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في اليوم الثاني من
احتفاالت التخريج

«النجاح» تخرج طلبة الهندسة وتكنولوجيا المعلومات والقانون والفنون الجميلة

نابل���س " -األيام" :واصلت جامعة النجاح الوطنية ،امس ،تخريج
طلبة كليات الهندسة وتكنولوجيا المعلومات والقانون والفنون
الجميلة ،وذلك ضمن احتفاالتها بتخريج الفوج الثامن والثالثين
(ف���وج مئوية النجاح) من طلبتها الت���ي تنظمها الجامعة برعاية
ُ
الرئيس محمود عب���اس ،حيث أقيم الحفل في مس���رح المرحوم
حكمت المصري في الحرم الجامعي الجديد.
وحض���ر الحفل الدكتور ماهر النتش���ة ،القائ���م بأعمال رئيس
الجامعة ،والدكتور محمد العملة ،نائب رئيس الجامعة للش���ؤون
األكاديمي���ة ،والدكت���ور ماهر أب���و زنط ،نائب رئي���س الجامعة
للش���ؤون اإلداري���ة ،وعمداء الكليات ورؤس���اء األقس���ام وأعضاء
الهيئة التدريسية في الكليات التي جرى تخريجها ،إضافة إلى
الطلبة الخريجين وذويهم.
وأوض���ح د .النتش���ة أن الجامعة خالل مس���يرتها الممتدة عبر
أربعة عقود من الزمن تش���كل معلمًا ب���ارزًا من معالم هذا الوطن
على مس���توى االنجازات العلمية والفكرية والحضارية وأصبحت
تشكل عالمة فارقة في تاريخ فلسطين المعاصر.
وأش���ار الى أن جامع���ة النجاح تعمل في كل ع���ام على تطوير
برامجه���ا األكاديمية ،واس���تحداث برامج جدي���دة تلبي حاجات
الوط���ن في مختلف التخصص���ات العلمية والمج���االت البحثية،

وتعتمد الجامعة معايير الجودة والنوعية ،وتوفر لطلبتها بيئة
تعليمي���ة مميزة ،وتقدم لهم خدمات واس���عة في مجال توفير
الدوري���ات العلمي���ة ،والكت���ب الحديثة ،والمختب���رات وأجهزة
الحاسوب ،ومراكز التدريب إلى غير ذلك من الخدمات الطالبية.
ّ
وأكد د .النتشة بأن الجامعة تحقق في كل عام انجازات جديدة
على مستوى اس���تحداث البرامج األكاديمية ،واألبحاث العلمية،
والجوائز التقديرية واس���تطاعت بفضل ذلك أن تكتسب احترام
الجميع محليًا وعربيًا ودوليًا.
وفي ختام كلمتهّ ،
تقدم د .النتشة بالتهنئة للطلبة الخريجين،
ً
مباركًا لهم تخرجهم من جامعة النجاح ،متمنيًا لهم مس���تقبال
ً
ً
زاهرًا وحي���اة مليئة بالعط���اء واإلنجازات ،داعيًا ال���ى أن يكونوا
عنوانًا لجامعة النجاح في حس���ن العمل واستقامة الخلق ،مهنئًا
اآلباء واألمهات بتخرج ابنائهم.
وتخللت الحفل مجموعة من الفقرات الفنية واألغاني الشعبية
الفلس���طينية قدمته���ا فرقة ك���ورال عمادة ش���ؤون الطلبة في
الجامعة.
ّ
وفي ختام الحفل ،س���لم د .النتش���ة ونواب الرئيس ومساعدوه
وعميد القبول والتس���جيل ش���هادات التخرج للطلبة الخريجين
وهم:

كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات

هندسة التخطيط العمراني

الهندسة المدنية

أحم���د محمد الح���اج غنايم ،أحمد محمد بدير ،أس���امة محمد كليب ،إس���ماعيل مصطفى
قدوح���ه ،إيم���ان نعيم أبو جزر ،أيمن هش���ام بدير ،ابراهيم بكر ابو حجل���ه ،ابراهيم عباس
س���عيد ،احس���ان صالح طويل ،احمد حس���ام محمد ابو يعقوب ،احمد رامي تيسير حالوة،
احمد علي خطيب ،احمد هالل صراوي ،اسحار طارق مصطفى ابو غنيم ،اسراء حمدي محمود
نصاصره ،اس���يد احمد محمد شولي ،اسيل خليفة خطيب ،اس���يل فضل شعار ،اسيل نائل
راضي عالونه ،امير محمد عبد الفتاح عداربه ،اياد بسام اصالن ،ايه زهير عبد القادر جرارعه،
ايه نايف عبد الكريم سليمان ،باسل عبد الناصر نصار ،بتول جميل خورشيد المبسلط ،براء
جمال خالد ابو طبيخ ،براءه احمد س���ويدان ،بشار باس���م أحمد سعاده ،بشار طارق ابراهيم،
بك���ر امين كايد بوزيه ،بكر مصطف���ى بني عوده ،بالل رباح كببجي ،ب�ل�ال غالب محمود ابو
هاني ،جاسر سرحان عثمان دويكات ،جمانة شاهين محمود بشارات ،جهاد نظام عمر ايوب،
جوى رائد حمد الله ،حذيفة حس���ام عبد القادر ابو نعمة ،حسني خليل حسني جالد ،حسين
موفق شريم ،خالد عبد الله حافظ طحاينه ،دينا جميل حسني جالد ،رؤى بشار المصري ،رايا
باس���م محمد فريج ،رايه أحمد التمام ،رزان خالد عزريل ،رقية نعمان س���عيد «عبد الجواد»،
رن���ا «محمدخيري» عبد اللطيف زبيدي ،رنا عماد بكر ،رند "محمد س���ليم" جادالله ،ريم عبد
الرازق الش���مالوي ،زياد زاهي بعاره ،سائد عبداللطيف مصطفى تركمان ،ساره زاهر حسين
حالوه ،س���اندي الفرد دعيبس ،سجى شكري عطاالله عيسى ،سحر ساهر رافع بيطار ،سماح
امين صبح ،شادي اس���ماعيل حاليقه ،شذا فتحي بسط ،شرين عطاء قطيفان ،شهد رضوان
عمري ،ش���هد عمر «محمد علي» عمريه ،صمود عمار ياس���ين ،صهيب احمد خضر بشارات،
صوفيا صادق سكر ،ضياء ياسين جرارعه ،طارق زياد مكحول ،طارق وائل عالونه ،عادل باسم
عبد الحي ،عاصم محمود نوري ،عبد الرحمن ابراهيم ناصر الس���ده ،عبد الله قاسم قصقص،
عب���د الله محمد عبد الله صالحات ،عدنان خالد عدلي عبدات ،عز الدين ش���وكت أحمد حمد،
عصام عدنان خصيب ،عطا الله عماد الدين عطا الله س���عد الدين ،عالء محمد محمود حسن،
عمر فاز زربا ،عميد عدنان حش���مه ،غادة عبد اللطيف وليد الش���يخ حسن ،غاده عماد حماد،
غالب محمد شيخ ابراهيم ،غدير غسان مخيمر ،غسان محمد عويس ،فؤاد ياسر عبد اللطيف
حس���ين ،فارس حسن اسليم عمله ،فاروق شوكت حمد ،فراس بكر عبد اللطيف خالد ،فراس
بالل جمال ،فراس س���رحان عثمان دويكات ،فرج احمد غانم ،فرح عبد اللطيف ابو بكر ،فوزي
صقر فوزي االس���عد ،قيس عبد الحليم عبد العزيز خليل ،كفاح رأفت عاهد " محمود علي "،
كفاية قاسم احمد «رضوان خليف» ،لؤي معين الشايب ،النا حسن هالل ،مؤمن يوسف أحمد
عش���اير ،مجد حس���ام عياش ،مجد محمود حمايل ،محمد بالل عمر ،محمد تحسين مصطفى
قش���تم ،محمد عبد العزيز محمد علي ،محمد عب���د الله خلف الصباح ،محمد عدنان فحماوي،
محمد فخري عبدالجليل عديلي ،محمد منذر اسماعيل عبد الفتاح ،محمد وليد ذياب ،محمود
صالح الدين عبد الله عوض ،محمود عبد الرحمن بدران ،محمود فارس عطيه ش���ايب ،محمود
هش���ام عبيس���ي ،محي الدين احمد عطية ابو عبيد ،مراد نبيل ضميدي ،مريم سعيد محمد
شواهنة ،مس���لم نافذ محمد جعبه ،معتصم لطفي محمود سلمان ،معز مجدي سائح ،ملك
محمد اسعد ،منار الدين سعيد حسن مغربي ،منور توفيق سليم عبدالرحمن ،مي احمد فايز
صوافطه ،ميس مأمون فارس زيود ،نادين اس���امة عبدالرحيم س���عادة ،نبيله جمال فتحي
عوده ،ندى احمد امين جرادات ،ندين س���ليمان أبو سرور ،نغم مهند حسني ريشه ،نهوند
عدنان اس���ماعيل ،نور عمر محمد غربيه ،نورالدين عماد عبد القادر نعنع ،هبه س���امر عبد
الفتاح ،هدى إبراهيم فؤاد حميدي ،هديل فايق رزق تالحمه ،هش���ام معين صالح ،هشام
فهيم «محمد رشدي» حمد ،وائل جهاد عالقمه ،ورده عبد الحكيم علي دراغمه ،يحيى زكريا
نعيم جمعه ،يزن بسام اسيا ،يزن حكم خالد عبادي ،يزن رفعت سيف.

الهندسة المعمارية

اسراء سعيد محمد صالح ،اسماء عزيز ابو هالل ،اسيل عدنان ابراهيم النعيرات ،اميمه
مصباح س���ليمان ،اية سميح محمود سالمه ،بثينه حسني محمد مصري ،بيان ثائر احمد
ابو حس���ن ،تامر «محمد زهدي» عبد القادر صوالحي ،تجلي رش���يد راغب طبنجه ،تسنيم
س���ميح أبو صفيه ،جريس عيس���ى جريس س���عاده ،جمال «محمد عمر» حج حمد ،جمانه
جمال عبد اللطيف ضبابات ،حنان حس���ن عامر ،حنين احمد «محمد امين» الشنطي ،حنين
عبد القادر خالد الجمل ،خضر س���امي كسبري ،خولة نسيم خالدي ،داليا أحمد عبدالغني
تك���روري ،دانيه س���عدي محمد ابو بكر ،ديم���ا عبد الرحمن حجاوي ،رغ���ده راضي دواس،
رفيق «محمد علي» رفيق حموي ،رند مصطفى عاليه ،رند يعقوب عابد ،رهام ناجح بلش���ه،
روان مؤيد عرباس���ي ،روان نس���يم عبد القادر جرارعه ،ريم فهد غالب دراغمه ،سجى عبد
الحكيم ش���وارب ،ضحى « محمد ماهر « وليد عبوة ،ضحى محمد علي حس���ون ،عرين عماد
عبد الله ،عزيز عبدالناصر عبدالعزيز ،عهد محمود حجاب ،ليل راتب س���ليم شحادة ،ليلى
حفظي عنبوس���ي ،ماري مالك نعيم عواد ،ماسه خليل حسن «مطاوع عوده» ،ماسه مأمون
عبدالسالم ،مرح محمد سبوبه ،معن نصري حسن نصار ،ميس ابراهيم معالي ،نهايه عماد
فيضي ،هال ماهر عوكل ،والء علي يحيى.

هندسة البناء
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أحم����د اس����ماعيل حمدان ،أحمد خيري فقها ،أحمد ناصر يوس����ف حس����ين ،أحمد نزيه
مس����عود الله ،أنس أحمد حاتوه ،احالم عبدالقادر ضمره ،احم����د محمود عمر مزهر ،احمد
سعد يوسف عواد ،احمد عزام بعاره ،احمد مروان ريشه ،احمد مصطفى عابد ،اسامه جهاد
خويرة ،اس����ماء وجيه عبدالرحيم مسلماني ،اسيد جمال رشدي بدران ،اسيل خالد ابو ليل،
اكرم منيف احمد ش����اعر ،االء رش����يد رامز حنجل ،امل خطاب خروب ،اميرة اس����امه محمود
العدوي ،ايناس طالل توفيق فقها ،ايه محمود ستيتي ،بتول فخر الدين حسن فقهاء ،براء
بنان حمد الله ،بش����رى اس����امه احمد دويكات ،تمار منتصر سماره ،توفيق احمد حجاوي،
ثائر س����امر احمد ابو هني����ه ،جعفر ايمن عصر ابو زهره ،جميل عب����د الرحيم جميل عوده،
جيفاره مراد عقل ،حامد محمد حمارش����ه ،حس����ام شكري س����ليم العكر ،حسام وليد مرزوق
صالحي ،حمزة محمد موس����ى حميده ،حمزه عبدالناصر عاصي ،حنان جالل علي ابو حس����ن،
حنين حس����ام غانم ،دعاء س����امي غزال ،دعاء ناجح عبدالرازق عبدالرازق ،دينا سامي جالل
حمدان ،دينا عماد ابو حامد ،رؤى هاش����م محمد موس����ى ،رايه اعليان س����بيتان بالونه ،ربى
محمد س����ريس ،رجاء غالب رضوان ،رغد س����عيد ش����رف ،رغد عدنان ن����زال ،رغد نبيل احمد
خليل ،رنين امجد عزت دراغمه ،س����رين غانم حمد ،س����عيد س����ميح ابو شمله ،سوار يحيى
مصطفى عبادي ،س����يف عبد الحكيم وحيد الجوهري ،شادي خالد عبد الرازق زعرور ،شرف
أحمد خليفه ،صبا محمد محمود عميره ،ضحى امجد «محمد بش����ير» قمحيه ،ضياء ابراهيم
طحاينه ،طارق نعمان شهاب ،عبدالله حس����ن عبد اللطيف زيد ،عبدالله نبيل قوقا ،عبيدة
محمد ش����تيوي ،عبيده عبد السالم فايز عويضات ،عبير خالد عدوان ،عثمان اسامه ديريه،
عصام صبحي أبو ذنين ،عالء عدنان رشاد عمر ،عمار عمر ابو حجله ،عمران يعقوب زيد ،عمرو
رمض����ان ناجي ،عنان بالل بوبلي ،فداء محمود رواجبه ،فرح عبدالرزاق فطاير ،قيصر محمود
حلبي ،كرم فيصل خضر الديك ،كريم مروان ش����عبان عبد الس��ل�ام ،ليانا نجيب قبها ،لينا
بس����ام جميل دويكات ،لينه رائد جوهري ،محمد بالل أحمد عالونه ،محمد تيس����ير بحيص،
محمد س����مير عبد الحفيظ عمريه ،محمد ضرار سليم ابو الوفا ،محمد عازم سنيوره ،محمد
عب����د المعز طبيله ،محمد عماد خراز ،محمد نضال ش����ناعه ،محمود ف����ؤاد حفناوي ،محمود
محم����د محمود عبد الباق����ي ،محمود نواف داود ابراهيم ،مراد احم����د النمري ،مريانه ناصر
وجيه فاعور ،مريم عمر أحمد صالح ،مصطفى محمود زكي يحيى ،معاذ رايق دراغمه ،معتز
محمد مطيع حمارش����ه ،منوه موسى الهندي ،مهند «محمد معين» ناجح بعاره ،مهند زهير
احمد عبدالرحمن ،ميس ش����اهر رشاد بني عودة ،ناديه احمد عبد القادر ،نضال بالل نزال،
نمر هش����ام نمر صوافطه ،نور جمال حبايبه ،نورالدين نهاد طبيله ،هادي ايمن مجد ،هبه
س����عيد يامين ،هيا محمود حمدان ،هيا وليد ستيتي ،وئام زكريا عمار ،وائل محمد رضوان
صالح ،ورده عبد الله بش����ارات ،وليم حس����ام عبدالله ،ياسمين محمد صدقي ضبابات ،يزن
أمجد ذيب شهاب ،يزن تيسير طحاينه.

احمد خالد القصاروه ،اس���ماء هاني قاس���م ،اش���رقت يوس���ف نزال ،امير زياد جميل ابو
عيش���ه ،امين مفيد س���لمان ،براء محمد صبري ،تس���نيم فؤاد علي لحلوح ،تمارا وائل احمد
طه ،جنان ابراهيم دعدوع ،حنين ياس���ر محمود جابر ،خلود جمال محمود عدوي ،رقية عماد
رفعت الفارس ،ريمه يوسف سماعنه ،ساره حوتري محمد حوتري ،سجود حسام بطه ،سحر
صالح احمد قوصيني ،صالح الدين معين محمد حمدان ،ضحى س���مير أعرج ،معتز عزالدين
س���ماعنه ،منير بس���ام خضر ،نور امين أحمد لحلوح ،هبه حس���ام صباريني ،هبه رائد غنام،
هناء زاهي حمادنه ،يارا بالل القدومي.

الهندسة الميكانيكية

إبراهي���م ناصر يونس ،إياد أمين عثمان ،احمد حامد بني عوده ،احمد س���امر غانم ،احمد
علي ياس���ين ،احمد محمود بحلق ،احمد نزيه نصار ،احمد يوس���ف طه ،ايهاب عبد الرحمن
عبس���ي ،براء زياد أغبر ،بهاء نبيل خالدي ،تامر باس���م حشيش ،تيس���ير باسم الصعابنه،
حامد عدنان غنام ،حس���ام بالل حبايب ،خالد وليد خباص ،رأفت ممدوح عوده ،رمضان باسم
صوافطه ،س���امي يونس مصطفى ،س���عد باسم حسني قمحيه ،س���يف علي حمدان ،صالح
س���الم ابريوش ،طارق احمد كليب ،عبد الله محفوظ عبد الله عيسى ،عبد الله محمد قدومي،
عبد الله وائل علي ش���واهنه ،عبدالله ناص���ر ضمايره ،عالء ماهر خاليلة ،عمرو «محمد عماد»
مصري ،فارس صالح عزت اس���كندر ،قاسم بالل نزال ،مأمون محمود عطا الله ،مجدي توفيق
مس���اعيد ،مجدي جاهد درويش ،مجدي عبد الحميد كمي���ل ،محمد ابراهيم جاد الله ،محمد
عصام حس���ين ،محمد ناص���ر محمد عبد الكريم ،محمد نش���أت محمد جمع���ه ،محمد وائل
مشاقي ،محمود سعيد محمود خمايسه ،مخلص خليل حسني اشتيه ،وسام محمد يعقوب،
وسيم جمال حالوة ،يزيد محمد صالح.

الهندسة الكيميائية

آالء بس���ام طبنجة ،اريج س���عيد محم���د عبدالرازق ،ايمان خالد س���نقرط ،بت���ول عبدالله
ابوعياش ،بيان جمال محمد ياس���ين ،بيان ياس���ين دردوك ،تسنيم جمعه أحمد صوافطه،
ديما فريد «حج احمد» ،رئيس���ة طالب فالح دغلس ،رنا رؤول لطفي عيس���ى ،رنين مصطفى
البري ،ساره عابد البكري ،سهر محمود اسماعيل خطيب ،شام أحمد سليم الهندي ،شذا عبد
الحميد صالح ،شرين عقل محمد مراعبه ،شيراز اسامة فواز حسين ،صفيه امجد كحله ،عبادة
«محمد قدري» خليلية ،عرين حسام نعيم دويكات ،عمران أحمد يوسف طوباسي ،عهد داود
ابوالحاج ،فريهان باسم مرشود ،فيحاء خالد شريح ،محمد عبد الحكيم صوالحة ،مرام فخري
محمد سبيتاني ،مالك رأفت مصطفى ،هاال حسني اسماعيل عوده ،هبه عمر محمد حمدان،
هيام عدنان ولويل ،والء حكم فارس بزور ،يارا فتحي عيسى.

الهندسة الصناعية

"احمد مرتضى" يوس���ف عبد الرازق ،آمنه حس���ني بدران ،احمد محمد عمار سعد الدين،
اس���راء معين حمدان ،اس���ماء عامر محمود الهموز ،اس���يل صالح الدين عبد الجواد ياسين،
اش���جان معين عادل محمود ،اش���رف محمود نزال ،اصالة نعيم منيب شخشير ،اماني فوزي
فايز دراغمه ،براءه راس���م علي ،بيان جودت جوده يوسف ،حازم عثمان ابو السعود ،حذيفة
ص���ادق عرفات ،حنين عوني ربايعه ،خالد وليد عبد الفتاح زهران ،رامي جميل موس���ى ،رغد
فايز بني عودة ،رغده عطاالله عامر ،رنا رافع محمد مش���اقي ،رند احمد مطور ،روان سالمه ابو
هنيه ،روان عبد الرحيم محمد دريدي ،سالي بشار فؤاد خماش ،سالي بشار يونس سليمان،
صابرين طايل محمد شحاده ،صالح محمود عثمان اسمير ،صباح رضوان محمد الحاج هندي،
ضياء وليد قاسم قاللوه ،طارق عبد الفتاح ذيب مشايخ ،عبد الرحمن رشيد عبد الرحمن حرز
الل���ه ،عمر جهاد يوس���ف مصري ،عهد عمر احمد قصراوي ،الرا س���عيد صدقي دراغمه ،الرا
غس���ان عبدالرازق بركات ،النا ايسر عبداللطيف الش���ريف ،لميس عبد السالم صادق صالح،
مج���د طارق احمد ابو الرب ،محمد علي احمد س���عده ،مراد وليد احم���د ابراهيم ،نجاح رأفت
توفيق خندقجي ،ندى س���عدي طه سلمان ،هبة بشار غالب دويكات ،هبه رشيد جابي ،هبه
محمد خير الدين برهم ،هند هاني زريق ،ورده عبد الحميد الشوابكه ،والء ناجح احمود

هندسة الحاسوب

« محمد علي « س���امي الهدهد ،أحمد محمد دار صالح ،آيات عبد السالم محمد سلمان ،آيه
جمال اعمر ،احمد حسام الدين غالب دويكات ،احمد خالد ربحي ابو سنينه ،احمد سعد عبده،
اس���راء كمال ابراهيم سالمة ،اسراء نصر الدين عفيف حبيش���ة ،اسراء وائل موسى ،اسيل
اسعد محمد سمودي ،اسيل نضال علي زامل ،اكرام نبيل ابو مازن ،امال زكريا سالوده ،امجد
فاروق خليل ،امل محمد علي حس���ون ،امير عماد س���الم دويكات ،امينة نجيب ذيب ،انهار
ماهر دويكات ،انوار غس���ان ش���ولي ،اياد جمال شعبلو ،اية سامر ش���اهين ،ايثار هاني ابو
ساره ،ايسر ناجح مسلم ،ايه وحيد جندي ،براء عماد خضير ،بيداء يحيى البزور ،جهاد سامح
طبيل���ه ،حلوة امجد حس���ن بعدين ،حنين احمد حافظ صبره ،داليا باس���م باطيه ،داليا زياد
رطروط ،داليه مش���هور شقير ،ربى يوس���ف يونس ،رحيق ماجد نصار ،رضاب ناصر االشقر،
رهام موسى حلو ،روزن عصام مسعود ،روال عماد مكاوي ،ريم رايق عامر ،زينه جمال ابو بكر،
سجود نصري اقرع ،سماء احمد حجير ،سماح جمال ربايعه ،سندس خليل ابوغضيب ،شروق
اس���ماعيل صالحات ،شهد علي حواري ،شهيره صديق عرفات ،صالح هشام حمايل ،صدقي
عمر جوابره ،صفاء منير ش���حادة ،صهيب معتصم بعباع ،ضحى احمد شتية ،ضحى محمد
طبيله ،ضياء صالح سعودي ،طارق راضي عصيده ،طاهر نظام دويكات ،عايشة جمال سالمه،
عبد الرحمن غس���ان ابو حجله ،عبد الرحمن أحمد ابوصالح ،عبد العزيز فائق مس���عود ،عبله
بسام قيس���ي ،عبير «محمد س���عيد» نصار ،عروب نعيم خضرة ،عريب محمود دعاس ،عطاء
منذر رفاعي ،عالء الدين حس���ني عوده ،عالء بس���ام بطه ،عماد عاهد اغبر ،عمرو أحمد رجب،
غدي���ر صقر بدير ،فاطمه نجوان فواز س���المية ،قصي صالح الدي���ن دويكات ،كرمل زيدان
ناصر ،لطفي يسر ازهري ،لميس جمال شنتير ،لونا عالم عرندي ،ليث يوسف ابو خضر ،ليلى
عوني عبد الله ،لين محمد ذوابي ،لينا خالد «حج يوس���ف» ،مازن وليد ش���نطي ،مجد «محمد
هشام» جبر ،محمد حس���ن ابو صالح ،محمد عبدالحكيم عبد الرازق ،مرام سامي مياله ،مريم
محمد ابو دوله ،معتز علي نواس ،منار محي الدين حجي ،مها رفعت ربايعه ،نائل صالح زيد،
نادين عوني « محمد س���عيد « كلبونة ،ناردين ماجد خليل مبروك ،نايفه يوس���ف عيسى،
نجالء طارق أبو صالح ،نجيبه حسين حسني االقرع ،نوار «محمد داود» عبد الغني كوسا ،هبة
أمين خليفه ،هديل بس���ام عبد الله صفا ،والء مأمون عب���د العزيز ،والء واصف ابو عواد ،يارا
احمد حسن ابو عمش���ة ،يارا أمين مصلح برهوش ،يارا زاهر زايد ،ياسمين شفيق عبدالحق،
ياسمين نافز حسين.

الهندسة الكهربائية

أف���راح محمد حمد ،أفياء عماد ابرهيم نعنيش ،احمد س���لطان عديلي ،احمد س���ميح عبد
الداي���م ،احمد محمد احمد غزال ،احمد يوس���ف حمدان ،اخالص نعم���ان عابد ،ادهم زاهر
االش���قر ،اس�ل�ام نبيل عبد ياسين ،اسالم نضال س���نونو ،اميره عبد الناصر عاطف خياط،
امين بالل مصري ،امين هش���ام أبو عيده ،ايهاب حكم معالي ،باس���ل س���عاده داود ،بشائر
ابراهيم ابورحمه ،تهاني فايق دويكات ،حس���ين ناصر غازي ،حنين «محمد ممدوح» حجير،
حنين عمر شتية ،خالد صالح طوقان ،دانا رامز «درويش الحجي» ،دانا عبد الرحيم نعيم بني
عودة ،دعاء ناصر فرح رداد ،رامي رائد إبراهيم بلبيس���ي ،ربى راسم براهمه ،رشيد محمد
ملحم ،رغده فرج عباس ،رمز زياد ربايعه ،زينه زيد ياس���ين ،سامح صايل حيدر ،سجى فائد
صالحات ،س���حر خيري حنون ،سماح مراد نصار ،ش���يماء امجد دويكات ،ضياء نبيل سلمان،
عدي موس���ى حاوي ،عريب س���امح ابوالوي ،عز الدين مازن السيد ،عالء احمد زاغه ،عمار اياد
بن���ان ،عمر عادل عبد الرحيم داود ،غدير جمال محمود دي���ك ،غزل نضال حنني ،لينا طاهر
محمد سماره ،مجدي س���فيان محمد جاد الله ،محمد بدران اسماعيل ،محمد سفيان عتيلي،
محمد سميح أبو عجينة ،محمد عامر عبد الكريم بركات ،محمد عزام سالمة ،محمد عطا احمد
محمد ،محمد محمود نافذ اس���مر ،محمود احمد سعيد ،مراد محمد ميالة ،مروه محمد ناصر،

مجموعة من الخريجات.

معتز ابراهيم ذياب ،معتصم س���امي احمد ،منار وائل شتيه ،مهند عاصم حمد ،مي اسامه
المشني ،هناء محمد عزت النمر ،ياسر عمار طبيله.

هندسة االتصاالت

أحمد عوني أبو س���عن ،أدهم نجم عويسي ،أنوار مؤيد سماره ،اسراء عمر رمضان ،اسالم
معين زامل ،اس���ماء عصام يعيش ،اسماء نظير نصاصره ،اسماء هاني حلبوني ،اسيل صالح
ع���رار ،ايهاب محمود منصور ،بتول محمد لحلوح ،حال وضاح صايغ ،حنين محمد عفانه ،دالل
أشرف خالد ظاهر ،ديما احمد فتحي العظمة ،رايه "محمد نعيم " ابو صالح ،ربى عبد اللطيف
عبد الخاطر ،ربى مالك موقدي ،رجاء فالح دويكات ،رحمه عبد الحكيم حس���ين صوالحه ،رزان
محمد احمد حمادنه ،رند حس���ام الدين تصلق ،روان تركي عثم���ان ،روان رائد غازي راضي،
ريم محمد بالطيه ،ساجدة محمد حسن ،سناء وليد غانم ،شفاء محمد ابراهيم ،ضحى أحمد
ابو علي ،عوني بسام صوصه ،غاده نهاد صالحات ،فادي ماهر حليحل ،النا جواد دهون ،لين
منذر واصف عنبتاوي ،محمد جبر دويكات ،مفيد عماد الدين "محمد الحج" ،مها اسعد خضر،
مينا عمر اس���عد بن علي ،نادية «محمد ممتاز» س���عيد ابو شمط ،ناصر احمد البرهم ،هديل
احمد يدك ،همام عزيز ابراهيم فتاش ،هناء ناجح صوافطه ،هنادي محمد س���لمان ،وجدان
حاتم خالد عبدالرحيم ،وس���يم حسام احمد جابر ،وعد راسم حشيش ،وفاء محمد دبك ،والء
محمد رواجبه ،ياسمين كنعان سلهب.

هندسة الميكاترونكس

أسامه أحمد مدلل ،إيهاب يوسف عمر ،احمد محمد صوفان ،اميره مازن فهمي عطيه ،اياد
احمد ابو رجب ،ثابت طالل رداد ،حسن عبد الحكيم صوالحه ،خالد شجيع ياسين ،رقية وفيق
ترابي ،سامر محمد نعيرات ،سامي زيد محمود بني منية ،شريف مهدي «تكروري تميمي»،
شيماء عبد الكريم بشارات ،صقر عثمان شنابلي ،عبدالله غسان الخطيب ،عمر محمد شفيق
مرعي ،عمير محمد ابراهيم وهبه ،غيث عصام ابراهيم عازم ،فراس عبد الله ابو صالح ،مؤمن
ايمن ابو س���ير ،محمد خالد بكر ،محمد نصري موس���ى ابو الرب ،محمود جمال واكد ،محمود
خالد كامل ابو الهدى ،مراد اسماعيل ناصيف ،مريم هشام شحادة ،مصطفى تحسين طوير،
معتز سمير حسني اشتيوي ،نظمي خالد شرفا ،يزن مهند مصري ،يزن هيثم خالد حمدان،
يوسف سامي ابو سعدة.

هندسة الطاقة والبيئة

ارجوان حمدي أبو نجيب ،اس���راء عثمان عامر ،امان معتصم ازريق ،امل تيس���ير ابو شومر،
انص���ار ماهر دويكات ،انغ���ام عبد الرزاق نجار ،به���اء الدين منير أحمد مجادله ،تس���نيم
عبداللطيف ابوصالح ،ثناء جمال احمد دراغمه ،داليا إبراهيم شرش���ير ،روان حكم س���نونو،
ريم حسان اش���قر ،زينب رائد حنيني ،س���يف عبد الرحمن جرادات ،شروق سمير مصالحه،
صفاء مجدي غالب صرصور ،عمار سامر شعار ،فرح فريد الحمد ،فرح كمال محمود ابوعيشه،
لما محمد أعرج ،ليث بهجت صرصور ،مجد غس���ان عزم���ي بكري ،محمود خالد جبر ،معاذ جبر
صالح ،معاذ سميح محمد يدك ،معن عثمان محمد» شاور التميمي» ،ندى سامي عبدالهادي،
نور يحيى عبد الرحيم س���ماعنه ،هديه حس���ام الدين برهان الدين الشحروري ،همسه عبد
النور خالد ،وسن محمد صوالحه.

علم الحاسوب

احمد نجم حنيني ،اس�ل�ام جمعة عامر ،اية محمد عبد الرزاق ضمرة ،بش���ار سائد قدومي،
جوليا عبد القادر قطمش ،حس���ام حكمت عبد الفتاح عمر ،حماده حس���ين ابراهيم سالوده،
دانه محمد بس���ام التميمي ،ديمه احمد عرابي بدوي ،راني راض���ي ظاهر حلبي ،راويه عبد
الغافر س���ليمان ،رش���يق امجد بكري ،رنين زاهي درويش شكعه ،روان بسام سميح صفدي،
سهى مصطفى عورتاني ،طارق خالد محمد نصوره ،طريف محمد اشتيه ،عبد الرازق مدحت
العم���ري ،عبد الرحمن بالل جزماوي ،عبد المجيد محمود صالح ،عطاء محمود صوافطه ،عميد
وليد نجم ،كرم عبد الله احمد عوده ،محمد علي اطبيشه ،محمد عمر سليم ،محمد نضال ابو
بكر ،مراد صادق الحاج اسعد ،منار فايق محمد عبدي ،منى زياد حافظ حمامي ،هيثم رياض
حلبي ،ياسمين زاهي عديلي.

أنظمة المعلومات اإلدارية

انس جمال صالحات ،ايه احمد الش���يخ ،بشير سعد ش���تيه ،بيان عبد الكريم بني فضل،
تس���نيم طارق قصراوي ،جاد وائل خليلي ،حنين ممدوح ش���هاب ،روند حسين شوره ،زهراء
سالمه حردان ،سجا محمود قنه ،س���ندس احمد عبيسي ،سندس يوسف ابوشهاب ،عايده
مهند زواوي ،عبد الله رائد بسطامي ،عبير علي علي ،عمرو معزوز سماعنه ،محمد رجا موسى،
محمد فايز عقل ،محمد يوس���ف عيروط ،مها ضياء مس���قله ،نور س���امر قط���ب ،هيا عدلي
حشاش ،ياسمين «محمد خالد» سلمان.

أنظمة المعلومات الحاسوبية

اروى ماجد ابو علي ،اصيل راجح اصالن ،انس أمجد صالحات ،انوار اس���عد عامر ،ايه ماجد
محم���د عبيد ،تامر محمد حاج علي ،توفيق جمال ابو عره ،ديانا اكرم بش���اره ،ديمه محمود
هندي ،ربيع أحمد (علي حس���ن) ،رضاب مهيب ابو يعقوب ،ريما محمد عطايه ،س���انيال عبد
الق���ادر قطمش ،صفاء محمد مصطفى عمارنه ،ضياء بالل ماضي ،عبد الرحمن طلعت اخرس،
عزه زياد يوس���ف عرار ،فراس سامر اقزيح ،قصي «محمد ياسر» حجاز ،قصي تامر بني جامع،
لين مصطفى كوكش ،لينا فارس حس���ين سماره ،مجدي فتحي عبدالله عبده ،مدين مهند
خليل ،مهند محمد عزت هندي ،يوسف احمد سالمه.

الشبكات وأمن المعلومات

احمد س���ميح دريدي ،بركات عبد الرحيم عبوه ،ثروت س���مير أعرج ،خديجه صبري كزامل،
عائش���ه امجد م���كاوي ،فاطمة ج���واد دويكات ،لما ص���ادق ابو زهيد ،محمد نضال موس���ى
حميدات ،هال نسيم نمر جوده ،يارا ضرار حسن القدح ،يافا غسان البزور.

كلية القانون
القانون

عالء عبدالله قرش« ،س���يف االسالم» وائل الحسيني ،أحمد خالد همشري ،أحمد عبد الله
حماد ،أسيد أحمد ناطور ،أسيل محمد يعقوب ،آالء يوسف أبو عايشة ،أمل عبد الرحمن حمد،
أنمار عاهد عامر ،ابراهيم محمود س�ل�امه ،ابراهيم سمير مرعي ،ابراهيم نضال عوده ،احمد
بس�ل�ان فارس ،احمد تيسير شتية ،احمد تيسير الش���يخ ،احمد خالد صفدي ،احمد رياض
اش���قر ،احمد مطلق احمد ابو صفيه ،اخالص مصطفى راضي بشارات ،اخالص وديع عمران،
اسامة سليمان محمد ابو الوفاء ،اسامة عنان شوكت عناب ،اسامه احمد خليل ،اسراء «محمد
رباح» هواش ،اس���راء خليل عاشور ،اس���راء زياد عليان دراغمه ،اسراء عدنان محمد شحاده،
اسماء شاهر عرندي ،اسماء ممدوح عمر عمر ،اسيل باسم بشير اسليم ،اسيل نضال اقحش،
االء ناصر باللو ،امال عزات س�ل�امه مس���المه ،اماني رياض عطيه ،اماني مأمون كلش ،امجد
عايد ابو عصيدة ،امنه غسان حمدان ،امير عبد الله عليات ،اميره توفيق مراعبه ،امين حسام
بني نمره ،انس جهاد قطب ،اياد جهاد نصر ،اياد غس���ان طوقان ،ايه باسل دياب ،ايه عماد
المصري ،ايه ناصر عليلي ،ايه وحيد العملة ،ايوب حس���ن ايوب ،بتول خميس عواده ،بتول
محم���ود «الحج طاهر» ،براء عبد الكريم حنون ،ب���راء عماد الدايه ،بهاء الدين مكارم جوهري،
بيان ابراهيم حروب ،بيان احمد جانم ،بيان عيسى محمد هريش ،بيسان عمر أحمد سماره،
تامر احمد عدوي ،تسبيح حاتم خضير ،تسنيم احمد سخل ،تسنيم كمال عفوري ،ثائر بيان
طبيب ،جابر ضرار خليفه ،جمانه عمر حمد الله ،جميل كسرى عمار ،جميل محمود ضميدي،
جنه فهيم ش���تيه ،جهان «محمد جمال» ششتري ،جورجينا سمير ابو عصبه ،جيداء احمد
الخطيب ،حس���ام حميد صالح بالطي ،حسان عبد الله حجاب ،حسناء نواف باير ،حمدي عنان

ج�ل�ال اصالن ،حمزة عوض محمد علب���ي ،حمزة محمد خضر ،حمزه أحم���د حامد ،حنان «عبد
الرؤوف» موسى «بني شمسه» ،خليل ابراهيم الشيخ قاسم ،داليا توفيق حويطي ،دانا باسل
حج���اوي ،دعاء احمد رواجبه ،دعاء رامز محمد فقها ،دعد صادق عبد الله الس���فاريني ،ديما
ذياب البيضه ،ديما عمار ربحي ساره ،ديما محمد رباع ،دينا احمد الحاج حمد ،دينا زياد رمزي
لبادة ،رانيا نضال عبد الجواد ،راويه غس���ان صابر ابو جبل ،ربى طه علي عامر ،رحاب محفوظ
حالوب ،رزان س���مير ابو سنينه ،رزان عبد الس�ل�ام محمد شتيوي ،رزان محمد سالم الطرشه،
رزان محمد بركات ،رزان نادر حمدان ،رس���ل حس���ني رش���يد بليبله ،رشا امين محمد حماده،
رش���ا سمير أسعد ،رفاء حاتم مصطفى حسن ،رفعت سعدي سائح ،رفيف خيري صوص ،رنا
بهزاد خليل خضر ،رند صالح محمد سليم ،رنين جمال ربايعه ،رنين مجدي خندقجي ،رهام
زياد خرمة ،رهام فايز ش���حادة ،رهام فوزي اغبر ،رهام وليد سخل ،رهف ابراهيم عمر ،روان
ماهر دبك ،روان وائل ابو بكر ،روال خليل عبدالغفور ،زكي محمد مصلح ،زين رضا مرعي ،زينب
ناصر منصور ،زينه عواد عورتاني ،س���ارة «محمد أمين» فارس «شيخ خليل» ،ساره ادم احمد
بدوان ،س���اره ثائر نمره ،ساره يوسف فريد باكير ،سجود صدقي شخشير ،سجود عبد الرازق
عليوي ،س���حر نايف منصور ،س���رى مضر هاني ابو علي ،س���رين تيسير شريم ،سالم نضال
أبو عجينه ،سلس���بيل علي ابو ذراع ،سلطان فواز صايمه ،سلمان رياض سعد احنيني ،سماء
طلعت أخرس ،سماح صالح قراريه ،سندس بديع جابي ،سندس حمدالله سماعنه ،سندس
س���امر محمد زيد ،سندس فؤاد أبو شنب ،سندس وجيه توفيق حشاش ،سهى محمد حمزه
العارضة ،سوسن مهيوب صوافطه ،سيرين يوسف حجاج ،شأس سمير زيدان ،شموخ معتز
بالله ش���اعر ،شهد خالد برهم ،شهد شاكر شعبي ،شهيره عبدالناصر يعيش ،شيرين امجد
قدومي ،ش���يماء بسام حش���يش ،صابرين محمد البدو ،صفاء غسان حمد ،صالح الدين ايمن
دويكات ،ضحى اس���عد اسعد ،ضحى رفيق أحمد بروق ،طارق زياد «شيخ خليل» ،طلب محمد
حلبي ،عبد الرحمن خالد حس���ونه ،عبد الس�ل�ام عمار صالحات ،عبد الفتاح حلمي جالد ،عبد
الفتاح فتحي س���الم ،عبد الله احمد ابوكش���ك ،عبد الله خليل زبيدي ،عبد الله نظام ايوب،
عبدالله فازع عبدالله زيد ،عبل���ه خالد محروم ،عدي فهمي عمار ،عروب نضال مدموج ،عرين
باسم حبوش ،عز الدين سامي عوض ،عزمي طارق دويكات ،عطاء رزق محمود األعرج ،عفيفه
نزار عبد عبد الغني ،عمر خلدون محمد زيد ،عمر صباح محمد قطيط ،عمر عبد اللطيف اعبية،
عم���ر عفيف جمعه ،عمر محمد امدينه ،عميد محمود اس���تيتيه ،غ���اده مصطفى دويكات،
فاطمة فيصل ابو خرمه ،فايز أحمد فايز عزام ،فراس تيسير ابوزاهر ،فرح جمال سيف ،فهد
عزمي عوض ،الرا جمال عرار ،الرا حس���ني اس���وداني ،النا باسم بغدادي ،النا حازم زالبيه ،لما
لؤي الحمارش���ه ،لما هاني قاللوه ،لنا خالد مس���مار ،لوراند هشام حجه ،لين ظافر غزال ،لين
عماد ابو زينه ،ليندا مصطفى عبد الجواد ،مؤمن اسعد حنني ،ماسه عصام ابوبيح ،مجد خالد
الزغل ،مجد فؤاد الشرفا ،مجد محمود حلبي ،محمد جميل سليله ،محمد خير محمد سماعنه،
محمد رائد بظ ،محمد زياد فزاع عامر ،محمد طالب محمد ادعيس ،محمد علي س���عيد ،محمد
فتحي حجي ،محمد ناصر س���لمان ،محمد نعيم عبداللطيف ،محمود جوهر جوهر ،مراد عبد
الرحمن دويكات ،مرح فارس فرح فارس ،مريم خليل نوفل ،معاذ هاني جبر ،معالي ش���وقي
صوالح���ه ،معاوية « محمد حمزه « راضي خالد ،معتز س���هيل عناد فارس ،معزوز عباس عبد
الرحم���ن يامين ،ملك كمال خطيب ،منار منصور صالح الحج طاهر ،منتهى ياس���ر كامل أبو
الغياب ،مهدي عبد الله تيتي ،موده جمال ش���تيه ،ميره عماد محمود زالبية ،ميس���ر احمد
بني عودة ،نائل زاهر عليان ،نادين محمود محمد الش���ايب ،ناصر خيري حنون ،ناهد جهاد
س���لمان ،نجود احمد عبيد ،نداء اسد سالمه ،نداء غس���ان محمد حسين ،ندين موفق فارس
حفايظه ،نسرين ايمن عمارنه ،نسيم عماد محامدة ،نغم باسل مصطفى سالمه ،نغم محمد
كمال حطاب ،نور الدين عزت خليل زكريا ،نور بسام «حج محمد» ،نور داود مبروكه ،نور سعد
طه خاروف ،نور صبيح ذياب عنبوس���ي ،نور محمد س�ل�امة ،نور نعم���ان زهدي حجاوي ،نورا
بس���ام محمد ابو صالحة ،نورا مصباح خطاطبه ،نيفين نض���ال باللم ،هاني وجيه فايز عواد،
هبه ابراهيم رشيد ،هبه عماد سعدي شبارو ،هديل جمال الشاعر ،هديل سامي اقرع ،هديل
عبد الحكيم خراز ،هديل فؤاد يونس صباح ،همام كمال عيس���ه ،هناء عبدالله خضر قرش،
هند غازي صبحي نجار ،هيا حس���ني اسماعيل عوده ،هيا حسين دراوشة ،هيا رائد شحاده،
هي���ا ظاهر محمود عوده ،هيام هيثم فوزي بني فضل ،وئام درويش درويش ،وجدي مهند
بوزيه ،ورود سمير فتحي سلهب ،ورود ياسر فتحي مسمار ،وسيم موسى عليان ،وسيم نبيل
خريش���ه ،وفاء خالد محمد اشقر ،والء كمال نمر عيس���ى ،يارا «محمد ماجد» بزره ،يارا محمد
ابوعلي ،ياس���مين اديب ابو الحيات ،ياسمين ايمن عورتاني ،ياسمين بالل يونس ،ياسمين
رياض الطرش���ه ،ياسمين يوس���ف صقر مصري ،يحيى عبدالرحيم مطلق بشارات ،يزن نابغ
سبع كنعان ،يمان فريد زياده.

كلية الفنون الجميلة
الموسيقى

اس�ل�ام عمر كلبونه ،ضحى احمد ش���قواره ،عالء عيسى بنوره ،عمر تحس���ين عامر ،كمال
فيصل حسين ،لبنى باسم ميتاني ،محمد عالء الدين عمري ،محمد نجيب خمايسه ،معتصم
أحمد عمر ابو خميس ،ميالد سهيل عيسى ،نجود معتز شقواره.

التصميم الداخلي (ديكور)

إياد «محمد ماهر» «محمد حس���ن» قمحية ،احمد رش���اد س���ليمان محمود ،احمد عبد الله
عيس���ى معم���ر ،احمد فؤاد ذياب ،احمد يس���ار عم���وري ،اصيل احمد العم���ري ،اقبال علي
الخطيب ،الغادية حس���ني أبوحاكمة ،اناماريا أيم���ن قمصيه ،براء احمد نعنع ،براءة رضوان
حجاج ،جالل خالد مبروك ،حازم صالح الدين عارضه ،حس���ام نضال نمروطي ،حنين خالد أبو
ناصر ،خضر عماد احول ،داليا أمجد حمارش���ه ،ديانا ناج���ح قراريه ،رزان فتحي العوده ،ريم
محمد ارش���يد ،زينب سمير صالح ،سندس جمال صبح ،شيرين س���امر صايمه ،عبد الجليل
حموده حس���ين ،عبد القادر اس���عد صباح ،عبد الهادي نظام حمد ،عبدالكريم عماد ربايعه،
عبير حاتم عبد الرحيمُ ،عال غسان محمود ،فاطمة محمد الخطيب ،فاطمه محمد مقبول ،لجين
بشار الش���اهد ،ماهر محمد حاليقه ،محمد سليم عمرو ،مرح ياسر قدح ،مالك باسم رشدان،
مالك محمد وليد نجار ،منار ياس���ر احمد عمل���ه ،ناصر غالب محمد الخطيب ،نديم هيثم ابو
هواش ،هيا سليمان الش���امي ،هيا محمد حسين عوينه ،واصف عفان يعيش ،وجدي بشار
برهان حس���يبا ،وعد نضال أحمد راشد ،يارا جميل غريب ،ياس���ر عبد الرحمن الخطيب ،يزن
نادر احمد ،يزن نصر عبوه ،يزيد حمدي جبالي.

الرسم والتصوير

احمد س���هيل ابو الق���رن ،رنا بهجت ابو جي���ش ،روان عبد العفو صالح ،ري���م عبد العزيز
النتشه ،كوكب خليل مغربي.

التصميم الجرافيكي

اريج محمد عبد النبي ،اس���راء سليمان عمران ،اميرة س���ليمان عايش نعمان ،امين حسن
بطه ،ايمان نظام يوسف عوده ،ايه محمد شلطف ،تقوى بالل خميس أبو صفيره ،حازم عمر
ابو سمن ،حنين معن نمر عبد الله ،خلود عنان عبد ربه ،ديما مؤيد عرباسي ،رغد جهاد بريك،
ريم بسام خليف ،زينب نضال اعمير ،سماح محمود موقدي ،سوسن مصطفى مجادلي ،شهد
معتصم عوده ،عامر نزار صندوق���ه ،عبادة مصطفى صوان ،عبير نضال جبر ،غدير عمر رضا
عالونة ،الرا فتح الله محمد اغبر ،لمى أمجد الوي ،لينا سليم شتيوي ،مارسيل عازر ناجح بربار،
محم���د راتب حميدة ،مرح زياد صالح ابو هنيه ،منار ع���زام محمد حالوه ،ميرفتعبد الحكيم
ابو حجله ،ناريمان ربحي عبدالله مليطات ،نجاة محمود ناجي جمعة ،هبه اس���امه جبر ،هبه
سليمان سويدان ،هديل عبد الرحمن شتيوي.

فن الخزف

اح�ل�ام هاني قالل���وة ،تقوى خميس صيرفي ،دعاء خالد اعديلي ،س���هام عنان اس���عاف
الكرمي ،صفاء احمد شقير ،يحيى بسام ابو حيات.

