدة ،دعاء سليمان محمد
أب����و عرارُ ،رنى خليل اس����حاق عابدين ،ربا عدنان يوس����ف قراق����ع ،رزان هاني
محمود رفاعي ،رهام حس����ن جمعة ابوكوش ،روان عم����اد هيكل العبره ،روان
مروان عبد الرحمن ش����ويكي ،ساره اسماعيل عامر ابو عصا ،سراج محمد خليل
ابو زايد ،سعيد محمد سعيد جبارين ،سلوى خميس فرحان الفراحين ،سهام
علي محمد اخليل ،س����هى عبد الرحمن سلمان ابو عايش ،سهى علي سالم ابو
غليون ،صابرين عايد عمر طقاطقة ،عدنان صالح موس����ى ابو سعد ،علي نصر
عبدالله جبارين ،فردوس فؤاد حس����ن القريناوي ،كوكب سعيد صقر ابوعمار،
لينا محمد خليل سلمان ،محمد سليمان عبدالفتاح ديرية ،محمد صالح محمد
سياج ،مرام أحمد محمد القريناوي ،منى خليل موسى ابوصعلوك ،منى صالح
موسى النصاصره ،ميراج ياس����ر خليل الشوربجي ،هبة ياسر مثقال الهزيل،
هداية عب����د المعطي مطلق ابو فريح ،ورود جميل خالد دعنا ،ياس����مين فايز
خليل القريناوي ،ياس����مين مطاوع نايف ابوعرار ،يوس����ف أحمد عبدالرحمن
الزبارقة.

قسم الحقوق
الطلبة الخريجون
ابراهيم اس����ماعيل حس����ين منصور  ،احالم احمد حاتم سعد  ،احمد رأفت
احم����د ابو قدوم  ،احمد عبد الجبار عبد الكريم ابو داوود  ،احمد فايز يوس����ف
جعاره  ،احمد محمد عبد الفتاح زهران  ،اس����لين اس����ماعيل حس����ين منصور،
اسماء جعفر عبد المجيد جعافرة  ،اسيل رائد حامد ابو حميدة ،اصاله يوسف
محمد ابو عياش  ،الهام حس����ن محمد مصطفى  ،امجد عيس����ى محمد العزه ،
ايناس عبد الناصر محمد عبيات  ،ايه عادل أحمد عياد ،باس����ل محمد بدر ابو
عياش  ،بسام احمد يوس����ف عبد النبي  ،جميله جواد ابراهيم عايش  ،حاتم
محمود عب����د الحميد الفرارجه  ،خالد داود احم����د االزرق  ،رهام برهوم ربحي

الطلبة المتوقع تخرجهم
ابراهيم مصطفى حمدان القديمات ،اثير طالب س����عيد حسين ،احمد عبد
الحميد احمد اخليل ،احمد محمد صالح الدين الجوالني ،اسماعيل خضر فؤاد
ملح����م ،اصاله علي محمد عويضات ،تامر يوس����ف راغ����ب ملحم ،تبارك صالح
اقطي����ش كوازبه ،تمارا محمد مس����لم مصطفى ،جنان محم����د أحمد الخطيب،
حس����ن خالد محمد حس����نية ،حال جمال ماجد عليان ،حمزة اسماعيل حسين
الفس����فوس ،حنان نزار حس����ين س����ند ،دعاء باسم لطفي مس����لم ،دياب عبد
الحفيظ دياب هش����لمون ،ركان اكرم احمد شروف ،سمر موفق محمد قطوش،
س����يف امجد يعقوب جراح ،عرين س����ليمان علي العدني ،عال عيس����ى احمد
س����راحنة ،عالء فياض علي عمرو ،فداء راجح حسن ملش ،محمد ارفاعي محمد
صالح ،محمد جميل عبد الرحمن العزة ،محمد كامل حسنى الترك ،محمد ناصر
س����ليم خليف ،محمود عبدالكريم كاظم المدب����وح ،مرام محمود عزات عدوان،
مروة محمود عزات عدوان ،معاذ يحيى احمد الهرش ،موس����ى اس����ماعيل عبد
العزيز سياعرة ،موسى نعمان محمود ابو عاهور ،هنريت صليبا حنا بدور.

لقطة من حفل التخريج.

المسالمة  ،اقبال هاشم عبد العزيز الديرية  ،انس ماجد يوسف عمرو  ،ايهاب
خالد فايز ش����اهين ،جورج وليام جورج غطاس  ،دس����بينا ماجد حبيب شاعر ،
دي����اال ماهر نعمان نصار  ،رنا محمد خليل الص��ل�اح  ،روال خالد أحمد جنازرة ،
رولى عمر حسن الحايك  ،عبير باسم حامد المشني  ،عطا سعود محمد دوده ،
عالء عبد الجبار يوسف سلمي  ،عالء غازي حسن عادي ،علي احمد علي شاهين
 ،علي مجاهد محمد ابو ج����ودة  ،عمر نضال عمر حميدان  ،محمد احمد محمد
عياد  ،مريم روبين اس����ماعيل طويل  ،مؤيد ان����ور محمد صالح  ،هديل رمزي
محمد الشعيبات  ،هيا خالد صالح صالحات  ،يارا أحمد مصطفى معالي.

الطلبة المتوقع تخرجهم
احمد اياد صبري جبران ،اسالم رأفت احمد ابو قدوم ،روال نصر جبر ابو علبه،
ش����هاب الدين حسن ش����مس الدين جعبري ،ظريفه عيسى حسين حريزات ،
نعم����ة عماد ابراهيم جبران ،نعمه فايز احم����د ابومحمود ،وئام مجدي محمد
عودة.

قسم تكنولوجيا المعلومات
تكنولوجيا المعلومات
الطلبة الخريجون
آالء محم����د ط����ه غياظة ،آالء يوس����ف محمد علي����ان  ،آم����ال عبدالله محمود
اس����ماعيل  ،راشيل زينه فكتور يوسف مرة ،سالي رائد حامد شكارنه  ،شهد
أحمد حبيب محمد ،ش����هد رائد طايع فنون  ،عنان ياسر نعيم عبدالله  ،عهود
محمد موس����ى سلمان  ،محمد ربحي عبدالله منصور  ،مروة رائد حسن العمور،
معتز مصطفى احمد اس����ماعيل  ،ميليس ميالد لويس شحادة  ،هبة جادالله
عيسى الهواش  ،وصال خضر محمد ذويب.

الطلبة المتوقع تخرجهم
ادهم عيسى محمد زبون ،شهد موسى علي شكارنة.

قسم العلوم اإلدارية والمالية

قسم العلوم الطبية المساندة

إدارة األعمال
الطلبة الخريجون

األشعة
الطلبة الخريجون

احالم سعيد خليل ابو ذياب ،احمد امين فاروق "الحج محمود" ،احمد عيسى
عبد الرازق رمضان ،اس��ل�ام احمد حس����ين عادي ،اسالم محمد حسين عيسى،
آالء س����يف الدين محمد عليان ،باسل نبيل صدقي ساليمة ،بشار عالء الدين
زكي بكري ،بش����رى ابراهيم أحمد ابو الهوى ،تاال محمد داود أبو صوي ،حسين
مام����ون حس����ين اللحام ،رائد محم����د عرفات ابراهيم حاليقة ،ربا عمر حس����ن
الحايك ،ش����ريهان عيسى فؤاد خير ،عبدالله عيس����ى جميل صبح ،فرح فؤاد
محم����ود جالجل ،محمد علي صبري البلبول ،مالك س����يف الدين محمد عليان،
مهند احمد شكري اللحام ،ناريمان نيقوال شبلي رزق الله ،والء وليد مصطفى
خميس.

انور وليد انور س����يد احمد  ،اياد احمد محمد رجوب  ،ايمان جبر س����لمان ابو
عصا ،ايمان محمد صالح ابوحميد  ،ايوب عثمان يوسف زغل  ،إسراء خالد عبد
الغني حزينة  ،جمانه محمد اس����ماعيل الفواغ����رة  ،حال أنور ابراهيم صاحب
تميم����ي  ،ريما علي س����ليمان الوحش  ،سلس����بيل محمد محمود المش����ايخ ،
س����ليمان داهود محم����د النصاصرة  ،صفا محمد يوس����ف ناصر  ،صالح جمال
ش����حده جرادات  ،ضياء الدين يوس����ف محمد هيموني  ،عدي توفيق حسين
كريم  ،عدي فتحي ش����عبان س����مور  ،مجدولين اكرم يوس����ف حمودة  ،محمد
ط����ارق علي طقاطقه  ،محمود عمر محمد زعب����ي  ،منار خضر عثمان ابريوش ،
نصري عصام احمد عياد  ،وس����يم عبدربه موس����ى النصاصرة  ،ياسين سعيد
علي العبسي.

اياد اس����ماعيل ابراهيم فراج ،دعاء ابراهيم محمد حم����د ،ريان محمد خير
خليل محمد ،ش����ادي سامي عبد الرحمن حجه ،شارلين جورج بشاره انسطاس،
طه مؤيد طه معالي ،عبير محمد مصطفى قراقع ،والء عدنان عوض ابو شعيرة.

الطلبة المتوقع تخرجهم

الطلبة المتوقع تخرجهم

المحاسبة
الطلبة الخريجون
ايمان ياسر دياب صب لبن  ،براء عمر جبران عواد  ،بيان يوسف احمد صباح،
حازم يوس����ف أحمد ذويب  ،حسن حازم حسن ياس����ين  ،حمدان يوسف عبد
الوهاب زونه  ،دياال احمد عيس����ى الوهادين  ،رامي عيسى خضر ثوابته  ،ربا
طارق نمر عوض الله  ،ردينه ابراهيم يوس����ف عبد القادر عوض  ،رنال محمود
عبد الرحمن جعفر  ،رنيم محمد أحمد حس����ني  ،ريان احمد سليمان عباسي ،
ري����ان زهير داود ابوجودة  ،ريمان عمر محمد ابو هنيه ،س����الي وليد ابراهيم
حمود  ،النا موس����ى مصطفى س��ل�امة  ،محمد ابراهيم محمود عبدالله  ،محمد
خالد س����ليمان عليان  ،محمد خالد عبدربه الحاج  ،محمد رش����يد محمد الزعول
 ،محم����د زياد محمود اللحام  ،محمد عيس����ى خضر ثوابتة  ،محمد مازن محمد
يوس����ف  ،محمد ياسين رضوان راضي  ،محمود علي عيسى ابوعياش  ،مدلين
رائد محمد معمر  ،مراد يحيى داود عليان  ،معاذ كريم محمد وهادين  ،ميساء
نعي����م محمود نجاجرة  ،نجيب محمد نجيب ش����عيبات  ،نداء احمد صالح دار
زيادة  ،نوره اسامة خليل مشني  ،نوره خليل عبد جعابيص  ،هبه خالد احمد
صباح  ،هديل سعدي محمد سباتين  ،هديل نظمي خليل الدعامسة.

الطلبة المتوقع تخرجهم
امل فريد منصور الحمامرة ،ايهاب اسماعيل ابراهيم ابوصوي ،أحمد وجدي
أحمد حسين ،بهاء فواز يوسف الحساسنه ،جوان جوزيف عيسى حزبون ،حنا
رأفت حنا رش����ماوي ،خالد موسى محمد خالد ،خلدون ناصر عوض الله مصلح،
ريما س����امي محمود الرفاعي ،عامر محمد يوسف ابوش����رخ ،عزيه اكرم صالح
ساليمة ،مريم مازن حامد أبو شمسية ،منى انطون عادل دغباج ،نسرين خليل
حسني غياظة  ،هيلين ناجي ميخائيل عواد ،يزن زياد حسين الصغير.

العلوم المالية والمصرفية
الطلبة الخريجون
احمد محمود احمد الدرعاوي  ،اريج صالح مصطفى ينو  ،اسيل رسمي محمد

أحمد عماد يحيى ش����ريف ،بشار جدوع حسن حسن ،تساهيل عايش سالم
الس����يد ،جواهر سالمة محمد قبوعة ،رش����ا صالح راغب ملحم ،مجدولين محمد
شوكت ملش.

العالج الطبيعي
الطلبة الخريجون
ابتس����ام طالب محمد محم����د  ،ابراهيم محمد ابراهيم عكة ،احمد اس����حق
رشدي هش����لمون  ،احمد منير جبرين كرمة  ،اس����راء علي سليمان القرناوي،
انس اس����امة عزيز عب����ده  ،ايمان زياد خلي����ل الحليقاوي ،أم����ل نايف حمود
طلق����ات  ،بيان عبدالله صالح ابوفياض  ،بيان عمر علي خليلية  ،جوليا الياس
جودت نشاش����يبي  ،حنين تيس����ير محم����د صالح س����يوري ،خديجة خميس
عبدالل����ه الفراونة ،ديم����ه ابراهيم طه قراقع  ،روان عم����ر خليل جبر  ،ريهام
محمد اسماعيل ابو عجاج  ،س����فيان ماجد عبد المجيد زبدي  ،صابرين نعمان
توفيق الفواغرة ،ضحى تيسير جميل الحمامرة ،ضحى رائد خليل عوينة  ،عبد
الرحيم نعيم عبد الرس����ول الهيموني  ،عالء خالد محمد حسنيه  ،عمر نواف
حس����ن القريناوي ،غدير خليل محمد ابوصوي����ص  ،قيس محمد خليل صالح
 ،لمي����س زياد محمد العمور  ،مجد عيس����ى محمد منص����ور  ،محمد وائل اكرم
يغمور ،م����رام احمد محمد الزبارقة  ،مصطفى ناصر مصطفى حس����ين  ،منار
"عبد الله" توفيق صيام  ،مي ابراهيم علي ابوعرار  ،مي عبد ربه عبد العزيز ابو
سرية  ،ميار ناجي عليان ابوعرار  ،هزار نزار عبد الستار جابر  ،والء عماد محمد
عساف ،ياسمين سالم جمعة ابو كوش.

الطلبة المتوقع تخرجهم
ابرار يوس����ف عزات المناصرة ،اس����يل خالد عبد القادر الزغاري ،امال محمد
حس����ن ابوغانم ،اناغي����م امين خليل الصوص ،دعاء محم����د احمد منصور ،رنا
س����امي حسن عثامنه ،سمر موس����ى عبد العزيز عقدة ،س����هاد جميل محمد
ابوعرار ،سوس����ن جدوع محمد ابوعرار ،صابرين اسحق زكريا ترعاني ،صابرين
ماهر علي القريناوي ،غدير خالد محمد العروج ،ليالي علي ابراهيم مليح ،منى
احمد فؤاد ابو عفيفه ،نسمه خليل يوسف جبريل ،نعمت احمد محمود غالي،
هبه نضال محمد دار المصري ،هداية محمد نصار نجاجره ،ياس����مين توفيق
احمد العاصي.

قسم الدراسات اإلسالمية
الدراسات االسالمية
الطلبة الخريجون
روال عبد الرحمن محمد قطامش  ،سنابل عيسى محمود سميرات  ،كاظم عبد
محمد الوح����ش  ،النا كريم محمد وهادين  ،نور االمي����ن أحمد الحمامرة  ،نور
داود فتوح دنديس  ،وصال زهير خضر زيادة.

الطلبة المتوقع تخرجهم
ابراهيم جبر ابراهيم الديرية ،امين عبدالله موسى ابو عاهور.

قسم المهن التطبيقية الدبلوم
برنامج االدارة واتمتة المكاتب
الطلبة الخريجون
جمان����ه ربحي خضر الجعفري ،دورس ج����ورج الياس نصار ،دياال خالد محمد
سباتين ،راكان فهد نعمان رمضان ،سارة حسن عبد الرحمن جويلس ،سليمان
عرفات س��ل�امة حديدون ،شهد موسى محمود الذويب ،صابرين فهد ابراهيم
الفواغرة ،مجدي امجد هاشم جبر ،مروة محمود محمد دبش ،نهى بركات داود
ربايعه ،نور جهاد س����عيد بلبيس����ي ،هديل جمال محم����ود مناصرة ،يعقوب
ميشيل يعقوب االطرش.

الطلبة المتوقع تخرجهم
احمد علي محمود طقاطقة ،بتول تيس����ير علي الهريمي ،نور سليمان داود
صالح.

برنامج المحاسبة التقنية
الطلبة الخريجون
اسيل محمد فؤاد ابو عفيفة ،انوار يوسف سالم دارصبيح ،ايه هاشم عايش
سيوري ،بتول محمد صابر ديريه ،براء جميل محمد ابو عليا ،بشار طارق احمد
غري����ب ،تحرير صالح س����ليمان عبيات ،جرار س����ائد حنا عواد ،جريس باس����م
ابراهيم الما ،جمانه ياس����ر ابراهيم القواس����مه ،حنين خالد عيسى شرباتي،
حياة علي س����ليمان أبو عليا ،دورين مجدي عيس����ى هالل ،روان فاروق ياسين
ناصريه ،شدى ايمن محمد ابو فرحة ،فارس جمال حسن الخطيب ،كريستينا
توفيق جريس عيس����ى ،محم����د ابراهيم محمود نجاجره ،محمد خالد س����امي
الش����ريف ،محمد فؤاد محمود ابو عامرية ،محمد معطي علي عس����اكره ،معتز
محمد عثمان دخل الله ،نتالي جهاد حبيب شاعر ،نداء اسماعيل احمد قراقع.

الطلبة المتوقع تخرجهم
اسامه خالد عمر زماعرة ،جيسيل عاطف سابا خير ،دعاء عليان حسن عيسى،
رزان عمر محمد خويص ،فرح ناصر محمد فرج ،مروان محمد محمود سعدة.

برنامج التسويق وادارة المنتوجات
الطلبة الخريجون
اس����راء محمد يعقوب حس����ن ،امل اكرم مح����ارب عدوي ،براءة حس����ن علي
حمدان ،بشار مأمون حسين اللحام ،جودت صدير جودت سهيل ،حسن ياسر
أحمد شاهين ،رنا اديب عبد الرحمن ابو فضه ،عمران عمر محمد أبو دعموس،
فرح محمد حسين عمار ،فهد جمال جمعه كرام ،لينا رياض داود صالح ،محمد
خالد خليل الجرادات ،هبه علي خليف خليف.

الطلبة المتوقع تخرجهم
عبد الله عماد علي سعد.

برنامج تكنولوجيا االعالم
الطلبة الخريجون
اخالص يوس����ف احمد ابو لبن ،اس����يل اسحق طه ابو س����نينه ،امير محمود
أمين أبو نصار ،انس مصطفى أحمد اسماعيل ،أريج عيسى محمد صبح ،سميه
عايد ع����وده عليان ،فاتن ابراهيم عبد الرحمن حم����وز ،فاطمة عبد الناصر ابو
س����ريس ،فراس عادل نمر درويش ،كمال محمود سعيد ديريه ،ماجده ماجد
خل����ف مبارك ،محمد جعفر عبد الله ديري����ه ،مريانا جورج جوزيف زعرور ،مها
خليل حس����ن الب����دن ،نرين ريمون نجيب منصور ،والء خالد محمد س����عد ،والء
وائل علي صالح.

الطلبة المتوقع تخرجهم
اسراء سمير ذيب جابر ،اندريه فهد جريس غوالي ،شيماء عادل احمد عياد،
محمد طارق رجا علي.

برنامج التأهيل المجتمعي
الطلبة الخريجون
ابراهيم بس����ام ابراهيم ابو غربية  ،اس����يل محمد حسن شحاده  ،امال خالد
اس����عد مبارك  ،ايرين رؤول يوسف مره  ،براء خضر حربي ابو صادود  ،تسنيم
خضر داود صالح  ،تمارا علي محمد قراقع ،ثروت منيف علي عليان  ،جيسيكا
س����مير بطرس بنوره  ،حكيمه راش����د طارق الداودي  ،رغد اكرم عزات عبد ربه
 ،ريم عزمي علي نمر  ،س����اجده صالح محمود محيس����ن  ،ش����روق جمال محمد
عميره  ،طوني عيس����ى الياس جحا  ،فاطمة أحمد محمد عباسي  ،مالك وجيه
خليل بسيط  ،هيا خالد محمود صحصاح.

