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جامعة بيت لحم تختتم احتفاالتها بتخريج الفوج السابع والثالثين من طلبتها
كتب حسن عبد الجواد:

احتفلت جامعة بيت لحم ،لليوم الثاني على التوالي ،بتخريج
الف���وج الس���ابع والثالثين من طلبتها ،وال���ذي خصص ،أمس،
لكلية ش���كري إبراهيم دب���دوب إلدارة األعمال ،وكلية العلوم،
ومعه���د إدارة الفنادق ،وذلك على م���درج المركز الثقافي في
الجامعة.
وحضر حفل التخريج ،الذي أدار عرافته رئيس دائرة العلوم
الحاسوبية د  .منى مطر :نائب الرئيس األعلى للجامعة د  .بيتر
ب���راي ،ورئيس مجلس األمناء فواد قط���ان ،وفيرا بابون رئيس
بلدية بيت لحم ،وعدد كبير من ممثلي المؤسسات األكاديمية
والتربوي���ة واألهلية والرس���مية ،وعمداء الكليات وأس���اتذة
الجامعة ،والطلبة الخريجون وذووهم.
ورحب الدكتور براي بالحضور وأهالي الخريجين ،وهنأ الطلبة
الخريجين ،مؤكدًا أن الجامع���ة وفرت للطلبة الخريجين فرصة
مهمة الكتساب العلم والمعرفة والخبرة ،وساهمت على مدى
أربع���ة عقود في االرتقاء بمس���توى التعلي���م العالي ،وتزويد
سوق العمل بالكفاءات والمهارات العلمية.
فيما أشار قطان في كلمة باسم مجلس أمناء الجامعة إلى أن
الجامعة منذ تأسيسها ساهمت في بناء المجتمع ،واستحدثت
برامج جديدة متميزة وضرورية لبناء مستقبل الشباب ،مؤكدا
أن التعليم في الجامعة يهدف إلى التنسيق بين المسؤولية
والديمقراطية ،وبين الحرية والنظام.

ْ
مر ْت ُ
احتفلنا بالتخرج في المدرسة ،وبلمح البصر َّ
أربع سنوات،
وخاط���ب الخريجين بالق���ول "لقد أنهيت���م مرحلة تعليمية
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
َ
ُ
ْ
َ
جامعة بيت
بالتخرج ف���ي
ف���ي الجامعة تؤهلك���م للدراس���ات العليا والحي���اة العملية ،وه���ا نحن اليوم نش���ارككم فرحتنا
ِ
ِ
وس���تنضمون إلى النخبة الفكرية التي تشكل ضمير الشعب ،لحم".
ٌ
َ ْ
ٌ
َّ
الثانوية العام���ة ،كانت لدي أحالم كبيرة
نتائج
إعالن
وس���تحملون أمان���ة المس���تقبل ،وه���و تركة ضخم���ة مثقلة وبع���د
ِ
ِ
ِ
وجد ُت َّ
دراستي في الخارج ،لكني ْ
َ
َ
األكثر
الخيار
أن
الس���تكمال
بالتناقض���ات ،وواجبكم أن تفتحوا باب الحوار مع اآلخرين على
ً ِ
ُ
َ
َ
ُ
جامعة بيت لحم ،ذلك الخيار الذي
واقعية هو التس���جيل في
قاعدة االحترام المتبادل.
ِ
ً
َ
ُ
َ
وأكدت باب���ون أهمية الدور الذي تلعبه جامعة بيت لحم في أثبت صوابه الحقا.
ُ
ْ ُ
ْ ُ
واجتهاد وثابرت على
بجد
بداية
صياغة مستقبل الشباب الفلسطيني وصقل مهارته ،ليأخذوا وقالت منذ
ِ
ٍ
المشوار عملت ٍ
ِ
دورهم في البناء المجتمعي في مختلف المجاالت االجتماعية الدراس���ة ،حتى َ
راودني ُ
إللقاء
الوقوف على هذه
حلم
ِ
المنصة ُ ِ
ِ
ً
َ
ُ
َ
الحلم حقيق���ة وهأنذا أقف
أصب���ح
واليوم
كلم���ة الخريجين،
واالقتصادية والسياسية ،وذلك من أجل بناء مستقبل الشعب
ِ
َ
َ
وبناء دولته المستقلة ،الفتة إلى "أن جامعة بيت لحم ال تبني أمامكم ألمثل زمالئي.
ُ
َ ْ
وبع���د ْ
َ
أن َ
ّ
فرص جم���ة ،وأتاحت
فتح ِت الجامع���ة عيني على
األوطان بل تبني القادة الذين سيبنون الوطن".
ٍ
َ
َْ
َ ْ
ْ
عادت واحتضنتني،
الدراس���ة في تركيا لمدة ع���ام،
فرصة
لي
خريجي
أوائل
من
وتح���دث أيضا في الحفل هاني إم���ام وهو
ِ
ْ
تفاصيل تجربتي هناك.
بالخوض في
برغبتها
جامعة بي���ت لحم من الف���وج األول من خريج���ي معهد إدارة وأشعرتني
ِ
َ ِ
ِْ ُ
خالل تل���ك التجربة ،أدركت جيدًا المس���توى
الفن���ادق ،وه���و اآلن يعمل في مجال الحاس���وب مع ش���ركة وأضافت م���ن
ِ
ُ
َ
َ
جامعة بيت لحم ،حيث
األكاديمي الرفيع ال���ذي نحظى به في
مايكرسوفت.
ِ
ّ ْ
َ
دول أخرى.
من
آخرين
طالب
عن
نا
ز
تمي
في
لمعلمه
تكريما
لح���م
بيت
جامعة
إلى
منحة
إمام
وق���دم
ٍ
ٍ
وشكرت الهيئة التدريسية لتكريسها جهودا كبيرة ومميزة
معهد إدارة الفنادق أبو الوليد الدجاني.
وأك���د إمام أهمية جامعة بيت لحم ف���ي حياته ،فهي كانت من اجل االرتقاء بمستوى الطلبة وصناعة مستقبلهم ،مؤكدة
البداية ل���ه ،لالنطالق إلى الحياة العملي���ة ،والتي جعلت منه أن الطلب���ة الخريجين لن ينس���وا فض���ل معلميهم ،ووجهت
ً
ً
َ
حصاد
التهنئة والش���كر لألمهات واآلباء ،وقالت" :هنيئا لكم
رجال ناجحا في حياته المهنية.
ُ
َ
ً
ش���كرا ال تفيكم حقكم لما قدمتموه ،ومهما
وألقت الخريجة المتفوقة تاال فريد موسى أبو عيد والحاصلة ما زرعتموه ،كلمة
ٌ
ُ
ْ
َ
القريب أطلنا الكالم ،فهو مجاز لما فعلتموه ألجلنا  ...نأمل أن نكون قد
"باألمس
على أعلى الدرج���ات كلمة الخريجين ،فقالت:
ِ
ِ

ْ
رفعنا َ
رؤوسكم عاليًا حيث تستحقون".
ُ
ٌّ
ّ
ً
َ
جديدا
"الي���وم كل منا يبدأ فصال
وخاطب���ت الخريجين قائلة
َ
ّ
َ ْ
ُ
ُ
َ
حياته ،منا من س���يتابع دراسته ،بعد أن زرعت فينا
من فصول
ِ
َ
َ ّ
ُ َِ
ّ
التعليم العالي،
غف العلمي وأهمية
جامعة بيت لحم بذور الش ِ
ِ
ُ
ّ
وتحدياتها ،التي
ها
بمصاعب
العملية
للحياة
ومنا من سينطلق
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ لاّ
حقيقة الواقع".
لمواجهة
ال تزيدنا إ إصرارا
ِ
ِ

رس���الة شكر باس���مها وباس���م زمالئها ،إلى جميع
ووجهت
ٍ
ُ
إليجاد
دعمكم
ومؤسساته ،مفادها أننا
الوطن
شركات
ِ
بحاجة ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ّ
األكاديمي الذي
عادلة للجميع ،تليق بالمس���توى
عمل
ف���رص
ٍ
ِ
ٍَ
ْ
الصرح الش���امخ،
هذا
في
التعليمية
نا
مس���يرت
خالل
ناه
تلقي
ِ
ِ
َ ِ ُ
ً
الواسطة والمحسوبيات ،آملين أن تصل رسالتنا إلى
بعيدا عن
ِ
ِّ
آذان كل صانع قرار.
ِ
َ
َ َ
ِ َ َ
ّ
جامعات
بين
���باقة
الس
ى
بق
س���ت
لحم
بيت
جامعة
أن
وأكدت
ِ
َ
الوطن ،في تس���ليحه بكف���اءات عالية ُ
َ
مج���د ُه ً
عاليا فوق
ترفع
ٍ
ِ
ٍ
الس���حاب ،وعاه���دت الوطن الحبي���ب بان يواص���ل الخريجون
ُ
ً
يدافعون
سالحا
وثقافتهم
لمهم
ِ
المثابرة حتى يصنعوا من ِع ِ
َ
َ
ِبه عن القضية ،ويرفعون به علم فلس���طين لينقش���وا حروف
َ
خرائط العالم.
فلسطين على كل
ِ
وفي نهاي���ة االحتفال ق���ام القاصد الرس���ولي ،والدكتور براي،
والدكت���ورة ايري���ن هزو نائ���ب الرئي���س للش���ؤون األكاديمية،
والدكتورة هيفاء قنقر عميدة كلية العلوم ،والدكتور فادي قطان
عمي���د كلية ادارة االعمال ،واألس���تاذ نبيل المف���دي مدير معهد
إدارة الفنادق والسياحة بتسليم الشهادات للخريجين ،وهم:

الخريجون.

كليـة شكري إبراهيم دبدوب إلدارة األعمال
درجة الماجستير في التنمية والتعاون الدولي
امجد حامد حس���ن يغمور ،اميلي كيت نوتشيارونا ،ايه "محمد كرم" يوسف
ش���رف ،تريز موس���ى حنا ماريا ،حس���ن حامد حس���ن عمر ،حمزة أحمد مس���لم
الحاليب���ة ،ديانا يونس محمود العزه ،ديم���ا أنطون حنا العلي ،رونزا عمر محمد
أبو عواد ،ريم فيصل محمد الشيخ ،ش���ادي عبدالله عبد تعامرة ،شيرين البرت
رف���ول روفا ،ضياء الدين أس���امة محمد القيمري ،فادي اكرم نصري جرايس���ة،
فادي فرج عيس���ى كسبري ،مانويل جيلبرتو راموس ،مرام عادل محمد عيسى،
مرفت عي���د عبدالرحيم الهيموني ،مها صالح خليل زقوت ،مي مصطفى محمد
أيوب ،نزار فوزي فالح قبها ،نس���رين حنا ج���ورج االعمى ،هديل خليل معوض
ناصر ،هيلن ابراهيم محبوب خوري ،يارا أحمد عبد عوده ،ياسمين "محمد حازم"
ياسر الحلمان ،يعقوب الياس يعقوب طحان.

بكالوريوس في إدارة األعمال  /محاسبة
آس���ال عيس���ى ش���كري الصليبي ،ألين فيكتور جون قطان ،أماني ماهر عيسى
دن���ون ،احمد ابراهيم مرتضى نيروخ ،االء عزمي محمد صبح ،اماني نائل عيس���ى
بنوره ،ايزوره س���مير ميشيل متري ،ايمان ياس���ين حسن سدر ،ايه جهاد شعبان
العج���وري ،ايهاب الياس جوده صليبي ،بش���رى حنا بش���اره بن���وره ،بهاء هاني
عبدالعفو ني���روخ ،بيير صليبا جبرا طويل ،جون موريس انطون بدر ،حس���ام نبيل
محمد عبدالله جوالني ،حنا خضر حنا خير ،حنان عيس���ى جمال غطاس ،حنين علي
منصور مش���اهره ،دعاء سليمان موس���ى عجالين ،رزان س���امي كامل ّ
مروة ،رمزي
انطون جورج فانوس ،رمزي محمد حس���ن صرارة ،روان وائل ادريس ابو خالد ،روان
يعقوب يوسف شرف ،زكيه داود محمد حنيطي ،سامح عيسى نخلة بنورة ،ساندرا
جورج كارلوس س���مور ،س���اندرا فرح نقوال ابو مهر ،س���اندرا نبيل رفائيل غطاس،
سهى ريمون عيسى قنقر ،عبير زياد صليبا مصلح ،عيسى يوسف عيسى مسلم،
غادة انطون ابراهيم حزبون ،غدير وليد س���ليمان صابات ،فؤاد س���ليمان ابراهيم
ابو مفرح ،فداء س���ميح خضر صبيح ،فراس نبيل فارس جبران ،كريستينا ريكاردو
فيكتور جويجات ،ليث نبيل محمد علي أبو خلف ،محمد عبد الرحمن رش���اد نيروخ،
محمد ماهر ذيب الدبس ،محمد موس���ى أحمد غصون ،منى سهيل توفيق سعيد،
ميس���اء الي���اس ابراهيم هالل ،نادين جوزيف نصري قس���يس ،نداء فرنس���يس
س���ليمان متاروه ،ندين رومل فرح س���وداح ،نس���رين إبراهيم حنا أندونيه ،نقوال
عبدالل���ه ابراهيم غوالي ،نور الهدى محمد عبدالله خليف ،هالة اياد عثمان الفي،
هديل عادل محمد عيسى ،ورود محمد توفيق مطر ،وعد "محمد سعدي" عبد رجبي.

بكالوريوس في إدارة األعمال  /إدارة أعمال
أحمد حس���ن عبد بطمه ،أس���امة عمادالدين أحمد أبو عرفة ،أسل شكري علي

ردايده ،آالء صالح يوس���ف جبران ،أماني عادل عبدالعزيز جبرين ،أمير يوسف
جورج سالمة ،أميرة سالم زعل جبريل ،أنصار نافذ عبدالسميع الرفاعي ،أوريانا
جوني اس���كندر سالمة ،المهدي حس���ن خليل الدلو ،الياس جورج نيقوال عواد،
انور عمر انور منى ،ايلين رامي جريس شمعون كربوراني ،ايهاب جمال عليان
عابدين ،بش���اره سليم بش���اره الهودلي ،تاال فريد موسى أبو عيد ،جاك انطون
جورج ابو الدنين ،جريس عصام جريس ش���وملي ،جوني جورج نخلة نصار ،حنا
انطون حنا العلي ،حنان "محمد وسيم" عبد الحفيظ عبد اللطيف ،خضر فيكتور
نجي���ب صليبي ،دالية ماج���د محمد علوش ،دعاء خليل محم���د مصطفى ،دعاء
فتح���ي زيد غنيم ،دينا ادوارد جورج عتيق ،دينا باس���م خليل بطارس���ة ،دينا
بس���ام جورج مس���عد ،راغده طارق عبدالحميد مصري ،رامز م���ازن نعيم معلم،
ردينه قاس���م يوس���ف عوض ،رنين عماد راج���ي قمصيه ،ره���ام عبدالحكيم
ش���كري اللحام ،روان أحمد رمضان دعنا ،روان ابراهيم محمد االعرج ،روال محمود
س���ليمان سليمان ،ريتا س���مير الياس أبو الزولف ،ريناتا طوني فرح عياد ،زيد
جمال ميخائيل هالل ،س���ائد خضر اس���بير خليل ،سجى مروان محمد فاخوري،
ش���ادي احمد ابراهيم حتاوي ،صليبا عيسى صليبا القسيس ،فهد جليل فهد
أبو الزلف ،قصي راجح محمود ازغاري ،كفاح خالد محمود ش���اهين ،لونا موسى
خليل برهم ،ليلى وليم نقوال الشاعر ،ماريا جورج صالح غطاس ،ماسا عبدالنصار
عبدالحافظ الحرباوي ،محمد زياد حسن معمر ،محمود ضيف الله يوسف دهود،
مراد خال���د عطاالله المعيوي ،مرام حس���ن أحمد عوينه ،معاذ جمال ش���حادة
قطب ،ميرنا خضر جريس غوالي ،ميرنا روميو فرح اسطفان ،نجيب نايف نجيب
كس���بري ،نجيب يوس���ف نجيب الياس ،نديم عادل أنط���ون جقمان ،نور منذر
مصطفى شامي ،هالة باسم علي شاوريه ،هبة سمير فرح اسطفان ،هديل خالد
أحم���د أبو عمرية ،هديل نخلة خضر عنتر ،وعد محمود عبدالكريم األطرش ،والء
أمين هاش���م نعواش ،ياسمين خضر مرتضى مس���لماني ،يوانا نيقوال عيسى
اسطفان.

كليـــــــــــــــة العلوم
درجة الماجستير في التكنولوجيا الحيوية
أريج وجيه عبدالفتاح شاللفة ،زكيه حسين حافظ عبدالنبي.

بكالوريوس في العلوم  /أحياء
الي���اس موري���س الياس عم���رو ،انجلي���ك حنا منط���ورا روك ،انغام اس���حق
عبدالسالم جعبه ،ايمان عيس���ى محمود كلبيه ،بيان محمد محمود ابو عمرية،
جيهان جبرائيل البرت جدعون ،حسن جميل حسن زواهرة ،حنين خالد محمود
درعاوي ،رنا س���ليم عيس���ى لولص ،رنا هاني عطا بزب���ز ،روان خالد ابراهيم ابو
خيران ،ريم س���الم ميخائي���ل أبو حديد ،زينه ايمن عبدالله ابو يابس ،س���امي

جورج جبرا طويل ،سهير فؤاد عمر عليان ،عبير خالد محمود ردايده ،عبير عزام
علي جعابيصُ ،عال جريس يوسف قمصية ،كفاح مشهور عيسى الوحش ،لمى
جميل حس���ين س���لحوت ،مرام صالح أحمد طقاطقه ،مرام محمد احمد حسين،
مهيتاب محمود حس���ن الصليب���ي ،نبراس منور احمد عبدالل���ه ،نداء بنيامين
محفوظ محتس���ب ،نداء علي محمد ابو طير ،نس���يبه خضر داود صالح ،هنادي
غالب صبري الخطيب ،ياسمين ابراهيم صالح ابو الهوى.

بكالوريوس في العلوم  /كيمياء
آي���ة عز الدين عط���ا أبو فنون ،أحمد أكرم محمد ح�ل�اوه ،أروى محمد أحمد ابو
سرور ،ابراهيم علي ابراهيم خليل ،احمد محمد علي جوابره ،اسماء حسن محمد
غوي���ر ،االء صبري فخري دعيس ،اماني مصطف���ى عبدالفتاح عودة الله ،انصار
اس���ماعيل علي شكارنه ،بيان اس���ماعيل ابراهيم غياضة ،تسنيم أحمد محمد
جبران ،حنا فهد حنا حذوه ،حنان محمود خليل دارذويب ،حنين ابراهيم عوض
الله خليفه ،حنين عيسى حسن دار صرار ،حنين محمد شحاده المحاربه ،حنين
محمد مصطفى راموني ،رغده جالل محمد دبش ،عرب يزيد مصطفى الجنازره،
فاطمة حس���ين علي الطقاطقة ،فداء محم���ود ابراهيم عبدالوهاب ،لؤي عدنان
ذياب المذبوح ،لينا عيس���ى فهد أبوغزاله ،ميرن���ا فريد الياس زرينه ،ناريمان
حبيب يوس���ف مره ،نبيلة محمد موسى سالمة ،نور فؤاد محمود دنادنه ،هدى
معين حسن جبر ،ياسمين عماد محمد أبو صوي.

بكالوريوس في العلوم  /أنظمة المعلومات الحاسوبية

جواب���ره ،مها محمود ابراهيم البو ،نرجس محمد عبد حالوة ،نعمات خالد أحمد
محمد عودة ،نهاد عبد محمد ابو محميد ،وطن محمد فارس سالمه.

معهـــــد إدارة الفنادق والسياحة
بكالوريوس في العلوم  /إدارة فنادق
أحمد عفيف عثمان دخل الله ،إبراهيم محمد إبراهيم العزة ،اس����راء سميح
هاشم ابو عيش����ة ،الياس هاني اميل س����حار ،الين عطاالله عيسى فراج ،حال
توفيق يوس����ف خوري ،رزان رؤوف سالم ّ
عواد ،رنجان تحسين اسحاق ديسي،
روال عصام عيس����ى كوكالي ،ريكاردو ابراهيم س����الم جقمان ،س����امر موسى
راشد سالمة ،سمير موريس سمير س����مير ،سهى الياس متري قنواتي ،عالء
سمير ميش����يل عودة ،عودة متري عودة اس����حق ،فادي سمير جريس سمور،
فراس ميش����يل فرح عوض ،كارولين فرنس����يس إبراهيم فلتس ،مجد رشيد
عبدالرحمن ش����اهين ،محم����ود "محمد روحي" أحمد مدبر ،مي����رال منير خليل
ناصر ،نوال ابراهيم يوس����ف نعمة ،هويدا عماد حفيظ رشماوي ،وسام احمد
محمود ابو غنام ،ياس����ر س����عيد عيس����ى عبدالعال ،يزن حن����ا عفيف عميره،
يوسف جليل فهد أبو الزلف.

دبلوم متوسط في  /إدارة الفنادق
ج���واد ميخائيل الياس الزغبي ،دنيا نس���يم الياس بن���وره ،رنيم حبيب حنا
مرة ،ريم ابراهيم ميخائيل متري ،س���يلينا جورج عيسى حمامه ،شادي جوني
جوده ش���هوان ،عبير عماد فؤاد األطرش ،غازي يوسف غازي منصور ،هبة متري
خميس طبة ،وديعه سميح نصيف زرينه.

أريج خليل نبيل هاش���م ،إس�ل�ام ذيب محمود حمامرة ،آالء محمود عبدالقادر
غنيم ،آيه محمد موس���ى االعرج ،بيتي جمال سامي بعبيش ،رامي رجائي متري
مستكلم ،روال نعيم خليل لحام ،س���جى محمد محمود عميرة ،عبير فؤاد ذياب
خاطر ،عصام سائد ثابت صالح ،عماد الياس نصري خير ،عيسى رجائي ميخائيل
جقمان ،غس���ان عيس���ى اندراوس عميا ،فادي مشهور محمد صالح ،لبنى فادي
خليل عليان ،مجدولين ريمون يعقوب عوده ،محمد جميل صالح زيده ،والء خالد
إبراهيم محبوب ،والء عبد المنعم عبد الجبار زبلح بسطامي.

أيرين سليم الياس ثلجية ،جورج أديب جورج ربيع" ،لؤي عصام صليبا" خليل
ابراهيم ،مرتين أسعد إبراهيم حنضل ،نائل فائق إميل إميل.

بكالوريوس في العلوم  /رياضيات

دبلوم متوسط في  /إدارة مكاتب السياحة والسفر

إيمان زياد حس���ين عبداللطيف ،ابتس���ام أحمد رشيد محس���ن ،أبرار عدنان
عبدالله زهران ،إخالص أحمد ابراهيم ابو الوي ،آالء بسام محمد صالح ،آالء محمد
ابراهيم الحسنيه ،آالء موسى س���لمان حجاحجه ،إلهام سليمان محمد جبرين،
امتياز إبراهيم محمد الهور ،امل علي أحمد بريجيه ،ايناس ش���ريف عبدالقادر
عيس���ى ،بش���رى عدنان يونس قرجه ،حنين محمد أحم���د ابو صوي ،رحمه علي
محمد التنح ،رس���ميه محمد حسن سرحان ،سرين وليد أحمد نصر ،سماء حاتم
حس���ن الزغير ،صابرين محمد محمود طقاطقه ،علي أديب س���عدالدين سراج،
عهد ط�ل�ال عبدالله كارمي ،فاطمة ماج���د عبدالقادر عمي���ره ،منار عمر عزات

اس���امة جبرائيل جودة خليلية ،اليانا اميل عودة سالمة ،تانيا عصام جريس
ش���وملي ،تانيا (تانيت) نصرالله يوسف ساحوري ،تمارا وليد الياس خير ،داليا
بسام جورج البندك ،رنا خليل جورج فرهود ،رنين حبيب خليل قرط ،رنين رائد
فريد الطويل ،س���يرينا س���مير عودة قراعة ،عامر ايمن متي���ا ابو عيطة ،عوض
ع���ودة عوض الهريمي ،فارس ناجي طلعت منص���ور ،كلير بيرو يعقوب غزاوي،
لورين كاسترو سميح مكركر ،مارييت باسم ماهر جريس قمصية ،مايك مسعد
يعقوب مس���عد ،نتالي أنور جورج بنورة ،نتالي شارلي نقوال حوش ،نغم نضال
إبراهيم حنني.

دبلوم متوسط في  /أدالء الحجاج

