14

أيــــــام فلـســــطـيــــنــيــة

الخميس 2018/7/12

جامعة الخليل تختتم احتفاالتها بتخريج الفوج الرابع واألربعين من طلبتها
الخلي����ل « -األيام» :اختتمت جامعة الخليل احتفاالته����ا بتخريج الفوج الرابع واألربعين
من طلبة درج����ة البكالوريوس من كليات (الش����ريعة ،اآلداب ،التربية) ،تحت رعاية رئيس
مجل����س أمناء الجامعة الدكت����ور نبيل الجعبري وبحضور عضو الكنيس����ت ورئيس الحركة
العربي����ة للتغيير الدكت����ور أحمد الطيبي وأعضاء مجلس األمن����اء ورئيس الجامعة ونوابه
وأعضاء الهيئتين األكاديمية واإلدارية وممثلي المؤسس����ات الرس����مية ورؤساء البلديات
والجمعيات وحشد كبير من أهالي وذوي الخريجين.
وألق����ى رئيس الجامعة الدكت����ور صالح الزرو كلمة أوضح فيه����ا الجهود التي تقوم بها
الجامعة لتحقيق أهدافها المنسجمة مع رس����التها بعزيمة وثبات لخدمة الوطن وأبنائه،
وتطرق إلى انجازات الجامعة في استحداث تخصصات جديدة.
وألقت كلم����ة الخريجين الطالب����ة عبير أبو ك����ف الحاصلة على مع����دل تراكمي %93.8
وبتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف األولى من كلية اآلداب شاكرة إدارة الجامعة وأساتذتها
بالنيابة عنها وعن زمالئها الخريجين بش����كل عام وخريج����ي البرنامج األكاديمي المكثف
لطلبة الداخل الفلسطيني  48بشكل خاص ،وعبرت عن فرحتها التي زادت بتخريج والدها
وشقيقها ضمن نفس الفوج الرابع واألربعين.
وفي كلمته اش����ار الدكتور الطيبي إلى أن العلم س��ل�اح المقموعي����ن وحثهم على ّ
الجد
والتحلي باالرادة والشموخ للوصول لحقنا بأرضنا ،الحرة العربية ،والتي ستبقى عربية.
ّ
وكرم الدكتور الجعبري الطلب����ة المتفوقين الحاصلين على معدالت  %91فما فوق داعمًا
تطورهم في مسيرتهم المستقبلية.
ً
وبع����د أن قدمت فرقة ك����ورال الجامعة فقرة فنية احتفاال بهذا الحدث ،وجرت مراس����م
التخريج وتسليم الشهادات إلى الطلبة الخريجين وهم على النحو اآلتي:

كلية الشريعة
تخصص أصول الدين

شيرين فؤاد أبو طه ،أيمن سعيد سيد ،خضر علي سالم أبو كف ،خلود إبراهيم محمد عدوان،
س���ارة فريد س���راحنة ،ربى محمد أبو عرقوب ،أبرار مصطفى الهور" ،محمد هاشم" عبد المعز
القواسمة ،مريم س���ليمان العواودة ،إخالص إبراهيم سليمان محارب ،يوسف عامر إسماعيل
جودة ،عفاف سلمان إبراهيم أبو كف ،إسالم علي سالمة الوقيلي ،إيمان سالم نصاصرة ،أريج
باسم محمد الجعبري ،سهير "محمد غالب" حسين زاهدة ،إيناس سمير عكة.

الفقه والتشريع

موس����ى س����ليمان "محمد عبد الله" ش����ويكي ،أحمد صادق فخري حس����ونة ،مروة "محمد
حسين" نتشة ،ش����ادن ياسر حماد طنينة ،سلسبيل عاصم رجب "بيوض التميمي" ،حسام
محم����د أبو عواودة ،آالء محمد رجوب ،إيمان "محمد أس����عد" نيروخ ،ف����داء "محمد فاتح" أبو
عيش����ة ،محمد إبراهيم محم����د الرزيقات ،روان عبد العظيم أبو غزال����ة ،آالء "محمد فهمي"
فياض سدر ،زهيرة س����عدي دنديس ،بيان عمر يعقوب أبو زينة ،محمد جهاد قريع ،عادل
أحمد دنديس ،أبرار س����عدي قواس����مة ،مصعب زياد أبو س����مور ،محمد لطفي جزار ،إيمان
يونس أبو عرار ،حس����ين صالح الزبارقة ،نداء عبد الكريم الزبارقة ،إسراء ناجح أبو القيعان،
رنين عزام عبد الله جعبري ،مريم عبد الرحمن موسى ،فارس محمد واوي ،عدي صالح صالح
العدم ،سهى رسمي عيد أبو عواد ،أحمد يوسف حروب ،عال عادل شوكت مسودة ،مايا عمر
محمد الصغير أبو ش����رار ،إزدهار مصطفى حوامدة ،وفاء ناصر حاليقة ،كوكب محمد سامي
الجعبري ،ش����يماء "محمد شحادة" ش����حادة ،براءة أحمد أبو هشهش ،رنا رشدي الحسيني،
عايش����ة صادق عصافرة ،آية حافظ صوالحة ،مجد مازن اسكافي ،إسراء فضل بدوي ،إيمان
عبد الله س����الم حميدات ،إخالص سفيان محمد غيث ،أنس نعيم خليل فالح ،إسراء محمود
عواودة ،حنان محمد عبد النبي خمايسة ،أصايل رائد محمد طردة ،آالء عايد أبو مارية ،إلهام
عبد المجيد س����لهب ،أحمد عارف قاس����م الراعي ،ندى رجائي أبو شامة ،حسام بالل جعبة،
ليلى عبدو ناجي الجعبة ،هديل وائل العطاونة ،بيس����ان هاني يعقوب أبو رميلة ،مصطفى
جمال الحروب ،س����يزان عماد عواودة ،أماني ياسين سموح ،يوسف حمادة سموح ،إبتسام
محمد عواد براك ،دينا أحمد مس����لم الطويل ،يزيد باس����م "محمد أمي����ن" الجعبري ،تغريد
محمد دياب ش����دفان ،إسالم جواد جاد الله السيوري ،إيمان محمد فرج الله ،مصعب سميح
إبراهيم هور ،أنوار محمد المطور ،إبتهال محمود عايد ش����حاتيت ،حنان أحمد عليان خليل،
محم����د مصباح مخارزة ،محمد عبد الهادي عبد المطلب نتش����ة ،مريم محي الدين الحروب،
مرام أحمد "محمد س����عيد" جعبري ،أفكار س����الم جرادات ،نور زياد محمد زغير ،ورود زياد
عرف����ات أبو بيض ،وفاء ناجح محاريق ،براءة عوض محمد البطران ،س����نابل يونس العقيلي،
آيات سامي حسن زيدات ،ياسمين باسم محمود مناصرة ،بالل غسان دويك ،سميحة جمعة
الجعبري ،بهاء الدين محمد عزمي أبو حماد ،نور بادي سيد.

تخصص رئيسي أصول الدين /فرعي لغة عربية

س����ليم حسين س����ليم الزبارقة ،إبراهيم ش����ريف إبراهيم أبو هاني ،آيات سلمان محمد
العمور ،عبد الرحمن نواف محمد أبو مديغم ،موسى عودة ضيف الله المعابدة.

كلية اآلداب
تخصص اللغة العربية وآدابها

هداية يوسف العدم ،لبنى إسماعيل يوسف عودة ،أروى ياسين أحمد طردي ،أنوار ياسر
حروب ،روان حس����ني إبراهيم عاشور ،نس����يبة محمد محمود ارجوب ،هنادي وليد عصافرة،
هديل عايش الش����ويكي ،أحمد علي محمود س����ويطي ،محمد حكم رجب طردة ،منال نايف
أس����د ،أسماء يوسف عودة أبو كف ،منال خضر الهواشلة ،فاطمة سلمان عمور ،إيمان خالد
العقبي ،عبير خضر أبو كف ،توبة حميد محمد أبو حميد ،أحمد منار عبد المجيد قفيش����ة،
بيان وليد جمل ،حارث روحي أحمد رزيقات ،غادة زياد مطور ،مريم عيسى غنيم ،عبد القادر
خليل جودة ،صهيب ش����ريف إبراهيم أبو هاني ،إس��ل�ام حماد أبو عابد ،ياسمين حماد أبو
عابد ،ياس����مين سلطان دنديس ،أفنان جبريل نجار ،بيان كامل محمد بالصي ،عبد الله عالم
كبها ،عمار شفيق محاجنة ،نريمان باجس السيد.

تخصص اللغة اإلنجليزية وآدابها

بيس����ان ماجد عيسى أبو هاشم ،بتول محمد عمرو ،مروة محمد عبد العزيز قواسمة ،سحر
جهاد حسن جحشن سعدة ،سمية سامي اغريب ،تسنيم عيسى صافي ،شهد أنور أبو عمر،
زياد خليل محمود رش����يد ،أبرار محمد مصطفى هش����لمون ،آية يعقوب قعقور ،هبة محمد
عبد الحليم عملة ،ديما ماجد بكر أبو منش����ار ،صادقة جعفر أبو طربوش ،أفنان "محمد فايز"
مرقة ،منار عزيز محمد عويس����ات ،تقوى صالح محمود غزاوي ،إياد غسان حريز ،مجد أحمد
قاس����م الجرادات ،زينة ناجح ناجي دعنا ،حياة روحي حاليقة ،مالك شحدة النتشة ،مروان
عبد الرحمن عبد الفتاح الشعراوي ،عايشة صالح مسودة ،روان سعيد سراحنة ،حمدة حاتم
محاريق ،إس����حق "محمد ماجد" عبد القادر دعن����ة ،آالء رائد عرفات عمرو ،أحالم محمد أحمد
قواس����مة ،روان ياسر عرفات دنديس ،إبراهيم ناصر صالح الجعبة ،مرام حازم راسم مرقة،
س����ارة حازم نتشة ،نبال عقاب علي شراونة ،لين عاصم خيري جعبري ،غادة يوسف الجزار،
آالء فريد ش����رباتي ،فدوى محمد الدويك ،مالك عيسى ش����كارنة ،يارا ناصر محمود سعيد،
محمد فوزي تميم ،فاطمة يوس����ف س����ليمان أبو جعفر ،رنا سامي ش����ريتح نصاصرة ،أمل
حسين أبو دهيم ،كاميليا إبراهيم س��ل�امة الهواشلة ،سحر حسين أبو عجمية ،أسماء عبد
الجليل يوسف الشحاتيت ،رحيق نبيل محمد العتال ،ميرنا محمد يوسف ،هبة عبد الغني
عثمان جمجوم ،منار عماد محمود الذباينة ،وئام علي القريناوي ،أس����ماء فراج س����ويلم أبو
مطشحة ،أسماء خليل عيد قبوعة ،نور حسين العمور ،افتكار حسين صرايعة.

تخصص رئيسي اللغة اإلنجليزية فرعي اللغة الفرنسية

والء زياد عرفات أبو بيض ،ياس����مين رائد جميل مرعي زيدات ،رغد جعفر يوس����ف وزوز،
شروق خالد موسى ،آيات وائل يوسف دردون ،أسماء محمد محمود نشوية ،أماني إبراهيم
تلبيشي ،أماني عدنان عايش عطاونة ،بريهام هاني خالد سليمان ،لين محمد طيطي ،هالة
بس����ام عزمي س����يوري ،ميس خالد كامل "أبو حمدية غيث" ،معاذ أحمد شوامرة ،نور بسام
دياب الطروة ،أحمد عبد الرحمن العتال ،عفاف باس����ل كاظم حسونة ،روند محمود حرباوي،
آية عبد القادر حسنات ،إخالص إبراهيم نعيم أبو مارية ،بهيجة "محمد خضر" سياج ،مرح
س����امي إسماعيل قيسية ،أماني "محمد عز الدين"لشويكي ،رزان "محمد وائل" احريز ،نورة
كاظم صالح أبو س����نينة ،ربا عاش����ور عبد المحي قفيش����ة ،مريم عيسى خاليلة ،سارة أكرم
"محمد عمر" غزال ،ياس����مين خليل جعبري ،أمل خالد كايد اغريب ،س����وزان ش����حادة محمد
احميدات ،محمد نعمان اس����عيد ،نادية خالد محمد حالحلة ،تس����نيم موس����ى شبانة ،دانا
محمد إسماعيل عثمان ،لجين حمزة حاليقة ،هيا "محمد تيسير" صالح زعتري ،طارق أسامة
النتشة ،بيان اس����حق محمد غيث ،بيان عيسى شطريت ،زهية إبراهيم أحمد حوامدة ،نور
محمد سعد سعو ،رفيف نضال فضل بالي ،ميساء يوسف إسماعيل الجعبري ،تحرير أحمد
حسنات ،مهند نادر أحمد "ناجي عمرو" ،هلينا "محمد عيسى" فنون ،طارق زياد عرجان.

تخصص التاريخ فرعي جغرافيا

س����هير جهاد الدميري ،منى نعمان محمد عطاونة ،عصام خالد محمد قش����قيش ،صفاء
صالح الدين عصفور ،أحمد نايف عبد الله بس����ايطة ،صفا "محمد عمر" إمام ،عماد يوس����ف
قطينة ،أحالم بدر إبراهيم أبو طير ،دعاء ش����حدة محمد عرعر ،زوزان محمد ش��ل�الفة ،إسراء
أحمد خالد محمد ،زياد أحمد عطاونة ،رأفت أمين أحمد ش����وامرة ،أنس محمد يونس ،تمارا
أشرف حمدي أبو سارة ،أسيل إبراهيم عصافرة ،ياسمين إسماعيل محمد رجوب ،علي حسن
عطاونة ،روان إبراهيم دغاغمة ،هدى س����عود يوس����ف طردة ،محمد عبد الحكيم الجرادات،
س����ارة منذر "محمد رشيد" طهبوب ،ريم يعقوب وزوز ،سعد محمود أبو عواد ،محمد هشام
محمد حجوج ،نس����يبة أحمد محمد أبو هدوان ،سندس ناصر عاشور ،سليمان خالد سليمان

سواعدة ،سائدة أحمد محمود أحمد ،دنيا إبراهيم نجار ،أشجان علي خمايسة.

تخصص رئيسي تاريخ /فرعي علوم سياسية

خالد رجائي الجعبري ،عبد الحق إجبارة خالد ابو حماد ،أنوار سميح محمود عداربة ،وسيم
منير س����نقرط ،عمار مجدي محمد بنات ،س����لمان نبيل قنام ،لينا "محمد ناجح" أشهب ،نور
الدي����ن جهاد قريع ،يافا خالد دودين ،س����جى أحمد فطافطة ،ندي����م فريد عبد الرحمن أبو
عصبة ،ندين "محمد عمر" يوسف "كيال التميمي" ،نوال حازم علي القواسمي ،شيرين عبد
الكريم داوود نتش����ة ،شهد فايز شاور ،س����الي رائد محمد أبو عياش ،روان موسى أبو فارة،
رزان عماد الدودة ،أريج زياد أبو ريان ،محمد خالد حميدات.

تخصص رئيسي تاريخ /فرعي آثار

إلهام عوني العيايدة ،بالل باس����م عبد أبو طير ،رائد رس����مي عيس����ى الشوامرة ،نسرين
حس����ن عبد الهادي كراجات ،رؤى ماجد خليل الجوابرة ،سجود محمد أحمد هادية ،تشرين
غس����ان حنيحن ،دانا نظام الجعبري ،شفا يوسف طه الهور ،جازية عيسى صالح شاللدة ،عز
الدين أحمد أبو حسان ،أنهار عادل إعسيلة.

تخصص اإلعالم

مجدي وليد قيمري ،جنات حجازي عمران أبو سنينة ،مروة مروان عبد الحكم بكري ،نانسي
ماجد أبو صبيح ،أحالم محمود عوض العبيات ،سامر كامل صدقي السكافي ،محمد حسيب
قواسمة ،ميس عماد محمود العملة ،ديانا رفيق محمد عالمة ،ماريا محمود التلبيشي ،هيا
حس����ين عادي ،أسماء حس����ين مصطفى حميدات ،مرام علي محمد سرابطة ،عزيزة حسين
أبو زنيد ،رغدة ناصر أحمد الحروب ،ترتيل صبحي القواس����مي ،مرح حسن الشريف ،إيهاب
يعقوب س��ل�ايمة ،مها عامر عبد الجليل رجوب ،سونيا موس����ى زعاقيق ،أريج كمال سياج،
زينب عز الدين فطافط����ة ،ضحى عمر إدكيدك ،أروى إبراهيم الدغامين ،وداد يونس عابد،
نسرين زياد أبو سارة ،لقاء أحمد السراحين ،سوسن خضر عوض الله ،والء أنطون أبو حمامة،
عامر إياد شريف ،أحمد عبد العزيز األطرش ،عبد الرحمن حمد مروح أبو جاموس ،نور الدين
محمد بنات ،هديل نضال عبد الحافظ شاهين ،ليث فايز "محمد سعيد" نتشة ،تامر هشام
طافش ،منار محمد العملة ،ياسمين أنور عبد الحميد العالمة ،أسماء برهان جعبري ،شادن
أنور عزات النتش����ة ،منار ماهر بدر شاهين ،بيسان يونس الزبدي ،رناد مأمون دوفش ،رغد
مأمون دوفش ،روان ياسر علي عقيل ،وجدان نسيم سعدة.

تخصص الجغرافيا التطبيقية

هبة محمد دبابس���ة ،أميرة زاهر ديرية ،أنفال بدر حش���يش ،سناء عيسى ذباينة ،إيمان
نواف يونس شاللدة ،فادي نادر أبو غليون ،أحمد خالد زهور ،بيان خالد أحمد بربراوي ،رشاد
طالب الهليس ،أزهار عطية تالحم���ة ،رزان فايز عواودة ،براءة محمود دعدرة ،أماني مجدي
محمد قدس���ي ،رولى ناصر عقل صالح ،رباب عزام قواسمة ،نيفين غالب حسن عقل ،محمود
طال���ب أحمد زعارير ،س���حر عدنان عصف���ور ،آالء علي محمد أبو ريان ،أميرة ش���حدة طرايرة،
باسم محسن محمد عاشور ،آيات ناصر عصافرة ،خلود يوسف مطاوع الترتوري ،مالك "محمد
داود" عاشور مجاهد ،بيان حسن أبو صبيح ،وعد محمد قواسمي ،براءة بسام طافش غطاشة،
يوس���ف عيسى طوباسي ،إسماعيل يوس���ف قتلو ،هديل عبد الحكيم عبد الفتاح المصري،
تسنيم صالح مصباح الجعبري ،رنا عبد اللطيف "محمد عطا" هشلمون ،ناريمان ماهر حسين
الغزاوي ،دانة أكرم محمد الفطافطة ،سماح "محمد رفيق" شحدة سدر ،أحالم محمد إبراهيم
عواودة ،أريج فايز حس���ن عطاونة ،أس���يل هاني إس���ماعيل ازيادة ،فداء عبد الحميد عوض
البكري ،شهد زياد محمد أبو عيشة ،ملك زهير حسن هنيني ،آية محمد عبد المجيد حالحلة،
آالء يوس���ف عليان إرفاعية ،عمرو عماد عز الدين كاتب���ة ،إيهاب علي أبو صالح ،فاطمة عمر
إبراهيم عابد ،أنوار يوسف محمد مناصرة ،أسماء نافع مشعل ،مالك خالد أديب الجنيدي،
براءة محمد عز الدين عيدة ،براء جمال محمد توايهة ،منار علي حس����ين حناتشة ،سجى
توفيق عبد جحش����ن ،مريم عيس����ى أحمد محمد ،لمياء ناصر كركي ،رهام سمير طه الحيح،
آية خالد عابدين.

تخصص العلوم السياسية

بدر أحمد قواسمة ،عمر عبد الجبار يوسف زغير ،كنعان إدريس شاكر جبارين ،محمد أكرم
الحطبة ،ربحي هارون أبو صبيح ،محمد حس����ين عبد الجواد ساليمة ،بنان محمد إبراهيم أبو
تركي ،محمد ماجد أبو صبيح ،حمزة عبد الرزاق عبد الحكيم الجوالني ،حنين عاكف عويوي،
سالي محمد بد زعاقيق ،ضحى رائف محمود جبران ،أشرقت سمير أبو عياش ،جوليانا سامي
س����الم داود ،عمر عدنان الجعبري ،مرام محمود رواش����دة ،إس����راء محمود برادعية ،مشهور
فرحات عبد الفتاح قفيش����ة ،إسراء بسام غنام ،مؤمن خضر عبد الكريم مرعب ،عيسى جواد
عيس����ى البطش ،بسام أحمد سمامرة ،لبنى نافذ طه عرجان ،شيرين يسري أمين أبو عصب،
فايزة ربحي جعبري ،منال كامل يوس����ف ش��ل�الدة ،عبد المهدي مؤيد عبد المهدي غريب،
أحمد عايد أبو عزيزة.

تخصص السياحة واآلثار

س����ارة أحمد تميمي ،عال أمجد بربراوي ،نس����رين ح����ازم أحمد غنيمات ،ياس����مين جواد
الساليمة ،غرام نادر سالمة مس����المة ،سارة هارون محمد أبو كرش ،شيماء طه أبو عرقوب،
إيمان يونس خالف ،معتز جميل ادعيس����ات ،شروق أحمد عبد الفتاح أبو زينة ،عدي خليل
رجوب ،نغم طارق محمد  ،س����نيورة إبراهيم عبد الله الحلو ،ياس����مين "محمد مجدي" حسن
الزغي����ر ،فرح محم����ود الحوامدة ،زهراء ناج����ح محاريق ،محمود خالد الزبون ،ضحى ش����اهر
حريب����ات ،رغد خالد نمورة ،دانيا عماد قريقي ،لمى مصطفى عبيد الله ،أكرم رزق يوس����ف
فقي����ات ،أمير ري����اض محمد دويات ،مريم أيم����ن جنازرة ،عبد الرحم����ن محمد عبد الرحمن
عجارم����ة ،منال مطر س����لمان الدغامين ،ورود فرج نتش����ة ،حمد بس����ام حم����د عالمة ،براءة
"محمد باس����م" رجب بكري ،إسالم نايف الس����ويطي ،أريج صابر محمود ثوابتة ،نور شاهر
رمض����ان حجة ،صابرين زياد الع����كل ،روان ماجد صوالحة ،هيثم عب����د الرحمن عبد الفتاح
مغالسة ،بهاء عبد المجيد عطاونة ،محمد محمود صالح ،إهداء محمد رجوب ،محمد عبد الله
الحميدات ،فراس جمال أبو عرقوب.

كلية التربية
تخصص التوجيه واإلرشاد

رأفت كايد الش��ل�الدة ،براء وائل موس����ى الشيوخي ،ياس����مين أكرم شحدة عالن ،إيناس
محمد زياد إمام ،داليا منير محمد شويكي ،تسنيم فواز محمود نجار ،مرفت سعدي خورة،
إس��ل�ام عبد الكريم أبو قويدر ،مها س����عيد فراش ،مهيرة عمر بنات ،هالة عدنان الطويل،
عبير محمود عواد دبابس����ة ،هديل جه����اد المرقطن ،بيان "محمد ن����زار" "محمد عزمي" أبو
منشار ،عبده نافذ ش����اهين ،نس����رين عماد محمد اطميزي ،نهاوند زياد شريف حميدات،
مرام مروان حميدات ،رش����ا راشد رفيق اعسيلة ،وصال عماد ش����حاتيت ،تغريد محمد جبر
ش����روخ ،جمانة عيسى رواش����دة ،ياس����مين مصطفى حمدان القديمات ،عائشة عطية أبو
كف ،والء يوس����ف عليان القريناوي ،رباب أحمد محمد أبو حميد ،غدير س����الم إبراهيم أبو
مديغم ،تساهيل إبراهيم سلمان جوابرة ،حنين موسى محمد األطرش ،حنين أحمد محمد
أبو حميد ،كوثر يوسف محمد أبو جامع ،هبة إبراهيم سليمان أبو جامع ،نهال عبد الرحمن
الصانع ،محمد خضر علي أبو كف ،إيمان مس����لم حمامدة ،وفاء س����الم خليل مس����اعد ،منار
عاصم مطاوع ،آالء "محمد ماهر" دياب هشلمون ،غادة محمد عصافرة ،شهد محمود عثمان
دبابس����ة ،بلقيس يونس محمد دار البو ،أحمد إبراهيم أحمد بش����ر ،محمد خليل محمد أبو
عبيد ،عرين باسم أحمد الصقور ،مروة "محمد سميح" داوود أبو خلف ،شيرين محمود "محمد
نور" جعبة ،تس����نيم عبد الرحمن محمود الحسني ،أنوار محمد علي عدوان ،رنين محمد عبد
العزيز الش����روف ،ميرنا محمد عملة ،أنوار عيسى مطور ،تقى رجائي كمال جعبري ،رشا عبد
الفت����اح جردات ،ندى جميل محمد حامد ،نداء وليد محمود بنات ،تس����نيم س����مير غريب،
هديل عيس����ى عطية أبو طير ،ترتيل وائل أبو ميزر ،س����ارة يعقوب نتش����ة ،بيان غالب أبو
عرقوب ،أش����واق محمد سليم أبو قويدر ،مرام "محمد باسم" حميد الدين الشريف ،هبة عبد
الحميد أحمد إخليل ،حنين أكرم يوس����ف عاش����ور ،آية خالد البعيوات ،عبير عوني أبراهيم
عبد الكريم ،س����يما فرحان علي فراحين ،مفلح عياد األطرش ،ياسر يحيى أبو عبيد ،إبتسام
عياد أبو غظية ،س����عيد مقبول القريناوي ،س����ماهر سعيد س����الم النباري ،ريم عودة عزيز
حسنات ،ش����يرين محمد الهزيل ،آالء ياسر علي مشارقة ،وسيم عيسى إدريس ،آالء محمد
أحمد عمرو ،والء عدنان طاهر القواسمة ،نارمين يوسف طروة ،إيمان حامد الحرباوي ،محمد
إبراهيم أحمد غنيمات ،عبير ناصر محمد أطرش ،مروة عمر قشقيش ،كاملة محمود حسين
جبارين ،إبتهال ناصر رش����يد ،إيمان محمود إبراهيم أبو محميد ،محمود ياسر العملة ،وئام
إسحق محمد أبو عيشة ،زينب عدنان راتب محمد ،ثائرة نضال شاللدة ،والء نافز عبد الحميد
مجاهد ،مرفين جعفر علي س����ويطي ،ناريمان خليل سويطي ،براءة محمد محمود حالحلة،
غادة مرزوق عبد المعطي الكتناني ،عرين علي محمد أبو حماد ،كفاح ضيف الله العتايقة،
دينا عامر أحمد شيخ العيد ،جيهان عبد الكريم المكاوي ،رنا علي إبراهيم أبو رقيق ،فاطمة
موسى حميدان أبو حماد ،دالل عامر أحمد شيخ العيد ،مروة عثمان القريناوي ،حنين محمد
موس����ى الشامي ،باسم عبد الكريم أبو غنيم ،دعاء سليم سليمان القريناوي ،موسى سلمان
حسين أبو جودة ،نهاية إبراهيم كتناني.

تخصص معلم المرحلة األساسية الدنيا

تسنيم خليل نجار ،عزيزة حماد عبد الله أبو سيف ،آالء محمد سلمان طوباسي ،ياسمين
يوسف سلمان الطوباس���ي ،تغريد محمد جميل إغريب ،مجد يعقوب الجوالني ،سندس
محم���د عبد الفتاح أبو كف ،إيمان عبد نتش���ة ،مي عفيف جودت هيموني ،س���ماح خالد
أحمد عيايدة ،عمر أحمد حس���ن العصافرة ،مرام يوس���ف محمد أبو يوس���ف ،ريم عوني

لقطة من حفل التخريج.

أمين س���لهب ،راية محم���د فطافطة ،أروى محمود محمد أبو ع���واد ،حنين إبراهيم عواد،
جيهان شالش ش���اهين جردات ،غدير محمود محمد الش�ل�الفة ،سكينة ياسر سالمين،
غدي���ر محمود غنيمات ،إيمان عم���ر عطوان ،مروة جمال إبراهيم اللحس���ة ،مروة محمود
نش���اش ،أريج محمد ذيب مشاعلة ،غفران أحمد القواسمة ،صابرين حسن محمد دعدرة،
غيداء سعود إسماعيل سعدة ،إلهام شاهر عطون ،أفنان مازن نعيم سلهب ،إسراء جمال
موس���ى رماضين ،إسراء سالم أبو مديغم ،سهام فريد سلمان الرميلي ،حنين رمضان أبو
عجاج ،صفاء حس���ن موس���ى قريناوي ،إبتهال إبراهيم سالمة القريناوي ،زاهي أحمد أبو
جودة ،ناهد يوس���ف إس���ماعيل أبو حماد ،مايا فيصل أحمد النعامي ،أحمد إبراهيم أبو
غنيم ،عبير موسى صالح أبو جودة ،ياسمين ناجح محمد السيد ،إيمان شحدة سلمان أبو
عابد ،حربة إبراهيم محمد الس���يد ،أمل إسماعيل حوامدة ،ربيحة سعيد سعدي مدهون،
نس���يبة عبد المالك دبابسة ،ميسر أحمد شريف بصل ،يزن فايز أحمد العطاونة ،هديل
إسحق إبراهيم أبو سنينة ،آالء س���ليمان دعاجنة ،ورود شامي حسين عجلوني ،ياسمين
عيسى جوابرة ،أفنان مصطفى حسنية ،شروق أحمد ديب أبو حماد ،جواهر سالم يوسف
س�ل�امين ،جواد علي زماعرة ،أسيل عمر وراس���نة ،زينب عبد الفتاح حموز ،ورود يعقوب
شمالية ،إسراء محمد عبد القادر درباشي ،آالء محمد ياسر سدر ،رنا محمود طنينة ،أماني
داوود "محمد ش���حدة" بدر ،نجوى إس���ماعيل محمد الحوامدة ،إيمان عماد الحوامدة ،لينا
محمد يوس���ف أبو عرقوب ،هيا رضوان خلي���ل العطاونة ،غدير رياض عايش ،أميرة وائل
سعدي أشهب ،نور روبين "محمد حس���ين" سياج ،براءة سفيان أبو داوود ،أنسام "محمد
عم���اد" زعتري ،آيات جواد محمد أبو طير ،أزهار ماجد عبد الله أبو عواد ،تهاني يونس أبو
تركي ،بيان نور الدين المحتس���ب ،شهد حاتم راجح سلطان ،فادي عاكف فايز عطاونة،
محمد أحمد علي عطاونة ،رناد إسماعيل محمد حروب ،سمية خليل أبو كف ،إسالم جمعة
حسن بن س���عيد ،نجاح سليمان أبو عايش ،إيمان خليل موس���ى أبو عايش ،ختام عليان
س���مارة أبو عرار ،سجى جمعة أبو عرار ،تس���اهيل نواف علي السيد ،منال محمد سالم بن
سعيد ،نس���رين محمود الصانع ،إيمان سيمان العتايقة ،إيمان أحمد إسماعيل أبو عابد،
آالء روحي "محمد ربيع" فاخوري ،مها كايد أبو عنزة ،نزار إبراهيم عطاونة ،ربى إس���ماعيل
محمد حليقاوي ،أنوار أحمد ش���اكر طميزة ،دعاء حمدي عبد الرحيم جوالني ،إناس محمد
محمود الرزيقات ،هنادي عبد الرحمن محمود أبو طير ،لميس محمود أبو الغالس���ي ،منار
محم���ود عبد الرحمن دودة ،رس���مية أحمد محمود الفطافطة ،رغد م���روان إمريش ،أزهار
خليل محمد السمامرة ،أرجوان فايز حسن تلبيشي ،هناء أحمد عبد العزيز قنيبي ،رائدة
س���ليمان العصافرة ،أريج باسم محمد النجار ،شروق عمار ديب ،هديل عباس الشرباتي،
ن���ورا فوزي محم���د ارزيقات ،فتحي جهاد محم���د عصافرة ،محمود أحم���د علي عطاونة،
ش���هد جهاد عبد الرحمن طويل ،حنين محمد حامد دغاغمة ،ديما س���ليمان عبد السالم
الش���ويكي ،آالء نبيل س���الم عمور ،ورود "محمد جمال" صالح ،ختام حمد محمد الحواجرة،
عصام علي حسين أبو هاني ،شروق توفيق القصاصي ،خلود أحمد الزبارقة ،رانية موسى
أبو جامع ،إس���راء محمد عواد براك ،حنان شحدة سليمان عوايشة ،صباح نايف محمد أبو
عجاج ،إيمان عطية النصاصرة،
نمية كايد عتايقة ،منى س���الم مسلم أبو خرمة ،منال س���عود عبد الله أبو كف ،باسل
س���لطان أبو جربوع ،ليالي إس���ماعيل أبو مطير ،وصال جواد يوسف عطا ،هديل إبراهيم
أبو عايش.

تخصص معلم المرحلة األساسية العليا -تعليم التربية اإلسالمية

ش���روق زياد قواسمة ،آالء جمال عبد الفتاح س���راحين ،عائشة إبراهيم عيسى العدم،
حنين ماهر الغ���زاوي ،دعاء أكرم محمد أبو ريان ،أمينة "محم���د عايد" منصور الجعبري،
مجدولين ياس���ر عمايري ،تحرير راجح ع���ودة الحروب ،روان ناصر محمد محمد ،آية جمال
محمد أبو طير ،ياس���مين عايد موس���ى جوابرة ،كتائب "محمد جواد" عزات األطرش ،براء
نظمي "محمد زين الدين" اس���عيد ،لينا نعيم العمور ،مالك منتصر حسن عناني ،عزيزة
عريف رجبي ،إيمان أحمد قرجة.

تخصص معلم المرحلة األساسية العليا -تعليم اللغة العربية

أنوار محمود رواش���دة ،فاطمة عامر عمر أبو عريش ،حنان حس���ين مطاوع ترتوري ،ريم
حمزة ادعيس ،رحمة "محمد س���عدي" علي أحمرو ،دينه نصر يوس���ف السالمين ،إسراء
عدن���ان أبو حماد ،أنوار عيد فريد أبو قويدر ،س���لمى إبراهيم عطية الحريزي ،بثينة عامر
أبو عصا ،غدير ماهر أبو عبيد ،محمد نايف رزق أبو حامد ،وصال س���ليمان أبو رقيق ،معتز
يون���س العمراني ،رهام عبد الكريم س���لمان أبو عصا ،تهاني عل���ي العبيات ،عمر زهير
عبد المجيد أشقر ،إسراء أحمد ش���اكر الزماعرة ،آية "محمد راغب" شعبان أبو شامة ،نداء
نصار زعارير" ،محمد نادر" حفظي جميل ش���ويكي ،رغد مازن الرجبي ،منى سمير شحادة
حلبي ،رنين ياس���ر حماد طنينة ،يسرى إبراهيم مساعد ،إخالص عليان أبو شلظم ،غدير
أحمد عوض الله أبو جودة ،إس���راء محمد عليان ،يوس���ف إبراهيم ش���تيوي البدور ،مراد
صالح الحواجرة ،إيمان سلمان أبو جودة ،سندس سليمان العمور ،عادل سليمان محمد أبو
حميد ،ريم تيس���ير حسن زماعرة ،مريم حمدي عبد الحليم بدوي ،سجى إبراهيم دعدرة،
سجى رمضان رمضان ،شهد عز الدين عبد القادر ادعيس ،روال عبد الله علي دودي ،أماني
مروان محتسب ،ميس���ون الفي محمد أبو حجاج ،إنجي محمد علي الهزيل ،تهاني محمد
الجالوي ،فداء عبد السالم عبد الكريم الزيادنة ،تهاني سليمان حسن عمور ،نداء سليمان
أبو جودة ،عبد السالم دهام األطرش.

تخصص معلم المرحلة األساسية العليا -تعليم اللغة اإلنجليزية

ماس���ة س���ليمان الخضور ،وعد وليد محمد زماعرة ،هديل أمين عبد القديم نتش���ة،
سنابل عايد بدوي ،رغد أسامة أحمد قواسمة ،يحيى خليل حامد القيسية ،بيان مبارك
إبراهيم حميدات ،هيا سميح حميدات ،سائد محمود سويطي ،زهير إبراهيم الحجوج،
إس�ل�ام خالد أبو صيام ،فدوى يوس���ف القريناوي ،إيمان زياد نمر األسد ،إسالم حسن
إبراهيم أبو هاني ،مرام تيس���ير أحمد أبو جعفر ،أنوار صقر السيد ،عمر يوسف سلمان
أبو زايد ،فداء صابر عبد الله جندي ،فاطمة سليمان نواف هزيل ،خالد عبد الكريم حرب
الطوري ،هالة محمد علي الحمامدة ،رؤى حس���ين مصطفى أبو مارية ،برائة يوسف عبد
رب���ه جاد الله ،ش���روق محمود عياش احميدات ،أمجد صالح محم���ود أبو تركي ،إبتهال
موس���ى حسين دراويش ،نفين موسى حس���ين كراجة ،لينا حمزة محمد أبو طير ،أسيل
جمال عبد الرحمن البدوي ،براءة حس���ين ش���حدة الش���ريف ،رزان "محمد عصفور" عبد
الس���ميع جريوي ،تقى سعدي أحمد جنيدي ،مريم محمد سليمان طرايرة ،سرين أحمد
سويطي ،أزهار علي عيسى عاش���ور ،آية وائل محمد إسحق النتشة ،شهد مخلص "أبو
عصب الحس���يني" ،حنين خليل محمد س���عدة ،روض ياس���ر عميرة ،غدير عبد الكريم
نتش���ة ،منار ماهر "محمد كامل" رجبي ،صبحية نادي عبد المجيد ش�ل�الفة ،أسماء عبد
المع���ز جمل ،أنوار أحمد حم���دان البدارين ،أنوار عصام فوزي خضير ،عندليب حس���ن
شحاتيت ،ريم سليمان عبد الله قبوعة ،هبة منجد محمد أبو معمر ،أمير صالح أبو هاني،
هديل محمد مس���عودين ،شفاء س���ليمان عامر أبو عصا ،محمد جسار سالم العطاونة،
دعاء محمد عمر عوض
إيمان عريف ش���ريف رجبي ،ناريمان محمود محمد أبو الكباش ،روان عواد عبد الرحمن
الجعافرة ،أريج محمد حريبات ،هبة ش���اهر "محمد خيري" زلوم ،إيمان عماد كمال اغريب،
هبة هش���ام دويك ،شهد أكرم محمد ش���نيور ،أنس���ام عبد الطيف زكريا مرقة ،إيناس
ياس���ر طميزي ،أحمد محمد جبريل غفيان ،إيمان عفيف "محمد سالم" الشويكي ،حنين

كمال محمد شريف ،ميساء جميل "محمد عبد الرحيم" زيتون ،سيف الدين ناصر "محمد
نعيم" س���يد أحمد ،براءة حازم هش���ام حجازي ،نيرفانا خالد موسى طرايرة ،أشجان عايد
عل���ي إدعيس ،ربى إبراهيم محمد عمايرة ،زهراء موس���ى عبد القادر الحيح ،مي حس���ن
عيس���ى الحوش���ية ،ريم يعقوب محمد العقبي ،لينا صالح محمد الدبسان ،مراد عبد الله
علي الغنامي ،س���هير علي محمد القريناوي ،إيمان أحمد حس���ين أبو بدر ،أسماء خليل
المطالقة ،أصايل سالمة عطية عديسان ،هديل سامي محمد شافعي.

تخصص معلم المرحلة األساسية العليا -تعليم االجتماعيات

رنين عبد الس�ل�ام دنديس ،بيان علي عبد القادر عمرو ،رنا عبد المعطي صالح "أش���مر
نتش���ة" ،داود محمد عمارين ،سجود عبد الله صالح عجارمة ،سالي علي أبو عياش ،ضحى
محمد الراعي ،إيناس عادل إبراهيم حمد ،محمد سميح نمر قصاص ،وفاء جمال دبابسة،
رزان نافذ سالم طروة ،رنين جبريل عبد القادر األطرش ،نور عبد السالم عطا قصراوي ،أمل
موسى محمد ذياب ،سندس داود عبد الرحيم قواسمة ،ساجدة ناجح "محمد يوسف" أبو
س���نينة ،أريج حربي إبراهيم أبو طير ،كوثر بالل الواوي ،أماني عبد المعطي صالح "أشمر
نتش���ة" ،أثير ماهر إسماعيل ذباينة ،إكرام حجازي إسماعيل المشني ،نسيبة إسماعيل
محمد خاليلة ،معتصم محمد شاللفة ،هالة غسان حموري.

تخصص معلم المرحلة األساسية العليا -تعليم الرياضيات

منال زياد نجار ،براء إس���حق أحمد أبو فارة ،سندس كرم "محمد عثمان" الزعتري ،عرين
عبد اللطيف محمد ش���روف ،أمل محمد حس���ن طردة ،إيمان رياض يوسف أبو الجرايش،
إسراء صادق نتشة ،إناس محمد علي عطاونة ،محمد نعيم عبد الرحمن زهور ،هبة "محمد
جم���ال" صالح ،رنين عايد خليل نعمان ،نرمين زياد محمد س���مامرة ،إبتهال إبراهيم أبو
نواة ،سالم أحمد المحاريق ،صبحية سرحان حسن شاللفة ،إلهام محمود رمضان عواودة،
فاطمة أنور عبد العزيز عدم ،سهام عماد عواد الشحرور ،محمود أحمد عقيل ،مروة سعدي
إس���ماعيل إخالوي ،شذا ش���اكر عبد الرزاق أبو خيران ،بلقيس إبراهيم عدوان ،لينا ناجح
خليل سيد أحمد ،مرح فايد محمد جردات ،خولة سميح قصاص ،معتز عبد الواحد مصباح
عقيل ،أسيل محمد شطريط.

تخصص معلم المرحلة األساسية العليا -تعليم العلوم

هديل محمود رزيق���ات ،بيان محمود أحمد الرزيقات ،س���جود عايد عبد الغني ،ضحى
محم���د عبد الفتاح س���راحين ،فيروز صالح جعبري ،صابرين عزم���ي عبد المنعم أبو ريان،
ميساء وليد محمد حجة ،بشائر عبد الحي "محمد مفلح" الجنيدي ،عمر فضل عامر عصافرة،
إبراهيم حسن عامر طردة ،هنادي إبراهيم العطاونة ،وسام تيسير أحمد ياسين ،ترتيل
عزام أبو تركي ،ربى موسى إسماعيل جزار ،شهد رفيق صادق نيروخ ،شهد شكري محمد
حسونة ،شروق موسى عيسى فروخ ،عبير خالد حسن السراحنة ،فاطمة عبد الله مناصرة،
سمير حسين سليم مليحات ،عمر محمد حامد دغاغمة.

تخصص معلم المرحلة األساسية الدنيا – مسار تعليم اللغة العربية

سميرة س���امي أبو عمرة ،أسماء عبد العزيز ش���كري مطالقة ،أحالم حسن سليمان
نصاصرة ،صابرين ضويحي موسى الحجوج ،أحالم عبد الرحمن لباد أبو سمحان ،حنان
باس���م محمد الكريشات ،أمل سلمان أبو عصا ،عبير عبد الوهاب محمود المسعودين،
جواه���ر طالل صانع ،رش���ا محمد خليل أبو ربيعة ،كريمة علي س���لمان الصانع ،أحمد
ذي���ب أبو مديغم ،دنيا خليل عيد نصاصرة ،راضية عيد ع���ودة أبو ربيعة ،حنان عبد
العزيز الرطيل ،إس���راء سلمان محمد العمور ،عمر يعقوب تركي السيد ،أماني شحدة
العمراني ،زياد سلمان بحيري ،ياسمين س���امي شافعي ،هيا سالم امطيرات ،حنين
س���لمان رمضان أبو حميد ،ناريمان عيد أحمد أبو قويدر ،موسى محمود موسى عمور،
هبة سالمة محمد أبو عصا ،رحاب نايف أبو عرار ،خولة سلمان العكة ،سمر عبد القادر
مرزوق أبو عرار ،زينب عاطف عوض أبو عرار ،أمين سليم الدنفيري ،مرام سالم إبراهيم
الس���يد ،خضرة محمد عودة نصاصرة ،بثينة س���عيد النباري ،إبتهال رش���يد سالمة
النباري ،إس�ل�ام دهام األطرش ،فادية محمد قبوعة ،أميرة توفيق أحمد أبو مخ ،حنان
أحمد إبراهيم الوليدي ،براءة ياسين سلمان الهاللي ،أسماء صبري عواد أسد ،فردوس
س���ليم أسد ،خديجة سمير س���ليمان عكة ،أسماء ش���حدة رزق أبو عرار ،هنادي عواد
النباري ،مرام إبراهيم حس���ين ربيدي ،صابرين نواف علي السيد ،ياسمين محمد أبو
الحسن ،عبير س�ل�امة خليل المجنون ،رباب يوسف محمد أبو جامع ،مجد خليل حسن
حبيب الله ،آية علي أبو قرن ،إخالص سليمان عودة النصاصرة ،صابرين يونس أحمد
أبو صهيبان ،ليلى خليل أبو رقيق ،تهاني س���ليمان الس���والمة ،نوال محمد اشتيوي
الددا ،فداء س���لمان سالم أبو عيادة ،ياس���ر محمد سلمان قبوعة ،عالء الدين سليمان
سالمة الهواشلة ،هيا عبد العزيز حسن أبو عصا ،كرم أنور سليمان أبو مديغم ،ميادة
عبد الرحمن محمود أبو إمر ،إعتماد رضوان عبد السالم النصاصرة ،شمس النهار عبد
الرحم���ن عبد الهادي أب���و عابد ،أيوب عليان عقيل العمران���ي ،صابرين يونس محمد
ش���افعي ،إبتسام حس���ين الطوري ،نورة س���ليمان طالب نصاصرة ،طالب علي محمد
الهواش���لة ،س���الم عيد أبو قرينات ،دعاء طالب علي الطاللقة ،تغريد عطية غانم أبو
غليون ،أنوار إبراهيم الش���افعي ،دنيا عودة صالح مصابحة ،س���ماهر عطية الرميلي،
نس���مة عبد العزيز شكري مطالقة ،منال محمد مطر الغنامي ،عبد الله خليل أبو كف،
إيمان حسين حس���ن طوري ،عطاف جميل يوسف زيادنة ،هناء سالم فريجات ،فاتن
س���ليم محمد الحواجرة ،إس�ل�ام محمد اش���تيوي قبوعة ،ريم عيد ميدي ،خلود حسن
إبراهيم أبو ربيعة ،سبير سامي العمور.

تخصص معلم المرحلة األساسية الدنيا – مسار تعليم اللغة اإلنجليزية

م���رام نواف الصانع ،إيناس جبر نمر الصانع ،س���جود زياد نمر األس���د ،س���ماح عودة
الحسنات ،مجد كامل نمر الصانع ،أنوار عمرو فريح أبو غانم ،ريم إبراهيم المعابدة.

تخصص معلم المرحلة األساسية الدنيا – مسار تعليم الرياضيات

ف���دوى محمد نصاصرة ،صابرين س�ل�امة إبراهيم ج�ل�اد ،إيمان عبد الرحمن س���لمان
العوايض���ة ،عبير توفي���ق الكماالت ،عبير عب���د المعطي أحمد أبو تكفة ،أحمد س���لمان
س���ليمان الرييط ،س���حر حس���ن دردون ،إبتهاج محمد أحمد الزبارقة ،أمي���رة زياد فريح
البحيري ،منال موسى أبو فريح ،عفاف حسن سالمة ابو مرعي ،سناء عودة عيادة شليبي،
أماني عودة أبو جليدان ،إيناس حسين أبو عصا ،تحرير أحمد عبد الله الباز ،سجود محمد
حسن عيمدين ،نوار فراج المطيرات.

تخصص معلم صف

حنين برهام جرادات ،منال مرعي عصافرة.

تخصص اللغة العربية-التربية اإلسالمية وأساليب تدريسهما

نهاية إسماعيل عصافرة

تخصص األحياء-الكيمياء وأساليب تدريسهما

تحرير إبراهيم أبو ربيعة.

