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نح�����ن ط����������اب املع��������ايل... نح���ن اأبن���������اء احلم�������������اة
النائب������������ات زم���������ان  يف  ذخ��������ر...  لاأوط�������ان  نح�����ن 
نح�����ن لاآب����������اء وع������������د... نح���ن حل����������م الأمه���������������ات
نح�����ن بالب�������ذل نه�ش����ن������ا... كجب���������ال �ش��������اخم�����������ات
ال��درج�������������ات وارتق�ين�������ا  نح�����ن باجل��������د جنحن���������ا... 
نح��ن جي����ل الع��رب عه���دًا... نح���ن اأه���������ل املكرم�������������ات
ق�����د عقدن����ا الع����زم يوم����������ًا... اأن ن�ش�������يء الظل�م����������ات
وب��ن��������������ات بني���������ن  م�����ن  ج�ن������������د...  لل�عل���������م  كّل�ن��������ا 
ق����������د ج�ع�لن���������اه اإم�ام�������ًا... يف م�ش�����������ارات احلي��������������اة
وع�رف�ن��������ا كي������ف نبن����������ي... بع�ق�����������ول م�عج������������������زات

ن ق���������������ل����������������������������م��������������������������و
ق�لم�������ون ب�����اب جم��������������د... ه���ي ف�خ�������ر اجلامع��������������ات
م�ش����رق���������ات ووج���������������وه  ع�ط���������������اء...  دار  اأر�ش����ن������ا 
عي�ش���ن�������ا ح������ر كري���������������م... اأر�ش����ن���ا مه������د الأب��������������ا

نشيد جامعة القلمون الفهرس

ن�شيد جامعة القلمون اخلا�شة

�شركة النربا�س

جمل�س اجلامعة

كلية طب الأ�شنان

كلي�����ة الهن��د�ش����ة

كلي�����ة  الأعم�����ال والإدارة

جمل�س اأمناء اجلامعة

دليل اخلريج����ني

كلية الطب الب�شري

كلي��������ة ال�شيدل�����ة

كلي��������ة الهن����د�شة املدني���ة واملعماري����ة

كلي��������ة الإعام والفنون التطبيقي������ة
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الفهرس
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لمحة عن شركة النبراس

�شرك���ة النربا�س ه���ي ال�شرك���ة امل�شاهمة املالك���ة جلامعة 
القلم���ون اخلا�ش���ة، اأُ�ش�ش���ت ع���ام 2002، وت�شمل جمالت 
عمله���ا اإح���داث جامع���ات خا�ش���ة، وفت���ح ف���روع له���ا داخ���ل 
اأمواله���ا  واإدارة  ال�شوري���ة  العربي���ة  اجلمهوري���ة  خ���ارج  اأو 
ومتابع���ة اأعماله���ا التعليمي���ة وال�شتثماري���ة، عم���ًا باأح���كام 
املر�ش���وم الت�شريع���ي رق���م  36  تاري���خ  16 / 8 / 2002  
وتعليمات���ه، واإح���داث كل م���ا م���ن �شاأن���ه اأن يخ���دم ويدع���م 
واإدارت���ه.  ومتابعت���ه  وا�شتثم���اره  التعليمي���ة  العملي���ة  متوي���ل 
وحتر����س �شرك���ة النربا����س دوم���ًا عل���ى تزوي���د اجلامع�ة 
مب�شتوي���ات رفيع���ة من الك���وادر العلمي���ة والإداري���ة والفنية، 
واختي���ار املناهج والو�شائ���ل التعليمية الع�شري���ة، واإعداد كل 
م���ا يلزم من مرافق وخدمات مب�شتوى املعايري الع�شرية، كما 
اأن�ّه���ا هي ال�شامنة حل�شن �شري العم���ل يف اجلامعة مبا يحقق 
الأهداف املر�شومة، التي تنطلق من عقيدة علمية مو�شوعية، 
قوامه���ا اأن التنمي���ة احلقيقي���ة ل تتحق���ق اإل برتبي���ة اأجي���ال 
ال�شب���اب، وتاأهيلهم للحياة الع�شرية علمي���ًا ومهنيًا ومعنويًا.
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كلمة نائب رئيس مجلس األمناء
م على اإعمار البنيان، فالأوطان تبنى بالعلم واملعرفة ب�شواعد  ل �شكَّ يف اأنَّ بناء الإن�شان مقدَّ

�شبابها من الرجال والن�شاء على حد �شواء.
منذ انطاقة هذه املوؤ�ش�شة التعليمية، و�شعنا ن�شب اأعيننا م�شوؤولية بناء جيل واٍع وقادر. جيل 

متمكن من اأحدث العلوم واملعارف، وم�شلح بحب الوطن وقائده. يحمل اأخاق املواطنة، وم�شتعد 
 للم�شاركة يف بناء الوطن واإعماره، والت�شحية يف �شبيل رفعته وازدهاره.

لقد انطلقنا يف اجلامعة من روؤية وا�شحة مل�شتقبل �شبابنا، وو�شعنا اأهداًفا ثابتًة رغم �شعوبة 
الظروف، للم�شي ُقدًما نحو بناء الإن�شان لإعمار الوطن.

بداأت اجلامعة م�شريتها منذ نحٍو وع�شرين عاًما وقد �شكلت ظاهرة فريدة على م�شتوى الوطن، ومثاًل جديًرا بالقتداء من 
خال التزام �شيا�شة �شارمة يف جمال اجلودة، حيث ل م�شاومة يف العلم ول م�شاومة على املبادئ. اأدركت جامعتنا اأهمية

 الر�شالة التي حتملها، فتم�شكت بالثوابت، وخا�شت يف �شبيل حتقيق اأهدافها غمار امل�شاعب؛  لتتجاوز العقبات وتذلل ال�شعاب.
لقد �شكلت اجلامعة اليوم مظهًرا ح�شارًيا من مظاهر النه�شة العلمية، و�شاهمت من خال منظومة تعليمية متكاملة يف 

اإثراء احلياة اجلامعية لكل طالب وطالبة؛ لت�شنع اليوم كوادر الغد القادرة على البناء والعطاء.
النجاح لي�س �شدفة، والريادة لي�شت ترًفا؛ بل هو نتيجة حتمية للنهج الت�شاركي الفعال يف حتقيق التكامل بني الريادة 

والبتكار، ذلك النهج الذي قادته اجلامعة مع ال�شادة اأع�شاء الهيئة التعليمية والإدارية، بالتعاون مع وزارة التعليم العايل 
والبحث العلمي والحتاد الوطني لطلبة �شورية.

 قد اأثمراليوم تدفًقا للمواهب والإبداعات يف كل اجتاه م�شتجيًبا لاحتياجات املتغرية واملت�شارعة با�شتمرار يف �شوق 
العمل؛ نتيجة اإدراك عميق لحتياجات املجتمع، ول ميكن ملن�شف اأن ينكر الدور الذي قامت به اجلامعة يف جمال 

امل�شوؤولية الجتماعية؛ لأنه من �شميم اأهدافنا التنموية.
لقد و�شعت اجلامعة ن�شب اأعينها �شرورة ت�شجيع التفكري الإبداعي اخلاق، من خال توجيه املناهج العلمية يف الجتاه 

ال�شحيح واعتماد التعليم القائم على املخرجات، وتوفري بيئة تعليمية موائمة ترعى مواهب الطلبة، وحتفز اإبداعاتهم 
وقدراتهم، وتطلق العنان لتفكريهم؛ ليكونوا فاعلني، م�شاهمني، يحملون الأمانة، ويبنوا الوطن.

اأبنائي الطلبة :
اأيها الأعزاء، لقد و�شلتم اإىل من�شة التتويج بف�شل جهود حثيثة ،م�شنية ،فكان النجاح حليفكم، وحقَّ لكم اأن حت�شدوا 

ثمار هذه اجلهود؛ لت�شعوها يف خدمة جمتمعكم ووطنكم الذي حتبون)�شورية(.
وها اأنتم اليوم، تطرقون اأبواب امل�شتقبل، م�شلحني بالعلم واملعرفة،قادرين على خو�س غمار احلياة باأخاقكم ومبا 

ح�شلتم عليه من معارف ومهارات وقدرات . 
فطوبى لكم ولذويكم، وطوبى لكل من مل تكن الظروف عائًقا يف �شبيل حتقيق طموحاته واأهدافه،وهنيئا ل�شورية 

ل على �شبابها يف البناء والتحرير. ال�شامدة التي تعوِّ
با�شمي، وبا�شم ال�شادة اأع�شاء جمل�س الأمناء، اأتقدم منكم بخال�س الأمنيات، واأطيب التهاين، راجًيا اهلل لكم التوفيق 

وال�شداد والنجاح.
ع�ش��و جمل����س اأمن���اء اجلامع�����ة

د. اأح��م��د الك��زب��ري

مجلس أمناء الجامعة

رئي�س جمل�س الأمناء
د.حممد اإياد ال�شطي

نائب رئي�س جمل�س الأمناء
د.ع�شام العوا

د.طال عقيلي / ع�شوًا

د.اأروى العظمة / ع�شوًا

د.اأحمد الكزبري / ع�شوًا

د.مفيد جوخدار / ع�شوًا

د.اأمل يازجي / ع�شوًا

د.مازن مرت�شى / ع�شوًا

رئي�س جامعة القلمون / ع�شوًا
د.�شعيد يون�س

د.�شامي املبي�س/ ع�شوًا

د.حممد ب�شار عزت / ع�شوًا

د.عقبة فاكو�س / ع�شوًا
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كلمة رئاسة جامعة القلمون الخاصة

الكلمة قبل الأخرية لأبنائنا خريجي الكوكبة ال�شاد�شة ع�شرة يف منارة جامعة القلمون اخلا�شة: 
�شعارها  ت�شت�شرفه من علياء  القادم،  للزمن  ُذخرًا  كم  ُتعدَّ اأن  اأخذت جامعتكم على عاتقها  لقد 
"اإىل العلياء بالعلم" وتزودكم مبهارات النجاح فيه، وتطويع معطياته بقدراتكم العلمية؛ خلدمة 

بلدكم واأمتكم واأنف�شكم. 
يف يوم التخرج تفرقون بني زمنني؛ زمن انزاح ك�شبتم فيه ال�شتعداد مبا يجب، وتتلقون اليوم 
�شهادة باأنكم اأ�شبحتم قادرين على التعلم من مواجهة احلياة، وزمن قادم تبدوؤون به م�شرية العلم 
من املهد اإىل اللحد مع ولوجكم معرتك احلياة، فلن�شاأل: ماذا نتعلَُّم منها وملاذا وكيف؟ كي تكونوا امل�شتقبل الزاهي، بعلو 

الهمة وعظمة الطموح.
اأما الكلمة الأخرية قبل اأن تغادروا ح�شن اجلامعة، فهي: اعلموا اأن عليكم َدينًا لهذا البلد، بلدكم وبلد اأهليكم وجمتمعكم، 
الذي حنا عليكم من الطفولة حتى ا�شتدَّ عودكم، وفيه تعلمتم ما مّكنكم من مواجهة احلياة، وعلى اأر�شه تبنون عّزتكم. 
فلت�شعوا خدمته وتطويره هدفًا اأ�شمى، ليِهلَّ عليكم وعلى جمتمعكم و وطنكم باخلري والعزة والكرامة. ومن اأجل ذلك كان 

اجلهد وال�شرب طيلة ما م�شى.
و�شعتكم اجلامعة على اأول طريق الإجنازات، و �شلمتكم مفتاح املعرفة، ومفتاح القدرة على البتكار، والقدرة على الإبداع، 
وال�شتك�شاف، وهذه ذخائر تعينكم على نيل طموحاتكم العظيمة، فا ت�شت�شلموا لاأمر كما هو واقع، ول تنتهوا اإىل الفر�س 
املهّياأة، بل عليكم اجلد والجتهاد والتفكري لإبداع فر�س العمل وتطويرها، وابتكار مطالب امل�شتقبل وا�شتعجالها، لتنعموا 

وينعم اأهلوكم وجمتمعكم و وطنكم ، بثمرات ما بذلوا يف تن�شئتكم، وتنمية قدراتكم.
ولن يكون هذا اليوم البهيج، اآخر عهدنا بكم، بل �شرنافقكم يف طريق النجاح بكل علم م�شتحدث جديد، ونتطلع 
ب�شوق اإىل اآخبار جناحكم ومتيزكم يف حياتكم املهنية، فعاودوا اجلامعة كلما ا�شتقتم لدفئها، اأو احتجتم مل�شاندتها. 

ونرجو لكم من اهلل التوفيق.

رئي�س جامعة القلمون اخلا�شة
د.�ش�ع�ي��د ي����ون���س

إدارات مجلس الجامعة العلمية

عميد كلية الطب الب�شري
د.ر�شوان مو�شى الأحمد

عميد كلية الهند�شة املدنية واملعمارية
د.�شلي���م دع���بول

عميد كلية  العلوم التطبيقية
د.اأمي���ن ك�شيب����ي

اأمي���ن اجلامع���ة
د.كن���دة ال�شم����اط

نائب رئي�س اجلامعة
لل�شوؤون الطابية والإدارية

د.�شائد الناظر

عميد كلية ال�شيدلة
د.�شن���د�س ي���ا�شني

عميد كلية الإعام والفنون التطبيقية
د.اإي�����اد املحم����ود

رئي�س وحدة املتطلبات
د.نينت خ�ش���ور 

رئي�س جامعة القلمون اخلا�شة
د.�شعيد يون�س

عميد كلية طب الأن�شان
د.عم���ر الع���ادل

عميد كلية الأعمال والإدارة
د.نه���اد حي���در

عميد كلية احلقوق والعلوم الإن�شانية
د.ماي������ا الدب���ا�س

نائب رئي�س اجلامعة
لل�شوؤون العلمية

د.حممد عادل جواد

عميد كلية الهند�شة
د.اإح�ش����ان النج����ار
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السكن الجامعي

المباني التعليمية

المشفى الجامعي

المخابر المدنية

الصالة الرياضية

المالعب المكشوفة

المسبح

المطعم

المركز التجاري

المطعم

المكتبة 

المباني الخدمية

المدرج المكشوف

المسجد

شركة النبراس

المحميات

الطرق

السور الخارجي

المساحات خضراء
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دليل الخريجين
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كليــة الطب البشري
الب�شري يف  ال�شاد�شة ع�شرة من طلبة كلية الطب  الكوكبة  اليوم املميز بتخريج  نحتفل يف هذا 
جامعة القلمون اخلا�شة اإذ نعلن الفرحة بتخرج هذه الكوكبة اجلديدة من حاملي الكفاءة وطاقة 

الإبداع لنزداد فرحا بتزايد اإعداد خريجينا عدًدا و تزايد كفاءتهم نوعًا . 
فقد تزايدت اأعداد طابنا وبالتايل اأعداد اخلرجني، مع تطوير منهجية تدري�س برامج الكلية 
واأداء  الوطن  و  العلم  راية  قادر على حمل  بناء جيل  اأجل  الأفا�شل من  اأ�شاتذتنا  اأع��داد  وزي��ادة 
املهمة الإن�شانية لاأطباء بقدرة ومتيز و التي تنطلق من ح�شن اخللق و املعاملة احل�شنة واخلدمة 

الإن�شانية التي �شوف يقدمونها من خال مهنتهم العملية .
نحتفل و نحن جدا فرحون ولت�شعنا الفرحة لنعرب عن ذلك بكلمات ولكنها حماولة لإبراز ما تقب�س بها جوانحنا من �شعادة 
غامرة وفرحة عامرة بتخرج هذه الكوكبة من درر العلم و املعرفة من الأطباء ،اأطباء العلم واحلكمة والإن�شانية و املوا�شاة .
ال�����������������������ك�����������������������وك�����������������������ب�����������������������ة ال�����������������������������������������������ش�����������������������اد������������������������ش�����������������������ة ع���������������������������������ش����������������رة
 �شريوا بثقة و ثبات يف طريق احلياة فقد اعددمت اأنف�شكم خري اإعداد يف جامعة اكت�شبت من تفوق خريجيها الذين �شبقوكم 
�شمعة طيبة تنعك�س عليكم احرتاما لقدراتكم و رغبة فيها . اأيها اخلريجون اأنتم تعرفون اأن عيون اأباءكم و اأمهاتكم و قلوبهم 
تخفق قبل األ�شنتهم بالدعاء لكم ،لأنكم مو�شع العتزاز لهم فاتخذلوهم يومًا وانتم لهم ح�شيلة ت�شحياتهم فكونوا على 

قدر امل�شوؤولية، ناجحني واثقني حمققني لطموحاتكم . 
اأهنئكم و اأبارك لكم تخرجكم يف هذا احلفل ال�شعيد الذي �شتبقى �شورته عالقة يف اأذهان اأبنائنا الطلبة طيلة حياتهم ويف 
اخلتام نتمنى لكم جناحًا مميزًا يف حياتكم كما جنحتم يف درا�شتكم ولنبق معًا متعاونني يف خدمة العلم ووظائفه الإن�شانية 

الراقية، ودمتم �شاملني و ال�شام عليكم ورحمة اهلل وبركاته .

عمي���د كلي���ة الطب الب�ش���ري
اأ.د. ر�شوان مو�شى الأحمد

خريجو كلية الطب البشري

�أحمد ح�سني �سم�سيني

�أماين مرو�ن يوناين

�أحمد �إبر�هيم �لنمر

بتول �أحمد بلعيد مغربي

�آية فو�ز عو�ض

�أدهم حممد �ل�سامي

�إبر�هيم عبد �حلميد زيد�ن

�حل�سني حممد قناه

�آيات زكو�ن �حلمود

�أدهم ماهر عتمة �أحمد حممد �حلج

�إيالف �سيخ �أحمد عبد�هلل

�الء خالد طعمة 

حممد علي فجر �ليو�سف

�أماين ممدوح �لظاهر

�أحمد فو�ز �لزعبي
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جميلة فو�ز عز �لدين

جيكرخون جمال �إ�سماعيل

خديجة جمال �لعيناوي

ر�مي م�سطفى قريوي

ت�سنيم حممد م�سكة

جورج زكي �سرور

خديجة �أ�سعد �ملنجويق

روؤى نز�ر زحيلي

ب�سرى حكمت م�سلح

جورج جالل فر� جود حممد زكور

خالد ماهر عبد �ل�سالم

دمية حممد �أمين رعد

بر�ء ن�سال �خلاين

خالد جمعة �ملو�سى

دالل حج عبد �ل�سيخ

خريجو كلية الطب البشري

رقية �سمري غب�سة

ريان حممد نحا�ض 

�سارة حممد يا�سني

�سعدة ح�سني زهرة 

رغد �أ�سامة بحبوح

رهف طالل زحالوي

�ساره فادي حامد

�سجى حممود خلوف 

رتيبة كعيكي 

رهام علي �الإ�سماعيل رنيم حممد �لرجلة

�سارة خالد غرة

�ساندر� حمزة بالن

ربا عمر �أبو علو

زكريا �سكيف 

�سامر �أ�سامة �خلطيب

خريجو كلية الطب البشري
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�سهد عالء طولق بكد��ض

عبد �لروؤوف �لغاوي

عز �لدين عبد �هلل غنام

غادة خالد �لهب�سة

�سادي ع�سام قط�سه

طارق زكي هالل 

عدنان حممد ب�سام �سوي

عمر�ن يا�سر �لقز�ز

�سليمان عبد �هلل جنم �حلو��ض

�سبا خري �لدين �سهد هاين كعكي

عبد �لكرمي قري�ض �سحلول

عمر رفعت �أبر�ض

�سليمان تي�سيري جمعان

عبد �لرحمن �إدري�ض 

علي ه�سام زين �لعابدين

خريجو كلية الطب البشري

فر�ن�سو� جورج د�ر�ين 

لوؤي ح�سان �لع�سي

ماجد �سمري بربي�ض

حممد �أمري طالب بلوره 

فادي عمر قريوط

قمر عبد �لو�حد جز�ر

لني و�ئل �الأ�سعد

جمد حممد �مل�سري

غدير حممد �سقر

في�سل حممد عرفان قر�ض  فرح رم�سان عي�سى

لني هيثم �خلليفة 

جمد عبد �ل�سالم قباين 

غدير خالد �حلوه

ليالف زلفي �سيدو

مايا عبد�هلل ناعم

خريجو كلية الطب البشري
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حممد ظافر دباغ

حممد ع�سام جنيب

حممد فوزي �الإبر�هيم

حممد نور �لدين معريي 

حممد �سهم ع�سام �لوتار 

حممد عدي �ل�سليم

حممد فار�ض فطر�وي 

حممد مهدي �سياء خليفة 

حممد �سفيق �حلاج حامد 

حممد عبد �لرز�ق �سباهي حممد عبد �لرحمن �سيف 

حممد غياث خمزوم

حممد حممد نظري �حلم�سي 

حممد بيان �أبو �لليل

حممد علي بارودي 

حممد ماجد زين �لدين 

خريجو كلية الطب البشري

مرح لوؤي عبد �لقادر

م�سطفى ماهر رحال 

نور �لدين زوكاين 

هاين مرو�ن خلوف 

مر�م هاين علي حمد

م�سباح حممد �ليو�سف 

نتايل ميالد فرح

هاين جرب �لكيالين 

حممود ماجد خلوف �ل�سعار

مروة م�سطفى �حلكيم مرح يو�سف ونو�ض

معاذ حممد ربيح �مللقي

هادي فر��ض �لبني

حممود �أمني زبدية

م�سر عبد �هلل ن�سر 

نور �لهدى خالد خالد

خريجو كلية الطب البشري
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ميان دريد فاعور

�سالم قنرب برمي

حممد ب�سار كويفاتية

ورد خلدون حامد

زهري غاندي �أبو علي

عمر حممد وليد ح�سون

هيار ح�سن �سعد �لدين

بر�ءه حممد قا�سم �لتجار �أحمد ح�سني ح�سن

عبد �لرحمن ��سماعيل عمار

 هالل ح�سني �حلميد

عائ�سة جمعة علو�ض

خريجو كلية الطب البشري
�حمــــد حممــــود �لقـــــدور

�لبتـــول حممــــد كــــا�سر �لنمــر
�أنــــــــــــ�ض ر�ســــــــو�ن قطــــــــــــان

ح�ســــــــــام �لدين زهــــــــري حب�ض
خــــــــــــالد �أحمـــــــــــــــد جعبـــــــــو

خليــــــــل �أحمــــــد �حلــــــاج م�سطفى
ر��سي خــــالد �ل�سيحـــــان

طيب حممد �سياء �لدين كعكه جنيد
عادل حممد حكمت �سا�سو�يل

عبد �هلل ب�سام �حلمادة
عبد �لهادي عامر �لعمري

عز �لدين �أحمد ح�سن
علي يا�سر يا�سني
غياث �أمين حربا

جمد غ�سان خرفان
حممد عبد �لرز�ق �إبر�هيم �خلطيب

حممد فوؤ�د �خلليل
حممد ر�ئد يو�سف �ل�سقا
حممد مرو�ن �ل�سمادي

حممد يامن غ�سان �لعبد نازي
حممد موؤمن حممد جمال �ملبي�ض

حممد عبد �لرز�ق زياد �سباهي

حممد عمار حممد �سامر �سفوه
حممد حممود عبد �لنبي

حممد خالد كنعان
حممود ريا�ض �ل�سيخ �سبح

حممود دياب ب�سمه
نو�ر نادر برمد�

والء عبد �لكرمي �سريقي
يحيى مو�سى �سمادي
يو�سف دروي�ض �حللبي

خريجو كلية الطب البشري
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كليــة طب األسنان
اأبنائي وبناتي الطلبة الأعزاء اأت�شرف اليوم بالرتحيب بكم يف كلية طب الأ�شنان بجامعة القلمون 
قلب اجلامعات اخلا�شة  ببلدنا احلبيب والتي حظيت برتتيبها املتقدم بني قريناتها من كليات طب 
الأ�شنان، منذ ن�شاأتها عام 2003 وهي تخّرج عام بعد عام يف كل عام عدد من اأطباء الأ�شنان 

املوؤهلني ملمار�شة املهنة اأو متابعة اخت�شا�شاتهم بكفاءة عالية و�شمعة ممتازة وم�شتوى جيد.
اأعزائنا الطلبة اليوم هو يوم ح�شادكم بعد عدة �شنوات ق�شيتموها يف رحاب كلية طب الأ�شنان 
الداخلي  امل�شتوى  املتميزة على  بها وبطابها ومبخرجاتها  نعتز ونفتخر  التي  القلمون  يف جامعة 
وموظفيها  والفني  التعليمي  بكادرها  لكليتنا  دعمها  يف  تبخل  مل  اجلامعة  ف��اإدارة  واخل��ارج��ي، 
لتطويرها وت�شجيعها لكي توؤهل الطاب مب�شتوى عايل. ادعوكم اأبنائي الطلبة اإىل اللتزام باأخاقيات املهنة التي ُغر�شت 

فيكم عند تعاملكم مع املر�شى.
فم�شواركم العلمي بداأ الآن، اجلامعة و�شعتكم على امل�شار ال�شحيح وخطت بكم اخلطوة الأوىل، وعليكم املتابعة واملثابرة، 

مت�شلحني بقدراتكم الإيجابية لكي تتابعوا امل�شرية �شواء املهنية اأو العلمية .
اأعزائي الطلبة ن�شع بني اأيديكم �شهادات التخرج �شهادات اجتهادكم وجهدكم خال حياتكم اجلامعية، اأقول لكم اأنتم 
الأمل وامل�شتقبل الواعد لهذا الوطن الذي ح�شنكم واأح�شن تدريبكم باأف�شل املناهج والأ�شاتذة وامل�شرفني. ل اأقول لكم وداعًا 
ولكن اإىل اللقاء جمددًا بعد حتقيق ما ت�شبون اإليه من حتقيق الأماين و�شتجدون مرة اأخرى ا�شتقباًل دافئًا فالوطن بحاجة 

لأبنائه مهما طال الغياب .
بارك اهلل بكم وبجهودكم وال�شام عليكم.

عمي���د كلي���ة طب الأ�شن���ان
اأ.د.عم����ر الع�����ادل  

خريجو كلية طب األسنان

�أحمد ر�سمي جبه

�أحمد هالل مر�د

�رجو�ن عمر حديد

�ليازيا حممد ز�هر مكي

�أحمد ح�سام حاج ح�سني

�أحمد حممد نور �خلليل �لعمر

�حمد حممود حالق

�الء نبيه يحيى

�آالء حممود �لقا�سي

�أحمد في�سل ح�سن �أحمد عبد �لعزيز عبد �لرحمن

�بر�هيم حممد عماد عبود

�الء عبد �لعزيز �حلماده

دعاء م�سطفى �خلطيب

�أريج طارق �حلجلي

��سر�ء عبدو غنوم 
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�أيهم عفان حمامي

�ية حممود �مل�سري

بيان عبد �لرحمن عباره

تيماء خالد طربو�ض

�أمينة ب�سري �الأديب

�ية ماهر بحري

بيان عبد �خلالق ورده

ت�سنيم ممدوح زباد

�أمرية جهاد ق�سبه

�ية عون �لدباغ �وفى مرو�ن �لزعبي

ب�سر حممد طالل �ل�سليمان

ت�سنيم حممد �ل�سعار

�أمل م�سطفى �لق�ساب

بتول طارق قو�سر

ت�سنيم عبد �هلل غدي

خريجو كلية طب األسنان

ح�سني عمر رعد

خ�سر �سمري حممود

دعاء في�سل �ل�سر�ج

رغد �إ�سماعيل �لرجال

جودي حممد ن�سال رفاعي

خامن �أحمد دعبول

د�نيا حممد ريا�ض جطل

ر�سا كنج �لزهوري

جنى حممد عو�د

خالد يو�سف �خلالد حيان ن�سري �سويد

د�نة هالل �لدباغ

ر�مي جرب �لكيالين

ثائر حممد منذر �سقال

د�نة حممد �سعيد �أبو �سامي

ر�ما متام �مل�سطفى

خريجو كلية طب األسنان
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رند منري �ل�سحف

رهف عبد �لهادي �ل�ساعاتي

ريعان حترير �لعبد �هلل

�سامي حممد خالد �سديقي

رناد حممد �أمين بوطة

رهف �حمد �الأغو�ين

روبا عبد �لفتاح بارودي

�سارة عبد�هلل قلب �للوز

رفيف هيثم حبابه

رهام حممد ح�سن رنيم عبد �لقادر بحبوح

رو�ن م�سطفى عبده

زيالن حممد �سيدو

رغد غياث مو�سللي

رو�د مازن �سعده

رمي حممد �جلالب

خريجو كلية طب األسنان

�سما حممد �لطحان

طارق زياد بركات

عبد �لعزيز �أ�سامة �سافيه

عبد �هلل خالد �لبدوي

�سذ� حممد مرت�سى

طارق جهاد �لطيب �ملبارك

عبد �لرحمن حممود رزق

عبد �هلل �يا�ض عبد �لباقي

�ساهني ماهر طيب

�سبحية فوؤ�د �لعبد �سهد �إح�سان ح�سناوي

عبد �لرحمن حممد  �ملع�سر�ين

عبد �لكرمي غ�سان �سعبان

�سليمان حممد عباره

عامر حممد حلوم 

عبد �لقادر حممد �مل�سري

خريجو كلية طب األسنان
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عبد �هلل حممد طالل �سفلو

عطاء عادل �ملو��ض

علي وليد عبود

غالب �أحمد ماهر جابر

عبد �هلل حممد �حل�سن

عدي م�سطفى حمزتي�ض

علي حممود �سنيور

عمرو يو�سف �لعثمان

عبد �هلل لطفي �ل�سباب

عبيده عمر طعمه عبد �هلل ه�سام ها�سم

عفر�ء �سفو�ن ر�سيد

عمر نادر �لتال

عبد �هلل عدنان خيطو

عفاف حممود عبا�ض

عمار يا�سر عبد �لد�ئم

خريجو كلية طب األسنان

فاطمة عبد �لعزيز �لعينيه

كاظم عبد �لكررمي طويله

لني عارف قو��ض

حممد علي حج فتوح

فاطمة �سهيب زهرة

فرح مرو�ن �سطوف

ليليان زهدي �أبو زيد

حممد جمال يا�سر �سامل

فار�ض فو�ز طوبجي

فرح حممود ر�سول فاطمة يا�سر م�سلماين

ليث �سفو�ن �ل�سباغ

حممد متيم �ل�سلبي

فادي جمال �ساهني

كرم مرهف �خلوري توما

مايا �أكرم �لنجار

خريجو كلية طب األسنان
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حممد خالد مو�سى

حممد عا�سم حممد خري ب�سال

حممد ماأمون �سمان طحان

حممد مهدي حممد �سو��ض

حممد ح�سني �سندير

حممد �سالح �سعبان

حممد لطفي �ل�سباب

حممد حممود حورية

حممد ح�سن عماد عابدين

حممد �سعيد �أيوب �سالل حممد �سامر عمر زحيلي

حممد عمر �خلطيب

حممد حممود �لنجار

حممد ح�سن �حلالو�ض

حممد عماد �لزناتي

حممد ماجد عامر عبيدين

خريجو كلية طب األسنان

حممد نور �حلور�ين

مر�م عمر هب�سه

ملهم عبد �ملجيد فخر �لدين

جناح �أحمد �لنفوري

حممد مهدي ناجي

حممود يو�سف عبد �لقادر

مالك م�سهور ر�سيد

نادين حممد عا�سوري

حممد موؤيد يحيى خليفة

حممود فايز حورية حممد هاين قليح

مرمي حممد �ل�ساغوري

ميار ماأمون بحبوح

موؤيد ح�سن وردة برو

مرمي ماأمون حامد

مهند حممد �سنيور

خريجو كلية طب األسنان
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نور �لهدى ماأمون �سوكة

هبه �هلل زياد بلعو�ض

وجدي مو�سى �ساره

يامن عبد �لفتاح �ملو�سلي 

نها جمال �لق�ساب

هبه �هلل �مني زهر�وي

و�ئل منقذ هربه

وليد خالد �ل�سدقة

نهار �سفو�ن عكا�ض

نور نبيل �ساهر نور عمر �للحام

هيا م�سطفى �أ�سقر علي

ورد عروه دعبول

ن�سال جهاد �جلالب

هاللة خالد كحيل

وديعة جنيب قو�ض

خريجو كلية طب األسنان

ميان �إبر�هيم �خلليفة

فر��ض �سحاده  مر�د

يزن �سالح �حلريف

ملى �أحمد بكرو

يزن �إبر�هيم خليل

يو�سف يا�سر بكر يو�سف حممود �جلالب

يحيى نزيه عيا�ض

ليلى حممود عقيل �الأتا�سي

خريجو كلية طب األسنان

�أحمد يا�سر عبد �ل�سالم �لبيطار
�أحمد بدر �لدين �خلطبا

�آالء توفيق فرحات
�آالء نبيه يحيى

�آالء حممود �لقا�سي
�لرب�ء حممد �ل�سهري بالعربي

�أمريه وليد نع�سان
�أحمد حممد نور �خلليل �لعمر

�حمد حممد جمعه 

بتول عي�سى �للباد
بتول نايف �أبازيد
ب�سرى طالب علي
دعاء يا�سر �لزناتي
ر�ما دريد �سريتح

ر�مي حممود عبده
رنيم عبد �لرحمن �لن�سري�ت

رنيم فو�ز بحبوح
رهف عبد �ملجيد ق�سبة

رو�ن عميد طالب
�سامر �أحمد �لدر�و�سه

عبد �لرحمن غ�سان خرفان
عبد�هلل عدنان خيطو

علي �إياد مني
عمار ح�سان بال�سم
عمر عادل ن�سره

فاطمة �لزهر�ء وليد ر�سيه
النا عبده زرزور

ليلى ر�ستم ح�سو
حممد حمزه هيثم �الأكتع

حممد ر�سو�ن �لزبدية
حممد عبد �هلل �ل�سقري

حممد عبد �لباقي �لعلي
حممد فر��ض �لك�سار
حممد خالد غريل

م�سطفى ح�سني حم�سو
هبه ندمي برك�سيه
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كليــة الصيدلة
اأبنائي اخلريجون ......

  نحمد اهلل تعاىل ون�شكره على توفيقه الدائم و�شداده ، بعد اأعواٍم  من اجلد واملثابرة، و�شلتم 
الدور  لها  كان  التي  اخلا�شة  القلمون  جامعة  جامعتكم،  وذاك��رة  ذاكرتكم  يف  املميز  اليوم  لهذا 

الكبري يف �شنع هذا النجاح الذي و�شلتم اإليه وبناء توجهاتكم العلمية واملهنية والخاقية 
فاجلامعة ر�شالة علمية واإن�شانية، وبيئة تعّلم ت�شنع كّل مقومات النجاح والإبداع، وكلية ال�شيدلة يف 
جامعة القلمون كانت ومازالت ت�شتهدف بناء ال�شيدلين املح�شن بالقيم العلمية والأخاقية الر�شينة،
ومما ل�شك فيه اأّن ذلك مل يكن ليتحقق اإل من خال اخلطة الإ�شرتاتيجية  للكلية القابلة للتجديد والتطوير مبا يتما�شى 
واملرتبطة  املجتمع،  امللبية حلاجات  والبحثية  التعليمية  ارتقاء اخلدمات  وي�شهم يف  ال�شيدلين،  العمل  مع متطلبات �شوق 

بالقيم الأكادميية.
 اأ�شمحوا يل اأن اأتقّدم بال�شكر با�شمكم جميعًا لأفراد الهيئة التعليمية والإدارية يف الكلية الذين عملوا بروح الفريق الواحد 
حتقيقًا لأهداف اجلامعة ور�شالتها. كما واأتوّجه اليكم اأبنائي اخلريجني بالتهنئة  بهذا الإجناز العلمي الأول يف حياتكم املهنية، 

اإذ اإّن مهنة ال�شيدلة التي اخرتمتوها من اأرقى واأ�شمى املهن، والتي تهدف يف الأ�شا�س اإىل خدمة املري�س و�شامة املجتمع. 
عليكم األ تتهاونوا يف حمل م�شوؤولية الق�شم الذي �شتق�شموه واأن حتافظوا على مقومات مهنتكم بكّل �شرٍف واأمانٍة....لتبنوا 

م�شتقبًا يك�شبكم املحبة والحرتام والثقة.
 ولنتعاهد جميعًا على اأن نحول هذا الفرَح والطاقة التي تغمرنا اإىل اإ�شراٍر على بذل كل ما يف و�شعنا لارتقاء مبهنتنا 

وبناء جمتمع �شحي �شليم.
 اأخريًا اأو�شيكم باأن حتملوا كليتكم وجامعتكم يف قلوبكم وتكونوا خري �شفراٍء لهما اأينما حللتم متخذين من �شعار جامعتكم 

املهنية. حلياتكم  بالعلم" منهجًا  العلياء  " اإىل 

عمي���د كلي���ة ال�شيدل���ة
د. �شن��د�س ي����ا�ش�ني

خريجو كلية الصيدلة

�أ�سماء م�سعد ح�سني

ب�سرى �أحمد �لزحيلي 

جويل �ديب �لعويل

ر�ما ر�سو�ن �لعبد

�أ�سماء خالد �لنور

بديع فادي �ملر�د

تقى وليد م�سلح

دينا نادر بحبوح 

�أحمد ب�سام بعلة

�إينا�ض حممود طيب �آية حممد مالك

ت�سنيم نايف �لنجار

حنان �أمين باكري

جمد في�سل رعد

بالل ب�سري �ل�سامي

ح�سنيه حممد غنيمه
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خريجو كلية الصيدلة

ر�سا موفق فرهوده

رنيم نا�سر �لزعبي

رمي عبد �ملوىل �مل�سري

�سارة عبد �لبا�سط عمي�ض

ر�ما م�سطفى �خلطيب

رنيم عمر �لتجار

رمي �كرم  �مل�سري

�سارة عاكف رومية

ر�ما زياد حرو

رنا متام �مل�سطفى رغدة خالد معر�وي

رمي �أمثل بحبوح

�سارة ب�سري �ل�ساقي

روؤى مازن �لع�سايل

رهف وليد �ل�سحت

زهر�ء �سهيل بر�دعي

خريجو كلية الصيدلة

عاتكة �سلطان رومية

كامل �أحمد طيفور

مرمي حممد �دري�ض

نادرة �سعيد ملي�سان

�سبحية حممد �الأبر�ض

فاطمة حممد زرزور

حممد �سالح ب�سار عبيدو

مينا�ض حممد ريا

�سذى حممد عبد �ل�سالم

فاطمة حممد حميد فاطمة حممود عبد �هلل

ما�سة �أمين زويا �ليماء

مرييال �سهيل �سكر

�سليمان حممد فريد ذكرى

لو�سيا نايف �لتال

مالك مالك �خلالد
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خريجو كلية الصيدلة

وفاء ��سامة جاعورة هيا وليد طالب

لني م�سطفى با�سط

هيا عماد �لتجار

علي �أحمد فوؤ�د �لعلو�ين وفاء معن �جلمايل

نعمة �حمد ر�ئد حديد

ت�سنيم حم�سن زهرة
حنني �حمد زرزور

خالد تركي عبد �حلميد
ر�ما ب�سار خرنوب

روعه عمر �حل�سيني
زياد غ�سان مرقا
زينة منذر �حمد

�سعد ب�سام �سيخوين
�سمرية عمار �حلاج حامد

�سيمون جنيب لب�ض
�سباح حممود عبد �لطائي

طه �حمد حو�ره
عبد �لكرمي مرو�ن �ل�ساهر

علي يا�سر نا�سيف

عماد حممد �حلربي
فاطمة ربيع �ل�سحت
لبنى هيثم �ل�سرته

ملي�ض عدنان �مل�سري
لو�ء حممد زقزوق

حممد حممد عدنان مندو
م�سطفى نز�ر عاقور
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كليــة الهندسة
    منذ اأن تاأ�ش�شت كلية الهند�شة يف جامعة القلمون اخلا�شة و�شعت ن�شب عينيها عددًا من الأهداف 
ال�شرتاتيجية ، كان من اأبرزها التميز والإبداع يف التعليم الهند�شي مما ي�شهم يف حتقيق ر�شالتها 
من خال خدمة وتطوير املجتمع، ومن هنا حر�شت كلية الهند�شة على طرح خطط وبرامج هند�شية 
حتقق اأعلى املعايري العلمية العاملية وانطاقًا من اإمياننا باأن جناح الكلية يف تاأدية ر�شالتها لأجل بناء 
جيٍل من اخلريجني القادرين على حمل امل�شوؤولية العلمية يتطلب كادرًا تعليميًا مميزًا. فقدعملت كلية 
الهند�شة على تاأمني وا�شتقطاب اأع�شاء هيئة تدري�شية متميزين �شعيًا وراء اإعداد مهند�شني م�شلحني 
يف  واملناف�شة  العلمية  املتابعة  على  قادرين  ليكونوا  الإبداعية،  واملهارات  الهند�شية  والعلوم  باملعرفة 
�شوق العمل الذي يعتمد اأ�شا�شه على البحث والبداع والبتكار، وروح املبادرة والتعاون العلمي، والتنمية الجتماعية والقت�شادية 

امل�شتدامة، وكلنا ثقة باأن طابنا �شينجحون مبتابعة علومهم ومواكبة التطورات التقنية التكنولوجية الهند�شية اليومية. 
اأبناءنا الطلبة اخلريجني: انتظرمت طويًا، و�شهرمت ليايل متوا�شلة، ليكون لكم هذا اليوم الذي �شتتحقق فيه اأحامكم 
واآمال اأ�شاتذتكم الذين تعبوا و�شحوا لأجلكم، وقدموا كل امل�شتطاع يف �شتى الظروف لتكرب اأمامهم براعم تتفتح للحياة، الآن 
ُتطوى �شفحٌة من املا�شي اجلميل لتفتحوا �شفحًة جديدًة، يكتب فيها كل واحٍد منكم م�شتقبله الواعد، حاملني يف جعبتكم 
العلم واملعرفة، وا�شعني ن�شب اأعينكم الهدف والطموح للو�شول اإىل امل�شتوى املرموق، مدركني م�شوؤوليتكم الكبرية يف بناء 
امل�شتقبل العلمي من خال ال�شعي اجلاد  يف مواكبة كل ماهو جديد باخت�شا�شاتكم التكنولوجية، واكت�شاب املعارف والعلوم، 
اليوم املنتظر وهاهي م�شريتكم يف رحاب اجلامعة قد  وا�شتثمار املواهب والقدرات التي جتعلكم يف املقدمة دائمًا، هاهو 

انتهت، لكن م�شريتكم العلمية لتنتهي بل تتجدد كل يوم مع العلوم احلديثة واملتطورة با�شتمرار.
 اأتقدم اإىل ذويكم بال�شكر والمتنان ملا قدموه من تعٍب وجهٍد فحلمهم اليوم حتقق، وهم اليوم يقفون اأمام فلذات اأكبادهم يح�شدون مازرعوا 

يف اأول انت�شاٍر لهم، معلقني اآمالهم عليكم، يرتقبون م�شريتكم فكونوا القدوة ال�شاحلة، وارفعوا عاليًا روؤو�شكم وراية جامعتكم واحفظوا جميلها.
 اأبنائنا الطلبة اخلريجني بكلية الهند�شة ... اأنتم اأمل امل�شتقبل امل�شرق الواعد... اأنتم منارة العلم ... وب�شواعدكم �شوف 
لل�شمعة  ومثاًل  القدوة احل�شنة  الأمة... كونوا  ترتقي  وبعلمكم ومعرفتكم  والوطن  وباإميانكم باهلل  �شورية احلبيبة...  نبني 

النظيفة...واعملوا باإخا�ٍس واأخاٍق عاليٍة. اأمتنى لكم ولأهليكم كل النجاح والتقدم وفقكم اهلل واإىل الأمام دائمًا.

عمي���د كلي���ة الهند�ش���ة
د. اإح��ش���ان ال�ن�ج�ار

خريجو قسم هندسة االتصاالت واإللكترونيات

حال عبد �لنا�سر �ل�سيخ فتوح

حممد بالل حممد قاوقجي

و�سام با�سم حني

�أ�سعد �بر�هيم خلف

جمد حممود �لعكام

حممود م�سطفى زين �لدين

�أحمد ماهر غجغوج

عبد �ملالك عبد�لنافع �ملهباين �ست عنرت هالل

حممد نبيل بكرو

م�ساعل حممد دروي�ض

حممد طه �لربغ�ض
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خريجو قسم هندسة تقانة المعلومات

�ية ر�سو�ن كرمية

خالد حممد ممدوح �حللو�ين

رمي عبد �لرحمن �لقليح

علي عامر غ�سن

�يات حممد علو�ض

خالد �أحمد �لعبد

ر�مه �بر�هيم مروه

عبد �لرز�ق �أنور �لتال

�أحمد �أكرم �لنفوري

بتول عماد �سلوم �ية علي بركة

روؤى �أحمد �سعيد �سويق

عبد �لرحمن عبد �هلل �سدور

يو�سف �سائر �لنفوري

د�نيه خرب �لدين �حل�سامي

�سفا �بر�هيم مروه

خريجو قسم هندسة تقانة المعلومات

لني ح�سن �لقليح

حممد فر��ض عدنان معقايل

مزيد حممد عو�ض �سديق

لوؤي مو�سى يو�سف ح�سن

حممد عدنان بحبوح

مرمي حممد قريوط

يزن �أحمد �لعينيه

فرح عدنان حنيفه

حممد �بر�هيم �لزحيلي لينا فريد �سيخو

حممد معروف طفة

والء مازن �لعيناوي

عمار هيثم عرب

حممد كامل �لعينيه

نور �هلل �أمين عرب 
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خريجو قسم هندسة االتصاالت واإللكترونيات

خريجو قسم هندسة تقانة المعلومات

مرينا عزيز �لر��سي

�أحمد حممد زهرة
�أحمد �سمري مدنيه
�أحمد حممود �لعبد

خالد حمي �لدين �لرب�دعي
�سعيدة حممد زهرة

عبد �لرحمن م�سطفى �حلمويه
عبد �لرحمن م�سطفى �لفتال

فاطمة خليل قطيم�ض
فر��ض �سياء �لدين حويجه
مرمي ح�سني �سيخ �سليمان

نزيه فو�ز حلوم
هدى مازن �لتجار

يا�سني �إبر�هيم �لعر�سايل
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كليــة الهندسة المدنية والمعمارية
ث���������������������������������راء ال��������������������ه��������������������ن��������������������د���������������������ش��������������������ة  يف  ل����������������������ك����������������������م 
جتعلوا  اأن  لكم  اخلا�شة...  القلمون  بجامعة  واملعمارية  املدنية  الهند�شة  كلية  خريجي  اأبناءنا 
من يومكم هذا اآيات �شعادة وفرح، ولنا اأن نباهي بكم... لأن تخرجكم حدث كبري، تنبني عليه 
لتموها باجلد والتعب والذكاء،  اآمال، ومبقت�شاه حياة. اليوم حتملون �شهادات النجاح بكفاءة ح�شَّ
وتنطلقون يف م�شارات احلياة، ومعكم ذكريات اجلامعة زادًا جوهريًا، تتبارك به اأرواحكم، ومعكم 

ما حملتم اأمانته من علومها.
اليوم تتخرجون يف كلية الهند�شة، ول نغايل اإذا بالغنا يف متجيد علومها، ولكاأنها اأم العلوم. قامت 
اإل للمجدين  بني حقلي العمارة والإن�شاء، واأعطت منهما طيفًا وا�شعًا من الإبداعات. ونعمتم باألقها املتميز الذي ليتاأّتى 
املخل�شني لعلمهم، املتميزين بطموحاتهم، الذين ي�شوغون اإبداعات حقليها، حلوًل بارعة مل�شكات الإ�شكان، اأو التمو�شع 

التجاري يف حمالَّ ومكاتَب ومتاجَر واأ�شواق.
و�شتبقى علومها باأيديكم تعمر  الأحياء واملرافق، وتبني البنى التحتية كلها، لرت�شم للبنى الفوقية من ثقافية واجتماعية 
هًا باإدارتها وفق م�شاحله. وعليكم اأنتم اليوم حمل م�شعل التمدن  م�شاراتها، وحتمل الإن�شان اآمنًا من عوادي الطبيعة، مرفَّ
الإن�شاين بكيفية بناء جمتمعه، وب�شياحته، وبحدائقه، ومبنتجعاته، ومباعبه الريا�شية، وبجميع طقو�شه... فكونوا اأهًا لكل 
ذلك، و�شموعًا تنري طريق التقدم الب�شري، وما تخرجكم اإل البداية، فثابروا بالعلم والأخاق خلدمة اأنف�شكم وبناء وطنكم. 

واعلموا اأن النجاح ل يقا�س باملوقع الذي يتبواأه املرء يف حياته، بقدر ما يقا�س بال�شعاب التي يتغلب عليها. 
كم الهبوط اإىل  الثبات يف مواجهة امل�شاعب... والثبات يف خدمة الوطن... والثبات على نهج املعايل واخللق... ول يغرينَّ

الوادي، عندما يكون ارتقاء اجلبل �شعبًا.

عميد كلية الهند�ش�ة املدنية واملعمارية
د.�شلي���م دعب���ول

خريجو قسم الهندسة المعمارية

�أحمد نايف ر�سيد

حنني حممد علي �لقاري

ربيعة حممد علي رزق

زينه حممد نبيل �الأتا�سي

�أماين �أحمد �مل�سلخ

حال فريز �لتال

د�نه مازن عقاد

رهام �أحمد �ل�سحود

�أ�سامة م�سطفى فاخوري

بهجة كنان خرنوب بالل نا�سر �ل�سامي

د�نه حيان �الأبر�ض

رنيم �أحمد �ل�ساقي

�الء �أحمد حو� �لعي�ض

خالد وليد قطام�ض

رز�ن نبيل �لزحيلي
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خريجو قسم الهندسة المعمارية

عمر عبد �لكايف �لطر�سة

حممد وليد عينية

نور عبد �لرحمن دعبول

هيا فر��ض �لفار�ض

عماد نبيل عا�سي

حممد فو�ز ملحم

نبيل ه�سام �سيخ ورق

هاللة منري �لعنز�وي

�سبا حممد ح�سان �أخر�ض

حممد عبد �لقادر �سميد كندة حممد �سلم خان

م�سطفى من�سور من�سور

هالة حممد ر�سو�ن �ساهني

�سارة لور عبد �لرحمن �مل�سدي

مرو�ن خلدون �لرب�دعي

نور� منري طوبجي

خريجو قسم الهندسة المعمارية

يار� منذر �الأديب هيثم عماد طالب

�أحمد خالد �حلالو�ض
�أحمد نبيل باقي

�أمرية ماجد با�سط
�إيهاب خالد �ل�سبيب
جمانا حممود �لنجار

جود نز�ر �أالجاتي
د�ليا ح�سني �لزحيلي
روكان حممد �سيدو

�سم�ض �لدين ريا�ض عبد �ل�سمد
�سالح حممد فطني �مل�سري

�سفو�ن ريكان �ل�ساعر
عبد �لرحيم حممد طالب

عبد �لكرمي حممد ز�هر �لرئي�ض
فاطمة ح�سن هب�سه
ماريا فتحي �لعينية
معاذ ماأمون �الديب
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كليــة األعمــال واإلدارة
والإدارة الع����������م����������ال  ك�����ل�����ي�����ة  وخ��������رج��������ي  ط�����ل�����ب�����ة  وب�������ن�������ات�������ي  اأب�������ن�������ائ�������ي 
لغاية  قدمت  وقد  واملعرفة،  العلم  اإمناء غرا�س  على  تعمل  القلمون  وجامعة  عامًا  ع�شر  ت�َشعة  منذ 
خريجني  تعد  والإدارة  الأعمال  كلية  ومافتئت  واملعرفة،  العلم  اأجيال  من  كوكبة  ع�شرة  �شت  اليوم 
التدري�س  طرائق  اأف�شل  ذلك  يف  توظف  وهي  ومهارات،  علم  من  وماتطلبه  العمل  ل�شوق  موؤهلني 
والعاملية.  املحلية  احللبة  على  واملناف�شة  ال��وق��وف  على  ق���ادرة  مبخرجات  الأع��م��ال  قطاع  لرفد 
ونظرًا لأن كلية الأعمال والإدارة ملتزمة بامل�شاهمة يف خدمة وتنمية املجتمع، فهي وبدعم جمل�س 
الأمناء وجمل�س اجلامعة، ت�شعى اإىل تطوير براجمها، وانتقاء كادرها التدري�شي املزود باأف�شل املعارف الكادميية واملهارات 
املهنية، لتمكني طابها من ال�شتفادة من جميع الإمكانات املتاحة خلدمتهم ليكونوا قادرين على حمل الر�شالة وحتقيق روؤية 
الكلية واجلامعة، وخدمة اأنف�شهم واأوطانهم ليكون ذلك خري اإعداد مل�شتقبل م�شرق، لمكان فيه اإل للعلم، فالعلم يطّور من طريقة 
تفكري الإن�شان، ويعد العلم الُعن�شر الأهم يف نه�شة الأمة، حيُث يوّفر لاإن�شان ما يحتاجه من معارف، ومهارات، ومعلومات، 
وهو يجيب عن اأ�شئلة كثرية، ومُيّكن الفرد من معرفة حقوقه، وواجباته، ودوره يف املجتمع، بالإ�شافة اإىل اأّن تطّور العلم والتعلم 
ي�شاعدنا يف ُمكافحة الظلم، والعنف، والف�شاد، وغريها من الظواهر ال�شلبّية التي يعاي�شها الإن�شان املعا�شر يف اأنحاء العامل.
بوابة  عرب  احلياة  معرتك  ودخولهم  والعمل  العلم  عتبة  اإىل  اأبنائهم  لو�شول  الكرام  الطلبة  ولأه��ايل  لأنف�شنا  نبارك 
وبيئتهم  ال�شامية،  اأهاليهم  باأخاق  اإلينا  ج��اوؤوا  الذين  الطلبة،  باأبنائنا  كليتنا  يف  ونفخر  لهم،  ال��زاد  خري  فهي  العلم، 
العلم. وخري  الزاد  باأف�شل  مزودين  الوطن  اإىل  ولتعيدهم  امل�شتقبل،  عقول  �شناعة  يف  للكلية  ودعمًا  عونًا  لتكون  الراقية، 
لأبنائنا  واأق��ول  الواحد،  الفريق  بروح  ونعمل  امل�شوؤولية،  م�شتوى  على  جميعًا  نكون  اأن  بزمائي  اأهيب  فاإنني  اخلتام  ويف 
ماعنده. خري  واأتاكم  اهلل  وفقكم  لكم،  عّز  ذلك  فكل  تطويرًا،  وبعلمكم  برًا،  وباأهاليكم  خريًا  بالوطن  نو�شيكم  الطلبة، 

عمي���د كلي���ة الأعم���ال والإدارة
د.نه���اد حي���در

خريجو كلية األعمال واإلدارة - تخصص إدارة

�أحمد حممد �سليم خزمة

ثريا خالد �سامل

فيحاء ر�مي عجم �وغلي

�أ�سماء حممد �الأديب

ب�سري ح�سني ريا

رو�ن كمال �سعبان

هديل نذير حرو

�آية يو�سف �لربيدي

ب�سار حمرم حمزتي�ض با�سل جابر دعبول

رغيد عبد �لعزيز �لطحلي

نور عماد حوري

جلني يو�سف ح�سون

ح�سن حممود �مل�سري

حممد كنان حممد ملهم �جلنديل
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�أ�سامة وليد �لزبديه

روؤى عبد �هلل �لطا�ض

�سمر �سمري �ملنيني

فد�ء ح�سني �لتال

�آية نزيه غنام

جود خلدون �لرب�دعي

�سعيد عبدو �سعبان

عبد �لوهاب �أحمد تركمان

�آنا ماريا �سامر عطاهلل

بر�ءة وليد جابر

روىل فايز حمود

عبد �لرحمن حممد قدور

حنني �أمني حاج ح�سني

�أيهم ن�سوح �حلاج علي

رو�ن نز�ر �الأديب

�ساحلة حممود �سنيني

خريجو كلية األعمال واإلدارة - تخصص تمويل وبنوك

حممود حممد خري غنوم

مهند خالد بر�زي

ورد خالد �سنينه

عبد�هلل �أ�سعد �ملنجويق

حممد عدنان كبور

م�سطفى حممد غنيمة

نور �لهدى عبده �سوكاين

متارى م�سطفى �لقزق

حممد حازم �ستيف قطام�ض

مرمي �سعدون �ل�سلوع مر�م نبيل �سوفان

ن�سيبة �سجاع زقزق

�سارة حممد و�سفي �مل�سدي

جلني ماهر زرزور

مي�سون حممود كر�كر

مين حممد جهاد �لدند�سي

خريجو كلية األعمال واإلدارة - تخصص تمويل وبنوك
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خريجو كلية األعمال واإلدارة - تخصص إدارة

خريجو كلية األعمال واإلدارة - تخصص تمويل وبنوك

�أحمد عبد �لرز�ق �مل�سري
�أ�سامة �أمني بحبوح

ح�سام ن�سيب �ل�سيخ علي
ح�سني حممد �ملحمد �لفهد
حمزه حممد خري �لقد�سي

�سادي تامر زهرة
�سحاده عبد �خلالق ورده

عبد �لرحمن �سعد�هلل طليمات
حممد �أمين قليح

حممد ز�هر حممود طحي�سان
حممد حممد علي كبب
حممد منجز �ليون�ض
حممد نبهان با�سط

م�سطفى خليل جربي
م�سطفى عماد �ل�سدقة

ممدوح حممد خري �حلافظ
ن�ساأت ناه�ض كري�ض

�أ�سامه حمي �لدين �ملحجل
��سماعيل حممد �حلاج ح�سن

�إنا�ض حممد رفيق كعيكة
بر�ءه ن�سو�ن �الأتا�سي
ب�سار حممد طربو�ض

�سنا ��سامه بحالق
عبد�هلل يحيى حمد�ن

عدي فريد معاد
عدي �سعيد ملي�سان

فر��ض عبد �لر�فع �ملهباين
لوؤي نبيل �سيبعه

حممد فوؤ�د �ل�ساقي
معاذ �أحمد �الأ�سطة
وعد ر�سالن دعبول
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كليــة اإلعالم والفنون التطبيقية
اأب�����������������ن�����������������اءن�����������������ا اخل�������������ري�������������ج�������������ني ال�����������ف�����������ن�����������ان�����������ني الأع���������������������������������زاء

فجرنا  ن�شيء  ونحن  اخلريجني  لطلبتنا  امل�شرقة  الهامات  تلك  اأم��ام  الفخر  وميلوؤنا  اليوم  نقف 
باآمالهم  حمملني  مبدعة  عقوٌل  �شنعته   ، وابتكارًا  وفنًا  وعلمًا  األقًا  يفي�س  فجرًا   .. ع�شر  ال�شاد�س 
واأحامهم الكبرية و�شنني جدهم وعملهم، مت�شلحني بالوعي والروؤيا العميقة النا�شجة، متحفزين 

لرفع اأ�شرعتهم عاليًا لاإبحار يف ف�شاءات امل�شتقبل الأرحب.
 نهنئكم ونبارك لكم يومكم هذا الذي ت�شتعدون فيه للخو�س يف ميادين العمل و العطاء ، حاملني 

م�شاعل الإبداع و التطور واجلمال.
اأبناءنا الفنانني .. انطاقًا من ر�شالة الكلية يف تطوير روح البتكار والإبداع والريادة ، فقد �شعت  الفنون التطبيقية اإىل اإعداد 
جيل متمكن وموؤّهل مب�شتوى عال من املعارف الفنية و الثقافية و التقنية ، معتمدة على مناهج النقد و التحليل و التطوير يف 
التدري�س و البحث العلمي واملمار�شة العملية ، موؤكدًة على تفعيل ال�شلة بني اخلريج و�شوق العمل بربط التح�شيل الأكادميي 
باملمار�شة العملية ، وتعميق العاقة مع املحيط البيئي والجتماعي والثقايف ، كل ذلك من خال كوكبة من الأ�شاتذة الرواد الذين 
ي�شاركون بجهد �شادق وعزمية ل تلني يف حمل م�شوؤولية احلفاظ على هذا ال�شرح الفني الأكادميي ال�شامخ .. فكل التقدير 
والحرتام لتلك ال�شفوة املتميزة علمًا واأخاقًا وقدرًة على العطاء والتفاين .. وكل ال�شكر لذويكم الذين بذلوا كل غال ونفي�س 

لتكرب تلك الغرا�س وتثمر حتت �شماء هذا الوطن اأزكى القطوف.
اأبنائي.

كلّي ثقة باأنكم �شرتفعون رايات النجاح عاليًا لتبقى خفاقة يف م�شتقبل اأنتم فيه ال�شادة واأنتم فيه الفاعلون .. حاملني ا�شم 
وطنكم يف قلوبكم ، و�شعار جامعتكم الأم / اإىل العلياء بالعلم / نربا�شًا لكم .

فاأحثكم على اخلطا نحو م�شتقبل زاهر نتمناه لكم ، ولتكونوا - كما عهدناكم - على العهد اأوفياء.

عميد كلية الإعام و الفنون التطبيقية
د. اإي���اد املحم���ود

خريجو قسم التصميم الداخلي

�أحمد عبد �ملجيد عبود

�آية منري طالب

جمانة �أمري م�سكة

ر�ما حيان �الأبر�ض

�أماين ب�سار ناجي

�آية حممود طيب

تيماء غ�سان �سنور

دينا حممد جمال �أبو �سن

لني �سلوى با�سم ري�ض

�أمري ماهر �سحادة �أماين حممد رومية

بدور حممد كامل �سامل

دياال ظافر بركات

رمي �أحمد فليطاين

�إينا�ض يو�سف �لطحان

جمانة حممد �الأديب
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خريجو قسم التصميم الداخلي

رو�ن متيم حماده

�سيما حممد فو�ز مالك

عبد �لهادي مرو�ن حجازي

كندة زياد �ليا�ض

رهف حيدر ريا

�سلمى م�سطفى حامد

عبد �هلل ن�سر �لدين حممد

كارم حممد منعم

روؤى خالد ب�سلح

زينة عامر دعا�ض رميا نادر حيدر

عبد �هلل حممد �مل�سري

فرح ر�سيد �مل�سري

روؤى م�سطفى �حلاج يحيى

�سفا �أحمد عبود

عبري �أنور �ل�سو�سو

خريجو قسم التصميم الداخلي

حممد عمار �لتال

مرح ر�سيد �مل�سري

مالك حممود يربودي

نور عهد �ملاغوط

حممد ب�سري �ل�سيخ علي

حممود وليد �لعبد

معت�سم ربيع �سلوطه

نور �أ�سعد �الأديب

مايا مرو�ن عبد �ل�سالم

حممود حممد �ل�سلم خان حممود زهري حامد

مرمي حممد �لعبد

نايا ب�سار عفور

جلني وفيق �للحام

مروة �سمري �ل�سيد عمر

ناديه فر��ض فتح �هلل
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خريجو قسم التصميم الداخلي

و�سفي عبد �لعليم مهر�ت

�سهى حممد عبد�هلل

هيثم �أمري �ل�سو�ف

�سارة عدنان �مل�سدي

هبة ن�سال عز �لدين

يزن �سامر �لزحيلي يار� خالد �لطبجي

نريدين حممد �لعينيه

�أمل ندمي �مل�ض
بهاء �لدين ب�سام �لعبد

بيان �أمري �ل�سدقه
دينا حممد جمال �أبو�سن

ر�يه حممود زكريا
عالء �أحمد جحى

عالء عبد �لفتاح �ساهر
النا عز�لدين بني
مايا نعيم حمودي

حممد لطفي �مل�سري
يزن �سليم فار�ض
ي�سرى ندمي �مل�ض

خريجو قسم التصميم الغرافيكي

حممد حممود رومية فاطمة رفعت �أورفه يل �أمل منري �لزحيلي

هبة عمر دوبا مر�م وليد �ليا�ض

رمي ه�سام �ملنيني
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