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 حفل التخرج السنوي الثاني واألربعون

 خريجو الدورة الصيفية

كلية اآلداب خريجو  

 اللغة العربية وآدابهاتخصص: 

 حنينا بيت -علي محمد رشيد أبو سرية 

 سلواد -مطيع "محمد مشهور" عوض 

  

 اإلنجليزية وآدابهااللغة تخصص: 

 طوبا أم -ياسمين موسى ابوطير 

  

 رئيسي اللغة االنجليزية و آدابها / فرعي الترجمةتخصص: 

 طولكرم -اسيل عبد الفتاح تفال 

 عقب كفر -اشيرة عبدهللا قرابصة 

 ترمسعيا -اناس هيثم غنيم 

 رام هللا -زهير سليم جيوسي 

 القدس -سالي فؤاد طوطح 

 عقب كفر - "بامتياز"عائشة فارس وزوز 

  

 إذاعة / فرعي التلفزة -رئيسي االعالم تخصص:  

 البيرة -خلود وليد الحلو  

  

 صحافة / فرعي العلوم السياسية -رئيسي االعالم تخصص:  

 عبوين -انوار محمد محمد 

 الظاهرية -باسل نزار ربابعه 

 رام هللا -رائد نعيم مناصرة 

 أبو شخيدم-نضال قطامشسجى  

 البيرة -سنابل علي قراقره 

 بدو -عارف اسماعيل عياش 

 رام هللا -عدن فضل فحل 

 حنينا بيت -ليالي نهاد حمودة 

 بيتين -لينا محمد حامد 

 الظاهرية -لينا محمد وريدات 

 كوبر -محمد زياد الفحل 

 رام هللا -محمد علي صقر 

 نابلس -هند عميد كردي 

 رام هللا -والء زاهر حجيجه 

  

 صحافة / فرعي علم االجتماع -رئيسي االعالم تخصص: 

 عارورة -ابراهيم عبد العزيز سليمان 

 أريحا -احمد خالد عمار 

 رام هللا -انوار حسن مصري 

 القدس -دينا وجيه الحلواني 



2 
 

 بيت ريما -عالء خالد ريماوي 

 رام هللا -الرا شحادة الشيخ 

  

 رئيسي التاريخ / فرعي اآلثار الفلسطينيةتخصص:  

 إكسا بيت -نور الدين سالم عبد الوهاب 

 رام هللا -وليد عطية رمضان 

  

 رئيسي الجغرافية / فرعي التاريخ تخصص: 

 القدس -اخالص حسين ابو داهوك 

  

 رئيسي الجغرافية / فرعي العلوم السياسية تخصص: 

 حنينا بيت -ميادة مشهور سيداحمد+ 

 رمون -نعيمة عوض ثبتة 

  

 رئيسي علم النفس / فرعي علم االجتماع تخصص: 

 حنينا بيت -دانا سامر عبده 

 القرع دورا -ريا منير معمر 

 رام هللا -شيرين سعيد شلبي 

 طمون -مها مصطفى بني عودة 

  

 علم االجتماع تخصص: 

 جفنا -اسامة الياس رزق هللا 

 البيرة -اصاله صالح الدين موسى 

 البيرة -امل إياد رمحي 

 بيت ريما -انهار كمال دار ابو زيدان 

 رام هللا -باسل علي جرادات 

 جرير دير -ثراء جاسر صالحة 

 رام هللا -جهاد نزار رجب 

 رام هللا -داليه بشار  حمايل  

 القدس -دينا هيثم الحموري 

 عقب كفر -ريم خميس ساليمة 

 رام هللا -سليمان ماهر بدران 

 زيد بني -عال محمد ارحيمه 

 رام هللا -عالء خليل مسلط 

 نظام دير -قسام محمود يحيى تميمي 

 رام هللا -محمد حافظ بزار 

 البيرة -ميس انور شراونة 

 رام هللا -نرمين ضياء الدين وهبه 

 مشعل ابو دير -هدى احمد الفار 
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 خريجو  كلية األعمال واالقتصاد

 إدارة االعمالتخصص: 

 بيتونيا -اسامة صالح حسين 

 سنجل -امير امعالي علوان 

 سوريك بيت -امير محمد جمل 

 رام هللا -ايه رائد فريحات 

 شقبا -بيسان محمد مصري 

 عين كفر -حسين حمدهللا عيص 

 بيتين -ريم أيمن جرابعة 

 بيتللو -عامر عطا بزار 

 شعفاط -عبد السالم حسن عيسى 

 بيرزيت -عبد الكريم بشير حماد 

 برهام -فراس نائل حسن 

 سلفيت -قلب الدين محمد جودة 

 الجلزون مخيم -لما نضال طرشة 

 رام هللا -محمد سلمان دار الحاج 

 نعمة كفر -محمد ياسر التايه 

 حنينا بيت -نسرين علي البحر 

 أريحا -نور حسين زغاري 

 رام هللا -نينا مازن طوطح 

  

 اقتصاد األعمالتخصص:  

 رام هللا -شهد خالد ابو يمن 

 

 تخصص: االقتصاد

 الفوقا عور بيت -نور عبد الكريم سمارة 

 

 التسويقتخصص: 

 قش أبو -رماء صابر قيوي 

 رام هللا -لورن جورج الرنتيسي 

  

 العلوم المالية والمصرفية تخصص:

 بيتللو -اية أمين دارزيادة 

 مزارع النوباني -رينا زياد مصفر 

 رام هللا -عبد العزيز حسان حرفوش 

 رام هللا -عهود حسين ياسين 

 لقيا بيت -معاذ سليم عاصي 

  

 المحاسبةتخصص: 

 عجول -ايوب حمزة عيسى 

 البيرة -باسل  سعدي  رجوب 

 بيتونيا -بالل عايش روم 
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 ياسوف -جواد صالح حسين 

 رام هللا - "عال "بامتيازجوني الياس الياس 

 بيرزيت -دينا رسالن شيخ إبراهيم 

 عابود -روند ماهر بشري 

 الشيوخ -شادي أكرم عيايده 

 عابود -لمى يعقوب فواضلة 

 بيت لحم -محمد نور فخري قيوي 

 رام هللا -نادر جريس أبو العظام 

  

 

 

التربية خريجو كلية  

 مسار تعليم التخصص -التأهيل التربوي للمرحلة الثانوية  

   -شروق خيري هشلمون 

   -صباح أكرم ياسين 

   -عمار عمران بزبز 

   -عمر تيسير غانم 

 القدس -كفاح محمد ابوقطيش 

   -مجد نزار نوفل 

   -محمد رسمي قواسمه 

   -محمد وائل سموم 

 القدس -هدى هشام هدمي 

   -ياسمين حسام جعبة 

  

 تعليم االجتماعيات -معلم المرحلة األساسية العليا  

 العيسوية -سالم رجب حجازي 

 القدس -هيا وليد مجاهد 

  

 العلومتعليم  -معلم المرحلة األساسية العليا 

 رام هللا -محمد عبدالقادر ابو فخيده 

  

  

 

 

 خريجو كلية الحقوق واإلدارة العامة

 اإلدارة العامةتخصص: 

   -اسيل عفيف بعيرات 

 البيرة -امين عبد اللطيف دار طاهر 

 القبلية المزرعة -انس محمود ابو ربيع 

 جفنا -ايه أسعد عبد القادر 
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 القبلية المزرعة -بشرى محمد شريتح 

 عطارة -بيان مراد قطيري 

 رام هللا -حنان عايد ابو عيد 

 شعفاط -دارين عماد أسعد 

 القبلية المزرعة -داليا ريان ابوقرع 

 عقب كفر -دياال عماد حوتري 

 بيرزيت -سجود جميل أبوالكباش 

 حنينا بيت -شريف زهير ادكيدك 

 إبزيع دير -شيماء وحيد منصور 

 الجلزون مخيم -ضحى جمال ابو حمد 

 بيتونيا -ضحى خالد حسين 

 عارورة -عبد هللا محمد خصيب 

 بيرزيت -فاتن صافي صافي 

 البيرة -كريم أكرم عابد 

 جرير دير -محمد عبدهللا ابومخو 

 رام هللا -محمد منصور القطش 

 رام هللا -نتالي ايسر زين 

  

 رئيسي العلوم السياسية / فرعي االدارة العامةتخصص: 

 نعلين -احمد راتب سرور 

 رام هللا -اسيل خليل درس 

 رام هللا -آيات  عنان دار رمانة 

 رام هللا -ريم عماد عميرة 

 رام هللا -سارة عبد الحكيم مسالمة 

 لقيا بيت -هديل أكرم مفارجة 

  

 رئيسي العلوم السياسية / فرعي عالقات دولية تخصص: 

 شعفاط -جان دارك جورج سنيورة  

 رام هللا -رامز سامي عواد  

 رام هللا -صابرين احمد سليمان  

 البيرة -مهدي جورج كرزم  

  

 القانون: تخصص
 القدس -اشرف عادل هدمي 

 بيتونيا -الرضا محمد جرار 

 سلواد -اميرة سالم شويكية 

 حارث بني خربثا -ثريا منير كفر عيني 

 لقيا بيت -جميله جيمي موسى 

 الجلزون مخيم -دعاء نزار قاسم 

 رام هللا -رسمي الخامس رسمي العاصي 

 الجلزون مخيم -شروق كامل مخلوف 

 رام هللا -طالل صالح صالح 

 رنتيس -عبد الرحمن سميح رياحي 
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 هللارام  - "بامتياز"فؤاد امين مسعد  

 القبلية المزرعة -محمد مراد شريتح  

 الطيبة -ميرنا عماد عاصي  

 صوريف -نزار عادل عدوان  

 قريوت -هديل عبدهللا معمر  

 لقيا بيت -يزن ماهر عاصي  

 

 

كلية الصيدلة والتمريض والمهن الصحية خريجو  

 التمريضتخصص: 

 القدس -اية عماد أبو فرحة 

 حسان بني قراوة -مأمون جميل عاصي 

  

  

  

 

 خريجو كلية العلوم

 األحياء: تخصص 
 القدس -اسماء بسام ابو غنام+  

 القدس -بيان نزار شويكي 

 رام هللا -جوليانا سامر دعيبس 

 رام هللا -ربى أحمد مصطفى+ 

 القدس -طارق عصام فرحات+ 

 الطيرة -نبيلة خالد حمد 

  

 الرياضيات التطبيقية في اإلقتصادتخصص: 

 رنتيس -االء أديب  عابد 

  

 رئيسي الفيزياء/فرعي الرياضياتتخصص: 

 رأس كركر -شيرين رياض فخيدة 

 

 الكيمياءتخصص: 

 كوبر -اسراء سالم برغوثي 

 

الهندسة والتكنولوجيا خريجو كلية  

 هندسة أنظمة الحاسوبتخصص: 

 سلفيت -امير محمد عزالدين علقم  

 البيرة -بيسان اسامه جرار  

 بيرزيت -شذى تيسير خليل  

 رام هللا -عمر محمد مريدي  
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 علم الحاسوب تخصص:

 بلوط دير -بيبرس تيسير قاسم 

 كريسة -حمزه اسماعيل عمايره 

 عرابه -خالد سعد الدين عبد العزيز 

 القدس -مالك حسن غيث 

 بيتونيا -محمد رشاد موسى 

 رام هللا-محمد صادق نعيرات 

 رام هللا -يزن حسين الجالودي 

  

 الهندسة الكهربائيةتخصص: 
 رام هللا -ابراهيم محمد صافي 

 فرعون -احمد ياسر بدير 

 رام هللا -جهاد رياض شحاده 

 رام هللا -حليمة أنور خطاري 

 رام هللا -شادن علي خواجه 

 جنين -قيس عدنان جرادات 

 رام هللا -النا محمد ناصر 

 عالر - "عال "بامتيازمحمد سليم عامر 

 رام هللا -هديل حسن تميمي 

  

 الهندسة المدنية تخصص:

 القدس -احمد خالد فرج 

 رام هللا -زريفة أدهم حامد 

 رام هللا -سامر ابراهيم إمطير 

 ترقوميا -سامر عزيز المصري 

 تقوع -عبدهللا عادل الخطيب 

 رام هللا -غدير نايف عواودة 

 القدس -محمد رائد سلمان  

 عبوين -محمود راضي محمد 

 أريحا   -معن محمد فتياني 

  

 الهندسة المعماريةتخصص: 
 رام هللا -شهد محمد فواقا 

 العبيدية -ورود فايز حساسنه 

 بعلين -والء ابراهيم سمارة 

  

  

 الهندسة الميكانيكية تخصص:

 رام هللا -عدلة عمر عويسي 

 القدس -مجد ماجد مصطفى 
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الدراسات العلياخريجو  كلية   

 اإلحصاء التطبيقيتخصص: 
 نابلس -اسراء صالح ابو حمدان 

 لقيا بيت -باسلة فوزي مفارجة 

 الولجة -حسين أحمد ابو علي 

 قيرة -"بامتياز"عبد هللا عبد القادر طليب 

 عزون -عبدالرحمن عقل الحاج حمد 

 جفنا -فلسطين عوض ناصر 

 القدس -لطيفة رضوان عبد اللطيف 

  

 االقتصادتخصص:  

 سيريس -نصيف فوزي برهم 

 

 التاريخ العربي اإلسالمي تخصص:

 حنينا بيت -ابتسام عبدالحميد ابو ميزر 

 

 الحوسبةتخصص: 

 هللارام  -الدين سعيد معطان نور 

  

 الدراسات الدوليةتخصص:  

 البيرة -جمانة مهنا مناصرة 

 عقب كفر -رشا زاهر نمري 

 خرسا -مرام سالم شحاتيت 

 القدس -هبه سعيد حواش 

  

 الديموقراطية وحقوق اإلنسانتخصص: 

 حنينا بيت -تمارا حافظ عماشه 

 صفافا بيت -ربا رائد سلمان 

  

 علم االجتماعتخصص: 

 بيرزيت -سيراء غسان عبد العزيز سرحان

 

 علم النفس المجتمعيتخصص: 

 حنينا بيت -ميس جمال عوض هللا 

  

 الكيمياء التطبيقيةتخصص: 

 بيتونيا - "بامتياز"ايمان عصام حماد 

 حنينا بيت - "بامتياز"ريما مازن صيام 

  

 اللغة العربية وآدابها تخصص:

 الطيرة -مأمون بوريني آيات 
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 دقو بيت -مسك مصطفى موره 

 

 هندسة المياه والبيئةتخصص: 

 قباطية -مازن يوسف نزال  

 


