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نشيد الجامعةعهد الخريجين

مَعهَد العلم الُمَفـــدى                   ُدم ِبعـز وَســـالْم

     أنَت باألرواح ُتفـــدى                أَيها الَســامي الَمقاْم

*                       *                    *  

  لم نُكْن َنْنســاَك يومًا                  ال وَلْن َنْنسى هــواْك

َسوَف َنرَعى الَعهَد َدومًا              وُنَباهي في َســـناك بَيرَزيْت َقْد 

َغـــدوِت                      َمنَهاًل ِللظاِمئيــــْن

 وإلى الَعليا َســـَمْوِت                   ببَنيِك الُمْخِلصـيــْن

*                       )الالزمة(                   *

َأنت للنــَشء َمنــاٌر                      وِعَماٌد للَوطـــــْن

َأنَت للُعــرِب َفخــاٌر                       َخاِلٌد َمَر الَزمــــْن

فاْغُرَسْن ما ِشْئَت ِفينـا               ِمـْن َمباِديَك الِحسـاْن

واْجَعل الَتوِحيـَد فينـا                  َفْلَنـِعْش َعْيَش اأَلَمـاْن

  كلمات: وديع ديب- لبنان
  مدرس اللغة العربية في كلية بيرزيت عام 1941

  ألحان: سلفادور عرنيطة- فلسطين
  مدرس الموسيقي في كلية بيرزيت عام 1941

ُنصّرح نحن الخريجين أننا 

ُندرك أن الِعلم ال يمّنُح الُمتعلم سببًا للتفاُخر،

بل ُيلقي على عاِتقِه مسؤوليات َجسيمة،

وُيطالبه بأن َيستخدم 

ما َيحُصُل عليه من ِعلٍم

وَمعرفٍة في ِخدمِة ُأمِته

واإلنسانية، ولذلك

َنتعهُد أن َنلَتزم بهذا 

الَمبدأ وأن َنقوَم بواِجباتنا 

دِق واألمانِة ِبمنتهى الصِّ

واإِلخالص. كما أننا َنّتّعهُد 

أن َنبُذَل ُقصارى ُجهدنا 

ِلنكوَن ُمواطنيَن صاِلحين 

جاِعليَن مصاِلحنا الشخصية

ُمنسجمًة دومًا مع الصالِح

العام.
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تنويه: األسماء الواردة في هذا الكتيب صحيحة حتى تاريخ الطباعة في 26 حزيران 2022
عالمة )+( : الطالب/ة حصل على دبلوم التأهيل التربوي.

ما ورد في هذا الكتيب من معلومات وإحصائيات هي للعام األكاديمي 2021 / 2022 .
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كلمة رئيس الجامعة

الخريجات والخريجون،
األهالي الكرام،

أعضاء الهيئتين األكاديمية واإلدارية،

عامــًا، وقــف  1972، أي قبــل خمســون  العــام  فــي 
الدكتــور حنــا ناصــر، رئيــس كليــة بيرزيــت فــي حينــه، 
ــاء  ــة ليعلــن أن مجلــس األمن ــج الكلي علــى منصــة تخري
إلــى  بيرزيــت  كليــة  بتطويــر  قــرارًا  اتخــذ  حينــة  فــي 
أربــع ســنوات جامعيــة كاملــة، ليتخرجــوا طلبــة الكليــة 

كاملــة. بكالوريــوس  بشــهادة 

إن هــذه الرؤيــة االســتثنائية فــي ســبعينيات القــرن 
الماضــي والمبنيــة علــى اإليمــان الحقيقــي بالتطويــر 
هويــة  بلــورة  فــي  التعليــم  دور  وتعزيــز  والتحــرر، 
الشــعب الفلســطيني ووجــوده، جــاءت لتبنــي مهمتنــا 

ــًا  ــر وعي ــل أكث ــاء جي األساســية فــي جامعــة بيرزيــت لبن
بواقعــه وبحقوقــه الوطنيــة واإلنســانية، وأكثــر إيمانــًا 
بالعدالــة االجتماعيــة، وأكثــر قــدرة علــى التفكير الخالق، 
بالعلــم،  ومســلح  التنــوع،  لتقبــل  اســتعدادًا  وأكثــر 
ــة الشــعوب وازدهارهــا،  ــع لحري ــق األنج ــاره الطري باعتب
وأنتــم اليــوم ســفراء جــدد لهــذا الصــرح لنقــل المعرفــة، 
والمســاهمة فــي بنــاء الوطــن وحمــل رســالة الجامعــة 

للمجتمــع.

لقــد واصلــت بيرزيــت هــذا العــام األكاديمــي تعزيــز 
ــا،  ودوليًّ ــا  وعربيًّ ــا  محليًّ متميــزة  كجامعــة  حضورهــا 
مــن خــالل تطويــر برامجهــا األكاديميــة، واســتحداث 
تخصصــات، وتطويــر بنيتهــا التحتيــة، حيــث يشــهد هــذا 
بكالوريــوس  برنامــج  الفــوج األول مــن  تخريــج  العــام 
الماليــة  العلــوم  بكالوريــوس  وبرنامــج  التصميــم، 
األورام،  تمريــض  ماجســتير  وبرنامــج  االكتواريــة، 

المدنيــة. الهندســة  ماجســتير  وبرنامــج 

إن مــا يميــز جامعــة بيرزيــت ليــس تاريخهــا وإنجازاتهــا 
األكاديميــة وقدرتهــا علــى صنــع القــادة فحســب، بــل 
نفســها  إنتــاج  إعــادة  علــى  هــو قدرتهــا  يميزهــا  مــا 
وبنــاء المعرفــة التــي تتناســب والمتغيــرات المحيطــة، 
وإيمانهــا العميــق أن التعليــم والتعلــم هــو مســيرة ال 

تتوقــف.

خريجينــا األعــزاء، أهنئكــم اليــوم بتخرجكــم فــي جامعــة 
بيرزيــت، معبــًرا عــن اعتــزاز الجامعــة، بــكل مكوناتهــا، 
الجديــد  دوركــم  ســيبدأ  اليــوم،  مــن  واعتبــاًرا  بكــم، 
كخريجــي الجامعــة وســفراءها، مــا يتطلبــه ذلــك منكــم 
مــن البقــاء علــى تواصــل دائــم مــع الجامعــة ومواصلــة 
حمــل رســالتها ورفــع مصداقيتهــا عاليــًا بأدائكــم المميــز 
فــي خدمــة وطنكــم وشــعبكم، وســنكون نحــن ســندكم 
فــي هــذا كلــه، فأنتــم جــزء مــن عائلــة جامعــة بيرزيــت، 

هــذه العائلــة التــي ســتحتضنكم حتــى بعــد تخرجكــم.

د. بشارة دوماني
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قيمنارسالتنارؤيتنا

جامعة وطنية أهلية تعددية 
مستقلة، حاضنة لصنع القياديين، 

تنتج المعرفة لخدمة اإلنسانية 
والفلسطينيين أينما كانوا.

جامعة فلسطينية غير ربحية، 
يشرف عليها مجلس أمناء 
مستقل، تؤمن بحرية الفكر 

والتعبير والممارسة الديموقراطية 
والتنوع االجتماعي، تقدم 
برامج أكاديمية متميزة في 
التدريس والبحث وخدمة 

المجتمع والتشبيك الخارجي، 
تخرج قياديين متسلحون بالقيم 
الوطنية واإلنسانية، والتفكير 
النقدي الخالق والتعلم مدى 
الحياة يمتلكون روح المبادرة 
والمسؤولية تجاه المجتمع 

والبيئة، ضمن نظم مؤسسية 
محوكمة، وبيئة مستنيرة، تعددية، 

وذات استقاللية.

الوطنية، العدالة والمساواة، 
التنوع، حرية الرأي والتعبير، 
النزاهة والمهنية، التنمية 
المستدامة، التعلم مدى 

الحياة، الحرص على الحق في 
التعليم، االنفتاح على العالم، 

الحس البيئي، الحوكمة الرشيدة 
وسيادة القانون، المساءلة 

والتزام جميع مكونات الجامعة 
باألنظمة والقوانين.
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حقائق ومعلومات
عن الجامعة

يبلغ عدد الطلبة الملتحقين في جامعة 
بيرزيت للعام األكاديمي 2022/2021

 119 وتطــرح  كليــات،  تســع  الجامعــة  تضــم 
يــؤدي  برنامجــًا   76 منهــا  أكاديميــًا،  برنامجــًا 
إلــى درجــة البكالوريــوس، و39 برنامجــًا يــؤدي 
لدرجــة  وبرنامجــان  الماجســتير،  درجــة  إلــى 
االجتماعيــة  العلــوم  فــي  واحــد  الدكتــوراة، 
وآخــر فــي علــم الحاســوب، وبرنامجــان لدرجــة 
الدبلــوم، باإلضافــة إلــى برنامــج الدراســات 
 ،PAS العربيــة والفلســطينية للطلبــة األجانــب
العليــا،  الدراســات  هــي:  الجامعــة  وكليــات 
واالقتصــاد،  واألعمــال  والعلــوم،  واآلداب، 
ــا، والحقــوق واإلدارة  والهندســة والتكنولوجي
والمهــن  والتمريــض  والصيدلــة  العامــة، 
الصحيــة، والتربيــة، والفنــون والموســيقى 

والتصميــم.

 15,074
طالبًا وطالبة

ملتحقون في برامج 
الدراسات العليا 

)الماجستير والدكتوراة(

13,6091,367

38%

62%

ملتحقون في برامج 
البكالوريوس
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ة 
مع

جا
 ال

م
ض

ت

11 معهدًا ومركزًا

معهد الحقوق،	 
معهد الدراسات البيئية والمائية،	 
معهد الصحة العامة والمجتمعية،	 
معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية،	 
معهد دراسات المرأة،	 
معهد سميح دروزة للصناعات الدوائية،	 
معهد مواطن للديمقراطية وحقوق اإلنسان،	 
مركز التعليم المستمر،	 
مركز تطوير اإلعالم،	 
مركز دراسات التنمية،	 
مركز مختبرات جامعة بيرزيت للفحوص.	 

يحتضــن الحــرم الجامعــي 35 مبنــى رئيســي )منهــا 4 
تحــت اإلنشــاء(، 

ومركــزًا متخصصــًا، تقــدم برامــج أكاديميــة 
باإلضافــة  العليــا،  الدراســات  فــي 
واألبحــاث  الدراســات  فــي  عملهــا  إلــى 
المراكــز  وتهتــم  السياســات.  وتطويــر 
والتطويــر  القــدرات  ببنــاء  عملهــا  فــي 
المهنــي والتدريــب الموجــه للمؤسســات 
البرامــج  تطــورت  وقــد  واألفــراد. 
األميــة  محــو  مــن  المقدمــة  المجتمعيــة 
الماضــي،  القــرن  ثمانينيــات  أول  فــي 
والمجتمعيــة،  العامــة  الصحــة  لتشــمل 
القضائيــة،  واإلصالحــات  واإلعــالم، 
والبيئــة،  والميــاه،  االجتماعــي،  والنــوع 

هــي: والمراكــز  والمعاهــد  وغيرهــا. 

 3 و  رئيســية  واحــدة  )مكتبــة  مكتبــات   4
فرعيــة(، مكتبــات 

9 كليات.

متحف، ومسرح

مرصد فلكي

بما يعادل 81 هكتار أو ما يقارب 200 فدان

810 دونمًا مساحة 
الحرم الجامعي

مدرج رياضي، وصالة رياضية مغلقة، و 5 
مالعب رياضية. 

6 كافتيريات

محطة معالجة مياه الصرف الصحي.

مساكن الطالبات )قيد االنشاء(.

7 محطات لتوليد الطاقة باستخدام الخاليا 
الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 1,684 كيلو واط. 

%70 حدائق خضراء ومناطق مفتوحة

الحرم الجامعي

المعاهد والمراكز
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1924

1930

1932

1942

1948

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

مدرسة بيرزيت تصبح ثانوية مختلطة للبنين والبنات.	 

تغير اسم المدرسة وأصبح “مدرسة بيرزيت العليا”.	 

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

المنطقــة. إلــى  قدمــوا 

مدرسة بيرزيت العليا يصبح اسمها “كلية بيرزيت”، مع بقائها مدرسة ثانوية.	 

لمحة تاريخية موجزة توضح أهم األحداث التي شهدتها الجامعة
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1953

1961

1967

 1972

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

ــة إلــى مناهجهــا بإضافــة الصــف الجامعــي 	  ــة بيرزيــت تضيــف مســاقات الســنة الثاني كلي
الصفــوف  وُتلَغــى  التاليــة.  الســنة  فــي  المتوســط  الدبلــوم  وتمنــح شــهادة  الثانــي، 
االبتدائيــة واإلعداديــة والثانويــة تدريجيــًا خــالل الســنوات الســت التاليــة، بحيــث تصبــح 

كليــة جامعيــة متوســطة فقــط.

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

كليــة بيرزيــت برئاســة الدكتــور حنــا ناصــر تطلــق برنامجهــا الدراســي الجامعــي المكــون 	 
مــن أربــع ســنوات لمنــح شــهادتي البكالوريــوس فــي اآلداب وفــي العلــوم. ويبلــغ عــدد 
البرامــج األكاديميــة ســبعة برامــج، ويبلــغ عــدد الطلبــة الملتحقيــن مئتــي طالــب وطالبــة مــن 

األراضــي الفلســطينية كافــة.

ــاء 	  ــس أمن ــى مؤسســة عامــة وتشــكيل مجل ــل المؤسســة مــن مؤسســة خاصــة إل تحوي
ــّجل  ــت. ُيَس ــة بيرزي ــى مســؤولية كلي ــم ليتول ــن بشــؤون التعلي ــن المهتمي مــن المواطني
المجلــس رســميًا الحقــًا بعــد التغلــب علــى معارضــة ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي. كذلــك 

ُتَســّجل ملكيــة األراضــي فــي موقــع حــرم الجامعــة الجديــد باســم مجلــس األمنــاء. 
1973
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197 7

1975

1976

ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي تبعــد رئيــس الجامعــة الدكتــور حنــا ناصــر فــي تشــرين 	 
الثانــي 1974 إلــى لبنــان، ويقــود الجامعــة مــن العاصمــة األردنيــة عمــان مــع الدكتــور 

جابــي برامكــي الــذي تولــى رئاســة الجامعــة بالوكالــة.
كليــة بيرزيــت تضيــف مســاقات الســنة الثالثــة إلــى مناهجها، بإضافة الصــف الجامعي 	 

الثالث. 

تولي السيد توفيق أبو السعود رئاسة مجلس أمناء الجامعة.	 
ــح عضــوًا فــي االتحــاد العالمــي للجامعــات فــي نيســان 1977، 	  جامعــة بيرزيــت تصب

ــاد. كأّول جامعــة فلســطينية فــي االتح
فــي 	  عليــا  دراســات  برنامــج  أول  وهــو  التربيــة،  فــي  الماجســتير  برنامــج  تأســيس 

. فلســطين
ــاء الجامعــة األســرى لــدى ســلطات االحتــالل 	  بــدء أعمــال لجنــة الدفــاع عــن حقــوق أبن

اإلســرائيلي.

تغييــر اســم كليــة بيرزيــت ليصبــح “جامعــة بيرزيت” تشــمل كليــة اآلداب وكليــة العلوم، 	 
خالل الســنة الدراسية 1975/1976.

تأسيس كلية اآلداب وكلية العلوم. 	 
جامعــة بيرزيــت تصبــح عضــوًا فــي اتحــاد الجامعــات العربيــة فــي نيســان 1976، كأول 	 

جامعــة فلســطينية فــي االتحــاد.
ــج الفــوج األول مــن خريجــي البكالوريــوس فــي اآلداب 	  ــت تحتفــل بتخري جامعــة بيرزي

ــوم. والعل
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.

 1974
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1979

1982

1980

1981

1978
التســجيل لمجلــس أمنــاء الجامعــة قانونيــًا فــي أيلــول 1978، وانتخــاب الســيد توفيــق 	 

أبــو الســعود أول رئيــس لمجلــس أمنــاء الجامعــة بعــد تســجيل المجلــس رســميًا.
تأسيس كلية التجارة واالقتصاد - كلية األعمال واالقتصاد حاليًا.	 
تأسيس معهد الصحة العامة والمجتمعية.	 

تأسيس كلية الهندسة– كلية الهندسة والتكنولوجيا حاليًا.	 

االحتــالل اإلســرائيلي يصــدر أمــرًا عســكريًا يضــع مؤسســات التعليــم العالــي تحــت إمــرة 	 
الحاكــم العســكري اإلســرائيلي، ويمّكنــه مــن التحكــم فــي عمليتــي تســجيل الطلبــة 
وتعييــن الموظفيــن. جامعــة بيرزيــت تقــود حملــة وطنيــة ضــد األمــر العســكري، مــا أدى 

إلــى تراجــع ســلطات االحتــالل عــن تنفيــذه.
تدشــين حــرم الجامعــة الجديــد بافتتــاح مبنــى كليــة العلــوم )يضــاف قســم آخــر للمبنــى 	 

فــي العــام 1997(. 

تولــي الدكتــور ســعدي الفقيــه نائــب رئيــس مجلــس أمنــاء الجامعــة رئاســة مجلــس أمنــاء 	 
الجامعــة خلفــًا للســيد توفيــق أبــو الســعود.

تأسيس مركز صحة البيئة )مركز مختبرات جامعة بيرزيت للفحوص الحقًا(.	 



17

1984

1991

1985

1988

ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي تغلــق الجامعــة لمــدة شــهر واحــد. وجيــش االحتــالل 	 
اإلســرائيلي يطلــق النــار علــى الطالــب شــرف الطيبــي، وهــو أول شــهيد مــن طلبــة 

الجامعــة.
افتتــاح مبنــى كليــة الهندســة )كليــة عمــر العقــاد(، وافتتــاح مبنــى المشــاغل الهندســية 	 

)يضــاف قســم آخــر للمبنــى فــي العــام 1995(.

تأسيس مركز التعليم المستمر. 	 

انتخاب الدكتور درويش نزال رئيسًا لمجلس أمناء الجامعة.	 
إغــالق جامعــة بيرزيــت للمــرة الخامســة عشــرة خــالل موجــة مــن عمليــات اإلغــالق 	 

للمــدارس والكليــات والجامعــات مــن قبــل ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي خــالل 
ــر إســرائيل  ــرة واحــد وخمســين شــهرًا تعتب ــى. يســتمر اإلغــالق لفت االنتفاضــة األول
ــًا. خــالل هــذا اإلغــالق الطويــل، تســتمر  ــر قانونــي وإجرامّي خاللهــا التعليــم عمــاًل غي
الجامعــة بالعمــل بشــكل ســري فــي مجموعــات دراســية مصغــرة وضمــن ترتيبــات 

ــة. ــرم الجامع ــارج ح ــة خ مؤقت

انتخاب الدكتور سعدي الفقيه رئيسًا لمجلس أمناء الجامعة.	 
الغانــم(، يضــاف ملحــق 	  الرئيســية )مكتبــة يوســف أحمــد  الجامعــة  افتتــاح مكتبــة 

.2004 العــام  فــي  للمكتبــة 
افتتــاح مبنــى اإلدارة )مبنــى وليــد قطــان وزيــن مياســي( وافتتــاح قاعــة الشــهيد كمــال 	 

ناصــر تبرعــًا مــن الســيد عبــد المحســن القطــان.
ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي تغلــق الجامعــة خــالل األعــوام 1987-1985 خمــس 	 

ــغ مجموعهــا ســبعة أشــهر.  مــرات لمــدة يبل
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1994

1996

1997

1993

ــة فــي 	  ــى االراضــي الفلســطينية المحتل ــود إل ــا ناصــر يع ــور حن ــة الدكت ــس الجامع رئي
نيســان 1993 بعــد أن أمضــى أكثــر مــن ثمانــي عشــرة ســنة فــي المنفــى، ويســتلم 
رئاســة الجامعــة مــن الدكتــور جابــي برامكــي الــذي ترأســها بالوكالــة خــالل فتــرة إبعــاد 
الدكتــور ناصــر حيــث كانــت مــن أصعــب الفتــرات التــي مــرت بهــا األراضــي الفلســطينية 

وواجهتهــا الجامعــة بــكل حكمــة وصبــر.
افتتــاح مبنــى كليــة التجــارة واالقتصــاد- كليــة األعمــال واالقتصــاد الحقــًا، )مبنــى عبــد 	 

الرحمــن الجريســي(.
تأسيس معهد الحقوق.	 

تفعيــل برنامــج الماجســتير فــي التربيــة بعــد تجميــده أثنــاء االنتفاضــة الفلســطينية 	 
األولــى، والبــدء فــي برنامــج الماجســتير فــي الدراســات الدوليــة.

تأسيس معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية.	 
تأسيس معهد دراسات المرأة.	 

تأســيس كليــة الدراســات العليــا وإطــالق برامــج جديــدة فــي حقــول مختلفــة فــي 	 
العليــا. الدراســات 

افتتاح مبنى عيادة الجامعة )مبنى عزيز شاهين(.	 
تأسيس مركز تطوير اإلعالم.	 

تأسيس مركز دراسات التنمية.	 
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1998

1999

2001

2002

افتتــاح مبنــى معهــد الحقــوق )بدعــم مــن الحكومــة الفرنســية والحكومــة القطريــة(. 	 
يضــاف ملحــق للمعهــد فــي العــام 2009 بدعــم مــن الحكومــة الفرنســية.

افتتــاح مبنــى آل مكتــوم للخدمــات والنشــاطات الطالبيــة )مبنــى الشــيخ راشــد بــن 	 
ســعيد آل مكتــوم(.

افتتاح مركز ديانا تماري صباغ للفنون الجميلة. 	 

ــق رام 	  ــى طري ــة ســردا عل ــزًا عســكريًا قــرب قري ــم حاج ــالل اإلســرائيلي يقي ــش االحت جي
اللــه- بيرزيــت، مــا يضــع الجامعــة تحــت الحصــار الفعلــي لمــدة تقــارب الثــالث ســنوات، 

ــات. وتســتمر الجامعــة بأعمالهــا بالرغــم مــن الصعوب
افتتاح مبنى كلية الدراسات العليا )مبنى نسيب شاهين(. 	 
تأسيس معهد الدراسات البيئية والمائية.	 

انتخاب اآلنسة سبأ عرفات رئيسًا لمجلس أمناء الجامعة.	 
جامعــة بيرزيــت تطلــق حملــة الحــق فــي التعليــم مــن أجــل توفيــر المســاعدة القانونيــة 	 

لطلبــة الجامعــة وموظفيهــا الذيــن تقــوم ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي بقمعهــم 
واعتقالهــم.
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2006

2007

2005

 2004

انتخاب السيد إبراهيم الدقاق رئيسًا لمجلس أمناء الجامعة.	 2003

تعيين الدكتور نبيل قسيس رئيسًا للجامعة خلفًا للدكتور حنا ناصر.	 
افتتاح ملحق مكتبة الجامعة الرئيسية بدعم من دولة الكويت.	 
تأســيس كليــة الحقــوق واإلدارة العامــة )يبلــغ عــدد الدوائــر األكاديميــة فــي الكليــة حاليــًا 	 

ثــالث دوائــر تطــرح أربعــة برامــج أكاديميــة تــؤدي إلــى درجــة البكالوريــوس(.
افتتاح مبنى مملكة البحرين لدراسات المرأة.	 

انتخاب الدكتور حنا ناصر رئيسًا لمجلس أمناء الجامعة.	 
ــح 	  ــة الهندســة وتصب ــم دمجهــا الحقــًا مــع كلي ــا المعلومــات. يت ــة تكنولوجي تأســيس كلي

ــا. ــة الهندســة والتكنولوجي ــة واحــدة تحــت اســم كلي كلي
افتتاح مبنى التربية الرياضية )مبنى محمد عمران بامية ووليد الكيالي(.	 

تأسيس متحف جامعة بيرزيت.	 

افتتاح مبنى كلية اآلداب )مبنى عزيز شاهين(.	 
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2009

2010

2008

2011

انتخاب السيد إبراهيم الدقاق رئيسًا لمجلس أمناء الجامعة.	 

تأسيس متحف جامعة بيرزيت.	 

افتتاح مبنى كلية اآلداب )مبنى عزيز شاهين(.	 

تأســيس كليــة التمريــض والمهــن الصحية المســاندة )كليــة الصيدلــة والتمريض والمهن 	 
الصحيــة الحقــًا(، وتأســيس مركــز نجــاد زعنــي للتميــز فــي تكنولوجيــا المعلومــات وافتتــاح 

مبنــى لــه.

تعيين الدكتور خليل هندي رئيسًا للجامعة خلفًا للدكتور نبيل قسيس.	 
افتتــاح مبنــى كليــة التمريــض والمهــن الصحيــة المســاندة -كليــة التمريــض والصيدلــة 	 

والمهــن الصحيــة الحقــًا، )مبنــى غالــب يونــس(.
تأسيس كلية التربية، وافتتاح مبنى كلية التربية )مبنى محمد عمران بامية(.	 

افتتاح مبنى سعيد خوري لدراسات التنمية.	 

افتتاح مبنى الرئاسة )مبنى وليد وهيلين قطان(.	 

افتتاح مبنى كلية تكنولوجيا المعلومات )مبنى منيب رشيد المصري(.	 2013
افتتاح مبنى محمد المسروجي لإلعالم.	 
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2017

2018

2016

2015

2014
تأســيس المصنــع التدريبــي لألدويــة- معهــد ســميح دروزة للصيدلــة الصناعيــة- وإنشــاء 	 

مبنــًى لــه.
تأسيس وافتتاح حديقة الُشْرفة- حديقة سمير عويضة.	 

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

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

تعيين الدكتور عبد اللطيف أبو حجلة رئيسًا للجامعة خلفًا للدكتور خليل هندي.	 
البــدء فــي برنامــج الدكتــوراة فــي العلــوم االجتماعيــة، وهــو أول برنامــج دكتــوراة فــي 	 

الجامعــة.
افتتاح مسرح نسيب عزيز شاهين.	 
افتتاح معهد سميح دروزة للصناعات الدوائية.	 
افتتاح مرصد ميشيل وسنية حكيم الفلكي.	 

الجامعة تحصد جائزة ياسر عرفات لإلنجاز للعام 2018.	 
الجامعة ضمن أفضل %3 من جامعات العالم وفق تصنيف QS للجامعات. 	 
إطالق الكلية التاسعة في الجامعة، كلية الفنون والموسيقى والتصميم.	 
افتتاح مبنى المكتب الهندسي والخدمات العامة )مبنى زهير العلمي(	 
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2020

2021

2019

2022

الفــوز بجائــزة محمــد بــن راشــد للغــة العربيــة عــن مشــروع محــرك بحــث للمعاجــم العربيــة 	 
هــو األول مــن نوعــه عالمّيــًا.

الحصــول علــى عضويــة دائمــة فــي المجلــس العربــي للتدريــب واإلبــداع الطالبــي فــي 	 
الجامعــات العربيــة.

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.	 
ــة، والخدمــات 	  ــب الجامعي ــع الكت ــزن بي ــذي يضــم مخ ــة ال ــى الخدمــات الجامعي ــاح مبن افتت

ــة وغيرهــا. البنكي

 	THE- Impact Rank-  جامعــة بيرزيــت تتصــدر الجامعــات العربيــة والمحليــة فــي تصنيــف
ing 2020، الــذي يســتند إلــى أهــداف األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة.

ــة وخــوادم اإلنترنــت 	  ــة الرقمي ــة التحتي ــر البني ــع مليــون دوالر لتطوي ــر مــن رب اســتثمار أكث
فــي الجامعــة، ذلــك لدعــم التعليــم االلكترونــي.

تعيين الدكتور بشارة دوماني رئيسًا للجامعة خلفًا للدكتور عبد اللطيف أبو حجلة.	 
اعتماد برنامجي دكتوراة في الرياضيات وعلم الحاسوب.	 
افتتاح محطة طاقة شمسية بقدرة 1 ميجا واط.	 
فــوز “جامعــة بيرزيــت” بجائــزة اليونســكو- اليابــان للتعليــم مــن أجــل التنميــة المســتدامة 	 

.2021
جامعــة بيرزيــت األولــى فلســطينيا حســب نتائــج التصنيــف العالمــي للجامعــات لــألداء 	 

.)URAP( األكاديمــي البحثــي
53 أســتاذًا وأســتاذة مــن جامعــة بيرزيــت ضمــن أفضــل الباحثيــن فــي مجاالتهــم 	 

.2022 للعــام   ”AD Scientific Index“ بتصنيــف 
فوز طلبة القانون بالمركز األول في مسابقة المحكمة الصورية العربية الثامنة.	 
جامعــة بيرزيــت تطلــق منحــة دراســية وجائــزة للتميــز اإلعالمــي باســم الشــهيدة شــيرين 	 

أبــو عاقلــة.



24

الدكتور حنا ناصر*، رئيسًا	 
الدكتور ممدوح العكر*، نائبًا للرئيس	 
السيد إياد جودة *، أمينًا للصندوق	 
الدكتورة كرميال عمري*، أمينًا عامًا	 
الدكتور بشارة دوماني†، رئيس الجامعة	 
السيد باسم خوري*	 
السيد ماهر المصري*	 
الدكتورة حنان عشراوي*	 
الدكتور أنيس قاسم	 
الدكتور إسماعيل الزبري	 
السيد رياض الصادق	 
السيدة ريما ترزي	 
الدكتورة ريما خلف – هنيدي	 
السيدة سامية جبران- طوطح	 
السيدة سامية خوري	 
السيد سمير عبد الهادي	 
السيد سمير عويضة	 
السيد علي الحاج	 
الدكتور كميل منصور	 
السيدة ليلى شهيد	 
السيد مازن دروزة	 
السيد وضاح البرقاوي	 
السيد إبراهيم برهم	 
الدكتورة لينا بركات	 
الدكتور عطا الله كتاب	 
السيد سعد عبد الهادي	 

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

† عضو بصفته رئيسًا للجامعة

أعضاء الشرفأعضاء مجلس أمناء جامعة بيرزيت

*أعضاء الهيئة اإلدارية
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أعضاء مجلس الجامعة

د. بشارة دوماني	 
د. طالل شهوان	 
د. عادل الزاغة	 
د. رنا الخطيب	 
د. زياد ميمي	 
د. غسان الخطيب 	 
د. عاصم خليل	 
د. منير فخر الدين 	 
د. وفاء خاطر 	 
د. سامية البطمة	 
د. عالن طبيلة	 
د. محمود دودين 	 
د. رفاء الرمحي 	 
د. رانية أبو حمدة	 
د. يزيد الرفاعي 	 
د. إياد طومار 	 

رئيس الجامعة
نائب الرئيس للشؤون األكاديمية

نائب الرئيس للشؤون اإلدارية والمالية
نائب الرئيس للتخطيط والتطوير والقائم بأعمال نائب الرئيس للشؤون المجتمعية 

نائب الرئيس لتنمية وإدارة المرافق
نائب الرئيس للتنمية واالتصال

عميد كلية الدراسات العليا  
عميد كلية اآلداب

عميدة كلية العلوم  
عميدة كلية األعمال واالقتصاد

عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا  
عميد كلية الحقوق واإلدارة العامة

عميدة كلية التربية
عميدة كلية الصيدلة والتمريض والمهن الصحية  

عميد كلية الفنون والموسيقى والتصميم
عميد شؤون الطلبة
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توزيع الخريجين حسب الكليات والجنس
للعام الجامعي 2022/2021

الكلية
عدد الخريجين

إناثذكور

97720493026المجموع

المجموع

اآلداب

األعمال واالقتصاد

التربية

الحقوق واإلدارة العامة

الصيدلة والتمريض والمهن الصحية 

العلوم

كلية الفنون والموسيقى والتصميم

الهندسة والتكنولوجيا

الدراسات العليا

90

285

54

90

18

13

5

277

145

428

510

113

214

138

105

30

216

295

518

795

167

304

156

118

35

493

440
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توزيع الخريجين حسب المحافظة والجنس
للعام الجامعي 2022/2021

عدد الخريجينالمحافظة
إناثذكور

المجموع

المجموع

أريحا
بيت لحم

جنين
الخليل

رام الله والبيرة
سلفيت

غزة
طوباس
طولكرم
القدس
قلقيلية
نابلس
أخرى

5
43
19
58

517
15
0
5

38
218
10
39
10

6
46
21
45

1213
49
1
5

34
573

6
28
22

11
89
40

103
1730

64
1

10
72

791
16
67
35

97720493026
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2022/2021
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برنامج اليوم األول

الدراسات العليا والحقوق واإلدارة العامة

تينا رفيدي

دخول موكب الخريجين	 
دخول موكب أعضاء الهية األكاديمية ومجلس الجامعة	 
تقديم/ دقيقة صمت/ النشيد الوطني	 
كلمة رئيس الجامعة	 
كلمة سيادة الرئيس محمود عباس	 
كلمة الخريجين	 
فقرة فنية	 
عهد الخريجين	 
توزيع الشهادات	 
نشيد الجامعة	 
خروج الموكب	 

خريجو كليتي 

عريفة الحفل

 الساعة 5:00 مساًءالجمعة الموافق 1 تمّوز 2022
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برنامج اليوم الثاني

اآلداب، والتربية،
والفنون والموسيقى والتصميم

جمان قنيص

دخول موكب الخريجين	 
دخول موكب أعضاء مجلس الجامعة	 
تقديم/ دقيقة صمت/ النشيد الوطني	 
كلمة رئيس الجامعة	 
فقرة التكريم	 
كلمة الخريجين	 
فقرة فنية	 
عهد الخريجين	 
توزيع الشهادات	 
نشيد الجامعة	 
خروج الموكب	 

خريجو كليات

عريفة الحفل

 الساعة 5:00 مساًءالسبت الموافق 2 تمّوز 2022
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برنامج اليوم الثالث

الصيدلة والتمريض والمهن الصحية
والعلوم، والهندسة والتكنولوجيا

نور مطور

 دخول موكب الخريجين	 
دخول موكب أعضاء الهيئة األكاديمية ومجلس الجامعة	 
تقديم/ دقيقة صمت/ النشيد الوطني	 
 كلمة رئيس الجامعة	 
كلمة الخريجين	 
فقرة فنية	 
عهد الخريجين	 
توزيع الشهادات	 
نشيد الجامعة	 
 خروج الموكب	 

خريجو كليات

عريفة الحفل

 الساعة 5:00 مساًء األحد الموافق 3 تمّوز 2022
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برنامج اليوم الرابع

األعمال واالقتصاد

فادي الكاشف

دخول موكب الخريجين	 
دخول موكب أعضاء الهيئة األكاديمية ومجلس الجامعة	 
تقديم/ دقيقة صمت/ النشيد الوطني	 
كلمة رئيس الجامعة	 
كلمة الخريجين	 
فقرة فنية	 
عهد الخريجين	 
توزيع الشهادات	 
نشيد الجامعة	 
خروج الموكب	 

خريجو كلية

عريف الحفل

 الساعة 5:00 مساًءاإلثنين الموافق 4 تمّوز 2022
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خريجو العام األكاديمي 2021 - 2022
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كلية اآلداب
تأّسســت كليــة اآلداب عــام 1972، وتعــّد الكليــة اليــوم مــن أكبــر الكليــات مــن حيــث عــدد البرامــج التــي تطرحهــا فــي مجــاالت 

العلــوم االجتماعيــة واإلنســانية.

ــا كتخصصــات  ــة واإلنســانية يطــرح بعضه ــوم االجتماعي ــوس  فــي العل ــة البكالوري ــى درج ــؤدي ال ــا ت ــة 15 برنامج تطــرح الكلي
رئيســية وأخــرى بينيــة التخصصــات فــي مجــاالت منهــا  اللغــة اإلنجليزيــة، والترجمــة، واللغــة األلمانيــة، واللغــة العربيــة، واللغــة 
الفرنســية، والتاريــخ، والجيوانفورماتكــس، وعلــم النفــس، وعلــم االجتمــاع، واإلعــالم، ودراســات المــرأة، والفلســفة، واآلثــار 

الفلســطينية. باإلضافــة إلــى برنامــج الدراســات العربيــة والفلســطينة للطلبــة غيــر الناطقيــن باللغــة العربيــة.  

كمــا تطــرح الكليــة ســتة برامــج ماجســتير تــؤدي الــى درجــة الماجســتير، وهــي: اللغــة العربيــة وآدابهــا، وعلــم االجتمــاع، وعلــم 
النفــس المجتمعــي، والتاريــخ العربــي اإلســالمي، والجغرافيــا. تتولــى الكليــة، كذلــك تدريــس مســاقات متطلبــات الجامعــة 

فــي الدراســات الثقافيــة ومهــارات اللغــة العربيــة واإلنجليزيــة.
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التخصص

التخصص

التخصص

التخصص

اإلعالم

رئيسي االعالم 
صحافة / فرعي العلوم السياسية

رئيسي االعالم - صحافة / فرعي علم 
االجتماع

رئيسي التاريخ / فرعي اآلثار الفلسطينية

احمد انور شعر-بيرزيت
احمد جمال الخليلي-مخيم قلنديا
اخالص صالح صوالحه-بيت سيرا

اسيل عيد الديك-كفر الديك
اسيل ياسر حجيجي-قراوة بني زيد

االء ابراهيم ربيع-رام الله
االء عدنان زهد-سلفيت
االء محمد الزير-سلفيت

االء محمود صالحات-أبو نجيم
امنة تيسير شراكة-رام الله

انس عبد المنعم شلبي-البيرة
ايام محمود جبر-الطيرة

اية سمير عبد الرحمن-عارورة
اية عاصم عابدين-بيت حنينا

ايمان محمد معروف-صفا
براءه خالد شريتح-المزرعة القبلية

بلقيس حبيب عمله-بيت أوال
تاال بسام خليل-بيت حنينا

تاال جواد أبو رميلة-القدس
تاال رائد الهدار-رام الله

تمارا جريس ابو ليل-القدس
تمارا محمود سيف-راَم الله

جبران علم مساد-جنين
جبري تيسير خصيب-عارورة

جسي حنا عبدو-جفنا
جهاد رائد حبايب-سنجل

جواهر محمد حجيجي-بني زيد
حفيظه عبد الحكيم نخله-بيرزيت

داليا عبدو برغوثي-رام الله
دالين عماد قراقره-البيرة

رامز هشام ابو فرحه-الجلمة
رايه اسامه الكيشي-البيرة

رحمه محمد دار صالح-عارورة
رزان ابراهيم البرغوثي-بيت ريما

رزان سليم عبد الجواد-جيبيا
رغد صالح ابداح-مردا

رنا نهاد سبوبه-عنبتا
رند عبد الكريم الريماوي«بامتياز«-بيت ريما

رنيم حمدي علوي-دير جرير
رنين سلطان عداسي-البيرة

رها يوسف عبد المجيد-عابود
روزان عبد الكريم أبوعيدة-خربة ابو فالح

رؤى خليل عتبه-رام الله
زكريا اديب حماد-سلواد

زياد عبد الحميد ابو علي-مخماس
سائده محمد حماد-عطارة

سجى ذيب حاج-دير السودان
سالم رائد صالح-مخيم شعفاط

سما إبراهيم شيخ-رام الله
سناء متعب برغوثي-كوبر

عبد الرحمن نادر العلمي-القدس
عبد الله فواز زاغة-البيرة

عرابي باسم ابو مريم-برهام
فايزة خالد عابد-كفر عقب

لينا منير الزعبي-الطيرة
مأمون نصرالله هندي-الجديرة

محمد جودات ابو اسنينه-الخليل
مرح محمود عوينه-بتير

مصباح رائد عطعوط-البيرة
مالك جهاد حوشيه-قطنة

مالك نصري ابو عليه-المغير
مياده كمال بدر-بيت لقيا

ميرال شهوان ابو نجم-رام الله
نداء عبد الحليم شوامرة-الرام

نرمين ثابت الدجاني-بيت حنينا
نور اياد حمد-بيتونيا

نور ناصر شالميش-برقين
نور نهاد داود-راَم الله

هبه بسام بني عوده-رام الله
هديل فواز ابو زينة-الطيرة

ورود داود دالي-بدو

محمد صالح بدر-بيت لقيا

محمد حازم نافع-نعلين
ميس محمد ابو غوش-مخيم قلنديا

اسراء محمد درويش-بيتللو
انوار حاتم عجالين-عناتا

تسنيم محمد داري-العيسوية
خضر سعيد عموري+-شعفاط
دنيا محمد ساليمة-بيت حنينا

دينا عمر بدران+-بيت حنينا
ربحي مازن األسمر+-القدس

رضوان ابراهيم عوض-القدس
رغد ايهاب حميد-بيت عنان

رهف علي قطامي-مخيم الجلزون
روزمي محمد موسى-شعفاط
رؤى محمد اسناف+-بيت ريما

ريناد ربحي دويك+-القدس
زكية وليد سويلم+-شعفاط

زيد مروان فراح-القدس
زينب خالد نخله+-جفنا

سارة خالد قاق-القدس
فريد جورج صايج-بيرزيت

ليان ياسر عباسي+«بامتياز«-القدس
محمود عصام مؤقت-بيت حنينا

مروة محمد سرندح+-القدس
مريم موسى عبد الرزاق+-القدس
ميس عصمت طوطح+-كفر عقب

نجيه ناجي شويكي+-القدس
هيا موسى فتياني+-القدس

وفاء مهند عليان+-القدس
يمنى نادر دويك+-القدس
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التخصصالتخصص

التخصص

التخصص

التخصص

التخصص

التخصص

التخصص

رئيسي علم النفس / فرعي دراسات المرأةرئيسي التاريخ / فرعي العلوم السياسية

رئيسي علم النفس / فرعي علم االجتماع

رئيسي الجغرافية / فرعي االقتصاد

رئيسي الجغرافية / فرعي التاريخ

رئيسي الجغرافية / فرعي العالقات 
الدولية

رئيسي الجغرافية / فرعي العلوم 
السياسية

رئيسي الجغرافية / فرعي علم االجتماع

تسنيم محمد هريش+-بيتونيا
حسن محمد قنداح-أبو شخيدم

شهد حسن سليم-البيرة
ضياء الدين نبيل النحال-الطيرة

لينا خالد جرناوي-الطيرة
محمد فتحي الخطيب-قفين

محمد نجيب خطيب+-القدس
مروة توفيق مصلح-ميثلون

نور محمود شيخ غانم-كفر نعمة

اسراء محمود القاضي-البيرة
اسيل اياد مفارجه-بيت لقيا

االء علي هريش-بيتونيا
العنود ناصر أبو هنية-عناتا

انغام سليمان شقيرات-القدس
ايمان ناصر اسماعيل-نابلس

بثينه محمود قنداح-أبو شخيدم
تسنيم إياد ظاهر-بيتين

تسنيم عبد الله كنعان-بيت ريما
تيماء عبد السالم عطاري-سردا

خلود داود حامد-سلواد
ربا ماجد عبد اللطيف-القدس
زينه عدنان ابو طاعة-القدس
سالم جهاد اشهب-كفر عقب

سيرت بهاء الدين بيومي-القدس
غيداء جميل صراحنه-عطارة
الرا جليل عيسى-رام الله

الرا عبد الناصر الطويل«بامتياز«-مخيم شعفاط
ماسه عبد الكريم العيس-كفر عين

هدايه يوسف ديك-بيتونيا
يارا عمر دار منصور-صفا

احمد فراس حداد-القدس
اسيا محمود نصيرات-الطيبة

اسيل محمود ابراهيم-القدس
اسيل مراد حمد-كفر عقب

اصالة سليمان جرادات-بيت حنينا
الطيب محمد حموز-مخيم قلنديا

اماني محمود أبو سرحان-القدس
اميرة زياد خطيب+-بيت حنينا

اية عثمان خليفة-كفر نعمة
ايه إياد غزاله-القدس

ايهم رائد ابو شخيدم-أبو شخيدم
حمدي احمد ابوعبيد-البيرة

ريما عبد الله سليم+-عطارة

ريم بديع رجبي+-كفر  عقب

براء إسماعيل شاهين-القدس
جواهر جهاد دار زيدان-دير جرير

حنين اسعد نوابيت-برقة
رهف معتز مسودي+-القدس

سندس نضال ابو الهوى+-القدس
مالك منذر قدورة+-البيرة

سمر بسام أبو خليل-حزما
محمد اشرف ابو جعفر-البيرة

محمد نسيم حلبي-رمون
مالك حسني حموده-القبيبة

يوسف عمر خواجا-نعلين

احمد رأفت ياسين-دورا القرع
احمد مراد صباح-كفر عقب

اسراء سليم سلهب+-بيت حنينا
االء محمود عطشان+-عارورة

اماني حرب شاهين-عين عريك
باسل محمد شاللده-سعير

جنان عاطف امطير-كفر عقب
حال منذر صالح+-شعفاط

حياة هاني حجازي+-القدس
رشا محمود ديك+-راس كركر

رنين علي أبو الهوى+-القدس
ريم تيسير دياب+-القدس

زينة مهدي أبوحمص+-العيسوية
ساهر محمد حموده+-مخيم شعفاط

سلوى عيسى عاصي-بيت لقيا
شروق نبيل ساليمه+-بيت حنينا

شهد إياد سوريخ«بامتياز«-القدس
ليالي زهير يغمور+-القدس

ليث نسيم حلبي-رمون
ماهر مدحت ابورميلة-بيت حنينا

مرام حكم زهران+-بيت حنينا
نائله سعيد جوالني+-القدس

نهى عبد القادر عياد-سلواد
نور الدين جمال وشحه-بيرزيت

هبة ماجد كسبه+-قلنديا
ياسمين ماهر عبيدات+-القدس

يزن عالء الدين صندوقة-بيت حنينا
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التخصص

التخصص

اللغة اإلنجليزية وآدابها

رئيسي اللغة االنجليزية وآدابها / فرعي 
الترجمة

ايه فيصل خريوش-البيرة
ايه محمد شرباتي-بيت حنينا
براءه نعيم حلواني-شعفاط

بريندا فادي الكونه-الطيبة
تسنيم عرفات افغاني-القدس

تمارا سالمة دبس-
جيسيكا فراس عمار-رام الله
حسين حسني حسين-عطارة

حنين فاروق نصار-عرابة البطوف
حنين نضال سالمه-المزرعة الشرقية

خلود يوسف عبد الهادي-خربة ابو فالح
داره وسام رفيدي«بامتياز«-البيرة

دانا محمد مصري-رام الله
دانيا عبدالحفيظ داري-كفر عقب
ديانا عبد الرؤوف جبران-القدس

رزان رامي عبيد-العيسوية
رزان رشيد مهلوس-القدس

رضا احمد حسين-بيرزيت
رغد حسن لدادوه-المزرعة القبلية

رنين زكريا دار طه-قطنة
ريم أحمد اقحش-عرابه

ساجدة هاني سالم«بامتياز«-كفر عقب
سارة زياد عيسى-الطيرة

ساره عادل »خليل المصري«-القدس
سرينا ناصر طه-بيت حنينا

سما محمد جراعي-رام الله
سميحة نشأت سمارة-مخيم شعفاط

سميه حازم نافع-نعلين
سندس رائد زلوم-رام الله

سندس سمير ابو التين-شعفاط
شادي محمد هادية-القدس

شفاء جواد خطيب-برقة
صفاء محمد قري-بيت حنينا

ضحى احمد قيم«بامتياز«-رام الله
ضياء نايف شجاعية-دير جرير

عبير الياس جرايسه-بيت ساحور
عمر جميل ابو عقل-بني زيد

فاتن محمد محمد-عرابة البطوف
فاطمة وسام ابوشريف-القدس

فاطمه الزهراء حسام العاروري-بيتونيا

قمر جمال طوطح-القدس
النا شوقي سليمه-سلفيت

لجين ابراهيم آغا«بامتياز«-بيت حنينا
لقاء عفيف حلواني-بيت حنينا

لمى محمود حيف-رام الله
لينا يونس طويل-بيت حنينا
مجد يوسف خلف-كفر عقب

محمد عادل زبلح-بيت حنينا
محمد محمود مشني-شعفاط

مروة رياض حمدان-شعفاط
مريم محمد غيظان-قبية

مالك عالء بعيرات-كفر مالك
منار موسى أبو دهيم-القدس

منى رزق فتاش-سلفيت
منى ياسر زايد«بامتياز«-البيرة

موسى احمد حامد-سلواد
مي رائد طروي-شعفاط
ميساء امين باشا-البيرة
نداء جمال عوده-قلنديا

ندى منصور ادكيدك-ضاحية الريحان
نور معتز مهلوس«بامتياز«-القدس

هادي محمود عيسى-بيت عنان
وعد عوض ابوقادوس-القدس

ياسمين أسامة أبو رميلة-كفر عقب
ياسمين ناصر ابو طير-أم طوبا

يمان رائد عميره-البيرة

اريج تحسين خطيب-حزما
اسالم مالك حمدان-الرام

اسيل سمير حسين-سنجل
اية فواز حسين+-بيت حنينا

ايثار حيدر شقير-الزاوية
ايه وسام يعقوب+-بيت ريما

بيسان تيسير دراج-خربثا المصباح
بيسان فايق صبح-الطيرة

دانا صادق دويك+-بيت حنينا

اسراء جميل موسى-بيت لقيا
اسرار جميل فقيه«بامتياز«-كفر عين

اسيل اشرف داري+«بامتياز«-العيسوية
اسيل هاني بزار-بيتللو

اسيل وليد فخيدة-رأس كركر
اصالة عاهد حميدان-بدو

دانية عبدالمنعم أبو رميلة+-كفر عقب
رحمه ايمن ريماوي-البيرة

رزوند اسماعيل مزرعاوي-بيت سوريك
رغد ابراهيم حسن-طولكرم
روان عدنان الجبيهي-ذنابة
ريم وليد منصور-رام الله

سلسبيل اسامه الزعتري-بيت حنينا
سليم رأفت رضوان-كوبر

شذى عبد الله شرف-القدس
شمس وائل قراعين+«بامتياز«-القدس

عطا الله ميشيل رشماوي«بامتياز«-البيرة
فايزة إياد أبو سنينة-كفر عقب

محمد سامر فرحات-يبرود
مرح فتحي جابر-شعفاط

مرح محمد عاصي-بيت لقيا
مريم عرفات عيده«بامتياز عال«-رام الله

مريم ماهر بني نمره-سلفيت
مالك مصطفى ابو سنينة+-بيت حنينا

ملك عبد العزيز سليمان-عارورة
منال تيسير عبده-رام الله
مها وسيم الدزدار-البيرة

ميرا حمدي سماره-بيت عور الفوقا
ميرال شريف أشقر-بير نباال

ندى ماهر نيروخ+-شعفاط
ندين صبحي جوالني-كفر عقب

نور ياسين سماحه-عين سينيا
هيا حمزه ابو عرفه+-القدس
ياسمين بالل دبعي-رام الله

يقين جعفر صوالحه-عصيرة الشمالية
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افنان عزام قيق+-بيت حنينا
االء عادل محسن-دير دبوان

امل حسن بالسمة-فرخة
امل محمد مشعل+-القدس
امنة اذياب عبد ربه+-الجيب

امنه عبد الرحمن زهران-رام الله
امير تيسير مشارقه-دورا

اميره اياد ابو غلوس-كفر عقب
اميمه عزمي موسى-خربثا المصباح

ايمان عبد الرحيم شيخ«بامتياز«-خربثا بني حارث
ايمان محمد عطا-دير ابو مشعل

ايه صالح ابو عوض-نابلس
ايه علي انجاص-خربثا بني حارث

بثينة زياد لمطور-القدس
بشار ابراهيم لدادوه-المزرعة الغربية

بشرى خضر ابو الهوى+-القدس
بلقيس اسامة محمد علي+-شعفاط

بيان اسعد اسعد-بيتللو
بيسان موسى دار عابد-البيرة

تاال فيصل نبهان-الطيرة
تقوى عماد البوم«بامتياز«-البيرة

تقى عطا عبدالله-بيتونيا
تماره جمال قيمري«بامتياز«-البيرة

جمانه عمار طه-كفر الديك
جهاد ماجد الزين-بيتونيا

حال جهاد حمزه«بامتياز«-البيرة
حياة رافت عموري+-القدس

داليا رشدي الغالييني«بامتياز«-الطيرة
داليا نافع زبن«بامتياز«-المزرعة الشرقية

داليه أنور أبوعماش-البيرة
داليه عبد المنعم مهداوي«بامتياز«-مخيم الفارعة

دانه حلمي عبدالحق«بامتياز«-نابلس
رامز وائل اللوح-رام الله
رامه فتحي احمد-نابلس

رانيه علي عبد القادر-بيتللو
رزان هيثم منصور-صفا

رشا زهير حديد-يبرود
رماح انور عوض-بدرس

رناد جودة دغره+-كفر عين

روان سائد ناصر«بامتياز«-دير قديس
روزان خالد خطيب-القدس

روند أحمد نتشه+«بامتياز«-كفر عقب
ريما زيد حرفوش-خربثا المصباح

ريناد رياض سعيد-كفر عقب
ساجده عمران فواقه«بامتياز«-بيتونيا

ساجده ناصر زايد-بيت إكسا
سارة محمد امطير+-كفر عقب

ساره وليد خمايسه«بامتياز«-الخليل
سجى ايمن عياد-دير دبوان

سالم وهيب طه-راَم الله
سنا عيسى وادي-البيرة

سناء محمد ابو سالم-بيرزيت
سوار جميل دار عاصي-بيت لقيا

سوسن سليمان ابو قرعه-رام الله
شروق عبدالرحمن زيد-مخيم الجلزون
شهد عمار ياسين«بامتياز«-رام الله

صابرين شاور معطان+-برقة
عبد الحميد ناصر عادي«بامتياز«-شيبتين

عبد الوهاب احمد صدقي حواش-مخيم قلنديا
عريفة هاني جعبة+-القدس

عفاف ذيب عليان-بيتونيا
عيده صدقي زاهده-الرام

عيناء زيدان مصلح-خربثا المصباح
غيداء معمر عبد الصمد-سردا

فارس جمال عنفوس-عابود
فاطمة محمود كسبه-مخيم قلنديا

فرحة عماد ضحى-دير السودان
فوزية جمال قرعان-البيرة
الرا فتحي غفري-سنجل

النا ايمن اسماعيل+-بير نباال
النا عبدالقادر حامد-سلواد

لبنى صالح كنعان-البيرة
لجين محمود سالمه-راَم الله

ليلى سمير يعقوب-مخيم قلنديا
ليلى شفيق دجاني-بيت حنينا

ليلى ناصر زهور-البيرة
لين احمد سنان-جنين

لين وليد شرفه-
لينا خالد حاج-رام الله

لينا نضال نخله-بيتونيا
ليندا نائل حبش-نابلس

مايا اياد أبو زياد+-بيت حنينا
مجد اعتماد حمدان-رام الله

محمد بالل سعيد »بامتياز«-الخليل
مرح جميل بعيرات«بامتياز«-كفر مالك

مرح رسالن عبد الرحمن-عبوين
مريم اشرف ناجي-كفر الديك
مريه مروان قاحوش-رام الله

مالك لقمان زايد-عنبتا
ملك مهند عموري-شعفاط

منار عماد حمد+-القدس
منار ياسر جوابره«بامتياز«-كفر راعي

مي حمدان عوض-بدرس
ميار رائد جنيدي-كفر عقب

ميرا عالءالدين قليبو+-بيت حنينا
ميس خليل جهالين-مخيم عقبة جبر

ميساء جهاد عمله+-قبالن
ميسان عماد قاضي«بامتياز«-بيتونيا

نادره رياض الشباحي-بيتونيا
نتلي داود المشني«بامتياز«-بيرزيت

ندى بالل حمايل-بيتين
ندين مرشد بيت ريما«بامتياز«-رام الله

نرمين نعمان غيث+-كفر عقب
نور نزار صالح-عابود

نور نزار عبد الفتاح-راَم الله
نورا ابراهيم زهران«بامتياز«-دير ابو مشعل

نيبال مؤيد منصور+-بدو
هبه احمد األعرج-دير إستيا

هدى إبراهيم مخيمر+-مخيم شعفاط
هدى رائد حسن-دورا القرع

هديل محمد برجس-الجديرة
وهب مصطفى الهليس-يطا

ياسمين رسمي شراكه-رنتيس
ياسمين فؤاد زغير«بامتياز«-القدس

يزن سعيد عساف-رام الله
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التخصصالتخصص

التخصص

التخصص

التخصص

التخصص

اللغة االلمانيةاللغة العربية وآدابها

اللغة الفرنسية

علم االجتماع

رئيسي علم االجتماع / فرعي االدارة 
العامة

رئيسي علم االجتماع / فرعي علم النفس

احالم عبد المجيد بكري+«بامتياز«-عناتا
احمد اياد عباسي+-القدس

اسالم مهنا عبد الرازق-أبو شخيدم
ايات نايف جرادات+-القدس

ايناس نادي دار رزمه-قراوة بني زيد
برجاس ياسر مسك+-كفر عقب
بشرى أحمد عاصي+-بيت لقيا
بشرى بشير عليان+-بيت لقيا

بليغ نواف غيظان-قبية
بيان زياد بدر+«بامتياز«-بيت لقيا

حمزه حازم نافع-نعلين
حور رمزي عابدين+-القدس

دعاء وجدي شعيبي+-دير غسانة
دينا أسعد زيد+-كفر عقب
رانا رضوان جبر+-شعفاط

رجاء كايد فليان-عين سامية
رناد زياد زغاري+-شعفاط

رند نضال مرار+-كفر عقب
روان إبراهيم الشوامرة-مخيم قلنديا

روان فهد ساليمه«بامتياز«-
ساجده مجدي أبو زهره+-أبو قش

سندس ربحي بدوي+-القدس
سندس ربحي حمود-مخيم شعفاط

سندس شريف دحابرة+«بامتياز«-عين يبرود
سندس عزات نتشة-القدس

سندس فريد حماد-سلواد
شادية حجازي جبرين+-عناتا

شيماء عبد اللطيف حمايل+«بامتياز«-خربة ابو فالح
صابرين بالل علوي+-كفر عقب

صفا ناصر عادي-شيبتين
عمر حسن شاهين+-القدس

عمر سامي ابو الهوى+-القدس
غفران عمر خويص+-القدس

فاطمة يحيى أبو سبيتان+-القدس
قوت محمد ابو حامد+«بامتياز«-القدس

كرمل ابراهيم ابو كامش-جماال
مادلين باسم جواريش+-بيتونيا

مهند احمد عيد+-القدس
نجوان لطفي أبو رميلة+-كفر عقب

جورج سامر كامل-جفنا
حنين عمرو سمان-بيت حنينا

رسل عبدالناصر ابو عابد«بامتياز«-البيرة
رند فضل اشقر-دير إبزيع

رهف فؤاد حدوش-رام الله
سبأ محمد رجوب-الخليل
لجين داود علي-بيرزيت

لورد رائد قمصية-بيت ساحور
ميرا بركات علي-الطيرة

نور حسام تكروري-عصيرة الشمالية
وعد غسان حسان«بامتياز عال«-البيرة

حسن محمود ابو اعمر-بيرزيت
دالة منذر الشهابي+-بيت حنينا

رهف نادر أبو عرفة+-القدس
ضياء خلدون مزهر-دير نظام

منال أحمد فطوم-طولكرم
نفلين نبيل بحر-بيتونيا

هبه قاسم ابو انعيم«بامتياز«-مسلية
هيلده حنا ابوعيسى+«بامتياز عال«-

بيت حنينا

اسيل عطا علي الحج-أبو شخيدم
دانه فائق ابو مريم-برهام

رناد جمال زايد-أبو قش
سونيا محمد نصر-كفر نعمة

محمد زكريا ابوصبيح-بيت حنينا
نور الهدى مصطفى موسى-بيت لقيا

هديل رمضان غزاونة-الرام

اماني حليم بسمه-دير دبوان
خالد هشام ابوسميه-أبو قش

رنيم عبد الكريم خطاب-بيت حنينا
سالي سامر كامل-جفنا

ماريان ناهي معروف-الطيبة
محمد خالد ناصر أبوقويدر-القدس

مصطفى فارس شاهين-قلنديا
مصطفى محمد نخلة-راَم الله

ندين ناظم خرمه-كفر عين

احمد نصري زيدان-بير نباال
اسراء رشيد جاعوني-كفر عقب

اسراء منير برناط-بلعين
اسيد عبد الباسط نوباني-اللبن الشرقية

اسيل حسين خضور-بدو
ايمان رضوان جباره-ترمسعيا
بسام يوسف شريف-البيرة

تاال جهاد درابيع-دورا
تيماء سامر شمالوي-كوبر

جهاد خليل خطيب-البيرة
جوفان وديع مصلح-جفنا

جينا رائد بربار-بيرزيت
خالد امجد ابو لطيفه-بيتونيا

دانيه بسام شكوكاني-دورا القرع
ربا خليل كوته-الطيرة

رسميه عبد الرحمن دار عواد-ترمسعيا
رند نايف عويضات«بامتياز«-رام الله

رها جمال خطيب-حزما
روز مجدي جويلس-كفر عقب

رياض محمد مرار-بيت دقو
زين الدين فر اس صبح-المزرعة القبلية

سهارى فريد الحجاجلة-بيتونيا
فادي عماد ابو رصيص-راَم الله

فاطمة ضرار خصيب-عارورة
فاطمه عبد الله زهور-البيرة

لؤي منذر عدامه+-بيت حنينا
ليلى رفعت سالمه-أبو قش

ملك حسن قنديل-بيت سوريك
ميس عز الدين أبو حويج-شعفاط

وعد عزت القطب-البيرة
ياسمين معتصم جعبه-القدس
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كلية األعمال واالقتصاد
تأسســت كليــة األعمــال واالقتصــاد عــام 1978 حيــث كانــت تســمى كليــة التجــارة واالقتصــاد وتــم تغييــر المســمى فــي بدايــة 
العــام األكاديمــي 2013/2012، ضمــن جهــود تطويــر البرامــج األكاديميــة وطــرح التخصصــات الجديــدة التــي تخــدم حاجــة ســوق 

العمــل.

ــة األعمــال  ــة، المحاســبة( فــي كلي ــة والمصرفي ــوم المالي ــع )إدارة األعمــال والتســويق، واالقتصــاد، والعل ــر األرب ــح الدوائ تمَن
واالقتصــاد، درجــة البكالوريــوس فــي 7 برامــج أكاديميــة هــي: اقتصــاد األعمــال والمحاســبة واالقتصــاد والتســويق وإدارة 
األعمــال والعلــوم الماليــة والمصرفيــة والعلــوم الماليــة اإلكتواريــة، إضافــة لـــ5 برامــج أكاديميــة تــؤدي إلــى درجــة الماجســتير، 
التوريــد  ادارة سلســلة  إدارة األعمــال، ماجســتير  التنفيــذي وماجســتير  إدارة األعمــال  هــي ماجســتير االقتصــاد، ماجســتير 

وماجســتير المحاســبة والتدقيــق. 
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التخصص
إدارة األعمال

ابرار نعيم بدران-دير الغصون
ابراهيم خليل ابوغزالة-الطيرة
ابراهيم يوسف عوده-نابلس

اثار مصطفى حمدان«بامتياز«-رافات
احالم جمال نتشه-القدس

احمد سليمان وهدان-رنتيس
احمد عبد الرحمن خطيب-رام الله

احمد مرزوق أبو الفي-القدس
احمد مؤيد بربر-القدس

احمد نزيه توام-جبع
احمد وسام عياش-رام الله

ادم عبد الرحيم عوض الله-شعفاط
ادم ماهر حسين-رام الله

اسامة اشرف زغارنة-بير نباال
اسراء سامر دار سالمه-البيرة

اسراء مشهور زبن-المزرعة الشرقية
اسالم ضمين يوسف-جبع

اسالم منير ملكي-البيرة
االء سامي عواد-بيرزيت

العنود زهير عاشور-قلقيلية
الياس نادر هنديله-رام الله

امل ابراهيم عطيه-برقة
امير شافي مره-خربة ابو فالح

امير علي العبد-كفر مالك
امينة أنور منصور-دير دبوان

انسام مجد برغوثي-كوبر
انغام وجدي الحاج«بامتياز«-عطارة

انوار فؤاد دبش-القدس
اوريانا جورج شاهين-رام الله

اوليانا رمزي ابوديه-بيرزيت
ايات حسين أبو كتة-كفر عقب
اية شريف وهدان-عين يبرود

اية طارق دار يوسف-كوبر
اية علي حواش-القدس

ايمان سعيد ابو قرع-المزرعة القبلية
ايمان صالح عمار-يبرود

ايه شهلي قدور«بامتياز«-المزرعة الشرقية
ايه كمال حروب-بيرزيت

ايه ياسر حماد-مخيم قلنديا

ايهاب صابر ابو عرقوب-دورا
باسل باهر كالوتي-شعفاط

بانا خليل ابو مقدم«بامتياز«-خرسا
بتول عادل حنون-أبو قش

براءة حسن صالح-خربة ابو فالح
بشار زهير هدمي-القدس

بنان راغب ابو عيدة«بامتياز«-خربة ابو فالح
بيان محمد ابراهيم-نزلة عيسى

بيان نصر الله بركات-كفر عقب
تاال ابراهيم ابو عين-رام الله

تالين هيثم شحاده-بيرزيت
تبارك أحمد قزع«بامتياز«-البيرة

تسنيم انور الجرابعه-بيتين
تقى خلدون صغير«بامتياز«-الخليل

تهاني نضال مسودي-بيتونيا
توجان ادهم بكر-عارورة

تولين رائد مهنا-رام الله
تيا ياسين ياسين-البيرة

تيماء محمد عبد المحسن-أبو شخيدم
جاسيكا الياس سالمه-رام الله

جهاد وائل العزة-
جون رجا ركب«بامتياز«-رام الله

حسام الدين حسين طويل-القدس
حسن محمد هدرة-القدس
حسيب فؤاد رمال-سلفيت
حال احمد مشعل-كفر عقب

حال غالب البشير-دير جرير
حال ماهر الجمل-بيرزيت

حنا الياس امسيح-رام الله
حنان ياسر جرادات-راَم الله

حنين محمد حرفوش-خربثا المصباح
حنين هالل عفوري-رام الله

خالد احمد ابو لطيف-مخيم قلنديا
خالد محمد أبو عواد-دبي

خليل سامي عليان-القدس
داليه رائد بربار-بيرزيت

داليه عبد الناصر سالمه-عطارة
دانا فهيم دحادحه-عطارة

دانا محمد القاضي-رام الله
دانه عبد الهادي صباح-البيرة
دانيه ادريس ناطور-رام الله

درين داود عويس-عابود
دعاء عماد عابدين-كفر عقب

دنيا أيمن وادى-خربة ابو فالح

دنيا عمار الصيداوي-كفر عقب
ديما اسامه قفيشه-رام الله

ديما محمد مصطفى-شيبتين
دينا اسامه ابو جمعه-البيرة

دينا بسام كفايه-رام الله
رانيه رائد يوسف-سلواد

ربحي اشرف رشيد-دير دبوان
ربى محمد شقير-بيتونيا

ربى نعيم صالح-عارورة
رحيق هشام عبيد-بيرزيت
رزان احمد بركات-بيتونيا

رشا ابراهيم حسنين-قرية بيتين
رغد نصر قاسم-عابود

رنا يوسف روميه-مخيم االمعري
رناد اديب وهدان-رنتيس
رناد بسام بركات-القدس

رهام عيسى عبد العزيز«بامتياز«-المزرعة الشرقية
رهف حسن خالف-جفنا

رهف عبد القادر خطيب-حزما
رهف وجيه اشتي-كفر عقب

روان أحمد عثمان-بيتونيا
روان ناصر الزين-راَم الله

روز حسان داغر-مزارع النوباني
روعه ماهر غبن-البيرة

رؤى محمد ابو عيد-بدو
ريم رائد بحيص-بير نباال
ريم عادل النادي-رام الله

زينه ايمن ابو محسن-البيرة
سابينا عصام موسى-راَم الله

سارة راشد الساعد-الطيرة
سامر ابراهيم نجم-رام الله

سحر أحمد قدادحه«بامتياز«-عطارة
سري عبد العزيز السجديه-أبو قش

سلسبيل اكرم شريتح-المزرعة القبلية
سما سلطان حبوب-رام الله

سماح احمد حوامده-البيرة
سماح رشاد عاصي-بيت سيرا
سندس عبد الحكيم اتيم-البيرة

سهام محمد عابدين-القدس
سهى وائل بزار-سردا

سهيله نضال شاهين-بيرزيت
سوسن خضر نجم-القدس

شذا يوسف مناصرة-أبو شخيدم
شهد رضا لدادوة-المزرعة القبلية
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شهد صادق زهران-كفر عقب
شهد عماد عياد-سلواد

شيرين عدنان صافي-راَم الله
شيرين موسى ابو الحالوة-قلنديا

صابر منصور مهره-نابلس
صفاء حكم برهم-تلفيت

صهيب صالح شريتح-المزرعة القبلية
ضحى حسن عطيه-الجديرة

عادل »محمد عدنان« حّبابة-بيت إكسا
عائشة حسن اللداوي-المزرعة القبلية
عبد العزيز اكرم ابو بكر-خربثا المصباح

عبير ماهر محمد-عين سينيا
عدي علي رضوان-القدس

عدي محمود مصاروه-عطارة
عرين رسالن ابو زياد-كفر عقب

عرين عامر الخياط-نابلس
عال معين عبد الحليم-رام الله

عمر شادي عليان-رام الله
عمر ناصر غبن-رام الله

عنان ناجح مسالمة-سنجل
غدير عليان عوينه-بتير

فاتن كمال ابو شريم-رام الله
فاطمه حسام طاهر-رام الله

فيروز ماهر حسين-رام الله
قمر الدين عبد الرحيم عموري-شعفاط

كمال محمود شاعر-بيت إكسا
كنانه امجد قرعان-البيرة
الرا هاني نجوم-العوجا

النا محمد حماد«بامتياز«-خربة ابو فالح
لورين امجد مكركر-بيت جاال
لونا خالد قواسمه-أبو قش

ليال خضر شاميه«بامتياز«-رام الله
ليان جهاد عطياني«بامتياز«-الريحان

ليليان وائل ابو عزيز-رام الله
لين مثنى داود-طولكرم

مازن عباس فراج-عين سينيا
مجد عدنان عايديه-رام الله

مجد مازن بركات-شعفاط
مجدولين يعقوب زعرور-عابود
محمد اسامة حبابة-بيت إكسا

محمد امجد قشره-دير جرير
محمد حربي حسكور-البيرة

محمد رياض ناصر-بيت حنينا
محمد عبد الله خواجه-البيرة

محمد ماهر مخلوف-رام الله
محمد معاذ ابوالهوى-القدس

محمد نصار داود-بيت دقو
مرح احمد حمد-رام الله

مريانه وليد صرصر-رام الله
مريم بكر ابو الليل-القدس

معاويه موفق قصراوي-الخليل
مكرم عدنان قواسمي-كفر عقب

مالك إبراهيم حامد-سلواد
مالك نبيل شريتح-المزرعة القبلية

منذر نذير شلعوط«بامتياز عال«-أبو قش
منى بيان قاسم-الريحان

مها عبد الفتاح عيد-كفر عقب
مهدي رياض عناب-البيرة

مهند سعد الغراوي-راَم الله
مي خالد نجاده-اريحا

ميران مروان رابيه-القدس
ميس امين شومان-رام الله
نارمين نقوال ابوديه-بيرزيت

نانسي ماهر معطان-برقة
نتالي فيصل صافي-رام الله

ندى اكرم حمدان-البيرة
ندى حسام جعفر-القدس

ندى منذر سالمه-أبو قش
ندى نهاد عاصي-بيت لقيا

نديم نجاتي مجاهد-بيت حنينا
نزار يوسف عوده-قصرة
نسيم حسام مغير-جنين

نوار يوسف ديك-كفر نعمة
نور باسم صالحات«بامتياز«-بيت لحم

نور نضال قرعان-البيرة
هاشم محمود حج ياسين-البيرة

هبه وحيد جعبه-القدس
هدايه فواز ابو زينة-راَم الله

هدى انور شحاده«بامتياز عال«-الخليل
هديل توفيق غبن«بامتياز«-رام الله

هديل راسم علوي-دير جرير
هال ابراهيم بدر-بيتللو

هال باسم بدران-بيت عور التحتا
هال جاد دار زيدان-دير جرير

هنادي فوزي الحاج ياسين-رام الله
وسن اسعيد اسمر-بيت ريما

والء أحمد عاصي-بيت لقيا
يارا منذر قفيشه-رام الله

ياسمين اياد سنقرط-الرام
ياسمين علي عوض-البيرة

يزن هيثم قطيري-بيت صفافا
يزيد عادل قرش«بامتياز عال«-القدس

يسار احمد عبد الرسول-البيرة
يوسف خالد فالح-كفر عقب

يوسف عزام اسعيد-أريحا
يوسف عمر ابوعبيد-الطيرة

يوسف نعيم العارضة-رام الله

استبرق اسماعيل كحله-رمون
اسيل خالد عرموش-كفر عقب
االء عبد الجواد هوشه-عجول

تاال خالد البرغوثي-كوبر
حامد خليل عمري-رام الله

ديما سهيل خصيب-عارورة
رابح محمود موسى-دير عمار

روال محمود غيث-البيرة
عرين نضال مغماس-مخيم الجلزون

فاطمه عبدالجابر موقدي-الزاوية
فاطمه عدنان ابو الهوى-القدس

ليان فهد ابو رحمه-رام الله
مجدل يوسف زياده-بيرزيت
محمد سفيان ميمي-البيرة

نادين صبري طليب-بيت عور الفوقا
يارا جورج عوده-جفنا

يزن عبد الحكيم دراغمه-اللبن الشرقية

احمد حسام منير-بيت حنينا
احمد زغلول سمحان-رأس كركر

احمد فائد زياده-بيتللو
اسيل عودة طبخنا-مخيم الجلزون

امير محمد حمدان-البيرة
ايمان ابراهيم حمد-كفر عقب
ايمن محمود عطشان-عارورة

بدر علي دار بدر-بيت لقيا

التخصص

التخصص

االقتصاد

اقتصاد األعمال
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التخصص

التخصص

التسويق

العلوم المالية االكتوارية

براء باسم عمران-أبو قش
بشار سيمون بوشة-رام الله

رانيا ناصر جاغوب-رام الله
روان حمزه ريماوي-بيت ريما
رؤيا ماهر حموري-بيت حنينا

سالم حسني صافي-نعلين
سماح عساف صافي-بيرزيت

سوسن محمود عبد الله-البيرة
سيرين اياد عواوده-رام الله

صبحي سليم ابو شربك-بير نباال
صهيب أحمد خاليله«بامتياز«-السموع

عبد الفتاح عاطف لولو-بيرزيت
عبدالله نايف شبانة-بيت حنينا

الرا كمال عاصي-بيت لقيا
لميس محمد عوايصه-رام الله

ليلى »محمد ماجد » ابو شرخ«بامتياز«-الخليل
محمد احمد كنس-البيرة
معتز محمد عزام-سلواد

مؤمن بسام دار داود-يبرود
ميالد محمود شاهين-الظاهرية

نوال هشام حسين-كفر عقب
نور نضال داود-البيرة

وصال حسن حمدان-عارورة
يزيد اسامة حرزالله-أبو قش

يعاد عالء ابوعياش-بيت أومر

ابراهيم زياد غصني-رام الله
ابراهيم محمد ابو شمسيه-رام الله

احالم صبحي عاروري-عارورة
احمد رياض شرايعه-جفنا

احمد صفوان خيري-رام الله
احمد عبد الحليم سباتين-بيت لحم

احمد محمد بكير-رام الله
امير رياض مجاهد-بيت حنينا

امين نضال صندوقة-بيت حنينا
انس حامد الجنيدي-الخليل

اياس ناصر شيوخي-رام الله
ايهاب حسن لدادوه-كفر عقب

باسم سامي »سيد أحمد«-القدس
بينار هشام حندوش-البيرة

تسنيم جالل عايش«بامتياز«-البيرة

تقوى حباس ريان-بيت دقو
جعفر سامر كمال-عين يبرود
جمانه عماد صافي-رام الله

جهاد االقصى ضياء معال-البيرة
جود جمال كرم-القدس

حبيب موسى قواس-جفنا
حال رزق داليشه-مخيم الجلزون

حمزة تحسين شاهد-القدس
حمزة مروان جيطان-القدس

حمزه وليد حرفوش-خربثا المصباح
خليل بندي دحدح-رام الله
دانا زكي عمله-بيت أوال

دانيه وجدي رجبي-القدس
دعاء خير الدين سليمان-البيرة
ديما نضال طرشه-كفر عقب

رامز سامر عبده-بيت حنينا
رامي أسامة مرّوة -بيت لحم 
رانيه عبدالفتاح جبرين-رام الله

رزان يوسف عبد الفتاح«-رام الله
رند جهاد سلوم-رام الله

رند عبد الحليم نابوت-البيرة
رنين جمال السعو-كفر عقب

رهف منذر بدر-رام الله
رؤى وائل يوسف-دير بلوط

ريم جمال حامد-بيتين
رينا نادر كرم-رام الله

زينة سائد دزدار-كفر عقب
ساره جمال ابو طاعة-القدس

سامي عصام دنفوره-رام الله
سرين منذر شيخ امين«بامتياز«-رام الله

سالمه سهيل كيلة-
سلسبيل احمد البرغوثي«بامتياز عال«-رام الله

شهد عمرو حمودة-القدس
شهد ماهر دسوقي-راَم الله
صابرين جمال نصر الله-البيرة

صهيب عبدالفتاح اقنيبي-البيرة
عبد اللطيف عامر حموده-خربثا بني حارث

عبير عوده سماره-بيت عور الفوقا
عالء ماهر مريدي-البيرة
عوض جعفر عمر-البيرة

فارس مهند بربار-بيرزيت
كاثرين زكي حصري-رام الله

كرمل بسام السلوادي-بيت جاال
الما خالد مصلح-رام الله

ليلى زياد الخطيب-بيرزيت
ليليان عالني زلوم-رام الله

لين منذر عوده-رام الله
مجدولين عبد المنعم مطري-بيت عنان

محمد تحسين غزاونة-الرام
محمد سمير كراجه-صفا

محمد عماد الدين عبد الكريم-رام الله
محمد ماهر بدران-رام الله

محمد محمود الشيخ-البيرة
محمود محمد معطان-برقة

مصطفى محمد عدوي-مخيم الجلزون
منقذ شحده دودين-كرزة

منى احمد صبح-المزرعة القبلية
منى محمد نوباني-مزارع النوباني

منيه احمد أبو لبن-القدس
مهاب مصطفى حافي-طولكرم

مي صقر الرجا-اريحا
ميا سامر شعباني-بيت حنينا

ميار حمدي سماره-بيت عور الفوقا
ميار سليمان مصلح-بيت ساحور

ميرا أمجد عفانة-كفر عقب
ميرال ناصر دياب-القدس

نعيمة هشام عباسي-القدس
نور محمد نوارة-المزرعة القبلية

هبه عطا غنيمه-عين سينيا
هديل حسين معمر-بتير

هديل عماد عواد-كوبر
ورده وفقي عواوده-دير دبوان

وسيم وليد حموده-بيتين
يارا عزمي طقطق-رام الله

يارا مالذ اللبدي-رام الله
يزن احمد عشاير-القدس
يزن لؤي عابدين-شعفاط

يوسف نعيم حسن-مخيم الدهيشة

احمد ناجح جرارعه-رام الله
ايليا هاني ابو العظام-رام الله
بالل عبداللطيف اعمر-جماعين

حنين أحمد السيد أحمد«بامتياز«-شعفاط
خالد منذر عودة-البيرة

دانه ايهم احمد-دير السودان
ديما عصام سعد«بامتياز«-بيرزيت

رغد عمار زغير-بيت جاال
رؤى محمد عياد-بيرزيت
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رؤى وائل حنون-بدرس
غاده عقل طقز-كوبر

فرح ضرار صالح«بامتياز عال«-
ليانا محمود سحويل-رام الله

مجد حاتم شهاب-بيرزيت
محمد جاسر عامريه-كوبر

محمد جعفر دارالطويل«بامتياز عال«-البيرة
محمود فوزي برهم-سيريس

مروه منذر قدوره-البيرة
نور احمد عرب-كفرعقب
هيا بشير سمور-البيرة

وليد أشرف حمد«بامتياز عال«-البيرة
يزيد جمال عمرو-دورا

اثير غانم ابو مخو-دير جرير
احمد ابراهيم طينة-مخيم قلنديا

احمد انيس نزال-خربة ابو فالح
احمد حاتم دار ناصر-صفا

احمد صقر ابو فخيده-رأس كركر
احمد فارس عرفات-طولكرم
احمد ماهر معالي-دير جرير
احمد مروان البكري-الخليل

اسالم محمد فاتوني-سلفيت
اسماء محمد حامد-سلواد

اسيل جاد الله زيبار-كوبر
اسيل يوسف مصري-شقبا

افنان غازي نوباني-مزارع النوباني
االء سمير شبانه-سنجل

امل منار جابر-البيرة
امير احمد مشعل-القدس

امين عبدالرحمن خواجا-عبوين
اياد كمال ابو غانم-

ايبك بدر شلبي-المزرعة الشرقية
ايمان أحمد غيث-بيت إكسا

ايمان رستم عم«بامتياز عال«-رام الله
ايمن حاتم عبد-بير نباال
ايه محمد سعيد-بيتونيا

بتول حسن بريجيه-المعصرة
بشار تحسين فار-رام الله

بشارة توفيق زكاك-رام الله
بيان تيسير مصطفى-عين سينيا

تاال ساهر الزغل-طولكرم

التخصص
العلوم المالية والمصرفية

تسنيم محمد قطوسه-دير قديس
تمارا امير البكري-القدس

جرير بشير الديك-كفر الديك
جميلة محمد خطيب-حزما

جنان أيمن اليده-بيت عور الفوقا
جنان ياسر زيد-رام الله

جيسيكا عصام دحو-راَم الله
حسام محمد عمايري-دورا

حال جمال صالح-عارورة
حمزه احمد عبد الرحمن-بيت ريما

خالد خميس شلبي-المزرعة الشرقية
خالد كامل اجرب-قبية

خليل موسى عياسي-رام الله
دارين سليم كركر«بامتياز«-الطيرة

داليه فتح الله مرعي-رام الله
دانيا هشام السالمين-الطيرة

دعاء بسام جبرين-رام الله
دعاء سامي ُعّكه-بيت حنينا

ديما اشرف زيد-جفنا
راما رائد سمرين-القدس

رامي وائل دار عاصي-بيت لقيا
راني ابراهيم مفارجه-بيت لقيا

رائد ساطي قاكي-المزرعة الشرقية
رزان جعفر عبد الغني-بيتللو

رزان جمال خاليله-رام الله
رزان نزار صبيح-الخضر

رغد جبران شماسنة-قطنة
رغد ظاهر قاسم«بامتياز«-الجديرة

رغد محمد حمد-رام الله
رغده ماجد طليب-بيت عور الفوقا

رنده نادر عوض-عطارة
رنده وليد بحر«بامتياز«-بيت أومر

رنيم محمد محمد-عبوين
رهام ابراهيم معاط-الظاهرية

رهف باسل مزاحم-عبوين
رؤى جهاد الديك-كفر الديك

رؤى محمد سرور-نعلين
رئام نشأت الريان-بيتللو

زخر فؤاد زخريا-رام الله
زيد اشرف مرار-رام الله

زينب حسام حامد-سلواد
زينه وليد ثوابته-دير جرير

ساجده عيسى خصيب-عارورة
ساجي نافز شاهين-عين عريك

سارونا ناصر مصلح-راَم الله
سجى باسم المليحات-بيتونيا

سجى ماجد زقوت-المزرعة القبلية
سدين خليل نتشة-القدس

سعيد نبال ابو علي-رام الله
سلمان ايمن ابو هنيه-نعلين

سليمان نشأت ريان-بيتللو
سما يزن حجير-بيتونيا

سماح عصام شريف-البيرة
سيرين نضال امطير-البيرة

سيلينا مازن حسين«بامتياز عال«-رام الله
شادي لطفي نصار-كوبر

شيماء ماهر ابو عواد-بيتونيا
صهيب ماجد سعد-المزرعة الشرقية

ضحى امجد ابو جلبوش-بيتونيا
ضياء نضال مومني-دير السودان

علي خالد حج علي-جماعين
علي سامي عبيدات-القدس

علي محمد قاسم-الجديرة
عنايه ماهر خواجا-رام الله

غاده خالد قدوره-مخيم الجلزون
غازي وائل نوابيت-البيرة

غسان امجد الريماوي-بيت ريما
فاطمه احمد موسى-دير عمار

فايلت سهيل صايج-بيرزيت
فراس جمال غبن-راَم الله

فيروز حابس جفارعة-رمون
قصي جمال عوايصة-الظاهرية
كريم موسى »حج حمد«-نابلس

لبنى منير خصيب-عارورة
لما عصام الغندور-راَم الله
ليالي ازور زينب-كفر مالك

ليان اياد غنام-رام الله
ليث عز طويل«بامتياز«-البيرة
ليث محمود ابو مخو-دير جرير
ماريو يعقوب ابو ديه-بيرزيت

مجدولين عبد القادر خطيب-بيت حنينا
محمد اسامه قرعان-البيرة

محمد ايمن نافع-نعلين
محمد إياد سحويل-عبوين

محمد أسامة خليل-مخيم قلنديا
محمد سامي غاوي-عتيل

محمد عبد الجابر عاروري-عارورة
محمد عبد الكريم عوده-مخيم دير عمار

محمد عبد اللطيف حسن-البيرة
محمد عمار خضيري-البيرة

محمود عبد الله عائده-رام الله
مريه نادي زبن-المزرعة الشرقية
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التخصص
المحاسبة

مصطفى احمد عميره-نعلين
معتز ايمن قنديل-رام الله

مالك باسل شهاب-رام الله
منار بسام ابو كامش-جماال
منى مروان اصبح-رام الله

مياسين عبد الله شاهين-كفر عقب
ميس وائل يغمور-كفر عقب

ميسان نشأت وهدان-عين عريك
نبيل ايمن طويل-البيرة

نقاء رفعت شيخ ابراهيم-رام الله
نور حسني عواشره-سنجل

نور خالد عليان-القدس
نور عبد القادر ابو عوض-رام الله

نور لومان الحج-كوبر
نورا نائل عطيه-كفر نعمة
نورا نزال عساف-رام الله

هبة الله فواز ابو زينة-قبالن
هبه فؤاد يوسف-كوبر

هال قاهر قعد«بامتياز«-أبو قش
هيا عدنان صافي-رام الله

وسيم باسم جعبه-بيت حنينا
يارا زياد جبريني-البيرة

ياسمين محمد امطير-كفر عقب
ياسمين محمد وشحه-بيرزيت

يزيد عادل سمري-بيت لقيا
يمام سلطان سعد-جفنا

يمنى جاد الله حجاز-المزرعة الشرقية

احمد امين فرخ-عنبتا
احمد بسام جرابعه-بيتين

احمد خالد سليمان-بيت عور التحتا
احمد رياض أبو رحمة-

احمد عادل صافي«بامتياز«-رام الله
احمد عزمي أبو حمدان-القدس
احمد علي حامد«بامتياز«-بيتين

احمد علي خواجه-بيرزيت
احمد عماد شوبكي-بيرزيت

احمد فهد ابو الرب-خربة خروبة
احمد ماهر جبرين-رام الله

اخالص نصر ابو سليم-رنتيس

اروى فواز ساليمه-القدس
اسامة زياد شيخ-بيت سوريك

اسامه ابراهيم حاليقه«بامتياز عال«-الشيوخ
اسراء ابراهيم جغمة«بامتياز«-البيرة
اسراء محمود حمدان«بامتياز«-البيرة

اسعد خالد جبر-كفر نعمة
اسماء باسل قطوسة«بامتياز عال«-دير قديس

اسيل حسام دوفش«بامتياز«-البيرة
اسيل فواز يونس«بامتياز«-سردا

اسيل ناصر رمانه-البيرة
اصول اكرم رضوان-بيتللو
افنان يوسف غيظان-قبية

االء عرفات دار عاصي-بيت لقيا
امل صالح علي-برهام

امل ماجد حموضة«بامتياز عال«-بيرزيت
اميره منذر اسعد«بامتياز عال«-البيرة

انسام جمال حداد-البيرة
اوس عاطف شهوان-حبلة

اية رشيد عصفور«بامتياز«-رام الله
اية ناصر عبدالله-دير عمار

ايناس عاطف قرعاوي«بامتياز«-بيتونيا
ايه ابراهيم علوان«بامتياز«-سنجل

ايه حسين زيدان-بيت ريما
باسمة جمال أبوغوش«بامتياز«-رام الله

بتول رافع بدران-القدس
براء سامي ابو الهوى-القدس

براءة نور الدين داغر-دير السودان
بشار نادر شناره«بامتياز«-رام الله

بشرى وليد حسين«بامتياز«-المطار 
بشير عامر بركات-عنبتا

بيان ناصر الطل-الظاهرية
بيسان عبد الله حمايل-خربة ابو فالح

تاال اياد غنام-رام الله
تاال خليل خالدي-بيتونيا

تاال محمد قبج-عنبتا
تاال محمود زيداني-البيرة

تالة مراد صالح-عابود
تالين ايهاب زيدان-رام الله

تبارك كمال ريماوي-بيت ريما
تسنيم عوده عوده-سلواد

تلين موسى خوري-رام الله
تمارا جمال الخضور-بدو

جمال محمود سيف-عبوين
جنات خيري هشلمون+-كفر عقب

جنان عبد المجيد مبارك-مخيم الجلزون
جنان يوسف عبيد-بيت لقيا

جنى عمار شعراوي«بامتياز«-الخليل
جنى مراد سليمان-عارورة
جوليا باسم منصور-صفا

حارث عطا طوافشه-سنجل
حسن عالء خلف«بامتياز«-جنين

حال حابس عم-البيرة
حال خالد ابو مشرف-البيرة
حال عادل حمايل-كفر مالك

حال ماهر عيد«بامتياز«-بيت حنينا
حنين جالل سليمان-دير السودان

حنين محمد ابو ارجيله«بامتياز«-عطارة
حنين نضال بركات«بامتياز«-كفر عقب

خالد سامي عبيد الله-وادي فوكين
خديجة حسني نافع-نعلين
خوله انور حسن-دورا القرع

دانا سلطان سليم«بامتياز«-بيتونيا
دانا وليد ياسر-بيرزيت

دانية باسل حمايل-خربة ابو فالح
دعاء احمد نمر«بامتياز«-خربثا بني حارث

دعاء عمر ابراهيم«بامتياز عال«-بيتين
دنيا هاني حوارث-بيتللو

رامي لؤي كرد-القدس
رانيا زياد خطيب«بامتياز«-بيتونيا

ربى دايج المطور«بامتياز«-بيتونيا
ربيع مراد عساف-الجيب

ربيع يوسف دار موسى-بيت لقيا
رتا يحيى صالح-بيتونيا

رزان امجد صالح«بامتياز عال«-عجول
رزان جمال علقم-عين قينيا

رشا محمود ابو عمر«بامتياز عال«-جماعين
رغد صالح سالم-عارورة

رغد عوض الله حامد«بامتياز«-سلواد
رغده يوسف حامد«بامتياز عال«-سلواد

رنا محمد براش-رام الله
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رناد عمر ابو شوشه-رام الله
رناس مهند ابو عليا-كوبر

رنين سفيان نخله«بامتياز عال«-بيتونيا
رهف عبد الرحمن خواجا-عبوين

رهف عثمان ارحيمه-بيت ريما
رهف معاذ جابر-البيرة

رهف نائل عبيدات-القدس
روان خليل ملصه-دير إبزيع

روان محمد مزهر-بيتونيا
روجينا هالل حاج«بامتياز«-دير السودان

رؤى حماد عاصي-بيت لقيا
رؤى عبد الحكيم عطالله-كفر عقب
ريم شريف غريب«بامتياز«-سنجل
زينب باجس خلف«بامتياز«-رنتيس

زينة أيمن ذوابة«بامتياز«-عنبتا
ساجده عبد المطلب عمار«بامتياز عال«-يبرود

ساجي علي عابد-البيرة
سارة سهيل صرصور«بامتياز عال«-البيرة

ساره جمال سيوري-رام الله
ساره سليمان العدم«بامتياز«-رام الله

ساره عز الدين حسين-دير قديس
سجا نبيل رمانه-رام الله

سجود جمال ابو حمص-بيرزيت
سجود حمزة بعيرات-كفر مالك

سجود صالح دار صالح علي-بني زيد
سجى عمر عودة-البيرة

سحر سفيان معمر-دورا القرع
سري عبدالرحمن ميمي-بيت حنينا
سلمى ابراهيم برغوثي-بيت ريما

سهاري محمد الديك«بامتياز«-كفر الديك
شذى علي شلة-البيرة

شذى مصطفى عرار«بامتياز«-قراوة بني زيد
شروق نضال عياد«بامتياز«-سلواد

شمس وليد شعبان-الجلمة
شهد زياد أبو رميلة-القدس

صابر موسى روب«بامتياز«-خربثا المصباح
صابرين جمال نخله-رام الله

صالح نبيل خليل-رام الله
عبد الرازق موفق برغوثي-كوبر

عبد الرحمن حسين دار عاصي-بيت لقيا

عبد الرحمن محمد فراخنه-دير جرير
عبد الرحمن وليد عصفور-قفين

عبد الله اسماعيل عالن-أبو قش
عبدالرحمن منجي قاسم-عبوين

عبير احمد بكيرات-القدس
عبير صالح عاصي-بيت لقيا

عدنان حفظي ابو شعيب-جماعين
عروبة عبد اللطيف دار خليل«بامتياز«-مخيم دير عمار

عرين ماهر مفارجه-بيت لقيا
عال فهمي حسن«بامتياز عال«-رمون

عالء منصور القطش-البيرة
علي محمد ريحان«بامتياز عال«-رام الله

عندليب خالد ريماوي-بيت ريما
عهد محمود دغره-كفر عين

غاده جمال محمد«بامتياز عال«-بيرزيت
غدير عبدالرحيم حامد-سلواد

فاتن خليل بدر-بيت دقو
فاطمه احمد عوده-دير عمار

فداء سامي نصار«بامتياز«-الجانية
فراس محمد ولجي«بامتياز«-أريحا

فهد عبد اللطيف ذيب-شيبتين
فوزي خالد خضر-البيرة

قمر يسري عساف-الجيب
قيس مامون ابوعين-سردا

كرامة أحمد قدح-شقبا
كريم حاتم شاعر-سبسطية

النا فؤاد ابو عقل-بيت ريما
النا محمود شلطف-رام الله

النا موسى عواوده-البيرة
لجين محمود داود-دير غسانة

لقمان عاهد ساحوري«بامتياز عال«-سنجل
لمار عالن نجوم«بامتياز عال«-رام الله
لمى ابراهيم جاد الله-بيت عور التحتا

لمى سعد الدين سعدي«بامتياز«-رام الله
ليالي مروان قرعان-البيرة

ليان انور حافي-رام الله
ليان جهاد شحادة«بامتياز عال«-أريحا

ليث غسان عمر-دير السودان
ليلى جمال دار علي«بامتياز«-برهام

لينا سعد بعيرات-كفر مالك

لينا لقمان زياده«بامتياز«-البيرة
مالك محمد أبو صوي-القدس

مايا يعقوب ابو ديه-بيتونيا
مجد رافت شهابي-القدس

محمد احمد زبادي«بامتياز عال«-رام الله
محمد احمد سليمان-بيت عور التحتا

محمد اسماعيل حمد«بامتياز عال«-الطيرة
محمد امين طميزة«بامتياز عال«-بيتونيا

محمد حسن عاصي-بيت لقيا
محمد سامر زق-بيرزيت

محمد سعيد »علي محمد«-بيتونيا
محمد صقر حناتشه-راَم الله

»محمد فادي« جميل ابو الكباش-بيرزيت
محمد فتحي جمال-عزون

محمد ماجد حسن-دير السودان
محمد ناصر عنابي-مخيم االمعري

محمد هاني مهنا-أبو شخيدم
مرام جمال ابو سليم-بيتونيا

مرح عبد الخالق داود«بامتياز عال«-دير غسانة
مريم سهيل صرصور-البيرة

مريم عبد السالم الخطيب-رام الله
مصطفى باسم جواريش«بامتياز عال«-بيتونيا

معاذ موسى دار عابد-البيرة
معتصم رشدي شحادة-الولجة

مالك عبد الله سمحان-اللبن الغربي
مالك علي غزاوي+«بامتياز«-بيتونيا

ملك معتصم الجوابره-البيرة
منار اسماعيل دار موسى-دير عمار

منتصر محمود ابو سيف-بيتونيا
مها فيصل مليحات«بامتياز عال«-بير نباال

مها مازن قعد«بامتياز«-أبو قش
مهدي وجيه مزاحم-عبوين

مهنا احمد فقيه-قطنة
مهند رافع شريتح-المزرعة القبلية

مهند محمد عورتاني«بامتياز«-عنبتا
مهيب نبيل حموز-مخيم قلنديا

ميار سامي عساف-بيرزيت
ميار عالن نجوم«بامتياز عال«-رام الله

ميس خليل بنوره-بيت ساحور
ميس رفيق شقير-رام الله
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ميس زيدون مصلح-عين يبرود
ميساء جهاد بشارات-رام الله

ميسم خالد ابو زر«بامتياز عال«-بيرزيت
نتالي يوسف وصايا-الطيرة
نتلي هاني مصري-رام الله

نخلة مامون شقير-جفنا
نداء حسن سليم-رنتيس
ندى محمد معطان-بيتين

نسرين جمعه ابوعواد-مخيم قدورة
نسرين نائل صالح-رام الله

نسمة عاهد سليمان«بامتياز«-خربة ابو فالح
نعمة إبراهيم زهور«بامتياز«-البيرة

نور الدين هاشم دارطه-قطنه
نور فراس طوقان-نابلس

نور محمود سالمة«بامتياز«-بيتونيا
نوران موسى ريحان«بامتياز عال«-بيتونيا

نيقوال هاني ابو خضر-رام الله
نيماال جورج صوصو«بامتياز«-رام الله

هدايه محمد خطباء-عطارة
هديل رشيد ابراهيم-كفر عقب
هديل محمود الخطيب-عطارة

هديل نضال رجب«بامتياز«-رام الله
هيا صبري ديك-بيتونيا

وسام زكريا عويضات«بامتياز«-الشيوخ
وسام مهدي الباسطي-القدس
وسيم عثمان حمد الله-بيت لقيا

وعد منذر المغربي-بيتونيا
وفاء نواف شريتح«بامتياز عال«-المزرعة القبلية

وليد اياد جانم-طولكرم
وليد عالء صالح-بيرزيت

يارا ربحي سليمان«بامتياز«-بيت عور التحتا
يارا عائد فوالحه-سنجل

يحيى عقل ربيع-المزرعة القبلية
يحيى معز لدين الله الطويل-البيرة

يزن ثروت ابو بكر-رام الله
يزن سعدي زريق-الناقورة

يعقوب ميشيل عواد-رام الله
يمنى عبد الكريم ابو عين-رام الله

يوسف بسام زكاك-رام الله
يوسف سهيل حمد-عبوين
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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 برنامجــًا مــن هــذا النــوع. كمــا كانــت بيرزيــت أول جامعــة تطــرح برنامــج 
ماجســتير فــي التربيــة فــي العــام األكاديمــي 1977/1976. وتــم توســيع دائــرة التربيــة وعلــم النفــس لتصبــح كليــة للتربيــة عــام 

.2011/2010

وتضــم الكليــة دائرتيــن: دائــرة المناهــج والتعليــم، التــي تقــدم درجــة البكالوريــوس فــي تعليــم االجتماعيــات للمرحلــة األساســية 
العليــا ودرجــة البكالوريــوس فــي تعليــم اللغــة اإلنجليزيــة كلغــة أجنبيــة، ودائــرة التربيــة الرياضيــة التــي تقــّدم درجــة البكالوريــوس 
ــة الرياضيــة، ومؤخــرًا فــي العــام2021-2022 تــم اطــالق ببرنامــج بكالوريــوس التعليــم الجامــع  فــي برنامــج بكالوريــوس التربي
والتربيــة الخاصــة.  كمــا تقــّدم الكليــة برنامــج دبلــوم التأهيــل التربــوي للمرحلــة الثانويــة فــي تســعة تخصصــات مختلفــة. كمــا 
ــم فــي  ــى النهــوض بمســتوى التعلي ــزات ويهــدف إل ــة يضــم ســت تركي ــًا علــى مســتوى الماجســتير فــي التربي تطــرح برنامج

فلســطين مــن خــالل البحــث والممارســة.
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التخصص

التخصص

التخصص

التأهيل التربوي للمرحلة الثانوية 
مسار تعليم التخصص

التربية الرياضية

تعليم اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية

ابرار نعيم عليان-
االء راغب عابدين-
امير عالء حمدان-

اياال وليد عنبتاوي-بيت حنينا
تسنيم جمال عموري-
تسنيم حسام حمدية-

تمارا اكرم قواسمه-
عمار فؤاد حمدية-
لمى شاهر زغير-

مجدولين بسمان ياسين-
مروة عيسى بوجه-

نبال رائد محفوظ-القدس
نرمين فضل جاد الله-

ابراهيم اسحق نسيبة-القدس
ابراهيم خليل ابو غنام-القدس

احمد ماجد بيطار-القدس
ادم صابر طينة-كفر عقب

اصالة رشدي ابو علي-مخماس
اصاله محمود درس-بيتونيا

االء خير الدين سليمان-البيرة
االء فراس غانم-كفر عقب

امل نجاة مهنا ابو علي-رام الله
امين مراد رمضان-الطيرة
اوديليا زهير سمرين-بدو

ايمان عيسى عمري-خربة ابو فالح
ايه محمد معالي-دير جرير
باسل رامي غنيم-القدس
براءة خالد عبيدات-القدس
بشار ناصر شوبكي-سردا
بالل صبحي حماد-سلواد

حسين رافي عصفور-سنجل
حمزة عصام هيموني-القدس

حنين جمال نتشة-القدس
خليل محمد اسعد-كفر عقب

ُدنيا عماد صياد-القدس
رانيا عالئي عبيدي-القدس

رغد حسن شهوان-البيرة
رنا محمد أبو غنام-القدس
روال ابراهيم زين-القدس
زكريا بالل الرازم-القدس

سحر ابراهيم زين-القدس
سهام ناصر ابو الهوى-القدس

سيرين انور مقبل-بيت حنينا
سيف االسالم سالمه ريحان-مخيم االمعري

شهد أحمد حمدان«بامتياز«-مخيم شعفاط
ضحى انور ابومريم-برهام

عبد الرحيم عاهد شومان-خربة ابو فالح
عرين ابراهيم نجدي-القدس

علي غسان عودةالله-العيسوية
عودة هيثم قرعوش-دير بلوط

فهد غازي كنعان-القدس
قصي مأمون ابوصوي-القدس

كارين هاني ابو عوكل-القدس
النا بشير شريتح-المزرعة القبلية

النا مازن حالق-بيت حنينا
لين اسالم كبها-كفر عقب

لين عماد قراقره-البيرة
محمد ابراهيم صالح-مخيم شعفاط

محمد امجد عبيد-العيسوية
محمد ثائر لدادوه-المزرعة القبلية

محمد عدنان ابولبده-بيت حنينا
محمد علي عبيد-العيسوية

محمد عماد عبدربه-بيت صفافا
محمد كامل فرحات-دير دبوان
محمد محمود صيام-القدس

محمد نبيل دبوس-بيتونيا
محمد وليد سعيدة-القدس

محمد ياسر حج محمد-المغير
محمود عدنان دار يوسف-كوبر
محمود محمد حمدان-شعفاط

محمود مراد شاويش-كفر عقب
مراد عبد الباسط ابو سرور-بيت صفافا

مرزوق خالد زواهرة-القدس
مريم خالد زيد-بيرزيت

معتز أسامة عبد ربه-بيت صفافا
معتز جمعة علي اسماعيل-عين عريك

مالك أديب أبو عواد-كوبر
ملك محمود مغربي-القدس

منار حاتم جعبه-القدس
مهدي جمال كسواني-بيت حنينا

نسيم خليل صرصور-القدس
نور ناصر ابوخاطر-القدس

هبه عوض الله بهلوان-القدس
هشام يوسف بزبز-القدس

وفاء حسام ابو خضير-شعفاط
ياسمين ايمن محيسن-كفر عقب

ياسمين يونس أطرش-القدس
يزن حازم ماني-شعفاط
يزن حامد عالمة-القدس

يزن نادر شريتح-المزرعة القبلية
يزيد مراد الدجاني-القدس

يوسف إبراهيم أبو الهوى-القدس

ابرار محمد زهور-بيت حنينا
اسيل رمزي محيسن-العيسوية

ايات انور عبد الباسط تميمي-شعفاط
اية صدقي عاصي-بيت لقيا

ايناس عبدالله مجاهد-القدس
ُأسيفة سفيان طه-بيت حنينا

بتول حامد هلسه-القدس
بيان وائل جمجوم-عناتا

تاال أمجد أبو نجمة-القدس
تاال خليل حواش-القدس
تاال نضال عبيدي-القدس

تمار يحيى جوالني-القدس
دياال حاتم سرور-نعلين

دينا مسعود بدر-بيت لقيا
ريم مهند عواد-رام الله

سندس خليل خضور-بدو
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شادن جمال برناطة-بلعين
شهد أسامة أبو عيشه-بيت حنينا

شهد عبد الحميد حسين-عناتا
صابرين احمد سهيل-بيتونيا
عروب عمار عليان-العيسوية

فاطمة عمران ساليمة-القدس
فايزه خليل ابو لبن-القدس
قصي محمد معطان-برقة

ليان سمير بزبز-القدس
ليم معين الشامي-القدس

لينا رأفت مسالمه-سنجل
مايه حسن عوض-سلفيت

ميساء حسام عوض الله-كفر عقب
نوال ناصر ناصر-القدس

هداية اشرف سوميرة-القدس
هزار داوود خضور-القدس

اريج أيوب محسن-عناتا
اريج ميسر سعد-المزرعة الشرقية

اسماء إبراهيم شحادة-القدس
امال معتصم عابد-البيرة
امل ماجد نيروخ-القدس
اياد محمد ثبته-شعفاط

بيان يحيى ابو سبيتان-القدس
بيلسان عبد المجيد ابو الحالوة-حزما

تسنيم ماهر طحان-العيسوية
تقي الدين أمين فتيحه-القدس

دينا صليبا عاصي-الطيبة
ربى خالد تميمي-القدس

رزان اسامة حماد-كفر عقب
رزان منصور زغاري-كفر عقب

رنين خالد ناصر-رام الله
رنين وائل ابو قطيش-القدس

زها سالم خوريه-الطيبة
سامر نائل جمجوم-عناتا

شهد عبد الكريم ساليمة-مخيم شعفاط

التخصص
معلم المرحلة األساسية العليا - 

تعليم االجتماعيات

شهد كامل عبيدات-القدس
شيماء جميل محيسن-شيبتين

ضحى محمد قنداح-أبو شخيدم
عبير منير حنفية-كفر عقب

علي يوسف اشتيه-القدس
عمران ناصر ابو خروب-القدس

فاطمة باسم الشريف-كفر عقب
فهيمه محمود عصفور-سنجل
فوزية بسام ابو ناب-القدس
لورينا عارف طناطرة-أم صفا

لونا محسن سباتين-بيت صفافا
مرام منصور سلهب-بيت حنينا

منار فيصل بدران-كفر عقب
نمير محمد نجدي-القدس
نور سعيد قرش-القدس
نور عيسى دباغ-القدس

نورا مسعود زعنون-شعفاط
نيبال ابراهيم درباس-العيسوية

والء أسعد الطويل-القدس
يارا ماهر عليان-بيت صفافا
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كلية الحقوق واإلدارة العامة

تأسســت الكليــة عــام 2004 نظــًرا لحاجــة فلســطين المتزايــدة إلــى متخصصيــن ومهنييــن ذوي كفــاءات ومهــارات عاليــة فــي 
مواقــع ووظائــف متصلــة بالشــأن العــام والقطاعيــن الخــاص واألهلــي؛ فــي المجــاالت والمهــن القضائيــة والقانونيــة، 

والوظيفــة العامــة، والعلــوم السياســية والعالقــات الدوليــة.

تطرح الكلية 11 برامجا أكاديميا تؤدي إلى درجة البكالوريوس، و5 برامج أكاديمية تؤدي إلى درجة الماجستير.
دوائر الكلية: القانون، واإلدارة العامة، والعلوم السياسية.
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التخصص
اإلدارة العامة

ابراهيم فيصل قنديل-بيت سوريك
احالم شاهر وشحة-بيرزيت
احمد سائد علوي-دير جرير

احمد مؤيد برغوثي-دير ابو مشعل
ادهم لويس قطمه-جفنا

اريج عبد الغني عالوي-عبوين
ازهار محمد ربيع-بيت عنان

اسراء احمد حامد-سلواد
اسماء عبد الرحيم زبن-المزرعة الشرقية

اسيل كنعان زيادة-بيتللو
اقبال نبيل عاروري-عبوين

االء عماد غيث-المطار 
اماني سعيد حميده-المزرعة الشرقية

امل باسل شريتح-المزرعة القبلية
اميره علي درس-راَم الله
انس علي ريحان-رام الله

انوار هاني أبو رحمة-بلعين
اية خليل شريتح-المزرعة القبلية
ايمان عز الدين فتياني-القدس

ايه ايمن مسالمه-سنجل
ايه حسام بواطنه-عجول

ايه عماد حلس«بامتياز«-البيرة
ايهم طارق ابو قرع-المزرعة القبلية

بشرى جهاد دار حمدان-البيرة
بالل احمد شوابكه-بيتونيا

بيان نعيم عبد سالم-القدس
تامر جريس خوري-عابود

تامر زياد جاسر-بيرزيت
تقوى محمد ابوسمره-سردا

تيماء إسماعيل الطيبي-عين سينيا
تيماء نزار خطيب-الرام
جواد محمد توام-جبع

جوالن محمد عوض-بدرس
جين جوني فواضله-عابود

حال موسى »خوري نصر«-رام الله
حنا عماد شاهين-بيرزيت
حنان حسن شله-رام الله

خالد وليد غيظان-قبية
داليه وليد الصوالحي+-بيتونيا

دانا محمد شروف-القدس
دانه يوسف شيخ عبدالفتاح-راَم الله

دعاء عمر عاصي-بيت لقيا
دالل وليد شيخ-بيت سوريك
دنيا موسى دجليلي-القدس

ديانا ياسين لدادوه-المزرعة القبلية
ذكرى محمد سعيد الشيخ قاسم-البيرة

ذكرى محمود فقيه-قراوة بني زيد
رجاء محمد احمد-جوريش
رزان امجد شالتوه-عابود
رقيه عليان هندي-بيتونيا

رنا رضوان ابو رحمة-بلعين
روان رأفت مشيعل-عبوين

روان عاجل عثمان-جماال
روال محمد كوك-ترمسعيا

رؤى جمال نمر-القدس
رؤى لؤي عطاونه-بيت كاحل

ريتا حسن سليم-البيرة
زاهي محمود مصطفى-دير ابو مشعل

زهره محمد عبدالجواد-جيبيا
زينة هشام العبد سالم-القدس

سالي أيمن ابو كويك-البيرة
سالي طالب صرصور-بيتونيا

سجى فاروق شريتح-المزرعة القبلية
سجى يوسف العواوده-دير دبوان

سرين احمد ابو قرع-المزرعة القبلية
سعد محمد داود-بيت دقو
سلينا سلمان خوري-عابود

سماح أحمد منصور-أبو شخيدم
سماح أنور حامد-سلواد

سندس يوسف عاروري-عبوين
سهر محمود ابوشقره-كفر  عقب

سهير راجح فقهاء-سنجل
سوسن محمد عمري-خربة ابو فالح

شذى نائل شريتح-المزرعة القبلية
شروق نضال ناصر الدين-القدس

شرين عبد الله عثمان-عبوين
شهد ايوب فالحين-كوبر

شهد منذر محتسب-الخليل
شيماء عبد الناصر ضيف الله-البيرة

صابرين ممدوح بواطنه-عجول
ضحى حسام ابو علوي-دير جرير

عادل ماهر حماد-سلواد
عاصم جبر الدغره-كفر عين

عبد الغني عبد المجيد زبن-عارورة
عبد المحسن غسان حسن-دورا القرع

عبدالقادر عزيز حسان-سلفيت

عبير حسن بدر-رام الله
عروب محمود دارعمر-دير إبزيع
عفيفه نادر هيالنه-عين عريك

عال ياسر جبر-كفر عقب
عالء »محمد حربي« نتشة-البيرة

عمر جواد بني عوده-بيت لقيا
عمر خالد قطاوي-مخيم الجلزون

عمر وليد جبرين-العيزرية
غيداء نافع حماد-مخيم قلنديا

فائق سيمون خوري-عابود
فراس محمود قعد-أبو قش
فيروز زياد موسى-بيت لقيا

قسام نسيم حلبي-رمون
قصي علي جابر-كفر عقب
قمر وليد صوالحي-الطيرة

الرا معاويه اقنيص-دير جرير
النا اشرف سلهب-رام الله

ليانا رائد حمد-القدس
ليلى جمعة عثمان-عبوين

لينا شريف نخله-مخيم الجلزون
ماريمار خضر سعد-بيرزيت

مالك خميس ابو كويك-مخيم االمعري
محمد مازن شرباتي-كفر عقب

محمد محمود حلحولي-قبية
محمود احمد غيظان-قبية

مرام سامر خلف-بيتونيا
مرح بسال ابو خطاب-رام الله

مروى فهد خواجا-بيتونيا
مشلين ميالد عواد-جفنا

مصعب راضي حجازي-القدس
معن درويش خواجا-رام الله

مهدي اشرف علي-بيت عور التحتا
ميسون ناجح »محمد احمد«-الرام

نانسي محمد عويسي-بيتونيا
نداء عبد الله عبد ربه-الجيب

ندى كمال كحلة«بامتياز«-رمون
نهال عبد الحكيم سحويل-عبوين

نور وائل قعدان-راَم الله
نورس باسم موقدي-الزاوية

نيفين عبد الناصر سالمين-البيرة
هديل محمود خطيب-المزرعة القبلية

وليد خالد ريناوي-القدس
ياسمين علي فراج-جفنا

يزن يوسف صافي-مخيم الجلزون
يونان دانيال سمرين-عابود
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التخصص

التخصص

التخصص

التخصص

التخصص

التخصص

التخصص

رئيسي اإلدارة العامة / فرعي العلوم 
السياسية

رئيسي العلوم السياسية / فرعي 
االدارة العامة

رئيسي العلوم السياسية / فرعي 
اإلقتصاد

رئيسي العلوم السياسية / فرعي 
دراسات المرأة

القانون

رئيسي العلوم السياسية / فرعي عالقات 
دولية

رئيسي العلوم السياسية / فرعي 
الفلسفة

اويس جالل خواجا-نعلين
تيماء علي صافي-مخيم الجلزون

عباس محمد كنعان-مخماس
محمد نديم سلمان-دير السودان

احمد محمد ابو يوسف-عقابة

شهد حسام زير-كوبر

ابراهيم موسى العبيات-أم صفا
احسان محمود ابو قطيش-مخيم الجلزون

احمد جمال طوافشه-سنجل
احمد فهمي ابو صبيح-مخيم الجلزون

ادم هاني حمدان-رام الله
اسامه يحيى سالمة-دير إبزيع

اسالم سامر حامد-قلقيلية
اسماعيل محمد قصاص-البيرة

اياد مجدي قاسم-بيرزيت
ايه موسى بني عوده-رام الله

ايهاب احمد حسان-شقبا
باسل محمد مجدوبه-بيتونيا

بهاء زاهي بلوط-بيتا
جريس نيقوال ريادي-رام الله

ديانا ناصر القواسمي-الخليل
رزان محمد شجاعيه-دير جرير

رغده عمر العبد-كوبر
روجينا شرحبيل الصيفي-رام الله

ريتا حسن عبد دالل-جفنا
سارة سنان الخطيب-رام الله

ساره عبد الكريم مخارزه-بيتونيا
سحر نادر عريقات-أريحا

عدي احمد النبريصي-رام الله
عدي خالد ابويمن-رام الله
عالء نشأت ريان-بيت دقو

قيس عامر عايديه-مخيم االمعري
مازن رمضان شراكه-دير عمار

محمد حمزة عكوش-جبع
مريانا سامي شاهين-بيرزيت

مريم حاتم شويكية-القدس
ملك رباح بدران-رام الله

ميس أشرف ناصر الدين-الرام
نرمين علي غانم-دير إبزيع

احمد حسام خضر-مخيم بالطة
شيماء رائد بدران«بامتياز«-طولكرم

اسالم امجد قعد-أبو قش
ايه ناصر العبد-قطنة
حال محمد عابد-البيرة

دعاء اكرم دراج-خربثا المصباح
ديمه ايمن ابو رداحه-بيتين

رانيا منذر مزهر-دير نظام
شادية احمد الجراعي-رام الله

شهد محمد حمد-الطيرة
شهد ناصر بحيص-بيتونيا

عبدالله أحمد ابو حبسه-كفر عقب
فؤاد لويس قطمه-جفنا

معن حذيفه مهنا-دير جرير
مالك حسين عوده-دير عمار
هديل هيثم جبران-القدس
هشام صبري ديك-بيتونيا

وسيلة ماهر طه صافي-رام الله

نسيم محمد عرار-قراوة بني زيد
وداد عمر أبو فرحة-القدس

ابراهيم هشام الدغمة-رام الله
احمد حمدان هريش-بيتونيا

احمد سعيد شريتح-المزرعة القبلية
احمد عبدالقادر أبوزيد-دير قديس

اروه مراد ابو عبيده-القدس
اسراء شريف يونس-سلفيت

افنان غالب بدر-البيرة
االء جواد ابراهيم-رام الله

اليسيا سيمون بحبح-رام الله
امجد محمد شوامره-البيرة

امير لؤي جاسر-بيرزيت
اناغيم صالح ابو مياله«بامتياز«-الخليل

انتصار حسين لدادوه-المزرعة القبلية
انوار فاروق ابراهيم-دير إبزيع

اية فالح سليم-جبع
اية محمد عويضة«بامتياز عال«-القدس

ايلياء خالد أبوحجلة«بامتياز«-الطيرة
ايمان عثمان خليفه-عين عريك

ايمان محمد حماد-سلواد
ايه عبد الكريم لدادوه-المزرعة القبلية

ايه علي طويل-دير إبزيع
باسل يوسف الجرادات-البيرة

تاال بالل شبيطه-عزون
تاال سامي عليان-بيت صفافا

تاال مهدي حلبي«بامتياز«-القدس
تاله ابراهيم عواد«بامتياز«-بيرزيت
جميله »محمد نبيل« دبدوب-البيرة

جنان جميل خصيب-البيرة
جيهان مازن حسين«بامتياز«-راَم الله

دارين منور اقرع-رام الله
داليا روحي فار-رام الله

دانييال لويز حصري-راَم الله
دنيا جهاد عبد الرحمن-سلفيت
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دنيا طالب سليم«بامتياز«-سلفيت
ديما عبد السالم أبو عسكر-الطيرة

دين علي غنام-دير دبوان
دينا سعدالدين »يونس الحسيني«-القدس

دينا محمد ثابت-بيتونيا
ربى علي زيد-قلقيلية

رزان فخري علوي-دير جرير
رزان فرج زاهده-الرام

رزان منذر مسالمه-سنجل
رشا عبد الفتاح دار حميده-المزرعة الشرقية

رواد ابراهيم الفروخ-راَم الله
روان يوسف دار عاصي-بيت لقيا

رؤى عادل زياده-بيتللو
ريناد أحمد بطاش«بامتياز«-مخيم شعفاط

زينه محمد ابورحمه-بيتونيا
ساره عوده النجار-بيتونيا

ساره وليد الحاج عبد«بامتياز عال«-عابود
ساندي عبد الرزاق الحوده-راَم الله

سعاد إياد عويس-عابود
سما طلعت سليمان-البيرة
سناء عدنان ياسين-بلعين

سوزان موسى صبيح-القدس
سيما حسن عساف-الرام

شهد إسماعيل أبو خليفة-مخيم شعفاط
شهد سعيد اسليم-سلفيت

شهيره محمد ياسين«بامتياز«-بيت عنان
صابرين عماد غبون-بيتللو

صفيه خالد قاضي-رام الله
ضمير محمود قراعين-البيرة
طارق محمد ابراهيم-رام الله

عروب علي لدادوه-المزرعة القبلية
عالء خالد بدران-رام الله

علي شفيق شلش-شقبا
عمر عيسى عبد الغني-كفر مالك
غرام هارون راضي-اللبن الغربي

غريسان عماد شامية-الطيرة
غيداء غازي السخن-القدس
فاطمه احمد عياش-رافات

فداء أسد ساليمة-كفر عقب
فنيسا »جوزيف يوسف« حيحي-بيت لحم

فيفيان يحيى رياض-رام الله
قصي علي دار زيد-مخيم الجلزون

قمر علي ابراهيم-القدس
قمر محمد بدوان-كوبر
الرا ابراهيم اجرب-قبية

النا ماجد يونس-سلفيت
النا محمود صدقه-المدية

لبنى عز الدين صالح-رام الله
لوجين حفظي ابو خلف-القدس

لور بسام صالحي-رام الله
لونا ايمن الحامد-رام الله

لونا عماد ياسين-كوبر
لؤلؤه فاروق زهور-خربة ابو فالح

لين فيصل عورتاني-رام الله
ماريهان عمران القريشي-رام الله

مجد صالح حج مير-رام الله
محمد جميل حمد الله-راَم الله
محمد حبيب ابو نفيسه-البيرة

محمد خالد اشتية-القدس
محمد سائد عفوري-البيرة

محمود سامح عنايه-قلقيلية
محمود محمد أبودياب-القدس

مراد منير رجوب-دورا
مرح خالد رضوان-رام الله

ملك مأمون عتيلي-رام الله
موسى محمد صياد-القدس

ميار عبدالكريم ابو عصفور-سنجل
ميران عز الدين دغره-كفر عين

نادين نديم قدادحه-عطارة
نتلي محمود مصلح-رام الله

نرمين جبريل مصطفى-القدس
نهاية زهير ابو قرع-المزرعة القبلية

نور شعبان عساف-البيرة
هبة محمد حمدان-القدس

هديل ياسر ابو قرع-المزرعة القبلية
هيا اشرف الصالح-طولكرم

هيا عامر خلف-رام الله
هيا محمد ظرف-القدس

وئام فواز سالم-اللبن الغربي
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كلية الصيدلة والتمريض والمهن الصحية

تأّسســت كليــة الصيدلــة والتمريــض والمهــن الصحيــة عــام 2008 لبنــاء قــدرات بشــرية فــي مجــاالت الصيدلــة والتمريــض 
ــة  ــر البحــث العلمــي فــي هــذه المجــاالت، ودعــم التنمي ــة للمســاهمة فــي رفــع المســتوى المهنــي، وتطوي والمهــن الصحي

ــة. الشــاملة فــي فلســطين والمنطق

تضــم الكليــة 4 دوائــر أكاديميــة، هــي: التمريــض، التغذيــة والحميــة، عــالج النطــق والســمع، والصيدلــة، ويلتحــق بهــا الطلبــة 
للدراســة فــي أربعــة برامــج بدرجــة البكالوريــوس وبرنامــج فرعــي فــي التغذيــة والحميــة، إضافــة الربــع برامــج فــي الماجســتير 

هــي: تمريــض األورام، العلــوم الطبيــة المخبريــة، وتكنولوجيــا الصناعــة الدوائيــة، صحــة المــرآة.
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التخصص

التخصص

التخصص

التغذية والحمية

دكتور صيدلي

التمريض

اسراء اياد رمال-سلفيت
اليزابيث جان خيو-رام الله

اوريان روبير حوش-بيت لحم
ايدن ماهر خير-بيت ساحور

ايه جمعه شراكه-مخيم الجلزون
بيرتا طارق متواسي-بيت جاال

تاال سمير عفانة-بتونيا
رؤيا عبد الفتاح قطنه-قبية

ساره جمال يونس«بامتياز«-الطيرة
ساره مروان دعيبس-الزبابدة

سناء كريم شاهين«بامتياز«-عين عريك
سندس عبد الرؤوف زغل-القدس

سندس محمود مجدوبه-بيتونيا
فرح سعد ابو زيد-دير قديس

لجين ايوب يعيش-نابلس
لميس مصطفى محتسب-بيت حنينا

ليالي فادي مصيص-الطيبة
ليان سامي ناصر-بيرزيت

ليديا »اسحاق فادي« كيله-بيرزيت
ليلى انور البدوي-رام الله

مارلين مصطفى سكارتون-الجديرة
ماريا غانم غانم-جفنا

مليكه حسام عرفات-جنين
ميرال منذر اسعيد-الزبابدة

ميرنا فكتور اسطفان-القدس
نورا محمد مصري-البيرة

نيرمين عرفات شافعي-البيرة
ياسمين عيسى جوده«بامتياز«-رام الله

احمد راضي ثلجي-الخليل
احمد فريد عمر«بامتياز«-رمون

احمد محمود كحله-رام الله

اسالم أشرف سعيد-بير نباال
اسيل احمد ديك-كفر نعمة

اسيل يوسف جبرين-الظاهرية
امنه امين عواوده-دير دبوان

ايمان عاكف راضي-اللبن الغربي
ايناس خالد ابوصبيح«بامتياز عال«-القدس

جنا نائل رمضان«بامتياز«-بير نباال
جهان ضياء الدين برغوثي«بامتياز«-كوبر

حسن ابراهيم ثوابتة-القدس
دانيا جميل القصاص-بيت لحم

دعاء أيمن دارعابد-البيرة
راسم جواد ترهي-القدس

رافت عبدالله سويطي-بيت عوا
رزان عايد ابو حمده-الزاوية
رنا علي قشقوش-بيرزيت

روان خضر جوالني-كفر عقب
رؤى أحمد شريتح-بير نباال
ريم عبد الله ابو زيد-البيرة

ساره خليل صافي-كفر عقب
سجود عماد عاروري-عارورة

سجى احمد االسمر«بامتياز«-بيت ريما
سدين وائل جوالني-كفر عقب

سهام عادل شويكي-القدس
سوار أحمد سالمة-بديا

صفوان اسامه فرج-بيت صفافا
عائشة احمد علوي-القدس

عبد الله محمد عبد الحليم-بيتللو
عدنان محمد أبو عرقوب«بامتياز«-كفر عقب

فاطمه جمال جباره«بامتياز عال«-ترمسعيا
فريال ماهر بلبيسي-القدس

النا محمد الخطيب-مخيم الدهيشة
النا محمود هشلمون-القدس

لمياء عاهد بكري-القدس
ماريمار محمد شلعوط«بامتياز«-أبو قش

مالك محمد جادالله-القدس
محمد خضر صالح-الخضر

محمود باسل ساليمة-مخيم شعفاط
مرادي يوسف طه-سردا

نداء فارس سرحان-بيت صفافا
نور ايمن حمدان«بامتياز«-البيرة

ابراهيم محمود عبد ربه-بيت صفافا
احالم علي فراج«بامتياز«-كفر مالك

احالم محمد عواوده-السموع
ارجوان سامي قرش-القدس
اسراء أحمد مفارجه-بيت لقيا

اسراء مصطفى عويسات-القدس
اسيل سامي طليب-دير إبزيع

اسيل ماهر الجمل-بيرزيت
اسيل مصطفى بطحة-القدس
االء انور مصطفى-دورا القرع

الين رأفت نصر-المغير
ايه حمدو دار موسى-بيت لقيا

خلود خالد غازي-جماعين
دانا احمد صدقه«بامتياز«-رام الله

دانا ايهاب جوزع-القدس
روان يحيى حمايل-كفر مالك

روال فائق فراخنة-دير جرير
ريم خليل سرور-نعلين

زينه عدلي بزار«بامتياز عال«-بيتللو
سرين عبد المجيد يحيى-بيتونيا

سوار نصر ابراهيم-كفر جمال
شيماء عبد السالم دوابشه«بامتياز«-رام الله

صابرين يحيى دار صالح-عارورة
صالح ناصر عقل-بيت صفافا

صبحه كاظم معطان«بامتياز«-برقة
عال هاشم محمد-خاراس

عمر عبد الكريم الطويل«بامتياز«-البيرة
فاطمه ياسر حماد-مخيم قلنديا

نور جميل عوض الله-القدس
نوره عدلي جابر«بامتياز«-دير دبوان

هبة سعيد زيدان«بامتياز«-بيتين
هبه جمال حاج علي-البيرة

هيا زياد سالمة-بيرزيت
وجيهة مازن حسين«بامتياز«-عين يبرود

والء موسى عوض-بيت أومر
ياسمين أحمد مصطفى-دير بلوط
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التخصص
عالج النطق والسمع

اسيل نشأت الجوابره-الدوحة
االء ياسين مكاوي-القدس

ايات علي حمد-رام الله
بتول احمد مكحل-القدس

بشرى خضر رصرص-بيرزيت
تاال رائد شاهين-كفر عقب

تيمه نافع ياغي«بامتياز«-البيرة
رزان عيسى ابوعواد-الخليل

رند عصام عنفوص-عابود
رهام خضر مشعل-القدس

رهف جاسر دكيدك-كفر عقب
روان نسيم عوض-دير قديس

ريم اكرم رباع-العيسوية
سابين ميشل رحيل«بامتياز«-بيت جاال

سارة خلدون شاهين-سلفيت
سارة محمد عمر-بيت حنينا

ساره روبين محسن-القدس
ساره صالح يامين«بامتياز«-البيرة

سمية عمر حموده-خربثا بني حارث
سيفان سليم برغوت-رام الله

شروق مجدي بنورة«بامتياز«-بيت ساحور
شيماء عبد الحفيظ عطايا-كفر نعمة

عائشه عزات عيسى-عطارة
فاطمه ممتاز حسيني«بامتياز«-بيت حنينا

كرمل عزيز عالن-القدس

فيروز رفيق زايد«بامتياز«-كفر عقب
قسطندي جورج شبيطه«بامتياز عال«-بيت حنينا

كنده عثمان ارحيمه-بيت ريما
ليانا مجدي ابو خضير-القدس

ليندا منير خواجه-نعلين
مجدولين عماد عبد ربه-بيت صفافا

معتز »بدين الله« رائد عليان«بامتياز عال«-القدس
مالك احمد حامد-سلواد

نور خليل زايد-رام الله
نيبال خميس عيسى-عجول

هدى فرهود التميمي-دير نظام
ورود أيمن ابو عيطه«بامتياز«-بيت ساحور

يقين زهير معطان«بامتياز«-برقة

ليان امين ناصر-البيرة
ليلى عدي دويك-كفر عقب
لين رجائي حرباوي-رام الله
مرح مؤيد حسين-القدس

مريان صابر جرايسه-بيت ساحور
مريم احمد دويات-القدس

مريم وليد بزار«بامتياز«-سردا
مالك كمال مصلح-رام الله

ميرال انور الصراص«بامتياز«-بيت جاال
ميساء عبد القادر حامد-سلواد

نسيم صالح محي الدين-كفر عقب
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كلية العلوم
تأسســت كليــة العلــوم عــام 1972، وهــي مــن أوائــل الكليــات فــي الجامعــة، وقــد بــدأت منــح درجــة البكالوريــوس منــذ عــام 

.1976

إلــى برامــج  البيئيــة، إضافــة  4 برامــج ماجســتير هــي: الكيميــاء التطبيقيــة، الرياضيــات، الفيزيــاء، واألحيــاء  تطــرح الكليــة 
البكالوريــوس التــي تقدمهــا دوائــر الكليــة المختلفــة وهــي: األحيــاء والكيميــاء الحيويــة، الرياضيــات، الفيزيــاء، والكيميــاء. كمــا 

وحصلــت الكليــة مؤخــرًا علــى اعتمــاد لبرنامــج دكتــوراة فــي الرياضيــات.
تضم الكلية الدوائر التالية: دائرة األحياء والكيمياء الحيوية، ودائرة الرياضيات، ودائرة الفيزياء، ودائرة الكيمياء.
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التخصصالتخصص

التخصص

التخصص

التخصص

التخصص التخصص

التخصص

التخصص

التخصص

رئيسي الرياضيات / فرعي االقتصاداألحياء

رئيسي الرياضيات / فرعي علم الحاسوب

الرياضيات التطبيقية في اإلقتصاد

الفيزياء

رئيسي الرياضيات / فرعي العلوم 
المالية والمصرفية

رئيسي االحياء / فرعي التغذية والحمية

رئيسي األحياء / فرعي الكيمياء الحيوية

رئيسي األحياء / فرعي إدارة األعمال

الرياضيات

نور بسام مقدادي+-البيرةسارة قاسم ابو انعيم-بيرزيت

رنين توفيق اسيه«بامتياز«-البيرة
لينا منذر منصور+-بدو

شفاء عازم خطيب-خربة ابو فالح

»عميد خليل« ايهاب محاجنة-اكتابا
حمزة محمد الحسن«بامتياز عال«-ذنابة

رماح محمود دحدول«بامتياز عال«-سلفيت
رناد عمر ابو هنيه-مخيم العروب
ساره يوسف عبد النبي-القدس

رؤه موسى حوشيه-قطنة
ساره عبد اللطيف الشيخ حسن-طولكرم

سبأ موسى معال+-البيرة
لمى محمد ريماوي-بيت ريما

مريم حسين قاضي«بامتياز«-بيت لقيا
مريم فراس زينه-بيت دقو

نبيهه عثمان طه+-كفر الديك
نسرين خالد حسين-كفر عقب

سالم محمد يعقوب+-كفر عقب
قمر ناصر ابو هدوان+-بيت حنينا

لين هاني مناصره-دير دبوان
لينا جمال الشيخ قاسم+-رام الله

ساندي جميل طوطح+-القدس
شيراز عبدالعزيز الشوامره+-مخيم الجلزون

اسيل محمد بشارات-طمون
تسنيم امجد جمهور+-بيت عنان

خوله مجاهد شاور«بامتياز عال«-كفر عقب
رغد ناصر سدر+-كفر عقب

لقاء أحمد الجدع«بامتياز«-حبلة
لين ناصر هدمي+-القدس
محمد عصام زكارنة-قباطية

ميسم محمد ضمره+-عجول
نسرين إياد فواقه+-القدس

نعمه محفوظ زيد+«بامتياز«-مخيم الجلزون
نور عيسى حبابه+-بيت إكسا
هبة انور موسى+-بيت دقو

هديل أحمد عمرو+-القبيبة

ابراهيم عبد الحميد شرباتي-كفر عقب
ايناس نضال رجبي+-بيت حنينا

براءة ماجد ابو غربية+«بامتياز«-كفر عقب
تانيه وليد زياده-بيتللو

تمارا اكرم قواسمه-كفر عقب
جمانه محي الدين شيخ قاسم-البيرة

حنان يوسف قرعان-البيرة
خديجة مهنا عبد الرازق+-دير بلوط

دياال منذر حجيج+-بيت حنينا
رزان احمد بزبز+-القدس

رغد يوسف أبو هدوان+-كفر عقب
رنا نعيم وراسنة+-عناتا

رنين روبين حتو-رام الله
روان منذر سرندح-كفر عقب

سارة اياد ابو سعن+-بيت حنينا
سجى رائد محمد العبد+-رام الله
سلمان محسن الخطيب-راَم الله

سندس عيد قطامه-مخيم الجلزون
شهد عبد العزيز جمل+-القبيبة
شهد فؤاد أبو غزالة-كفر عقب

شهد نزار حرباوي-بيت حنينا
عرين عمار شبلي-بيت لقيا
عفاف مؤيد منصور-البيرة

عيسى خالد خليف-بيت لحم
محمد كمال جرار-المزرعة القبلية

ملك موسى جابر-بيت حنينا
منتهى عودة مسالمه-سنجل

نداء جمال عبد الحليم-مخيم قلنديا
نمير غالب درويش+-العيسوية

نهيل محمود تالحمه-دورا
نور محمد ابو عيد+-بدو

نورس رأفت بزار+-بيتللو
نورهان نصيف تركمان«بامتياز عال«-رام الله

هيا منصور زغاري+-بيت حنينا
وردة مصطفى ابو عصب+-القدس

وسيم عاصم احمد بشيتي+-القدس
وعد كامل جمل+-بيت سوريك

ياسمين جودت زغل+-بيت حنينا
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التخصصالتخصص

التخصص

التخصص

التخصص

التخصص

رئيسي الكيمياء / فرعي ادارة األعمالرئيسي الفيزياء / فرعي الرياضيات

رئيسي الكيمياء / فرعي التسويق

رئيسي الكيمياء / فرعي التغذية والحمية

رئيسي الكيمياء / فرعي الكيمياء الحيوية

الكيمياء

احمد علي ياسين«بامتياز عال«-كفر قدوم
االء ربحي دار زياده-بيتللو

اميره محمد حميدات-صوريف
نادية محمد جمل«بامتياز«-بيت سوريك

نيفين نائل شماسنة+-بيت لقيا

منار مروان حمودة-راس كركر

لينه علي خضور-بيت عور التحتا
نعمه نعيم شقله-كفر عقب

هديل اسحق نصرلله-عين عريك

اسراء تيسير عبيد-البيرة
رزان رائد أبوغوش-البيرة

سندس يوسف شماسنة«بامتياز عال«-قطنة
شذى عرفات محيسن-البيرة

منار سند غيظان+-قبية
منور محمد مسالمه-سنجل

ميسم عماد حميد+-بيت عنان

اسماء عمار عسليه«بامتياز«-برقة
اماني »محمد عطية« فاخوري+-القدس

امنة عادل احمد+-عبوين
ايه حمزه مزاحم+-عجول

بكر اسماعيل عطية+-القدس
جنان محمد الشيخ+-البيرة

دانا منصور ابو هدوان+-بيت حنينا
دعاء حسام حمدية+-مخيم شعفاط

روزان غانم قنديل-بيت سوريك
ساره عمر ابو جحجوح-راَم الله

سناء سفيان دجاني+-بيت حنينا
شروق عبد الرحيم نوباني-مزارع النوباني

شيماء جمال سعيد+-مخيم شعفاط
عدي عطا اسعد-مخيم بالطة
غادة ياسر حسن+-بيت حنينا

فاطمه خلدون عبد النبي-بيت حنينا
فاطمه فطين موسى+-بيت سيرا
لمى علي شريتح+-المزرعة القبلية

لينا نضال ابو كويك-راَم الله
مرح علي عابد+-البيرة

ميس محمد بدوان+«بامتياز«-كوبر
ندين كامل ثبته-رمون

نور يوسف عنقاوي-بيت سيرا
ورده شريف محمد+-الطيرة
يوسف علي صبيح+-الخضر
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كلية الفنون والموسيقى والتصميم
تأسســت كليــة الفنــون والموســيقى والتصميــم فــي جامعــة بيرزيــت مــع بدايــة العــام األكاديمــي 2019/2018، حيــث 
ــة المعاصــرة”،  ــون البصري ــي: بكالوريــوس “الموســيقى”، وبكالوريــوس “الفن ــى النحــو التال تضــم أربعــة برامــج وهــي عل
ــر أســاليب  ــة لخلــق نمــوذج قــادر علــى تطوي وبكالوريــوس “التصميــم”، وبكالوريــوس “التصميــم الداخلــي”. تســعى الكلي
وأدوات جديــدة منطلقــة مــن ثالثــة محــاور اساســية: المعرفــة األصالنيــة والتفكيــر النقــدي، واالبــداع، واالنتــاج. تهــدف 
الكليــة مــن خــالل خريجيهــا ومــن خــالل المعرفــة المنتجــة، للمســاهمة بلعــب دور ريــادي فــي المشــهد الثقافــي والفنــي فــي 

ــا. ــداع وتشــجيع التفاعــل مــع الجمهــور داخــل الجامعــة وخارجه ــر واإلب ــة للتعبي ــق فضــاءات تجريبي فلســطين، وخل



67

التخصص

التخصص

التخصص

التصميم

الموسيقى العربية

الفنون البصرية المعاصرة

افنان نايف جرابعه-بيتين
االء جمال رزق-بيت حنينا

اماني فايق دحادحة«بامتياز«-البيرة
اميره امجد ابو لطيفه-بيتونيا

اميلي سيمون خوري نصر-رام الله
اية محمد فرج عرفه-القدس

ايثار عامر معّدي-كفر مالك
ايه عبد الكريم الطويل«بامتياز«-البيرة

ايه فهمي شويكي-بيتونيا
بدور سعيد غزال-راَم الله
حال عازر عبد الله-رام الله
دانا زياد ادريس-شعفاط

ديمة اياس نّصار-رام الله
صبا فؤاد صدقه-رام الله

فاطمة زياد بواطنة-بيتونيا
لمى عمار الهدمي-القدس
ماريا محمد بياتنه-أبو قش
مثنى ايهاب جرابعه-بيتين

مالك ضياء قرط-بيتونيا
مورين إبراهيم حصري-رام الله

نور الدين عبد الباسط الصوص-بير نباال

دانييال طارق الصوص-بيت جاال
زيد جمال هالل-بيت ساحور

عباده محمد حميدات-بني نعيم
ماهر فايز الشافعي«بامتياز عال«-

مالك خضر بنوره«بامتياز«-بيت ساحور

اشواق ظاهر حامد-سلواد
بيان جواد ابو حامد-القدس

تاال عماد اسمر-البيرة
رماتان اشرف سماره-القبيبة

رؤى سمير شويكي-كفر عقب
شادن حلمي سالمه-عناتا

عرين عزام مالكيه-سنجل
كريستينه مروان قاحوش-رام الله

ملك احمد عبيدات-القدس



68

كلية الهندسة والتكنولوجيا
اعتمــد مســمى “كليــة الهندســة والتكنولوجيــا” عــام 2014 بنــاء علــى قــرار دمــج كليــة الهندســة التــي تأسســت عــام 1979 وكليــة 
ــج أفــواج مــن المهندســين والمهنييــن  ــان فــي تخري ــا المعلومــات التــي تأسســت عــام 2006، حيــث ســاهمت الكليت تكنولوجي

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 والتخطيــط، ودائــرة علــم الحاســوب.
تطــرح الكليــة 7 برامــج أكاديميــة تــؤدي إلــى درجــة البكالوريــوس فــي التخصصــات التاليــة: الهندســة الكهربائيــة، الهندســة 
التخطيــط  الحاســوب، هندســة  المعماريــة، هندســة  الهندســة  الميكاترونيكــس،  الميكانيكيــة، هندســة  الهندســة  المدنيــة، 
والتصميــم الحضــري، علــم الحاســوب.  كمــا وتطــرح الكليــة حاليــا عــدة برامــج أكاديميــة تــؤدي إلــى درجــة الماجســتير فــي هندســة 
ــة فــي  ــة، هندســة الحاســوب وأيضــا تشــارك الكلي ــة، الهندســة الميكانيكي ــة، الهندســة المدني ــات، الهندســة الكهربائي البرمجي

ــة. ــاه والبيئ برنامــج الماجســتير فــي هندســة المي
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التخصص

التخصص

التخصص

الهندسة الكهربائية

الهندسة المدنية

الهندسة المعمارية

احمد ابراهيم عيد-بيتونيا
احمد باسل دار محمد-حوارة

احمد خليل ابو عره-عقابة
احمد عدنان غرابلي-بيت حنينا

احمد لؤي زق-بيرزيت
اسامه نائل عيص-كفر عين

اكرم هاني بلبيسي-القدس
االء حسن مصلح-اللبن الغربي

انس جهاد شماسنه-قطنة
جنان خليل برفيليا-مخيم الجلزون

جيانا رائد االطرش-بيت ساحور
حازم غالب عوايصه-الظاهرية

حذيفة نضال قزمار-عزبة سلمان
حذيفه عبدالله درويش-بيتللو

حسام نايف علي-كفر جمال
حال يوسف القاضي-بيتونيا
حمد اشرف عبد الفتاح-بلعا

حمزه غالب طالب-رام الله
دالل فيصل بواطنه-عجول

دنيا يوسف بني نمرة-سلفيت
رايه رمزي ابو لطيفه-مخيم قلنديا

رائد محمد سماره-قصرة
رنا صفوان عموري-بيت ريما

ساره عدنان ناطور-طولكرم
سجود معتدل طه-بيت ريما

سدين نمر نمر-بيتونيا
طارق أحمد أبو مازن-بيتا
طارق مهند لولو-رام الله

عبد الله جمال فيالة-كفر عقب
عبد الله محمد حوشية-قطنة

عبدالرحمن جابر ابو الريش-
عبدالفتاح عماد حسنات-مخيم الفوار

عبدالله عمر عابد-البيرة
عزت جبر عواد-تلفيت

علياء فيصل حسونه-مخيم قدورة
عمر خالد درس-راَم الله

فراس فواز تكروري-القدس
مجد رجائي زايد-رام الله

محمد احمد عبدالغفور-ميثلون
محمد جبر كحله«بامتياز عال«-رمون

محمد جواد ألبطاط«بامتياز«-الظاهرية
محمد حبيب عيسى-مخيم العروب

محمد رائد كواملة-بيت فجار
محمد عزالدين فخيدة-الجانية

محمد عمر ابو سليم-بيتونيا
محمد ناصر حمامده-بير نباال

محمد ياسر عواوده-البيرة
محمد يوسف هماش-خلة اللوزة

محمود جمال ابو لطيفه-البيرة
محمود رجا عياش-رافات

محمود شريف حوشية-قطنة
معين محمود سلمه-بيتونيا

مقداد عادل عمايره-دورا
مالك نافز ابو غوش-أبو غوش

نبيل يعقوب الحايك-مخيم الدهيشة
يحيى فؤاد أبوشلبك-كفر عقب

يحيى محمود جودة-رافات

احمد سامر حمايل-خربة ابو فالح
احمد سهيم مرشد-البيرة

احمد عالء الدين أبوعين-رام الله
احمد محفوظ مسامح«بامتياز«-شويكة 

اشرف فوزي عوده-حبلة
االء خالد صبح-أبو شخيدم

الزهراء عبدالله دعيس-بيت حنينا
الياس بشاره شيعو-بيت حنينا 

انس كامل ربابعه-الظاهرية
اياد ناظم سبوبي-عنبتا

اياس ناصر قرم-بديا
ايه محمد جعلة-رمون

ايهاب محمود خواجا-مخيم عين سلطان
ايهاب وائل زغل-القدس

براء يوسف عّواد-مخيم قلنديا
بيان يوسف حمدان-الطيرة

تاال محمد صالح التميمي«-الخليل
جواد اديب سلسع-بيت ساحور

جورج يوسف صابات-القدس
جوني بيتر الياس-بيت جاال

حامد سامي عبيدالله-وادي فوكين
حسان عبدالرحيم مصلح-سلفيت

حمده ياسر ابو عيد-بدو
حنا ريمون سفر«بامتياز«-بيت لحم

خالد محمد أيوب-القدس
خليل عبد المجيد ابو جارور-بني نعيم

خليل علي ياسين-عصيرة الشمالية
داليا مؤيد بعيرات-كفر مالك

رامي فرج العالم-بيت جاال

رامي نضال الجندي-يطا
ربى جواد أبو غربية-بيت حنينا

زيد عبد الوهاب عثمان-رام الله
زينه ماهر جعبه-شعفاط

سارة هاني نجوم-راَم الله
شهد مقبل صباح-بيرزيت

شيماء محمد دار طه-قطنة
طارق يوسف محيسن-القدس
طوني جورج صابات-بيت لحم

عبدالرحمن محمد عزام-ياسوف
عدي عالء أبوطير-أم طوبا

عالء الدين هاني طقاطقة-بيت ساحور
عمر حسين كتانه-البيرة

عمر عصام حرباوي-القدس
غازي محمد حسن-قصرة
لينا محمد قطو-بيرزيت

لينا محمود عبد الخالق-عرابه
مامون محمد عبد ربه«بامتياز«-رنتيس

مجاهد فخري صباح«بامتياز عال«-طولكرم
محمد »محمد عماد« صالح-البيرة

محمد ابراهيم عالن-بيتونيا
محمد اياد زكارنة-بيتونيا
محمد بالل شايب-يعبد

محمد حربي جوابره-الدوحة
محمد سعيد أبو زيد-دير قديس
محمد عبد السالم كحله-بير نباال

محمد علي الزير-حرملة
محمد عماد ميمي-رام الله
محمد فوزي عزام-راَم الله

محمود رفعت هالل-عبوين
منه ناصر حمودة-شعفاط

ميرال معين احمد«بامتياز«-رام الله
ميس مازن جادالله-سردا

هامه هشام صوافطه-طوباس
هاني رامي علي-رام الله
هبه احمد الرفاعي-عرابه
وسام اسامة حافي-عناتا

وسيم عبد الحافظ نيروخ-شعفاط
يحيى عماد الدين سليم-عتيل

احمد خلدون حجو-رام الله
احمد رجائي يحيى-بيت حنينا

احمد عزيز شبانه-سنجل
احمد عمار قطيفان-الطيرة
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احمد وجيه الحج-مخماس
اسامه سلمان شعيبي-بني زيد

اسالم وجيه حمدان-دورا القرع
االء احمد غنيمات-كفر مالك

امل عبد السالم حجاج-راَم الله
انوار انور خليف-كفر عقب

ايمان عبد الرحيم سليمان-سلواد
ايمن جمال درباس-دير إبزيع

بتول جميل حرب-رام الله
بريجيت اسحق اسطيفان«بامتياز«-بيت جاال

بيان حامد حامد-سلواد
تاال مهيب كلبونه-القدس

توبه ربيع الشيخ قاسم-رام الله
جسلين جمال مره-بيت لحم

جورج غسان تادرس-بيت حنينا
جورج نصري سنيورة-بيت حنينا

حمزة فارس نوابيت-برقة
داال هشام نوباني-رام الله
دانا باسل أبو شمط-روابي

دانيه ماهر ابو خلف-بيت حنينا
ديمه صقر نزال-كفر نعمة
رشيد سعيد غزال-رام الله

رغد خالد خليف-بيت لحم
رنا حسام قنداح-أبو شخيدم

رنا حسن حمد-البيرة
روال سهيل حمد-عبوين

رين سالم مصلح-بيت ساحور
زينب يوسف حسن-شقبا

زينة اياس موسى-سلفيت
زينه نضال فطوم-رام الله

سحر جاك عبدالمحسن-البيرة
سري خالد جمجوم-بيت حنينا

سعيد عماد مربوع-سردا
سلمى داود خرعوبا-طولكرم

سميرة رائد بربار-بيرزيت
سنا جمال الدين خليل-البيرة

شهد هيثم ابوريان-حلحول
عبدالله محمود دار النجار-بيت حنينا

علي عبد الله حج-دير السودان
عمرو محمود عابد-كفر دان

عوني هاني نتشه-كفر عقب
فداء محمود صباح-طولكرم

فهد سهيل صايج-بيرزيت
النا أحمد صالح-القدس
لبنى ايمن زرو-القدس

لما سليمان خطيب-المزرعة القبلية
لما عايد خضر-قلنديا

ليلى زياد طاهر-راَم الله
لين نضال شلطف-رام الله

محمد عدنان جابر-البيرة
محمد ياسر زايد-رام الله

مالك عمر خلف-جنين
نبأ عزالدين عرار-كفر ثلث
نور ابراهيم رحال-الدوحة
نور حسين عواد-بيرزيت
نور محمد غانم-شويكة 

هاروت ابراهيم بليان-القدس
ياسمين أمين أبو السعود-البيرة

يزن جمال سالم-عارورة

اسيل زياد قنداح-أبو شخيدم
االء فايز زياده-بيتللو

تاال احمد خطيب-دير نظام
دانا محمود مصفر-الطيرة

دانية محمد مصطفى-دير بلوط
دانيه جمال حميدان-رام الله

دانيه يحيى كالوتي-بيت حنينا

احمد حسام صالح«بامتياز«-عزبة شوفة
احمد غنام غنام-مخيم الجلزون

احمد ياسين شلش-شقبا
االء محمد عطيوي«بامتياز عال«-يعبد

اياد محمد شلش-قلقيلية
اياس مزهر قعدان-الجاروشية
خلود يحيى الخطيب-القدس

سامح عبد الناصر عنبتاوي-نابلس
سامح محمد داغر-مزارع النوباني

شأس عادل داود-بيت ليد
عبدالرحمن احمد الزير-العقاب

عبدالغني حمدي ناصر-رام الله
عبدالله محمد نصار-دورا
عدي عبد الله عواد-عورتا

عدي محمد عوده-طولكرم
علي خالد عزه-الدوحة

قصي عماد بدر-بيت لقيا
محمد سعيد اشنيور-الظاهرية

محمد شحاده نجدي-القدس
محمد ماجد عمرو-المجد

محمد محفوظ حجيجه-قراوة بني زيد
مراد ثائر مراعبه«بامتياز«-كفر ثلث

معاذ سميح صالحات-بيت لحم
معتز أحمد سنقرط-الخليل
معتصم خالد صبيح-الخضر
نرمين نادر أبو لبن-رام الله

نور الدين شفيق بزار-بيتللو
نور اياد مسوده-جنين

يزن عارف كايد-سبسطية
يوسف عبد الرحمن حسين«بامتياز عال«-برهام

يوسف ناصر عيسى-بيرزيت

ابراهيم سبع كوكش«بامتياز عال«-سردا
احمد محمد صباح-أم صفا

احمد محمود دراغمه-طوباس
اسيد فتحي حسين-بيت حنينا
اسيل سلطان الحداد-رام الله
الياس اميل خليلية-بيت جاال

امجد زياد حامد-رمون
اياد ايمن بدره-بيت ساحور

اية اياد بديوي-البيرة
ايهاب اكرم انسطاس-بيت جاال

بدر حنا ابو جغب-الطيرة
بهاء سعيد تالحمه-دورا

تسنيم حسن لدادوه«بامتياز«-المزرعة القبلية
جنى أحمد موسى-بيت لقيا
خالد وليد دار القرنة-بيت لحم

درين ايمن الحامد-البيرة
رهام محمد شلش-شقبا

زناد منير حمايل-كفر مالك
ساره ناصر طل-الظاهرية

سامر أكرم يوسف«بامتياز«-بيتونيا
عبد الرحمن عبد الرحمن كحلة-بير نباال

عبدالله أسامه رفيدي-البيرة
عيد ابراهيم معاط-الظاهرية

فارس اميل بنوره-بيت ساحور
مالك عبد الرحيم سليمان-سلواد

محمد نهاد حموده+-بيت حنينا
محمود عامر سلطان-بيرزيت

محمود عيد قطامه-مخيم الجلزون
مرام زياد كالوتي«بامتياز«-كفر عقب
مصطفى كامل أبو رميلة-بيت حنينا

مالك محمود ابو غزاله-كفر عقب
همام مروان رمالوي-القدس

التخصص

التخصص

التخصص

هندسة الميكاترونيكس

الهندسة الميكانيكية

هندسة التخطيط والتصميم الحضري
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التخصص

التخصص

التخصص

هندسة الحاسوب

هندسة أنظمة الحاسوب

علم الحاسوب

دينا فادي نبهان-رام الله
رحيق نادر ابو عفيفه-العيسوية

رهف منيف خطيب-حزما
رواند علي مصلح جنيني-القدس

رؤى نهاد صوالحة-البيرة
ريم محمود ابو حجله-بيتونيا

سهر اتحاد حجاج-بني زيد
شروق » محمد علي » فليفل-مخيم االمعري

علياء روحي جمهور-بيت عنان
عمر جالل يوسف-كوبر

ليان محمود قريناوي-القدس
لينا عرفات بوزيه-رام الله

محمد اكرم بعيرات-كفر مالك
ندين ماهر ابو خلف-بيت حنينا

نوران غازي خصيب-البيرة
يارا بسام زيد-رام الله
يانه عالء عنايه-البيرة

يوسف محمد حمد-رام الله

ابراهيم محمود انجاص-خربثا بني حارث
احمد باسم فريج-شويكة 

احمد عبد الفتاح شريتح-أبو قش
احمد عدنان منصور-نابلس

اسعد حاتم حاليقه-مخيم العروب
اسيل محمد حبابه-بيت إكسا

امل ابراهيم ابو رعد-البيرة
امينة محسن أبو شلباية-بيتونيا

ايه عبدالله نوفل-عبوين
بدر عماد طوافشه-سنجل

براء علي هريش-بيتونيا
بشار إبراهيم خطيب-قبية

تمارا ماهر الدغليس-سلفيت
ثائر يوسف مصلح-بيت صفافا
جاد رائد سمارة-بيت عور الفوقا

جمانة محمد الشيخ-بيتونيا
جهاد رائد جيطان-رام الله
حمزة مفيد برابرة-البيرة
حنين محمد خضور-بدو

خيرية أمجد حمايل«بامتياز«-خربة ابو فالح
داليه حمدي المحضي-رام الله

دانا راتب حسين-بيرزيت
دانا عمر ايوب-البيرة

دانيه حازم ابو جزر-رام الله

دعاء جمال علي احمد-كفر الديك
ديمه محمد يونس-نابلس
دينا ياسر ابوحجله-نابلس

رغد باسم قدح«بامتياز«-شقبا
رنا خير سعد-المزرعة الشرقية

زهراء محمود عقل-فرخة
ساره عصام عنفوص-عابود

سجود احمد سياعره«بامتياز«-ترمسعيا
سجى جالل رجب«بامتياز«-البيرة

سجى محمد خطيب-عطارة
سعيد ماهر عبد الرحيم-كفر جمال

سالمة عبد اللطيف سالمة-جماعين
سميرة ابراهيم رصاص-بيت حنينا
سندس علي اعرج-خربثا المصباح

شيرين محمد رواشده-السموع
شيماء جمعه زيد-بيرزيت

صبا يونس سرابطه-رام الله
صفاء امجد حنون-عنبتا

ضحى عبد الرؤوف جرار-ميثلون
طارق يوسف خوري«بامتياز«-عابود

عاهد يوسف مفارجه-بيت لقيا
عباده انيس نزال-خربة ابو فالح
عبد العزيز زياد بياتنه-أبو قش
عبد القادر نوفل حداد-بيتونيا

عبدالله ياسين شنابلي-رام الله
عدي محمود عوده-الدوحة

علي نائل نجار-رام الله
عمر أحمد صالح-عصيرة القبلية

عمر عادل علي حسين-بيت دقو
عمرو عصام رمانه«بامتياز«-بيرزيت

عيسى مصطفى سالمة-بديا
فارس خالد أبوبكر-يعبد

فرح محمود ابو لبده-عرابه
قمر حجازي جعبري-الريحان

كامل عبد الرحمن فطافطه«بامتياز«-ترقوميا
كرين نادر كرم-رام الله

الرا خالد الزرعي-رام الله
لما محمد الهطل«بامتياز«-المزرعة الشرقية

ليلى هيثم صالح-عارورة
لين حاتم فقهاء-رام الله

لينا امين بني عوده«بامتياز«-طمون
محمد امجد حجة-بيرنباال

محمد بسام حوشية-قطنة
محمد بالل الحجه-عتيل

محمد توفيق غبن-خربة ابو فالح
محمد حسن جرادات-العديسة

محمد عماد هودلي-رام الله
محمد عودة دار موسى-خربثا المصباح

محمد غسان عباس«بامتياز«-كفر عقب
محمد محمود حسن-شعفاط

محمد يوسف انجاص-خربثا بني حارث
محمود نضال صب لبن-القدس

مرح عمر عنبتاوي-عنبتا
مرح ماجد عوده-سلفيت

مسك نضال أبو الرب-سردا
معتز عماد ريماوي-كفر عقب

معن اكرم خضور-بدو
ميار تامر البطراوي-الطيرة

ناشد رياض عاصي-بيتونيا
نبال ايمن دراغمة«بامتياز«-رام الله

نبيل سالم عواد-طولكرم
نجاة نعيم جودة-القدس

نزيه وائل طه«بامتياز«-بيت ريما
نغم ايمن مسالمه«بامتياز«-سنجل

نمر يوسف تميمي«بامتياز«-دير نظام
نوار أحمد دريدي-رام الله

نور خالد حالق«بامتياز«-بيت حنينا
همام ابراهيم العمله-بيت أوال

وسيم هيثم حويح-عين يبرود
وفاء نجيب فقها-عجول
يارا فايز خورية-الطيبة
يارا نادر زهد-سلفيت

يوسف يحيى غانم-كفر عقب

اسامه حازم الفاخوري«بامتياز عال«-الخليل
تسنيم سلمان شعيبي-رام اللله

حسن هاشم ابو حسن-نابلس
داليا عماد اعرج-رام الله

سمر خالد خريشي-ذنابة
محمد وحيد قطنه-قبية

يزن سمير قرش-بيت حنينا

ابراهيم خالد غبن-رام الله
احمد حازم الغول-كفر عقب

احمد علي عابد-البيرة
اسراء فارس صمد-البيرة

اسراء ماجد ابو عليا-المغير
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اسماء أحمد خطيب-عجول
اسيد مازن ابوالرب«بامتياز«-قباطية

اسيل يحيى زبيدة«بامتياز«-عبوين
افنان محمود عيسى-عطارة

امير سالم سالم-البيرة
انسام جمعة عامر-مسحة

انوار ابراهيم زهور-رام الله
ايمان عصام غانم-دير إبزيع

ايه عادل طه-رام الله
بتول فرسان سمودي-البيرة
بتول منتصر دحنون-راَم الله

براء نهاد صالح-عارورة
بنان ماجد سليمان-خربة ابو فالح

بيسان حازم الغول-كفر عقب
تقى عبد الرحيم زهد-سلفيت

جنان ابراهيم مراربامتياز-بيت دقو
حبيب الله نصر ابراهيم-كفر جمال

حسين محمود شكري-البيرة
حمزه »احمد صدقي« حواش-كفر عقب

دانة عبد اللطيف برغوثي-عابود
دانية رأفت علقم-سلفيت
دعاء خميس بدحه-دير عمار

ديما نضال صهيوني-عبوين
رامي صابر يعقوب-ارتاح 
رزان مروان غانم-دير إبزيع
رزان وائل ياسين-القدس
رناد محمد جمعه-القدس

رنيم خالد منصور-دير إبزيع
ساجي نائل زير-رام الله

سامر محمود عويضات-الشيوخ
سجود حكمت مفارجة-بيت لقيا

سلمى خالد الشريفبامتياز-الخليل
سميره امجد ترتير-رام الله

سندس موسى عيسى-سلفيت
سهل عبد الرحمن جرادات-سيلة الحارثية

سوزان عمر علي-خربة ابو فالح
سيرين غسان حمد-بيرزيت

سيمون جورج أسمر-بيت حنينا
شهد عادل النتشه-رام الله

شيماء سعود بالونة-رام الله
طارق زياد شريعه-رام الله

عادل محمد عويضة-البيرة
عائشه نائل ابو مخو-دير جرير

عبد الله كمال جبر-نابلس
عبد الله محمد عجاج-دير جرير
عريب نضال مسودي-بيتونيا

عمر حسين بكري-كفر عقب
عمر مصطفى داللبامتياز-رام الله

عمر ناجي حمد-القدس
عمرو عطا عقل-البيرة

غدير فاروق زهور-خربة ابو فالح
فارس صالح حمدان-بلعا

كمال مهند شاهين-العيزرية
النا جمال براهمة-رام الله

لبنى عبد الله خصيب-عارورة
لوريس نبيل ترزي-راَم الله

ليث علي بدحه-دير عمار
مالك محمد شومان-خربة ابو فالح

محمد اكرم مره-خربة ابو فالح
محمد ايمن قنداح-أبو شخيدم

محمد رائد ابو كامش-جماال
محمد عبداللطيف حج علي-جماعين

محمد عثمان شتية-سلفيت
»محمد علي« محمود العدرة-رام الله

محمد عماد دار عواد-ترمسعيا
محمد ناصر موسى-الخضر

محمد نهاد مطير-البيرة
معاذ احمد الجردات-سعير

معاذ محمد عامربامتياز-رام الله
معن خالد عزريل-البيرة

مهند الدين نور الدين ابو شرخ-البيرة
مهند ثائر مراعبه-كفر ثلث
ميار محمود خلف-بيتونيا

نورا عبد القادر قواسمي-مخيم شعفاط
هاشم عصام أبو التين-القدس

وئام »محمد ماجد« معالي-القبيبة
ياسمين محمد هلسي-القدس

ياسين وليد ابراهيم-جفنا
ياقوت غازي حميد-بيت عنان

يسرى عطالله جاسر-كفر عقب
يوسف محمد حديدي-بيتونيا

شروق رفيق مرار-بيت دقو



73



74

كلية الدراسات العليا

تحتضــن كليــة الدراســات العليــا فــي الجامعــة برامــج الدراســات العليــا البينيــة، وتشــّكل موطنــا لهــا، كمــا تشــكل المحطــة 
ــًا،  ــز هــذه البرامــج أكاديمي ــز تمي ــا فــي الجامعــة، فــي مســعى لتعزي الرئيســة للتشــبيك بيــن مختلــف برامــج الدراســات العلي
وتقويــة انتاجهــا معرفيــًا، وتحســين تجاوبهــا مــع أولويــات واحتياجــات المجتمــع. وتدعــم الكلّيــة تطويــر برامــج جديــدة، خصوصــًا 
البرامــج البينيــة، وتلــك التــي تربــط الجوانــب النظريــة بالتطبيقيــة، والدولــي بالمحلــي، كمــا تشــّجع، مــن خــالل لجنــة األبحــاث، 

انتــاج المعرفــة، التــي يشــاركوها منتجوهــا مــع أقرانهــم فــي العالــم مــن خــالل النشــر فــي أوعيــة مرموقــة.
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التخصص

التخصص

التخصص

التخصص

التخصص

التخصص

إدارة األعمال

اإلقتصاد

األحياء البيئية

التربية

إدارة األعمال التنفيذي

اإلحصاء التطبيقي وعلم البيانات

ابرار كامل جابر-القدس
احمد خالد مقداد-القدس

احمد صالح خصيب«بامتياز«-عارورة
اسراء سمحان برغوثي-دير غسانة

اسماء عيسى بلوط«بامتياز«-بيتونيا
امتياز ياسر نصار-الجانية

اميرة عزمي شعيب-عين يبرود
ايات عيد دحادحة-عطارة

ايفلين ماهر الالتي-بيتونيا
ايمان أسامه خليل-مخيم قلنديا

ايمان حسين محمد-الرام
ايهاب خالد سليمان-بيتونيا

تاال أمجد درويش-الطيرة
تاال زاهر عبد الخالق-رام الله
تسنيم محمد مصلح-البيرة

حمزة مفيد اعرار-رام الله
حنان نائل سليمان-البيرة

دانا نائل حسن-برهام
دينا بسام مسعد-بيت ساحور

راما عبدالرحمن الشوملي-رام الله
ربى رشيد بكير-البيرة
ربيع غسان عوينه-بتير

رزان سمير مطور«بامتياز«-الطيرة
رشا سالمة قسيس«بامتياز«-بيرزيت

رند انور حميدات-دورا القرع
ريم حماد حسين-نزلة عيسى
زينب خضر مصلح-كفر عقب

سجى سليمان اليماني-العيزرية
سندس عدنان ابو شمة-رام الله

سيف عبد الرحمن الشوملي-رام الله
شادي محمود شري-رام الله

شادي نبيل عودة-بيرزيت
شيرين ابراهيم العبسي-الطيرة

شيرين عماد ريماوي«بامتياز«-كفر عقب
صفاء سعيد عبدالله-كفر عقب
عبد الرحمن حسني ازعر-قبالن

عبد السالم صالح هنية-رام الله
عبير داود ابو عريش-حلحول

عبير فيليب دلو-رام الله
عدنان مصطفى زبيدي-مخيم الجلزون

عمر جمال جبر-بيتونيا
غدير يوسف أبو زهيرة-البيرة

فارس عالء الدين ياغي-بيرزيت
فاطمه سامي شعث-أبو قش

كاتيا نخلة حصري-الطيرة
كريستين سمير عمرو«بامتياز«-بيت ساحور

ليالي نهاد حمودة-بيت حنينا
مالك باسم االطرش-بيت ساحور

محمود سمير نجار-رام الله
محمود عبد الله زيتاوي-جماعين

مرام خالد مناصرة-بيتونيا
مرح أمين ماضي-سلفيت
مريانا جهاد شاعر-بيت لحم

مريم سعادة الخطيب«بامتياز«-الطيرة
نور فضل حمدان-البيرة

هبه وائل ابو يعقوب-رام الله
هديل إبراهيم حسنين-مخيم الجلزون

وجيه آدم الرفاعي-البيرة
وسيم جورج اجحا-بيت لحم

يعقوب ابراهيم سعد-بيرزيت

احمد حسني عمر-رام الله
اشرف حسني عمر-رام الله

دانة خير الدين متولي-رام الله
رزان محمود حطاب«بامتياز«-رام الله

سلمان عبد الكريم ابو خشان-رام الله
عبدالرحمن علي هيجاوي-البيرة

عبدالله ابراهيم ابو عيشة-نابلس
عيسى فريدي خواجا-رام الله

فداء فريد مصلح-البيرة
محمد طارق حرزالله-كفر عقب

اسراء نعيم عبد خضر-نابلس
حنين موسى سالمه-عناتا
ديب بسام ابوراس-نابلس

ربا نصري رشماوي«بامتياز«-بيرزيت

رؤى سالم مصلح-سبسطية
سجود شاهر شحادة«بامتياز«-الجديرة

سوسن محمد شركسي«بامتياز«-بيرزيت
فاطمة فطين كتانة-النزلة الشرقية
نور أحمد شايب«بامتياز«-إجنسنيا

ادهم عطا سالمة-كفر مالك
انصاف ناصر ابوهنية-عناتا

رناد محمد سميح الجعبة«بامتياز«-رام الله
عرين احمد البرغوثي-دير ابو مشعل

غدير نصرالله بركات-كفر عقب
فادي سالم كعابنه-الطيبة
لما خيري عيد-دير الغصون

محمد زياد الحمايل-خربة ابو فالح
محمد هشام يحيى«بامتياز«-رام الله

محمود داوود هبل-خربثا المصباح
منار منير الدويك-العيسوية
منذر سعود علوي-دير جرير

هنادي موسى سهيل«بامتياز«-بيتونيا
يوسف منذر شاهين-عطارة

اسيل ابراهيم مهاني-بيت حنينا
اسيل احمد أبو دية-الجيب

ديما عبد الحكيم محسن-اسكاكا
شهد زكريا مصلح-البيرة

ادمون سامر كامل-جفنا
اشيرة عبدالله قرابصة-القدس

االء حسن عوض-الخليل
االء مازن شويكي-بيت حنينا
اماني فاروق داوود-القدس

براء أكرم حماد-القدس
تحرير عزت صوافطة-البيرة
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تهاني عبد الجواد حاج أحمد«بامتياز«-بيتونيا
ثائرة نسيم فواضلة-عابود

جاكلين وليد صايج«بامتياز«-بيرزيت
جويس عماد ناطور-رام الله
حنين داود شحادة-بيت حنينا

ربى محمد محمود نتشة-بيت حنينا
رشا لطفي غبن-رام الله

رناد هيثم ناصر الدين-بيت حنينا
روان أنور زايد-بيت إكسا

روان محمود أبوسيف-السموع
روان موسى شاهين«بامتياز«-البيرة

زينه اسعد الكالوتي«بامتياز«-بيت حنينا
سامية عالء الدين داوود-القدس

سماح أنور سالمة-الزاوية
سهى محمد عوض النوري-رام الله

شهد بسام صالح-رام الله
شهد كفاح شعيبي-رام الله والبيرة

عبد الكريم نادر حجوج-بيت حنينا
عبدالرحيم محمود ملحم ابوعواد-السموع

عبير عيد عبدالهادي-بيرزيت
عبير محمد عبده-القدس

عال ذيب قرعان-البيرة
عال عماد بدرية-القدس

عليا راسم الطل-الظاهرية
فاطمة غالب أبوطير-القدس

فداء سمير الشويكي-كفر عقب
ليلى خالد عبيد-بيتونيا
لينا داود جندي-بيرزيت

محمد جمعة زيد-بيرزيت
مرجان أحمد عليان-القدس

منى حاتم أبو حجله-نابلس
منى عدنان ابراهيم«بامتياز«-البيرة

مؤمن احمد غانم-البيرة
مي فايز أبو كف-القدس

مي محمد سليمان«بامتياز«-بروقين
نادين غسان الحموري-شعفاط

ندى خليل درباس-القدس
نعمة عمر ابو خضير-القدس

نوال بسام وهبه-رام الله
نور اديب حوراني-البيرة

نور لؤي أبو رميله-بيت حنينا
نورا يوسف صالحي«بامتياز«-بيت حنينا

هانية اسعد الدجاني-الطيرة

هديل صالح العبوشي«بامتياز«-بيرزيت
هديل صبحي عيد-كفر عقب

هنادي صالح غول-القدس
هنادي ناجي رجبي«بامتياز«-القدس

وفاء امين قاسم-البيرة
ياسمين ماهر مرار-بيتونيا

اسماء حسن عبدالله-دير ابو مشعل
رانية خالد اشتية«بامتياز«-رام الله

سرين صبري زعانين«بامتياز«-بيت حنينا
سماح حاتم نتشه«بامتياز«-الخليل

سهاد عدنان عنبوسي«بامتياز«-عقابة
مجد جواد كتانة«بامتياز«-رام الله

مصعب سهيل عفانة-البيرة
منار رسمي خمايسه-تفوح

هيا تيسير حسونه«بامتياز«-الخليل
والء جميل ابراهيم-البيرة

ابراهيم عارف بشارات«بامتياز«-بيتونيا
احمد اياد سماره-القبيبة

ايمان عدنان حسن«بامتياز«-البيرة
براء نعمان حمدان-طولكرم

سناء عثمان القواسمي-القدس
محمود محمد عيايده-الشيوخ

نيفين وائل عويس-اللبن الشرقية

بتول أحمد الرفاعي-رام الله
بيان مراد قطيري-عطارة

حنان سعيد عمر-رام الله والبيرة
روان سمون الشوملي-بيت ساحور

رؤيا صالح الدين عالن-مخيم الجلزون

التخصص
التخصص

التخصص

التخصص

التخصص

تكنولوجيا الصناعة الدوائية
الدراسات اإلسرائيلية

الدراسات الدولية

تمريض األورام

الحكومة والحكم المحلي

شادي تيسير زغب«بامتياز«-أريحا
ضحى جمال أبو حمد-بلعين

مرح امجد عفانة«بامتياز«-كفر عقب
مهدي أحمد حمدان«بامتياز«-كفر عقب

نادين عيسى خياط-رام الله

باسل محمد رزق الله«بامتياز«-البيرة
ختام ابراهيم عجارمة-مخيم العروب

روان محمد سمامره-الظاهرية
سحر امين سويطي-بيرزيت

سنا جمال عبادي-بيتونيا
عمر خالد الخطيب-العيزرية
عمر مصطفى يحيى-الرام

كريم نائل قرط«بامتياز«-بيتونيا
محمد حزين حمودة-رام الله والبيرة

احالم ناصيف شهاب«بامتياز«-القدس
اصرار ناصر أبو خاطر-مخيم النصيرات

امل أكرم أبوعلي-مخماس
ثائرة باسل شديد-دورا
جادا نادي عوض-الطيرة

حنين جمال الدين ابو مريم-مخيم طولكرم
خولة عبدالكريم نجم-رام الله
ركسانه رامح عبدالله-رام الله

رهام عماد اللحام-الدوحة
رؤوف حلمي شاهين-رام الله
سمر عبد السالم نخلة-سردا

شروق شوقي عوض-كفر عقب
ضحى سعيد عياد-الطيرة

عبير ناصر باكير-البيرة
عطوة أحمد مطير-بيتونيا
عمر عباس خفش-رام الله

غدير محمد صباح-مخيم الجلزون
فارس بشير حماد-كفر عقب

فالح نصير طه-قراوة بني زيد
فريد مهند كونه«بامتياز«-الطيبة
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التخصص

التخصص

التخصص

التخصص

التخصص

التخصص

التخصص

التخصص

الدراسات العربية المعاصرة

العلوم الطبية المخبرية

الفيزياء

القانون

دراسات النوع االجتماعي والتنمية

الرياضيات

الصحة العامة والمجتمعية

الديمقراطية وحقوق اإلنسان

اميرة ناجي السيوري-القدس
ايمان أحمد عبدالله-عين سينيا

جان دارك جورج سنيورة-شعفاط
زكريا محمد زبيدي-مخيم جنين
ضحى محمد الحويطي-جنين
عبدالله سعيد عصفور-نابلس

عنان محمد فتحي حمدالله-طولكرم

حنين وليد زقوت«بامتياز«-البيرة
خلود محمد الفقيه-بني زيد

داليا زياد عبدالله-بيرزيت
دعاء محمد سايس-كفر نعمة
رانية محمد أبو دف-راَم الله

زينب سليمان حمارشة-راَم الله
زينة خليل اسعيد-الطيرة

سيرين أحمد حوسو-رام الله
لينا الفريد عبد ربه-بيت جاال

لينا محمد غازي غيث-القدس
نغم مأمون ياسين-شعفاط

وفاء محمد فارس-الباذان

اباء إبراهيم مرة-خربة ابو فالح
االء عادل المفارجة-بيرزيت

حمزة طارق عامر-مسحة
سالم بدر شريتح«بامتياز«-المزرعة القبلية

مروة علي قدح«بامتياز«-شقبا
معاذ يوسف حوشيه-قطنة

اسامه احمد حسن-عناتا
اسيل عدنان حمد-راَم الله

اولغا سالمة صايج-بيرزيت
تسنيم خالد الشوامرة-عناتا

تمارا وليد ابو سمري-رام الله
جميلة صالح الدين بدران-القدس

خوله عمر سرحان-الطيرة
ريم عزمي طقطق«بامتياز«-رام الله

سالي محمود شايب«بامتياز«-بيت ليد
غادة سمير حن-رام الله
محمد داود جبريل-تقوع

منار منير أحمد-الطيرة
منال عمر شعيب-عين يبرود

موسى أنور قدادحة«بامتياز«-عطارة
وفاء عمر سرحان-رام الله

اروى محمود صالح-الرام
االء موسى عبد الفتاح-راَم الله
اياد سالم ابو داهوك-بيت حنينا

إيمان عبد العزيز مخلوف-رام الله

كالرا وليد العوض-رام الله
محمد عيسى براهمه-أريحا

مريم جاك عبد المحسن-البيرة
منار خالد أبو غزالة-القدس

منال محمد عالن-بيت عور التحتا
ياسر هاشم ابوقطيش-رام الله

حمزة مصطفى الباز-رام الله
دياله ناصر ادكيدك-القدس

روان وليد رجبي-القدس
سارة عماد قراعين-القدس
ساره مهند عايدي-نابلس
سالم ابراهيم عمر-كوبر
عدي عمر ابو راس-دورا

عهود أحمد مرقطن-رام الله
كريستي ميرابو شماس«بامتياز«-رام الله

محمد يعقوب طرايرة-بني نعيم
نداء عمر عياد-سلواد

هنادي محمد جبر حلواني-القدس

الهام خليل أبورياش-قلقيلية
اماني عطية عطية-القدس

بشار حسام مزيد-عنبتا
بيان مازن ابوالفي-القدس
بيرتا جمال بعبيش-بيت لحم

خالد موسى مناصره-بني نعيم
خولة ابراهيم زواهرة-بيت لحم

سناء غالب الخطيب«بامتياز«-بيت لحم
عهد حسن حمد-رام الله

كفى راتب الريماوي«بامتياز«-البيرة
مرام موسى ابودهيم«بامتياز«-القدس

ناريمان وائل مخيمر-رام الله والبيرة

حنان محمد كامل قاسم-صرطة
خطاب عالء ابو الرب-الرام

رند فؤاد اقرع-قبالن
رنين خالد زهران-القبيبة

عبد المجيد سالم العواوده-السموع
وفاء عبد الكريم عيايدة-الشيوخ

احمد امجد ابوخرمه-نابلس
احمد سليمان داغر-رام الله

اماني فرج عيد-البيرة
اميره بدر البدارين-البيرة

حازم أحمد حسين«بامتياز«-بيت سوريك
رنين احمد قرعاوي-جنين

سيلين جورج أسمر-بيت حنينا
شهد علي عوده-الولجة

صفاء احمد طحان-بيت حنينا
عريب عبد المعطي ابورميلة-القدس

عمر محمد امدينه-جماعين
غادة محمد ابوعيد-بدو
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فاطمة فيصل ابوخرمة-نابلس
ليلى محمود الدبس-رام الله

لينا عمر رطروط-رام الله والبيرة
محمد سامي ابوخضير-شعفاط

مالك ناجح بياتنة-أبو قش
نسرين عماد كرنز-الخليل

وسام عبد الرحمن فقهاء-سنجل
يارا باسم فريج-شويكة 

يامن كمال زيدان-

حسن محمد أبوشربك«بامتياز«-البيرة
رزان محمد بركات-عنبتا

سجى نهاد فلنة«بامتياز«-كفر عقب
ضرغام سامي اوالد محمد«بامتياز«-الطبقة

فوزية عبد الفتاح قنه«بامتياز«-المزرعة القبلية
مها محمود ناصر-القدس

اسراء هارون اغنيم«بامتياز«-رام الله
امير محمد انجاص-خربثا بني حارث

محمد مؤيد خضور-بيتونيا
مهند يوسف صافي-مخيم الجلزون

ميساء مروان أبو حويج-البيرة

احمد نضال أبو دخان«بامتياز«-رام الله
اسيل عامر شاهين-رام الله

اية محمد ابراهيم-البيرة
حنان عصام السعد-جنين

دانا جمال الشرقاوي-بيرزيت
روزان عبدالحميد جابر-القدس

ريم أحمد صوفان-رام الله
سامح محمد وهدان-القبيبة

التخصص

التخصص

التخصص

التخصص

التخصص التخصص

التخصص

التخصص

القانون الخاص

الكيمياء التطبيقية

الحوسبة

هندسة البرمجيات

الهندسة الكهربائية اللغة العربية وآدابها

القانون العام

القانون واالقتصاد

شيماء جمال سالم-عارورة
صبحي زكريا جيتاوي-عنبتا
عبير ابراهيم عجاج-الطيرة

عمران موسى ابوكبر-البيرة
فرح محمد انجاص-خربثا بني حارث

المي اسعد عيساوي-راَم الله
لينا خالد ابو مشرف-البيرة

لينا زهير يعقوب-البيرة
محمد كمال دعاجنة-بيت لحم

مؤيد سعادة جالد-طولكرم
نتلي جمال ناطور-رام الله

هبه رياض محيسن-العيسوية
همام عطالله ياسين-كوبر

احمد علي صالح-رام الله
براء علي غزاوي-كفر نعمة
بيداء جمال حبش-قباطية

سجود محمود درويش«بامتياز«-بيتين
صفاء نيجرو  نصار-كفر الديك

عبدالله سميح ادريس-القدس
لينا جمال اقرع-قبالن

لينا نزار الريماوي-بني زيد
منار شوكت دعيبس-رام الله

ميس جمال مجادلة«بامتياز«-باقة الشرقية
نهال عصام الغول-طولكرم

استبرق درويش ابو خالد-البيرة
اسماء هشام حمود-رام الله

تساهيل عيسى عاصي-بيت لقيا
شكري محمد عاصي-بيت لقيا
شيرين سليمان برغوثي-كوبر
صفاء سليمان زيدان-بير نباال

عزة إسماعيل لحلوح«بامتياز«-بيتونيا
محّمد هاني سمحان«بامتياز«-نابلس

محمد اسماعيل الخمايسه-تفوح
محمد نائل عملة-البيرة

مهند يوسف مصلح-رام الله
هند محمد عبد السالم رموز-القدس

والء محمد عبدو-القدس

براء يحيى عياش-نابلس
رفعت تحسين عثمان-دير بلوط

رمال باسم سعد-المزرعة الشرقية
زينة سمير ابوعابد«بامتياز«-طولكرم

سعد عصام السعد-البيرة
عامر محمد حسن-رام الله

عالء رجا اسحق-بيت ساحور
فادي صالح شتيوي-طولكرم

مجدي اديب صالح-البيرة
نصري نزار اليتيم-بيت ساحور

هديل كمال حموضه-البيرة

احمد رشيد االحمد«بامتياز«-عقابة
انطون حسام دلو-رام الله

عدي بسام عبادي-يعبد
عال محمود جعافرة-السواحرة الشرقية

مجدي نعمان حرباوي-القدس
محمد احمد عامر-بيت دجن
معتز غنام سطوف-سلواد

منجد يوسف سحويل-عبوين

انس نضال موسى-عرابه
لؤي مصطفى العجرمي-بيتونيا
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محمد اسماعيل الخمايسه-تفوح
محمد نائل عملة-البيرة

مهند يوسف مصلح-رام الله
هند محمد عبد السالم رموز-القدس

والء محمد عبدو-القدس

احمد رشيد االحمد«بامتياز«-عقابة
انطون حسام دلو-رام الله

عدي بسام عبادي-يعبد
عال محمود جعافرة-السواحرة الشرقية

مجدي نعمان حرباوي-القدس
محمد احمد عامر-بيت دجن
معتز غنام سطوف-سلواد

منجد يوسف سحويل-عبوين

انس نضال موسى-عرابه
لؤي مصطفى العجرمي-بيتونيا

التخصصالتخصص

التخصص

التخصص

التخصص

علم االجتماعالهندسة المدنية

علم النفس المجتمعي

هندسة المياه والبيئة

علوم المياه والبيئة

اسيل اسماعيل رمضان-مخيم الدهيشة
روان عزمي الشاللدة-الشيوخ
سامر اميل اسحق-بيت ساحور

شهد صايل جبريل«بامتياز«-رام الله
صايل بشير الطرمان-نابلس

عمر عمار قطيفان-رام الله
محمد نضال صافي«بامتياز«-الشيوخ
مرح رضوان ياسين«بامتياز«-شعفاط

مهند عزمي الشاللدة-سعير
ناصر رائد ابوخليل-رام الله
وديع نشات هرشه-المدية

يوسف مصطفى كاشف-البيرة

منال عيسى غنيم-رام الله والبيرة

اية عبدالمطلب خاطر-دورا القرع
جنان عبد الحكيم عطالله-كفر عقب

خالد عبد عبيدات-القدس
رانية حنا ريناوي-الرام

رشا طافش موسى-رام الله
سلسبيل خضر صالح-الخضر

سهير عيسى زعاقيق-بيت أومر
سهيل إبراهيم المخامرة-القدس
كريستين غسان خبيص-رام الله

لوبان سهيل دواني«بامتياز«-القدس
مريم سامر طه-سردا

مزين عبد الرؤوف زغل-القدس
ميرنا البرت جرايسه-القدس

احمد ناصر الدين السعدي«بامتياز«-ضاحية صباح الخير
حازم سمير عسكر-رام الله

حنان باسم قعدان«بامتياز«-دير الغصون
رجاء فرحان ابو زيدان-بيت ريما

رحمة صالح عطعوط-رام الله
سونيا بطرس حبش«بامتياز«-القدس

طارق عثمان عمرو-الخليل
عماد عبد الرؤوف الخطيب-حزما

عمر جمال أبو ظاهر-البيرة
عمر موسى ابوعواد«بامتياز«-السموع

محمد موسى فلنة-صفا
نضال عبد الجواد خواجه-نعلين

احمد حافظ ابو ماضي-عتيل
اسماء حازم الجنيدي-بيتونيا

حارث مؤيد صليح-عتيل
رائد خير الدين سمارة-طولكرم

محمد ظافر عبوشي-جنين
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لتبقــى جامعــة بيرزيــت جــزءًا مــن حكايتكــم ورحلتكــم المهنيــة واالجتماعيــة القادمــة، فلنتواصــل عبــر برنامــج الخريجين، 
ــر المســاحة للتشــبيك مــع  ــم، ويوف ــم ومهارتكــم مــع جامعتك ــم الفرصــة الســتثمار جــزء مــن وقتك الــذي يتيــح لك

أقرانكــم، ويعــزز تواصلكــم مــع جامعتكــم ومــع بعضكــم البعــض.
ــا دائمــًا علــى موقــع خريجــي جامعــة بيرزيــت https://alumni.birzeit.edu. بتحديــث بياناتكــم، وشــاركونا  تابعون

قصصكــم وحكاياتكــم لنتمكــن مــن مشــاركتها مــع زمالئكــم فــي كل مــكان.


