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كلمة رئيس الجامعة

الخريجات والخريجون،

فــي البدايــة ،أهنئكــم أنتــم وأهاليكــم بتخرجكــم مــن
ً
ـتقبال باهـ ًر ا فــي حياتكــم
جامعــة بيرزيــت ،وأتمنــى لكــم مسـ
العمليــة ،وأن تســاهموا فــي بنــاء الوطــن ورفعتــه.
نحتفــل اليــوم بتخريــج الفــوج الســادس واألربعيــن،
وكذلــك الفــوج الخامــس واألربعيــن الــذي حالــت ظــروف
جائحــة كورونــا دون أن نحتفــل بــه العــام الماضــي.
ونشــعر فــي جامعــة بيرزيــت بالفخــر فــي هــذه األيــام،
التــي نــرى فيهــا حصــاد زرعنــا ،وحصــاد جهــد األهالــي
وتعــب الخريجيــن خــال ســنوات دراســتهم ،لينطلقــوا
إلــى ســوق العمــل ،متس ـ ّلحين بالعلــم والثقافــة والقيــم
التــي زرعتهــا فيهــم جامعــة بيرزيــت ،ليكونــوا مواطنيــن
صالحيــن ،وفاعليــن فــي مجتمعاتهــم.
لقــد اســتطاعت جامعــة بيرزيــت أن تحافــظ علــى ســير
العمليــة األكاديميــة خــال جائحــة كورونــا ،وكانــت سـبّاقة
فــي التحــول الســريع إلــى التعلــم والتعليــم اإللكترونــي
والتعليــم المدمــج ،ومواءمــة البنيــة التحتيــة للجامعــة،
وتأهيــل كادرهــا لهــذا التحــول.
وخــال الفتــرة الماضيــة ،واصلــت بيرزيــت التطويــر
األكاديمــي ،عبــر إطــاق تخصصــات جديــدة ،أبرزهــا
الدكتوراة في علم الحاســوب ،والدكتوراة في الرياضيات،
وعــدد مــن برامــج البكالوريــوس والماجســتير ،وتحديــث
المســاقات المطروحــة ،وطــرح مســاقات جديــدة ،إضافة
إلــى حصولهــا علــى اعتمــاد كليــة متوســطة للتعليــم
التقنــي والمهنــي علــى مســتوى الدبلــوم المتوســط.
كمــا واصلــت الجامعــة تطويــر بنيتهــا التحتيــة ،إذ افتتحــت
محطــة للطاقــة الشمســية بقــدرة  1ميغــاواط ،وبــدأت
تنفيــذ أعمــال إلعــادة تأهيــل وتطويــر الطــرق الخارجيــة
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والداخليــة فــي الجامعــة ،وإنشــاء مواقــف ســيارات
وبوابــات للحــرم الجامعــي.
واســتمرا ًر ا لتميّــز جامعــة بيرزيــت ،فقــد حصــد طلبتهــا
وأكاديميوهــا العديــد مــن الجوائــز فــي مســابقات محليــة
وعربيــة وعالميــة ،لتراكــم هــذه اإلنجــازات علــى تميّــز
الجامعــة خــال مســيرتها.
هــذا يــوم فرحكــم أنتــم وأهاليكــم ،ونحــن ســعداء بقــرب
عــودة الحيــاة إلــى طبيعتهــا ،لتســجلوا فــي ذاكرتكــم
هــذا اليــوم الــذي كنتــم تنتظرونــه مــن يومكــم األول فــي
جامعــة بيرزيــت.
ســننتظر أن نشــاهدكم تحفــرون طريــق نجاحكــم فــي
حياتكــم العمليــة ،راجيــن لكــم التوفيــق والنجــاح الدائميــن.
د .عبد اللطيف أبو حجلة
رئيس الجامعة

رؤيتنا
مؤسسة ريادية بكافة مكوناتها تساهم في اإلنتاج المعرفي في بعديه الوطني والعالمي.

رسالتنا
توفيــر بيئــة مســتنيرة ذات اســتقاللية تتيــح حريــة الفكــر والتعبيــر ،وتحــرص علــى الممارســات الديمقراطيــة
والحــوار ،وتحفــز التميــز واإلبــداع واالبتــكار والرياديــة فــي التعليــم والتعلــم والبحــث ،لرفــد المجتمــع بالكفــاءات
والمعــارف التــي مــن شــأنها قيــادة التغييــر والمســاهمة فــي رقيــه وتقدمــه.

قيمنا
تتبنــى الجامعــة ضمــن قانونهــا وأنظمتهــا وإجراءاتهــا ونشــاطاتها المبــادئ والقيــم التــي تكفــل توجيــه أداء
المؤسســة بكافــة مكوناتهــا لتحقيــق رســالة الجامعــة ورؤيتهــا علــى أكمــل وجــه ،وهــذه القيــم هــي :التميــز،
والعدالــة والمســاواة ،وحريــة التعبيــر ،والنزاهــة والمهنيــة ،والتنــوع ،والتنميــة المســتدامة ،والتعلــم مــدى
الحيــاة.

5

حقائق ومعلومات عن الجامعة
تضــم الجامعــة تســع كليــات ،وتطــرح  114برنامجــا أكاديميــا ،منهــا  76برنامجــ ًا يــؤدي إلــى درجــة البكالوريــوس ،و34
برنامجــ ًا يــؤدي إلــى درجــة الماجســتير ،وبرنامــج دكتــوراة واحــد فــي العلــوم االجتماعيــة ،وبرنامجــان لدرجــة الدبلــوم،
باإلضافــة إلــى برنامــج الدراســات العربيــة والفلســطينية للطلبــة األجانــب .PAS

كليات الجامعة هي:

كلية الهندسة والتكنولوجيا

كلية الدراسات العليا

كلية الحقوق واإلدارة العامة

كلية اآلداب

كلية الصيدلة والتمريض والمهن الصحية

كلية العلوم

كلية التربية

كلية األعمال واالقتصاد،

كلية الفنون والموسيقى والتصميم.

تضــم الجامعــة  11معهــد ًا ومركــز ًا متخصصـ ًا .تقــدم برامــج أكاديميــة فــي الدراســات العليــا ،باإلضافــة إلــى عملهــا فــي
الدراســات واألبحــاث وتطويــر السياســات .وتهتــم المراكــز فــي عملهــا ببنــاء القــدرات والتطويــر المهنــي والتدريــب
الموجــه للمؤسســات واألفــراد ،وهــي:
معهد الحقوق

معهد مواطن للديمقراطية وحقوق اإلنسان

معهد الدراسات البيئية والمائية

مركز التعليم المستمر

معهد الصحة العامة والمجتمعية

مركز تطوير اإلعالم

معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية

مركز دراسات التنمية

معهد دراسات المرأة

مركز مختبرات جامعة بيرزيت للفحوص

معهد سميح دروزة للصناعات الدوائية
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يبلغ عدد الطلبة الملتحقين في جامعة بيرزيت للعام األكاديمي

15,144

2021/2020

1,466 13,523
منهم ملتحقون في
برامج البكالوريوس

ملتحقون في
برامج الدراسات
العليا (الماجستير
والدكتوراة)

نسبة اإلناث إلى الذكور

38%
62%
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توزيع خريجي الفوج الخامس واألربعين حسب الكليات والجنس للعام الجامعي 2020/2019
الكلية

عدد الخريجين

المجموع

ذكور

إناث

كلية اآلداب

82

404

486

كلية األعمال واالقتصاد

327

468

795

كلية التربية

25

85

110

كلية الحقوق واإلدارة العامة

123

294

417

كلية الصيدلة والتمريض والمهن الصحية

23

135

158

كلية العلوم

22

87

109

كلية الفنون والموسيقى والتصميم

1

0

1

كلية الهندسة والتكنولوجيا

260

183

443

كلية الدراسات العليا

139

250

389

1002

1906

2908

المجموع

توزيع خريجي الفوج الخامس واألربعين حسب المحافظة والجنس للعام الجامعي 2020/2019
المحافظة

ذكور

أريحا

6

إناث
15

21

بيت لحم

43

56

99

جنين

23

30

53

الخليل

52

51

103

رام هللا والبيرة

577

1109

1686

سلفيت

22

40

62

غزة

0

1

1

طوباس

2

1

3

طولكرم

33

26

59

القدس

209

544

753

قلقيلية

6

7

13

نابلس

25

20

45

أخرى

4

6

10

1002

1906

2908

المجموع
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عدد الخريجين

المجموع

توزيع خريجي الفوج السادس واألربعين حسب الكليات والجنس للعام الجامعي 2021/2020
الكلية

عدد الخريجين

المجموع

ذكور

إناث

كلية اآلداب

78

482

560

كلية األعمال واالقتصاد

313

485

798

كلية التربية

44

90

134

كلية الحقوق واإلدارة العامة

122

224

346

كلية الصيدلة والتمريض والمهن الصحية

24

138

162

كلية العلوم

17

78

95

كلية الفنون والموسيقى والتصميم

3

4

7

كلية الهندسة والتكنولوجيا

298

238

536

كلية الدراسات العليا

150

305

455

1049

2044

3093

المجموع

توزيع خريجي الفوج السادس واألربعين حسب المحافظة والجنس للعام الجامعي 2021/2020
المحافظة

عدد الخريجين
ذكور

أريحا

3

إناث
10

المجموع
13

بيت لحم

40

40

80

جنين

32

33

65

الخليل

57

54

111

رام هللا والبيرة

565

1168

1733

سلفيت

30

45

75

غزة

1

0

1

طوباس

6

5

11

طولكرم

30

32

62

القدس

203

582

785

قلقيلية

12

4

16

نابلس

52

32

84

أخرى

18

39

57

1049

2044

3093

المجموع

9

34

مبنى رئيسي ًا
ً
( 3منها تحت اإلنشاء)

9

4
مكتبات

1

1

4

6

كليات

مرصد
فلكي

مالعب
رياضية

1

7

سكن للطالبات
(قيد اإلنشاء)

10

متحف
ومسرح

كافتيريات

محطات
لتوليد الطاقة
(آخر محطة تم افتتاحها بقدرة  1ميغا واط)

لمحة تاريخية

1924
الســيدة نبيهــة ناصــر والســيدة رتيبــة شــقير
تؤسســان فــي بلــدة بيرزيــت “مدرســة بيرزيــت
للبنــات” بهــدف توفيــر فــرص التعليــم للفتيــات
مــن البلــدة والقــرى المجــاورة.

1930
مدرســة بيرزيــت تصبــح ثانويــة مختلطــة للبنيــن
والبنــات.

1932
تغيــر اســم المدرســة وأصبــح “مدرســة بيرزيــت
العليــا

1942
مدرســة بيرزيــت العليــا يصبــح اســمها “كليــة
بيرزيــت” ،مــع بقائهــا مدرســة ثانويــة

1948
تســتمر كليــة بيرزيــت فــي أداء رســالتها بالرغــم
مــن النكبــة التــي حلــت بالشــعب الفلســطيني
وتشــارك باســتقبال وتوفيــر فــرص التعليــم
للطلبــة الالجئيــن الذيــن قدمــوا إلــى المنطقــة.

1953
كليــة بيرزيــت برئاســة الســيد موســى ناصــر تبــدأ
بتدريــس مســاقات الســنة األولــى علــى مســتوى
الجامعــة بإضافــة الصــف الجامعــي األول بفرعيــه
العلمــي واألدبــي.

1961
كليــة بيرزيــت تضيــف مســاقات الســنة الثانيــة
إلــى مناهجهــا بإضافــة الصــف الجامعــي الثانــي،
وتمنــح شــهادة الدبلــوم المتوســط فــي الســنة
التاليــةُ .ت َ
لغــى الصفــوف االبتدائيــة واإلعداديــة
والثانويــة تدريجيـ ًا خــال الســنوات الســت التاليــة،
بحيــث تصبــح كليــة جامعيــة متوســطة فقــط.
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لمحة تاريخية

1967
بعــد انقطــاع قصيــر ،بســبب االحتــال اإلســرائيلي
للضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة فــي حزيــران ،1967
تعــود كليــة بيرزيــت إلــى العمــل علــى الرغــم مــن
الظــروف المحيطــة.

1972
كليــة بيرزيــت برئاســة الدكتــور حنــا ناصــر تطلــق
برنامجهــا الدراســي الجامعــي المكــون مــن أربــع
ســنوات لمنــح شــهادتي البكالوريــوس فــي اآلداب

1973
تحويــل المؤسســة مــن مؤسســة خاصــة إلــى
مؤسســة عامــة وتشــكيل مجلــس أمنــاء مــن
المواطنيــن المهتميــن بشــؤون التعليــم ليتولــى
ُســجّ ل المجلــس
مســؤولية كليــة بيرزيــت .ي َ
رســمي ًا الحقــ ًا بعــد التغلــب علــى معارضــة
ســجّ ل
ســلطات االحتــال اإلســرائيلي .كذلــك ُت َ
ملكيــة األراضــي فــي موقــع حــرم الجامعــة الجديــد
باســم مجلــس األمنــاء.
تغلــق ســلطات االحتــال اإلســرائيلي الحــرم
الجامعــي بأمــر عســكري لمــدة أســبوعين.
ويفــرض اإلغــاق خمــس عشــرة مــرة خــال
العقديــن التالييــن.

وفــي العلــوم .ويبلــغ عــدد البرامــج األكاديميــة
ســبعة برامــج ،ويبلــغ عــدد الطلبــة الملتحقيــن
مئتــي طالــب وطالبــة مــن األراضــي الفلســطينية
كافــة.
البــدء فــي برنامــج العمــل التعاونــي كمتطلــب
إلزامــي لكافــة طلبــة درجــة البكالوريــوس.
وتأســيس العديــد مــن البرامــج التنمويــة
والمجتمعيــة والتطوعيــة فــي الســنوات الالحقــة.
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ســلطات االحتــال اإلســرائيلي تبعــد رئيــس
الجامعــة الدكتــور حنــا ناصــر فــي تشــرين الثانــي
 1974إلــى لبنــان ،ويقــود الجامعــة مــن العاصمــة
األردنيــة عمــان مــع الدكتــور جابــي برامكــي الــذي
تولــى رئاســة الجامعــة بالوكالــة.
كليــة بيرزيــت تضيــف مســاقات الســنة الثالثــة
إلــى مناهجهــا ،بإضافــة الصــف الجامعــي الثالــث.

لمحة تاريخية

1975
تغييــر اســم كليــة بيرزيــت ليصبــح “جامعــة
بيرزيــت” تشــمل كليــة اآلداب وكليــة العلــوم،
خــال الســنة الدراســية .1975/1976

1977
تولــي الســيد توفيــق أبــو الســعود مســؤولية
رئاســة مجلــس أمنــاء الجامعــة.
جامعــة بيرزيــت تصبــح عضــو ًا فــي االتحــاد
العالمــي للجامعــات فــي نيســان  ،1977كأوّ ل
جامعــة فلســطينية فــي اإلتحــاد.
تأســيس برنامــج الماجســتير فــي التربيــة ،أول

1976

برنامــج دراســات عليــا فــي فلســطين.
بــدء أعمــال لجنــة الدفــاع عــن حقــوق أبنــاء
الجامعــة األســرى لــدى ســلطات االحتــال

تأسيس كلية اآلداب وكلية العلوم.

ا إل ســر ا ئيلي .

جامعــة بيرزيــت تصبــح عضــوا فــي اتحــاد
الجامعــات العربيــة فــي نيســان  ،1976كأول
جامعــة فلســطينية فــي االتحــاد.
جامعــة بيرزيــت تحتفــل بتخريــج الفــوج األول
مــن خريجــي البكالوريــوس فــي اآلداب والعلــوم.
البــدء فــي برنامــج محــو األميــة وتعليــم الكبــار،
الــذي كان أحــد البرامــج الرياديــة ،قامــت الجامعــة
مــن خاللــه بــدور أساســي فــي إرســاء ونشــر فكرتــه
إلــى مؤسســات أخــرى.

1978
التسجيل لمجلس األمناء الجامعة قانوني ًا في
أيلول  ،1978وانتخاب السيد توفيق أبو السعود
أول رئيس لمجلس أمناء الجامعة بعد تسجيل
المجلس رسمي ًا.
تأسيس كلية التجارة واالقتصاد -كلية األعمال
واالقتصاد حالي ًا.
تأسيس معهد الصحة العامة والمجتمعية.
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1979
تأسيس كلية الهندسة– كلية الهندسة
والتكنولوجيا حالي ًا.

1982
تأســيس مركــز صحــة البيئــة (مركــز مختبــرات
جامعــة بيرزيــت للفحــوص الحقــ ًا).

1984

االحتــال اإلســرائيلي يصــدر أمــر ًا عســكري ًا يضــع
مؤسســات التعليــم العالــي تحــت إمــرة الحاكــم
ّ
ويمكنــه مــن التحكــم فــي
العســكري اإلســرائيلي،
عمليتــي تســجيل الطلبــة وتعييــن الموظفيــن.
جامعــة بيرزيــت تقــود حملــة وطنيــة ضــد األمــر
العســكري ،مــا أدى إلــى تراجــع ســلطات االحتــال
عــن تنفيــذه.
تدشــين حــرم الجامعــة الجديــد بافتتــاح مبنــى
كليــة العلــوم (يضــاف قســم آخــر للمبنــى فــي
العــام .)1997

1981
تولــي الدكتــور ســعدي الفقيــه نائــب رئيــس
مجلــس أمنــاء الجامعــة رئاســة مجلــس أمنــاء
الجامعــة خلفــ ًا للســيد توفيــق أبــو الســعود.
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سلطات االحتالل اإلسرائيلي تغلق الجامعة
لمدة شهر واحد .وجيش االحتالل اإلسرائيلي
يطلق النار على الطالب شرف الطيبي ،وهو أول
شهيد من طلبة الجامعة.
افتتاح مبنى كلية الهندسة (كلية عمر العقاد).
وافتتاح مبنى المشاغل الهندسية (يضاف
قسم آخر للمبنى في العام .)1995

1985
انتخاب الدكتور سعدي الفقيه رئيس ًا لمجلس
أمناء الجامعة.
افتتاح مكتبة الجامعة الرئيسية (مكتبة
يوسف أحمد الغانم) ،يضاف ملحق للمكتبة في
العام .2004
افتتاح مبنى اإلدارة (مبنى وليد قطان وزين
مياسي) وافتتاح قاعة الشهيد كمال ناصر تبرع ًا
من السيد عبد المحسن القطان.
سلطات االحتالل اإلسرائيلي تغلق الجامعة
خالل األعوام  1985-1987خمس مرات لمدة يبلغ
مجموعها سبعة أشهر.

لمحة تاريخية

1988
انتخاب الدكتور درويش نزال رئيس ًا لمجلس
أمناء الجامعة.
إغالق جامعة بيرزيت للمرة الخامسة عشرة
خالل موجة من عمليات اإلغالق للمدارس
والكليات والجامعات من قبل سلطات
االحتالل اإلسرائيلي خالل االنتفاضة األولى.
يستمر اإلغالق لفترة واحد وخمسين شهر ًا
ً
عمال غير قانوني
تعتبر إسرائيل خاللها التعليم
وإجرام ّي ًا .خالل هذا اإلغالق الطويل ،تستمر

1993
رئيــس الجامعــة الدكتــور حنــا ناصــر يعــود إلــى
االراضــي الفلســطينية المحتلــة فــي نيســان 1993
بعــد أن أمضــى أكثــر مــن ثمانــي عشــرة ســنة فــي
المنفــى ،ويســتلم رئاســة الجامعــة مــن الدكتــور
جابــي برامكــي الــذي ترأســها بالوكالــة خــال فتــرة
إبعــاد الدكتــور ناصــر حيــث كانــت مــن أصعــب
الفتــرات التــي مــرت بهــا االراضــي الفلســطينية
وواجهتهــا الجامعــة بــكل حكمــة وصبــر.
افتتــاح مبنــى كليــة التجــارة واالقتصــاد -كليــة
األعمــال واالقتصــاد الحقــ ًا( ،مبنــى عبــد الرحمــن
الجر يســي).
تأسيس معهد الحقوق.

الجامعة بالعمل بشكل سري في مجموعات
دراسية مصغرة وضمن ترتيبات مؤقتة خارج
حرم الجامعة.

1991
تأسيس مركز التعليم المستمر.

1994
تفعيــل برنامــج الماجســتير فــي التربيــة بعــد
تجميــده أثنــاء االنتفاضــة الفلســطينية األولــى،
والبــدء فــي برنامــج الماجســتير فــي الدراســات
الدوليــة.
تأســيس معهــد إبراهيــم أبــو لغــد للدراســات
الدوليــة.
تأسيس معهد دراسات المرأة.
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1996
تأسيس كلية الدراسات العليا وإطالق برامج
جديدة في حقول مختلفة في الدراسات العليا.
افتتاح مبنى عيادة الجامعة (مبنى عزيز
شاهين).
تأسيس مركز تطوير اإلعالم.

1997
تأسيس مركز دراسات التنمية

1998
افتتاح مبنى معهد الحقوق
(بدعم من الحكومة الفرنسية والحكومة
القطرية).
يضاف ملحق للمعهد في العام  2009بدعم
من الحكومة الفرنسية.

1999
فتتــاح مبنــى آل مكتــوم للخدمــات والنشــاطات
الطالبيــة (مبنــى الشــيخ راشــد بــن ســعيد آل
مكتــوم).
افتتاح مركز ديانا تماري صباغ للفنون الجميلة.
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2001
جيش االحتالل اإلسرائيلي يقيم حاجز ًا عسكري ًا
قرب قرية سردا على طريق رام هللا -بيرزيت ،ما
يضع الجامعة تحت الحصار الفعلي لمدة تقارب
الثالث سنوات ،وتستمر الجامعة بأعمالها
بالرغم من الصعوبات.
افتتاح مبنى كلية الدراسات العليا (مبنى
نسيب شاهين).
تأسيس معهد الدراسات البيئية والمائية.

2002
انتخــاب اآلنســة ســبأ عرفــات رئيســ ًا لمجلــس
أمنــاء الجامعــة.
جامعــة بيرزيــت تطلــق حملــة الحــق فــي التعليــم
مــن أجــل توفيــر المســاعدة القانونيــة لطلبــة
الجامعــة وموظفيهــا الذيــن تقــوم ســلطات
االحتــال اإلســرائيلي بقمعهــم واعتقالهــم.

2003
انتخاب السيد إبراهيم الدقاق رئيس ًا لمجلس
أمناء الجامعة.

لمحة تاريخية

2004
تعيين الدكتور نبيل قسيس رئيس ًا للجامعة
خلف ًا للدكتور حنا ناصر.
افتتاح ملحق مكتبة الجامعة الرئيسية بدعم
من دولة الكويت.
تأسيس كلية الحقوق واإلدارة العامة (يبلغ
عدد الدوائر األكاديمية في الكلية حالي ًا ثالث
دوائر تطرح أربعة برامج أكاديمية تؤدي إلى درجة
البكالوريوس).
افتتاح مبنى مملكة البحرين لدراسات المرأة.

2005
تأسيس متحف جامعة بيرزيت.

2007
افتتاح مبنى كلية اآلداب (مبنى عزيز شاهين).

2008
تأســيس كليــة التمريــض والمهــن الصحيــة
المســاندة (كليــة الصيدلــة والتمريــض والمهــن
الصحيــة الحقــ ًا) ،وتأســيس مركــز نجــاد زعنــي
للتميــز فــي تكنولوجيــا المعلومــات وافتتــاح مبنــى
لــه.

2009
افتتاح مبنى سعيد خوري لدراسات التنمية.

2006
انتخاب الدكتور حنا ناصر رئيس ًا لمجلس أمناء
الجامعة.
تأسيس كلية تكنولوجيا المعلومات .يتم
دمجها الحق ًا مع كلية الهندسة وتصبح كلية
واحدة تحت اسم كلية الهندسة والتكنولوجيا.
افتتاح مبنى التربية الرياضية (مبنى محمد
عمران بامية ووليد الكيالي).

2010
تعيين الدكتور خليل هندي رئيس ًا للجامعة
خلف ًا للدكتور نبيل قسيس.
افتتاح مبنى كلية التمريض والمهن الصحية
المساندة -كلية التمريض والصيدلة والمهن
الصحية الحق ًا (مبنى غالب يونس).
تأسيس كلية التربية ،وافتتاح مبنى كلية
التربية (مبنى محمد عمران بامية).
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لمحة تاريخية

2011
افتتاح مبنى الرئاسة (مبنى وليد وهيلين قطان).

2013
افتتــاح مبنــى كليــة تكنولوجيــا المعلومــات (مبنى
منيب رشــيد المصري).
افتتاح مبنى محمد المسروجي لإلعالم.

2014
تأسيس المصنع التدريبي لألدوية -معهد
مبنى
سميح دروزة للصيدلة الصناعية -وإنشاء
ً
له.
تأسيس وافتتاح حديقة ُ
الشرْ فة -حديقة
سمير عويضة.

18

2015
تعيين الدكتور عبد اللطيف أبو حجلة رئيس ًا
للجامعة خلف ًا للدكتور خليل هندي.
البدء في برنامج الدكتوراة في العلوم
االجتماعية ،وهو أول برنامج دكتوراة في
الجامعة.
افتتاح مسرح نسيب عزيز شاهين.
افتتاح معهد سميح دروزة للصناعات
الدوائية.
افتتاح مرصد ميشيل وسنية حكيم الفلكي.

2016
بيرزيت في طليعة الجامعات الفلسطينية
ً
وفقا للمعايير النوعية للمنشورات العلمية.
وضع حجر األساس للحديقة التكنولوجية
الفلسطينية – الهندية في جامعة بيرزيت.

لمحة تاريخية

2017
افتتاح مبنى رياض الصادق للحقوق واإلدارة
العامة.
تشييد مدرج علي الحاج في الملعب الرياضي.
انطالق برنامج مساري لتطوير كفاءات
الطلبة القيادية والمهنية.

2018
الجامعة تحصد جائزة ياسر عرفات لإلنجاز
للعام 2018
الجامعة ضمن أفضل  3%من جامعات العالم
وفق تصنيف  QSللجامعات.
إطالق الكلية التاسعة في الجامعة ،كلية
الفنون والموسيقى والتصميم.
افتتاح مبنى المكتب الهندسي والخدمات
العامة (مبنى زهير العلمي).

2019
الفوز بجائزة محمد بن راشد للغة العربية عن
مشروع محرك بحث للمعاجم العربية هو األول
من نوعه عالميا.
الحصول على عضوية دائمة في المجلس
العربي للتدريب واإلبداع الطالبي في الجامعات
العربية.
افتتاح مبنى سمير عويضة– كلية الفنون
والموسيقى والتصميم.
افتتاح مبنى سمير عبد الهادي -كلية العلوم –
جناح الرياضيات.
افتتاح مبنى عمر عبد الهادي – كلية األعمال
واالقتصاد.
افتتاح مبنى الخدمات الجامعية الذي يضم
مخزن بيع الكتب الجامعية ،والخدمات البنكية
وغيرها.
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2020
جامعة بيرزيت تتصدر الجامعات العربية
والمحلية في تصنيف THE- Impact Ranking
 ،2020والذي يستند إلى أهداف األمم المتحدة
للتنمية المستدامة.
استثمار أكثر من ربع مليون دوالر لتطوير
البنية التحتية الرقمية وخوادم اإلنترنت في
الجامعة ،ذلك لدعم العملية التعليمية
اإللكترونية.
خمسة من أكاديميي جامعة بيرزيت ضمن
أفضل  100ألف باحث في العالم ومن أعلى 2%
من الباحثين في مجاالتهم الفرعية.

2021
اعتماد برنامجي دكتوراة في الرياضيات وعلم
الحاسوب.
افتتاح محطة طاقة شمسية بقدرة 1
ميغاواط.
جامعة بيرزيت تحصل على اعتماد كلية
متوسطة للتعليم التقني والمهني على مستوى
الدبلوم المتوسط.

20

21

أعضاء مجلس أمناء جامعة بيرزيت
الدكتور حنا ناصر* ،رئيس ًا

الدكتور زهير العلمي

الدكتور ممدوح العكر* ،نائب ًا للرئيس

السيدة سامية جبران -طوطح

السيد إياد مسروجي* ،أمين ًا عام ًا

السيدة سامية خوري

السيد إياد جودة * ،أمين ًا للصندوق

السيد سمير عبد الهادي

الدكتور عبد اللطيف أبو حجلة† ،رئيس الجامعة

السيد سمير عويضة

السيد باسم خوري*

السيد علي الحاج

الدكتورة كرميال عمري*

الدكتور كميل منصور

السيد ماهر المصري*

السيدة ليلى شهيد

الدكتور أنيس قاسم

السيد مازن دروزة

الدكتور إسماعيل الزبري

الدكتور نبيل قسيس

الدكتورة حنان عشراوي

السيدة نهلة العسلي

السيد رياض الصادق

السيد وضاح البرقاوي

السيدة ريما ترزي
الدكتورة ريما خلف – هنيدي
22

أعضاء الشرف
السيد أيوب رباح
السيد إبراهيم دبدوب
السيد بسام محمود جبر
السيد سليم إدة
السيد غالب يونس
السيد قتيبة الغانم
الدكتور وليد الكيالي

* أعضاء الهيئة اإلدارية
رئيسا للجامعة
† عضو بصفته
ً
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أعضاء مجلس الجامعة
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د .عبد اللطيف أبو حجلة

رئيس الجامعة

د .خالد صويلح

نائب الرئيس للشؤون األكاديمية

د .يوسف حسان

قائم بأعمال الرئيس للشؤون اإلدارية والمالية

د .لورد حبش

نائب الرئيس للشؤون المجتمعية

د .زياد ميمي

نائب الرئيس للتخطيط والتطوير

أ .منال عيسى

نائب الرئيس للتنمية واالتصال

د .مهدي عرار

عميد كلية الدراسات العليا

د .ابراهيم موسى

عميد كلية اآلداب

د .حجازي أبو علي

عميد كلية العلوم

د .سامية البطمة

عميدة كلية األعمال واالقتصاد

د .عالن طبيلة

عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا

د .عبد الرحمن الحاج إبراهيم

عميد كلية الحقوق واإلدارة العامة

د .أحمد الجنازرة

عميد كلية التربية

د .سحر حسان

عميدة كلية الصيدلة والتمريض والمهن الصحية

د .يزيد الرفاعي

عميد كلية الفنون والموسيقى والتصميم

د .محمد األحمد

عميد شؤون الطلبة
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اليوم األول
اإلثنين  28حزيران 2021

الساعة  5:00مساءً

خريجو كليات
الدراسات العليا فوج  ،45الصيدلة والتمريض والمهن الصحية (الفوجين  45و ،)46
الفنون والموسيقى والتصميم (الفوجين  45و )46

عريفة الحفل
أ .شيرين الباشا
دخول موكب الخريجين
دخول موكب أعضاء الهيئة االكاديمية ومجلس الجامعة ورئيس مجلس االمناء
تقديم /دقيقة صمت /النشيد الوطني
كلمة رئيس مجلس األمناء
كلمة رئيس الجامعة
فقرة اإلعالن عن جائزة الموظف المتميز
كلمة الخريجين
فاصل غنائي
عهد الخريجين
توزيع الشهادات
نشيد الجامعة
خروج الموكب
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اليوم الثاني
الساعة  11:00صباح ًا

الثالثاء  29حزيران 2021
خريجو كليات

الدراسات العليا فوج  ،46التربية (الفوجين  45و )46

عريفة الحفل
د .تينا رفيدي
دخول موكب الخريجين
دخول موكب أعضاء الهيئة االكاديمية
تقديم /دقيقة صمت /النشيد الوطني
كلمة الجامعة (عميد كلية التربية)
كلمة الخريجين (خريج بكالوريوس ،وخريج دراسات عليا)
فاصل غنائي
عهد الخريجين
توزيع الشهادات
نشيد الجامعة
خروج الموكب
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اليوم الثاني
الساعة  5:00مساءً

الثالثاء  29حزيران 2021
خريجو كلية

الحقوق واإلدارة العامة (الفوجين  45و )46

عريفة الحفل
أ .نور مطور
دخول موكب الخريجين
دخول موكب أعضاء الهيئة االكاديمية
تقديم /دقيقة صمت /النشيد الوطني
كلمة الجامعة (عميد كلية الحقوق واإلدارة العامة)
كلمة الخريجين
فاصل غنائي
عهد الخريجين
توزيع الشهادات
نشيد الجامعة
خروج الموكب
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اليوم الثالث
األربعاء  30حزيران 2021

الساعة  11:00صباح ًا

خريجو كليتي
اآلداب (فوج  ،)45والعلوم (الفوجين  45و )46

عريفة الحفل
أ .جمان قنيص
دخول موكب الخريجين
دخول موكب أعضاء الهيئة االكاديمية
تقديم /دقيقة صمت /النشيد الوطني
كلمة الجامعة (عميد كلية العلوم)
كلمة الخريجين
فاصل غنائي
عهد الخريجين
توزيع الشهادات
نشيد الجامعة
خروج الموكب

30

اليوم الثالث
األربعاء  30حزيران 2021

الساعة  5:00مساءً

خريجو كليات
اآلداب (فوج )46

عريفة الحفل
أ .كارمن كشك
دخول موكب الخريجين
دخول موكب أعضاء الهيئة االكاديمية
تقديم /دقيقة صمت /النشيد الوطني
كلمة الجامعة (عميد كلية اآلداب)
كلمة الخريجين
فاصل غنائي
عهد الخريجين
توزيع الشهادات
نشيد الجامعة
خروج الموكب
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اليوم الرابع
الساعة  11:00صباح ًا

الخميس  01تموز 2021
خريجو كلية

األعمال واالقتصاد (فوج )45

عريفة الحفل
أ .كارمن كشك
دخول موكب الخريجين
دخول موكب أعضاء الهيئة االكاديمية
تقديم /دقيقة صمت /النشيد الوطني
كلمة الجامعة (عميد كلية األعمال واالقتصاد)
كلمة الخريجين
فاصل غنائي
عهد الخريجين
توزيع الشهادات
نشيد الجامعة
خروج الموكب
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اليوم الرابع
الساعة  5:00مساءً

الخميس  01تموز 2021
خريجو كلية

األعمال واالقتصاد (فوج )46

عريفة الحفل
أ .شيرين الباشا
دخول موكب الخريجين
دخول موكب أعضاء الهيئة االكاديمية
تقديم /دقيقة صمت /النشيد الوطني
كلمة الجامعة (عميد كلية األعمال واالقتصاد)
كلمة الخريجين
فاصل غنائي
عهد الخريجين
توزيع الشهادات
نشيد الجامعة
خروج الموكب
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اليوم الخامس
الساعة  5:00مساءً

الجمعة  02تموز 2021
خريجو كلية

الهندسة والتنكولوجيا (فوج )46

عريفة الحفل
أ .كارمن كشك
دخول موكب الخريجين
دخول موكب أعضاء الهيئة االكاديمية
تقديم /دقيقة صمت /النشيد الوطني
كلمة الجامعة (عميد كلية الهندسة والتنكولوجيا)
كلمة الخريجين
فاصل غنائي
عهد الخريجين
توزيع الشهادات
نشيد الجامعة
خروج الموكب
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اليوم السادس
الساعة  11:00صباح ًا

السبت  03تموز 2021
خريجو كلية

الهندسة والتنكولوجيا (فوج )45

عريف الحفل
أ .فادي الكاشف
دخول موكب الخريجين
دخول موكب أعضاء الهيئة االكاديمية
تقديم /دقيقة صمت /النشيد الوطني
كلمة الجامعة (عميد كلية الهندسة والتنكولوجيا)
كلمة الخريجين
فاصل غنائي
عهد الخريجين
توزيع الشهادات
نشيد الجامعة
خروج الموكب

35

خريجو العام األكاديمي 2020 - 2019

كلية اآلداب

تأسســت كليــة اآلداب عــام  ،1972وتعــدّ الكليــة اليــوم مــن أكبــر الكليــات مــن حيــث عــدد البرامــج التــي تطرحهــا،
ّ
وعــدد الطلبــة الملتحقيــن بهــا.
تضــم الكليــة  13برنامج ـ ًا فــي العلــوم االجتماعيــة واإلنســانية ،وهــي :برنامجــا اللغــة اإلنجليزيــة (تخصــص منفــرد
ورئيســي) ،واللغــة األلمانيــة ،واللغــة العربيــة ،واللغــة الفرنســية ،والتاريــخ ،والجغرافيــا ،وعلــم النفــس ،وعلــم
االجتمــاع ،واإلعــام ،تــم نقلهــا إلــى كليــة التربيــة والدراســات العربيــة والفلســطينية ،ودراســات المــرأة.
كمــا وتضــم الكليــة  6برامــج أكاديميــة تــؤدي الــى درجــة الماجســتير ،وهــي :اللغــة العربيــة وآدابهــا ،وعلــم االجتمــاع،
وعلــم النفــس المجتمعــي ،والتاريــخ العربــي اإلســامي ،والجغرافيــا .تطــرح الكليــة ،كذلــك ،عــدد ًا مــن المســاقات
فــي مجــال الثقافــة تقدمهــا دائــرة الفلســفة والدراســات الثقافيــة ،ومجموعــة مــن مســاقات اللغــات المتنوعــة
تطرحهــا دائــرة اللغــات والترجمــة مثــل :اإلســبانية ،والتركيــة ،واإليطاليــة ،والصينيــة ،والعبريــة.
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التخصص
اإلعالم

رؤى اياد مسوده-جنين
زين سلطان ياسين-طولكرم
زينب مصطفى سمحان-اللبن الغربي

اسيل ايسر جعبري-القدس

سالي حسام سمرين-البيرة

اميرة مراد شاويش-بيت حنينا

سجود نصار ابو سليم-رنتيس

ايه علي مطور-رام هللا

سهى زكريا زبن-بورين

َ
محمد-رام هللا
بيلسان حسن

سوار محمد عبد ربه-بيت صفافا

تاال سمير عابدين-بيت حنينا

شهد خالد زلوم-رام هللا

تسنيم رمضان دار يعقوب-مخيم قلنديا

ضحى محمد حميدان”بامتياز”-بدو

تقوى محي الدين قدوره-سردا

عائشه اشرف حسونة-سردا

جنى يوسف حسان”بامتياز”-صوريف

عدله فادي الكونه-رام هللا

جهان سعادة دحدح-أريحا

عدن ماهر محمد-عين سينيا

حال فهمي زعرير-السموع

عزيزه منصور قعدان-جلجيليا

حنين جاد دار زيدان-دير جرير

غرام صقر ابو مندل-القدس

حور فراس مصري-رام هللا

فرح وائل دار العيس-كفر عين

حياة مجدي رابي-دير غسانة

فردوس عيسى صالحيه-رام هللا

خوله محمد دار سليم-جبع

كرم ابراهيم صبيح-الخضر

داليا فايز ابورحمة-بلعين

ليث محمود صالح-عارورة

دالية محمد حلبي-الرام

مالك خضر الثوابته-بيت فجار

دياله خالد قواسمه-الطيرة

مالك صالح القاضي-هندازة

رغد عطا هللا سمحان-اللبن الغربي

مجد امين عبد هللا-دير إستيا

رهف راقي عيسى-بني زيد

منى نبيل الكرد-القدس

روز نبيل ياسين-رام هللا

مها زياد شيخ-بيت سوريك
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ميرا عارف ابوعطوان-الطبقة
ميرال احمد دغره-بيرزيت
نادر مأمون ربيع-بيت عنان

التخصص
اللغة اإلنجليزية وآدابها

نداء باسم بسومي”بامتياز”-البيرة

اسراء اياد خريوش-ترمسعيا

ندين محمود منصور-جنين

اسراء محمود خصيب-عارورة

نغم عدنان عيسى-بيت عنان

اسيل خطيب جاد هللا-بيت عور التحتا

نور تيسير نصر هللا-نابلس

اسيل ناصر عزام-الجديرة

هبه فهيم سليمان-قراوة بني زيد

االء تميم عطر-+رام هللا

هدالة طارق شتية-سلفيت

امنه مفيد بلوط-رنتيس

هديل نبيل سعيفان-رام هللا

ايه نادر عمر-بيت عور التحتا

ود داود عبد الرازق-سلفيت

جود سامح هب الريح-جنين

وئام أحمد عصافره-بيت كاحل

حنين مصباح ابو عليا-المغير
دانه ابراهيم البرغوثي-بني زيد

التخصص

دانية عماد أبوعاصي-البيرة

اللغة االلمانية

ديانا علي منصور-بيت دقو
رانيه شاكر كاشور-+القدس

عال”-الصوانة
جوان نبيل توتنجي”بامتياز
ٍ

رزان كمال دحادحه-عطارة

رند حسن جرارعه”بامتياز”-عصيرة الشمالية

رسيل عثمان حمد هللا-بيت لقيا

رهام جاسم أيوب-القدس

رماء ايمن يوسف-الزاوية

موسى رائد ابو علي-القدس

روان حسن شحاده-+عجول

نعمتي عايد دميري”بامتياز”-القدس

روند ماهر الصالحي-البيرة
ريناد عادل الحموز-مخيم قلنديا
سجا ناصر الطويل-البيرة
سلوى مصطفى شافعي-مخيم طولكرم
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سماح محمود مسلط-البيرة

امال حمزة جبر-+شعفاط

سمر نعمان شلش-+شقبا

انسام وليد ربيع-المزرعة القبلية

سندس ابراهيم شوامره-القدس

انصاف اياد ميمه-+رام هللا

عزيزه علي فنون-دير دبوان

اية جمال ربيع-كفر مالك

غفران نزار شوخه-رمون

ايمان محمد الزير الحسيني-+القدس

فداء فارس وزوز-القدس

براءه هاني عاصي-بيت لقيا

كرم حاتم ريان-القدس

بشرى مصطفى الكحله-+رمون

الرا نبيل الخطيب-ترمسعيا

جينان شاكر بدح”+بامتياز”-مخيم شعفاط

لبقة زياد ابورميلة-+كفر عقب

حنين منير دالي-بدو

ليلى اسماعيل زيته-عين عريك

دانا مروان هشلمون-+القدس

محمد نياز قدادحة-رام هللا

دعاء حسن مره-+خربة ابو فالح

محمود اوشع منى-+القدس

دعاء وليد وهدان-+عابود

مريم نائل الور”بامتياز”-دير دبوان

ديانا محمد خليفه-قبية

ندى عبدهللا كالوتي-القدس

رائده محمد عثمان-رام هللا

نرمين حسن ردايدة-القدس

رغد ذياب نصر هللا-البيرة

هديل حسن صالح-عارورة

رغد رشاد طويل-دير إبزيع

والء يعقوب حامد-+العيسوية

رهام عبد الحميد شرباتي-+كفر عقب

التخصص
اللغة العربية وآدابها

زينب عبدهللا علي-+القدس
سجى زهير المعدّ ي-كفر مالك
سهام محمود ابو طاعه-+القدس

ازهار عبد الرحيم دار سعد-+المزرعة الشرقية

سيرين مصطفى خواجا-+نعلين

ازهار مازن بزار-بيتللو

صفاء حربي ابودية-الجيب

اسالم عبد الرازق مظهر-دير نظام

عرين عالء الدين توتنجي-+القدس

االء بسام علوان-سنجل

عال محمد طوطح-+القدس
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فاتن محمد اسناف-+بيت ريما

ياسمين “محمد ناصر” رجبي-رام هللا

لينا عامر ابو حمدان-+شعفاط

ياسمين مازن مهنا أبو علي-رام هللا

عال”-الجلمة
مجدل راشد ابو عيسى”بامتياز
ٍ
محمد ابراهيم بدر-بيت دقو
محمد اياد الشاللدة-أبو شخيدم
محمد شحاده معطان-+برقة

التخصص
رئيسي االعالم  -إذاعة  /فرعي التلفزة
هديل امين عرمان-عين يبرود

محمد ياسين زغل-القدس
مرام رائد جاد هللا-القدس
مروه نعيم حامد-سلواد
مها أحمد حامد-سلواد

رئيسي االعالم  -صحافة  /فرعي العلوم
السياسية

نسيم اسماعيل الديسي-القدس

اسالم محمد حماد-البيرة

هدى نائل ابو مخو-+دير جرير

جمانة راسم بياتنة-أبو قش

التخصص
اللغة الفرنسية
عال”-عين يبرود
اسيه سامر كمال”بامتياز
ٍ
بهيجه رائد ابوديه-بيرزيت
سجى ماجد قعقور-ترقوميا
سندس اسماعيل كحله-رمون
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التخصص

حسين ربحي صالح-شعفاط
لؤي صافي صافي-بيرزيت
مالك عيسى أبو عرام-رام هللا
ورود عبد الهادي أبو عليا-المغير

التخصص
االعالم  -صحافة  /فرعي علم االجتماع

صفاء تاج الدين جمعه-البيرة

اوديل وليد بياتنه-أبو قش

لجين نصير عرفات”بامتياز”-نابلس

تيماء كايد جردات-رام هللا

مي محمد سليمان-بيت حنينا

رند وسيم عبد القادر-رام هللا

هديل محمود مبارك-رام هللا

سهير ابراهيم حنيحن-حلحول

شهد ناجح ابو سنينه-كفر عقب

ساره ابراهيم ابو سير-+بيت صفافا

طارق زياد حامد-سلواد

شهد جالل رجب-البيرة

عبد هللا عابد عبد المجيد-عابود

شهناز مشهور بدر-دير السودان

عبير حسام ثابت-شقبا

صفاء عصام عليوات-سلوان

محمد سمير بزبز-القدس

طيبه زكريا صبح-رام هللا

مهند مصطفى عثمان-البيرة

عزات حازم لبيب عبدهللا-بيرزيت

ميرال أيمن زين-رام هللا

عمر نافع حماد-رام هللا

هند شاكر صوالحي-بيتونيا

لوسين يوسف ابو سليم-مخيم عقبة جبر

التخصص
رئيسي التاريخ  /فرعي اآلثار الفلسطينية
احمد محمود ابو قطيش-مخيم الجلزون
انس نزيه محمد-البيرة
اية كنعان حامد-بيتين
بشار جمال-الدين عسولي-القدس
تسنيم ابراهيم شوامره-+شعفاط
تسنيم احمد دار عمر-دير إبزيع

ليالي وليد أبو خضير-+شعفاط
مجدي نضال علي-أبو قش
محمد عيد خويص-+القدس
مرح سمير زبن-مزارع النوباني
ميدا محمد صياد-+القدس
يوسف محمود عشاير-القدس

التخصص
رئيسي التاريخ  /فرعي العلوم السياسية

تيما محمد صياد-+القدس

اباء محمد سرور-نعلين

حمزة رياض نتشة-+عناتا

اميره ابراهيم مسوده-+القدس

دعاء جميل عويس”بامتياز”-كفر قود

سجى يوسف مناصره-رام هللا

ذكرى علي غانم-دير إبزيع

صفاء رزق سعد-المزرعة الشرقية

رنين موسى(جمال) عيسى-+شعفاط

محمد خليل اعليان-عناتا

ريم شريف محيسن-القدس

محمود عارف سرور-نعلين
نور خالد ابو صالح-المزرعة الشرقية
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التخصص
رئيسي الجغرافية  /فرعي االقتصاد
اياس ابراهيم الترك-كفر الديك
محمد نائل بدحه-دير عمار
مريم يحيى ابوسريه-بيت حنينا
هزار منذر ازحيمان-القدس

منال ايهاب حلبي-البيرة
موسى يوسف عودة هللا-+شعفاط
نورا سامي ابو غنام-+القدس

التخصص
رئيسي الجغرافية  /فرعي العالقات الدولية

التخصص

تسنيم مراد حمد-+كفر عقب

رئيسي الجغرافية  /فرعي التاريخ

نرمين بهاء الدين رياض-البيرة

االء بسام ارناؤوط-+القدس
امير ظاهر بني شمسه-رام هللا
انوار عايد عرار-قراوة بني زيد
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محمد عمران ازحيمان-+بيت حنينا

التخصص
رئيسي الجغرافية  /فرعي العلوم السياسية

بيان ابراهيم صياد-+القدس

ابراهيم رمزي وادي-سنجل

بيان علي حامد-جفنا

اسامة محمد صبيح-+شعفاط

حنين محمد ابو سبيتان-القدس

اسراء محمد ابولطيفة-رام هللا

خليل خالد جابر-القدس

امجد رياض شريفة-رام هللا

رزان جمال ابو عيسى-+شعفاط

جالل محمد امين شقير-الزاوية

سارة اسماعيل بزار-بيتللو

راما زكي سليم-عطارة

شهد “محمد ثلجي” جابر-+كفر عقب

رشا زاهي ظاهر-أبو شخيدم

ضحى جبر كحلة”+بامتياز”-رمون

روز ماهر طه”بامتياز”-كفيرت

عبد المجيد ربحي سرور-نعلين

روزانا جميل دار سليمان-بيت عور التحتا

محمد صالح قطيري-عطارة

ريناد رضوان يوسف-+سلواد

عيد جبر حسن-دورا القرع

اسيل احمد سرور-نعلين

فيروز حسن سالمة”بامتياز”-عناتا

اسيل تحرير حسين-بديا

محمد نصرهللا هندي-الجديرة

اسيل محمد فروخ-بيتونيا

هبات سعدي خليلي-المزرعة القبلية

االء أمجد عزام-الجديرة

هنادي ابراهيم منصور-صفا

امال احمد فطوم-طولكرم
اماني جمال العمايره-دورا

التخصص

اميره صالح طميزه-رام هللا

رئيسي الجغرافية  /فرعي علم االجتماع

امينة ابراهيم وهبة-رام هللا

ادهم لطفي دار سرور-نعلين
حبيبه امجد سليمان-+بيت عور التحتا
عبداللطيف رائد حامد-سلواد
عرين نعيم حامد-سلواد
نقاء شاكر ابوسليم-رنتيس

التخصص
رئيسي اللغة االنجليزية وآدابها  /فرعي الترجمة

انسام باسم حمد-القدس
انهار كمال حرباوي-+القدس
َ
بعلوشة-رام هللا
اوليفيا باسل
اية سمير ياسين-+كفر عقب
ايفلين فريد لدادوه-المزرعة القبلية
ايمان “محمد سالمة” أبو مُ رّة-+خربة ابو فالح
ايمان مصطفى ابو عاصي”بامتياز”-البيرة
ايمان نايف زيدان-بير نباال
ايناس محمد عيسى”بامتياز”-البيرة

ابراهيم شادي شهوان-جفنا

باسل محمد الحاج-عطارة

احمد محمد الرجوب-الكوم

براء سامي شماسنة-قطنة

اروى عبد الحكيم ياسين”بامتياز”-جماعين

تاال سمير جابر-أريحا

اريج ماهر طحان-+كفر عقب

تاال ليث عيسى-الطيبة

اسراء زياد مصفر”بامتياز”-مزارع النوباني

تاال منير حمايل-بيت إكسا

اسراء علي ابو علي-مخماس

تاال نخله جلده”بامتياز”-رام هللا

اسماء منذر قدوره-البيرة

تمام رجب ابو حسين-عابود
45

46

جمانه يوسف الحلو-البيرة

سندس جمال حنون-القدس

جميله زياد علقم-+القدس

سندس سميح عليوي-نابلس

جولين ماهر المشاعلة-بيت جاال

سوزان حبيب عاصي-+بيت لقيا

حسنه رائد دار حامد-بيتين

شمس الدين سالم عبد الوهاب-بيت إكسا

حال يوسف حسان-صوريف

شهد معتصم حتو-بيتونيا

حوراء محمد سالمه”بامتياز”-رام هللا

شهد ناصر مقبول-دورا

ختام سهيل عوده-البيرة

ضحى عارف شويكي-بيتونيا

خلود خالد الدراويش”بامتياز”-دورا

عبير خالد شتيه-سلفيت

دعاء عبد اللطيف حمايل-+خربة ابو فالح

عرين صائل شعيبي-دير غسانة

ديانا غازي شويكي-القدس

عزيز اياد زايد-بيت إكسا

دينا صائب ابو فارع-بيت عنان

عمار فؤاد حمدية-القدس

دينا ياسر غانم-بيرزيت

عمر زاهر عابد-المزرعة الشرقية

رامي محمود ابو شمه”بامتياز”-بيرزيت

غزل يونس ياسين-+القدس

رجاء عبد الرحمن ابو عواد-ترمسعيا

غيداء امجد قنداح-بيتونيا

رحمه سفيان دار بدوان-بدو

فارس سمير جيوسي-رام هللا

رزان جمال احمد-سلواد

فاطمه معين نوباني-مزارع النوباني

رغد جمال دويك-+القدس

كلي محمد حمد-البيرة

رغد فايز كاشف-البيرة

كنان عمر ابو شوشه-رام هللا

رهف مهند مصلوحي-+بيت حنينا

الرا عبد العزيز شوابكه-رام هللا

روال احمد محارب-رام هللا

الرا علي رجبي-+كفر عقب

عال”-البيرة
ريم حاتم سرحان”بامتياز
ٍ

لمى ريان ابوقرع-رام هللا

ريم طه عبدالجواد”بامتياز”-شعفاط

ليال خالد حالق-+كفر عقب

ريم محمد مريدي-رام هللا

لين محمد مراعبه-كفر ثلث

سلسبيل وائل محمود-البيرة

ليندا محمد موسى-بيت حنينا

محمد تيسير حسين-قلنديا

نور عيسى رمانه-البيرة

محمد جهاد عبيد-سلفيت

نور هاشم نتشه-+كفر عقب

محمد رمضان اشتيه-تل

هبة مدحت عطية-الجديرة

مرح ابراهيم عبد هللا-رام هللا

هديل نظام دار سعيد-بيتونيا

َ
حرزهللا”بامتياز”-رام هللا
مرح بالل

هيا ظافر ابوميزر-+القدس

مرح درويش خواجا-رام هللا

ورود محمد ابو كويك-مخيم االمعري

مروه منير عوده-بيت جاال

ياسمين جبريل سعدة-رام هللا

مالك عمر عبد الوهاب-البيرة

يحيى حكم عكرماوي-شعفاط

ملك احمد بدر-سلوان

عال”-القدس
يزن هشام هدمي”+بامتياز
ٍ

منار محمد عالني-كفر نعمة

يسرى عبد العظيم حمايل-+خربة ابو فالح

منال باسم اشتيه-البيرة

يوسف فوزي زغل-القدس

منيه بسام ابوشنب-طولكرم

يوسف يعقوب مصري-القدس

مهند اياد خداش-مخيم الجلزون
مهى مجدي درس-رام هللا
مئاب مصطفى حج محمد-بيت سيرا
نبيلة أسامة الساليمة-+كفر عقب
ندى عادل عوض هللا”بامتياز”-البيرة
ندى عبد القادر بسومي-رام هللا
ندين سامر عبد السالم-البيرة
ندين ماجد حلواني-+كفر عقب
نرمين هاشم جابر-كفر عقب
نعمات باسل احمود-ترمسعيا
نغم اسماعيل قاضي-بيتونيا
نور عليان عوينه-بتير

التخصص
رئيسي علم النفس  /فرعي دراسات المرأة
اسماء بهجت بكري-القدس
انتصار يوسف غيث-بيت حنينا
ايناس هشام مغربي-أريحا
بيسان شريف نخله-مخيم الجلزون
حال سعود شومان-خربة ابو فالح
َ
عوده-رام هللا
حال عبد الحكيم
دنيا فتحي بشير-سنجل
ديما جهاد محمود-البيرة
رزان سمير حامد-القدس
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رهف محمد شماسنة-قطنة

َ
ركب-رام هللا
تتيانا رجا

عهد زياد الجردات-بيتونيا

حال نبيل عليان-بيت صفافا

عهود جمال جبر-العيزرية

حنين جواد أبو تركي-كفر عقب

فادي داود ربيع-بيرزيت

حنين كامل شاويش-القدس

فريال حاسم الشاعر-جلجوليه

حنين محمد عميره-صور باهر

ملك محمد صياد-القدس

حنين ناصر قطينه”بامتياز”-بيت حنينا

ناريمان إبراهيم بياري-مخيم الجلزون

خالد محمد كامله-شعفاط

ندين فراس هيكل-عناتا

دانا تيسير ابو الهوى-القدس

نور ابراهيم حمايل-البيرة

دعاء عبد الناصر شوامرة-رام هللا

هديل صدقي ابو كامل”بامتياز”-كفر عقب

دنيا اشرف دالل-بيت حنينا
دنيا عبد الوهاب الددو-كفر عقب

التخصص

ربا ناصر سالمة-عناتا

رئيسي علم النفس  /فرعي علم االجتماع

رنين حاتم كرد-القدس
روبى عمران حجازي-القدس

اريج مفيد تيرو-القدس

روزان نبيل حنضل-بيت ساحور

اسالم راجح خفش-سلفيت

ريناد خضر ابو الهوى-القدس

اسيل محمد شماسنه-القدس

زينة عمر أبو خضير-شعفاط

االء ناصر حلواني-القدس

سجود خالد غيث-بيت إكسا

المجد خالد العيساوي-كفر عقب

سجى شحادة بكيرات-صور باهر

امال فوزي سليم-القدس

سجى ناصر عمودي-القدس

براء عاهد أشمر-كفر عقب

سميره سمير طوطح-شعفاط

براءة فاروق “دينو شويكي””بامتياز”-القدس

سهى يحيى أبو عكر-شعفاط

بسمه محفوظ معطان-برقة

شعيب رضوان شاور-برقة

بيان سائد عبد الرحمن-بيتونيا

شهد جمال نجيب-القدس

شهد عبدالفتاح ميمي-بيتونيا
ضحى طارق طه-قطنة
ضحى هشام عطيه-سلواد

التخصص
علم االجتماع

عبد الحميد ابراهيم ابوشريحة-أبو قش

ابراهيم محمد خروبي-رام هللا

عالء ماهر صانع-الطيرة

اسراء مصطفى غنيمات-رام هللا

غاده نادر شرباتي-القدس

اسماء علي جوالني-كفر عقب

فرح سمير فطافطه-ترقوميا

الحان رشاد نصر-صفا

فؤاد سمير علمي-الصوانة

اماني رياض علوي-دير جرير

الرا سعيد صالحي-بيت حنينا

عال”-البيرة
انمار وسام رفيدي”بامتياز
ٍ

لبنى نافع رجب-رام هللا

اياد عصام األعرج-طولكرم

ماسا عامر جيطان-كفر عقب

تسنيم خميس فراج-مخيم الجلزون

مي صبحي العواشره-سنجل

تسنيم سالم شلودي-مخيم شعفاط

ميرا وليد عليان-فلسطينيو1948

تسنيم نبيل عويضة-كفر عقب

ميريل موريس بقله-رام هللا

جنان مصطفى نافع-نعلين

نادين نضال عوده-بيت لحم

حسام يوسف شريتح-المزرعة القبلية

نارمين أمجد أبوخضير-شعفاط

حسين عبد الرحمن فواقه-دورا القرع

هبة عامر نجار-رام هللا

دانا جريس طنوس-رام هللا

هديل بسمان أبورميلة-القدس

عال”-بيت ساحور
رغد جمال هالل”بامتياز
ٍ

هيا محمد أبوصوي-الشياح

روان رائد علي اسماعيل-صفا

هيا محمد مازن قدومي-شعفاط

روان عيسى سالم-القدس

ياسر محمد ابو رميلة-سلوان

روان نديم سلمان-دير السودان

ياسمين رأفت سلسع-بيت ساحور

سارة جودت محمود-مخيم شعفاط

يسرى وليد طينة-رام هللا

ساره كميل سعو-بيت حنينا
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سالم رؤوف عواد-كفر عقب
سجا احمد سلمان-شعفاط
سجى عصام ادكيدك-كفر عقب
عرين نبيل مطور-عناتا
عالء سائد علوي-دير جرير
فاطمه محمد محمد-شقبا
لبنى مروان بصالت-رام هللا
ليان نزار كايد-سبسطية
مرح عماد جرابعة-بيتين
مريم مؤيد سالمة-أبو قش
منسرينا رائد دار يوسف-رام هللا
منية هللا منذر نتشه-بيت حنينا
ميساء محمد سليمان-بيت حنينا
نتالي حنا رنتيسي-رام هللا
نرمين زكي مصري-مخيم الجلزون
نغم زياد سماره-بدو
نور جمال جوالني-بيتونيا
هاني خالد شنينة-رام هللا
هدى حسن نجار-القدس
والء ناجح مصلح-رام هللا

50

كلية األعمال واالقتصاد

تأسســت كليــة األعمــال واالقتصــاد عــام  1978حيــث كانــت تســمى كليــة التجــارة واالقتصــاد وتــم تغييــر المســمى
فــي بدايــة العــام األكاديمــي  ،2012/2013ضمــن جهــود تطويــر البرامــج األكاديميــة وطــرح التخصصــات الجديــدة
التــي تخــدم حاجــة ســوق العمــل.
تم َنــح الدوائــر األربــع (إدارة األعمــال والتســويق ،واالقتصــاد ،والعلــوم الماليــة والمصرفيــة ،المحاســبة) فــي كليــة
األعمــال واالقتصــاد ،درجــة البكالوريــوس فــي  7برامــج أكاديميــة هــي :اقتصــاد األعمــال والمحاســبة واالقتصــاد
والتســويق وإدارة األعمــال والعلــوم الماليــة والمصرفيــة والعلــوم الماليــة اإلكتواريــة ،إضافــة لـــ  3برامــج
أكاديميــة تــؤدي إلــى درجــة الماجســتير ،هــي ماجســتير االقتصــاد ،ماجســتير إدارة األعمــال التنفيــذي وماجســتير
إدارة األعمــال.
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التخصص

التخصص

اقتصاد األعمال

اإلقتصاد

احمد حلمي شاهين-الخليل

جمانه محمد غيظان-قبية

احمد رجب بزار-سردا

جهاد زياد شيخ-بيت سوريك

احمد محمد ياسين-بيت حنينا

حال ناصر سمان-العيزرية

ايرين محمد عواد-رام هللا

حمدي عوض ابوعلي-مخماس

بيان خالد حسين-+كفر عقب

راشد اكرم ابودهيم-القدس

جريس خليل شاهين-عين عريك

سعيد صالح نمر-البيرة

جمال مروان مصلح-

سندس قصي الخطيب-قلنديا

حنا حرب شاهين-عين عريك

محمد ياسين زياده-سلواد

سري عزت عبد الرحيم-رام هللا

مراد محمد سجدية-بيتونيا

كرم فؤاد دحمس-رام هللا

نفين احمد عاصي-بيت لقيا

لمى أحمد عبد الكريم-رام هللا

وجيه عزمي مصلح-عين يبرود

ليندا سليم خليل-كفر عقب

وداد احمد قرعان-البيرة

َ
الحساسنة-رام هللا
محمد احمد
محمد االمين محمد كنعان-ترمسعيا
مراد عبد الكريم برغوثه-بيت ريما
نديم يوسف طميزه-إذنا
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التخصص
التسويق
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دانا باسم مكحول-الطيرة
دانا بهجت اتيم”بامتياز”-البيرة
دانا نائل حسن”بامتياز”-برهام

احمد ابراهيم ابو الهوى-القدس

دايفد سليم حبش-رام هللا

احمد سليمان اعرار-رام هللا

ديمه غسان التي-رام هللا

ازار عز الدين دغره-كفر عين

دينا نضال طه-رام هللا

ازهار عصام دغره-كفر عين

رنين محمد حمد-رام هللا

اسماء محمد عويس-القدس

ريما سليم حسين-بيتين

اسيل سمير شاهين-بيرزيت

سجى أحمد مشعل-كفر عقب

امير خالد اليازجي-الطيرة

َ
حامد-رام هللا
سرين ماهر

انس عدنان الدلو-البيرة

سعيد رائد زهران-البيرة

انسام مهند رجب-البيرة

سميرة محمد أبو كامل-كفر عقب

ايرين خضر عوده حنا-رام هللا

شادي عثمان قاضي-بيتونيا

تاال اشرف زين-البيرة

شريف سليمان سنقرط-بيت حنينا

جريس متري حصري-رام هللا

ضحى سائد عبد هللا-ترمسعيا

حبسه رشيد عواوده-دير دبوان

طارق احمد العصا-رام هللا

حمزة عيسى دعابس-أريحا

عاطف فتحي خضير-عين عريك

حنا رجاء بياضي-رام هللا

عبدالرحمن جمال دجاني-شعفاط

خالد عدلي يعيش-نابلس

عبدهللا اسامه نمر-الطيرة

خالد كمال خوجه-بيت حنينا

علي رمزي الشيخ احمد-البيرة

خالد وليد حموده-بيتين

عمر احمد البسيط-صور باهر

دارين وليد مقبول-رام هللا

عمر عماد الدين ابو عامر-

داليا عدوان ابراهيم-الطيرة

غياث زاهر هموز-رام هللا

فادي حنا بوشه-رام هللا

ميراي موسى قمقام-رام هللا

فراس رياض ابو هيبه-أبو شخيدم

نزيفه عبد خطاب-بيت صفافا

قمر ربيع البول-جنين

نور الدين فوزي حاج ياسين-رام هللا

كريستينا عايد هيالنه-عين عريك

نور مالك برغوثي-الطيرة

النا جمال صبيح”بامتياز”-رام هللا

نوران سالم صيرفي”بامتياز”-بيت حنينا

النا نائل حسن-برهام

هديل احمد سلمه-بيتونيا

عال”-رام هللا
لور حسام ناصر”بامتياز
ٍ

وليد محمد حامد-سلواد

لور خالد المصري-البيرة

يزيد نائل نوفل-رام هللا

لونا هارون شلبي-المزرعة الشرقية

يوسف هاني صالح-كفر عقب

ليث محمود عبدات-رام هللا
لين خالد الفار”بامتياز”-رام هللا
لينا ايهاب ثابت”بامتياز”-جفنا

التخصص
العلوم المالية والمصرفية

لينا فالح رباح-سردا

ابراهيم امين جيوسي-طولكرم

مجدي فرح حرفوش-خربثا المصباح

ابراهيم ايمن عبد العال-بيت حنينا

محمد جالل عايش-البيرة

ابراهيم مازن موسى-عناتا

محمد جهاد بعيرات-رام هللا

ابراهيم محمد رفاعي-كفر عين

محمد جودات حميده-المزرعة الشرقية

احسان محمد روبي-مخيم قلنديا

محمد حاتم أبو رميلة-بيت حنينا

احمد عادل زيتاوي-جماعين

محمد نادر دعنا-بيت حنينا

احمد عبد هللا ابو ناصر-بيت عنان

محمد نبيل نجم الدين”بامتياز”-البيرة

احمد علي فرعون-العيزرية

محمد ،أنس أحمد حنون-البيرة

احمد فيصل سلوم-البيرة

محمود حسان ابوالحوف-برقين

احمد محمود مفارجه-بيت لقيا

مرح حسين ناصر-بيت حنينا

احمد نبيل برغوثي-رام هللا
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ادم اياد دلبح-ذنابة

تاله ماهر حماد-سلواد

ادهم اسماعيل طرمان-نوبا

تسنيم نادر حرباوي-كفر عقب

اروى شاهر عبيد-البيرة

تمارا ناصر سليمان-قراوة بني زيد

اروى عبد جواريش-البيرة

عال”-بير نباال
توفيق محمد حجه”بامتياز
ٍ

اسماء انور سعد-بيتونيا

ثناء زياد جمعات-المزرعة الشرقية

اسيد مهند حمايل-كفر مالك

جهاد رأفت ياسين-دورا القرع

اسيل حسن ابو حشيش-دير جرير

حنان جهاد مرعي-رام هللا

اسيل فيصل اجرب-قبية

حنان خليل نجدي-القدس

اسيل محمد خالد-مخيم الجلزون

حنين فايق خوري-رام هللا

اسيل ناصر العبد-بيتونيا

خالد اسامه طرشه-جفنا

افنان العبد بياتنه-أبو قش

خالد محمد حجاز-المزرعة الشرقية

االء جمال عطوان-الخضر

دارين عامر عبد الفتاح-عابود

االء حسني جبر-عابود

دانة نضال صندوقة-بيت حنينا

امل محمد ابو نمره-البيرة

دانه ايمن لحام-رام هللا

امنة ماهر مصلح-رام هللا

دانه جميل مهنا-طولكرم

انس فايز عاصي-بيت لقيا

دانية ربحي كنس-بيتونيا

انس واصف عفانه-سلفيت

دعاء ابراهيم قنديل-بيتونيا

ايات يوسف حماد-عطارة

دعاء فايز احبيس-بيت لقيا

ايه جميل سلمه-بيتونيا

رامي رشيد ادكيدك-القدس

ايه راغب عاصي-الطيرة

ربى خلف نجار-بيتللو

ايهاب جاد طوافشه-سنجل

رزان سعيد صالح-رام هللا

براء سعد بعيرات-كفر مالك

رزان علي حرز هللا-بيتونيا

براء فضل عجولي-قفين

رغدة محمد طملية-البيرة

بيسان نصار داود”بامتياز”-بيت دقو

رنا جاسم فريج-قصرة

رهف اياد عطا-دير ابو مشعل

عالء سعيد دار عاصي-بيت لقيا

رهف كامل تفاحه-رام هللا

عالء ياسين ياسين-كفر نعمة

روال نزار زيد-بيتونيا

علي “محمد عكرمة” التايه-طولكرم

رياض ضرغام حجه-البيرة

عوض نظير دلو-رام هللا

زايد انور زايد-بيت إكسا

عوني اياد ادكيدك-القدس

زينه منير غول-سلوان

عيسى عبد السالم شاور-الخليل

سجود خضر غيث-كفر عقب

فارس يعقوب جاسر-رام هللا

سميرة عادل عوده-البيرة

فاطمه عوني القصراوي-البيرة

سناء عالء شوخه-رمون

فاطمه محمود جمعه-بيت لقيا

سندس احمد بواب-مخيم االمعري

فرح ضياء ملحم-البيرة

شذى وليد عاصي”بامتياز”-بيت لقيا

فرحان ليث عيسى-قريوت

شيرين نائل صالح-رام هللا

فهمي جميل حمايل-خربة ابو فالح

صليبا بسام دلو-رام هللا

فؤاد ناجح غزاونة-الرام

طه خيري طه-البيرة

قتيبه يوسف شماسنه-رام هللا

عبد الرحمن سامي متولي-البيرة

قصي انور شراونه-البيرة

عبد الرحيم وليد اطرش-كفر راعي

قصي وليد أبوعساف-المغير

عبد هللا رشيد بيتللو-خربثا بني حارث

كاتيا نخله حصري”بامتياز”-رام هللا

عبد المجيد احمد جانم-طولكرم

كرمل عبد الهادي دار ابو طه-دير ابو مشعل

عبير بسام قدح-شقبا

الرا احمد دار ابو رحمه-بلعين

عدن عوني دويكات-رام هللا

الرا فيصل دار يونس-بيتونيا

عدي محمد سلمان-دير السودان

لليان موسى قنبر-كفر عقب

عدي محمود بدحه-دير عمار

لين زياد بركات-بيتونيا

عروب ناصر شيخ-مخيم الجلزون

لينا شريف بطه-البيرة

عطوه صالح دار عمر-دير إبزيع

ليندا علي عايديه-مخيم االمعري
57
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ماجد محمد عاصي-بيت لقيا

ميساء جواد حمزه-كفر صور

مأمونه عزمي موسى-خربثا المصباح

ميشيل يوسف سالمة-رام هللا

مجد فيصل سرور-نعلين

ميليا حسام دلو-رام هللا

محمد حسن افليفل-ارتاح

ناصر وليد زبن-مزارع النوباني

محمد سمير مطور-رام هللا

نتالي زكريا زكريا-بيت لحم

عال”-رام هللا
محمد عبد دقماق”بامتياز
ٍ

نتالي عماد دواني”بامتياز”-الطيرة

محمد فارس شومان-بيت حنينا

نرمين بهاء المحتسب-كفر عقب

محمد هشام حالق-القدس

نهايه يوسف زقوت-المزرعة القبلية

محمد يوسف غيظان-قبية

نور سهيل العشي-رام هللا

محمود رسالن قعد-أبو قش

نور عبد العزيز ابو عطوان-الطبقة

محمود سعود بني عوده-عين يبرود

نور عبد اللطيف حماد-سلواد

محمود عودة بعيرات-كفر مالك

نورة محمد مالح-قلنديا

َ
حمد”بامتياز”-رام هللا
مرح حسام

نورس صالح الدين عبد-صفا

مروه فهمي شويكي-بيتونيا

نيفين سامي صبار-رام هللا

مريم سمير سعو-بيت حنينا

هاجر عبد الفتاح سالم-سردا

مصطفى ثائر ناصر-صفا

هبه جعفر عابد-البيرة

مصطفى صالح زايد-كفر عقب

هنا مصطفى الحوامده-السموع

مصطفى محمد ديك-كفر نعمة

هناء صالح ترتير-البيرة

منار اسماعيل دار طه-قطنة

وائل ابراهيم نجم-رام هللا

منار عيسى المناصره-بني نعيم

وقار صالح سرور-نعلين

منجد محمد ريماوي-بيت ريما

يارا حسبان نزال-قباطية

مؤيد ابراهيم داغر-مزارع النوباني

يارا عبد الحكيم ملحم-شويكة

َ
محارمه-رام هللا
مي محمد

يسار نصر عادي-قراوة بني زيد

َ
خوري-رام هللا
ميرال موسى

يوسف تيسير حبايبة-رام هللا

يوسف عرفات عاصي-بيت لقيا

اسراء وحيد عبد الرحمن-مخيم قلنديا

يوسف موفق أبو الفي-القدس

اسالم عاطف الحاج-مخماس
اسماء امين فحل-كوبر

التخصص
المحاسبة

اسيد نضال سعد-المزرعة الشرقية
اسيل ايمن مسالمه”بامتياز”-سنجل
اسيل جمال كراكرة-البيرة

ابرار سعيد صالح-عجول

اسيل عبد الرحيم ابو زايده-البيرة

احمد اسماعيل قيسي-شعفاط

اسيل ماهر ارحيمه-بيت ريما

احمد خالد اباظه-نابلس

اسيل وديع ادميري-بيت حنينا

احمد سامح جدع-رام هللا

اسيل يوسف هوشه-رام هللا

احمد سمير مطر-عبوين

افنان سميح خليل-سنجل

احمد عماد الخطيب-دير إستيا

االء محمد ضمره-كفر الديك

احمد فؤاد امام-بيت حنينا

الياس غطاس رنتيسي-رام هللا

احمد محمد قطيفان-البيرة

امجد محمود الديك-كفر نعمة

احمد محمود عبد الوهاب-بيت سوريك

امل موسى نابلسي-+القدس

احمد مصطفى طهبوب-بيت حنينا

امير الدين خالد شحاده-رام هللا

اريج ابراهيم ابو ريده”بامتياز”-البيرة

امير أنور عواد-بيت جاال

اريج محمود اعرج-مخيم شعفاط

امير عماد نواجعة-يطا

اسامة احمد ابوظاهر-أبو شخيدم

امير فاروق ناطور”بامتياز”-كفر عقب

اسامة نعيم عرار-بيتونيا

اميل حازم خرمه-كفر عين

اسامه محمد دارموسى-بيت لقيا

انس عمر ابراهيم-رام هللا

اسحار وائل نخلة-شقبا

انوار احمد جعوان-دير إبزيع

عال”-بيرزيت
اسراء أحمد صبح”بامتياز
ٍ

انوار وفيق شومان-خربة ابو فالح

اسراء فرج عيد”بامتياز”-البيرة

ايمان عبد العزيز سمارة-سيريس
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ايمان عصام خطيب-نابلس

عال”-البيرة
جنين ناصر عابد”بامتياز
ٍ

ايه جهاد مالكي-البيرة

جورج عوده برو-الطيرة

ايه خالد سماره-بيت عور الفوقا

حارث خالد يحيى-جنين

ايهاب محمد دار يعقوب-بيت لحم

حبيب زيداني زيداني-دير جرير

ايهم دانيال سمرين-عابود

حال رياض برغوثي-عابود

باسل داود فواضله”بامتياز”-عابود

حال سليمان العدم-رام هللا

باسل عبد الكريم لدادوه-المزرعة القبلية

حال عزات نوباني-مزارع النوباني

بدر احمد عبيد-خربة ابو فالح

حليمة حسين حمد-الطيرة

بشرى خالد لقيانيه-بيت إكسا

حنان اياد العطل-بيتونيا

بهاء الدين صالح صالح-البيرة

حنين جمال ابراهيم-رام هللا

بهاء عبد الحليم حشيش-دير جرير

خالد عيسى ابو عرام-رام هللا

بهجت صبح شوخه-رمون

خير التالل مشهور قاسم-دورا القرع

بيسان حسين عبدالقادر-جفنا

داليا داود عويس”بامتياز”-عابود

تاال سالم جيطان-بيت حنينا

دانا امين عمله-شعفاط

تاال فضل خالدي-جفنا

دانه فهد ابو خلف-الخليل

تاله امجد درويش-رام هللا

عال”-البيرة
دانيه قاسم شاهين”بامتياز
ٍ

تامر بشير الشاعر”بامتياز”-حبلة

دعاء محمد ابو الحاج-كوبر

تامر متري رفيدي-البيرة

دالل امجد قطينة-القدس

تحرير مناع شعالن-بيرزيت

عال”-كوبر
دنيا عفيف برغوثي”بامتياز
ٍ

تلين صالح طبخنا-بيرزيت

عال”-القدس
ديما ابراهيم قليبو”بامتياز
ٍ

تمارا خليل سعاده-البيرة

دينا سميح دراج-عطارة

تمارا فيصل أبو خلف-كفر عقب

دينا طه ابو سعود-برقة

ثناء فرحان حشيش-دير جرير

دينا عبد الستار عواد-سلفيت

جسلين صالح حبش-رام هللا

دينه محمد ابو الرب-بيتونيا

رافع تحسين عثمان-دير بلوط

ساره ياسر شاهين-الخليل

عال”-البيرة
ربى عساف بليدي”بامتياز
ٍ

سالي إحسان ديك-البيرة

رزان حسن ازبيده-عبوين

سامح جميل مزاحم-عبوين

َ
زيد-رام هللا
رزان زياد

سامر كمال رضوان-قبية

رشا جورج عوده-جفنا

ساندرة سهيل شماع-رام هللا

رشيد محمد اغا-البيرة

ساندو محمد دار عاصي-بيت لقيا

رمز توفيق قدادحة-عطارة

سجود ناجح ترتير-مخيم االمعري

رمزي مسلم شاهين”بامتياز”-عين عريك

سجى عماد منصور”بامتياز”-صفا

رنده شكري شركس”بامتياز”-خربة الطياح

سجى نضال مطير-مخيم قلنديا

رنين باسل مزاحم-عبوين

سحر عامر بركات”بامتياز”-كفر عقب

رهام نافز صدقه-رام هللا

سالم ثائر ابو بكر-جنين

رواد حسين مخالفه-عجول

سمير محمود حلحولي-قبية

رؤى اسعيد اسمر-بيت ريما

سميه عطا عقل-البيرة

رؤى جهاد الديك-كفر الديك

سندس اعتماد يحيى-جنين

رؤى مصطفى يغمور-شعفاط

سندس إياد حميد-بيت عنان

رؤيا رشاد ناجي-كفر الديك

سهام عبد الكريم علوي-دير جرير

زينه امجد طوافشه-سنجل

سهر رفيق شقير-رام هللا

ساجدة محمود سرور”بامتياز”-نعلين

سوار جمال عقل-كفر عقب

سارة مرزوق عساف-دير نظام

سوزان جميل حنفيه”بامتياز”-بيتونيا

ساره تيسير حاليقه”بامتياز”-الشيوخ

سيمون حنا بصير-الطيبة

ساره جمال بشير-جنين

شادي الياس طنوس-رام هللا

ساره صالح الدين جابر-بيت لحم

شادي مأمون ابو كويك-رام هللا

ساره صالح الدين دراغمه”بامتياز”-الطيرة

شراز عريقات شقير-بيت سوريك

ساره عيسى الجبارين-الظاهرية

شروق شوقي حمايل-خربة ابو فالح
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شرين ايهاب بدر-بيت دقو

عنان عادل عاصي-بيت لقيا

َ
ياسين-رام هللا
شمس خليل حج

عيسى حماد المحاريق”بامتياز”-السموع

شهد ناظم بعيرات-كفر مالك

غدير كمال صافي-رام هللا

شهد يوسف سايس-كفر نعمة

غصون فايز منصور-دير إستيا

صالح تيسير دراغمه”بامتياز”-رمون

غيث فرج بعيرات-كفر مالك

صالح ناهد عوده-سلفيت

فاطمه نعيم مناصره-بيرزيت

ضحى صالح ابو قطيش”بامتياز”-عناتا

فايز رياض سالم-مخيم الجلزون

ضحى عدنان عويضات-الشيوخ

فراس ذيب كمال-دير إبزيع

عال”-دير قديس
ضحى محمد دار ناصر”بامتياز
ٍ

فراس عماد ملكي-البيرة

طارق محمود غانم-كفر نعمة

فرحه فرج زيبار-رام هللا

طه مازن ابو عصب-شعفاط

فريال رياض تميمي-+القدس

عبد الرحمن اسحاق حمدان-رام هللا

عال”-ترمسعيا
فريزه باسل احمود”بامتياز
ٍ

عبد الرحمن حسن ابو سالمه-البيرة

فؤاد محمود داغر-مزارع النوباني

عبد الفتاح وليد شحاده-مخيم قلنديا

قيس جهاد جاغوب-بيتا

عال”-كفر مالك
عبيدة عبد الجليل بعيرات”بامتياز
ٍ

كارولين ابراهيم الخوري-الطيبة

عثمان يوسف صرصور-صرطة

َ
غبن-رام هللا
الرا محمد

عال عزام مصطفى-دير بلوط

النا احمد سليمان-رام هللا

علي عمران حميده-أريحا

النا جمال صيام-كفر عقب

عمر ابراهيم محمد-الطيرة

النا عماد خليل-عين سينيا

عمر ربحي حماد-خربة ابو فالح

لما شاهين يونس-بيتونيا

عمر سامي حيان جعبة-الطيرة

لما نادر ابو عجاج-رام هللا

عمر عدلي حسن-أم طوبا

لمى شاهر زغير-كفر عقب

عمران عماد زايد-جنين

لؤي محمود موسى-بيت لقيا

عمرو عامر عامر”بامتياز”-رام هللا

ليث محمد صافي-الطيرة

ليلى هيثم العملة”بامتياز”-شعفاط

محمد ناصر بصيلة-مخيم شعفاط

ماهر جوده فوالحه-سنجل

محمد هشام مزاحم-عبوين

ماهر متري رفيدي-البيرة

محمد وائل نوح-دير جرير

مجد بشير عمار-بيتونيا

محمد يونس عواد-عورتا

مجد مازن غندور”بامتياز”-رام هللا

محمود احمد عبدهللا-دير بلوط

محمد احمد دريدي-بيتونيا

محمود أنور البدوي-الطيرة

محمد احمد عطاهللا-بيت حنينا

محمود مثقال صالح-ترمسعيا

محمد إبراهيم خصيب-عارورة

محي الدين ابراهيم اسعيد-بيتونيا

محمد بشير كتوت-بيتونيا

مدلين محمد شيخ احمد-صفا

عال”-بيتين
محمد ثابت حامد”بامتياز
ٍ

عال”-سلفيت
مرح امين ماضي”بامتياز
ٍ

محمد حسن اجرب-قبية

مرح خالد خالدي-جفنا

محمد حسن غيظان-قبية

مرح زياد أبو رميلة-بيت حنينا

محمد خليل شيحة-عناتا

مرح مشير شريف-البيرة

محمد خيري حمايل-خربة ابو فالح

مروان عماد زايد-رام هللا

محمد صبحي حمداني-رام هللا

عال”-بيتونيا
مريم نبيل حامده”بامتياز
ٍ

محمد عارف سليمان-بيت عور التحتا

مصطفى سامر زغموري-البيرة

محمد عاصم حرباوي-بيت حنينا

مصعب محمد قاسم-رام هللا

محمد عايد سحويل-

معتز ثابت بدير-قلقيلية

محمد عبدالكريم يحيى-الرام

معتز سليمان حسون-البيرة

محمد علي اكريمه-سلواد

مالك انور طوافشه-سنجل

محمد عوده داود-يبرود

ملك عالء الدين شراقه”بامتياز”-رام هللا

محمد غالب عطية-القدس

منار جمال مره-البيرة

محمد منيب الحموري-بيرزيت

منى روبيرتوفتح سلمان-البيرة

محمد موسى اللدادوة-المزرعة القبلية

منير عيسى خليلية-بيت جاال
63

مهند محمود صبيح-عبوين

هبه معين غازي-البيرة

مؤمن عبدالحكيم مسامح-طولكرم

هديل اسكندر سمارة-القبيبة

مياده يوسف حسن ابوشمه-بيرزيت

هديل حسن ابو حشيش-دير جرير

ميار الياس مسلم-بيت لحم

هديل حسين خضور-بدو

ميس سامي سايس”بامتياز”-كفر نعمة

هديل مهند بربار-بيرزيت

ميس صالح لدادوه-المزرعة القبلية

هال محفوظ حجيجه-قراوة بني زيد

نادين حنا زيبق-رام هللا

هنادي ابراهيم ابو سميه-أبو قش

نبراس فيصل اقرع-قبالن

هيا سهيل حمد-رام هللا

نتاليا محمد صرصور-رام هللا

هيام سفيان ابو حرب”بامتياز”-رام هللا

ندى حاتم اسماعيل”بامتياز”-البيرة

هيالنه(هيلين) حبيب عبد هللا-بيرزيت

ندى خالد الحلو-البيرة

ورود جهاد قونه-المزرعة القبلية

ندى نصر عادي-دير غسانة

وسام محمد ابو بكر-رام هللا

نديم “سامر معتدل” طه-بني زيد

والء اياد دار عاصي”بامتياز”-بيت لقيا

نرمين بسام جغب”بامتياز”-رام هللا

يارا سامر غيث”بامتياز”-بيت حنينا

نصيفه اياد قرعان-البيرة

ياسمين جمال عمر-بيتونيا

نهاوند شاهر نجار-مخيم الجلزون

ياسمين عبد الرحيم سليمان-بيت عور التحتا

نور الدين نضال عياد-سلواد

ياسين عماد برناط-بلعين

نور سفيان ناصر الدين-كفر عقب

يحيى وسام برغوثي-كوبر

نورس طه غنيمه”بامتياز”-البيرة

يزن صالح عالن-بيت عور التحتا

نيفين جمال ابراهيم-رام هللا

يزن عوني عواد-عين عريك

هارو ن خالد بعيرات-كفر مالك

يزن مهند فقهاء-البيرة

هبة عمران حجازي-+القدس

يوسف مصعب عوّ اد-رام هللا

هبه حازم حميدات-بدو
هبه عباس عاصي-بيت لقيا
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التخصص
إدارة االعمال

االء وليد حامد-سلواد
امنة هاشم اقرع-قبالن
امير عبدالحميد محمد-عين سينيا

ابراهيم سامي عساف-بيرزيت

اميرة رباح دار موسى-دير بلوط

ابراهيم ياسين مصطفى-مخيم شعفاط

اميرة محمود الهدرة-القدس

احمد توفيق غزاوي-كفر عقب

اميره نضال قنديل-رام هللا

احمد مفيد قيسي-بيت حنينا

انس جمال عمر-بيتونيا

ازهار عبد جمهور-بيت عنان

انصاف ناصر ابوهنية-عناتا

اسراء فؤاد ابو شلبك-كفر عقب

انوار ناصر ابوزاهرية-بيت حنينا

اسالم موسى حمايل-خربة ابو فالح

اياد عبد الودود ابراهيم-سلواد

اسماء اسعد كنعان-مخماس

ايمان ماجد طه صافي-رام هللا

اسماء عمر عماره-مخيم عقبة جبر

ايمان محمد مزارعه”بامتياز”-عين قينيا

اسمهان جمال عبد الناصر عامر-البيرة

ايه حسام دوفش-البيرة

اسيا غسان شوخه-رمون

عال”-بير نباال
ايه رائد تميمي”بامتياز
ٍ

اسيد منير قطوسه-دير قديس

ايه محمد طوافشه-سنجل

اسيل احمد ابو رداحه-جفنا

اييلت خضر ابوعبيد-رام هللا

َ
عابد-رام هللا
اسيل ايمن دار

باسل صالح طبخنا-بيرزيت

اسيل رجائي حرباوي-رام هللا

بتول رياض عملي-البيرة

اسيل فايز موسه-بيت لقيا

براء ايمن طوطح-رام هللا

اسيل ناصر نخله-دير عمار

براءة عماد ابو رصيص-البيرة

اصاله نصار قراقع-مخيم العزة

براءه خطاب خصيب-رافات

االء بسام ربيع-البيرة

بيان صالح حسين-بيتونيا

االء عصام حميده-بيتين

بيسان ابراهيم عازم-رام هللا

االء غسان حمايل-خربة ابو فالح

تاال سعد نشاشيبي-القدس
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تاال سليم زغير”بامتياز”-كفر عقب

داليا رائد ابو عالن-الطيرة

تسنيم ايمن ابراهيم-البيرة

داليا عمر حماد-رام هللا

تسنيم جهاد شماسنة-قطنة

دانا ابراهيم القطيشات-اريحا

تسنيم عبد العزيز ضراغمه-رام هللا

دانا طالل هوارين-بيتونيا

تسنيم ناصر حاج-دير السودان

دانا طه غنيمه-البيرة

تيماء سامر ابو حيه-خربة ابو فالح

درين ناصر أبو عجاق-المزرعة الشرقية

ثراء مرتضى خرمه-كفر عين

دنيا خيري قعد-أبو قش

جسلين هيثم شحاده-بيرزيت

ديما جميل زغل-بني زيد

جالء مشعل غفري-رام هللا

ديمه يحيى شعار-رام هللا

جنان نايف جرابعه-بيتين

دينا تيسير مصلح-البيرة

جواد علي عبيدات-القدس

دينا محمود طاهر-البيرة

جورج عيسى خياط-رام هللا

راما جمال وهدان-سردا

جويس اميل قواس-رام هللا

رامه هشام كلغاصي-القدس

جيهان مامون لداوية-القدس

رامي عصام كرد-القدس

حسام زياد ازحيمان-الصوانة

رجائي محمد بركات-رام هللا

حال حسن احمد علي-بيرزيت

رحمه محمد بياتنه-أبو قش

حنين جمال ابو ربيع-المزرعة القبلية

رزان مرتجى الفار”بامتياز”-رام هللا

حنين خالد فراج-عين سينيا

رزان نبيل كستيرو-كفر عقب

حنين موسى “بكري يوسف”-جلجيليا

رغد ابراهيم عبد الباسط-بيت حنينا

حنين موسى عصفور-سنجل

رغد مصدق اسماعيل-طولكرم

خديجة ياسر حمايل-+خربة ابو فالح

رفيف خالد قزمار”بامتياز”-رام هللا

خليل يوسف شريتح-المزرعة القبلية

رند خليل صايج-بيرزيت

دارا معتز ابراهيم-البيرة

رندة معتز حسيني-القدس

دارلين مازن مفرح-رام هللا

رنيم جهاد سرحان-رام هللا

رهف عبد الناصر اسياج-بيتونيا

شادي مروان صبيح-الخضر

رهف مراد ياسين-مخيم الجلزون

شارلي جاك مبارك-بيت حنينا

روان عبد العظيم وزوز-القدس

شاكر بالل عموس-رام هللا

روان نعيم ماني-بيت حنينا

شذى باسم فواقة-دورا القرع

روال اسعاف خطيب-بيرزيت

شريف حسين ياسين”بامتياز”-كوبر

روال نائل محيسن-شيبتين

شريف ماهر حامد-البيرة

رؤى عمر عابد-البيرة

شرين رامز مسحل-بني زيد

ريم احمد عاصي-بيت لقيا

شرين عماد احمد-رام هللا

ريم عبد الناصر حشيش-دير جرير

شهد تيسير غانم-بيرزيت

ريم محمد اسناف-بني زيد

شهد عبد القادر دار زياده-بيتللو

زهير بسام الرياشي-القدس

شيماء خالد ميمي-رام هللا

زينة مازن حمودة-البيرة

شيماء محفوظ ابو رميله-شعفاط

زينة نهاد اللبدي-بيت حنينا

صابرين نزار ريماوي-بني زيد

سالي عبدهللا شاهين-عين عريك

صالح ابراهيم حميد-بيت عنان

سجود جمال خليل-رام هللا

صالح حسام خطيب-شعفاط

سجى نصري زيدان-بير نباال

صفوت اسامة تميمي-كفر عقب

سرين ماهر خاروف”بامتياز”-رام هللا

صهيب أحمد ناصر-دير قديس

سعاد سهيل صرصور-البيرة

ضياء عبد هللا صالح-مزارع النوباني

سماح عبد حمايل-خربة ابو فالح

طارق سمير عصفور-بيت لحم

سمر نعيم جوده-ترمسعيا

عادل “محمد عدلي” الشهابي-شعفاط

سناء رامي دحادحه-عطارة

عايده محمود غول-القدس

سنابل ابراهيم عدوان-قلنديا

عايشة نضال دمدوم-فرخة

سيرين عبد اللطيف شيخ-خربثا بني حارث

عباده فهد شويكي-كفر عقب

سيرينا خالد قيمري-شعفاط

عبد القادر مروان بصالت-رام هللا
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عبدهللا سعيد ابولبدة-بيت حنينا

الرا نوح الخمور-بيت جاال

عبدهللا ماجد عبده-القدس

الرا ياسر بعيرات-كفر مالك

عبير مطيع شديد-طولكرم

النا يحيى عابدين-القدس

عبير وحيد زهران-رام هللا

لما عبدالرزاق شيخه-رام هللا

عزات محمود حمدان-بيتونيا

ليث محمود مرعب-حلحول

عالء الدين عماد الدين عموري”بامتياز”-شعفاط

لينة فراس حواش-أريحا

عالء خليل بصير-الطيبة

لينه تيسير بالي-أريحا

عالء مصطفى ابو خيزران-رام هللا

مالك محمد حالق-عين سينيا

عالء منير حنفية-كفر عقب

مجد امين شومان-رام هللا

علي هشام بكري”بامتياز”-شعفاط

مجد جمال حسين-بيت صفافا

عمر حسني دقه-بيتونيا

مجدولين محمد قنداح-أبو شخيدم

عمرو طارق نقيب-سردا

مجدولين مصطفي ابو عليا-المغير

غدير حسين حامد-سلواد

محمد احمد دار سعيد-رأس كركر

فاتن يحيى أبو سبيتان-القدس

محمد حسام معايطة-بيت حنينا

فادي تيسير مصطفى-عين سينيا

محمد خالد الديسي-البيرة

فاطمه سامي شعث”بامتياز”-أبو قش

محمد سامر غزاونة-الرام

فايزة رفعات حمايل-خربة ابو فالح

محمد سعدي أبوعرفة-بيت حنينا

فؤاد وائل لوح-الطيرة

محمد صبري جنازره-بيرزيت

قاسم محمود اسماعيل-بيرزيت

محمد عصام خليل-+القدس

قتيبة عاهد يحيى-البيرة

محمد فتح هللا مرعي-بيتونيا

قسام سليم دبور-جفنا

محمد كمال عنابي-رام هللا

قصي خالد ناصر-دير قديس

محمد محمود القاضي-مزارع النوباني

كرمل روحي صافي-رام هللا

محمد محمود شاعوت-الطيرة

كوكب محمود ناصر-دير قديس

َ
فار-رام هللا
محمد مشهور

محمد ناصر قطيري-عطارة

نافزه نافذ دار عوده-نعلين

محمد نائل بركات-كفر عقب

نداء عمر دار عواد-رام هللا

محمد ياسر حماد-البيرة

ندين باسم صباغ-القدس

مرام عايد شنان-كوبر

نرمين ظافر عبد الرحيم-البيرة

مرام عبد الرحيم حمامي-القدس

نسب مازن شاويش-بيت حنينا

مرام عرفات ناطور-البيرة

نعيم ناجح جرارعه-الطيرة

مروان أحمد جمل-بيت سوريك

نور خليل عامر-رام هللا

مروة “عبدالكريم” نجم-سردا

نور سائد عساف”بامتياز”-بيرزيت

مروى فايق فرحات-القدس

نور سهيل عابد-البيرة

مريم حسن ليمون-المزرعة الشرقية

نور عبد اللطيف ابو خضير-+شعفاط

مريم محمد فحل-كوبر

نور منجي لبدي-رام هللا

عال”-البيرة
مصعب عبد هللا صليبي”بامتياز
ٍ

نورا كريم رجبي-بيت حنينا

مالك يوسف زيدية-عين يبرود

نورا نور ياسين-سلفيت

منار عمران عقيل-سلوان

هدى جمال جوابره-رام هللا

منار نعيم مناصره-بيتونيا

هديل هاني عبد النبي-بيتونيا

منى محمود مظفر-بيت حنينا

همام عبد السالم دوابشه-المدية

منير باسم أبو عصب-بيت حنينا

همام محمود حسون-رام هللا

ميخائيل جورج رنتيسي-البيرة

هنادي وفقي حامد-سلواد

ميريل غطاس رنتيسي-رام هللا

هيفاء عبد هللا ضمره-مزارع النوباني

ميس محمد دحادحة”بامتياز”-البيرة

وفاء نبيل جعفر-شعفاط

ميسم ناجي دار مصلح-عين يبرود

ياسمين زياد خطيب-بيت حنينا

ميسون فتحي علوان-عين يبرود

ياسمين عبد هللا علي-+خربة ابو فالح

مينا نخله حصري-رام هللا

ياسمين غالب بتيللو-كفر عقب

ناديه احمد بزار-بيتللو

ياسمين ماهر صندوقه-بيت حنينا
69

ياسمين محمد العاصي-بيت لقيا
ياسمين نشأت ابو عليا-المغير
يزن محمد ابو رحمه-بلعين
يزن نضال ابوكف-صور باهر
يوسف عماد مسالمه-الخضر
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كلية التربية

طرحــت جامعــة بيرزيــت ،فــي الســبعينيات مــن القــرن الماضــي ،برنامجــا لتأهيــل المعلميــن ،أو مــا ســمي فــي ذلــك
الوقــت بشــهادة التعليــم ،وكانــت أول جامعــة فلســطينية تطــرح برنامجـ ًا مــن هــذا النــوع .كمــا كانــت بيرزيــت أول
جامعــة تطــرح برنامــج ماجســتير فــي التربيــة فــي العــام الدراســي  .1976/1977وتــم توســيع دائــرة التربيــة وعلــم
النفــس لتصبــح كليــة للتربيــة عــام .2010/2011
وتضــم الكليــة دائــرة المناهــج والتعليــم ،التــي تقــدم درجــة البكالوريــوس فــي تعليــم االجتماعيــات للمرحلــة
األساســية العليــا ودرجــة البكالوريــوس فــي تعليــم اللغــة اإلنجليزيــة كلغــة أجنبيــة ،وبرنامــج بكالوريــوس التربيــة
الرياضيــة ،وبرنامــج دبلــوم التأهيــل التربــوي للمرحلــة الثانويــة فــي عشــرة تخصصــات مختلفــة .كمــا تطــرح
برنامج ـ ًا علــى مســتوى الماجســتير فــي التربيــة يضــم ســت تركيــزات ويهــدف إلــى النهــوض بمســتوى التعليــم
فــي فلســطين مــن خــال البحــث والممارســة.

72

التخصص
التأهيل التربوي للمرحلة الثانوية  -مسار تعليم
التخصص

فداء موسى سالمة-القدس
مريم محمد عليان-فلسطينيو1948
مصطفى وائل سموم-شعفاط

اسراء محمد عليان-فلسطينيو1948

مصعب يعقوب جبريني-

اسماء محمد ضيف هللا-

مالك سمير الشويكي-

االء ادريس ناطور-

مي فاروق الفار-

اية فتحي طحان-

نافز عوده شويكي-القدس

ايمان عبد المعز ساليمة-بيت حنينا

نسرين عبد المجيد حسين-القدس

براء يوسف خطاري-

نسرين عوده علوي-القدس

تسنيم بدوي جمجوم-

نهيل جواد دكيدك-القدس

تهاني فريد برقان-بيت حنينا

هيفاء رائد احمد-

جمانة أحمد سعد-
حنين محمد عليان-
حنين نعيم زاهده-

التخصص
التربية الرياضية

دارين عبد السالم عودة هللا-

ابراهيم علي ابو شاويش-مخيم االمعري

دينا علي عبدهللا-رام هللا

احمد احمد فتيحة-القدس

رند وجيه صندوقة-

احمد يعقوب بوطي-الخليل

رهام نعيم زرو-القدس

اياد احمد معطان-برقة

روان جمال غيظان-

باسمه جودت حجاز-المزرعة الشرقية

روان جودت سالم-

خالد وليد حنون-المزرعة القبلية

ريم شريف محيسن-القدس

دانية زهير دويك-القدس

شذى حسام تكروري-

رنا صالح دبش-القدس

شيرين حسن عموري-

سحر حسين غيظان-قبية

عرين عوني دغره-كفر عين

سمر حسين غيظان-قبية
73

ضحى تيسير ابو امونه-البيرة

يوسف تيسير محمد-الطيرة

عائشة اسماعيل فقيه-بيت صفافا

يوسف عبد هللا محمد-الطيرة

عبد الحليم جمال علوي-دير جرير
عالء عبود عاصي-كفر عقب
عنان محمد عباسي-سلوان
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التخصص
تعليم اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية

كيان نايف عابد-رام هللا

اثير سليمان بدر-بيت لقيا

لؤي عيسى بدر-العيسوية

اسراء زكريا اسمر-القدس

متري ميخائيل بنضا-رام هللا

اسيل مجدي صحصاح-كفر عقب

محمد سمير مليطات-المزرعة القبلية

امينة عصام جوالني-سلوان

محمد عواد شعابنة-الجيب

اية عبد الحكيم دعيس-شعفاط

محمد هيثم زيادة-بيت صفافا

ايناس نجيب مفارجه”بامتياز”-بيت لقيا

محمود محمد محيسن-العيسوية

ايناس نضال سالمه-المزرعة الشرقية

معتصم عصام هلسي-القدس

باسمة مأمون عرفات-كفر عقب

مهدي مرزوق داراحمد-عبوين

تسنيم عدنان شمالي-الطيبة

موسى ابراهيم اغا-القدس

ثناء محمد شنطور-بيتونيا

ميرا مرزوق ابوالفي-الصوانة

حال عايد عليان-العيسوية

نادرين نادر حجوج-العيسوية

ديانا معزوز حامد-بيتين

نداء طالل سرور-نعلين

رجاء حسين حبابه-بيت إكسا

نور نصر سرور-نعلين

رزان أحمد نتشة-كفر عقب

هبه حسين ابو شمه-سلفيت

رشا مصطفى لقيانية-بيت إكسا

هديل سامي طوقان-بيرزيت

رغد فهيم ابداح-الرام

وعد عبد اللطيف أبو طير-أم طوبا

رند محمد مرمش-كفر عقب

يوسف ابراهيم عبد النبي-

روان علي أعرج-خربثا المصباح

روال ماهر بدرية-مخيم شعفاط

هديل نبيل عاصي-بيت لقيا

ريم أمجد أبو حطب-القدس

هناء صالح عواوده-دير دبوان

ريم مصطفى طوري-القدس
َ
الكريم”بامتياز”-رام هللا
سارة أحمد عبد
سارة عامر محمدعلي-شعفاط
سجى علي زحايكه-القدس
سيرين محمود صياد-القدس
شروق بالل جوالني-عناتا
شيرين رياض عطون-القدس
شيماء احمد صرمه-دير دبوان
فرح حازم مصفر-البيرة
الرا فراس سعاده-الصوانة
الرا محمد غوانمة-شعفاط
لينا “محمد باسم” أبوحمدية-كفر عقب
لينا أسامة سنقرط-كفر عقب
لينا عدنان جعبة-بيت حنينا
لينا هاني مرمش-القدس
مالك “محمد بهجت” الفي-بيت صفافا
نسمه زاهر يعقوب-بيرزيت
نهى أحمد شقير-الزاوية
نوران عبد الناصر شاهين”بامتياز”-القدس
هديل احمد هدره-القدس
هديل ايهاب ابو غزالة-كفر عقب

التخصص
معلم المرحلة األساسية العليا  -تعليم
االجتماعيات

اسراء خضر بسيسو-القدس
اسراء هشام حمدية-بيت حنينا
اسيل مشهور ابو مخو”بامتياز”-دير جرير
اسيل هيثم أبو غزاله-القدس
االء ماجد كالوتي-القدس
اميرنس الياس رفيدي-جفنا
اية حسين عقيل”بامتياز”-القدس
ايناس زكريا عبيديه-القدس
بيان نائل ساليمة-كفر عقب
تسنيم بدر قرش-الصوانة
جهاد وجيه زعانين-القدس
حال طه العلي-بيت صفافا
حنين وائل ابو لبن-القدس
خوله محمود ابو داهوك-بيت عنان
دانا عماد ناطور-رام هللا
دولين جودت شالتوه-عابود
رنال مازن ابو خضير-شعفاط
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رنين عدنان اسكافي-القدس
رنين محمد قري-بيت حنينا
سجى عبد المجيد مبارك-مخيم الجلزون
ضحى جالل العملة-القدس
عرين محمد قري-بيت حنينا
عال محمد عبد الحق-القدس
فاطمه اياد خويص-القدس
لميس نضال حافي-مخيم شعفاط
محمد عبد الكريم زبن-بيت حنينا
محمد منير غول-القدس
محمود هاني حالق-القدس
مالك اسحاق ابو الهوى-القدس
نوال غازي برقان-بيت حنينا
ياسمين فؤاد دياب-القدس
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كلية الحقوق واإلدارة
العامة

تأسســت الكليــة عــام  2004نظــ ًر ا لحاجــة فلســطين المتزايــدة إلــى متخصصيــن ومهنييــن ذوي كفــاءات
ومهــارات عاليــة فــي مواقــع ووظائــف متصلــة بالشــأن العــام؛ فــي المجــاالت والمهــن القضائيــة والقانونيــة،
والوظيفــة العامــة ،والعلــوم السياســية.
تطرح الكلية  9برامج أكاديمية تؤدي إلى درجة البكالوريوس ،و 3برامج أكاديمية تؤدي إلى درجة الماجستير.
دوائر الكلية :القانون ،واإلدارة العامة ،والعلوم السياسية.
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التخصص
اإلدارة العامة
ابتسام حسن بدر-بيت لقيا
اسراء فواز خليف-بيت لحم
اسيا خالد بعيرات-كفر مالك
اسيل توفيق علي-برهام
اسيل محمد حرب-بيتللو
االء خليل عليان-الجيب
امجد ماجد بيتوني-بيت حنينا
امنه سامر ابو نجم-البيرة
ايلين نسيم قطمه-جفنا
ايه زياد سليم-البيرة
ايه عوده عواوده-دير دبوان
بالل “محمد نبيل” شريف-بيت حنينا
بلسم هاني أبو هالل-أبو ديس
بيان رمزي ابو ذهب-بيت عنان
تسنيم علي حنون-المزرعة القبلية
جنان يعقوب أبو فرحة-كفر عقب
حليمه جواد رضوان-اللبن الغربي
حنان نشيط الخطيب-رنتيس
حنين ابراهيم شوقيه-رام هللا
حنين أحمد نمر-كفر عقب
دعاء سعدهللا أبوعلي-رام هللا
ديانا عادل عادي-شيبتين
ديانا عياش أبو عياش-خربثا بني حارث

دينا بسام ناصريه-البيرة
رامي ماهر عاصي-البيرة
رحاب بالل ناصر-صفا
رضا عبد الحكيم جلود-البيرة
رغد أشرف حجاج-بيت ريما
رغد صالح حمد-قلنديا
رغد على عرب-قلنديا
رماح عماد مطير-كفر عقب
رنا غسان سمور-القدس
رنده خالد داود-بني زيد
رنيم حفظي ابو خلف-القدس
روان انور عثمان-بيت عور التحتا
روان تيسير قنداح-أبو شخيدم
روان علي برغوثي-دير ابو مشعل
رؤى إبراهيم عواشره-سنجل
زيد حسين معالي-دير جرير
زينه حماد كعابنه-بيتونيا
زينه رائد فارس-دير جرير
ساره محمد عبد الحي-بيتونيا
ساري خلف نجار-بيتللو
ساندي محي الدين احمد-بيت حنينا
سجود زياد بعيرات-كفر مالك
سجى عبد الجبار ابو سالم-اللبن الغربي
سجى عالء الدين ديسي-كفر عقب
سجى وجيه حاج”بامتياز”-دير السودان
سالم صالح قرطوم-كفر مالك
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سلمى صالح عيسى-رام هللا

محمود عودة عبد المحسن-أبو شخيدم

سماح اياد ابو ظاهر-أبو شخيدم

محمود ناظم حرب-عبوين

سمر جعفر شرقاوي-كفر عقب

محمود وليد اماره-بيت عور التحتا

سندس حسن غيث-كفر عقب

مرام يعقوب سليمان-بيت عور التحتا

سندس نادر صرصور-البيرة

مرح سهيل عاروري-عارورة

سيرين اسامه قاسم-دورا القرع

مرح عيسى قمصيه-بيت لحم

شذى لبيب حمايل-خربة ابو فالح

مريم قاهر عوض-كفر مالك

شذى محمد شراكه-مخيم الجلزون

مريم محمد دار ابو علبة-بيت عور التحتا

شيماء جمال زيد”بامتياز”-بيتللو

مصعب سليم شماسنه-قطنة

عبد هللا هشام الدشت-البيرة

معز نبيه عواد-عورتا

عبد الناصر يونس العموري-الطيرة

مهند نبيل قنداح-أبو شخيدم

عروب زكي سمحان-اللبن الغربي

ميس رائد حميد”بامتياز”-بيت لقيا

عز الدين عوني مفتش-رام هللا

نجوى اسامة مرار-بيت دقو

عمرو وليد قعد-أبو قش

نهى جهاد زماري-البيرة

غاده احمد طمليه-مخيم االمعري

نور جعفر حجير-دير إبزيع

فاطمة ابراهيم برغوثي-دير ابو مشعل

نور حسن جبارات-اريحا

فاطمه محمد دار خصيب-عارورة

نوره محمد علي صالح-رام هللا

فاطمه يوسف هالل-عبوين

هالة إبراهيم عابدين-كفر عقب

فداء أيمن الغزال-دير جرير

هبة ابراهيم صابر-بيرزيت

فداء محمد ابوشريف-البيرة

هدى طه عواشره-سنجل

كيان امجد صالح-عجول

هديل سفيان شحادة-الجديرة

الرا ناصر سبيتاني-رام هللا

هديل عبد الحكيم زهران-دير ابو مشعل

النا فايز شماسنة”بامتياز”-قطنة

هديل محمد حرب-بيتللو

محمد مأمون ياسين-كوبر

هيا عبد الحليم خصيب-عارورة

محمد مطيع حليسي-كفر عقب

هيفاء مروان طه-رام هللا

محمد هياف عيسى-بير نباال

وصال عبد القادر ابو خشان-أريحا
وعد رباح فقهاء-رام هللا
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والء محمد سليمان-صفا

امير وجدي رابي-بني زيد

ياسمين موسى شيخ احمد-صفا

اميمه مهنا مناصره-رام هللا

يزن فضل خالدي-مخيم الجلزون

انعام حمدهللا منصور-دير دبوان

يسرى مصطفى ابو زياد-جيبيا

انغام شاهر ابو علي-كفر مالك

يوسف أديب قعدان-البيرة

انوار مرعي مليحات-بير نباال

يوسف محمد طوافشه-سنجل

ايالف موسى حسونه-مخيم الجلزون

التخصص
القانون
اباء يحيى سالمة-دير إبزيع
احالم فرنسيس جرادات-رام هللا
اسراء اسامه عوده-بيت لحم
اسراء منذر سالمه-أبو قش
اسراء نبيل جوالني-بيت حنينا
اسماء بسام عيسة-بير نباال
اسماء حسام عمر-قراوة بني زيد
اسماء عمران شباب-قطنة
اسيل اسعد حداد-أبو قش
اسيل حمد هللا عثمان-عبوين
اسيل صالح الدين موسى-البيرة
اسيل ماهر خطاب-بيتونيا
اسيل يحيى عطا-دير ابو مشعل
اسيل يوسف هوشه-بيرزيت
اآلء اياد تيم”بامتياز”-بيت حنينا
امامه جبر دار عاصي-بيت لقيا
امنه خليفه قعد-أبو قش

ايمان عبد الرزاق مسالمه-سنجل
ايناس عدنان نتشه”بامتياز”-بير نباال
ايه عصام “احمد الديماسي”-بيتونيا
ايه غسان جرار-جنين
بتول سمير مليطات-أبو قش
بهاء دواس دواس-سلوان
تامر زياد صالح-عارورة
تحرير يوسف صافي-مخيم الجلزون
تيما مطر المحاريق-السموع
جريس نمر القنواتي-بيت لحم
جنات حسام عابد-البيرة
جواهر مصطفى سمحان-اللبن الغربي
جيهان عوني عيسى-البيرة
حسام جمال ابو سليم-بيتونيا
حسام سليمان عطاري-سردا
حنين احمد ابو بكر-خربثا المصباح
حنين خالد شديد-طولكرم
حياه نايف نوفل-رأس كركر
خالد عبدالغفار نتشه-الخليل
خالد محمد بعيرات-كفر مالك
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خالد مصطفى الدهدار-بيتونيا

ريم عبد هللا القادي-جنين

خليل ابراهيم فالح-خربة ابو فالح

ريناد حسين بركات”بامتياز”-البيرة

خليل عبد العزيز فروخ-بيتونيا

سامح قاهر دار خليل-سنجل

خوله جمعة حمدهللا-بيت لقيا

ساندرا بسام بركات-البيرة

داليا مجدي العوري-البيرة

ساندرا عبد المعز سياج”بامتياز”-بيت لحم

داليا موسى الزير-سلفيت

سجود صابر شلش-جيبيا

داليه شاهر عبدالخالق-كفر راعي

سجى نهاد زواتيه-رام هللا

دانيا امجد ابو شمله-بيرزيت

سحر سفيان ابوكرش-خربة ابو فالح

دعاء عبد القادر ابوزينة-الطيرة

سرين غالب خطيب”بامتياز”-بيتونيا

ديما ايمن صبيح-البيرة

سما سليم سويدان”بامتياز”-رام هللا

ذكرى هيثم عبد الصمد-سردا

سهير اياد خروف-البيرة

راتب مرعب بدر-بيت لقيا

سيرينا عبدهللا حمادنه-أريحا

رامي فوزي ارشيد-حزما

سيف الدين حسن قنديل-الجيب

رانيه سليمان داغر-بيتونيا

سيلين محمد مصلح-البيرة

ربى أسامة سراج-بيت حنينا

شروق عمر عويسي-بيتونيا

رزان عبد الكريم ريان-كفر عقب

شفيقة عايد مصري-رنتيس

رشا عبد الفتاح ماضي-سلفيت

شهد انور عيسى-عجول

رماء رامي ارحيمه -بيت ريما

شيرين محمد أبو الرب-قباطية

رمزي زهير عبد هللا-جلجيليا

صهيب شاهر درابيع-دورا

رنا نعيم ابو عواد-الطيرة

ضحى طايل عمله-رام هللا

َ
شوامره-رام هللا
رنين محمد

طارق زياد حسونه-بيتونيا

روان اياد علي-بيت حنينا

عامر حسن هوشه-عجول

روان حلمي عبد اعرج-رام هللا

عبد الجبار منير اعمير-بلعا

روز اكرم الحافي-بيتونيا

عبد الرحمن عاطف نعسان-المغير

رؤى إبراهيم بكري-القدس

عبد الغني اسامه الصغير-رام هللا

رؤى خليل كتانة-النزلة الغربية

عبد هللا محفوظ ابو رميلة-شعفاط

عبدهللا أكرم عبد الحق-بيت حنينا

محمد عصام باكير-رمون

عبير محمود البرغوثي-بني زيد

محمد ،عيسى ايهاب براهمه-أريحا

عز الدين نمر دار سطوف-بني زيد

محمود ابراهيم ابو سنينة-بيت حنينا

عال علي منصور-دير إبزيع

محمود خالد عابد-البيرة

علي عادل شديد-دورا

محي الدين وسام برغوثي”بامتياز”-كوبر

علي محمد مرعي-بني نعيم

مديحة مصطفى مرار-بيت دقو

عماد عبدهللا وريدات-الظاهرية

مرام هشام ابو اصبع-كفر عقب

عمر عبد الناصر عبيد-عين سينيا

مرجان مصطفى صالح-عابود

عمر مصطفى حسين-مخيم الجلزون

معتز عبد عاروري-عارورة

عمر مهند عواد-بيرزيت

ملوك محمود رمانه-مخيم الجلزون

فاطمة ايمن شني-البيرة

منار محمود حجاحجه”بامتياز”-تقوع

فاطمة أحمد حماد-كفر عقب

مي عماد زلوم-رام هللا

فيرونيكا عبدو حبش-كفر عقب

مي هاني صالحي”بامتياز”-البيرة

قسام سعود مطور-بيتونيا

ميرا موفق منصور-بدو

قمر خليل “حاج ياسين”-رام هللا

ميس صقر الرجا-مخيم عقبة جبر

كفايه مجير حسون-بيتونيا

ميس مراد حمد-رام هللا

لما محمد مرزيق-الشياح

نادر عماد طوافشة-سنجل

لؤي اشرف فار-رام هللا

ناصر أحمد عوض هللا-رام هللا

ليالي كمال الدين العبد-البيرة

نجاح اسامة مرار-بيت دقو

ليليان شاكر زيادة-بيتللو

نداء فوزي دار ابو مخو-دير جرير

لين بسام قواسمي-القدس

نرفانا بكر بكر-قيرة

لين عادل دويكات-البيرة

نرمين “محمد هالل” التميمي-القدس

ماجده وسيم نصر-صفا

نرمين حسين ابو طيور-مخيم االمعري

مارلين غسان مصطفى-الجديرة

نرين خالد حنيطي-القدس

محمد خليل عمرو-البيرة

نور حلمي علي-رام هللا

محمد عدي قمحيه”بامتياز”-بيرزيت

نور زياد عيسى-شعفاط
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نور علي معروف-صفا

كرمل مجدي ابو عواد-بيرزيت

نوف احمد ابو الرب-القدس

كرمل محمد ابو رجيله-عطارة

نيكول الياس غنايم-رام هللا

النا عالء الدين ياغي-بيرزيت

هبة وصفي غربيه-أبو شخيدم

محمد فتحي ابوحمود-بيتونيا

هبه إسماعيل أبو غوش”بامتياز”-القدس

وفاء حسن عبيد-مخيم الجلزون

هبه محمد ابوطبيخ-السموع
هدى عمر عطا-البيرة
هديل يوسف كويك-مخيم الجلزون
هند طارق حمادة-جنين
والء موفق كراكره-سنجل
يارا جمال نمر-
يارا روبين ز يّاد-القدس
َ
هللا-رام هللا
ياسمين شاهر ضيف
يوسف اكرم الحافي-بيتونيا
يوسف لؤي عفانه-البيرة

التخصص
رئيسي اإلدارة العامة  /فرعي اإلقتصاد
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التخصص
رئيسي اإلدارة العامة  /فرعي العلوم
السياسية
ابراهيم منير ريان-قراوة بني حسان
اسراء محي الدين ابو رميلة-مخيم شعفاط
اسماء عطا خطيب-عارورة
اسيل بسام أبورميلة-كفر عقب
امير خليل داود-بيت دقو
امينه محمد ابو رجيله-عطارة
انهار محمد كحله-رمون
ايمان عزمي مصلح-عين يبرود
تسنيم خلف صالح-عابود
تماضر لطفي عوض-بدرس

اخالص فارس صمد-البيرة

تيمه ناصر رضوان-بيتللو

اسراء خالد صرمة-دير دبوان

حليمه داود داغر-مزارع النوباني

تسنيم رباح اشتي-القدس

دياال ايمن ابو رداحه-بيتين

حليمة يوسف شماسنة-عناتا

سجود عودة فرج-عجول

رزان شوقي صب لبن-القدس

شروق جاد شريتح-المزرعة القبلية

سارة نزار شعيبي-قصرة

ضرغام حلمي أبو زايد-عين قينيا

عالء سامي نصار-الجانية

ضيف هللا علي ابو داهوك-الجيب

عوني حسام حرز هللا-رام هللا

عاصف ناصر غنيمات-كفر مالك

عال نبيل يوسف-دير بلوط

جابر ابراهيم جابر-رام هللا

عمار ياسر مطاوع-شقبا

حنين نافز بعيرات-كفر مالك

عمرو اسماعيل عبد الحق-بيرزيت

داود ناصر أبو عجاج-الطيرة

قاسم محمد بزار-سردا

دعاء حسني عصفور-سنجل

كلوديا مروان شمالي-أريحا

دعاء مهيوب شريتح-المزرعة القبلية

ليلى مجدي حبابه-بيت إكسا

ديانا حاتم صالح-عارورة

محمد ناجح حلبيه-بني زيد

رزان حسان شتية-رام هللا

محمد نصير نجيب-حزما

رزان خضر عودة حنا-رام هللا

ميار اسامه منصور-صفا

رنا عبد الناصر ابو الهوى-القدس

نهايه سائد سنيف-قراوة بني زيد

رنين فيكتور كركر-كفر عقب

نور احمد دار دراج-بيتونيا

رؤى نبيل غنيم-البيرة

هديل ماهر عالن-بيت حنينا

سارة وليد حنون-المزرعة القبلية

هند ساري شريتح-المزرعة القبلية

ساهر عبدالجابر سطيح-دير قديس

وفاء حسام اعمير-عطارة

سناء سعيد ياسين-رام هللا

ياسمين ابراهيم سوالمة-البيرة

شادن محمد طاهر-بيتونيا

يسرى نبيل حموز-رام هللا

عروب عباس مزاحم-عبوين

التخصص
رئيسي العلوم السياسية  /فرعي االدارة
العامة
اسيد صالح عاصي-بيت لقيا
اسيل محمد زيادة-بيتللو
اسيل محمود ذياب-عابود
اصاله محمد ابو ارجيله-عطارة
امجد قيس بعيرات-كفر مالك
باميال عيسى حدور-رام هللا
براء طارق عبد المجيد-عابود

كمال فاخر حسين-بني زيد
لبنى عبد الرحيم عاصي-بيت لقيا
لؤي بهيج وشحه-بيرزيت
مادلين محمد سالم-جلجيليا
ماهر زياد سعد-المزرعة الشرقية
محمد شريف عصفور-سنجل
محمد عبد الحكيم حج محمد-بيتونيا
محمد علي طليب-دير إبزيع
نعيمه رائد حجوج-مخيم قلنديا
نفين بهاء الدين جوده-كوبر
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َ
الدين-رام هللا
نور الدين رائد نور
هناء رافت قدادحه-عطارة
وعد ابراهيم شريتح-المزرعة القبلية
يافا عبد الرحيم عصفور-سنجل

التخصص
رئيسي العلوم السياسية  /فرعي اإلقتصاد
احمد بسام الصالحي-الطيرة
منذر عامر ياسين-طولكرم
نور عمر ابو عرقوب-بيرزيت

التخصص
رئيسي العلوم السياسية  /فرعي الفلسفة
اشرف بركات عرموش-مخيم الجلزون

التخصص
رئيسي العلوم السياسية  /فرعي عالقات دولية
اجنين توفيق زكاك-رام هللا
اسالم أحمد محيسن-مخيم العروب
اسماء اسماعيل بواب-القدس
امتنان عالم طحان-بيتونيا
انس وليد ثوابتة-دير جرير
براءه عبداللطيف سالمه-القدس
تاال فراس الشافي-جنين
تاال نعيم خورية-الطيبة
تمارا سمير ابو عطيه-البيرة
جويس ناصيف امسيح-القدس
حذيفه جهاد حامد-بيتونيا
داليا ناصر جاغوب-البيرة
دانيا امين أبو شلبك-كفر عقب

التخصص
رئيسي العلوم السياسية  /فرعي دراسات
المرأة
زكريات رائد صالح-القدس
ساجدة عمر حوشيه-قطنة
شرار رائد مزارعة-عين قينيا
غريس غسان رزق هللا-جفنا
مروى سليمان دار عاصي-بيت لقيا
وداد عبد الناصر عرفات-رام هللا
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دانيا رضا زربا-رام هللا
رامي هريش هريش-بيتونيا
رغدة فالح طوافشة-سنجل
رماح احمد شريم-قلقيلية
روان تيسير فرحات-سردا
روان فهيم رحيمي-بيت ريما
سماح امين سويطي-بيت عوا
شرف عياد نائل مالكي-كفر مالك
شهله طارق هب الريح-جنين
صهيب فخري الزغير-كفر عقب

عبدالرحمن ايوب صافي-بيتللو
عمرو زياد ملصه-كفر عقب
فاطمة سمير عيدة-سردا
فاطمه خالد قاسم-القدس
فرح هيثم حمد-بيت جاال
َ
رشيد-رام هللا
فؤاد مأمون
كامل رائد هوارين-رام هللا
النا عبدهللا قرش-بيت حنينا
مجد محمود حماد-عطارة
مجدي وحيد جمعه-بيتونيا
محمد اشرف عاصي-بيت لقيا
محمد اشرف علي رمضان-الطيرة
محمد محمود ابو لطيفة-مخيم قلنديا
محمد محمود درامنه-جماال
محمد محمود عيسى-عطارة
مرام انور قوره-رام هللا
معن سليم عبدالجواد-جيبيا
مؤمن أحمد الحسن-رام هللا
نضال إياد عابدين-القدس
هبة عبد العزيز عبد الرزاق-سلواد
هزار عمران شلودي-القدس
وديع عبدالسميع ابوسنينه-الخليل
وسام اكرم السيوري-رام هللا
يعقوب جورج كارمي-بيت حنينا
يوسف محمود عبد الرازق-رام هللا
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كلية الصيدلة والتمريض
والمهن الصحية

والمهــن الصحيــة للمســاهمة فــي رفــع المســتوى المهنــي ،وتطويــر البحــث العلمــي فــي هــذه المجــاالت ،ودعــم
التنميــة الشــاملة فــي فلســطين والمنطقــة.
تضــم الكليــة  4دوائــر أكاديميــة ،هــي :التمريــض ،التغذيــة والحميــة ،دائــرة عــاج النطــق والســمع ،دائــرة الصيدلــة،
ويلتحــق بهــا الطلبــة للدراســة فــي أربعــة برامــج بدرجــة البكالوريــوس وبرنامــج فرعــي فــي التغذيــة والحميــة،
إضافــة لثــاث برامــج فــي الماجســتير هــي :تمريــض األورام ،العلــوم الطبيــة المخبريــة ،وتكنولوجيــا الصناعــة
الدوائيــة.
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التخصص
التغذية والحمية
اسيل صالح محي الدين-كفر عقب
امل عماد ابوالزلف”بامتياز”-بيت ساحور
اميرة اسماعيل حمد-مخيم قلنديا
اية أنور إبراهيم”بامتياز”-جنين
اية حمدهللا قدح-شقبا
تاال علي اسماعيل”بامتياز”-البيرة
حال هاني ناصر-القدس
حنين عيسى باشا-رام هللا
خلود موسى زيدان-بير نباال
دارين سهيل غطاس-بيت جاال
رناد سمير خليل-بيتين
رناد هاني تالوي-رام هللا
روان عاهد دويك-القدس
ستيفاني شارلي حداد-بيت حنينا
سجى ناصر حمامده-بير نباال
سالم محمد داود-بيت دقو
سندس محمد تميمي-كفر عقب
شروق وهيب حمودة-القبيبة

شهد عبدالحكيم العربي-رام هللا
شهد ماهر شحروج-قبالن
ضحى امجد خضور-بدو
عزيزه هشام فقهاء-رام هللا
عفاف حازم مسودة-كفر عقب
فاطمة منذر ديوان-رام هللا
كيان أشرف رشيد”بامتياز”-دير دبوان
النا محسن ابو حسان-رام هللا
لين نادر رحيل-بيت لحم
لينه محمود عابده”بامتياز”-كفر عقب
مريم ناجح معطان-برقة
مالك محمد دار ياسين”بامتياز”-بلعين
ميرنا نيقوال عواد-بيت لحم
نداء يعقوب بياتنه-أبو قش
نهيل محمد صدقه-المدية
نور عمران نيروخ-كفر عقب
هبة خالد شهاب-رام هللا
هديل موسى خوري”بامتياز”-الطيرة
والء محمد محمد-عبوين
يارا ظافر نصره-جنين
يارا ناجح دعنا-الخليل
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التخصص
التمريض
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رماح محمد صافي-رام هللا
روان ربحي حمود”بامتياز”-مخيم شعفاط
رؤى مجدي داغر-مزارع النوباني

ابراهيم زهير النتشة-القدس

ساجدة نضال خواجا-البيرة

اسيل احمد الوريدات-الظاهرية

ساره اسماعيل مخارزه-الظاهرية

اسيل سفيان احمد”بامتياز”-دير بلوط

شرين احمد يعقوب-عين قينيا

اميره عبد اللطيف ابو طير-أم طوبا

صهيب محمد حمدان-بيت سيرا

اية خالد دويك-شعفاط

عاصم محمد اسليميه-إذنا

اية مازن دعنا”بامتياز”-كفر عقب

عبدهللا مجدي سمان-القدس

ايمان عماد حوشيه -+القبيبة

عريفه عفيف ابوكرش”بامتياز”-السموع

ايمان نصر أبو سليم-رنتيس

عطا ناصر العيسه-مخيم شعفاط

ايناس عصمت طباخي-القدس

عطاف عائد نزال”بامتياز”-عارورة

براء أيمن عمرو-دورا

عالء فيصل منصور-القدس

براءة عدنان هنيني-القدس

عوض كريم سعيد-كفر عقب

براءه محمد عبدهللا-دير بلوط

عيسى صليبا زنانيري-بيت حنينا

بيان محمد اسليم-رنتيس

َ
سيوري-رام هللا
فاطمة وائل

بيسان محمود زيدات-بني نعيم

فرح صبحي القادري-خربة صير

تاال رامي جلب-حزما

فؤاد علي ابو الفيه-البيرة

ثواب وليد خاطر-عين سينيا

قمر جالل طه-دير دبوان

خلود خالد الطويل-البيرة

ماتي موسى “ مويز” مرزيان-القدس

ديما جمال ابو طاعه-رام هللا

محمد تيسير عميره-نعلين

دينا نضال نخله-بيتونيا

محمد جالل ابوطير-أم طوبا

ربى رشدي زايد-بيت إكسا

محمد عبدالكريم عيايده-الشيوخ

رشا مرشد زهران-كفر عقب

محمد علي حجاز-المزرعة الشرقية

محمد عماد كايد-شعفاط

تانيا طارق متواسي”بامتياز”-بيت جاال

محمد مضحي فايز شويكي-كفر عقب

تحرير مصباح الشيخ-رام هللا

محمود هاني طراري-بني نعيم

جهان فرج مرار-بيتونيا

مرح حسين صدقه-المدية

حال ماهر شلبي”بامتياز”-بيت حنينا

معاذ محمد حالحله-خاراس

دانة محمد زالطيمو-القدس

مي ابراهيم صالحة-كفر عقب

دولين نادر معلم-بيت حنينا

مي خالد عوض-القدس

عال”-عين عريك
ربى نبيل شاهين”بامتياز
ٍ

سيْ بَة ابراهيم عوده-دير عمار
ُن َ

رزان بسام ريماوي”بامتياز”-بيت حنينا

نادين عطا هللا جاسر-بيرزيت

رزان عاصم عابدين-بيت حنينا

ناريمان محمد نافع-نعلين

روزة “محمد ناصر “ سلهب-بيت حنينا

َ
جبرين-رام هللا
نرجس عبد الفتاح

زينب عيسى حميدان”بامتياز”-بدو

وسام خضر قنطار-صور باهر

سارة محمد شريف-بيت حنينا

وفاء خالد شيخ أحمد-

ساره خالد درس-البيرة

يزيد معاويه فلنه-صفا

سيلين موسى علوش-بيرزيت

يزيد موسى سياعره-خاراس

شذا أحمد سمور-عين يبرود

يقين فهد خواجا-بيتونيا

شروق خالد ابومشرف-البيرة

التخصص
دكتور صيدلي

شروق رفعات حمايل-خربة ابو فالح
شروق محمد فاخوري-القدس
شروق موسى عمري-رام هللا

اسيل موفق العمري-البيرة

شرين مرشد بيت ريما”بامتياز”-البيرة

افنان جاسر عامرية-كوبر

صفاء فخري جرادات-سعير

االء عبد الرحمن بدوان-بدو

صفاء يونس جبريني-القدس

ان اسماعيل بيت نوبا-بيتونيا

عال”-رام هللا
غادة عيسى حصري”بامتياز
ٍ

اية مهدي ج ّر ار-رام هللا

فاطمة محمد عبد ربه”بامتياز”-الجيب
91

لجين وليد ابو رميله-بيت حنينا

شيماء سليمان نوفل-كفر عقب

لين عدنان حمص-رام هللا

غدي ابراهيم هنيني-العيسوية

مالك إبراهيم الخطيب-الشياح

غدير نضال ابو طير-أم طوبا

ميسولين عمرو ناصر-الطيرة

مرام مصطفى قراوي-القدس

هديل خليل عامر-رام هللا

هبه أحمد جواريش”بامتياز”-الخضر

يزن بسام أبو قويدر”بامتياز”-رام هللا

يارا ناصر ادكيدك-بيت حنينا
ياقوت نبيل ابوعليا-بيت صفافا

التخصص
عالج النطق والسمع
ابتهال ايمن نصار-دورا
اسيل ابراهيم مشعشع-بيت حنينا
امل ناصر حامد”بامتياز”-بيتين
اميره نواف فواضله-عابود
بسمة اياد دعنا-القدس
تاال خالد صالحي-بيت حنينا
تسنيم محمود زايد-شعفاط
تيمه فيكتور كوكالي-بيت ساحور
جورج ماهر ابراهيم-بيت لحم
جوليت نادر هنديله”بامتياز”-رام هللا
ديانا مسلم مسلم-عين يبرود
رانيه عزيز عطون-صور باهر
رغدة حمادة يغمور-شعفاط
رنين عماد أحمدابوبكر-مردا
92

93

كلية العلوم

تأسســت كليــة العلــوم عــام  ،1972وهــي مــن أوائــل الكليــات فــي الجامعــة ،وقــد بــدأت منــح درجــة البكالوريــوس
منــذ عــام  .1976يبلــغ عــدد طلبــة الكليــة أكثــر مــن  600طالــب وطالبــة ،وتشــكل الطالبــات  90%مــن طلبــة الكليــة.
تطــرح الكليــة  4برامــج ماجســتير هــي :الكيميــاء التطبيقيــة ،الرياضيــات ،الفيزيــاء ،واألحيــاء البيئيــة ،إضافــة إلــى
برامــج البكالوريــوس المقدمــة وبعــض التخصصــات الفرعيــة ،كمــا وحصلــت الكليــة مؤخــر ًا علــى اعتمــاد لبرنامــج
دكتــوراة فــي الرياضيــات.
تضــم الكليــة الدوائــر التاليــة :دائــرة األحيــاء والكيميــاء الحيويــة ،ودائــرة الرياضيــات ،ودائــرة الفيزيــاء ،ودائــرة
الكيميــاء.
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التخصص
األحياء
دانا اسامه عبدو-+شعفاط
سجود علي برغوثي-+دير ابو مشعل
شروق ماهر زغل”+بامتياز”-بيت حنينا
فاطمة وفقي حامد-سلواد

فلسطين كامل كامل-بيت لحم
عال”-رام هللا
لورا نجيب هريش”بامتياز
ٍ
عال”-السموع
مرام زياد المحاريق”بامتياز
ٍ
والء احمد قاضي-+بيتونيا

التخصص
الرياضيات التطبيقية في اإلقتصاد

فاطمه “محمد صادق” توام-جبع

سالم سفيان ابو فخيدة-رام هللا

مرام موسى ابودهيم”+بامتياز”-القدس

ندين محمد السراج-+بيتونيا

مها داود حسين-+القدس
عال”-كفر عقب
نغم محمد السيد”+بامتياز
ٍ
وفاء صالح جبارين-القدس

التخصص
الرياضيات
ادهم موفق كتانه-البيرة

التخصص
الفيزياء
خطاب عالء ابو الرب-الرام

التخصص
الكيمياء

امينه خضر قواسمي-+شعفاط
عال”-نعلين
رامز ياسر سرور”بامتياز
ٍ
عال”-الرام
ساره تحسين غزاونة”بامتياز
ٍ
ضحى فوزي ابو زنيد-+مخيم شعفاط

اسراء محمد الدلو-+بديا
اسماء حسين طبنجة-قطنة
بشرى سمير ابو عليا-المغير

عبدالكريم نعمان دحدوالن-صانور

ثناء عبد الناصر طبنجة-قطنة

عبير نجيب دحدول-سلفيت

ساندي عبد الغني سعد-+المزرعة الشرقية

علي رائد طهبوب”بامتياز”-الخليل

سجى عمر مصلح”بامتياز”-نعلين
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سليم ماهر خيو-+بيت حنينا

كساندرا رائد الشيخ-بدو

عبدالكريم عاطف مومني-دير السودان

ميرا انطون زعرور-القدس

هدى دياب فاخوري-+القدس

ندين خالد ابو سارة-+كفر عقب

وردة سالمة مخطوب-القبيبة

ياسمين ياسر أبو حامد-+صور باهر

التخصص

التخصص

رئيسي األحياء  /فرعي الكيمياء الحيوية

رئيسي الرياضيات  /فرعي االقتصاد

عال”-المعصرة
بلقيس حسن بريجيه”بامتياز
ٍ

مرام ناصر جوالني-+بيت حنينا

بيان يوسف دحابره-+عين يبرود

نورالدين سالم الشاللفه-ترقوميا

رناد ياسر بزار-رام هللا
سندس حسن أبو رميلة-+كفر عقب

التخصص

شكري حسين الخطيب-عين يبرود

رئيسي الرياضيات  /فرعي العلوم المالية
والمصرفية

عمر احمد شايب-+القدس
عال”-سردا
فرح اشرف جيوسي”بامتياز
ٍ

التخصص

التخصص

رئيسي األحياء  /فرعي إدارة األعمال

رئيسي الرياضيات  /فرعي علم الحاسوب

اعتدال أمجد أبو عمر-بيت حنينا
امينة داود جبر-قلنديا
بيان كمال مصلح-رام هللا
تغريد فريد شريتح-المزرعة القبلية
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محمود فتحي عفانة”بامتياز”-سلفيت

بيان ماجد ابو سراري-الطيبة

التخصص
رئيسي الفيزياء  /فرعي االلكترونيات

رواند خضر سليمان-+بيت حنينا

محمد صالح حامد-سلواد

زين عالء حبيب سليمان-بيت عور التحتا

هبه رياض عطيه-خربثا المصباح

التخصص
رئيسي الفيزياء  /فرعي الرياضيات
احمد توفيق عواودة-دورا
احمد صالح معطان-برقة
اسماء كمال نمر-+بيتونيا
اسيل حسين دويك-+القدس
اسيل محمود تالحمه-+دورا
اصيلة حربي مصطفى-+كفر عقب
امجاد جالل معروف-+صفا
عال”-سنجل
اميره ناصر مسالمه”بامتياز
ٍ
بيسان أكرم نجار-+بيت حنينا
حليمه وسام يعقوب-بيت ريما
حنان الفي حمد-+عبوين
دينا عبد هللا الحمايل-خربة ابو فالح
روز موسى منصور-بدو
سارة جمال ابوزايد”بامتياز”-كفر عقب
سعيد شاهر علي”بامتياز”-كفر جمال
شهيرة جبرين داعور-+بيت حنينا
عال”-الطيرة
عباده حسن نعيرات”بامتياز
ٍ
عبد هللا عمران زعتري-+القدس

لينا مراد صندوقة-+قلنديا
ياسمين هشام ابو غربيه-+القدس

التخصص
رئيسي الفيزياء  /فرعي علم الحاسوب
ليث قسطندي مرزوقه”بامتياز “-بيت لحم

التخصص
رئيسي الكيمياء  /فرعي ادارة األعمال
اريج موسى الرب-خربثا المصباح
تقى صبحي بدرية-+كفر عقب
جمانة زهدي خضير-البيرة
دنيا جهاد محمود-البيرة
عبدهللا يوسف أبو الشيخ-عين سينيا
مريم حرب شاهين-عين عريك
مريم مخلص مرقة-كفر عقب
منى مفيد الباشا-+القدس
نسرين محمد ديك-كفر نعمة
نغم هيثم خلف-+القدس

عبيدة محمود ملحم ابوعواد-السموع
عمار عمران صب لبن-+القدس
كسندرا مهدي توام-جبع
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التخصص
رئيسي الكيمياء  /فرعي التسويق
امل زيدان غانم-بيت عور الفوقا
ساره صبري حسين-+سلواد
محمد ثائر حامد-رام هللا

التخصص
رئيسي الكيمياء  /فرعي الكيمياء الحيوية
انهار سند غيظان-+قبية
جميلة يوسف انجاص-خربثا بني حارث
حنان أنور عمر-نابلس
زينب سائد شبانه-رام هللا
سلسبيل جعفر عاطل-مخيم قلنديا
ضحى عالئي سالم-+البيرة
عريفة ماهر شحادة-+رام هللا
فاطمه الزم حرب-+عبوين
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كلية الفنون والموسيقى
والتصميم

انطلقــت كليــة الفنــون والموســيقى والتصميــم فــي جامعــة بيرزيــت مــع العــام األكاديمــي  ،2018/2019وتضــم
الكليــة ،ثالثــة برامــج هــي :بكالوريــوس “الموســيقى العربيــة” ،وبكالوريــوس “الفنــون البصريــة المعاصــرة”،
وبكالوريــوس “التصميــم” .وتســعى الكليــة لخلــق نمــوذج قــادر علــى تطويــر أســاليب وأدوات جديــدة تســهم
فــي تنشــيط المشــهد الثقافــي والفنــي فــي فلســطين وخلــق فضــاءات تجريبيــة للتعبيــر واإلبــداع وتشــجيع
التفاعــل مــع الجمهــور داخــل الجامعــة وخارجهــا ،رغــم التحديــات االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية التــي
تواجــه الشــباب الفلســطيني.
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التخصص
الموسيقى العربية
عز الدين ماهر سعيد-أريحا

101

كلية الهندسة
والتكنولوجيا

اعتمــد مســمى “كليــة الهندســة والتكنولوجيــا” عــام  2014بنــاء علــى قــرار دمــج كليــة الهندســة التــي تأسســت عــام 1979
وكليــة تكنولوجيــا المعلومــات التــي تأسســت عــام  ،2006حيــث ســاهمت الكليتــان فــي تخريــج أفــواج مــن المهندســين
والمهنييــن المميزيــن الذيــن يجمعــون بيــن المعرفــة والتكنولوجيــا فــي المجــاالت الهندســية المختلفــة وعلــوم
الحاســوب المتنوعــة.
تضــم الكليــة الدوائــر األكاديميــة التاليــة :دائــرة الهندســة الكهربائيــة وهندســة الحاســوب ،ودائــرة الهندســة المدنيــة
والبيئيــة ،ودائــرة الهندســة الميكانيكيــة والميكاترونيكــس ،ودائــرة الهندســة المعماريــة ،ودائــرة علــم الحاســوب.
تطــرح الكليــة  9برامــج أكاديميــة تــؤدي إلــى درجــة البكالوريــوس فــي التخصصــات التاليــة :الهندســة الكهربائيــة،
الهندســة المدنيــة ،الهندســة الميكانيكيــة ،هندســة الميكاترونيكــس ،الهندســة المعماريــة ،هندســة الحاســوب،
هندســة التخطيــط والتصميــم الحضــري ،الهندســة البيئيــة ،علــم الحاســوب .كمــا وتطــرح الكليــة حاليــا عــدة برامــج
أكاديميــة تــؤدي إلــى درجــة الماجســتير فــي هندســة البرمجيــات ،الهندســة الكهربائيــة ،الهندســة المدنيــة ،وأيضــا
تشــارك الكليــة فــي برنامــج الماجســتير فــي هندســة الميــاه والبيئــة.
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التخصص
الهندسة الكهربائية
احسان عبد الناصر مرار-البيرة
احمد أمين سمري-العيسوية
احمد سامي حسونة-البيرة
احمد عبد الرحيم شنينه-رام هللا
احمد عمر صالح-رام هللا
احمد فتح هللا حرز هللا-جنين
احمد فرح عطية-خربثا المصباح
احمد قاسم الخطيب-كفر القف
افنان عامر دنون-مخيم شعفاط
انس عبدالحليم طميزه-إذنا
انس محمد مسالمة”بامتياز”-عناتا
انس مصطفى مناصره-مخيم الجلزون
بشار محمد مصري-رام هللا
بالل ناصر اسماعيل-نابلس
تسنيم هشام مفرح”بامتياز”-أبو ديس
جودت محمود بدر-مخيم قلنديا
حسام ناصر حمودة-القدس
حسين اسماعيل صبح-القدس
حال سامي عبدهللا-بروقين

حمدان نايف عابد-بيتونيا
دانيال رأفت رشماوي-القدس
رامي رشاد مصلح-بيت ساحور
رباب صالح رابي-
ركان محمد عميرة-صور باهر
عال”-بيت ساحور
شادي فوزي بنوره”بامتياز
ٍ
ضحى عدنان خشان-كفر عقب
عدي عزمي الشاللده-سعير
عزالدين أحمد درابيع-دورا
عزالدين محمود حسون-بيت إمرين
عالء الدين حسن الطبر-رام هللا
فاطمة هشام سالمة-الطيرة
مازن سمير الحايك-رام هللا
مجد حرب بعيرات-كفر مالك
مجد عيسى ابو سعدة-بيت ساحور
مجدولين عبد فرحات-القدس
محمد حسام عابدين-بيت حنينا
محمد صالح اسماعيل-كفر الديك
محمد غسان جابر-
محمد فؤاد بركات”بامتياز”-برقة
محمود عرفات كرامه-صور باهر
مخلص جودات زياده-رام هللا
مصطفى جمال غيث-بيت إكسا
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مصعب يوسف الجدع-حبلة

ايوب محمد ابو فرحه-الجلمة

منتصر نضال ابو علي-جنين

براء مهنا عقل-بيتونيا

موسى اسحق حسنا-البيرة

بالل عبداالله خطيب-صرطة

نديم رشيد معمر-بتير

تامر حسين الشيوخي”بامتياز”-الشيوخ

هشام سليمان نجم”بامتياز”-شعفاط

تسنيم فوزي مطير-قطنة

يارا عصام اسماعيل-الخليل

توفيق أحمد نجاجرة-نحالين

التخصص
الهندسة المدنية
ابراهيم محمود سالمه-دير غزالة
احمد جمال ابو بكر-يعبد
احمد جمال حسن-ارتاح
احمد جمال سليمان-بلعا
احمد عبدالحكيم قيسي-الدوحة
اريج سامح حمدان-رام هللا
اسامه محمود الرمحي-البيرة
اسالم سائد اعرار-قراوة بني زيد
اسماعيل نبيل الدويك-بيت حنينا
اسيد فتحي صالح بكر-عارورة
اكرم غالب رداد-رام هللا
االء صالح الشيخ-كفر جمال
امجد خالد يغمور-كفر عقب
انس بهائي عابدين-بيت حنينا
ايوب احمد حمدان-عبوين
104

جمال نورالدين حمد-بيت جاال
جوان رائد االطرش-بيت ساحور
جورج فيليب حزين-بيت لحم
خليل زكي ابو لبن-رام هللا
رزان خالد دار الشيخ-بدو
رزان مصطفى الشيخ-دير عمار
رشاد حسن رشايده-يطا
رغد عبد الفتاح قيل-سلفيت
روزانا عيسى الحايك-بيت ساحور
سارة حسن عمر-اللبن الغربي
سامي عدنان حطاب-كفر صور
سرين عفيف البرغوثي-كفر عين
عال”-بيت حنينا
سعيد خالد جمجوم”بامتياز
ٍ
شذى عبد الرحيم سالمه-رام هللا
صالح هيثم صالح-عارورة
ضحى محمود حسن-بيتونيا
عادل عبد النبي حسن-القدس

عاصم ابراهيم عطياني-عنزة

لما ماجد عوض-طولكرم

عبد الرحمن عماد عوض هللا-البيرة

لؤي خالد العبسي-خربة ابو فالح

عبد الرحيم بشير يعيش-نابلس

ليث صقر رمضان-بيت لحم

عبد الفتاح سامر حسن-البيرة

ليث عبد الحكيم صبحي-بيت صفافا

عبد هللا مؤمن عتيلي-عتيل

ليث محمد نعيرات-ميثلون

عبد هللا يوسف البربراوي-حلحول

محمد ابراهيم قطيري-عطارة

عبدهللا تيسير خطيب-عتيل

محمد احمد صالح-كفل حارس

عبدهللا محمود حمدان-البيرة

محمد خالد قرقور-الظاهرية

عبدالهادي اياد فرح-ميثلون

محمد خلف شومان-ابو فالح

عبير اسماعيل مصري-شقبا

محمد ذيب احمد”بامتياز”-عزبة شوفة

عدي ايمن هديب-بيتونيا

محمد ربحي حماد-خربة ابو فالح

عروه محمود دبابسه-نوبا

محمد صالح اجبور-يطا

عزيز ماهر دعيبس-الزبابدة

محمد عبدالفتاح خبيصه-بيتا

عالء مبارك سحويل-عبوين

محمد فايز حساسنه-العبيدية

علي عدنان قرش-القدس

محمد ماجد ابو حسين-البيرة

عنود هاني عوض-بيت حنينا

محمد ماجد حامد-القدس

فارس محمد ابو حبله-ارتاح

محمد وجيه عساكره-العساكرة

فريد خالد سلهب-بيت حنينا

محمود رامي ريماوي-رام هللا

فلسطين علي خواجه-نعلين

محمود سعاده قاضي-عورتا

فنن أحمد قاضي-صوريف

محمود عائد سلمان-الجيب

قصي رباح جبر-رام هللا

محمود عزام عوده-طولكرم

كاتيا رمزي الجرايسة-بيت ساحور

محمود يوسف شيخ احمد-مخيم قلنديا

عال”-رام هللا
لما حسام ابوفارس”بامتياز
ٍ

مراد بشار تكروري-رام هللا
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مروه عزمي سمحان-رأس كركر
مريم اسامه الجزار-مزارع النوباني
مسلم خليل الخاليلة-السموع
مصعب عبد الرحمن حنون-اكتابا
معاذ عماد القيسية-الظاهرية
معتصم يوسف صالحات-الفريديس
منار ماجد حموضة-بيرزيت
مهند حسني قبج-عنبتا
ميرنا جمال حجازين-بيت ساحور
ميس وليد حناتشة-بيت صفافا
ناصر منجي لبدي-رام هللا
نجوى عدنان جبور-شرفات
نرجس فراس حمدان-بيتونيا
نضال شوكت عفاني-سلفيت
نور محمد الشيخ قاسم-البيرة
نور ناصر شيخ-بيت سوريك
هشام إسماعيل دويك-الخليل
يزن ابراهيم الشاعر-بيت ساحور
يزن ايمن موسوس-القدس
يزن رايق هندي-الجديرة
يوسف ابراهيم ناطور-اكتابا
يوسف قاسم قواسمه-الخليل
يوسف محمود الشيخ-مراح رباح

106

التخصص
الهندسة المعمارية
ابراهيم أكرم معطان-برقة
ابراهيم سمير اسطيفان-بيت لحم
احالم إبراهيم غنام-دير دبوان
احالم محمد نمر-بيتونيا
احمد ابراهيم اللبدي-زيتا
اريج ناصر نخله-مخيم دير عمار
اسماء اسامه ابو بها-بيتونيا
اسيل امين ابو سعده-سردا
اسيل محمود ادغيش-البيرة
اصال حسن شوخة-رام هللا
افنان جميل حساسنه-العبيدية
العنود غسان عميره-مخيم عايدة
اماني نبيل يوسف-كفر راعي
امير عبد الصمد ابراهيم-البيرة
اميرة عادل غزاونة-البيرة
اميره شعبان عساف-البيرة
انس مرعي محاميد-أم الفحم
ايه وليد عبيد هللا-البيرة
باسل عصام قيسي-بيت حنينا
بانة ابراهيم عطية-البيرة

بشار عبد المنعم شتيه-البيرة

محمد ،اقبال خضير سمرين-برقة

تمارا رأفت سلسع-بيت ساحور

مرام عبد الحكيم ّ
غنام-رام هللا

جنى عماد اسعيد-دير إبزيع

مرجان فاروق زهور-خربة ابو فالح

جورجينا جورج دحابرة-القدس

مريانا عزمي شناره-الطيرة

حال سمير سيف-البيرة

مريم ابراهيم حماد-رام هللا

دولت وائل حرباوي-الخليل

مصطفى سعيد شريعة-مخيم الدهيشة

راما سمير رحيمي-بني زيد

ملك عماد العيسة-رام هللا

ربيع هواش دويكات-بيتا

ميرال اسحق الحاج ياسين-رام هللا

رهف بسام جبر-رام هللا

نادين جمال عقل-بيت حنينا

روان عمر الوحيدي-المزرعة القبلية

نادين عيسى زايد-الطيبة

ريناد سفيان نخله-بيتونيا

ناديه ناصر طوطح-القدس

زيد سميح كببجي-رام هللا

ناهدة زاهر حمدان-رام هللا

زينه الياس االطرش-بيت ساحور

نتالي بشر مسعد-بيت لحم

سجا رائد شحادة-البيرة

نجاح عبد هللا قطامش-بيت جاال

سماح عبد اللطيف الشيخ-خربثا بني حارث

ندين رياض ملش-مخيم عايدة

سمية ربحي دار زياده-بيتللو

نسيم جوده فوالحه-سنجل

سوار صالح رابي-البيرة

نورا أحمد نوباني-البيرة

شهد حلمي النتشه”بامتياز”-البيرة

هيا محمود نوباني-رام هللا

صابرين عادل المناصره-وادي فوكين

والء رياض ابو رحمه-البيرة

طارق عطا خير الدين-البيرة

والء صابر فروخ-بيتونيا

قسم سعدات عثمان-جماال

يارا نزيه معدي-كفر مالك

لما باسم زياده-الطيرة

ياسمين مصطفى المصلح-جنين

لورد نديم ابو سعده-بيت ساحور

يوسف علي حجير-دير إبزيع

محمد زكي بركات-برقة
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التخصص

التخصص

الهندسة الميكانيكية

علم الحاسوب

احمد علي عيسى-البيرة

احمد جمال ثابت-رام هللا

امل مصطفى عسكر-حزما

احمد حسن الزواهره-تقوع

جريس يعقوب أبو عبارة-بيت جاال

احمد عادل بشير-سلوان

جميل محمد سياج-القدس

احمد محمود صالح-صرطة

جورج بشارة نصرهللا-بيت جاال

اسراء رجا حامد-سلواد

حمزة خالد بدير-طولكرم

اسيل عماد خلف-الطيرة

دانة جمال صبيح-البيرة

افنان رائد ابوكامش-جماال

رامز يوسف المفدي-بيت جاال

ايه ناصر سعافين-رام هللا

سند عدنان ابو شمة-رام هللا

تسنيم زياد اخرس-البيرة

صهيب ابراهيم ابو ريده-البيرة

تقوى محمد ابو عصبه”بامتياز”-رافات

عمرو خالد صبح-أبو شخيدم

توفيق عصام عبدالرازق-بيت حنينا

فارس تيسير الجمل”بامتياز”-رام هللا

حسن خالد عبيد-بيتونيا

محمد اسحق شاهين-الخليل

حال محمد طاهر-رام هللا

محمد حمزة عليان-بيت صفافا

حنان ابراهيم مره-خربة ابو فالح

محمد فؤاد اعور-القدس

خالد ماجد عواشرة-رام هللا

محمود محمد لؤي المبيض-رام هللا

دارين طالل جوجاس-شعفاط

هاله عبد هللا سمحان-اللبن الغربي

دانيال يعقوب قمصية-بيت ساحور

هلين فؤاد زخريا-رام هللا

دينا أيوب نتشة-شعفاط

يوسف امجد فراج-كفر مالك

ربحيه ،ربا صبيح صبيح-بيت حنينا
رغد شكري مصلح-رام هللا
روان زياد عليمي-كفر عقب
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سامي سفيان ناصر الدين-كفر عقب

مالك عماد شعيبي-بني زيد

سجى زاهر شلش-+شقبا

مهند جودة جمل-بيت حنينا

سجى سليم وحيدي-الطيرة

مهند فايق حمد-رام هللا

سجى نائل عدم-بيت أوال

مؤيد لطفي مفارجة-بيت لقيا

شادي جمال محمد-سلواد

ندى ابي زلوم-كفر عقب

شروق نائل شريتح-المزرعة القبلية

نور محمد خروبي-رام هللا

طارق ايوب سويد”بامتياز”-سنجل

نور محمد زالطيمو-القدس

طارق نبيل قاحوش-رام هللا

نور ناجي حميدان-البيرة

عبدهللا عرسان جرار-ميثلون

هاني مصطفى يعاقبه-رام هللا

عمار وجيه الصليبي-الخليل

هديل راجح جباره-ترمسعيا

عمر بشر برغوثي-كفر عين

هيثم محمود ادريس-أبو شخيدم

عيسى رمزي زنانيري-بيت حنينا

وسام موسى مصلح-قلنديا

فتحي رائد زعتري-الخليل

وليد فايز شعيب-جماعين

فداء ناصر زهور-خربة ابو فالح

ينال احمد زايد-رام هللا

كمال الدين ّ
تمام شاعر-رام هللا

يوسف محمد فروخ-رام هللا

ليث عمر البديري”بامتياز”-البيرة
ليث فهيم ابداح-الرام
ماجد سمير نسيبه-شعفاط
ماجد محمود قطوسة-دير قديس
محمد عودات دار عيسى-بير نباال
محمد فرح كحله-رمون
محمد مزهر نزال”بامتياز”-خربة ابو فالح
محمد مصطفى دحله-بيتونيا
محمود علي عبدالقادر-البيرة

التخصص
هندسة الحاسوب
ابراهيم أكرم أنسطاس-بيت جاال
ابراهيم ميشيل صليبي-بيت لحم
احمد ابراهيم قطيري-عطارة
احمد طه بشارات-جبع
احمد عبدالرحيم عبدالقادر-الرام
احمد علي الصاوي”بامتياز”-بيتونيا
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احمد محمد يحيى”بامتياز”-رام هللا

حامد اكرم حجازي-بيتونيا

اريج محمد حبابة-بيت إكسا

حسن احمد وهبه-بيتونيا

اسحار اسماعيل مرار-بيت دقو

حسن سميح ابو عجينة-ارتاح

اسالم امجد حسون-البيرة

خالد ناصر ابو حجله-رام هللا

اسيل جمعه درامنه-جماال

عال”-البيرة
خلود خالد صبري”بامتياز
ٍ

اسيل حامد حامد-بيتونيا

دعاء ابراهيم اللبدي-زيتا

اسيل عبد المطلب حمادنه-دير جرير

ديمه ابراهيم برغوثي-بني زيد

اسيل معن خضر-طولكرم

رزان باسم مرزوقة-بيت لحم

افنان فهد حمودة-بيتين

رناد خالد خالد-عارورة

االء محمود فراخنه-دير جرير

رنيم ناصر جيعان-البيرة

عال”-دير ابو مشعل
امنه عبد الستار عنكوش”بامتياز
ٍ

ريم ايمن منصور-بدو

انس لؤي زق-ترمسعيا

ريم محمد عوده-دير عمار

عال”-البيرة
اياد احمد عمري”بامتياز
ٍ

ساجي نبيل جلده”بامتياز”-رام هللا

اية محمود شبيطة-بيت جاال

ساندي ياسر ذيب-شيبتين

ايمان سعد نصار-بيتونيا

سجى عاطف دار ابو مخو-دير جرير

عال”-بدرس
ايهاب حسن عبد الكريم”بامتياز
ٍ

سجى عبد نصر-بيت ساحور

بدر يعقوب عنيني”بامتياز”-بيرزيت

سلسبيل فايز براغيثي”بامتياز”-بيتونيا

براء اياد مصلح-خربثا المصباح

سليمان عبد المجيد ابوجارور-بني نعيم

بشار غانم قنديل-بيت سوريك

شروق سعيد الجمل-بيت سوريك

بيان نورز سالم-بيت عنان

شروق كمال طناطره-أم صفا

تسنيم عمران عجاج-دير دبوان

شروق يحيى طوخي-رام هللا

تقوى فواز سليم-سلفيت

شهد ناجي حجاج-بني زيد

جنان وليد حسين-بيتونيا

شيرين ماهر أبو عواد-مخيم قدورة

جورج عبدهللا الغوالي-بيت جاال

صبا ممدوح النجوم-أريحا

صهيب امين حرز هللا-رام هللا

محمد محمود بربر-القدس

ضحى ناصر حمامدة-بير نباال

محمد يوسف الحاليقه-الشيوخ

طارق حسن سلمان-دير السودان

محمود صالح قطيري-عطارة

عامر عطا عبدهللا-بيتونيا

محمود عبد الرحيم خضير-جماعين

عبد الحميد جمال جباره-ترمسعيا

مرام جمال بلبيسي-رام هللا

عبد هللا اكرم بيت اللو-خربثا بني حارث

مران إسماعيل عبدالمجيد”بامتياز”-البيرة

عبدهللا حسن طبال-بيتللو

مرح منذر سالمة-عزون عتمة

عبيده فرحان طه-بيتونيا

معاذ جميل ابو الكباش-بيرزيت

عروبة خالد ابو عيد-بدو

مها ضرغام حجه”بامتياز”-رام هللا

عطا هللا محمد حماد”بامتياز”-بيتونيا

مهند “محمد قدري” طوباسي-رام هللا

علي ابراهيم عزريل-سلفيت

نديم صالح ابو العرايس-البيرة

عمر عادل سمري”بامتياز”-بيت لقيا

عال”-البيرة
نور إبراهيم شماسنة”بامتياز
ٍ

عال”-كفر عقب
فادي عبدهللا عرموش”بامتياز
ٍ

نورالهدى ابراهيم عمايره-البرج

فارس احمد زيود-سيلة الحارثية

هادي خالد جرادات-سيلة الحارثية

قاسم معين زريق-الناقورة

هدوب ياسر دار الخواجا-نعلين

ليلى محمود علقم-بيت إكسا

هديل عبد الحكيم عليان”بامتياز”-رام هللا

ليليان ابراهيم مناع-زيتا

هال أحمد عداربه-مخيم الجلزون

لينا ياسر عنقاوي-بيت سيرا

عال”-رام هللا
هال داود سالمة”بامتياز
ٍ

مادلين نائل عوايصه-اللبن الشرقية

وسيم صالح حميدات-صوريف

مالك سامر زق-بيرزيت

وعد سائد ابوعواد-بيرزيت

مجاهد مأمون عوده-طولكرم

يزن محمد تخمان-الظاهرية

محمد احمد موسى-بيت لقيا

يسرى باسل قنديل-بيت سوريك

محمد عماد أبو الرب-القدس

يوسف مرشد شاهين-عطارة

محمد عمر طبخنا-رام هللا
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التخصص
هندسة الميكاترونيكس
احمد خليل عليان-مخيم الجلزون
احمد عامر نور-عنبتا
اسيل جهاد فقيه-قطنة
امجد عصام خليل-بيت ساحور
امير سليمان ابو خديجة-كفر عقب
بدر نشأت عفانه”بامتياز”-سلفيت
حسام زهاد سلهب-القدس
حسين علي نداف”بامتياز”-رنتيس
خضر عماد خير-بيت ساحور
خليل حنا رنتيسي-رام هللا
عال”-عناتا
ديما ابراهيم بيضون”بامتياز
ٍ
رغد فتحي زغير-بيت حنينا
رناد محمود موسى-البيرة
زيد اياد دلبح-ذنابة
ساجده نضال ظاهر-رام هللا
سعيد وليد حمد-رام هللا
شهد ابراهيم اقرع-بيتونيا
صالح الدين ابراهيم ابوهنية-عناتا
عمرو اسامه الزق-بيرزيت
عيسى إياد الشريف”بامتياز”-الخليل
فادي ماهر حلته-اريحا
فؤاد خالد عبيدات-القدس
محمد بشير محارب-عبوين
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محمد حسام أبو ميزر-القدس
مراد منذر برغوثي-البيرة
نادر الفريد عبدربه-بيت جاال
يزن يونس صبيح-العبيدية
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كلية الدراسات العليا

تأسســت الكليــة عــام  ،1996وهــي مســؤولة عــن اإلشــراف العــام علــى برامــج الدراســات العليــا ،ومنــح
درجاتهــا فــي التخصصــات المختلفــة .وتم ّيــزت جامعــة بيرزيــت بكونهــا أولــى الجامعــات الفلســطينية
التــي طرحــت برنامــج ماجســتير فــي التربيــة فــي العــام الدراســي .1976/1977
والكليــة مســؤولة عــن اإلشــراف العــام علــى برامــج الدراســات العليــا ،ومنــح درجاتهــا فــي التخصصــات
المختلفــة .كمــا تســعى بشــكل مســتمر لتوفيــر البنيــة التحتيــة الالزمــة للبرامــج من بينها الــكادر المتميز،
والمكتبــات الفرعيــة والمتخصصــة الســتخدام الطلبــة والمدرســين ،باإلضافــة إلــى توفيــر أحــدث تقنيــات
وتكنولوجيــا العصــر فــي المجــاالت المختلفــة.
وتقــدم الجامعــة حاليــ ًا  34برنامجــ ًا يــؤدي إلــى درجــة الماجســتير ،وبرنامجــ ًا للدكتــوراة فــي العلــوم
االجتماعيــة.
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التخصص

التخصص

اإلحصاء التطبيقي وعلم البيانات

األحياء البيئية

حسين معروف صبح”بامتياز”-المزرعة القبلية

ايمن محمد جميل صرمة”بامتياز”-دير دبوان

التخصص

التخصص

اإلقتصاد

التربية

ابراهيم عودة نافع-عابود

اخالص موسى دار الحج-مخيم الجلزون

احمد منير ربايعة-ميثلون

ارلن مازن مصلح-بيت ساحور

اسراء فرج الخطيب-سردا

اسراء حسين حمد-بيتونيا

اصيل سامي برغوثي-رام هللا

اسراء خالد مكية أبو رميلة-القدس

اماني خضر عاروري-عطارة

االء تيسير معال-البيرة

حنين توفيق دوده-حلحول

األيمان بالله مفيد عبدهللا-القدس

ديانا حسن لدادوة-رأس كركر

اماندا ناصر موسى-رام هللا

شروق رضوان حسين-جفنا

امل محمود بدر-رام هللا

شيماء عبد الحليم شاور التميمي-الخليل

امنة عبد القادر الجمل-أبو شخيدم

صابرين محمد حوشية-كفر نعمة

انعام محمد سلمان  /الفي-بيت صفافا

فضل نعيم عبد الرحمن-كفر عقب

تامر توفيق نصرهللا-بيت حنينا

محمد احمد فرحات-كفر عين

تهاني كامل شويكي-بيت حنينا

محمد نبيل سمارة-بيتونيا

جوزفين انطون بركات-الطيبة

وحيد فضل دار موسى-بيت لقيا

حكمت رستم السمان-القدس
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حنين سعيد أبو عمر-القدس

ميساء عدنان أبو كف-صور باهر

خميس إبراهيم رجبي-كفر عقب

نداء محمد ثابت-جفنا

رجاء محمد سعدي السيوري-الخليل

نداء مصطفى زايد-بيت إكسا

رزان محمد فقيه-شعفاط

نهال منير رستم-كفر مالك

رشا راجح حمايل-كفر مالك

نور محمد الجبيهي-بيرزيت

رشا عيد خويص-القدس

نور نمر كوني-كفر عقب

رنين حرب شاهين-رام هللا

نيفين مروان البرهم-رام هللا

رهام محمود شرف-القدس

هبه ناصر موسى-رام هللا

ريم سليمان عوض-بيت عور التحتا

هناء موسى جوالني-القدس

ريم صبري مكي-القدس

هنادي طالل عرار-مخيم شعفاط

زينب سعيد تيجاني-بيت حنينا

هند فوزان فرحات-بيت حنينا

سالي مروان شطارة-رام هللا

هيا عصام مرقة-شعفاط

شروق معتصم نيروخ-القدس

وداد موسى عبد الباسط-شعفاط

عاصم جالل ابو زيادة-بيتللو

ورود حسن حامد-سلواد

عبير محمد سالمة-قراوة بني حسان

وعد حمدي الرجبي-القدس

عليه ياسين ابو الوفا-الزاوية

والء زياد بعيرات-كفر مالك

لينا بسام ابوليل-القدس

ياسمين كامل هاشم-القدس

لينا رجا حسن-البيرة
محمد علي عبيد-العيسوية
محمد نايف أبو كامش-جماال
محمد يوسف دار خليفة-قبية
منصورة احمد قدح-شقبا
ميرفت موسى نمر-صور باهر
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التخصص
الجغرافية

فائد عاطف عواشره”بامتياز”-رام هللا
مجيد احمد صوالحة-رام هللا
محمد جمال مصلح-رام هللا

ايرين ميشيل القزحة-بيت ساحور

محمود صالح فره-مخيم االمعري

بيان جمال القواسمي-الخليل

نداء عزت محمد بدوان-كوبر

جمانة اسحق كمال-القدس

نور عالء الدين حنبلي-نابلس

سعدات شكري شلش-شقبا

هبة يوسف بياري-مزارع النوباني

سعيد محمد ناصر-رام هللا

هند قاسم زبن-المزرعة الشرقية

سالم محمد أمين ياسين-القدس
عال حرب شباك-بني زيد
عالء خميس أبو سنينه-القدس
عمار عمران بزبز-القدس

التخصص
الحوسبة

لمى ماهر قواسمي-القدس

احمد تيسير دجاني”بامتياز”-رام هللا

محمد حمودة مفارجة-بيت لقيا

اماني جميل أبو غربية-كفر عقب

ندى محمد أمين ياسين-القدس

امير غالب نصرهللا”بامتياز”-رام هللا

هناد كامل شاللدة-رام هللا

سوار عصام “خليل ابراهيم”-البيرة
ضحى ماهر زايد-رام هللا

التخصص

عزت سمير غيث-شعفاط

الحكومة والحكم المحلي

محمد مفيد مدلل-بيرزيت

َ
عوض-رام هللا
احمد محمد
تغريد محمود اسماعيل-بيتونيا
رولى رافع طويل-البيرة
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التخصص
الدراسات اإلسرائيلية

رنين حاتم عابدين-القدس
سجى محمود الطرمان-الخليل

انس إبراهيم حسونة-البيرة

سندس محمد حماد-بدو

جميلة جميل عويس-كفر قود

شروق عدنان عالء الدين-بيت حنينا

عروبة أيوب عثمان”بامتياز”-غزه

عارف ايمن بلبيسي-القدس

مالك مجدي سمارة-بيتونيا

غسان حسام جياوي-إذنا

ماهد تقي الدين جمهور-بيت عنان

فضل عرابي طه-رافات

مي كمال هماش-مخيم الدهيشة

فيروز منصور داود-بيت دقو

نادر عبد الرزاق سعد-المزرعة الشرقية

ليلى حاتم عبد-بير نباال

والء أكرم غبون-بيت جاال

مؤمن عبد العليم الهمص-بيتونيا

التخصص
الدراسات الدولية
احمد كمال هماش-مخيم الدهيشة
اسالم سميح عبد الجبار-كفر عقب
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رزان محمد طارق كيال تميمي-الخليل

هالة يوسف محرم-رام هللا
وسام روبين شويكي-أريحا

التخصص
الدراسات العربية المعاصرة

اكرم عبد الرحمن فراخنة-رام هللا

احمد ماجد عساف-طولكرم

امينة عبدالمنعم عاصي-بيت لقيا

ادهم عثمان صافي-بيرزيت

تامر جميل عبدة-جفنا

جمانة اسكندر وصايا-عابود

حمزة عثمان ياسين-القدس

حاتم سعدي أبوسارة”بامتياز”-كفر عقب

خالد محمد زين الدين-اليامون

داود موسى ابوغربية-بيت حنينا

ربى امين الخفش-مردا

زيد ماهر ابو دلو-القدس

سامر صالح قنداح-أبو شخيدم
سوسن توفيق صالح حسن-البيرة
صالح غسان برقاوي-طولكرم

التخصص
الرياضيات

عبد الرحمن محمد ريماوي-بيت ريما

ريم عماد رجب-بيتونيا

محمد محمود القوالغاصي-القدس

سحر محمود قنديل”بامتياز”-القدس

معتصم محمد عاصي-بيت لقيا
منال مطيع عويس-جنين

التخصص
الديمقراطية وحقوق اإلنسان

التخصص
الصحة العامة والمجتمعية
اثار خليل بواطنة”بامتياز”-البيرة
االء سليمان اليماني-بيرزيت

اماني حسين سراحنة-رام هللا

اماني بدوي مسالمة-بيت حنينا

امينة سليم ابو صفا-نابلس

اية ناصر شماسنة-بيرزيت

تاال خالد سرحان-سلوان

ايه نافذ الشريف-الخليل

جنان أيمن نجار-عنبتا

رشا نادي غنايم-سردا

حاتم معتصم صندوقة-رام هللا

سميرة عبدالرحمن رياحي-رنتيس

ردينة رضا النحاس-رام هللا

شذى اسماعيل وحش-بيت تعمر

سوزان فيصل شوامرة-البيرة

عائشة عدنان حوشية-قطنة

عبد الرحمن محمود لدادوة-المزرعة القبلية

فرح غسان الخنافسة-أبو ديس

غزل وفيق الناطور-الطيرة

ليلى منير عثمان-بيت صفافا

كاملة محمود الخيدي-دير دبوان

منى صابر نادي-البيرة

مازن رضوان حجاج-بيت ريما

هبة نبيل امواس-رام هللا

محمد أحمد عبيد-بيرزيت

ياسمين محمد وهدان-القبيبة

ندين محمود بني نمرة-بيرزيت
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التخصص

التخصص

العلوم الطبية المخبرية

الفيزياء

اسراء باسم سعيد-سلواد

اروى مصطفى ازعر-قبالن

امل اسيد الخالدي-جنين

االء علي غزاوي-الرام

انا حسن دراغمة-البيرة

سامح سليم عثمان-طولكرم

انتفاضة حسين بني عودة-طمون

محمد جميل قاحوش”بامتياز”-نعلين

اية جمال هندية-بيتونيا

مها علي زيود-سيلة الحارثية

ايهاب أنور الحلو-بيت ساحور

هناء محمد بشير-جنصافوط

حنين غالب متولي-رام هللا

ياسمين علي عاشور-صوريف

دالية محمود مصطفى-دير بلوط
رهام يعقوب البوطي-البيرة
ساري راتب سماره-سيريس
عبيدة عبد العزيز محاميد-دير ابو ضعيف

120

التخصص
القانون

عبيده جابر رزيقات-تفوح

احمد خليل القاضي”بامتياز”-رام هللا

فاطمة طاهر عثمان-عزون

َ
خديجة-رام هللا
امال إبراهيم أبو

فراس حسن المحمود”بامتياز”-البيرة

امير اسامة زيد الكيالني-البيرة

مارلين سابا تابلو-شعفاط

انوار محمد مرار-بيت دقو

منار فهيم ابداح-مردا

اياد محمود السويطي-البيرة

منى عبد الغني عساف-رام هللا

اية أحمد عدوي-نابلس

مهدي معتصم المسلماني-كشدة

تمارا محمد مصطفى-بيت جاال

وفاء صبحي سجدية-بيت ساحور

جولي سهيل خوري-رام هللا

حسام عبد الحكيم الديك-كفر الديك
داليا مجدي مالكي-رام هللا
ديمه عالءالدين ابو حسن-رام هللا

التخصص
القانون واالقتصاد

راجي عبد القادر عبد القادر-دير عمار
رحاب شيرين طارق عيساوي-العيسوية

احمد جابر عثمان-فالمية

رزان حمدان برغوثي-بني زيد

ارلين نبيل عودة”بامتياز”-بيرزيت

رناد يوسف محيسن-القدس

امال فائق أعرج-ترمسعيا

رهوان مصطفى أبوعاصي-البيرة

ايمان عبد نصر-وادي فوكين

ساهر جهاد اغنيمات-كفر مالك

َ
قرع-رام هللا
تامر ماهر

سجا محمد مجدوبة-بيتونيا

حذيفة صالح موسى-رام هللا

صالح ايهاب هندي-نابلس

حمزة فتحي سويد-سنجل

طارق صالح حجير-دير إبزيع

داليا رزق نموره-الطيرة

طارق عيسى عيسى-اللبن الغربي

ريمي جورج ليصون-بيت حنينا

علي حكم اسناف-رام هللا

فيروز أحمد عبد اللطيف-بيرزيت

فيحاء موسى رحيمي-بني زيد

النا طارق خضر-رام هللا

فيروز حسن حسن-كوبر

مجد عماد العيسة-الطيرة

معاذ مهيب مرعي-قراوة بني حسان

محمود أحمد ترابي-صرة

معتصم سعيد شريتح-المزرعة القبلية

مالك حسن علي-كفر الديك

ناجي رياض كتوع-نابلس

منار خليل عيسى”بامتياز”-الخضر

نانسي نائل بركات-كفر عقب

َ
ديك-رام هللا
ورد داود

وسن صالح عرفات-رام هللا
وعد حسين بدوان-كوبر
يزيد اسماعيل بزار-بيتللو
يسار وليد سالمة-بيتونيا
121

التخصص

التخصص

الكيمياء التطبيقية

إدارة األعمال

صفاء محمد عرعر-صوريف

ابراهيم يوسف ظريفة-الطيرة

ضياء احمد ازعر-قبالن

احمد طارق وحيدي-البيرة

عاصم محمد مبارك”بامتياز”-مخيم الجلزون

احمد معزوز العودة-البيرة

نجوى حسن فارس-دير جرير

ازدهار تيسير مصلح-رام هللا

التخصص
اللغة العربية وآدابها

اسراء جمال غانم-دير الغصون
االء غالب ناصر الدين-القدس
المعتز بالله عمر سمحة-بيتونيا
اماني سعدات الحاج ياسين”بامتياز”-البيرة

اباء عقل ربيع-المزرعة القبلية

اية رامي عبد المجيد”بامتياز”-نابلس

حسين عبدهللا بدر-بيت لقيا

اية عبد الفتاح قنيص-دير جرير

دعاء طه شيخ احمد-بيت حنينا

حسن اسماعيل دعيق”بامتياز”-القدس

سمية فؤاد حاج-دير السودان
ُ

خولة يوسف “عبد هللا خضور””بامتياز”-الطيرة

التخصص
الهندسة الكهربائية

دانا تيسير أبو طه-البيرة
دانه مازن اسماعيل”بامتياز”-طولكم
دانية داود جعبري-بيت حنينا
َ
حشايكة-رام هللا
دالل عفيف

اسالم أحمد الهور-البيرة

رامي سمير مسامير-قصرة

بهاء اديب ابوجاموس-ذنابة

رامي محمد جمال سليمان-بيت عور التحتا
رشيد أحمد عميرة-رام هللا
رنا سهيم مرشد-البيرة
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رنا محمد العبيات-بيت لحم

ماركو الياس بصير-الطيبة

رنين وليد مصلح”بامتياز”-رام هللا

مأمون ابراهيم أبو حجله”بامتياز”-الطيرة

ريتا سمير أبو الزولف-رام هللا

محمد أحمد شوبكي-رام هللا

ريم عثمان المغربي-رام هللا

محمد راجح قطيري-عطارة

ريم عماد احمد”بامتياز”-رام هللا

محمد صابر ابوعرقوب-وادي الشاجنة

ريم وجيه عليان-بيتونيا

محمد فياض زيد-البيرة

سامر بسام خالد-دير قديس

محمود وليد نوباني-مزارع النوباني

ساميه فواز خضير-شويكة

مصطفى وليد أبو التين”بامتياز”-البيرة

سائدة سمير ناصر-أبو قش

منذر عدنان البرغوثي-كفر عين

سريا محمد فراج-عين سينيا

ندين سليمان اقطيش-القدس

سماح جهاد نافع-رام هللا

يوسف علي خواجه-نعلين

سهى ناظم شكعة-رام هللا
سيرين عزام اسعيد-أريحا
سيرين فؤاد مصلح-بيت ساحور
شروق حسام محمود-كفر عقب

التخصص
برنامج دكتوراة العلوم االجتماعية

عاطف عبدالرحمن شكوكاني-رام هللا

باسل ابراهيم ريان-قرواة بني حسان

عبدهللا وائل معتوق-كفر عقب

حليمة محمد أبو هنية-عناتا

عريب عبد الحكيم نخلة-مخيم الجلزون

سليم محمد أبو ظاهر-رام هللا

النا محمد ناصر-البيرة

سناء خالد غزال-رام هللا

لورين غطاس رنتيسي”بامتياز”-رام هللا

منال محمد بدر الجعبة-بيت حنينا

لؤلؤه ناصر ابراهيم”بامتياز”-كفر جمال
ليث احمد ارزيقات-البيرة
ماجد أحمد حج-بني زيد
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التخصص

التخصص

تكنولوجيا الصناعة الدوائية

علم االجتماع

اقبال عبد المحسن رضوان-بيتللو
ربى نعيم الخماش-البيرة
شروق نادر معتوق-العيزرية
ماريانا جبرائيل مسلم-بيرزيت
محمد خالد حناوي-رام هللا

التخصص
دراسات النوع االجتماعي والتنمية
ازهار محمد رجا ابو سبيتان-القدس

مراد ابراهيم عمرو”بامتياز”-رام هللا

التخصص
علم النفس المجتمعي
تالة فؤاد عوض-قبالن
ليان احمد دريني-الناصره

التخصص
علوم المياه والبيئة

انوار ياسين لدادوة-المزرعة القبلية

عدي عبد القادر عتيلي-عتيل

ايليني غسان مستكلم-رام هللا

فهيد فتحي صيام-القدس

دالل محمود حاج ياسين-رام هللا
روال شوكت شوملي-بيت ساحور
غادة زكي العمري-دير جرير
منال موسى قليبو-الصوانة

هندسة اإلستدامة في اإلنتاج

ميرنا نظير حسين انصاري-القدس

عصام محمد ابوبكر-يعبد

نجيبة محمد مرار-بيت دقو

ناهد صالح الدين جابر-رام هللا

نسرين احمد جمال مبروكة-القدس

نشأت زياد العثمان-نابلس

نسرين فيصل منصور-دير جرير

ياسمين بالل شناعة-نابلس

نور محمد بدر-بيتونيا
وئام ياسر الشريف-الخليل
124

التخصص

التخصص

التخصص

هندسة البرمجيات

هندسة التخطيط العمراني وعمارة المشهد

احمد عماد الدين قمحية-رام هللا

رسيل مجد صالح-سلفيت

االء صالح حنتولي-سيلة الظهر

سالم جادهللا شومان-خربة ابو فالح

انجاد جمال بدران-دير الغصون

عمر عبدالرحيم قواسمه-الخليل

بيسان سعيد ابوبكر-باقة الشرقية

لينا راجح صبيح-الظاهرية

حنان محمد نمروطي-رام هللا

مي المنتصر ماضي-سلفيت

روان سعد خضر-فرعون

هبة عبدهللا عرمان-حلحول

زينه مأمون دغلس-رام هللا

يوسف موفق خطيب-بلعين

صالح توفيق حسين-رام هللا
ضياء الدين محمد ريماوي-بيت ريما
طارق محمود حنون-بيرزيت

التخصص
هندسة المياه والبيئة

عهد كمال رضوان-بيتللو

اريج يوسف شريف-البيرة

قيس جعفر شريده-الباذان

االء حجازي عثمان-صوريف

مالك علي معطان-برقة

َ
أبوغبوش”بامتياز”-رام هللا
فاطمة محمود

محمد لؤي عاروري”بامتياز”-عبوين

لؤي ماجد حموضه-بيرزيت

محمد وجيه أبو عيشة-نابلس

محمد عبدو الهيموني-الخليل

مروان حنا طشية-بيت جاال
هادي هاني عوض”بامتياز”-رام هللا
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كلية اآلداب

تأسســت كليــة اآلداب عــام  ،1972وتعــدّ الكليــة اليــوم مــن أكبــر الكليــات مــن حيــث عــدد البرامــج التــي تطرحهــا،
ّ
وعــدد الطلبــة الملتحقيــن بهــا.
تضــم الكليــة  13برنامج ـ ًا فــي العلــوم االجتماعيــة واإلنســانية ،وهــي :برنامجــا اللغــة اإلنجليزيــة (تخصــص منفــرد
ورئيســي) ،واللغــة األلمانيــة ،واللغــة العربيــة ،واللغــة الفرنســية ،والتاريــخ ،والجغرافيــا ،وعلــم النفــس ،وعلــم
االجتمــاع ،واإلعــام ،تــم نقلهــا إلــى كليــة التربيــة والدراســات العربيــة والفلســطينية ،ودراســات المــرأة.
كمــا وتضــم الكليــة  6برامــج أكاديميــة تــؤدي الــى درجــة الماجســتير ،وهــي :اللغــة العربيــة وآدابهــا ،وعلــم االجتمــاع،
وعلــم النفــس المجتمعــي ،والتاريــخ العربــي اإلســامي ،والجغرافيــا .تطــرح الكليــة ،كذلــك ،عــدد ًا مــن المســاقات
فــي مجــال الثقافــة تقدمهــا دائــرة الفلســفة والدراســات الثقافيــة ،ومجموعــة مــن مســاقات اللغــات المتنوعــة
تطرحهــا دائــرة اللغــات والترجمــة مثــل :اإلســبانية ،والتركيــة ،واإليطاليــة ،والصينيــة ،والعبريــة.
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التخصص
اإلعالم

تسنيم عزام خليف-البيرة
جنه نورالدين مطري-بيت صفافا
حسني مراد شريتح-المزرعة القبلية

ابراهيم زهير الزهيري-بيرزيت

حال خلدون ديك-كفر نعمة

احسان عبدالحميد عمار-يبرود

دارين زكي غزواي-بيت حنينا

احالم عبد الحليم دراغمة-اللبن الشرقية

دانة صبحي نتشة-بيت حنينا

ازهار وجدي خلف-البيرة

دنيا يوسف الطيب-سلفيت

اسراء عبد المنعم شلبي-البيرة

دياال جهاد حسين-رام هللا

اسعد وائل حسن-دير السودان

رنا محمد حموز-رام هللا

اسماء مطر ابو علي-مخماس

رند أمجد دار بدر-رام هللا

اسماعيل إبراهيم شرفه-شويكة

رنين حسام ابو عالن-الخليل

اسيل جعفر خليل-مخيم دير عمار

رهف ياسر ايوب-سلفيت

اسيل سمير عبد الرحمن-عارورة

روان نصرهللا نصرهللا-عنزة

اصاله اياد مساد”بامتياز”-الجلمة

روضة هيثم حموري-كفر عقب

افنان الفي عمله-البيرة

رؤى ناصر حسين-نزلة عيسى

امينه علي مناصره-دير دبوان

ريم محمد ناصر-رام هللا

ايثار حازم محمد-دير بلوط

ريهام سامي جودة-البيرة

ايه امجد ماجد-القدس

زين فايز بدر-بيت لقيا

ايه عماد شريتح-المزرعة القبلية

زينة شكري بطراوي-البيرة

ايهاب عوده مفارجه-بيت لقيا

سارة عبداللطيف ريان-الرام

براء محمد برغال-رام هللا

سجى منيب المريدي-رام هللا

براءة عماد شعيبي-بني زيد

سراب عماد المدهون-أبو شخيدم

بهاء عبد الرحيم عبد الفتاح-سنجل

سالم رفيق صبح-دير دبوان

تاال درويش خطيب-البيرة

سلسبيل ابراهيم ضراغمة-رام هللا
129

سما محمد كمال شمالي-سردا

منى فريد زيات-مخيم قلنديا

سوار مصطفى زايد الطويل-أبو قش

مهند منير عياش-سلوان

َ
جابر-رام هللا
سيمون سليمان

ميار سعدي خليلي-المزرعة القبلية

شذى شريف حجاج-بيت ريما

ميرا يوسف طومار-بيت أومر

صائب مهند قعدان-الجاروشية

نجد حسام ابو علوي”بامتياز”-دير جرير

عدي صالح الشوبكي-الدوحة

نسرين احمد العبيد-القدس

عرين فاروق نصار-عرابه

هبه زياد كحله-رمون

فاتن فايق سمحان-رأس كركر

هبه محمد نجدي-القدس

فاطمه اشرف بدر-الخليل

هدوب كريم الطافش-بيتونيا

فاطمه الزهراء سميح ثوابته-بيت فجار

يقين ياسر فحل-كوبر

فرح شاكر زهد-سلفيت
فيفيان ياسر قاضي-بيت لقيا
قصي فايد عبد المجيد-عابود

اللغة االلمانية

كرمل يوسف ناجي-بيتونيا

اية انور عيسى-البيرة

لمى أيمن سمحان-رأس كركر

رند رياض خطيب-بيت حنينا

ليلى شارلي شناره-رام هللا

عرين جهاد بيبي”بامتياز”-نابلس

ليلى عقل ابو قرع-البيرة

غيد محمد العملي”بامتياز”-البيرة

لين بالل دقة-باقه الغربيه

محمد علي الصاوي-بيتونيا

مايا جميل ابوهاني-بيت حنينا

عال”-البيرة
مليحة سليمان ريحان”بامتياز
ٍ

محمد محمود سليمان-المعصرة

ياسمين نور الدين عليان-بيت صفافا

مرام محمد دار ابو علوي-دير جرير
مرام ناصر النوباني-البيرة
مالك أكرم أحمد-دير السودان
منار كمال شويكي-القدس
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التخصص

التخصص
اللغة اإلنجليزية وآدابها
اسيل عماد عجاج-دير جرير
اسيل ماهر معطان-برقة

اسيل محمد نافع-نعلين

سراب كاظم بربار-بيرزيت

اسيل وليد بدر-أم صفا

سرية محمد دار شحادة-عين يبرود

اعتماد فارس قواسمه-الرام

سلوى رافع زغير-+كفر عقب

االء عبدالسالم صالح-رام هللا

سميه فتحي جرابعه-+بيتين

االء هيثم جابر-البيرة

شذى حسام عساف-كفر القف

اماني عبد الناصر ياسين-عجول

شيماء ابراهيم ملحم-كوبر

َ
مرار”بامتياز”-رام هللا
ايمان إسماعيل

عائشة حرب شباك-فرخة

ايمان كامل ابو عيشه-+كفر عقب

عندلين فطين موسى-بيت لقيا

بتول محمد عربد-عابود

غزالة طه البس-رام هللا

بورين خالد بدر-بيت لقيا

فاطمة عبد الرحمن معطان-برقة

تاله علي عاروري-برهام

فردوس عبد الرسول خطاب-الجيب

جنان نائل رمضان”بامتياز”-بير نباال

كاسندرا سعدي المغثه-الخليل

حال عايد عصفور-البيرة

كرمل عبد الرحمن خبيصة-بيتا

حال عبد المعطي راضي-اللبن الغربي

ليان ايهاب قطب-شعفاط

حنان ياسين عبدو-كفر عقب

ليلى محمود روميه-مخيم دير عمار

حنين محمد صرمه-دير دبوان

مرح روحي كساب-ترمسعيا

خديجة جهاد بزار-+سردا

مرح ماهر منصور-+بيت حنينا

دانا معتصم عابدين-+بيت حنينا

مرح يسري دار هندي-الجديرة

َ
معلم-رام هللا
دانا نصري

مريم احمد طريق-المغير

دانية عمر غزاونة-رام هللا

مصطفى رجا مصاروه-شقبا

دعاء محمود رباع-رام هللا

مفيدة محمد شلبي-المزرعة الشرقية

دعاء نمر شويكي-كفر عقب

منيه محمود بزار-بيتللو

ساره ناجي فقهاء-سنجل

ميرال نافذ مراد-شعفاط

سالي عز الدين حسين-دير قديس

ميسان محمد ابوشيخه-دورا
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ميسر محمود كعابنة-+بير نباال

رباب زاهي ابراهيم”بامتياز”-البيرة

نورهان وليد أسمر-بيت حنينا

رند علي خضور-بيت عور التحتا

هبه أحمد سايس-كفر نعمة

رهف عودة زيدان-بيت ريما

هند خالد عبدالغافر-بديا

روال عالء الدين داود”+بامتياز”-سلوان

يارا زياد غيث-القدس

روند محمد معتوق-+كفر عقب

ياسمين مجدي عبدو-بيت حنينا

رؤى كفاح خليل-+عين عريك

يمامة شرحبيل ريان-بيت دقو

زيد منير ساليمة-+عناتا

التخصص
اللغة العربية وآدابها
اسيل كاظم أبو غزالة-+كفر عقب
اصاله زيد حامد-بيتين
اوار عصام ديك-كفر الديك
اية أيمن دويك-+مخيم شعفاط
ايمان محمد زهور-+القدس
ايمان محمد عرمان-+خربثا بني حارث
آيه محمود موسى-بيت لقيا
بدر خضر صب لبن-+مخيم شعفاط
بسمات بسمان عاصي-بيت لقيا
بيسان عزيز عفانة-+كفر عقب
جهاد ثابت حامد”+بامتياز”-بيتين
دالل فواز تكروري-+كفر عقب
دياال محمد اعور-سلوان
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سعاد خالد خويص-+القدس
شيماء روبين أبو شمسية-+بيت حنينا
شيماء يحيى جوالني-+القدس
صابرين علي ابو الهوى-+القدس
صفاء ابراهيم أبو غالية-+القدس
ضياء واصف عزام”+بامتياز”-سلواد
عرين ناصر عليان-+شعفاط
فاطمه جمال حامد-جفنا
فاطمه ماهر ابو ظاهر-أبو شخيدم
عال”-رام هللا
فاطمه مفيد زلوم”بامتياز
ٍ
فايزة روحي شويكي-+كفر عقب
فايزة محمد زين-+القدس
فداء عبد الكريم دار ابو مخو-+دير جرير
الرا خالد زونه-الخليل
لينا خلدون صباح-+القدس
مجد احمد غانم-دير إبزيع
محمد اسحق ابو الهوى-+القدس

محمد اياد حامد-+مخيم شعفاط

سري عامر بزبز-القدس

محمد جمال كسواني-+بيت حنينا

شيماء أحمد عليان-رام هللا

محمد جهاد داوود-+العيسوية

علياء هارون ريماوي-بني زيد

محمد خليل خالدي-+بيتونيا

لبيبه فرح ابو جريس-بيت جاال

محمد منذر عوري-رام هللا

لين سميح جرادات”بامتياز”-رام هللا

مروى أحمد عبد النبي-+القدس

محمد ابراهيم دارموسى-دير عمار

مالك معاذ لهاليه-+عناتا

عال”-بيت دقو
منى محمد داود”بامتياز
ٍ

ملك جهاد زمرد-+القدس

ندين عبدهللا مطور-الرام

منذر وائل دويك-+بيت حنينا
نور الهدى أحمد خطيب-حزما
نور طالب شويكي-+سلوان

التخصص
رئيسي االعالم  -صحافة  /فرعي علم االجتماع

نور ناجح بياتنة-+أبو قش

اناغيم سالح زغيبي-جنين

هبه جبري سهيل-+بيتونيا

بالل محمد عرمان-خربثا بني حارث

هديل مفيد ابو عواد”بامتياز”-ترمسعيا

حسن اسامه ابو ربيع-المزرعة القبلية

هند عبد هللا النمر-+بيتونيا
ياسمين محمد عياش-+بدو

التخصص
اللغة الفرنسية

التخصص
رئيسي التاريخ  /فرعي اآلثار الفلسطينية
ابرار نعيم عليان-العيسوية
االء خلف شعالن-بيرزيت

تمارا منصور منصور-+بيت حنينا

االء ناصر العبد-بيتونيا

حنين مازن مهنا ابوعلي-مخماس

امينة محمد حميد-بيت عنان

رنا جاسم اقطيط-دورا

انعام احمد حامد”+بامتياز”-صور باهر

رنيم حربي دراغمة”بامتياز”-رام هللا

اية خالد ابو طاعه-+القدس

رينال عدلي قليبو-+بيت حنينا

َ
زاهده-رام هللا
تسنيم عماد
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خالد علي ابو خضير-شعفاط
دانيا صالح نزال-الطيرة
دنيا هاشم جابر-+كفر عقب

التخصص
رئيسي التاريخ  /فرعي العلوم السياسية

دياال ابراهيم االيوبي-+بيت حنينا

احمد محمود سقا-أم صفا

ديانا مروان عفانة-+كفر عقب

تسنيم جمال عموري-شعفاط

دينا خالد حمدان-+بيت حنينا

عال”-سلواد
تقى عوني حامد”بامتياز
ٍ

دينا مأمون عرفات-+كفر عقب

حال ماجد طويل-+كفر عقب

رنين ابراهيم سالم-+مخيم شعفاط

دعاء محمود عبد الرحمن-+دير دبوان

سائده عطا دغامين-بيت عور التحتا

رحمه محمد نمر-مخيم قلنديا

شروق محمود موسى-أبو شخيدم

رهف رائد عبد النبي-بيتونيا

كلفدان احمد عودة-+العيسوية

رهف عبدالرحمن خالدي-جفنا

لمى فراس بدران-+القدس

سجى محمود عفانه-رمون

لينا إبراهيم ليمون-المزرعة الشرقية

عبد الرحيم عز الدين بربر-سلوان

محمود سامي غوشة-+بيت حنينا

كاظم اياد ناصر الدين-شعفاط

مرام محمد بكير-+بيت حنينا

مها محسن سلهب-+بيت حنينا

مروة عيسى بوجه-+بيت حنينا

ياسمين ايمن عوض هللا-القدس

ميس اشرف ابو الريش-العيزرية
هبة بسام هلسي-+كفر عقب
هدايا محمد معطان-+برقة
وفاء عبد العزيز حميدة-بيتين

التخصص
رئيسي الجغرافية  /فرعي التاريخ
ابراهيم خالد عبيد-+بيت حنينا
احمد مهند عابدين-المطار  /القدس
امير ابراهيم دار زيد-شيبتين
حال محمد قري-+بيت حنينا
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خوله مصطفى دغره-كفر عين

عبدهللا نصار قدح-شقبا

دانيه أحمد حماد-بيت عنان

محمد جمال دويك-مسحة

دعاء ناصر ابوغربيه-+كفر عقب

ميس زكريا نوباني-مزارع النوباني

رنين كامل حلواني-+العيسوية
سحر أحمد جهالين-العيزرية
سندس عماد سليمان-+مخيم شعفاط
عبد هللا عزام صيام-+سلوان
فاطمة باسم عودة هللا-+شعفاط
فراس ماهر عليان-+بيت صفافا
مامون جالل العطشان-القدس
مرام فرج غيث-+القدس
منى “محمد شعبان” ابو رميله-+القدس
ميار داود خضور-+شعفاط
نيرة حمدي عرفة-+القدس
هديل اشرف مسلم-البيرة
هيا صالح الدين عالن-+رام هللا
يزيد احمد فروخ-بيتونيا

التخصص
رئيسي الجغرافية  /فرعي العالقات الدولية
دينا جواد ابراهيم-رام هللا
دينا خالد قنديل-البيرة
دينا ماهر عوض-رام هللا
سناء احمد عيد-كفر مالك

التخصص
رئيسي الجغرافية  /فرعي العلوم السياسية
تسنيم نافذ ناصر-+مخيم الجلزون
خليل ابراهيم قنديل-بيتين
محمد عثمان ناجي-بيتونيا
مرام ثائر حمايل-كفر مالك
مصطفى جابر “احمد جابر”-كفر مالك
يحيى عدنان فحل-كوبر
يزيد روحي علوي-دير جرير

التخصص
رئيسي الجغرافية  /فرعي علم االجتماع
امجاد ساهر شلش-+شقبا
اميره نادر غيث-+بيت حنينا
ايه أسامه ابو عيشه-+بيت حنينا
تمارا نادر شوامره-+القدس
دانيه أحمد بعيرات-+كفر مالك
رفيف فؤاد ابوركب-الرام
عماد نشأت رداد-الزاوية
معاذ عمران ابو موسى-البيرة
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التخصص
رئيسي اللغة االنجليزية وآدابها  /فرعي
الترجمة
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ايناس أحمد دحادحة-عطارة
ايه ظافر غزال-نابلس
ايه هشام صافي-مخيم الجلزون

اثير عبدالرحمن تالحمه”بامتياز”-دورا

براء هاشم عزموطي-جنين

احمد وضاح الحموري-الخليل

بلقيس حسام الخاليله-رام هللا

اخالص نضال بشارات-جبع

عال”-الطيرة
بيسان متري خوري”بامتياز
ٍ

اريج عوده طرمه-يبرود

تاال نادر زغير-+كفر عقب

اسراء عمر معطان”+بامتياز”-برقة

ترتيل ماهر مرار-كفر عقب

اسالم عبد المجيد كايد-جبع

تسنيم رياض صالح الدين”بامتياز”-حزما

اسماء نعيم زيداني-دير جرير

تسنيم هشام شاهين-+قلنديا

اسيل وائل فرعون”بامتياز”-سنجل

تيماء ماهر “محمد شاهر” حرباوي “-رام هللا

اصاله ياسر دار الشيخ-عين سينيا

جمانة غالب رجبي-+كفر عقب

االء عبد الحكيم ياسين”بامتياز”-جماعين

جنات سامر صرمه-دير دبوان

االء يوسف عبد”بامتياز”-بير نباال

جنان سمير الدرابيع-البيرة

اماني عبدهللا نوباني-دير عمار

جنان محمود علوان”بامتياز”-عين يبرود

اماني محمد سلمان-دير السودان

جنان ياسر عموري”بامتياز”-شعفاط

امل جمال بياتنة-أبو قش

جوليانا شرحبيل حجاز”بامتياز”-المزرعة الشرقية

امنه وجدي حاج-عطارة

جويل طارق اسحق-بيت ساحور

اميره اسماعيل ابو عرقوب-بير نباال

حال جمال نزال-قباطية

انشراح اسامه مصطفى-دير قديس

حال محمود زبن”بامتياز”-البيرة

انغام مصطفى شوخه”بامتياز”-رمون

حمزه حسن ابو عجميه-الخليل

انوار اياد معطان-برقة

دالي حجازي اطميزه-البيرة

اية محمود اهرام-شعفاط

داليه معن حمودة”بامتياز”-رام هللا

ايمان عبدالرحمن قدح-شقبا

دانا سامي دار مطور-رام هللا

دنيا عماد فحام-الصوانة

سيما راجي زايد”بامتياز”-رام هللا

دينا محمد بدوان-كوبر

شذى ناهض شبالق”بامتياز”-البيرة

رزان رائد وعري-القدس

شهد محمود حسونة-البيرة

رشا محمد طافش-بيتونيا

شيماء تيسير شويكي-+القدس

رلى “محمد ماجد” الزغير-رام هللا

شيماء حسين موسى-دير عمار

رناد ناصر عثمان-بيتونيا

عهد نزيه محتسب-+القدس

رنده جالل علي-+صور باهر

غدير فوزي ابوغوش-البيرة

رنيم احمد قنديل-بيتونيا

فاتن راضي عبد الرازق”بامتياز”-نابلس

رنيم وائل فقها-رام هللا

فايزة محمد أبو حمدة”+بامتياز”-الصوانة

رويده “محمد زكي” كالوتي-+بيت حنينا

فرح باسل قاضي-نابلس

رؤى وائل ربيع”بامتياز”-البيرة

فرح عبدالحكيم موسى-عطارة

ريم رشاد زهران-دير ابو مشعل

فريده عبد المنعم بلوط-رنتيس

ريم موسى خطيب-بيت حنينا

كالرا داهود نصر-الطيبة

ساره عبد الرحمن زهران-رام هللا

كوثر حمادة يغمور-مخيم شعفاط

ساره مشهور عيشه-كفر نعمة

لينا زياد العالول-رام هللا

ساره هاني لدادوه-المزرعة القبلية

لينا زياد شلودي-+العيسوية

ساندره عماد زيد-دير عمار

لينا هشام عامر-مسحة

ساندي زكي حميدات”بامتياز”-البيرة

ليندا فهمي بدوان-بدو

سجود سالم طويل-البيرة

ماريا ماهر ثبته-رمون

سجى عبد مفارجة-بيت لقيا

مرح عماد دويكات-الطيرة

سلمى كمال سالمه-أريحا

مريم مناع شعالن-بيرزيت

سما عاهد خزندار-نابلس

معتز عادل زحايكة-+بيت حنينا

سمير رزق خليل-بيتونيا

منار احمد دردس-+عبوين

سندس عثمان توام-جبع

منار احمد عبيد-بيرزيت
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منال داود سالمة-رام هللا
منيره تدي جونسون-+عين يبرود
مؤنس معن نزال”بامتياز”-قلقيلية
ميرنا طالل الصالح-شويكة
ميس زياد أبوعاصي-البيرة
ميس وائل فتيحة-رام هللا
ندى أنس هودلي-البيرة
ندين هشام فتيحه-+القدس
نرجس محمد دغره-كفر عين
نسمة كمال خضيري-بيتونيا
نمير محمد ارشيد”بامتياز”-نابلس
نور ابراهيم دعيق-أريحا
نورس جميل شاهين-سلفيت
هبه احمد عصفور-سنجل
هدى صبحي خليل-سنجل
هديل عوني سعيد-حزما
هيا نعمان عوينه-رام هللا
هيفاء وجيه رحيم-عين يبرود
َ
عمار-رام هللا
والء ياسر
يارا عماد شريف-كفر عقب
ياسمين سالم الشيش-اريحا
ياسمين صالح نزال-رام هللا
يافا سالم ذوابة”بامتياز”-جفنا

التخصص
رئيسي علم النفس  /فرعي دراسات المرأة
احمد وليد نصار-
اخالص جمعة غفري-سنجل
اسراء فخري شعيبات-أم طوبا
اسيل شرحبيل عنقوش-دير ابو مشعل
الهام طارق بدر-بيت لقيا
امال علي ابو نحله-أريحا
اماني ايمن غصين-بيتونيا
ايه حمودة خليفه-كفر نعمة
بثينه فالح مصري-شقبا
بيسان جميل حامد-سلواد
جوانا جورج دعيق-بيت لحم
حنين رابح زيدان-رام هللا
حنين سميح صبيح-سردا
رنين سمير عويسي-البيرة
رنين فادي الوزني-بيت حنينا
ريم عالء شجاعيه-دير جرير
سخاء موسى هيالنه-عين عريك
سوسن معروف كرزون-رام هللا
شذى محمد مجدوبه-بيتونيا
شيرين حسام تكروري-كفر عقب
غزل عاهد دويك-قلنديا

138

لين اسد برانسي-الطيرة

براء عزمي شومان-خربة ابو فالح

منال اياد ابو عواد-ترمسعيا

تسنيم احمد العلوي-القدس

مها محمد أبو حمدة-بيت حنينا

حنين ماجد أبوميالة-القدس

ندين وائل قرط-بيت حنينا

حنين نضال فرج”بامتياز”-البيرة

نسرين مروان عبدالحي-بيرزيت

ديما عدنان عالء الدين”بامتياز”-بيت حنينا

نعمات ناصر نتشة”بامتياز”-القدس

رانية مروان صفدي-القدس

التخصص
رئيسي علم النفس  /فرعي علم االجتماع

ربى اسامه جوالني-بيت حنينا
رسمية مراد ابراهيم-القدس
رشا حابس شروف-دورا

احمد عصام صب لبن-القدس

رغد خلدون خضر”بامتياز”-بيتونيا

اسراء أيوب أبو هدوان-القدس

رغد سامر جيطان-بيت حنينا

اسراء شحادة أبو قدوس-كفر عقب

رمزي جورج طمس-بيت حنينا

اسراء علي زيادة-القدس

رهام محمد رباح-الولجة

اسيل رائد أبو مفرح-القدس

ريانا مروان الشرفا-شعفاط

اسيل عماد زيتون-مخيم شعفاط

ريما رائد حموز-رام هللا

اسيل كفاح خطيب-رام هللا

زهره خليل مطور-رام هللا

االء أسامة جمجوم-بيت حنينا

ساره غسان مضيه-حلحول

اميرة عماد امام-شعفاط

سامر حرب شاهين-رام هللا

انغام نجيب رازم-القدس

سجى رياض برناط-بلعين

اية جمال جودة-القدس

سلمى محمد حلبي-مخيم شعفاط

اية مهتدي براش-كفر عقب

سنابل محمد عكا-رام هللا

ايمان محمد عالن-بيت عور التحتا

سنابل محمود بشارات-كفر عقب

ايه حرب عاصي-بيت لقيا

شذى رأفت عابدين-كفر عقب

بتول عبد هللا عائده-الطيرة

شذى ماجد حسن-رام هللا
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شفاء عرفات جبر-شعفاط

نجاح موسى ابو حماد-كفر عقب

شهد أحمد ّصباح-بيتونيا

نوال محمد ابو غنام-القدس

شهد صالح الدين ابو الهوى-القدس

نور يوسف الكالوتي”بامتياز”-شعفاط

شهد يوسف طمليه”بامتياز”-البيرة

نورين خالد بدر-بيت حنينا

عائشة يونس غروف-كفر عقب

نيفين مراد ناصر-العيسوية

عبد الرحمن ماهر ابو دلو”بامتياز”-القدس

هبة سالم حلواني-كفر عقب

عطا ناصر مصطفى-برقة

هبة عبد المجيد سالمة-ترمسعيا

عال سفيان جوالني-القدس

هبه احمد قريناوي-القدس

غاده جعفر عوده-دير عمار

هناء هشام شويكي-القدس

فاطمة خليل حسن-نحالين

هيا وائل أبو رموز-بيت حنينا

فراس توفيق الحج-بيتونيا

هيلدا ماريا حنا قديس-رام هللا

كرين اسماعيل بكري-رام هللا

وعد حسين داود-رام هللا

ليان جالل لدادوه-المزرعة القبلية

وفاء نائل اشهب-بيت حنينا

ليلى عبد الفتاح مزهر-القدس

والء “محمد مروان” مسودة-شعفاط

لين جوزيف حزبون”بامتياز”-القدس

يارا نضال ابو رموز-العيسوية

محمد صالح صالح-رام هللا
محمد عبد الرحمن الشوملي-البيرة
محمد نعمان حمايل”بامتياز”-البيرة
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التخصص
علم االجتماع

مريم عمر ابوخضير-شعفاط

َ
حاج-رام هللا
احمد خالد

مرين فؤاد عزام-البيرة

احمد عبد الناصر ابو زر-رام هللا

مالك رياض دعنا-سلوان

اسما سامي جابر-فلسطينيو1948

ملك خالد صياد-القدس

اسيل اسعد شريتح-المزرعة القبلية

ميار احمد جوالني-القدس

اسيل فيصل محمد-الطيرة

نادية اسحاق ابو الهوى-القدس

افنان أحمد أبو غنام-القدس

امير محمد جواد دوفش-البيرة

مالك جهاد دويك-بيت حنينا

اية إياد نزال-روابي

ملك ابراهيم سالمه-عناتا

ايه انور الكردي-رام هللا

ميالد عبد فرحات-القدس

حمزه عبد الكريم مسالمه-سنجل

نانسي حسن حسن-دورا القرع

درين فهمي طحان-كفر عقب

ندى خير الدين عبد الرحمن-قلنديا

دالل ايمن فواقا-دورا القرع

ندين زكريا بدوان-كوبر

دياال عدنان ابو الرب-الطيرة

َ
غنام-رام هللا
نور احمد

ريتا وليد عمار”بامتياز”-بيت أومر

نور الدين تيسير أعرج-دير نظام

ريما فوزان زهور-خربة ابو فالح

نور أسعد فريتخ-شعفاط

ساندي رياض حنون-المزرعة القبلية

نورما اياد بدره-بيت ساحور

سجود نظام صباح-أم صفا

هيثم جمال عايده-رام هللا

سجى محمد سيوري-القدس

هيفاء رمزي طقش-شعفاط

سيف الدين سليمان سليميه-الخليل

وداد جورج صايج-بيرزيت

شروق حسن أبو دويح-صور باهر

ياسمين حبيب عبدهللا-بيرزيت

شفاء عماد غيث-كفر عقب
شهد حاتم أبوسير-القدس
عبير محمد عاصي-بيت لقيا
علياء عدنان غزاونة-الرام
ليلى رمزي جرادات-شعفاط
مجدي مرعي حموده-الناصره
محمد امجد دار حمد-البيرة
محمد خليل عواد-رام هللا
محمد علي قاروط-القدس
مرح مراد خرمه”بامتياز”-بيتونيا
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كلية األعمال واالقتصاد

تأسســت كليــة األعمــال واالقتصــاد عــام  1978حيــث كانــت تســمى كليــة التجــارة واالقتصــاد وتــم تغييــر المســمى
فــي بدايــة العــام األكاديمــي  ،2012/2013ضمــن جهــود تطويــر البرامــج األكاديميــة وطــرح التخصصــات الجديــدة
التــي تخــدم حاجــة ســوق العمــل.
تم َنــح الدوائــر األربــع (إدارة األعمــال والتســويق ،واالقتصــاد ،والعلــوم الماليــة والمصرفيــة ،المحاســبة) فــي كليــة
األعمــال واالقتصــاد ،درجــة البكالوريــوس فــي  7برامــج أكاديميــة هــي :اقتصــاد األعمــال والمحاســبة واالقتصــاد
والتســويق وإدارة األعمــال والعلــوم الماليــة والمصرفيــة والعلــوم الماليــة اإلكتواريــة ،إضافــة لـــ  3برامــج
أكاديميــة تــؤدي إلــى درجــة الماجســتير ،هــي ماجســتير االقتصــاد ،ماجســتير إدارة األعمــال التنفيــذي وماجســتير
إدارة األعمــال.
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التخصص
اقتصاد األعمال
ابراهيم سهيل خوري-عابود
ابراهيم نضال درويش-البيرة
احمد عيسى عامر-رام هللا
الياس اسامه بابا-رام هللا
انس محمد مسعد-الطيرة
تاال تيسير شراكه-رام هللا
جيانا عودة اسطفان-بيت حنينا
حال سفيان يوسف-كفر عقب
حمزه باجس غصنه-رام هللا
حنين ماهر الزبن-رام هللا
ربا ناجح القاضي-رام هللا

قصي ناصر قرش-بيت حنينا
لينا ناصر بسيسات-بيرزيت
محمد حسين الدالي-مخماس
محمد عدنان غزاونة-الرام
محمود سامي وحيدي-البيرة
محي الدين عرفات عثمان-كفر مالك
منى مجدي عوض-البيرة
نور ماهر أبو ريده-رام هللا
هيا سامر عاصي-نابلس
وعد عصام عبادي-البيرة
ياسمين عامر تكروري تميمي-بيت حنينا

التخصص
اإلقتصاد

رزان وليد ابو عوده-بيتونيا

عال”-البيرة
احالم أحمد صبح”بامتياز
ٍ

روال صالح مصاروه-رام هللا

احمد ابراهيم حروب-دير سامت

زينة مصطفى جبريل-المزرعة القبلية

احمد رفعت شيخ ابراهيم-البيرة

سارة جمال ابورعد-نابلس

ايات فايز عاصي-بيت لقيا

ساره حسن زبن-بيرزيت

تريزا جورج طنوس-رام هللا

َ
شحام-رام هللا
شهد حمزه

تسنيم محمد طوطح-القدس

علي هاني نورالدين-القدس

جاد عودة اسطفان-القدس

عمار خالد سالم-رام هللا

حسام محمد ملش-الدوحة

عمرو رشيد عميره-البيرة

َ
راجحة-رام هللا
زين نافز

فاطمه اسحق اسعد-جلجيليا

زينه راضي جراعي”بامتياز”-رام هللا
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صهيب صادق غزاونة-الرام

دالين نزار السيد-رام هللا

فاتن اسوان حمايل-جبع

دانا محمد اسناف-البيرة

هبه خالد أبوطير-أم طوبا

دانيه كامل برهم-رام هللا

هيسر محمود عاصي-بيت لقيا

دينا جميل حموز-رام هللا

وعد سلمان كعابنة-الطيبة

دينا مدحت طه-رافات

يارا راضي جراعي-رام هللا

رايه موفق حرباوي-البيرة

التخصص
التسويق
احمد معاوية بركات-القدس
احمد منذر حمد-رام هللا
اسعد موفق عمري-البيرة
َ
سالم-رام هللا
اسيل محمد
ايه جهاد بعيرات-رام هللا
ايهاب وحيد ديك-الطيرة
باسل بالل خليلي-البيرة
باسل سامر النتشه-كفر عقب
بتول خميس فراج-مخيم الجلزون
بالل أحمد رضوان-اللبن الغربي
بهاء خليل دقاق-شعفاط
تاال عودة عواشرة-سنجل
توفيق يعقوب دراج-خربثا المصباح
جابر عبد الرحمن حطاب-رام هللا
حمدان محمود حمدان-بيتونيا
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رزان اوس برهم-طولكرم
رشا جمال شلبي-رام هللا
رغد سهيل صافي-البيرة
رنيم ايمن قنديل-رام هللا
رنين سعيد هيفا-البيرة
روز عادل دويك-رام هللا
سعدات جواد بياتنه-أبو قش
سالمه “اسحاق فادي” كيله-بيرزيت
سلسبيل جالل رجب-رام هللا
سمير احمد البرغوثي-كفر عين
شفيق جمال أصبح-رام هللا
عبد الرحمن محمد ابو مخو-دير جرير
عالء الدين نضال ابو الحمص-البيرة
عمر رائد الجبارين-رام هللا
عمر فراس حمدان-بيتونيا
عمر محمد عامر-رام هللا
عمرو امجد عيسى-بيرزيت
فاطمة محمد هزيم-بيتللو

َ
دلو-رام هللا
فيليب غسان

وليد ايمن صبيح-البيرة

كلوديا جواد حنا-الطيبة

ياسمين سعد يونس-البيرة

لما عقل ابو قرع-البيرة

ياسمين محمود خصيب-البيرة

لما نبيل البرغوثي-البيرة

يزن اياد عبده-بيت حنينا

ليلى احمد منصور-أبو شخيدم

يزن حمدي خواجا-نعلين

محمد اسحق ناصر الدين-بيت حنينا
محمد ايمن صندوقة-الصوانة
محمد حبيب عمله-بيت أوال

التخصص
العلوم المالية والمصرفية

محمد سيف خاليلة-البيرة

ابراهيم عوني مجاهد-بيت حنينا

محمد مؤنس ابو شقرة-عين سينيا

احالم رياض ناصر-صفا

محمد نزار معدي-الطيرة

احمد قاسم قاسم-كفر مالك

محمد يحيى يوسف-بيت حنينا

احمد وائل دار عزام-رام هللا

محمود وائل بيطار-الخليل

ادم عبد الحميد محمد-عين سينيا

مرفت أمين أبو صبيح-بيت حنينا

اسيد سليم ابو شخيدم-أبو شخيدم

مريم عمر زياد-البيرة

اسيل جمال مفارجه-بيت لقيا

مونيكا نيقوال ريادي-رام هللا

افنان عبدالقادر ناصرالدين-كفر عقب

ميسا جورج صايج-بيرزيت

االء رامي دحادحه-عطارة

نادر عماد قواسمي-رام هللا

االء رياض منصور-دير إبزيع

نتالي مهند كامل-القدس

االء عبد الكريم قواسمي-كفر عقب

نور احمد رفاعي-عناتا

الباب حازم الجنيدي-بيتونيا

هبه موريس الجلده-رام هللا

المعتصم عبد الكريم حمايل-بيت إكسا

هيا هاني عواوده-دير دبوان

اماني عامر معدي-كفر مالك

َ
بطراوي-رام هللا
هيام عصام

امجد مروان خوري-بيتونيا

واثق أمين شومان-رام هللا

امل حسام سحويل-عبوين
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امير نبيل صب لبن-بيت حنينا

جمال منذر يحيى-رام هللا

اميره فتحي مصلح-أريحا

جمال ناصر عيسى-أبو قش

اميليا محسن سطوف-بني زيد

جنان حسين شلو-عين عريك

انس حسن شهوان-رام هللا

جينا اسامة مرار-بيت دقو

انغام يحيى زبيده-عبوين

جيهان أحمد انجاص-خربثا بني حارث

اياد خالد كراكره-سنجل

حسن رضوان حسين-جفنا

ايمن قاسم قاسم-كفر مالك

حكم وجدي داود-رام هللا

ايه باسم طه-سردا

حال عبد الناصر قزمار-عزبة سلمان

ايه خالد ابو عريضه-بيتونيا

حال نضال شويكي-رام هللا

ايه عبد الكريم قواسمي-كفر عقب

حمزه خليل الشني-البيرة

ايه محمد علوي-دير جرير

حنا بشارة ابوليل-الطيرة

باسل بشار شاهين-الطيرة

حنا فيكتور غطاس-رام هللا

بتول فؤاد سايس-كفر نعمة

حنين ابراهيم قنديل-بيتين

براء حسن مفارجة-بيت لقيا

خالد ماهر ابو عواد-رام هللا

براء ناصر صباح-أم صفا

خوله جهاد خصيب-عارورة

براءه سامي جمل-بيت سوريك

داليا نصر محمد-بيتونيا

بكر أحمد حرب-الظاهرية

دنيا رأفت وشحة-بيرزيت

بيان امين غفري-سنجل

ديانا يحيى سرحان-بيتونيا

بيان عبد المنعم مسودة-سلوان

راجح عمر سلمان-الساوية

بيان ناصر درباس-بيتونيا

رامز عبد النور زيبق-رام هللا

تاال حسيب عليان-عناتا

ربا ياسين سعد”بامتياز”-المزرعة الشرقية

تسنيم ابراهيم نخله-رام هللا

رزان جهاد شجاعيه-دير جرير

تيماء محمد بياري-مخيم الجلزون

رزان فيليب حداد”بامتياز”-رام هللا

جسلين أسامة طنوس-رام هللا

رزان لطفي حماد-سلواد

رغد رايق المشد”بامتياز”-كفر جمال

سماح عمران شباب-قطنة

رغد يوسف هالل-عبوين

سماح مشهور منصور-دير إبزيع

رغده شهلي قدور-المزرعة الشرقية

سندس عادل عويسي-رام هللا

رنا زهير الديك-كفر نعمة

سهر عماد يمين-كفر مالك

رند نضال اسمر”بامتياز”-رام هللا

سيما بالل حطاب-مخيم الجلزون

رنين بشير درغام-قطنة

سيما صالح برغوثي-كوبر

رهام شحادة حجاز-المزرعة الشرقية

شادي هاتف براغثه-كوبر

روان محمد دار عبد المجيد-عابود

َ
فينو-رام هللا
شحادة فؤاد

روان وحيد حمد-بيتونيا

شهد احمد دار صالح-رام هللا

روال خليل ديك-كفر نعمة

شهد أمجد مصلح-البيرة

رؤى جمال ابو طيور”بامتياز”-البيرة

صابر محمود خطيب-عطارة

ريناد يحيى رياض-البيرة

صابرين سامي ابو سيف-البيرة

زهير مكارم صوفان-نابلس

صالح الدين باسم مفارجه-بيت لقيا

زينه تيسير درويش-بيتللو

صهيب محمد بكير-مخيم الجلزون

ساره ابراهيم حافي-البيرة

صهيب نظمي ابونجم-جفنا

ساره رستم عم-رام هللا

صوفيا جبر معالي-دير جرير

ساره محمد خلف-البيرة

طالب محمد ابو الهندى-الجديرة

سائده فتحي سرور-نعلين

عادل مروان ريان-رام هللا

َ
زلوم-رام هللا
سجى نضال

عامر محمود صدقه-رام هللا

سحر نبيل سحويل-عبوين

عبد الرازق رأفت عصفور-سنجل

سرين حسن محيسن-بيتونيا

عبد هللا احمد ياسين-عانين

سرين عبد الوهاب حمايل-كفر مالك

عبد هللا عيسى مفارجه-بيت لقيا

سعيد حسين بكير-مخيم الجلزون

عبد هللا فائق خليل-خربة ابو فالح

سالم غانم غنيمات-كفر مالك

عبداللطيف محمد صبح-بيرزيت
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عبدهللا عماد قاللوه-رام هللا

لوران خالد ابراهيم-رام هللا

عبير يوسف دار الديك-كفر نعمة

لورين نديم نصرهللا-رام هللا

عدي احمد دحابره-رام هللا

ليث اشرف ناصر-صفا

عرين محمد أعور-سلوان

ليليان عيسى حن-الطيرة

علي غسان عوايصه-الظاهرية

لين امين البرغوثي-رام هللا

عماد عبد الحكيم مدينه-جماعين

لينه عمار صبوح-نابلس

عمر احمد كحله-رمون

ماريا عمر علي-خربة ابو فالح

عهود محمد ديك-كفر الديك

مالك اشرف حامد-بيتين

عيسى مصطفى ابو رداحه-بيتين

مجد مصباح زهور-خربة ابو فالح

غدير يوسف امعيد-بيرزيت

مجدلين عزمي سمحان-رأس كركر

غرام ابراهيم مناع-زيتا

محمد جاسم فريج-قصرة

غريس نديد بربار-بيرزيت

َ
عيد-رام هللا
محمد حمدي ابو

غيداء نجاتي يعقوب-دير دبوان

محمد رائد برابره-البيرة

فاطمة جابر عطايا-كفر نعمة

محمد سائد عودة-رام هللا

فاطمه اسحاق حمايل-كفر مالك

محمد سلطان سعيد-كفر مالك

فاطمه عبد الناصر زياد-بيتونيا

محمد سليمان اجرب-قبية

قاسم خالد بشير-رام هللا

محمد شحدة يغمور-الرام

قمر صالح الصالحي-الطيرة

محمد عبد الحكيم مسالمه-رام هللا

قيس امجد خطيب-قلقيلية

محمد عريف شاللده”بامتياز”-سعير

قيس هارون شومان-خربة ابو فالح

محمد عوض هللا جربوعه-بيتونيا

كارولين جوني عبد هللا-بيرزيت

محمد فايز مخو-عناتا

كوكب عبدالناصر لحام”بامتياز”-رام هللا

محمد محفوظ دار عاصي-بيت لقيا

الرا اكرم قنبر-القدس

محمد مصطفى مسالمه-سنجل

لميس محمود سماره-بلعين

محمد نافز ابو طيور-بيت عور الفوقا

محمد وائل نيروخ-بيت حنينا

ميشيل بسام ابو قبع-بيت جاال

محمود اشرف مرار-البيرة

ناصر موسى بدوان-بدو

محمود موفق سحويل-عبوين

نتلي هاني أبو العظام”بامتياز”-رام هللا

مرح هاني دارطه-سردا

نديم باسم أحول-رام هللا

مروى سعيد عاصي-بيت لقيا

ندين مؤيد حمد-بيتونيا

َ
تركمان-رام هللا
مريم محمد

نوردان احمد عوده-العيسوية

مريم نعيم صالح-عارورة

نورس حسام الدين طليب-بيت عور الفوقا

معتز شقير عاصي-بيت لقيا

هبه منيف مسالمه-سنجل

معتز صالح الدين ابو رحمه-بلعين

هدى خالد نمر-مخيم قلنديا

معتصم عدنان عرموش-مخيم الجلزون

وديع شارلي شناره-رام هللا

مالك سامي دار طه-قطنة

َ
الحيط-رام هللا
ورد سليم سقف

مالك محمد ناطور-كفر عقب

ورود احمد حجاجي-فرخة

منار سفيان طويل-البيرة

وسيم يوسف عقل-كفر مالك

منار محمد حميدات-بيرزيت

وفاء ضياء دعنا-القدس

منار محمد قاللوة-القدس

والء طه الطير-عبوين

منتصر مأمون شومان-خربة ابو فالح

َ
حوارث-رام هللا
يارا راسم

مؤمن رسالن ابو خليل-البيرة

َ
ازهري”بامتياز”-رام هللا
ياسمين عمر

مي عدنان ذوقان-رام هللا

يزن عدنان عالوي-عبوين

مي معتصم تيم-+كفر عقب

يوسف فتوح يوسف-الجانية

ميار جبر معالي-كفر نعمة

يوسف ياسر محمد-البيرة

ميار سفيان قنديل-رام هللا
ميرنا “محمد ناصر” دحنوس-كفر عقب
ميرنا يوسف لوح-الطيرة
ميس مازن ابوعمير-بيت حنينا
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االء بدران دار جباره-ترمسعيا
االء حاتم ابو ربيع”بامتياز”-المزرعة القبلية
االء عز الدين قعدان”بامتياز”-بدو

احمد اسامه ابوبها-بيتونيا

االء يوسف ريان-بيت دقو

احمد اياد عناب-البيرة

الفت حسن مسالمة-سنجل

احمد خالد العبسي-خربة ابو فالح

امنه حامد حامد-سلواد

احمد خميس ريان-بيت عور الفوقا

امير عودة بعيرات-كفر مالك

احمد عبد الكريم حسن-دير جرير

عال”-مخيم الجلزون
امير محمد زيد”بامتياز
ٍ

احمد عماد المسلماني-راس الفارعة

امير نصر بدحه-دير عمار

احمد غنام سطوف-بني زيد

اميره تحسين غزاونة-الرام

احمد محمد طه-بني زيد

امين عبد الكريم الحويطي-البيرة

احمد محمود عبد الحليم-بيتللو

انس عماد ابو خرمه-كفر عين

احمد موسى حبازي-نعلين

انس مهند عمرية-رام هللا

عال”-قفين
احمد نهاد صباح”بامتياز
ٍ

انغام محمد سحويل”بامتياز”-عبوين

اريج احمد قدح”بامتياز”-شقبا

عال”-جفنا
ايمان شعيب ابوحاكمة”بامتياز
ٍ

اريج أحمد شقير”بامتياز”-عين عريك

عال”-كفر رمان
ايمان شهير يعقوب”بامتياز
ٍ

اسراء اسماعيل عناتي-بيتونيا

ايناس احمد كراكره”بامتياز”-سنجل

اسراء عبدالسالم طليب-عبوين

ايناس موسى الخضور-رام هللا

اسماء محي الدين دراج-خربثا المصباح

ايه احمد مبارك-بيتونيا

اسيد عدنان جرادات-سيلة الحارثية

ايه عبد الناصر حامد”بامتياز”-سلواد

اسيل تيسير مصري-شقبا

ايهاب خالد مصري-القدس

اسيل مروان عسكر-سنجل

ايهاب عبد الكريم ابو طوق-مخيم الجلزون

اسيل منير حمودة-القبيبة

ايهاب نضال زهور-رام هللا

اشرف “ محمد نادر “ حمدان-رام هللا

ايهم احمد زبن-بيرزيت

باسل خميس ريان-بيت لقيا

خالد اسماعيل شماسنه-قطنة

بديع زاهر الكيالني”بامتياز”-بيرزيت

خالد جمال ابو ظاهر-البيرة

بشار نعيم ابو غوش-البيرة

خضره سميح نعسان-المغير

بنود جهاد ناصر-بيتين

خليل مصطفى خليل-مخيم قلنديا

بيان جمال فقيه-قطنة

دانا سامر بواطنة-رام هللا

تاال ابراهيم اشعل”بامتياز”-بيرزيت

دانا نسيب ابو الحاج-بني زيد

تاال عبد هللا الجمل-بيت ريما

َ
رمانه-رام هللا
دانيه جبريل

تانيا جميل عبدو-جفنا

عال”-رام هللا
دانيه خالد شحاده”بامتياز
ٍ

تسنيم عبد الفتاح يوسف-كوبر

عال”-المزرعة الشرقية
دعاء خالد حميده”بامتياز
ٍ

تسنيم عبد الكريم توبة-كفر جمال

دعاء نزيه عبد العزيز-دير قديس

تسنيم يعقوب شيخه-الجانية

عال”-نابلس
دياال أمجد مصري”بامتياز
ٍ

توفيق عمر ابو عرقوب-رام هللا

دياال زياد غصني-رام هللا

تيا محمد عيده”بامتياز”-سردا

ديانا ابراهيم ملحم”بامتياز”-رام هللا

تيماء وليد وهدان-عين عريك

ديانا جبر اماره-عين سينيا

جنان سامر مفارجه-بيت لقيا

ديما شريف االي اميني”+بامتياز”-القدس

جودي حازم صالحات-رام هللا

ديما عبد هللا دار موسى-دير عمار

جيسيكا بطرس فواضله-عابود

عال”-كفر الديك
دينا اياد ديك”بامتياز
ٍ

حذيفه عادل السناوي-العيزرية

دينا عبد السالم برغوثي-بيت ريما

حسام فادي حسيني-كفر عقب

راضي راغب عاصي-الطيرة

حسام مصطفى ناجي-سلفيت

عال”-رافات
رايه عماد طه”بامتياز
ٍ

حنين باسم ابو الضبعات-رام هللا

ربى محمد ذياب-مزارع النوباني

حنين نائل عواشره-سنجل

رحمه حسين حمد-الطيرة

حنين هيثم أبو غزالة-+القدس

رزان رباح احمد”بامتياز”-عطارة

خالد ابراهيم اللبدي-زيتا

رغد ثائر مكاوي”بامتياز”-أبو قش
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رغد خليل بواطنة-بيتونيا

سامي اسامه قطيري-عطارة

رغد راسم عبد القادر”بامتياز”-رام هللا

سجى اسامه عثمان”بامتياز”-طولكرم

رغد عماد خالدي”بامتياز”-جفنا

سجى مهند ابو شمه-رام هللا

رغد موسى حسين-بيتونيا

سلمه حسين ابو طير-أم طوبا

رناد محمد عابد-عطارة

سما حسين شيخ”بامتياز”-

رند رائد عبد اللطيف-القدس

سماح سيف الدين ابو رميله-شعفاط

رنين اياد ابو ظاهر-أبو شخيدم

سمانثا سامي طنوس-الطيرة

رنين حسام دهدار-بيتونيا

سمر ساهر برغوثي-كوبر

رنين علي شلش-جيبيا

سمر عزام ملحم-حلحول

رهف عماد لدادوه-المزرعة القبلية

سمير محمود قراعين-سلوان

روان احمد دار ابو زيدان”بامتياز”-بيت ريما

سميرة هاني محتسب-كفر عقب

روتي لؤي عطاونه-بيت كاحل

سميره يسري صالح-خربة ابو فالح

رؤى جمال علي احمد-كفر الديك

سندس سليمان عديله-رام هللا

رؤيه محيي ابو رجيله-عطارة

سندس عبد العزيز عيسى-عطارة

ريم عدنان االعرج-طولكرم

عال”-بيت دقو
سيرين احمد مرار”بامتياز
ٍ

عال”-بيت أومر
ريم وليد بحر”بامتياز
ٍ

سيرين نضال مشارقة-بير نباال

عال”-رام هللا
رئال احمد زبادي”بامتياز
ٍ

سيزار زهير ابومريم-رام هللا

زكي محمد السيد”بامتياز”-رام هللا

شادي سامي خضر”بامتياز”-رام هللا

زهدي رباح حسن-قصرة

شذى عبد هللا لدادوه”بامتياز”-المزرعة القبلية

زين رائد عواد-نابلس

شذى محمد حمد-عبوين

زينب خالد طرشان-سلوان

عال”-البيرة
شريفه احمد القيسي”بامتياز
ٍ

عال”-عابود
زينة جريس مسعد”بامتياز
ٍ

شرين أحمد دار طه-قطنة

سارة ابراهيم ملحم-رام هللا

شفاء خالد حامدة”بامتياز”-بيرزيت

َ
دغيلي-رام هللا
ساره محمد

شهد عوني عمر”بامتياز”-عطارة

شيماء فيصل حسونه-مخيم قدورة

عال”-بني زيد
غيداء فرح فقيه”بامتياز
ٍ

شيماء ماجد فراونه”بامتياز”-مخيم الجلزون

فادي عايد السايس-كفر نعمة

صابرين جمال فقيه-قطنة

فادي ميشيل ميكيل-القدس

ضحى زياد زهور”بامتياز”-البيرة

فراس صالح شماسنه-قطنة

طارق اسامه منصور-الطيرة

فراس ناصر اسماعيل-نابلس

طارق بسام علوي-دير جرير

فهد احمد سويدان-نابلس

طارق مهند حبش-رام هللا

فهد زيدون جابر-كفر زيباد

ظريفه كايد دار شلبي-ترمسعيا

قسورة سفيان طه-بيت حنينا

عاصم غسان مزاحم-عبوين

قمر عاطف ابو قبيطة-بير نباال

عامر صادق مناصرة-عين عريك

قيس محمد زيد-مخيم الجلزون

عبد هللا عبد الحميد خضير-جماعين

قيس يوسف ابو زهيرة-رام هللا

عبداللطيف زهير دمدوم-فرخة

كاترينا ميشيل عواد”بامتياز”-رام هللا

عبدهللا محمود عوض-عطارة

كاظم محمد شهوان-نعلين

عبدهللا ناجح دراج-خربثا المصباح

كرستين عزمي شنارة”بامتياز”-رام هللا

عبدهللا وجدي ابو زنط-نابلس

الرا تيدي خواجا-رام هللا

عدن وديع قنديل-بيت سوريك

عال”-كفر عقب
النا جويل ثيودوري”بامتياز
ٍ

عدي جهاد جعاره-بيت حنينا

ليان مروان عنساوي-رام هللا

عال عماد ابو عواد-بيرزيت

ليث نادر خطيب-رام هللا

عالء عمر الرمحي-البيرة

مارينا بسام خليل-بيت حنينا

علي زكريا مصلح-البيرة

ماهر محمد ابو شلبك-البيرة

عمر معن اللبدي-البيرة

مجاهد رشاد عواد-بيت إكسا

عيسى جودة غنيم-كفر عقب

مجد موسى جواريش-بيتونيا

غزل إبراهيم حوشيه-قطنة

عال”-الخليل
مجد نادر الشريف”بامتياز
ٍ

غيث وجدي مصري-نابلس

محمد ابراهيم ،ماجد كيالني-بيتونيا
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محمد المامون جبر-رام هللا

معتز سميح ياسين-بني زيد

َ
ابوالرب-رام هللا
محمد ايمن

مفيده رئاس قطاوي-بيرزيت

محمد ايمن الهوارين-رام هللا

عال”-بدو
مالك جمال خضور”بامتياز
ٍ

محمد بطل برغوثي-دير غسانة

ملك ايمن ساحوري-رام هللا

محمد تيسير ابو امونه-البيرة

ملك هاني ابو عوكل-القدس

محمد جالل نخله-مخيم الجلزون

منار أحمد مصطفى حسين-بيتونيا

محمد جمال ابو شلبك-كفر عقب

منال صادق مبارك-ترمسعيا

محمد جمال دار علي-برهام

منى جمعه قنديل-البيرة

محمد جمال قضماني-رام هللا

مها أحمد زهران-مخيم قلنديا

عال”-أبو قش
محمد زايد زايد”بامتياز
ٍ

مؤيد عبد الحميد حشيش-دير جرير

محمد سالم طينه-البيرة

مي محمد العليق-دير جرير

محمد طاهر مزاحم-عبوين

ميس احمد جعص-رام هللا

محمد فواز سليم-سلفيت

ميسان وليد زهران-القدس

محمد معن اللبدي-البيرة

َ
سرور”بامتياز”-رام هللا
ميسم عبد القاهر

محمد نعمان عينساوي-عبوين

ناريمان ايهاب عفشه-عطارة

محمود اياد زكارنه-بيتونيا

ناصر عبد الجليل عبد الجليل-

محمود شاهر ريماوي”بامتياز”-بيت ريما

نتيلة عبدالرؤوف نمري-بيت حنينا

مرام ثابت صالح-رام هللا

ندى “محمد عطيه “ الجوالني”بامتياز”-مخيم قلنديا

مرح أيسر فقهاء-سنجل

عال”-رام هللا
ندين ايمن دراغمه”بامتياز
ٍ

مرح زبيدي حمايل-خربة ابو فالح

ندين زهير كالوتي-القدس

مروان علي احمد-الطيرة

نزار محمود براغثة-دير ابو مشعل

مريم عبد القادر بسومي-البيرة

نسيم رسالن شيخ ابراهيم-بيرزيت

مصطفى احمد صدر-نابلس

عال”-بير نباال
نور الهدى محمود الغنيم”بامتياز
ٍ

معتز خالد عوده”بامتياز”-البيرة

عال”-البيرة
نور أحمد جودة”بامتياز
ٍ

نور عبد الباري برغوثي-كوبر
نور مراد عطا هللا-رام هللا
نور ياسر خواجا-القدس

التخصص
إدارة االعمال

عال”-كفر نعمة
نورا يونس ديك”بامتياز
ٍ

ابرار محمد خضير-بيتونيا

هاشم ماجد صقر-البيرة

ابراهيم حاتم عطيفات-رام هللا

هاله عبد الفتاح جبر-بني زيد

ابراهيم محمد ابو ظاهر-رام هللا

هبه محمد طنطاوي-البيرة

احمد فتحي فخيده-رأس كركر

هديل بسام اليازوري”بامتياز”-رام هللا

احمد محمد منصور-بدو

هديل خالد عطايا-كفر نعمة

اديل مازن عز-رام هللا

عال”-دير جرير
هديل عبد المطلب حمادنه”بامتياز
ٍ

اسراء سابق دغره-البيرة

هيا ايوب ابو مسلم-البيرة

اسراء سمير سليمان-بيت حنينا

هيا مازن توتنجي”بامتياز”-القدس

اسراء فارس ابو حماد-رام هللا

هيا محمد شريتح-المزرعة القبلية

اسراء واثق طهبوب-بير نباال

يارا ابراهيم غيظان-قبية

َ
سابا-رام هللا
اسيل اندريا

يارا محمد ابو عيد-رام هللا

اسيل جمال نخله-مخيم الجلزون

ياسمين رياض حميد-رام هللا

اسيل زياد الهدرة-القدس

عال”-بيت سوريك
يافا زياد شيخ”بامتياز
ٍ

اسيل عبد الكريم سالمة-البيرة

يزن علي أبو هالل-القدس

اسيل فوزي ابو غوش-البيرة

يزن مروان الريماوي”بامتياز”-بني زيد

اسيل منذر مناصرة-المطار  /القدس

يزن منيف أبو شبانة”بامتياز”-البيرة

اسيل موسى داللشه-بيرزيت

يوسف جمال رجب-رام هللا

َ
عثمان-رام هللا
افنان احمد
االء هشام ابوسالم-اللبن الغربي
اماني فخري ابو عواد-ترمسعيا
امجد عالئي بيطار-القدس
155
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امل انور طليب-بيت عور الفوقا

تاال فرج هللا نخله-شقبا

امير رائد علي-أبو قش

تاله علي ابو حلو-حزما

امين امين زايد-البيرة

تامر محمد ،ياسر عسلي-القدس

امينة طارق بدران-بيت عور التحتا

عال”-رام هللا
تريز نديم دانيال”بامتياز
ٍ

امينه عاطف بركات-الرام

تمارا منتصر عبد الحليم-البيرة

انوار منير مسالمه-سنجل

جريس عيسى عاصي-القدس

انور محمد سليمان-صفا

جميل خليل خوري-بيت حنينا

اوس علي ابوحجلة-المصايف

جميله زهير حمايل-خربة ابو فالح

َ
سابا-رام هللا
ايلين جورج

جنا نصري حجه-بير نباال

ايمان ابراهيم معدي-كفر مالك

جنين علي عبدالحليم-الطيرة

ايمان جمال شومان-خربة ابو فالح

جهاد احمد صباح-مخيم الجلزون

ايمان عقل ربيع”بامتياز”-المزرعة القبلية

جهاد مفيد منصور-صفا

ايه أحمد عبهري”بامتياز”-رام هللا

جواد عبد الرحمن ريماوي-بني زيد

ايه عبد حجيجي-قراوة بني زيد

جواهر خالد نصرهللا-برهام

ايه عدنان فرهود-البيرة

حرب ناصر جاسر-الطيرة

ايه محمد بزبز-القدس

حليمة ناصر حمدان”بامتياز”-رام هللا

ايه نضال ابو خضير-شعفاط

حنان شاهر عبيد”بامتياز”-البيرة

ايه هيثم شماسنة-قطنة

حنين رشيد ابو ظاهر-أبو شخيدم

باسل زياد يعيش-القدس

حنين زياد زغير-بيت حنينا

َ
درابيع-رام هللا
بشار أحمد

حوريه فراس حمدان-بيتونيا

بشار ناصر عمر-جفنا

حوريه مؤيد شلعوط-أبو قش

بيداء احمد بعيرات-كفر مالك

ختام احمد نوابيت-برقة

بيسال حسن زيتون-اللبن الغربي

خديجه مصلح خطيب-دير قديس

تاال عبد الرحيم دراغمة-سردا

خليل عامر شاهين-رام هللا

داليه فايق الحوراني-كفر عقب

ريم خالد شهاب-بيت حنينا

دانا عمران عجاج-دير دبوان

ريناد صدقي دار العبد-رام هللا

دانة ليث قسيس-بيرزيت

زريفة فائق شلعوط-البيرة

دانية خالد سالمة-رام هللا

زويا فوزي عرار-قراوة بني زيد

دانيال فواز مصري-بيت حنينا

زياد عميد كردي-نابلس

دعاء حلمي عاصي-بيتونيا

زينة محمد ابو غنام-+القدس

دعاء مصطفى احمد-دير السودان

زينه توفيق شجاعيه-دير جرير

دالل اسامه طرشه-جفنا

ساره عريم ابوقرع”بامتياز”-المزرعة القبلية

دنيا ايهاب صالحي-شعفاط

سامر خالد المسلوت-قبية

ديانا سمير عثمان-دير إبزيع

سامي رياض فايد-جفنا

دينا صالح عطشان-رام هللا

ساندي عبد المنعم قطيري-عطارة

دينا مجدي العطاري-رام هللا

سحر رائد زيدان-بيتين

دينا محمد التميم-رام هللا

سعيد ماهر الهندي-بيرزيت

دينا محمد نصر-كفر نعمة

سالم احمد داود-رام هللا

راجح ناجح ابوشمسيه-رام هللا

شادي طارق كوبا-كفر عقب

رائد رياض مخلوف-رام هللا

شدا وسيم عبدالقادر”بامتياز”-الطيرة

ربى عماد أبو فرحة-كفر عقب

شذى علي خواجه-بيتونيا

رزان هشام حافي-مخيم قلنديا

شذى وديع سعادة-البيرة

رغد سعيد صالح-رام هللا

شيرين عالء الدين بكري-كفر عقب

رغد عبد الحكيم ابو الرب-سردا

شيماء راسم حمايل-كفر مالك

روشان محمود ابو غنام-القدس

صابرين اياد شهاب-رام هللا

روال مصطفى طويل-البيرة

صابرين توفيق غبن-خربة ابو فالح

عال”-بيت لحم
رونزا ميالد ابراهيم”بامتياز
ٍ

صبا يعقوب بدحه-دير عمار

ريم جواد شويكي-+شعفاط

طارق زياد مسالمه-سنجل
157

158

طارق محمد سليمان-خربة ابو فالح

فرات قدري أبوبكر-البيرة

عاصم عصام ابورميلة-بيت حنينا

فراس نجاد غنام-نابلس

عامر علي األصبح-زعترة

فرح عمار فيضي-نابلس

عبد الحي يوسف معال-عين سينيا

َ
عازر-رام هللا
كاتيا زهير

عبد الرحمن محمد فقيه-كفر عين

كريم خلدون بسيسو-بيتونيا

عبد الرحيم قيس شبانه-سنجل

كريم رائد بيقاوي-رام هللا

عبد الرحيم نادر نجوم-بيتونيا

كفاح محمد قزمار-طولكرم

عبد اللطيف حسام صاع”بامتياز”-البيرة

النا سامر بواطنة-البيرة

عبد مسعود زعنون-شعفاط

النا عثمان كلبونه”بامتياز”-المطار  /القدس

عبدالسالم عبداللطيف الحسيني-القدس

لونا محمود الحلو-البيرة

عثمان احمد عثمان-بيتونيا

ليث عمر خصيب-البيرة

عرين خليل عابودي-عين عريك

لين عباس عاصي-الطيرة

عالء الدين باسم مفارجه-بيت لقيا

لينا سليمان سعد-المزرعة الشرقية

عالء باسم مسالمه-سنجل

ماجد بسام وهبه-رام هللا

عمر ابراهيم عليان-رام هللا

ماجده سامي دار ابو عادي-كفر نعمة

عمرو برهان عبيد-البيرة

مالك محمد اسيا-بيرزيت

غادة فراس سهيل-البيرة

َ
طنوس-رام هللا
مايا جمال

غدير عصام نتيل-الطيرة

متيل عبد الكريم ابو عين-رام هللا

غيداء محمد نصار لحام-رام هللا

مجد سلمان كعابنة-الطيبة

فاطمة سمحان زهران-دير ابو مشعل

مجد شفيق ازحيمان-القدس

فاطمة عماد أحمد-أبو شخيدم

مجد عبد الحميد رمضان-رام هللا

فاطمه انور مخالفه-عجول

محمد ابراهيم عواوده-بيتونيا

فداء اكرم مره-خربة ابو فالح

محمد اسامه ناصر-أبو قش

فداء جبر عصفور-رام هللا

محمد أيمن جمل-بيت سوريك

محمد جمال يوسف-رام هللا

ميسم خليل ابو زاكيه-حلحول

محمد حازم مصفر-البيرة

ناجح جمال شهاب-رام هللا

محمد عصام ابو ظاهر-البيرة

ناديه سعيد شحاده-عين يبرود

محمد عمر ابو ليل-البيرة

ناردين نادر بوشة-رام هللا

محمد محمود زحايكة-بيت صفافا

ندى أحمد حوشية-المطار  /القدس

محمد مصطفى طوري-القدس

نسرين عصام قطينه-الخليل

محمد نادر بيتوني-بيتونيا

نسمه احمد نجار-بيتونيا

محمود فيصل ربايعه-ميثلون

نور ناصر طوطح-القدس

مريم اسامة فروخ-بيتونيا

نوران محمد رمانة-عناتا

مريم فايز المؤقت-البيرة

نوره اسماعيل شاهين-بيتين

مريم مصطفى ذيب-دير قديس

َ
حصري-رام هللا
نيكول نخله

مصطفى تيسير مصطفى-عين سينيا

هادي عزت ضبابات-طوباس

مصطفى عماد شلطف-البيرة

هادي عمر ابوعالن-الظاهرية

معاذ جميل علقم-بيت أومر

هبة فوزي شلودي-كفر عقب

مالك اسامه خليل”بامتياز”-مخيم قلنديا

هبه شادي شهوان”بامتياز”-البيرة

مالك محمود قدادحه-عطارة

هبه فؤاد جابر-بيتونيا

منال رائد علي اسماعيل-صفا

هدى أحمد غنايم-رام هللا

منى عبد الخالق سليمان-+بيت حنينا

هدى بسام قرعان-البيرة

منى مروان عبد الحميد-كوبر

هيا كمال ابو شريم-رام هللا

منى مروان مرار”بامتياز”-بيت دقو

هيفاء سفيان ابوحاكمة-جفنا

مهدي فؤاد زهران-بيت عور الفوقا

وفاء محمود ابو قرع”بامتياز”-المزرعة القبلية

مورين موسى حنحن-بيرزيت

والء سفيان سليم-بيتونيا

ميرال محمد غوشة-بيت حنينا

وليد فريد شريتح-المزرعة القبلية

ميساء عمر هدمي-الصوانة

وئام انور رستم”بامتياز”-كفر مالك
159

يارا ماجد عمايره-دورا
ياسمين رائد صرصور-صرطة
ياسمين عزام خليف-البيرة
ياسمين محمد ابو رجيله-عطارة
يزن أياد رفيدي-البيرة
يزن باسم مرقه-رام هللا
يسرى أيمن أبوسالمة-البيرة
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كلية التربية

طرحــت جامعــة بيرزيــت ،فــي الســبعينيات مــن القــرن الماضــي ،برنامجــا لتأهيــل المعلميــن ،أو مــا ســمي فــي ذلــك
الوقــت بشــهادة التعليــم ،وكانــت أول جامعــة فلســطينية تطــرح برنامجـ ًا مــن هــذا النــوع .كمــا كانــت بيرزيــت أول
جامعــة تطــرح برنامــج ماجســتير فــي التربيــة فــي العــام الدراســي  .1976/1977وتــم توســيع دائــرة التربيــة وعلــم
النفــس لتصبــح كليــة للتربيــة عــام .2010/2011
وتضــم الكليــة دائــرة المناهــج والتعليــم ،التــي تقــدم درجــة البكالوريــوس فــي تعليــم االجتماعيــات للمرحلــة
األساســية العليــا ودرجــة البكالوريــوس فــي تعليــم اللغــة اإلنجليزيــة كلغــة أجنبيــة ،وبرنامــج بكالوريــوس التربيــة
الرياضيــة ،وبرنامــج دبلــوم التأهيــل التربــوي للمرحلــة الثانويــة فــي عشــرة تخصصــات مختلفــة .كمــا تطــرح
برنامج ـ ًا علــى مســتوى الماجســتير فــي التربيــة يضــم ســت تركيــزات ويهــدف إلــى النهــوض بمســتوى التعليــم
فــي فلســطين مــن خــال البحــث والممارســة.
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التخصص

التخصص

التأهيل التربوي للمرحلة الثانوية  -مسار تعليم
التخصص

التربية الرياضية

اباء موسى عبيدية-القدس

احمد “محمد جهاد” جعبه-البيرة

اماندا اسكندر مشرقي-

احمد عبد الناصر عويضات-البيرة

تمارا فيصل أبو خلف-

احمد عماد دار محمد-الطيرة

رزان نبيل حرباوي-

اسالم محمود دار موسى-بيت لقيا

رفيف ايهاب زغير-

اسيل حسن مصلح-نعلين

رنين نضال قواسمة-

اكرم سميح عطون-صور باهر

روان خليل ابو الحالوة-القدس

انس زياد يمن-بيت حنينا

سارة اسماعيل بزار-

ايمان فخري شعيبات-سلوان

سجى محمد سعيد مرمش-القدس

ايمان محمود هدره-القدس

سندس ابراهيم شوامره-

ايناس مصطفى ابو سنينه-بيت حنينا

شيماء يحيى محتسب-القدس

خالد شعبان قواسمي-القدس

فداء فارس وزوز-

سالم بسام فرح-الطيرة

محمد ياسين زغل-القدس

ساهر عالء دار رمانة-المزرعة القبلية

ملك احمد بدر-القدس

سلسبيل خالد ياسين-سلفيت

منار عمران عقيل-

شيماء وليد عبيديه-بيت حنينا

نداء مرشد خليل-

عبد هللا طارق فاخوري-القدس

نسيم اسماعيل الديسي-

عبدالحكيم شاهد عبدهللا-دير بلوط

هبه ابراهيم طوطح-

عبدهللا “محمدنور” نابلسي-بيت حنينا

هنادي خضر ابو الهوى-القدس

عالء ابراهيم طبطب-دير عمار
عمر تيسير رجوب-دورا
عمرو أحمد عزات-سلواد
163

عيد نزار مره-خربة ابو فالح

يسرى تيسير سمامره-الظاهرية

عيسى حباس حلوة-بيت حنينا

يوسف إبراهيم أبو الهوى-القدس

فاطمة عبدهللا ابو غربية-القدس
فيرونا خضر خير-بيت جاال
قصي عصام سعادة-الجيب
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التخصص
تعليم اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية

ليلى ابراهيم عوده-سلوان

اريج علي بكيرات-صور باهر

ماهر عماد حسيني-أريحا

اسراء اسعد نجار-بيت حنينا

محمد احمد حجازي-القدس

اسراء يوسف عاصي-بيت لقيا

محمد جمال نافع-نعلين

اسيل شريف مطري-بيت عنان

محمد خالد سرحان-القدس

امنه جبريل ابو غانم-رام هللا

محمد عبد هللا سالمه-رام هللا

ايمان محمد نخله-مخيم الجلزون

محمد عبد هللا طوافشه-سنجل

ايه خالد صحصاح-القدس

محمد مصطفى كاشور-بيت حنينا

بيان عادل محيسن-مخيم شعفاط

محمد موسى صياد-القدس

َ
خضور-رام هللا
ديما محمد

مصطفى احمد نورين-القدس

رزان عامر غيث-كفر عقب

َ
ابوقطيش-رام هللا
مصطفى خالد

رزان ناصر سدر-كفر عقب

معاذ عبدالناصر حماد-سلواد

ريما خالد أبو رميلة-القدس

منصور علي ابو غزاله-القدس

ريما عالء الدين فقهاء-سنجل

مهند إسماعيل بريغيث-كفر عقب

سجى محمد عشا-رام هللا

موسى سمير عقيالن-شعفاط

سكينة جابر االسمر-بيت ريما

نبيل محمود ابو ظاهر-أبو شخيدم

سهى ياسر دراج-خربثا المصباح

هشام محمد صياد-القدس

سيرين سمير ساليمة-كفر عقب

وسام مراد الدجاني-القدس

سيرين عيد ابو علقم-كفر عقب

ياسمين خضر نجم-الصوانة

شادن خالد خطيب-القدس

شروق محمد فليفل-بيتونيا

روان نبيل قاحوش-البيرة

شيماء عبد جودة-بيتونيا

روان يوسف شرف-القدس

مجدل احسان سرور-نعلين

رودينة موسى دار موسى-بيت لقيا

مها عبد القادر خطيب-حزما

ساجده محمد ابو كف-صور باهر

ندين عطيه ابو غنام-القدس

شيماء رياض ابو جمعة-القدس

نور اياد قرعان-البيرة

ضحى حازم السعو-الصوانة

نور عبد الكريم خطيب-حزما
ورود احمد فقهاء-سنجل

فاروق أمجد طه-سلوان
لبيبة اكرم سيوري-القدس
مجد بسام علوي-دير جرير

التخصص

محمد عدنان برغوثي-بيت ريما

معلم المرحلة األساسية العليا  -تعليم
االجتماعيات

منار عبد هللا أبو كف-صور باهر

اريج محمد زيدان-بير نباال
افنان عمر خويص-القدس
االء ناصر دعنا-الشياح
امجد باسم غوشة-القدس
ايمان خليل اعليان-عناتا
بتول ساهر ساليمة-بيت حنينا
خالد ثائر حمايل-كفر مالك
دعاء خضر حرباوي-كفر عقب
ديما رافع زغير-كفر عقب
رزواند عبد الحميد جابر-القدس
رقية ماهر أبوناب-القدس
رنين موسى عاصي-بيت لقيا
رنين ناجح موسى-الرملة
رهام ابراهيم عقل-سلوان

نادر مروان عاصي-سلوان
نبيلة هاني زاهدة-بيت حنينا
نرمين خالد شويكي-القدس
نعمة أسامة عسيلة-عناتا
نورا محمد الشريف-بيت حنينا
نورهان غسان حموري-بيت حنينا
نيفين عيد المسلماني-النبي صموئيل
هبه شعيب هدره-القدس
وعد اياد ابو سبيتان-القدس
ياسمين عماد غيث-بيت حنينا

التخصص
معلم المرحلة األساسية العليا  -تعليم
الرياضيات

شروق ايمن ابوفرحة-القدس
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كلية الحقوق واإلدارة
العامة

تأسســت الكليــة عــام  2004نظــ ًر ا لحاجــة فلســطين المتزايــدة إلــى متخصصيــن ومهنييــن ذوي كفــاءات
ومهــارات عاليــة فــي مواقــع ووظائــف متصلــة بالشــأن العــام؛ فــي المجــاالت والمهــن القضائيــة والقانونيــة،
والوظيفــة العامــة ،والعلــوم السياســية.
تطرح الكلية  9برامج أكاديمية تؤدي إلى درجة البكالوريوس ،و 3برامج أكاديمية تؤدي إلى درجة الماجستير.
دوائر الكلية :القانون ،واإلدارة العامة ،والعلوم السياسية.
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التخصص
اإلدارة العامة
ابتسام حمزه بواب-رام هللا
احمد عماد القطامي-جفنا
اخالص محمد غازي-بيتونيا
ادم محمد دار عمر-بيت عور التحتا
اديبة حسن شحاده-قلنديا
اريج عامر اتيم-الجديرة
اسالم جهاد معدي-كفر مالك
اسماعيل مروان المغربي-بيتونيا
اسيل خليل خليل-عين عريك
اسيل سفيان تميمي-دير نظام
االء حسني ابوغنام-دير دبوان
الصافي محمد حمد-عبوين
المى حسين مزاحم-عبوين
امير زياد قنداح-أبو شخيدم
انتصار هاني الحاج علي-البيرة
انوشكا عصام نصر-رام هللا
ايمان ياسين عبدو-كفر عقب
ايناس محمد دار عاصي-بيت لقيا
ايه خالد قرعان-البيرة
ايه مؤيد ضيف هللا-رام هللا
براء رائد بكري-البيرة
َ
نجم-رام هللا
بيسان سامر ابو
تسنيم جمال ابو حمص-بيرزيت

تسنيم عمر حموي-بيتونيا
حسن خالد قاسم-الجديرة
حسين محمود عوض-عطارة
حال عودة بعيرات-كفر مالك
حنان احمد جرابعه-بيتين
حنين سفيان فياله”بامتياز”-رام هللا
حنين عبد الناصر سرهد-بيت عور الفوقا
خالد محمود شاعر-بيت إكسا
دانا زياد عكه-بيت حنينا
دانه محمد حمد-رام هللا
َ
دبور-رام هللا
دالل عماد
ديما تحسين ابو جبنة-شعفاط
ديما عبد الكريم علوي-دير جرير
ديما فارس زير-سلفيت
رامز عفيف بعيرات-كفر مالك
رامي نبيل ابو غزاله-الطيرة
ربى عزمي سطوف-بيت ريما
رحمه طارق مناصره-دير دبوان
رزان زياد اسمر-سردا
رزان عثمان نصر-كفر نعمة
رغد محمد يحيى نتشة-رام هللا
رناد محمد ياسين-دير إبزيع
َ
خضير-رام هللا
رنين جمال
رنين عبد العزيز سليمه-البيرة
روان عصام ارشيد-حزما
روال إبراهيم وادي-سنجل
زهيري جهاد قرعان-البيرة
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سجى هزاع مومني-دير السودان

محمد عبد الغافر سالوده-البيرة

سعدات جمال محيسن-شيبتين

مرح “محمد عبد الحليم” اعبيدو-كفر عقب

سالف محمد عنبر-الطيرة

مرح جمال ابو سراري-البيرة

سلسبيل محمد شلو-عين عريك

مسعده ناظم بعيرات-كفر مالك

سوسن جمال جاد هللا”-البيرة

مصعب أسد مفارجة-بيت لقيا

شادي سامر خطاب-صفا

مالك سعود عبد القادر-مخيم الجلزون

شروق شادي فلنه-صفا

ملفين جاد طوافشه-المزرعة القبلية

شهد برهوم خضور-بدو

منى محمد محروق-رام هللا

شيماء أحمد عجاج-دير جرير

مهند عبد المجيد النوباني-بيرزيت

َ
سليمان-رام هللا
صابرين محبوب

مي ماهر االعرج-شعفاط

صمود عزيز ابو خليل-بيتونيا

ميرال ثائر دار خليل-سنجل

عائشه حسام ثابت-شقبا

ميرنا ياسر طبيه-القدس

عبد هللا عبد الكريم دار سعد-المزرعة الشرقية

َ
العرايس-رام هللا
نادين صالح ابو

غيداء سليم الدايه-بيت لقيا

نجمه عيد ديك-كفر الديك

فاتن عزام جرناوي-رام هللا

نعمه محمود احمد-البيرة

فراس سامي عامرية-كوبر

نور “محمد ناظم” الصوالحه-رام هللا

قصي فواز حامد-سلواد

نور الدين محمود علوان-سنجل

كرم اسماعيل عبيدات-القدس

نورا أسامة بركات-رام هللا

لجين يعقوب قواس-جفنا

هدايه محمود جبر-رام هللا

لما وائل ضيف هللا-رام هللا

هند فراس اسمر-جفنا

لميس صالح لدادوه-المزرعة القبلية

ياسمين خالد اشتيه-سلفيت

لين حسين سليمان-حزما

يزن جمال خطيب-قبية

مجدولين مجدي عبد العزيز-نعلين

يسرى فراس زربا-بيتونيا

مجدي ربحي خطاب-الجيب
محمد حسن عليان-البيرة
محمد خالد حسان-قبية
محمد زيدان غانم-بيت عور التحتا
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التخصص
القانون
اباء إبراهيم أبو ماضي-سلفيت
ابتسام محمد عبدهللا”بامتياز”-البيرة
ابرار أحمد معطان-برقة
احمد طارق ابوساره-بيت أومر
احمد لؤي عثمان-البيرة
احمد محمد العطاونة-بيت كاحل
احمد وليد خاطر-عين سينيا
احمد يحيى متولي-شعفاط
اريج عادل ابو اسنينه-الخليل
اسراء خليل عبدالرحيم-البيرة
اسراء رائد حامد-سلواد
اسراء فوزي مفارجه-بيت لقيا
َ
خليلي-رام هللا
اسعد سعيد
اسماعيل أحمد لباده-كفر عقب
اشرف سفيان أبو حرب-الطيرة
افنان عبد الحافظ غيظان-قبية
االء اشرف بني شمسه-الطيرة
االء سمير مشعل-دير بلوط
الياس جورج انسطاس-بيت لحم
َ
شنارة-رام هللا
اماليد عزمي
اماني كايد ضيف هللا-رام هللا
اويس منذر عوري-بيت عور التحتا
اية محمد معتوق-كفر عقب

ايرين اسكندر مشرقي-الطيبة
ايمان ماجد ارجوب-دورا
براء نادر احمد-سلواد
براءة منويل موسى-بيت لقيا
برناديت جواد كونة-الطيبة
بشرى صابر زبادي-رام هللا
بيان حكم جبر-رافات
بيرال انطون سابا-رام هللا
تاال عدنان حمدان-عارورة
تاال ناصر رمضان-مخيم الدهيشة
تيماء سميح نبهان-مخيم قلنديا
تيمه عمار شديد-عالر
جمانة فتحي رزق هللا-فرخة
جنان عفيف زيد-بيتونيا
جورج فارس مشرقي-الطيبة
جوني انطون مرقص-بيت لحم
جويس خليل ريناوي-شعفاط
جويل جمال اصبح-رام هللا
حازم فؤاد بكيرات-القدس
حسام شكري عابودي-رام هللا
حال محمد ابو رجيله-رام هللا
حال محمود زيداني-البيرة
حمدية محمد كحلة-رمون
حنان ناصر شهاب-رام هللا
خلود خالد عبدالخليل”بامتياز”-تقوع
خيري ماهر حسين-كفر عقب
داليه عوض هللا طويل-البيرة
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دانا غازي بزار-جماال

ساره محمد قاق-سلوان

َ
الشامي-رام هللا
دانا مفيد

سالي محمد االحمد-رمانة

دياال نضال ابو غربية-الصوانة

سامح محمد طاهر-رام هللا

دينا خالد حريزات-حلحول

سجى محمود شيحه-عناتا

َ
العلمي-رام هللا
دينا محمد

سالم حمدي داود-بيت دقو

رانيه عماد قاضي-بيتونيا

سليمان فايز الدباس-البيرة

رائد علي دخل هللا-بيت لحم

سناء احمد سرور-نعلين

ربى مصطفى دار عاصي-بيت لقيا

سندس عبد هللا دحله-بيتونيا

رغد سهيم مرشد-رام هللا

َ
حمد-رام هللا
سوار ربحي

رلى أحمد ابو حماد-المزرعة القبلية

سوار منذر قواسمه-البيرة

رمزي نضال حمايل-خربة ابو فالح

سيف حاتم ذياب-كفر راعي

رنا حمد هللا خطيب-شقبا

شادي احمد وراسنه-الخليل

رنا طارق دياب-كفر عقب

شادي جميل “زير الحسيني”-شعفاط

رنين عباس حنون-المزرعة القبلية

شيرين محمد شلطف-رام هللا

رهف احمد خاليله-الطيرة

صابرين يوسف زبن-المزرعة الشرقية

روان جهاد نعسان-المغير

صبحي عودة ابو شخيدم-أبو شخيدم

روان ناصر بني عودة-رام هللا

صفيه محمود أبو قرع-المزرعة القبلية

روان نديم مالوخ-مخيم قلنديا

عبد الرحمن عبد المحسن علوان-عين يبرود

روند جعفر حرزهللا-سلفيت

عبد الرحيم طارق عبيديه-البيرة

َ
شقير-رام هللا
روند محمد

عبله علي درويش-البيرة

رؤى محمود ذياب-رام هللا

عبيدة حبيب عابدين-الصوانة

ريم عيسى أبو طير-أم طوبا

عدي نمر مخطوب-بيت عنان

ريناد تيسير صرصور-رام هللا

عرين ماجد شويكي-شعفاط

زهرة الياسمين أيمن خليل-بيتونيا

عزالدين فتحي عيسى-قبية

زينب احمد خطيب-بلعين

عزيز عماد صايج-بيرزيت

زينة خليل عريقات-كفر عقب

عال سامي سالم-طولكرم

َ
شولي-رام هللا
سارة حسين

عمر قاسم عمر-بورين

عمران مصطفى مالعبي-القدس

محمد ياسر ذيب”بامتياز”-شيبتين

عيسى “محمد سامي” بيطار-البيرة

محمود أمين دار زيادة-بيتللو

عيسى ماجد طوطح-رام هللا

محمود رائد شجاعيه-دير جرير

غاده عيسى موسى-بيت لقيا

مرح احمد عمرين-مخيم العروب

غاده موسى صالح-عارورة

مرح منصور ادكيدك-أبو قش

فاتن باسم ابو صفيه-بيت سيرا

مروان احمد عيسى-القدس

فارس شعبان اسليم-سلفيت

مروان نضال طه-بيت حنينا

فاطمة فايز ابو ظهري-بيت لقيا

مالك عبدالكريم دمدوم-فرخة

فاطمة قيصر خليفه-كفر نعمة

منار “عبد هللا محمد” عبد هللا-ترمسعيا

فايزة سامي طليب-دير إبزيع

منار ناصر عالمه-بيت أومر

فرسان فريد مصطفى-دير بلوط

منتصر مجد بربر-سلوان

فريد رائد سريه-عين سينيا

منتهى رشدي شاهين-البيرة

فياض مروان خوري-بيتونيا

ميرا هنري صباغ-رام هللا

الرا حسين زهران-عالر

ميسم يوسف سمحان-رأس كركر

النا رياض عمايره-دورا

نادين فواز المحتسب-بيت صفافا

النا نوح الخمور-بيت لحم

نبهان جهاد رمانه-مخيم قدورة

لما جمال سفاريني-الطيرة

نتالي نبيل بطارسة-بيت حنينا

لويزا سمير ملوخية”بامتياز”-رام هللا

ندين نائل ابوعرقوب-وادي الشاجنة

ليث رمزي عبيده-رام هللا

نور الدين رشاد صريع”بامتياز”-يطا

ليلى نادر الساليمة-عناتا

نور جالل طه-دير دبوان

لين ابوزنيد ابوزنيد-دورا

نور عماد العطيفات-رام هللا

لينا رائد ابو فرحه-الجلمة

نورالدين هاني ناصر-رام هللا

لينا نزار طه-البيرة

هادي ابراهيم طرشه-البيرة

محمد حمدي حنفيه-مخيم الجلزون

هبه نايف السويطات-رام هللا

محمد زياد االحمد-جنين

هديل امجد ابو زيد-رام هللا

محمد شعبان المصري-عبوين

هال محمد عساف-رام هللا

محمد عبد الرحيم سعادة-بدو

هيلدا يناكي عطاهللا-بيت حنينا
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وداد ناصر كاتبه-بيت حنينا

فدوى سامر شومان-خربة ابو فالح

ورود محمد رياحي-رنتيس

ليث محمود عبد الرازق-أبو شخيدم

يارا سامر راجحة-شعفاط

محمد مفيد بلوط-رنتيس

َ
شهوان-رام هللا
ياسمين سعيد

محمد هاني دار طه-سردا

يزن عدنان دراغمة-اللبن الشرقية

محمد يوسف زهران-دير ابو مشعل

يسرى عمر قواسمه-الخليل

مرام سليمان لدادوة-المزرعة القبلية

يوسف ابراهيم عبد الدين-البيرة

يوسف عبدالحميد ابو علي-مخماس

يوسف ماهر أبو غنام-القدس

يوسف محمد عابد-عطارة

التخصص

التخصص

رئيسي اإلدارة العامة  /فرعي اإلقتصاد

رئيسي العلوم السياسية  /فرعي االدارة
العامة

روبينا روبير صابات-بيت لحم

اسيل محمد شريتح-المزرعة القبلية

ريناد توفيق شريتح-رام هللا

َ
عيسى-رام هللا
اية ابراهيم

التخصص
رئيسي اإلدارة العامة  /فرعي العلوم
السياسية
احمد قاهر دار خليل-سنجل
اريج نايف دار طليب-بيت عور الفوقا
انس رائد عليان-رام هللا
جنان باسم ابو قويدر-رام هللا
جهاد خليل ياسين-عانين
جولين طارق سالمة-جفنا
حمزة حسن ابو قرع-المزرعة القبلية
دانييل موسى غطاس-بيت لحم
فاطمة وائل شاويش-+بيت حنينا
172

ايهاب فؤاد روم-رام هللا
تيسير بسام ابراهيم-المزرعة الشرقية
جيانا عيسى عاصي-الطيبة
حنين مثقال ابوالحاج-القدس
رهام أسامة حمدان-عارورة
روال محمود صالح-جلجيليا
ريما خالد الجبالي-برقين
سليمان محمد زيد-البيرة
عدنان ايمن بدران-رام هللا
غرام محمود ابو عين-رام هللا
فارس سامي ابو ظاهر-أبو شخيدم
فلسطين جالل عواوده-دير دبوان
محمد بسام عاصي-رام هللا

محمد وليد قعد-أبو قش
مصطفى عرفان جمهور-بيت عنان
نجاح سامر قرعان-البيرة
نضال برهان غنايم-البيرة
يزيد “ محمد عرابي “ بزار-سردا

التخصص
رئيسي العلوم السياسية  /فرعي اإلقتصاد
اكرام حسين محمد-الطيرة
فراس أحمد جمل-بيت سوريك
محمود ماجد مشارفه-أريحا

التخصص
رئيسي العلوم السياسية  /فرعي الفلسفة
احمد محمد سليط-
محمد حلمي رابية-كفر عقب

التخصص
رئيسي العلوم السياسية  /فرعي دراسات
المرأة

التخصص
رئيسي العلوم السياسية  /فرعي عالقات
دولية
احمد محمد مرعب-بيتللو
ادم اكرم ابو خرمة-رام هللا
اسيل سامي شوخه-رمون
انوار ايمن هدرة-القدس
تسنيم طريف عمرو-دورا
جبر رائد فتوح-غزه
جوزيف وليام غطاس-بيت لحم
دانا عايد سليمان-بيتونيا
دانه علي أبو حلو-حزما
دينا علي عوده-دير عمار
رامي مازن الخضور-بدو
رغد عبدالحميد عبد الرحمن-بروقين
روزانا غازي الصوص-بيت جاال
ريمون هنري صباغ-الطيرة
ساهر وائل ابو عزيز-جنين
سيرين محمود لدادوه-المزرعة القبلية
شيماء عادل مفارجه-بيت لقيا
طارق عمار خضيري-البيرة

بلقيس لؤي غشاش-الطيرة

عدنان محمد عواد-رام هللا

راما نعيم ابو حسنين-الطيرة

عماد عادل بياتنه-أبو قش

َ
عمر-رام هللا
ساره ناهد

لؤي ياسر فواقه-دورا القرع

سالم باسم ابو محسن-بيتونيا

لينا حسن شاهين-سلفيت

مرح متعب برغوثي-كوبر

لينا حمدان عوده-سلفيت
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محمد العزيز ،عاطف طيطي-مخيم العروب
محمد سامي ابوعواد-البيرة
محمد وائل شريم-قلقيلية
محمود ابراهيم قعد-أبو قش
محمود رشاد حرفوش-خربثا المصباح
مرام ناصر غيث-القدس
ملك محمد عواوده-دير دبوان
نيرفان خالد ابو شوشة-البيرة
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كلية الصيدلة والتمريض
والمهن الصحية

والمهــن الصحيــة للمســاهمة فــي رفــع المســتوى المهنــي ،وتطويــر البحــث العلمــي فــي هــذه المجــاالت ،ودعــم
التنميــة الشــاملة فــي فلســطين والمنطقــة.
تضــم الكليــة  4دوائــر أكاديميــة ،هــي :التمريــض ،التغذيــة والحميــة ،دائــرة عــاج النطــق والســمع ،دائــرة الصيدلــة،
ويلتحــق بهــا الطلبــة للدراســة فــي أربعــة برامــج بدرجــة البكالوريــوس وبرنامــج فرعــي فــي التغذيــة والحميــة،
إضافــة لثــاث برامــج فــي الماجســتير هــي :تمريــض األورام ،العلــوم الطبيــة المخبريــة ،وتكنولوجيــا الصناعــة
الدوائيــة.
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التخصص
التغذية والحمية
اريج سليمان نوفل-كفر عقب
بيان محمد التاج-طوباس
رغد محمود صبح-رام هللا
رنين جميل زير حسيني-القدس
رنين رمزي زعرور”بامتياز”-رام هللا
رهف جواد خصيب-عارورة
زينه وليد بدارنه-يعبد
سارة مفيد حطاب-طولكرم
سحر سفيان برزق-بيرزيت
سنيا زاهر صباح”بامتياز”-بيتونيا
شذى عزام نوباني-مزارع النوباني
شذى عمر زيد-رام هللا
صبا حسين االحمد-بيتونيا
فادي اسعد زيد-كفر عقب
لورد سامر سالمه”بامتياز”-جفنا
لورين وليد ألمطور-بيتونيا
عال”-بيتونيا
ماريا الياس شفاعمري”بامتياز
ٍ
مروة حاتم سياج-رام هللا
مريم أحمد عبيد”بامتياز”-بيتونيا
ميرال أيمن كرد-بيت حنينا
نور بسام عبد الرازق-قلنديا

هديل محمود ابو اصليح-عتيل
هناء صبحي عبيد-بيتونيا
يقين نعمان جرادات-سيلة الحارثية

التخصص
التمريض
اباء عمر قبها-رام هللا
احمد عصام شريف-رام هللا
اريج صالح ديك-كفر نعمة
اسامه محمد عاصي-بيت لقيا
اسراء صالح بدر-بيت لقيا
اسيل عودة ديك-الساوية
المعتصم بالله ربحي حماده-دير قديس
امل سمير غنيم-كفر عقب
اوليفر جوني بلوط-بيت لحم
ايمان درويش مناصره-دير دبوان
ايمن محمد عسيلة-شعفاط
ايه مصطفى وهدان-رنتيس
براء سفيان السلخي-الزاوية
بهيه عزام هنيني-القدس
بيان عبد المغني غيث-القدس
حال اكرم رباع-العيسوية
دانيا محمد عبدهللا-القدس
دانيه مسلم مسلم-عين يبرود
177

رانية عبد هللا شعابنة-الجيب

نيفين زياد نافع-نعلين

رانيه شفيق ابو سالم-اللبن الغربي

هبة عطالله اسماعيل”بامتياز”-عناتا

رغد عبد اللطيف عطيه-بيت ريما

هديل مروان ابو غنام”بامتياز”-القدس

رناد عمار ابو الهوى-القدس

وهيب ابراهيم درويش”بامتياز”-بيتللو

روان محمد خليلي”بامتياز”-رام هللا

ياسمين موسى ابو عرقوب-وادي الشاجنة

رؤيا محمد ابو ظاهر-كفر زيباد
ريم محمد عبد ربه”بامتياز”-الجيب
زيدان عبد الحليم جوالني-شعفاط
سجى فتحي تخمان-الظاهرية
شيماء وصفي عبسي-رام هللا
عائشه علي يماني-كوبر
عبدالهادي عماد عملة-كفر عقب
عبير ياسر مرار-شعفاط
عفاف فؤاد نمري”بامتياز”-القدس
قمر ماجد عبد الواحد-القدس
كرمل محمود جمهور-بيت عنان
مجد صالح عجالين-عناتا
محمد عمر ابو صبيح-بيت حنينا
مرح كامل ادريس-بيت حنينا
ممدوح سالم العواوده-السموع
مؤيد ايمن موسوس-القدس
ميسون اسامه هرماس-الدوحة
نور عصام عبد الرحيم-كفر جمال
نور عمر رجبي-بيت حنينا
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التخصص
دكتور صيدلي
احمد ناصر الحروب-دير سامت
عال”-كفر عقب
ازدهار فهمي زين”بامتياز
ٍ
اسراء امين بني عوده-طمون
اسيل علي نجار”بامتياز”-بيتونيا
اصيل غازي نوباني-مزارع النوباني
االء إحسان صندوقة-القدس
االء عبد الرحيم زبن-المزرعة الشرقية
االء محمود عسراوي-عالر
امير احمد ابوكف-صور باهر
اية زكريا معالي-صفا
ايرين سهيل قريطم”بامتياز”-الطيرة
بتول ربحي حماده-دير قديس
براء يوسف الخطيب”بامتياز”-رام هللا
عال”-رام هللا
براءه فؤاد صدقه”بامتياز
ٍ
بنار اسعد عويس”بامتياز”-سلوان
بيان نضال صب لبن”بامتياز”-القدس

تتيانا نخله جلده”بامتياز”-رام هللا

عال”-رام هللا
نور ايمن ابو الرب”بامتياز
ٍ

تسنيم علي حوشية-قطنة

نور رضوان محمود”بامتياز”-كفر مالك

تمارا نائل الجندي”بامتياز”-يطا

نيفين محمد شماسنه-بيت حنينا

جنات ماهر معالي”بامتياز”-دير جرير

هديل سعيد دار يونس-رام هللا

عال”-ترمسعيا
حنان نوفل نوفل”بامتياز
ٍ

هديل عبدهللا جمهور-بيت عنان

حنين ابراهيم فرحات-الخليل

هديل وائل دار العيس”بامتياز”-كفر عين

دياال عيد حمايل-كفر مالك

يارا فرج عيد-البيرة

سبأ علي جمهور-بيت عنان

ياسمين احمد ساعد”بامتياز”-الطيرة

سجى أحمد حمد”بامتياز”-الطيرة
سجى يونس سرابطه-بيتونيا
طارق عبد الكريم حمد-شعفاط
عبدالرزاق يحيى شلودي-القدس
عبدهللا محمود ابوصالح-بيت حنينا
عدي سمير صالحي-رام هللا
عمار جمال الدين زالطيمو-القدس
فاطمه محمد عابد-البيرة
لوتس هاني مهنا-أبو شخيدم
ليلى سمير عطاهللا”بامتياز”-رام هللا
لينا يوسف مسلم-بيرزيت
مجدولين عمر المسالمه-الدوحة
معيقيب ماهر زين الدين-اليامون
عال”-رام هللا
ندين محمد عامر”بامتياز
ٍ
نسيل علي خواجه-بيرزيت
نعمه ناجح فرحان”بامتياز”-البيرة

التخصص
عالج النطق والسمع
اسيل احمد ابو كف-صور باهر
اسيل محمود قاضي-بيت نوبا
العنود سمير رمان-القدس
اماني حسن محمود-البيرة
امينه جهاد حسونه-كفر عقب
ايمان عماد عبيدات-القدس
تسنيم ناصر رمانه-البيرة
تولين حسين نافع-دير إبزيع
َ
زبن-رام هللا
داليه جودت
دانية ناصر أبوزاهرية”بامتياز”-بيت حنينا
ربى محمد صالح صيام-كفر عقب
رجاء نعيم خصيب-عارورة
رزان بسام جبر-البيرة
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رزان رائد سمرين-القدس

نرمين نضال ناصر-القدس

بسام عبيدي-العيسوية
رغد ّ

نيروز محمد نجم الدين-البيرة

رنا عماد سعيد”بامتياز”-الخليل

هدايه ابراهيم بيكر-دير جرير

روان جمال احمد-سلواد

هيام جهاد بواقنه-جنين

زينه احمد محتسب-الصوانة

والء راتب سرور”بامتياز”-نعلين

سجود محمود حسين-بيت صفافا

يارا نادر عطوان”بامتياز”-بيت لحم

سندس سليمان خيري-كفر عقب
سندس فواز ساليمه-القدس
سيماء خالد عليان-بيت صفافا
شروق خالد موسى-بيت لقيا
شريهان يوسف جبر-القدس
صبا اياد عبدالسالم-بير نباال
صبرينا عمر بزار-رام هللا
ضحى مشير شريف-رام هللا
عرين عماد حج محمد-رام هللا
عناية خالد بكري”بامتياز”-كفر عقب
النا فايز لبكيرات-صور باهر
محمد خالد تميمي-كفر عقب
مريم علي سالم-القدس
منار صالح حوشيه-قطنة
ميس أمين طميزة”بامتياز”-بيتونيا
ناصر اشرف زغارنه-بير نباال
نجالء عمر طويل-البيرة
ندين اسكندر خوري-رام هللا
180

181

كلية العلوم

تأسســت كليــة العلــوم عــام  ،1972وهــي مــن أوائــل الكليــات فــي الجامعــة ،وقــد بــدأت منــح درجــة البكالوريــوس
منــذ عــام  .1976يبلــغ عــدد طلبــة الكليــة أكثــر مــن  600طالــب وطالبــة ،وتشــكل الطالبــات  90%مــن طلبــة الكليــة.
تطــرح الكليــة  4برامــج ماجســتير هــي :الكيميــاء التطبيقيــة ،الرياضيــات ،الفيزيــاء ،واألحيــاء البيئيــة ،إضافــة إلــى
برامــج البكالوريــوس المقدمــة وبعــض التخصصــات الفرعيــة ،كمــا وحصلــت الكليــة مؤخــر ًا علــى اعتمــاد لبرنامــج
دكتــوراة فــي الرياضيــات.
تضــم الكليــة الدوائــر التاليــة :دائــرة األحيــاء والكيميــاء الحيويــة ،ودائــرة الرياضيــات ،ودائــرة الفيزيــاء ،ودائــرة
الكيميــاء.
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التخصص
األحياء
ايمان موسى بدران-+بيت عور التحتا
بشرى مجد برغوثي-+كوبر

مجدي احمد ابوالرب-قباطية
عال”-مخيم جنين
محمد عالم دمج”بامتياز
ٍ
منى فواز اقرع”بامتياز”-قبالن
هبه دايج المطور-بيتونيا
يقين محمد هريش-بيتونيا

التخصص

التخصص

الرياضيات

الرياضيات التطبيقية في اإلقتصاد

اخالص فتحي صالح-+مخيم شعفاط
اسيل عادل براغثه-دير ابو مشعل
اسيل نبيه مسالمة-+سنجل
افنان محمد بريجيه”+بامتياز”-المعصرة
االء جمال علوان-+سنجل
امل عيسى قمبر-+الشياح
بيان جميل خليل”+بامتياز”-قطنة
عال”-مخيم شعفاط
بيان وائل سموم”+بامتياز
ٍ
جنان خالد معتوق-كفر عقب
خالد محمود كالوتي-+مخيم شعفاط
درغام عميد بدر-دير السودان
ساره محمد منصور-بدو
سما سامر زهد”بامتياز”-سلفيت
سندس سامي يوسف-دير بلوط
عهد أحمد عيسه”+بامتياز”-البرج
فاطمه خضر “محمد احمد””+بامتياز”-رام هللا

احالم محمود دار موسى-بيت لقيا

التخصص
الفيزياء
عال”-مخيم نور شمس
رشاد محمود حميدي”بامتياز
ٍ
عال”-طولكرم
محمد اسماعيل همشري”بامتياز
ٍ
عال”-مخيم نور شمس
معاذ محمود حميدي”بامتياز
ٍ

التخصص
الكيمياء
اسالم رافت عبد الجليل-خربثا بني حارث
اسميه رفعت فرحات-دير دبوان
اسيل رمزي شتية-+كفر نعمة
امينة فيصل عليان-+بيت صفافا
ايه ناجح حمايل-+خربة ابو فالح
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تقى نزيه حمدان-عناتا
دانا جواد شريف-كفر عقب
دنيا سامي سيوري-رام هللا
روال نبيل دليشي-البيرة
عال”-جفنا
زينب خالد سماره”بامتياز
ٍ
سهام شريف دحابره-عين يبرود
عائشه أحمد ربيع-رام هللا
محمد صبحي سمحان-الجانية
محمد عبد الناصر مرار-كفر عقب
مرح اياد معطان”+بامتياز”-برقة
َ
القاضي-+رام هللا
ميسون علي
ندى محمود هدره-+القدس
نور الهدى عصام “حج حسين”-+صور باهر
عال»-شعفاط
هبه سمير عكاوي»+بامتياز
ٍ

التخصص
رئيسي االحياء  /فرعي التغذية والحمية
رفعه جميل فرحات-دير دبوان
ورد عادل الفي-بيت صفافا

التخصص
رئيسي األحياء  /فرعي إدارة األعمال
رناد كمال ابوكف-+صور باهر
روان بسام برق-+القدس
184

التخصص
رئيسي األحياء  /فرعي الكيمياء الحيوية
اسماء خضر عواوده-دير دبوان
تسنيم حسام حمدية-شعفاط
تماضر ذياب بشارات”بامتياز”-طمون
حال خالد رصرص-القدس
دانا عبد الفتاح بكري-+القدس
عبد هللا ماهر بلبيسي”بامتياز”-رام هللا
مروى إياد دارعابد-البيرة
منار عسكر خطيب”بامتياز”-رام هللا
عال”-رام هللا
منى خالد عبد ربه”بامتياز
ٍ
نقاء امجد عسليه-برقة
نور الهدى قاسم طويل-البيرة
ورود “محمد ناصر” ساليمة-كفر عقب
وفاء رائد عاروري-عارورة

التخصص
رئيسي الرياضيات  /فرعي االقتصاد
سيف االسالم ايوب جعابيص-القدس
محمد ابراهيم الخواجا-نعلين
مرح بدران جعبه-+بيت حنينا
نسرين صابر طروه-+السواحرة الغربية

التخصص
رئيسي الرياضيات  /فرعي العلوم المالية
والمصرفية

عدنان احمد دار موسى-بيت لقيا
فاتن فؤاد القاضي-حلحول
النا تحسين طه-+سلفيت

افنان خليل احمد-مخيم شعفاط

محمد نظام قفيشه-الخليل

شهد محفوظ زيد-مخيم الجلزون

عال”-برقة
مريم سالم معطان”بامتياز
ٍ

التخصص
رئيسي الرياضيات  /فرعي علم الحاسوب
عال”-البيرة
ابرار زايد ابو سنينه”بامتياز
ٍ
احمد محمود عبدالحميد-عابود
محمد عبدالعزيز عيسى-عطارة

التخصص
رئيسي الفيزياء  /فرعي االلكترونيات
عال”-القدس
تمارا عيسى عمرو”+بامتياز
ٍ
سلسبيل ثابت حميد-بيت عنان
يوسف مرعي سرور-نعلين

التخصص
رئيسي الفيزياء  /فرعي الرياضيات

هديل زهير غيث”+بامتياز”-مخيم شعفاط

التخصص
رئيسي الكيمياء  /فرعي ادارة األعمال
راية بشير محارب-+عبوين
رناد عزمي شومان-البيرة
زينة يونس شويكي-+كفر عقب
شيماء اكرم سياج-+كفر عقب

التخصص
رئيسي الكيمياء  /فرعي التسويق
فاطمه حمد هللا حماد-بيتونيا

التخصص
رئيسي الكيمياء  /فرعي الكيمياء الحيوية
بشرى فريد عمر-+رمون
دياال فراس زبن-المزرعة الشرقية

بيان عماد سالم-+صفا

سجود عماد صدقه-نعلين

تقوى ابراهيم مره-+خربة ابو فالح

فاطمة عبدهللا محتسب”+بامتياز”-كفر عقب

حليمه محمد درويش-بيتللو

نداء محمود حمود-الجيب
نزيهه احسان سعود-دير دبوان
185

كلية الفنون والموسيقى
والتصميم

انطلقــت كليــة الفنــون والموســيقى والتصميــم فــي جامعــة بيرزيــت مــع العــام األكاديمــي  ،2018/2019وتضــم
الكليــة ،ثالثــة برامــج هــي :بكالوريــوس “الموســيقى العربيــة” ،وبكالوريــوس “الفنــون البصريــة المعاصــرة”،
وبكالوريــوس “التصميــم” .وتســعى الكليــة لخلــق نمــوذج قــادر علــى تطويــر أســاليب وأدوات جديــدة تســهم
فــي تنشــيط المشــهد الثقافــي والفنــي فــي فلســطين وخلــق فضــاءات تجريبيــة للتعبيــر واإلبــداع وتشــجيع
التفاعــل مــع الجمهــور داخــل الجامعــة وخارجهــا ،رغــم التحديــات االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية التــي
تواجــه الشــباب الفلســطيني.
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التخصص
الفنون البصرية المعاصرة
النا عدنان زيدان-البيرة
َ
عزة-رام هللا
منار عبد هللا

التخصص
الموسيقى العربية
جهاد صائل شعيبي-دير غسانة
حسين زياد شاور-بيت ريما
حنة حكم الحاج حسن”بامتياز”-
مارجو نعيم مصلح-بيت حنينا
محمود حسان عوض-ضاحية الريحان
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كلية الهندسة
والتكنولوجيا

اعتمــد مســمى “كليــة الهندســة والتكنولوجيــا” عــام  2014بنــاء علــى قــرار دمــج كليــة الهندســة التــي تأسســت عــام 1979
وكليــة تكنولوجيــا المعلومــات التــي تأسســت عــام  ،2006حيــث ســاهمت الكليتــان فــي تخريــج أفــواج مــن المهندســين
والمهنييــن المميزيــن الذيــن يجمعــون بيــن المعرفــة والتكنولوجيــا فــي المجــاالت الهندســية المختلفــة وعلــوم
الحاســوب المتنوعــة.
تضــم الكليــة الدوائــر األكاديميــة التاليــة :دائــرة الهندســة الكهربائيــة وهندســة الحاســوب ،ودائــرة الهندســة المدنيــة
والبيئيــة ،ودائــرة الهندســة الميكانيكيــة والميكاترونيكــس ،ودائــرة الهندســة المعماريــة ،ودائــرة علــم الحاســوب.
تطــرح الكليــة  9برامــج أكاديميــة تــؤدي إلــى درجــة البكالوريــوس فــي التخصصــات التاليــة :الهندســة الكهربائيــة،
الهندســة المدنيــة ،الهندســة الميكانيكيــة ،هندســة الميكاترونيكــس ،الهندســة المعماريــة ،هندســة الحاســوب،
هندســة التخطيــط والتصميــم الحضــري ،الهندســة البيئيــة ،علــم الحاســوب .كمــا وتطــرح الكليــة حاليــا عــدة برامــج
أكاديميــة تــؤدي إلــى درجــة الماجســتير فــي هندســة البرمجيــات ،الهندســة الكهربائيــة ،الهندســة المدنيــة ،وأيضــا
تشــارك الكليــة فــي برنامــج الماجســتير فــي هندســة الميــاه والبيئــة.
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التخصص

عال”-رام هللا
ضياء فتحي الخطيب”بامتياز
ٍ

الهندسة الكهربائية

عال”-بدو
عبد الرحمن احمد حميدان”بامتياز
ٍ
عبدهللا رائق ابوعيد-بدو

ابراهيم حازم الهنيني-القدس

عدي عزيز مشعل-القدس

احالم ايوب دار عيسى-رام هللا

عرين محمد ّ
حماد-البيرة

احمد خليل ابو جمعة-القدس

عماد سامر دار حنا-كفر عقب

احمد نبيل حامده-بيتونيا

غرام ابراهيم حوشية-قطنة

اسراء عمر جعافره-القدس

غسان صالحي عكش-بيت حنينا

اسالم صادر صالح-القدس

فدى عماد غبون-بيتللو

عال”-الدوحة
اسماء عبد الناصر قيسي”بامتياز
ٍ

قيس يونس اعمور-عنزة

اسماعيل زياد ابوعليا”بامتياز”-الخضر

مالك محمد مشعل-القدس

اشرف عيسى ابوعريش-مخيم العروب

مجاهد جاسر حمد-جماعين

انس عبدالقادر ضميري-قلقيلية

محمد برهان ناصر”بامتياز”-كفر زيباد

انس عبدالكريم فراح-القدس

محمد تيسير سجدية-مخيم قلنديا

باسم مروان بربار-بيرزيت

محمد عبد الكريم ديك-كفر نعمة

جمعه فايز بدر-بيت لقيا

محمد فؤاد خطيب-بيتونيا

جنى يوسف الزير-بيرزيت

محمد محمود “محمد خليل”-بيتونيا

حمزة ابراهيم صالحة-كفر عقب

محمد محمود حيف-نوبا

ختام انور بدارين-السموع

محمد نصري عيسى-الخضر

راويه حسني بزار-بيتللو

محمود رشيد االحمد-عقابة

رزان خالد عيسى-بتير

معتز يحيى خليل-الناقورة

رؤى محمود عبد الرحمن-مخيم قلنديا

معتصم محمد خيري-القدس

شادن منذر منصور-بدو

معتصم يوسف شاهين-دورا

صهيب عز الدين قعدان-بدو

منتصر محمد عوده-قصرة
189

ناجي علي ياسين-

اسامة “ماهر ناصر” خطيب-بيت حنينا

ناهدة محمود عيسى-بيت عنان

اسامه نبيل غيظان-قبية

نبال خليل معروف-صفا

اسراء محمد جبريني-بيرزيت

نور نافذ ابو غوش-القدس

اسيد غسان سرور-نعلين

هاني مروان شويكي-القدس

اشرف عوني جالودي-فقوعة

هديل كمال عبده-شويكة

اماني احمد الحيح-صوريف

عال”-رام هللا
يزن يوسف اسماعيل”بامتياز
ٍ

امين خيري طه-رام هللا
انس اكرم ابو شاويش-رام هللا

التخصص
الهندسة المدنية
ابراهيم خالد عودة هللا-بيت حنينا
ابراهيم ماجد خروبي-البيرة
احمد أيمن بلبيسي-القدس
احمد باسم صالحات-بيت لحم
احمد ثائر فخيده-رأس كركر
احمد خالد اعور-القدس
احمد عبدالكريم جبر-زيتا جماعين
احمد محمد راغب عفيفي-القدس
عال”-مسحة
احمد محمد عامر”بامتياز
ٍ
َ
وحيدي-رام هللا
احمد محمد
احمد محمود ادغيش-البيرة
احمد وليد ازعر-قبالن
ادم محمود شاهين-الظاهرية
اريج نعيم عبد الرحمن-دير ابو مشعل
190

انس عبدالحميد غانم”بامتياز”-كفر عقب
اياد فريد طعم هللا-البيرة
ايمن ايوب ايوب-سلفيت
ايناس محمد محمد-البيرة
ايه صالح حمايل-رام هللا
ايوب نورالدين صبره-بروقين
باسل عماد عمر-خربة جبارة
باسل محمد سليمان-مردا
براء حسن صالح-برقة
بشار سميح قصاروه-بيتونيا
بشير محمود حج علي-جماعين
تاال اياد محمد-رام هللا
تانيا بشر مسعد-بيت لحم
جريس رياض دلو”بامتياز”-رام هللا
جميل امين ابو سعدة-سردا
عال”-القدس
حبيب محمد سعدي رجبي”بامتياز
ٍ

حسام غالب عوايصه-الظاهرية

شذى فداء الزغيبي-جنين

حسن محمد صدقه-عنزة

شيماء محمد الشنطي-بيتونيا

حسين محمد بيتللو-خربثا بني حارث

ضحى اسامه عثمان-طولكرم

حمزة تاج الدين جمعة-البيرة

طارق عمار حواري-عزون

حمزه عماد جيتاوي-بلعا

عامر خليل الشيخ-مراح رباح

خالد غسان زيدان-رام هللا

عبد الهادي فاروق نعمان-طولكرم

خليل احمد سعيد-قفين

عبدالرحمن تحسين زبار-كوبر

داود موسى خصيب-عارورة

عبدالرحمن كمال المصري-الدوحة

داود يعقوب مصري-القدس

عبدهللا سامر جبر-العيزرية

ديما جمال حميدان-البيرة

علي فخري العلي-

ربى عايد اعرار-قراوة بني زيد

عال”-كفر صور
عمر جمال حطاب”بامتياز
ٍ

رزان سعيد سليم-سلفيت

عمرو علي جدعه-زيتا

رغد منذر اسليم-رنتيس

عيسى زياد التالحمه-البرج

رهف ذياب نصر هللا-رام هللا

فراس امين صبيح-البيرة

رهف هيثم التميمي-البيرة

قصي ضياء ابراهيم-البيرة

روان ناصر درباس-بيتونيا

قصي وليد طرمان-الخليل

روال غسان غريب-الطيبة

كاتيا سليم دار نخله-مخيم الجلزون

ريان أمجد حامد-القدس

كارولينا انطون اجرب-القدس

سالي عبد الخالق ذياب-مزارع النوباني

النا ابو زنيد ابو زنيد-كريسة

سعاد محمد فرسخ-بيرزيت

لوريس فادي مصيص-الطيبة

سعيد غانم سالمه-نابلس

لينا عبد علون-بيت حنينا

سعيد محمود القطناني”بامتياز”-البيرة

مجد احمد ابو سالم-اللبن الغربي

سلينا صالح حبش-رام هللا

محمد اسالم ،فتحي جابر-شعفاط

سيما نافز شاهين-عين عريك

محمد امجد زيدات-بني نعيم
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محمد بسام كردي-الخليل

نجاح غسان عودة هللا-العيسوية

محمد جاد هللا عابد-المزرعة الشرقية

نور محمد شويكي-رام هللا

محمد حسام القصاروي-رابا

نور ناصر المصري-الدوحة

محمد حسن جابر-باقة الشرقية

هبة إبراهيم قنديل-بيت سوريك

محمد خالد ناصر-البيرة

هبه أحمد اقحش-عرابه

محمد راكان كعابنه-الرام

هزار عصام سعد-بيرزيت

محمد رسالن ابو خليل-البيرة

همام محمود شناران-يطا

محمد صالح تالحمه-البرج

َ
شقير-رام هللا
هيا امل

محمد عبدالناصر حنايشه-قباطية

وسام يونس صبيح-العبيدية

محمد غسان عودة-عناتا

وعد يوسف حجوج-مخيم قلنديا

محمد ماجد قاضي-نابلس

وليد خلدون عويس-سلوان

محمد محمود عودة-الدوحة

ياسر هاشم الزواوي-قراوة بني زيد

محمود جهاد دار حمدان”بامتياز”-البيرة

ياسمين سالم مجج-رام هللا

محمود نافذ عمرو-الخليل

يسار محمد نصر”بامتياز”-اليامون

مرح خيري عيد-دير الغصون
مصطفى عوني عوده-خربة جبارة
مصعب احمد عابد-كفر دان
مصعب ناصر جبرين-بيت جاال
معاذ ماجد ربع-حجة
ملك مروان ناصر-كفر زيباد
مهدي غسان بطمه-بتير
ميس سليمان مسعف”بامتياز”-مزارع النوباني
ميساء “عمر ايوب” عوض هللا-الولجة
ميشيل فرج فينو-الطيرة
192

التخصص
الهندسة المعمارية
احمد نبيه مسالمه-سنجل
اسالم صفوت جبارين-رام هللا
اسالم نادي عطاونه-بيت كاحل
انس محمد الخطيب-مخيم الدهيشة
بيان نشأت طهبوب-البيرة
بيسان خلدون خضر-رام هللا
تهاني وديع عويس-البيرة

جنان رياض ضمره-رام هللا

سنابل احمد صبح-بيرزيت

حيدر فؤاد ترهي-بيت حنينا

صفيه موسى خصيب-عارورة

دنيا ربيع الهريني-البيرة

طوني يوسف بركات-القدس

ديما وليد عبادي-يعبد

عبد الرحمن جاسر قطنه-قبية

راتب عبد الرزاق بكري-دورا

عبد هللا تحسين زبار-كوبر

ربى خالد شيخ-البيرة

عبدهللا نايف رمضان-بير نباال

رغد باسم مرقه-الطيرة

َ
شامية-رام هللا
عفاف موسى

رغد شاكر العقيلي-رابود

فاطمة حاتم عبد-بير نباال

رند باسل البرغوثي-رام هللا

كريم خالد خالد-حبلة

رند عبد المجيد مره-كفر مالك

لين اسامه قاضي-رام هللا

رنيم محمد عياد-بني زيد

ماسه غسان دوفش-الخليل

رنين عادل عدوان-صوريف

محمد سليمان ابوحميد-بيت صفافا

روان “محمد بركات” الشرباتي-الخليل

عال”-رام هللا
مرام موسى ريحان”بامتياز
ٍ

روند عفيف عقل-رام هللا

مرح ابراهيم األطرش-بيت ساحور

ريما نضال فقهاء-رام هللا

مروة مصطفى كنعان-حزما

ريه مأمون حمد-بيت عنان

مريم محمد طعم هللا-خربثا بني حارث

زيد خالد الحالحله-خاراس

مصعب محمد سليمان-بروقين

زين وائل بولص-بيت ساحور

ميار أمجد االحمد-رام هللا

سارة نمر دكيدك-القدس

ميرنا مجدي بنورة-بيت ساحور

ساره جالل عياش-جنين

نعيم عيسى عابد-البيرة

سالم طارق الشوبكي-البيرة

نورس محمد قيم-رام هللا

سامح خضر عرار-قراوة بني زيد

هبه ابراهيم فرحات-حلحول

سجى فارس ابو حماد-البيرة

هديل خالد قصراوي-برقين

سرينا محمد الرمحي-الطيرة

هديل عبد الحميد خلوف-جنين
وسام حسام شماسنة-قطنة
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التخصص
الهندسة الميكانيكية
ابراهيم غسان ابريغيث-بيت أومر
احمد توفيق جندي-يطا
احمد خالد حلبيه-أبو ديس
احمد غسان سلمان-حوارة
احمد محمد جابر-البيرة
اعتدال خليل عامر-رام هللا
العنود محمود معدي-كفر مالك
انس مجدي مصطفى-قلنديا
انسام جمال عبد الحليم-بيتللو
ايمن عبد الفتاح شمالي-عرابه
بشير نذير عوري-البيرة
بالل علي حامد-جفنا
تامر أحمد شقور-الزاوية
توفيق هاني تالوي-رام هللا
جورج عيسى غنيم-بيت جاال
حسام ماجد عساف-ذنابة
حال محمد رائد خلف-العيزرية
خليل يوسف منصور-كفر جمال
دانا ماهر بركات-البيرة
رائد بسام حمزه-كفر صور
سعيد محمد صالح يمك-بيتا
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سمير حمدان مرة-خربة ابو فالح
سنان محمود النجوم-البيرة
سها محمود زيداني-البيرة
صالح أحمد صالح-مخيم الدهيشة
طاهر خالد ناصرالدين-بيت حنينا
عادل جمال أبو الرب-رام هللا
عبد الكريم منير عتر-اليامون
عدنان مجتبى طبيله-نابلس
عال احمد بواطنة-عجول
عمر باهر حسيبا-نابلس
عمرو بسام ياسين-ياسوف
عمرو حسام أبوظاهر-أبو شخيدم
عوض عبد هللا ناصر-مخيم الجلزون
غدير هاني جمهور-بيت عنان
فادي ماهر مصلح-بيت ساحور
فداء هشام صالح-الرام
فراس عطيه شاهين-الخليل
قصي فايق كنعان-عنبتا
كريم محمود عمرو-مخيم عقبة جبر
لين عاطف كونه-الطيبة
مجدي فتح هللا سليمان-جماعين
محمد خالد بواطنه-عجول
محمد خيري عبيد-خربة ابو فالح
محمد ربحي زياده-دير دبوان

معتز عزات العمله-بيت أوال

امل ناظر مشني-بيت عور التحتا

مها ثائر نسيبة-القدس

امين اسحق الحاج ياسين-رام هللا

ميرفت حنا رمزي دبابنة-بيت حنينا

انال محمد بكر-بروقين

هشام محمد ابونصار-مخيم الدهيشة

ايمان ماهر القاضي-بيتونيا

وسيم فرج العالم-بيت جاال

ايمان محمد بيتللو-خربثا بني حارث

وعد وجيه لدادوه-المزرعة القبلية

براء عدنان “شيخ ابراهيم”-بيتونيا

يزن ثروت طهبوب”بامتياز”-البيرة

براء محمد ابو شربك-رام هللا

التخصص
علم الحاسوب

بيسان احمد طوافشة-سنجل
تاال حسن جمل-سلواد
تسنيم كنعان ابداح-بيت حنينا

ابراهيم جمال الرفاعي-عناتا

تيماء حسنين حموده-القبيبة

ابراهيم عاطف عيسى-كفر القف

َ
نصراوي-رام هللا
جريس فؤاد

اثير حازم محمد-دير بلوط

حنان فوزي برهم-سيريس

احسان سائد ناصر الدين-بيت حنينا

دانا محمد ابو سالم-اللبن الغربي

احالم احمد غزاونه-رام هللا

دعاء حسن تميمي-دير نظام

احمد محمود بيدس-

دالل عمر ساره-المزرعة الشرقية

اريج رجائي ريماوي-بني زيد

ديمه احمد حسن-عناتا

اسامة أحمد مفارجة-بيت لقيا

َ
بواطنه-رام هللا
رايه بالل

اسامه محمد موسى-بيت لقيا

رزان حسين شريتح-المزرعة القبلية

اسامه مصطفى جرار-البيرة

رغده جمال مزهر-دير نظام

اسراء ناصر رمانه-البيرة

روان فايق فراخنه-دير جرير

اسالم محمد دار موسى-بيت لقيا

رؤى خالد انجاص-خربثا بني حارث

اسيل عزمي لحام-رام هللا

ريم حكمت شماسنه-مخيم شعفاط

امجد عدنان موقدي”بامتياز”-الزاوية

ساري رجا ابو الحج-دير السودان
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ساندرا رشيد مراد-القدس

الرا محمود نوباني-البيرة

سعد محمد عمرو-رام هللا

لمى نبيل شبانة-عناتا

سعيد ماهر صباح-رام هللا

عال”-جنين
ليث نضال ابو فرحه”بامتياز
ٍ

سما محمد هواش-رام هللا

محمد زهير اسعد-بيتا

سندس يوسف عواشرة-سنجل

محمد عبدالحميد دار احمد-عبوين

سوار تحسين عثمان-دير بلوط

مروان سيمون كوبا-القدس

شروق فهمي شويكي-رام هللا

مريم حاتم مصطفى-البيرة

صبري عبد النعيم العلوي-دير جرير

مصطفى عدوي بعيرات”بامتياز”-كفر مالك

صهيب احمد ابو غنام-القدس

مهند جميل الريماوي-بيت ريما

صهيب اوس حمدان-بيتونيا

موسى فؤاد مطيره-أبو قش

ضياء جعفر أبو هدوان-القدس

ميار ابراهيم شحادة-رام هللا

عائشه عمر امين-رام هللا

ميران عصام نتيل-رام هللا

عبد الرحمن جمال مرار-رام هللا

نضال محمود دحابره-عين يبرود

عبد هللا وجيه زيود-تعنك

هبه عمران بدر-بيتللو

عدنان سفيان عسلي-شعفاط

هديل نزار محمود-الخضر

علي جمال ابوالرب-رام هللا

همام حامد حمد-خربة ابو فالح

علي خلف شومان-خربة ابو فالح

هيا محمد اعطيوي-بيتونيا

عماد سعد زيدان-بيت ريما

وليد حبيب ابونفيسة-رام هللا

عمار “محمد تيسير” الحزينه-كفر عقب

ينال وحيد عبدالجواد-دير بلوط

غدير عوض حرفوش-خربثا المصباح
غيداء نبيل شاللده-رام هللا
فاطمه حمد هللا عياش-رافات
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التخصص
هندسة التخطيط والتصميم الحضري

فرات مشهور داود-بيت دقو

اسيل عبد الرحيم دار سليمان-بيت عور التحتا

فهد سهيل ابو مازن-بيتا

بيسان وليد ابو محسن-رام هللا

جوليانا نادر اصبح-رام هللا

اقبال عمر دار سليم-جبع

حنان حكم عماشة-القدس

اكرم محمد صالح”بامتياز”-صرطة

دانيه معمر عواد-رام هللا

امال عبد هللا دار خليل-سنجل

سيف الدين رسالن شديد-عالر

امجد وسيم شوملي-بيت ساحور

مسك عبد الخالق الزواوي-قراوة بني زيد

امل عزات علي-سنجل

مها خالد ابوماريه-بيت أومر

امير يوسف برسكوان”-بيت لحم

مؤيد فوزي نجار-سردا

عال”-رام هللا
انس محمد يحيى”بامتياز
ٍ

ميسم جادهللا شومان-خربة ابو فالح

ايمان ابراهيم عفانه-سلفيت

وفاء سلمان جمهور-رام هللا

ايمن محمد سلمان-دير السودان

التخصص
هندسة الحاسوب
ابراهيم موسى معال-البيرة
احمد علي ابراهيم-رام هللا
احمد علي حمدان-دورا القرع
احمد عيد عامر-مسحة
ادهم محمد “صاحب تميمي””بامتياز”-بيت حنينا
اسامة اشرف ناصر-صفا
اسراء اسامة عثمان-طولكرم
اسرار محمد بشارات-طمون
اسالم عبد الرزاق انجاص-خربثا بني حارث
اسيل أحمد عطيه-خربثا المصباح
َ
عالوي-رام هللا
اسيل عبد الغني
افنان عبد الحكيم حمايل-خربة ابو فالح

ايه رائد عاروري-عارورة
ايه نادر سالم-اللبن الغربي
ايهم نضال حشيش”بامتياز”-دير جرير
برهان الدين رمضان دار عاصي-بيت لقيا
بيان حاتم محارب-عبوين
بيروت حاسم بني عوده-دورا القرع
تاال عماد دار ابو علوي-دير جرير
تاال فريد سكافي-كفر عقب
ثناء طلعت حمايل-خربة ابو فالح
جمانه جهاد كلوب-بيتونيا
جنى زياد ابورميله-شعفاط
جورج  -أنطون وليم ترزي-بيت حنينا
جورجيت سليمان قاحوش-الطيرة
حارث راتب شبانه-سنجل
حبيب يوسف ابو مخو-دير جرير
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حسام سميح تفاحة-دير بلوط

عال”-كفر عبوش
سجى عماد صيفي”بامتياز
ٍ

حسن عبد الكريم دراغمه-طوباس

سجى منير عبد الخالق-عرابه

حسين أيمن ميمي-البيرة

سحر أحمد مرار-بيت دقو

حنين اسماعيل داوود-القدس

سالم عادل قرعان-البيرة

حنين فايز سعادة-كفر عقب

سلسبيل نهاد ناصر-دير قديس

خالد محمد عمارنه-البيرة

عال”-رام هللا
سليم احمد حمو”بامتياز
ٍ

خلود ابراهيم سالمة-بديا

سليم بالل ازعر-قبالن

دانه مرشد عاقله-عبوين

سندس سعد ابو حجله-طولكرم

ديما هاشم ادغيش-رام هللا

عال”-البيرة
شهد أحمد جودة”بامتياز
ٍ

راتب اديب سعيد-بيت ريما

شهد محمد خميس خليلي-بيتونيا

ربا ربحي دوله”بامتياز”-بيتونيا

شيرين هشام سحويل-عبوين

رزان رائد عبد-كوبر

عاصف عبدالمجيد حاليقه-الشيوخ

رغد احمد صباح-بيتونيا

عبد الرحمن عزات ريان-قراوة بني حسان

رغد مجدي االسمر-بيت ريما

عبدالرحمن خالد قرمش-البيرة

رغدة عبد الرحمن خواجا-عبوين

عبيدة منذر منصور-بدو

رند أحمد جودة”بامتياز”-البيرة

عدي عمرو كرمي-بيت حنينا

رها احمد زبادي”بامتياز”-رام هللا

عز الدين ايمن ابو عصب-القدس

روان واصل غانم”بامتياز”-البيرة

عال محمد ريماوي-بيت ريما

زهير حربي شعابنة”بامتياز”-رام هللا

عماد حربي خطيب-قراوة بني حسان

عال”-خربة ابو فالح
ساجده نضال مره”بامتياز
ٍ

عودة محمود مسالمه-سنجل

سارة أحمد المحتسب-الصوانة

فاطمه سمير حمدان-البيرة

ساره سفيان عرار-قراوة بني زيد

فاطمه محمد شوخه-رمون

ساره صالح حرب-الظاهرية

فاطمه نور الدين احمد-بيتونيا

سالي مزدهر عنبتاوي-الرام

عال”-سلفيت
فراس ناصر معالي”بامتياز
ٍ

فضيه منير رستم-كفر مالك

ميس محمد شوامره-مخيم قدورة

قصي زاهر شلش-شقبا

ميس محمد صبيح”بامتياز”-كفر راعي

لؤي حسام حمايل”بامتياز”-خربة ابو فالح

ميس موفق ابو خليل-بيرزيت

مجد جعفر دار الطويل-البيرة

نادين عبد هللا عيده-سردا

مجد جمال خصيب”بامتياز”-عارورة

نتالي عياد عياد-بيت ساحور

محمد خالد صبري-البيرة

ندى ناجح فرحان-البيرة

محمد خليل علقم-رام هللا

نسرين هشام عليان-مخيم الجلزون

عال”-كفر مالك
محمد زهير المعدي”بامتياز
ٍ

نور اياد سراج-بيتونيا

محمد عبد الرحمن دار عابد-رنتيس

نور مأمون دغلس”بامتياز”-رام هللا

محمد عياش بياتنه-أبو قش

نورا شوكت عاصي-بيت لقيا

محمد محمود البلبول-الخضر

نورا عبد الناصر ابو لبن”بامتياز”-بيت لحم

محمد مصطفى زبيدي”بامتياز”-مخيم الجلزون

هبة رشيد ابراهيم-كفر عقب

محمود حسين حسين-بيرزيت

هديل رائد خميس-عين قينيا

محي الدين تميم احمد-دير السودان

عال”-سنجل
همام عطا طوافشه”بامتياز
ٍ

مرح حاتم بركات-رام هللا

وسام حامد مطور-كفر عقب

مروه مروان حجازي-رام هللا

وصفي ناصر محمود-بلعا

معتز علي شله-البيرة

والء حاتم قشوع”بامتياز”-رام هللا

معتصم رائد ذياب”بامتياز”-طولكرم

وليد خالد صويلح”بامتياز”-بيرزيت

مالك صالح قداده-مخيم االمعري

يارا عبد الناصر الضبع-طولكرم

منى انور ابوغربيه-العيسوية

عال”-البيرة
يارا فراس ابو حماد”بامتياز
ٍ

مهند علي حج-برقة

عال”-الزاوية
يحيى نظام شقير”بامتياز
ٍ

مهى خليل خاروف-بيتونيا

يزن عبد المجيد يحيى-رام هللا

ميس عاهد غنام-كفر زيباد
ميس عبدالسالم طليب-عبوين
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التخصص
هندسة الميكاترونيكس
احمد خالد جبر-كفر نعمة
احمد عبدالناصر موسى-الخضر
احمد مضر قواسمي-الخليل
احمد يوسف حسان-البيرة
ادهم ماجد حمران-الهاشمية
امل حسين مشعل-القدس
بالل احمد موسى-الخضر
حمزه اديب ابو زيد-دير قديس
حمزه اكرم ابوعليا-الخضر
خالد وليد دار القرنة-بيت لحم
ديانا عايد خضر-مخيم قلنديا
راجي بولص راضي-رام هللا
رضا مهند شاهين”بامتياز”-العيزرية
صباح موسى داللشه-بيرزيت
عبد هللا امجد عسليه-برقة
عبير موسى ربيع-بيت عنان
عال”-يعبد
عوني محمد زيد”بامتياز
ٍ
قصي نضال زيدان-جنين
محمد جمال باشا-القدس
محمد زهير زغير-كفر عقب
محمد هيثم ابوعجميه-مخيم الدهيشة
200

محمد يعقوب مصري-القدس
محمود ابراهيم طينة-مخيم قلنديا
محمود زياد بركات-البيرة
مرسيل عادل عاصي-بيت لقيا
مهدي ابراهيم شومان-خربة ابو فالح
ميسم محمد دار وهدان-رنتيس
نعمة وليد حسين-قلنديا
وسيم قدري مصطفى-بدو
يزن انور شعر-بيرزيت
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كلية الدراسات العليا

تأسســت الكليــة عــام  ،1996وهــي مســؤولة عــن اإلشــراف العــام علــى برامــج الدراســات العليــا ،ومنــح
درجاتهــا فــي التخصصــات المختلفــة .وتم ّيــزت جامعــة بيرزيــت بكونهــا أولــى الجامعــات الفلســطينية
التــي طرحــت برنامــج ماجســتير فــي التربيــة فــي العــام الدراســي .1976/1977
والكليــة مســؤولة عــن اإلشــراف العــام علــى برامــج الدراســات العليــا ،ومنــح درجاتهــا فــي التخصصــات
المختلفــة .كمــا تســعى بشــكل مســتمر لتوفيــر البنيــة التحتيــة الالزمــة للبرامــج من بينها الــكادر المتميز،
والمكتبــات الفرعيــة والمتخصصــة الســتخدام الطلبــة والمدرســين ،باإلضافــة إلــى توفيــر أحــدث تقنيــات
وتكنولوجيــا العصــر فــي المجــاالت المختلفــة.
وتقــدم الجامعــة حاليــ ًا  34برنامجــ ًا يــؤدي إلــى درجــة الماجســتير ،وبرنامجــ ًا للدكتــوراة فــي العلــوم
االجتماعيــة.
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التخصص
اإلحصاء التطبيقي وعلم البيانات

سمر علي كامبوس-سردا
ضحى عماد جمجوم-عين عريك
عرين صادق مناصرة-عين عريك

اشرف حسن فشافشه”بامتياز”-جبع

علي عامر حمدهللا-نابلس

اية غسان عاصي-مخيم بالطة

الرا يوسف ابوغربية-القدس

ايثار علي القاق-كفل حارس

َ
خليل-رام هللا
مجد حازم أبو

تحرير حسن الشجاعية”بامتياز”-دير جرير

محار أيمن ابو زياد-البيرة

عبادة رفيق صالح-عزبة شوفة

محمد عبد الرحمن دويكات-بيتا

عبدالملك مروان نصار-جنصافوط

معتصم محمد حامد”بامتياز”-بيتين

علي منصور الغرابة-رام هللا

نغم بسام جابر-مخيم االمعري

منار محمد عوض هللا-ذنابة

هبه محمد ناصر-رام هللا

مهند ياسر ياسين”بامتياز”-القدس

هديل محمد حجاز-المزرعة الشرقية

هيفاء اكرم عاصي-بيت لقيا

هناء غالب هلسه-القدس

التخصص
اإلقتصاد
ابراهيم عبد الفتاح سالمة-قبالن
احمد عبد السالم عمر-طولكرم
اريج خالد سليمان-بيت عور التحتا
اية عبدهللا صالح-أريحا

ورده باسم طه-سردا

التخصص
األحياء البيئية
اميرة إياد عبدهللا”بامتياز”-ترمسعيا
سلسبيل محمد مشني-سردا
هدى سميح عرعر-صوريف

ربا عدنان شمالي”بامتياز”-الطيرة
رحيق ايمن حوراني-جنين
روان اسماعيل ابو عيد-القدس
سحر هشام “قاسم سليمان”-عجة
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التخصص
التربية
ابتسام جميل دار سمارة”بامتياز”-الطيرة
ابتسام فايز جوده-القدس
اريج ناصر صيام-القدس
اسراء فلوريد الزربا-صور باهر
اسراء هاني القيمري-بيت حنينا
اسماء ناجي رجبي-عناتا
اسيل كمال عاصي-كفر نعمة
اسيل محمد عبدو-القدس
افتخار عبدالجواد خرمة-كفر عين
االء صبحي عوض هللا-بيت دقو
االء عيد القواسمي-الطيرة
اماني بالل غيث-بيت حنينا
امل تحسين مدينه-جماعين
امل علي عبدو-قيرة
امنية خليل لقيانية-بيت إكسا
انسام عبد الرحمن عباد”بامتياز”-بيت حنينا
انصار مازن قرعان-البيرة
ايمان اديب ابو هدوان-القدس
ايمان لطفي داري-العيسوية
بتول محمد عامر-مسحة
براءة محمود الشيخ-بدو
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تسنيم اسامة أبوعمر”بامتياز”-بيت حنينا
جوانة بطرس دار عيسى-عابود
جيهان إدوارد برو-رام هللا
حسين محمد أبوشمة-سلفيت
َ
عياش-رام هللا
حليمة علي
حنين ابراهيم قنطار-القدس
حنين كمال ريان-رام هللا
خديجة نعيم محيسن-العيسوية
خضرة محمد غزاوي-البيرة
داليه أحمد عمر”بامتياز”-جنين
داود زياد بكيرات-صور باهر
دعاء احمد طعمه-قفين
ذكرى عماد الدين بني منيه-عقربا
ربى حسين مزهر-كفر عقب
رزان جواد عبدو-بيت حنينا
رزان نائل شوامرة-كفر عقب
رنا طارق أبو رميلة”بامتياز”-كفر عقب
رنين محمد حمزة الشويكي-القدس
روان الياس صرصر-رام هللا
سالم رجب حجازي-العيسوية
سلسبيل هشام سبع-بيت أومر
سناء يوسف انجاص-خربثا بني حارث
سهاد شريف عوض هللا-قلنديا
شريهان أسامة أبو عمر-بيت حنينا

صفاء ابراهيم حماد-صور باهر

ميس نايف حصري-رام هللا

صفاء فايز عميره-صور باهر

ميسم عكرمة زين الدين-رام هللا

ظريفة حسن ابوقاسم-عين عريك

ميسون يوسف جبرة-عين يبرود

عائشة محمد الشطرات-القدس

ميالنا محمد العويسي-بيتونيا

عائشة مصطفى أبوشمة-سلفيت

نائلة نعيم جودة-القدس

غادة معين غازي-البيرة

نعمة إبراهيم أبوكف-بيت صفافا

فاتن صالح نجار-مخيم شعفاط

نهال محمد محمود-سلواد

فاطمة سعيد ترهي-القدس

نور خالد خنفر-جنين

فتحية علي برغوثي-بيت ريما

هبة موسى نابلسي”بامتياز”-القدس

فداء نعيم عبد الرحمن”بامتياز”-كفر عقب

هبه عاطف طهبوب-القدس

فيرونيكا الياس الحيحي-بيت لحم

هبه عزام ابو هدوان-القدس

كفاح محمد ابوقطيش-القدس

هناء هشام صالح-كفر عقب

الرا جوني زيدان-بيت حنينا

هيا مصطفى عموري-جنين

لبابه حسام الدين عفانه-بيت حنينا

وعد باسم أبو جمل-القدس

لبنى نادر فراح”بامتياز”-بيت حنينا

والء جابر العدوين-القدس

لينا وائل حرباوي-بيت حنينا

ياسمين ياسر حماد-البيرة

لينا وائل غوشه-القدس
مرام صالح أطرش-صور باهر
مرام عزيز مشعل-القدس
مروة محمد شاللدة-القدس
مريم محمد شاللدة-القدس
مالك محمد غز يّل-زبوبة
منار محمد طه-قطنة
مي زياد الحاج صادق-سنجل

التخصص
الجغرافية
امل عماد أبوزنيط-سلفيت
جوان عمر بعيرات-كفر مالك
زهية عطية جعبري-بيت حنينا
منى محمد بعيرات-كفر مالك
ياسمين عمر شماسنة-بدو
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التخصص

التخصص

الحكومة والحكم المحلي

الدراسات اإلسرائيلية

اسماء عرفات أبوميالة-بيتونيا

باسل سهيل مغربي-

خليل وليد دسه-دورا

تقى محمد ماهر حنون”بامتياز”-طولكرم

ديانا محمد أبو صالح-طولكرم

ربى عباده مسوده-بيرزيت

ديما محمد ناصر-البيرة

رزان عبدهللا حلبي-شعفاط

راية جميل عروق-برقين

زينة عمر زعرور-رام هللا

ريم خالد حمدان-الطيرة

سائد داهس حماد-سلواد

شادن ناظم بعيرات-كفر مالك

عبدالقادر اسماعيل ذويب”بامتياز”-زعترة

مرام مصطفى ابوزياد-بيرزيت

عالء ابراهيم عوض”بامتياز”-البيرة

ميالد محمد منذر العويوي-بيت لحم

عمار سالم أبو عبيد-رام هللا

هيا محمد قنداح-أبو شخيدم

قصي جمال برغوثي-كوبر

وسام علي نخلة-البيرة

مروان فتحي حمامده-وادي السادة

التخصص
الحوسبة
محمد حسن زحالن-نابلس
منيف عادل قفاف-نابلس

هدى خالد مباركة-نابلس

التخصص
الدراسات الدولية
اسيل صبحي عيد-مخيم قلنديا
اكرم موسى ناصر-دير قديس
بسام أحمد صيام-يطا
حنين موسى عبدهللا-بيرزيت
خالد عبد القادر شبلي-بيت لقيا
دياب جميل الباشا-رام هللا
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رامي ربحي غطاس-بيت لحم
رباب عمر صباح-البيرة
روال عبد فحام-القدس
عصام جريس اسطفان-الطيرة
عمر جمال شاور-الخليل
فاتن راتب إتيم-بير نباال
محمد احمد العواوده-دورا
ندين جاد مس ّلم-بيرزيت
هند عميد كردي-نابلس
والء عماد علي-حوارة

التخصص
الدراسات العربية المعاصرة
اسيل رضوان األخرس-البيرة
بثينة بدر صالح-سفارين
بدر أحمد عثمان-رام هللا
براءة محمد كليب-القدس
روال اسماعيل ابوشيخه-سردا
روال نعمان مرار-الرام
زكريا محمد زبيدي-مخيم جنين
سلسبيل خالد عبيد-القدس
محمد احمد اسليم-رام هللا
محمد سليمان أحمد-بيرزيت

التخصص
الديمقراطية وحقوق اإلنسان
احمد فؤاد عطالله-مخيم الدهيشة
اروى نوح الخمور-بيت جاال
االء فارس ابو حماد-البيرة
بنان معين ياسين-عصيرة الشمالية
جليانة ايمن يوسف-كوبر
حنين سعدي سنونو”بامتياز”-رام هللا
رامي أحمد الدغرة-كفر عين
رمز صالح بشارات-طمون
سيرين ضرار االعرج-الولجة
شيماء عثمان أبوصبحه-يطا
ضحى عبداللطيف ابو حجلة-الطيرة
ضحى نضال دار عبد الحي-البيرة
مجد جواد حثناوي-جنين
محمد ابراهيم قعد-أبو قش
مريم زياد أبو لبن”بامتياز”-الدوحة
يافا خليل عساف-نابلس

التخصص
الرياضيات
رشا محمد شديد”بامتياز”-عالر
محمد عمر شاللفة-ترقوميا
محمد فايز بدر-بيت لقيا
والء عاطف صالح-دير نظام
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التخصص

التخصص

الصحة العامة والمجتمعية

الفيزياء

بهاء الدين مازن الور”بامتياز”-البيرة

اية بسمان نصار-جنصافوط

دالية عماد غوشة-القدس

رانيه عبدالوهاب نوباني-مزارع النوباني

دانا باسم الجابر”بامتياز”-رام هللا

عمر الفاروق ناصر عبيدية-القدس

سامي احمد دار نخلة-مخيم الجلزون

فاطمة حسن شماسنة”بامتياز”-قطنة

عرين جميل عواد”بامتياز”-رام هللا
منار محمد صالح-القدس
نرمين عبدالحميد محمد-عين سينيا
نهاد رضوان ابو زيادة-بيرزيت

التخصص
العلوم الطبية المخبرية

التخصص
القانون
احمد بسالن الفارس-الباذان
احمد خالد دياب-نابلس
الرضا محمد جرار-بيتونيا
انشراح حسن جزره-جنين

اسالم عمر ابو طالب-

اية ابراهيم خميس-رام هللا

شادي خليل حسن”بامتياز”-عناتا

َ
موسى-رام هللا
تسنيم وائل

صبرية محسن ابو حسين-برقة

خالد صقر ابوزهره-يطا

عزيزة عبد الرحيم خصيب-عارورة

سارة ثائر نمره-سلفيت

غفران نظام العمري-رام هللا

سلينا نديم حنحن-رام هللا

فداء عبدهللا عابد-البيرة

سهى كامل ابو شمعه-رام هللا

نادين عمر شلبي-الصوانة

سيلين جورج أسمر-بيت حنينا

نزهة عبدهللا ابولفح”بامتياز”-مخيم االمعري

صفاء احمد طحان-بيت حنينا

هيا ياسر رضوان-النبي الياس

عادل نضال فقهاء-سنجل
عبد هللا محمد نواهضة-البيرة

208

عالء احمد سرور-نعلين

سجى نهاد فلنة”بامتياز”-كفر عقب

عمر كمال حمامدي-يطا

لينا محمد أبو حلوة”بامتياز”-بيتونيا

عمرو رامي مطور-البيرة
عنان حسن الدباس-نوبا

التخصص

غادة محمد ابوعيد-بدو

القانون واالقتصاد

ماسة عصام ابو بيح”بامتياز”-بديا
محمد الفاتح صالح ابو وردة-الطيرة
محمد جهاد ياسين-سلفيت
محمد علي خصيب-عارورة
محمود مصطفى السعدي-عرانة
مرام عوض نصار-راس الجورة
مصطفى شحادة عرقوب-البيرة
نسرين عماد كرنز-الخليل
نور اكرم البربراوي-حلحول
هال نزيه عرمان-رام هللا
وعد أحمد قنام-بيت حنينا
والء عماد شواهنه-جنين

التخصص
القانون الخاص

اسماء عبدهللا دار خليل-رام هللا
االء عبد الكريم صباغ-البيرة
ايه رائد فريحات-رام هللا
براء محمد حربي نتشه-رام هللا
بيرم جمال غزال”بامتياز”-نابلس
بيسان محمد مصري-شقبا
ثائر اسامه عنبوسي”بامتياز”-رام هللا
جميلة نعيم جعوان-دير إبزيع
عماد احمد حمايل-كفر مالك
عمر كريم الطافش-بيتونيا
فارس صالح الدين عمرو-الخليل
َ
عيساوي-رام هللا
المي اسعد
مأمون محمد ابو السعود-عزموط
مرام محمد هواري-رام هللا
مؤيد سعادة جالد-طولكرم

احالم أحمد نجم”بامتياز”-بيتونيا

ميرال مصطفى ابوزياد-جيبيا

احمد عزام كفاية-الطيرة

وليد سعيد صوف-الطيرة

ريما محمود عاصي-بيت لقيا

يسرى عبدهللا دارخليل-رام هللا

زهور اسماعيل بزار-رام هللا
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التخصص
الكيمياء التطبيقية
اسالم ناجي سالم-البيرة
اية عماد عبادي-يعبد
صابرين باسم طوافشة”بامتياز”-سنجل
صفاء احمد جمجوم-كفر عقب
صفاء نيجرو نصار-كفر الديك
فاطمة ابراهيم حمدان-عناتا
ليلى عطاهللا خليل-الساوية

التخصص
اللغة العربية وآدابها

هدى تيسير غانم-كفر عقب
هناء رباح قواسمة-القدس

التخصص
الهندسة الكهربائية
احمد عبد الرحمن ابو عره-عقابة
احمد عبدالمعطي ابومحسن”بامتياز”-رام هللا
انطون حسام دلو-رام هللا
صالح جالل علقم-القدس
عدي بسام عبادي-يعبد
عال محمود جعافرة-السواحرة الشرقية
فادي يونس جابر-تياسير

َ
حجازي-رام هللا
اسالم فارس

مجدي نجيب ظاهر-أبو شخيدم

حسين محمد الخضور-بني نعيم

محمد احمد عامر-بيت دجن

دعاء صالح حسونة-بيت حنينا

محمد صالح ابوالرب-نابلس

ّ
محمد هاني سمحان”بامتياز”-نابلس

التخصص

مروة خالد السيوري-القدس

إدارة األعمال

محمد سعيد جبعيتي-كفر اللبد
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نوال طارق مناصرة-دير دبوان

مروة خليل المشني-شعفاط

َ
قشوع-رام هللا
احمد باسم

منــال بشير رفاعي-كفر عين

اريج عرسان علي-بيرزيت

مهند يوسف مصلح-رام هللا

اسراء خضر الفي-صوريف

نريمان مصطفى ابو فرحة-بيت حنينا

اسيا جميل ابو ريدي-نابلس

اماندا جورج أنسطاس-بيت حنينا

سهير عساف صافي”بامتياز”-بيرزيت

اميرة حربي مصطفى”بامتياز”-القدس

سيما عماد قطان-بيت جاال

انطون غانم غانم-جفنا

شروق رفيق مرار-بيت دقو

انوار موسى ابو عفيفه”بامتياز”-البيرة

َ
خيزران-رام هللا
شريف مصطفى ابو

اوريانا انطون مرقص”بامتياز”-بيت لحم

صفاء حاتم ابو حديد-السواحرة الشرقية

اياس أنيس نزال-رام هللا

صفاء شكري نيروخ-شعفاط

بهية نجاة مصطفى-دير دبوان

عايدة شحادة ترتير”بامتياز”-رام هللا

تمارا صالح الدين ترهي”بامتياز”-بيت حنينا

عبد الرحمن دخيل شيخ-بيت سوريك

جمانة اومير سمارة-القدس

عبدهللا محمود بدارنه-رام هللا

خالد احمد زيتاوي-جماعين

فاطمة حسين البشر-سلفيت

دالية فحري خطيب-بيت ريما

فداء غانم غنيمات-كفر مالك

دانا ثروت طهبوب-البيرة

فيان وديع سعادة-البيرة

دانا فؤاد نسيبة-القدس

كيتي حنا مريبع-رام هللا

داود محمد بيضون”بامتياز”-القدس

لبنى حليم حلتة-رام هللا

ديانا رائد دحادحه-رام هللا

لما عبد الكريم عكوبة-الطيرة

ديانا رمزي أبويوسف-رام هللا

لمى عبد الوهاب رضوان-بيت جاال

ربا اسحاق بيضون”بامتياز”-القدس

لميس سمير شاللدة”بامتياز”-كفر عقب

رنا عالء الدين محتسب-شعفاط

ليندا عالن نجوم-رام هللا

رنا محمد شماسنه-قطنة

ماجد نور الدين الخالدي-جنين

روان عودة هللا مشارقة-بيرزيت

محمد احمد الدحلة-بيتونيا

زينة فاخر ابوسته-أريحا

محمد جهاد محمد-الطيرة

سجى عبد الفتاح قنيص-دير جرير

محمد رفعت طهبوب-البيرة

سالم فايز راضي”بامتياز”-اللبن الغربي

محمود أحمد دحله-بيتونيا

سهى نبيه عبد الجابر-دير دبوان

محمود سليم قواريق-عورتا
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مريان صالح البندك”بامتياز”-بيت لحم

توفيق فرحان أبوليل-رام هللا

مريم مصباح ناصرالدين-الخليل

جمانة كامل سلعوس-رام هللا

معتصم سعدات الحاج ياسين-رام هللا

حسام عبد القادر شلباية-نابلس

معتصم عبد السميع صيام”بامتياز”-رام هللا

رنا يوسف نجم-البيرة

منار ماهر أبو شعبان-رام هللا

سالم محمد العقاد-رام هللا

منار نزيه القاسم-كفر الديك

سهيل فرحان معدي-الطيبة

مها عادل جبر-البيرة

صفوت سفيان حرباوي-راس الجورة

موسى أحمد الشريف-فرخة

طالب محمد موسى-رام هللا

نور هيثم فريتخ”بامتياز”-نابلس

عبدهللا رياض شحادة-بيتونيا

هادي سمير صالحات-جنين

عالء ابراهيم غرابه-نابلس

هبة عبدهللا بعيرات-كفر مالك

علي محمد شركسي”بامتياز”-رام هللا

هبة عماد صرصور-البيرة

فراس عبد السالم شبانه”بامتياز”-الخليل

هنا محمد كعابنة-أريحا

فضل حامد خضير-نابلس

هيا توفيق رحمان-دير دبوان

محمد عزالدين فهد-رام هللا

وعد جهاد سعادة-رام هللا

محمد فيصل القيسي-رام هللا

يزيد عبدهللا حرزهللا-البيرة

محمد محمود سبع-كفر عقب

يوسف جمعة دار ديك-كفر نعمة

مرام عبدالرحمن فرج-رام هللا

التخصص
إدارة األعمال التنفيذي

ميادا نهاد مصطفى-البيرة
نديم نعيم علي-رام هللا

احمد سهيل بدر-نابلس

نضال عبدالناصر الحج حسن-رام هللا

احمد محمد عليان-سلوان

نغم محمد طاهر أبو رميلة-الطيرة

اسيل عفيف غطاشة-كفر عقب

هدية محمد ابو زهرة-القدس

ايهاب حلمي حسن-رام هللا
بدر محمود معدي-كفر مالك
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معتز جواد شريف-بيت حنينا

التخصص

التخصص

تكنولوجيا الصناعة الدوائية

علم االجتماع

امل هاني سليم”بامتياز”-حزما
توجان عيسى لداوية-بيت حنينا
رجاء امين ابوغزالة-بيت حنينا
ريم ابراهيم اسحاق-رام هللا
سارة ماهر سعيد-أريحا
سمر محمد دار عيسى-رام هللا
سوزان خليل عطية-كفر عقب
مجد جواد كتانة”بامتياز”-رام هللا
محمد اسماعيل عنايه”بامتياز”-قلقيلية
ميسون ابراهيم بالي-أريحا
هدى عوض هللا عبيد-رام هللا

التخصص
دراسات النوع االجتماعي والتنمية
ريناد يونس صالح-الرام
غسان محمد حاليقة-بيت حنينا
محمد تيسير سيف-شعفاط

خضر فوزي سالمة-رام هللا

التخصص
علم النفس المجتمعي
براءة أحمد معطان-برقة
جمانة هاني مزاوي-فلسطينيو1948
رانية حنا ريناوي-الرام
عاكف حسين المشارقة-دورا
لوبان سهيل دواني”بامتياز”-القدس

التخصص
علوم المياه والبيئة
احمد محمد نزار جادهللا-بيت عور التحتا
االء طاهر بزار-بيتللو
ثائر عيسى حمادة-كفر نعمة
هبه احمد فقيه-قطنة
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التخصص

التخصص

هندسة البرمجيات

هندسة المياه والبيئة

ابتسال حسين عواشرة-سنجل

احمد ناصر الدين السعدي”بامتياز”-ضاحية صباح الخير

احمد فتحي صباح”بامتياز”-بير نباال

اسحار راشد حبيشة-نابلس

اسامه مجدي خير-بيت ساحور

اسيل نعيم نجاجرة-نحالين

تيموثاوس إدوارد غانم”بامتياز”-بيت لحم

امجد كامل دار العيس-كفر عين

داليا عصام عوده-رام هللا

تيسير فوزي برغوثي-رام هللا

رائد غسان حجاوي-نابلس

حامد منذر حمايل-رام هللا

ربا عبد الجبار عيساوي-نابلس

حنين داود الشريف-الخليل

سالي جوزيف اسحق-بيت لحم

رحمة صالح عطعوط-رام هللا

سماهر نادر دريدي-نابلس

شروق سامي الزير-خربة الدير

سناء وليد غانم-سيلة الظهر

فرح يوسف حمدوني-جنين

فادي عطا خليل-سنجل

محمد حاتم حسين-بيرزيت

قتيبة محمد مصطفى-رام هللا

محمود تيسير العقيلي-بيرزيت

محمد خالد عبد ربه-بيتونيا
محمد داهش علي-البيرة
محمد سليمان الخليل-رام هللا
محمد عنان حسين علي-باقة الحطب
محمد يوسف عوده-قلقيلية
هبه محمد غنام-جبع
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لتبقى جامعة بيرزيت جزء ًا من حكايتكم ورحلتكم المهنية واالجتماعية القادمة ،فلنتواصل عبر برنامج
الخريجين ،الذي يتيح لكم الفرصة الستثمار جزء من وقتكم ومهارتكم مع جامعتكم ،ويوفر المساحة
للتشبيك مع أقرانكم ،ويعزز تواصلكم مع جامعتكم ومع بعضكم البعض.
تابعونا دائم ًا على موقع خريجي جامعة بيرزيت  .https://alumni.birzeit.eduوساعدونا في تعزيز هذا
التواصل بتحديث بياناتكم عبر  ، https://alumni.birzeit.edu/ar/contact/update_your_infoوشاركونا
قصصكم وحكاياتكم لنتمكن من مشاركتها مع زمالئكم في كل مكان من خالل الرابط:
https://alumni.birzeit.edu/ar/contact/share_your_story

