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 وناألربعو الثاني  حفل التخرج السنوي

 المشاركين في مراسم حفل التخرج  تعليمات مختصرة لألساتذة
 مساء   5:00الساعة  2017 تموز 01 السبت: الثانياليوم 

 خاصة بيوم االحتفال
 
ال لوي من ممر الط بق مستتتت     4:30النطالق الموكب حوالي الستتتت    االستتتتت  ا  يتم  -1

 لمش غل كلي  الهن س /ط بق مك تب  م  ة شؤون الطلب . 

هي في الرستتتتتوم التو تتتتتيحي   يكون  خول موكب المشتتتتت ركين و م كن ملوستتتتتهم كم  -2
  سم كل مش رك  لى الكرسي المخصص لملوسه. وسيو عالم لق  

 كم  هو مبين في الرسوم ت التو يحي . يمين ويس ر المسرحمن يتم ال خول  -3

كرسي  لى اليس ر  آخرو ( ثم ن   مر ) .كرسي  لى اليمين  آخر إلى ال خوليكون  -4
  . وهكذا للصف األول (ربى خلف ) .

 لى اليس ر  كرسيآخر و (محم  م ي ) . كرسي  لى اليمين  آخر ال خول إلىيكون  -5
 .وهكذا للصف الث ني (ي سر  مرو) . 

كرستتي  لى اليستت ر  آخرو (ستتم   واني . )كرستتي  لى اليمين آخر  ال خول إلىيكون  -6
 .وهكذا للصف الث لث (منى  بو الحالوة . )

كرستتتتي  لى  آخرو (موستتتتى الخ ل ي .) كرستتتتي  لى اليمين  آخر ال خول إلىيكون  -7
 .وهكذا للصف الرابع  ( حم  فتيح  ) .اليس ر 

كرسي  لى اليس ر  آخرو (  مر برك ت) . كرسي  لى اليمين  آخر ال خول إلىيكون  -8
 .وهكذا للصف الخ مس (الفت حمحمو   ب  ) . 

كرسي  لى اليس ر  آخرو (وائل قرا ين) . كرسي  لى اليمين  آخر ال خول إلىيكون  -9
 .الس  سوهكذا للصف  ( لي خوام ) . 

كرسي  لى اليس ر  آخرو (راش  الس   ) . كرسي  لى اليمين  آخر ال خول إلىيكون  -10
 .الس بعوهكذا للصف  (س مي ش ث) . 

كرستتتتي  وآخر ( .  ب  اللطيف  بو حمل )كرستتتتي  لى اليمين ال خول إلى آخر يكون  -11
 .األم ميوهكذا للصف  ( . م زن ح م ) لى اليس ر 

 يبقى مك ن الغ ئب ش غرا .  -12
 طي م     ن م  ي نفي  م كنهم إلى حين اكتم ل الموكب ثم يملستتتو واقفينيبقى المميع  -13

 رئيس الم م   إش رة الملوس.
 واقفين است  ا ا  لخروج الموكب.  نشي  الم م   ويبقونيقف المميع  ن  إنش    -14
ت ا   من الصتتتتتتتف ك آلتييكون الخروج  -15 م م   األم مي: اب ئب الرئيس رئيس ال ن  ، و

وواح   اليمينيخرج واح  من  وهكذا،ثم الصف الذي يليه  الخ. … للشؤون األك  يمي 

 .)كم  في ال خول( اليس رمن 
الط بق ال لوي تمه إلى يكم  في ال خول و بر الممر وستتتتتتتط الممهور الموكب يخرج  -16

 موقع تسليم المالبس.   حيثالهن س  مش غل مبنى في 
 وكل عام وأنتم بخير

 لمن  الحفل
 

 يرمى   م الت خين خالل إق م  مراسم االحتف ل:   مالحظ 
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 األربعونو الثاني حفل التخرج السنوي

 01/07/2017 السبت
 

 ترتيب دخول أعضاء الهيئة التدريسية
 

  الصف األول 

   
   

 المسرحالدخول عن يسار   المسرحالدخول عن يمين 
 
 

  

 ربى خلف   عثمان عامر 

 رافي عصفور   ريم حماد 

 ناريمان مرار   أريج عواودة 
 أريج عبد الرحمن   هبة فطافطة  
 لين حثناوي    غسان البرغوثي 

 سوزان شحادة   وسام لحلوح 
 أسماء فضل   هند صويص 
 دعاء أبو مرة   رانية قصراوي  
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  الثانيالصف  2

   
   

 المسرحالدخول عن يسار   المسرحالدخول عن يمين 

   
 ياسر عمرو   محمد مضية 

 احمد شايب   سناء اللفتاوي  

 تينا رفيدي   حسن لدادوة 

 أبو زهرةمجدي    عدنان أبو عياش 

 رباح أحمد   شيرين الباشا 

 محمود أبو شمة   روال يوسف 

 هنادا خرمة   منال حسان 

 سعد نمر   ماهر عبد اللطيف 
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  لثالثالصف ا 

   

 المسرحالدخول عن يسار   المسرحالدخول عن يمين 

   
 منى أبو الحالوة*   سما دواني 

 ظاهرجمال    وسيم أبو فاشة 

 محمد الجعبري    عبد الكريم أبو عواد 

 محمد كتانة   صالح سليمان 

 غادة ترزي    فهمي أبو علي 

 خليل عمرو   موريس بقلة 

 توفيق عمار   صائب القواس 

 فاتن خلف   محمد أبو ظاهر 

     

 تقرأ أسماء خريجي كلية العلوم 
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  الرابعالصف  

   
 المسرحالدخول عن يسار   المسرحالدخول عن يمين 

   
 أحمد فتيحة   موسى الخالدي 

 أحمد النوباني   ختام سليمان 

 نصر الشاعر   ريما صبيح 

 هاني كباجبة   رفاء الرمحي 

 بدر األعرج   امتياز خالد 

 محمد أبو الرب   حازم أبو سارة 

 أروى أبو كويك   ثابت حامد 

 تغريد عابد   عبد الرحيم موسى 
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  الخامسالصف  

   
 الدخول عن يسار الجمهور  الدخول عن يمين الجمهور

   
 محمود عبد الفتاح   عامر بركات 

 مروان غانم   غسان الخطيب 

 سهى هندية   توفيق دواني 

 سمير الرمال   عازم عساف 

 عبد هللا بشارات   محمد القراعين 

 سونيا نمر   وفاء خاطر 

 موسى سرور   اميليا رابوتشولو 

    أحمد الجنازرة 
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  السادسالصف  

   
 الدخول عن يسار الجمهور  الدخول عن يمين الجمهور

   
 علي خواجا   وائل قراعين 

 حسين الريماوي    أديمار الصغير 

 سامية حليلة   مروان العقيلي 

 نظمي الجعبة   عبد الكريم البرغوثي 

 عبد الرحيم الشيخ   أحمد أبو حماد 

 خالد التخمان   عبد هللا سيد أحمد 

 جوني استيبان   عالء عليان 
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  السابعالصف  

   
   

 الدخول عن يسار الجمهور  الدخول عن يمين الجمهور
   
 سامي شعث*   راشد الساعد 

 حجازي أبو علي   يوسف حسونة 

 باسم الصيرفي   جمال صيام 

 معتز دريدي   محمد حنيني 

 إدوارد صادر   لينا ميعاري  

 *عال الخليلي*   عالء العزة 

    جميل حرب 

 
 اآلدابقرأ أسماء خريجي كلية ي* 

 ** تقرأ أسماء خريجي كلية التربية
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  األماميالصف  

   
 الجمهورالدخول عن يسار   الدخول عن يمين الجمهور

   
 محمد األحمد   حسن عبد الكريم 

 ياسر العموري    رانية أبو حمدة 

 غريس خوري   مجدي المالكي 

 طالل شهوان   خالد صويلح 

 خالد أباظة   عاصم خليل 

 مازن حامد   رانية جبر 

    عبد اللطيف أبو حجلة 

 


