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جامعة بيت لحم تختتم احتفاالتها بتخريج الفوج السابع والثالثين من طلبتها

ب �ي��ت ل �ح��م  -ن �ج �ي��ب ف� ��راج وج � ��ورج زي �ن ��ه -
اختتمت جامعة بيت لحم احتفاالتها بتخريج
الفوج السابع والثالثني من طلبتها وذلك عىل
م� ��دار ي ��وم�ي�ن م �ت �ت��ال �ي�ي�ن ،ح �ي��ث اح �ت �ف��ل مساء
ام��س الجمعة بتخريج ال�ج��زء ال�ث��اين م��ن هذا
ال �ف ��وج ال� ��ذي ب� ��دا ب ��دخ ��ول ال �خ��ري �ج�ي�ن البالغ
عددهم  350طالبا وطالبة من اصل  ،700حيث
تم االحتفال بالجزء االول من الخريجني امس
االول الخميس.
وب�ع��د دخ ��ول م��واك��ب ال�خ��ري�ج�ين ت��م عزف
ال�ن�ش�ي��د ال��وط �ن��ي ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي وم ��ن ث��م القت
ع ��ري �ف ��ة ال �ح �ف ��ل ال� ��دك� �ت� ��ورة م �ن ��ى م �ط ��ر رئيس
دائ ��رة امل�ع�ل��وم��ات ال�ح��اس��وب�ي��ة ك�ل�م��ة ترحيبية
ب ��ال �ح �ض ��ور ،م� �ش ��ددة ان ج ��ام �ع ��ة ب �ي ��ت لحم
س �ت �ب �ق ��ى ال� �ص� ��رح ال �ع �ل �م ��ي ال� �ش ��ام ��خ ع� ل��ى مر
الزمان ،وبعد ذلك عزف نشيد الجامعة "من
عزمنا تستيقظ ال�ش��رارة" للشاعر خليل توما
وتلحني الربفسور اوغستني الما.
وب �ع��د ذل ��ك ال �ق��ى ن��ائ��ب ال��رئ �ي��س االع ل��ى يف
ال�ج��ام�ع��ة ب�ي�تر ب ��راي ك�ل�م��ة ب��ال�ل�غ��ة االنجليزية
ع ب��ر ف �ي �ه��ا ع ��ن اع� �ت ��زازه ال �ك �ب�ي�ر يف ه ��ذا اليوم،
وق � ��ال" :ن �ح ��ن ن� ��رى ج ��ام �ع ��ة ب �ي ��ت ل �ح ��م وهي
ت �ح �ت �ف ��ل ب �ت �خ ��ري ��ج ال� �ف� ��وج ال� �س ��اب ��ع والثالثني
م� ��ن م �س ي��رت �ه ��ا ال � �خ� ��ال� ��دة ،ان ه � ��ذه اللحظة
ه ��ي م ��ن ال �ل �ح �ظ ��ات االه � ��م يف ح �ي ��اة الطالب
وذوي��ه حيث يجنون ث�م��ار س�ن��وات طويلة من
ال�ت�ع��ب وال�ج�ه��د وال�ع�ن��اء ول �ه��ذا ف��ان�ن��ا نحتفي
ب�ه��م يف ه ��ذا امل �س ��اء ال �ج �م �ي��ل" ،واك ��د ع�ل�ى ان
جامعة بيت لحم ستستمر برفع راي��ة العلم
واالص� � � ��رار ع� ل��ى ت �ح �ق �ي��ق االن � �ج � ��ازات رغ � ��م كل
التحديات والصعاب ،وبارك الهايل الخريجني
ولفلسطني ه��ذا ال�ف��وج ال�ج��دي��د م��ن الطاقات
التي سوف ترفد فلسطني بها.
وبعد ذل��ك هنأ ف��ؤاد قطان رئيس مجلس
ام� �ن� ��اء ال �ج ��ام �ع ��ة يف ك �ل �م ��ة امل �ج �ل ��س الطلبة
وأه ��ال� �ي� �ه ��م ب� �ه ��ذه امل �ن ��اس �ب ��ة ال� �ع� ��زي� ��زة ،وقال
ان �ه��ا ل�ي�س��ت م�ن��اس�ب��ة ش�خ�ص�ي��ة ل �ك��ل ف ��رد من
ال �خ��ري �ج�ي�ن واه ��ال �ي �ه ��م ،ان �م ��ا م �ن��اس �ب��ة وطنية
بامتياز حينما نشاهد اف��واج الخريجني وهم
ي� �ت� �ق� ��اط� ��رون اىل م� �س� ��رح ال� �ح� �ي� ��اة مسلحني
ب �س�ل�اح ال�ع�ل��م وامل �ع��رف��ة ب�ع��د ان ت �ف��وق��وا عىل
ظروفهم الصعبة املتمثلة يف استمرار االحتالل
ع� ل��ى ارض� �ن� ��ا ف �ه ��م ق �ب ��ل ان ت �س �ل �ح ��وا بالعلم
وامل� �ع ��رف ��ة ت �س �ل �ح ��وا ب � � ��ارادة ف� ��والذي� ��ة ق ��وي ��ة ال
يمكن كسرها.
وال�ق��ت رئيسة بلدية بيت لحم ف�يرا بابون
كلمة قدمت فيها التهاين للخريجني ولذويهم
واش ��ادت ب ��ادارة ال�ج��ام�ع��ة وب�ه�ي�ئ�ت�ي�ه��ا االدارية
والتدريسة بعد الجهود التي بذلتها يف سبيل
ال ��وص ��ول اىل ه ��ذه ال �ل �ح �ظ��ات ال �ت��اري �خ �ي��ة من
عمر الجامعة ،التي حرصت دوما عىل توفري
س�ل�اح ال�ع�م��ل ب��اع�لى درج��ات�ه��ا وت�ق��دي��م افواج
من الخريجني متمكنني وبطاقات علمية كبرية
تعمل عىل النهوض بالوطن وتطوره والتفوق
ع�لى ال�ظ��روف ال�ت��ي يعانيها ه��ذا ال��وط��ن جراء
االحتالل البغيض الجاثم عىل صدرونا ،الذي
ينتهك ح��رم��ة ارض�ن��ا وم�ق��دس��ات�ن��ا ،لكنه فشل
يف ك �س��ر ارادت� �ن ��ا ،ف�ح�ف��ل ال �ت �خ��ري��ج ال �ي ��وم هو
دل �ي��ل ق��اط��ع ع�ل�ى ان ف�ل�س�ط�ين س ��وف تنهض
بامكانياتها وابنائها وسوف تكون حرة مستقلة
ترفع راية العروبة عاليا من دون احتالل فهذا
اليوم ال بد ات بفعل ارادة وصمود شعبنا".
وال�ق��ت ال�ط��ال�ب��ة ت��اال ف��ري��د م��وىس اب��و عيد
كلمة الخريجني وه��ي االوىل ع�لى ف��وج ،2013
ق��دم��ت ف�ي�ه��ا ال�ش�ك��ر الدارة ال�ج��ام�ع��ة وهيئتها
ال �ت��دري �س �ي��ة ول �ج �م��وع االه� ��ايل ال ��ذي ��ن ساندوا

ابناءهم ليصلوا اىل هذه اللحظة.
وق� ��ال� ��ت" :ن� �ق ��ف ال� �ي� ��وم ن �ح ��ن الخريجون
رافعني راية العلم وشهادة التخرج مبتهجني
فرحني ملا حققناه من انجاز وهو ثمرة جهود
جبارة لم تهدأ ولم تستكني عىل مدى السنني
الطويلة املاضية ،وهي ليست جهودنا وحدنا
وانما ايضا جهود اهلنا الذين كابدوا وصربوا
معنا من اجل هذه اللحظات املصريية والهامة
لنخرج اىل بحر الحياة ونواجه كل التحديات
يف سبيل النهوض بمجتمعنا ووطننا وتقديم
االفضل".
وب �ع��د االن �ت �ه��اء م ��ن ال�ك�ل�م��ات ق ��ام ك ��ل من
ن �ي ��اف ��ة ال� �ق ��اص ��د ال � ��رس � ��ويل ج� ��وزي� ��ف الزاروت � � ��و
الرئيس االع�ل�ى للجامعة واالخ ال��دك�ت��ور بيرت
براي نائب الرئيس االعىل للجامعة والدكتورة
ايرين هزو نائب الرئيس للشؤون االكاديمية
بتوزيع الشهادات عىل الخريجني ،وفيما ييل
اسماء الخريجني:

كليـ ــة شكري إبراهيم دبدوب
إلدارة األعمال ،درجة املاجستري
يف  /التنمية والتعاون الدويل

ام �ج��د ح��ام��د ح�س��ن ي�غ�م��ور  ،ام �ي�ل�ي كيت
نوتشيارونا  ،ايه «محمد كرم» يوسف شرف
 ،تريز موىس حنا ماريا  ،حسن حامد حسن
ع�م��ر  ،ح�م��زة أح�م��د م�س�ل��م ال�ح�لاي�ب��ة  ،ديانا
يونس محمود العزه  ،ديما أنطون حنا العيل
 ،رون� ��زا ع �م��ر م�ح�م��د أب ��و ع� ��واد  ،ري ��م فيصل
محمد ال�ش�ي��خ  ،ش��ادي ع�ب��دال�ل��ه ع�ب��د تعامرة
 ،شي��ري ��ن ال �ب ��رت رف � ��ول روف � ��ا  ،ض �ي ��اء الدين
أس��ام��ة محمد ال�ق�ي�م��ري  ،ف��ادي اك��رم نصري
جرايسة  ،فادي فرج عيىس كسربي  ،مانويل
جيلربتو راموس  ،مرام عادل محمد عيىس ،
مرفت عيد عبدالرحيم الهيموين  ،مها صالح
خ�ل�ي��ل زق ��وت  ،م��ي م�ص�ط�ف��ى م�ح�م��د أي ��وب ،
ن� ��زار ف� ��وزي ف ل��اح ق �ب �ه��ا  ،ن �س��ري��ن ح �ن��ا جورج
االعمى  ،هديل خليل معوض ناصر  ،هيلن
ابراهيم محبوب خوري  ،يارا أحمد عبد عوده
 ،ي��اس�م�ي�ن «م�ح�م��د ح� ��ازم» ي��اس��ر ال�ح�ل�م��ان ،
يعقوب الياس يعقوب طحان

بكالوريوس يف إدارة األعمال /
محاسبة

آس� � ��ال ع �ي س��ى ش� �ك� ��ري ال �ص �ل �ي �ب ��ي  ،ألني
فيكتور جون قطان  ،أماين ماهر عيىس دنون
 ،اح�م��د اب��راه�ي��م م��رت�ضى ن�ي�روخ  ،االء عزمي
م �ح �م ��د ص �ب ��ح  ،ام � ��اين ن ��ائ ��ل ع �ي س��ى ب� �ن� ��وره ،
اي � ��زوره س �م�ي�ر م�ي�ش�ي��ل م ت��ري  ،اي �م ��ان ياسني
ح �س��ن س ��در  ،اي ��ه ج �ه ��اد ش �ع �ب��ان العجوري
 ،اي �ه��اب ال �ي��اس ج ��وده ص�ل�ي�ب��ي  ،ب�ش��رى حنا
ب�ش��اره ب�ن��وره  ،ب�ه��اء ه��اين عبدالعفو ن�ي�روخ ،
بيري صليبا جربا طويل  ،جون موريس انطون
ب ��در  ،ح �س ��ام ن �ب �ي��ل م �ح �م��د ع �ب��دال �ل��ه جوالين
 ،ح�ن��ا خ�ض��ر ح�ن��ا خ�ي�ر  ،ح �ن��ان ع�ي�س�ى جمال
غطاس  ،حنني عيل منصور مشاهره  ،دعاء
سليمان م��وىس ع�ج��ال�ين  ،رزان س��ام��ي كامل
م� ّ
�روة  ،رم��زي ان�ط��ون ج��ورج ف��ان��وس  ،رمزي
محمد حسن ص��رارة  ،روان وائ��ل ادري��س ابو
خالد  ،روان يعقوب يوسف شرف  ،زكيه داود
محمد حنيطي  ،سامح عيىس نخلة بنورة ،
ساندرا جورج كارلوس سمور  ،ساندرا فرح
ن�ق��وال اب��و مهر  ،س��ان��درا نبيل رف��ائ�ي��ل غطاس
 ،سهى ريمون عيىس قنقر  ،عبري زياد صليبا
مصلح  ،عيىس يوسف عيىس مسلم  ،غادة
انطون ابراهيم حزبون  ،غدير وليد سليمان
ص��اب��ات  ،ف��ؤاد س�ل�ي�م��ان اب��راه�ي��م اب��و م�ف��رح ،
فداء سميح خضر صبيح  ،فراس نبيل فارس

ج�بران  ،كريستينا ري�ك��اردو فيكتور جويجات
 ،ل �ي��ث ن�ب�ي��ل م�ح�م��د ع�ل�ي أب ��و خ �ل��ف  ،محمد
عبدالرحمن رش��اد ن�يروخ  ،محمد ماهر ذيب
الدبس  ،محمد موىس أحمد غصون  ،منى
سهيل توفيق سعيد  ،ميساء الياس ابراهيم
هالل  ،نادين جوزيف نصري قسيس  ،نداء
فرنسيس سليمان متاروه  ،ندين رومل فرح
سوداح  ،نسرين إبراهيم حنا أندونيه  ،نقوال
ع �ب��دال �ل��ه اب ��راه �ي ��م غ ��وايل  ،ن ��ورال �ه ��دى محمد
عبدالله خليف  ،هالة اياد عثمان اليف  ،هديل
عادل محمد عيىس  ،ورود محمد توفيق مطر
 ،وعد «محمد سعدي» عبد رجبي

بكالوريوس يف إدارة األعمال /
إدارة أعمال

أح � � �م� � ��د ح� � �س � ��ن ع� � �ب � ��د ب � �ط � �م � ��ه  ،أس � ��ام � ��ة
ع �م ��ادال ��دي ��ن أح �م ��د أب ��و ع ��رف ��ة  ،أس ��ل شكري
عيل ردايده  ،أالء صالح يوسف جربان  ،أماين
عادل عبدالعزيز جربين  ،أمري يوسف جورج
س�ل�ام ��ة  ،أم� ي��رة س ��ال ��م زع ��ل ج�ب�ري ��ل  ،أنصار
ن ��اف ��ذ ع �ب��دال �س �م �ي��ع ال ��رف ��اع ��ي  ،أوري ��ان ��ا جوين
اس�ك�ن��در س�لام��ة  ،امل�ه��دي ح�س��ن خ�ل�ي��ل الدلو
 ،ال�ي��اس ج��ورج نيقوال ع��واد  ،ان��ور عمر انور
منى  ،اي�ل�ين رام��ي ج��ري��س شمعون كربوراين
 ،ايهاب جمال عليان عابدين  ،بشاره سليم
ب�ش��اره ال�ه��وديل  ،ت��اال ف��ري��د م��وىس أب��و ع�ي��د ،
جاك انطون جورج ابو الدنني  ،جريس عصام
جريس شوميل  ،ج��وين ج��ورج نخلة نصار ،
حنا انطون حنا العيل  ،حنان «محمد وسيم»
عبدالحفيظ عبداللطيف  ،خضر فيكتور نجيب
صليبي  ،دال�ي��ة م��اج��د محمد ع�ل��وش  ،دعاء
خليل محمد مصطفى  ،دعاء فتحي زيد غنيم
 ،دينا ادوارد جورج عتيق ،دينا باسم خليل
بطارسة  ،دي�ن��ا ب�س��ام ج��ورج مسعد  ،راغده
ط��ارق عبدالحميد مصري  ،رام��ز م��ازن نعيم
م�ع�ل��م  ،ردي �ن ��ه ق��اس��م ي��وس��ف ع ��وض  ،رنني
عماد راجي قمصيه  ،رهام عبدالحكيم شكري
ال �ل �ح ��ام  ،روان أح �م ��د رم �ض ��ان دع �ن ��ا  ،روان
ابراهيم محمد االعرج  ،روال محمود سليمان
سليمان  ،ريتا سمري الياس أبو الزولف  ،ريناتا
ط��وين ف��رح عياد  ،زي��د جمال ميخائيل هالل
 ،س ��ائ ��د خ �ض��ر اس �ب�ي�ر خ �ل �ي��ل  ،س �ج��ى مروان
محمد فاخوري  ،شادي احمد ابراهيم حتاوي
 ،صليبا عيىس صليبا القسيس  ،فهد جليل
فهد أبو الزلف  ،قيص راجح محمود ازغاري ،
كفاح خالد محمود شاهني  ،لونا موىس خليل
برهم  ،ليىل وليم نقوال الشاعر  ،ماريا جورج
صالح غطاس  ،ماسا عبدالنصار عبدالحافظ
الحرباوي  ،محمد زياد حسن معمر  ،محمود
ضيف الله يوسف دهود  ،مراد خالد عطاالله
امل�ع�ي��وي  ،م ��رام ح�س��ن أح�م��د ع��وي�ن��ه  ،معاذ
ج �م��ال ش �ح ��ادة ق �ط��ب  ،م�ي�رن��ا خ �ض��ر جريس
غ ��وايل  ،م�يرن��ا روم�ي��و ف��رح اس�ط�ف��ان  ،نجيب
ن��اي��ف ن�ج�ي��ب ك�س�بري  ،ن�ج�ي��ب ي��وس��ف نجيب
الياس  ،نديم عادل أنطون جقمان  ،نور منذر
م�ص�ط�ف��ى ش��ام��ي  ،ه��ال��ة ب��اس��م ع�ل�ي شاوريه
 *،ه �ب ��ة س �م�ي�ر ف� ��رح اس �ط �ف ��ان ،ه ��دي ��ل خالد
أح �م��د أب ��و ع �م��ري��ة  ،ه��دي��ل ن�خ�ل��ة خ �ض��ر عنرت
 ،وع ��د م �ح �م��ود ع �ب��دال �ك��ري��م األط� ��رش  ،والء
أمني هاشم نعواش  ،ياسمني خضر مرتىض
مسلماين  ،يوانا نيقوال عيىس اسطفان

كلي ـ ـ ــة العلوم ،درجة املاجستري
يف التكنولوجيا الحيوية

 ²أري ��ج وج �ي��ه ع �ب��دال �ف �ت��اح ش�ل�ال �ف��ة  ،زكيه
ح �س ي��ن ح ��اف ��ظ ع �ب ��دال �ن �ب ��ي ،ب� �ك� ��ال� ��وري� ��وس يف
ال �ع �ل ��وم  /أح� �ي ��اء  ،ال� �ي ��اس م ��وري ��س الياس

ع �م ��رو  ،ان �ج �ل �ي��ك ح �ن��ا م �ن �ط��ورا روك  ،انغام
اس� �ح ��ق ع �ب ��دال �س ل��ام ج �ع �ب ��ه  ،اي� �م� ��ان عيىس
م �ح �م ��ود ك �ل �ب �ي��ه  ،ب� �ي ��ان م �ح �م ��د م �ح �م ��ود ابو
ع�م��ري��ة  *،ج�ي�ه��ان ج�ب�رائ�ي��ل ال ب��رت ج��دع��ون ،
ح �س ��ن ج �م �ي��ل ح �س ��ن زواه� � ��رة  ،ح �ن�ي�ن خالد
م �ح �م��ود درع � ��اوي  ،رن ��ا س�ل�ي��م ع �ي�س�ى لولص
 ،رنا هاين عطا بزبز  ،روان خالد ابراهيم ابو
خريان  ،ريم سالم ميخائيل أبو حديد  ،زينه
ايمن عبدالله ابو يابس  *،سامي جورج جربا
طويل  ²،سهري فؤاد عمر عليان  *،عبري خالد
محمود رداي��ده  ،عبري ع��زام عيل جعابيص ،
ُع�ل�ا ج��ري��س ي��وس��ف ق�م�ص�ي��ة  ،ك�ف��اح مشهور

عيىس الوحش  ،ملى جميل حسني سلحوت
 ،م ��رام ص��ال��ح أح�م��د ط�ق��اط�ق��ه  ،م ��رام محمد
اح� �م� ��د ح� �س ي��ن  *،م �ه �ي �ت ��اب م� �ح� �م ��ود حسن
الصليبي  ،نرباس منور احمد عبدالله  ،نداء
بنيامني محفوظ محتسب  ،نداء عيل محمد
اب��و ط�ير  ،نسيبه خضر داود ص�لاح  ،هنادي
غ ��ال ��ب ص� ب��ري ال �خ �ط �ي ��ب  ،ي ��اس �م�ي�ن ابراهيم
صالح ابو الهوى

بكالوريوس يف العلوم  /كيمياء

آي��ة ع��زال��دي��ن ع�ط��ا أب��و ف�ن��ون  ،أح�م��د أكرم
محمد حالوه  ،أروى محمد أحمد ابو سرور
 ،ابراهيم ع�لي ابراهيم خليل  ،احمد محمد
ع�ل�ي ج ��واب ��ره  ،اس �م ��اء ح �س��ن م�ح�م��د غ��وي��ر ،
االء ص�ب�ري ف�خ��ري دع�ي��س  ،ام ��اين مصطفى

عبدالفتاح ع��ودة الله  ،انصار اسماعيل عيل
ش �ك��ارن��ه  ،ب �ي��ان اس�م��اع�ي��ل اب��راه �ي��م غ�ي��اض��ة ،
ت�س�ن�ي��م أح �م��د م�ح�م��د ج ب��ران  ،ح�ن��ا ف�ه��د حنا
حذوه  ،حنان محمود خليل دارذويب  ،حنني
اب ��راه �ي ��م ع� ��وض ال �ل ��ه خ �ل �ي �ف��ه  ،ح �ن�ي�ن عيىس
حسن دار صرار  ،حنني محمد شحاده املحاربه
 ،حنني محمد مصطفى راموين  ،رغده جالل
محمد دبش  ،عرب يزيد مصطفى الجنازره ،
فاطمة حسني عيل الطقاطقة  ،فداء محمود
ابراهيم عبدالوهاب  ،لؤي عدنان ذياب املذبوح
 ،لينا عيىس فهد أبوغزاله  ،مرينا فريد الياس
زري �ن ��ه  ،ن ��اري �م ��ان ح�ب�ي��ب ي��وس��ف م ��ره  ،نبيلة
م �ح �م ��د م � ��وىس س ل��ام ��ة  ،ن � ��ور ف � ��ؤاد محمود
دن ��ادن ��ه  ،ه ��دى م�ع�ي�ن ح�س��ن ج�ب�ر  ،ياسمني
عماد محمد أبو صوي

بكالوريوس يف العلوم  /أنظمة
املعلومات الحاسوبية

أري � ��ج خ �ل �ي ��ل ن �ب �ي ��ل ه ��اش ��م  ،إس �ل ��ام ذيب
م �ح �م��ود ح �م��ام��رة  ،االء م �ح �م��ود عبدالقادر
غنيم  ،ايه محمد موىس االعرج  ،بيتي جمال
سامي بعبيش  ،رامي رجايئ مرتي مستكلم ،
روال نعيم خليل لحام  ،سجى محمد محمود
عمرية  ،عبري فؤاد ذياب خاطر  ،عصام سائد
ث ��اب ��ت ص �ل ��اح  ،ع� �م ��اد ال� �ي� ��اس ن� �ص ��ري خ� ي��ر ،
عيىس رجايئ ميخائيل جقمان  ،غسان عيىس

اندراوس عميا  ،فادي مشهور محمد صالح ،
لبنى ف��ادي خليل عليان  *،مجدولني ريمون
يعقوب عوده  ،محمد جميل صالح زيده *،
والء خالد إبراهيم محبوب  ،والء عبداملنعم
عبدالجبار زبلح بسطامي

بكالوريوس يف العلوم
 /رياضيات

إي �م ��ان زي ��اد ح �س�ي�ن ع�ب��دال�ل�ط�ي��ف  ،ابتسام
أح �م ��د رش �ي ��د م�ح�س��ن  ،اب� ��رار ع ��دن ��ان عبدالله
زه � ��ران  ،اخ�ل ��اص أح �م ��د اب ��راه �ي ��م اب� ��و الوي ،
االء بسام محمد صالح  ،االء محمد ابراهيم
ال�ح�س�ن�ي��ه  ،االء م ��وىس س �ل �م��ان ح�ج��اح�ج��ه ،
الهام سليمان محمد جربين  ،امتياز إبراهيم
محمد الهور  ،امل عيل أحمد بريجيه  ،ايناس
شريف عبدالقادر عيىس  ،بشرى عدنان يونس
قرجه  ،حنني محمد أحمد ابو صوي  ،رحمه
ع� ل��ي م �ح �م ��د ال �ت �ن ��ح  ،رس �م �ي ��ه م �ح �م ��د حسن
سرحان  ،سرين وليد أحمد نصر  ،سماء حاتم
حسن الزغري  ،صابرين محمد محمود طقاطقه
 ،ع�ل�ي أدي ��ب س �ع��دال��دي��ن س ��راج  ،ع�ه��د طالل
عبدالله كارمي  ،فاطمة ماجد عبدالقادر عمريه
 ،منار عمر عزات جوابره مها محمود ابراهيم
ال �ب ��و  ،ن ��رج ��س م �ح �م��د ع �ب��د ح� ل��اوة  ،نعمات
خالد أحمد محمد عودة  ،نهاد عبد محمد ابو
محميد  ،وطن محمد فارس سالمه

معه ــد إدارة الفنادق
والسياحة،بكالوريوس يف العلوم
 /إدارة فنادق

أح�م��د ع�ف�ي��ف ع�ث�م��ان دخ��ل ال�ل��ه  ،إبراهيم
محمد إب��راه�ي��م ال�ع��زة  ،اس��راء سميح هاشم
اب��و ع�ي�ش��ة  ،ال�ي��اس ه��اين ام�ي��ل س�ح��ار  ،الني
ع �ط ��اال �ل ��ه ع �ي�س�ى ف� ��راج  ،ح ل��ا ت ��وف �ي ��ق يوسف
خ � ��وري  ،رزان رؤوف س ��ال ��م ع � � ّ�واد  ،رنجان
ت�ح�س�ين اس �ح��اق دي�س�ي  ،روال ع�ص��ام عيىس
ك��وك��ايل  ،ري �ك ��اردو اب��راه �ي��م س��ال��م ج�ق�م��ان ،
س��ام��ر م ��وىس راش ��د س�ل�ام��ة  ،س�م�ير موريس
س�م�ي�ر س�م�ي�ر  ،س�ه��ى ال �ي ��اس م ت��ري ق �ن ��وايت ،
عالء سمري ميشيل عودة  ،عودة مرتي عودة
اسحق  ،فادي سمري جريس سمور  ،فراس
م �ي �ش �ي ��ل ف � ��رح ع � ��وض  ،ك� ��ارول�ي ��ن فرنسيس
إب ��راه �ي ��م ف �ل �ت��س  ،م �ج ��د رش �ي ��د عبدالرحمن
شاهني  ،محمود «محمد روحي» أحمد مدبر
 ،مريال منري خليل ناصر  ،نوال ابراهيم يوسف
نعمة  ،هويدا عماد حفيظ رشماوي  ،وسام
اح�م��د محمود اب��و غ�ن��ام ،ي��اس��ر سعيد عيىس
ع�ب��دال�ع��ال  ،ي��زن ح�ن��ا عفيف ع�م�يره  ،يوسف
جليل فهد أبو الزلف

دبلوم متوسط يف  /إدارة الفنادق

ج� � ��واد م �ي �خ ��ائ �ي ��ل ال � �ي� ��اس ال ��زغ� �ب ��ي  ،دنيا
نسيم ال�ي��اس ب�ن��وره  ،رن�ي��م حبيب ح�ن��ا م��رة ،

ري��م اب��راه�ي��م ميخائيل م�تري  ،سيلينا جورج
عيىس حمامه  ،شادي جوين جوده شهوان ،
عبري عماد فؤاد األطرش  ،غازي يوسف غازي
م �ن �ص��ور  ،ه �ب��ة م ت��ري خ�م�ي��س ط �ب��ة  ،وديعه
سميح نصيف زرينه

دبلوم متوسط يف  /أدالء الحجاج

أي��ري��ن سليم ال�ي��اس ثلجية  ،ج��ورج أديب
ج � ��ورج رب �ي ��ع « ،ل � ��ؤي ع �ص ��ام ص �ل �ي �ب��ا «خليل
ابراهيم  ،مرتني أسعد إبراهيم حنضل  ،نائل
فائق إميل إميل

دبلوم متوسط يف  /إدارة مكاتب
السياحة والسفر

اسامة جربائيل جودة خليلية  ،اليانا اميل
عودة سالمة  ،تانيا عصام جريس شوميل ،
تانيا(تانيت) نصرالله يوسف ساحوري  ،تمارا
وليد الياس خري  ،داليا بسام ج��ورج البندك
 ،رنا خليل جورج فرهود ،رنني حبيب خليل
قرط  ،رنني رائد فريد الطويل  ،سريينا سمري
ع ��ودة ق ��راع ��ة  ،ع��ام��ر اي �م��ن م�ت�ي��ا اب ��و ع�ي�ط��ة ،
ع ��وض ع ��ودة ع ��وض ال�ه��ري�م��ي  ،ف ��ارس ناجي
طلعت منصور  ،كلري ب�يرو يعقوب غ��زاوي ،
لورين كاسرتو سميح مكركر  ،مارييت باسم
ماهر جريس قمصية  ،مايك مسعد يعقوب
مسعد  ،نتايل أنور جورج بنورة  ،نتايل شاريل
نقوال حوش  ،نغم نضال إبراهيم حنني .

كلية الحاجة عندليب العمد للتمريض والقبالة تحتفل بتخريج الفوج الثاني عشر

نابلس -غسان الكتوت -الرواد للصحافة
واإلع ل��ام  -اح�ت�ف�ل��ت ك�ل�ي��ة ال�ح��اج��ة عندليب
العمد للتمريض والقبالة التابعة لجمعية
االت �ح ��اد ال �ن �س��ايئ ال �ع��رب��ي يف ن��اب �ل��س امس
بتخريج الفوج الثاين عشر من طلبة الكلية
والذي حمل اسم "فوج الحرية لالسرى"،
وذل � ��ك ت �ح��ت رع ��اي ��ة وزي � ��ر ال �ص �ح��ة الدكتور
ج��واد ع��واد بحضور تيسري نصر ال�ل��ه ممثال
ع��ن م�ح��اف��ظ ن��اب�ل��س وال��دك�ت��ور ع�ب��د الرحيم
س��وي�س��ة م�م�ث�لا ع��ن وزي ��ر ال�ص�ح��ة وعصماء
امل� �ص� ��ري م �م �ث �ل��ة ع� ��ن رئ� �ي ��س ب �ل ��دي ��ة نابلس
وع�ب�ير اب��و ك�ش��ك ممثلة ع��ن وزارة الشؤون
االج �ت �م��اع �ي��ة وم ��دي ��ر م �ك �ت��ب وزارة التعليم
ال �ع ��ايل يف ن��اب �ل��س ه ��اين م �ق �ب��ول وع� ��دد من
ممثيل املؤسسات الرسمية واالهلية واهايل
الخريجني.
واف�ت�ت��ح ال�ح�ف��ل ب �ت�ل�اوة آي ��ات م��ن القرآن
ال�ك��ري��م ،ث��م ال�س�لام ال��وط�ن��ي الفلسطيني،
والقت رئيسة جمعية االتحاد عهود يعيش
قناديلو كلمة رحبت فيها بالضيوف وممثيل
امل ��ؤس �س ��ات وال �ط �ل �ب��ة ال �خ��ري �ج�ي�ن وذويهم،
وه� �ن ��أت ال �خ ��ري �ج�ي�ن ال ��ذي ��ن ب ��ذل ��وا جهدهم
وس � �ه� ��روا ل �ي �ل �ه��م وح � ��ان وق � ��ت حصادهم،
ك �م��ا ق ��دم ��ت ال �ش �ك��ر الدارة ال �ك �ل �ي��ة والهيئة
التدريسية عىل ما بذلوه من جهد لالرتقاء
بالكلية.
واستعرضت قناديلو اهم االنجازات التي
ح �ق �ق �ت �ه��ا ج �م �ع �ي��ة االت � �ح� ��اد ال �ن �س ��ايئ خالل
ال �ع ��ام امل �ن �ص ��رم ،واه �م �ه ��ا ت �ق ��دم الجمعية
ول �ل �س �ن ��ة ال �ث ��ان �ي ��ة ع ل��ى ال � �ت� ��وايل ع ل��ى قائمة
الجمعيات االهلية االكرث شفافية يف العالم
العربي حسب مؤسسة فوربس االمريكية
للشرق االوسط ،معتربة هذا االنجاز دليال
ع�ل��ى ق � � ��درة امل � � ��رأة ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة ع�ل��ى ادارة
املؤسسات الكبرية وتحقيق التميز واالبداع،
وثمرة جهود الهيئات االدارية املتعاقبة عىل
ادارة الجمعية.
ك �م ��ا ت �ح ��دث ��ت ع� ��ن م � �ش� ��روع ف� ��ن الطبخ
ال � ��ذي ش ��رع ��ت ال �ج �م �ع �ي��ة ب �ت �ن �ف �ي��ذه بتمويل
م� ��ن االت � �ح � ��اد االوروب� � � � ��ي وب �ت �ن �ف �ي ��ذ م� ��ن giz
وب��ال �ت �ع��اون م��ع م�ح��اف�ظ��ة ن��اب�ل��س ومجلس
ال �ت �ش �غ �ي ��ل امل � �ح�ل��ي وال � � � ��ذي ي � �ه� ��دف لتأهيل
ط ��واق ��م م ��ؤه �ل ��ة ل ��رف ��د امل �ط ��اع ��م والفنادق،
وك��ذل��ك م �ش��روع ت��اه�ي��ل ام �ه��ات املستقبل،
وم�ش��اري��ع ت��اه�ي��ل وص�ي��ان��ة م�ب��اين مستشفى
االتحاد والجمعية.

وش �ك��رت ق�ن��ادي�ل��و وزارة ال�ص�ح��ة ووكالة
ال�غ��وث وامل��ؤس�س��ات االه�ل�ي��ة وال�خ��اص��ة عىل
ت ��دري ��ب ط �ل �ب��ة وخ ��ري �ج ��ي ك �ل �ي��ة العندليب،
وكذلك شكرت الجهات املانحة التي تدعم
مشاريع الجمعية.
وبدوره ،بارك تيسري نصر الله للخريجني
ون �ق��ل ل �ه��م ت �ح �ي��ات م �ح��اف��ظ ن��اب �ل��س اللواء
ج�ب�ري ��ن ال �ب �ك ��ري وت �م �ن �ي��ات��ه ل �ه��م ب �م��زي��د من
ال� �ت� �م� �ي ��ز واالب � � � � � ��داع وال � �ح � �ص � ��ول ع �ل ��ى فرص
عمل.
وش � ��دد ن �ص��ر ال �ل ��ه ع ل��ى ت �م �س��ك الشعب
الفلسطيني بالبقاء عىل ارضه رغم اجراءات
االحتالل الهادفة القتالعه من جذوره ،كما
اك� ��د ت �م �س��ك ال �ق �ي ��ادة ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة بانجاز
ال ��وح ��دة ال��وط �ن �ي��ة ع�ل�ى ارض �ي ��ة ص�ل�ب��ة وعىل
برنامج نضايل النهاء االحتالل.
وم��ن ج��ان�ب��ه ،ن�ق��ل ال��دك�ت��ور ع�ب��د الرحيم
سويسة تهاين وزي��ر الصحة ووكيل الوزارة
للخريجني وذويهم ولجمعية االتحاد وكلية
ع�ن��دل�ي��ب ال�ع�م��د ،واش ��اد ب�م�س�ت��وى خريجي
الكلية الذين يعمل العشرات منهم حاليا
يف امل�س�ت�ش�ف�ي��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة ،م�ث�م�ن��ا جهود
ادارة الكلية وهيئتها التدريسية ودورهم يف
اعداد وتدريب ممرضني وتزويدهم بالخربة
ال�ع�م�ل�ي��ة وال�ع�ل�م�ي��ة وال�س�ل��وك امل�ه�ن��ي ،كما
اشاد بالدور الهام لجمعية االتحاد النسايئ
ومستشفى االت�ح��اد ال��ذي ل�ع��ب دورا كبريا
وهاما خاصة يف االنتفاضة االوىل.
واك � � ��د ع�ل��ى اه �م �ي ��ة ت �خ �ص ��ص التمريض
باعتباره العمود الفقري للخدمات الطبية
وافضل استثمار صحي ،مضيفا ان التمريض
ل �ي ��س م �ج ��رد م �ه �ن��ة وان� �م ��ا رس ��ال ��ة انسانية
ت �ح �م ��ل ال �ع �ل ��م وال� �ف� ��ن وال � � � ��ذوق ،وه � ��و من
اشرف االعمال واكرمها وتحتاج اىل مقومات
بدنية وذهنية وسلوكية ،داع�ي��ا الخريجني
اىل مواصلة مسريتهم التعليمية والتمسك
باالخالق والصرب والعطف والتواضع.
اما عصماء املصري ،فباركت للخريجني
ون �ق �ل��ت ل �ه��م ت �ح �ي��ات رئ �ي ��س ب �ل��دي��ة نابلس
امل �ح��ام��ي غ �س��ان ال�ش�ك�ع��ة ،واش � ��ادت بكلية
عندليب العمد واصفة اياها بأنها عمود هام
م��ن اع �م��دة ال �ق �ط��اع ال�ص�ح��ي الفلسطيني،
وش � �ك � ��رت ادارة ال �ك �ل �ي ��ة وك � ��ذل � ��ك جمعية
االتحاد عىل دوره��ا الهام يف مجال التنمية
ال �ب �ش ��ري ��ة وال �ت �ك ��ام ��ل م� ��ع ع �م ��ل مؤسسات
القطاع العام.

ك�م��ا ه�ن��أ ه ��اين م�ق�ب��ول ال�خ��ري�ج�ي�ن ونقل
ل�ه��م ت�ح�ي��ات وزي ��ر ال�ترب�ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م العايل
ال��دك �ت��ور ع�ل�ي اب ��و زه� ��ري ،واش� ��اد باملستوى
التعليمي يف الكلية والتي تتميز يف امتحان
الشامل كل عام.
واش� � � ��ار اىل ان ق� �ط� ��اع ال �ت �ع �ل �ي ��م العايل
يف ف�ل�س�ط�ين ي ��واج ��ه ت �ح��دي��ات ك �ب�ي�رة تتمثل
بشكل اس��ايس يف الوضع امل��ايل واالحتالل،
مستعرضا ج�ه��ود ال ��وزارة يف دع��م التعليم
العايل من خالل تقديم الدعم املايل السنوي
مل��ؤس�س��ات ال�ت�ع�ل�ي��م ال�ع��ايل وال ��ذي يستفيد
منه  45ال��ف طالب سنويا بمبلغ ي�ت�راوح ما
بني  20-10مليون دينار.
ون �ق �ل ��ت ع �ب ي��ر اب � ��و ك �ش ��ك ت �ح �ي ��ات وزير
الشؤون االجتماعية كمال الشرايف ،وثمنت
ال ��دور ال�ك�ب�ير ال��ذي لعبته جمعية االتحاد
النسايئ منذ  92عاما والتي ما زال��ت تقدم
خدماتها للمجتمع املحيل ،مضيفة ان وزارة
ال�ش��ؤون االجتماعية تنظر اىل الجمعيات
االهلية كشريك يف تقديم الخدمات للفئات
امل �ه �م �ش ��ة ،وان ال � � � ��وزارة ت� �ش ��رف ع�ل��ى اكرث
م��ن  600ج�م�ع�ي��ة اب ��رزه ��ا ج�م�ع�ي��ة االتحاد،
م �ع�ب�رة ع��ن اع �ت ��زاز ال � ��وزارة ب �ه��ذه الجمعية
وبعطائها.
وال �ق��ت ن��ائ�ب��ة م��دي��رة ال�ك�ل�ي��ة زاه ��دة نصار
ك� �ل� �م ��ة ه � �ن � ��أت ف� �ي� �ه ��ا ال � �خ� ��ري � �ج�ي��ن وذويهم
وب ��ارك ��ت ل �ه ��م ت �خ ��رج �ه ��م ،واش � � ��ارت اىل ان
تاسيس كلية عندليب العمد جاء استجابة
م � ��ن ج �م �ع �ي ��ة االت� � �ح � ��اد ل �ت �ل �ب �ي ��ة احتياجات
امل �س �ت �ش �ف �ي ��ات ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي ��ة م � ��ن خريجي
التمريض والقبالة.
واوض�ح��ت ن�ص��ار ان الكلية ت��زود طلبتها
بالتعليم النظري وال�ت��دري��ب العميل وتركز
ع�لى ال�س�ل��وك�ي��ات واالخل��اق ال�ت��ي ي�ج��ب عىل
العاملني يف هذا املجال التحيل بها.
وال � � �ق � � ��ت ه� � ��دي� � ��ل غ� � ��ان� � ��م ك � �ل � �م� ��ة الطلبة
الخريجني شكرت فيها ادارة الكلية والهيئة
ال� �ت ��دري� �س� �ي ��ة ع �ل ��ى ج � �ه� ��وده� ��م ك� �م ��ا شكرت
جمعية االتحاد عىل رعايتها للكلية ،وهنأت
االهايل بتخرج ابنائهم.
وتخلل الحفل فقرات من الشعر قدمها
عدد من طالبات الكلية ركزت جميعها عىل
ق�ض�ي��ة االس ��رى وم�ع��ان��ات�ه��م ،ب��االض��اف��ة اىل
سكتش مسرحي هادف ،ويف ختام الحفل
ردد خ ��ري �ج ��و ال �ت �م ��ري ��ض َق � � َ
�س � � َ�م التمريض
خ �ل��ف رئ �ي �س��ة ِق � ْ
�س ��م ال �ت �م��ري��ض م �ن��ال جرب،

وتم تكريم الطلبة االوائل ،ومن ثم تسليم
الشهادات للخريجني.
وفيما ييل اسماء الطلبة االوائل يف قسم
التمريض :هديل شوقي حسني غام  ،روان
ج�م��ال م�ح�م��د ع�ب��دو  ،واح�م��د ت�ي�س�ير رجب
جاموس اما يف قسم القبالة :ضحى إبراهيم
م �ص �ط �ف ��ى غ ��ري� �ف ��ي  ،ن� � ��ور ف �ه �م ��ي إبراهيم
عكاوي ،وإيناس محمد حسن نصار

الخريجون:
التمريض:

اح � �م� ��د ت �ي �س ي��ر اح � �م� ��د ص � �ف � ��دي ،احمد

تيسري رجب جاموس ،أروى رسمي احمد
ذيب ،إستربق وائل حسني شتية ،إسالم
ف �ي �ص ��ل م �ح �م ��د س � ��وي � �ط � ��ات ،أم �ي ��ن تيسري
م�ح�م��د م��راع �ب��ه ،أن ��س م ��وىس إب��راه �ي��م أبو
ص�ب�ح��ة ،أن �ه��ار ع�ب��د ال�ع��زي��ز س�م�ي��ح شقري،
أي �م ��ن واص � ��ف ص ��دق ��ي ظ ��اه ��ر ،ت� ��اال مروان
خ ��ال ��د ط �ب �ع��وين ،ت �ه ��اين إي� ��اد ع �ب��د اللطيف
ع � ��ام � ��ر ،ح� �ن ي��ن ع� ��اه� ��د م �ح �م ��د ج �ب ��ر ،حنني
ف�خ��ري م�ح�م��د أب��و ح ��وا ،دع ��اء ع�لي هاشم
دع� �م ��ة ،روان ج �م ��ال م �ح �م��د ع� �ب ��ده ،ريم
اح �م��د ع�ف�ي��ف ح �م��دان ،س�ح��ر ب��اس��ل كريم

عربايس ،سمر صبيح عبد الجبار دويكات،
سندس مفلح صالح حنني ،شروق محمد
ط��ال��ب ع��وي�صي ،ش��روق ي��وس��ف سعيد دار
ناصر ،عبد اإلل��ه محمد جميل صوافطة،
عرين تيسري محمد مراعبه ،عالء محمود
موىس العزب ،عالء هائل موىس سروجي،
ع�ي��د ح�س��ن ع�ي��د ب�ن��ي ش�م�س��ه ،م ��ازن عزام
م� �ح� �م ��ود س� �ل� �ي� �م ��ان ،م� ��ري� ��م م� �ح� �م ��ود جرب
ش�ق�ير ،م�ن��ار ن�ش��أت ع�ب��د ال��رح�م��ن دريدي،
هبة تيسري حسني اشتيه ،هبة عيل شاكر
غانم ،هديل ربحي خضر خضر ،وعد رائق

س�ع��د دراغ �م��ة ،وع��د ع�ن�تر أح�م��د حمدان،
والء عدنان محمد اشيه.

قبالة:

إس� �ل ��ام ع� ��دن� ��ان اح� �م ��د أب � ��و ك �ف �ي �ن ��ا ،آالء
ص �ب �ح��ي ص ��ال ��ح ك �ن �ع ��ان ،آالء ف � ��ؤاد فتحي
األخ � � ��رس ،أم� �ج ��اد ح �س ��ن اح �م ��د سرحان،
انشراح سعد جاليطة ،آيات عبد اللطيف
إب� ��راه � �ي� ��م أب � ��و ل �ب ��ن ،إي � �ن � ��اس م �ح �م ��د حسن
نصار ،بلقيس سليم عبد الرحمن الزغل،
بيان حسني محمد دويكات ،جميلة حاتم

عبد اللطيف عبد ربه ،جهان جمال محمد
سليمان ،خوله نعمان سعيد عبد الجواد،
زهرة عيل سليمان أبو عياش ،سجود احمد
ع �ب��د ال �ك��ري��م أب ��و ت �ي��م ،س �ج��ى ع��زي��ز سالمه
س�لام��ة ،ض�ح��ى إب��راه�ي��م مصطفى غريفي،
عائشة محمد عيادة رياش ،عرين محمود
س �ع �ي��د م ��ال ��وخ ،ف ��ات ��ن ج�ل��ال ف ��اي ��ز قرعان،
ق� �ك ��رت إب ��راه� �ي ��م م �ح �م ��د أب � ��و ح � �م� ��دة ،منار
ع�ب��د ال�ل��ه إب��راه�ي��م زي ��د ،ن��ور ف�ه�م��ي إبراهيم
ع�ك��اوي ،هيفاء فتحي ن��اج��ح خفش ،وعد
مهدي محمد نغنغيه.

