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  2016/2017 ولالفصل / الفصل ال  نهاية امتحان

 مواد مهارات االتصال باللغة اإلنجليزية واللغة اإلنجليزية االستدراكية 
 22/12/2016 خميسال  

 المراقبون  المختبر الشعب المادة المدرس الساعة

 الخطاطبةطالل  E100 26 St. A هالة جمعة 9:30 – 8
 د. رسمية حداد E100 34 St. B روال الجلدة 

 محمد زعارير E100 25 St. D وفاء الخطيب المشرف :

 زياد أبو شلحة  E100 27 St. E محمد زعارير د. كيلي طه

 ياسمين القراعين E99 2 St. F أمين الزعبي 

  E99 40 St. G خلود عليمات  

  E99 37 St. H حمزة محاسنة 

 المعتصم باهلل الخزاعلة  1التربية  E100 61 مشيرة الطالفحة 

  2التربية  E99 36 جهينة العيساوي  

  3التربية  E99 17 ياسمين القراعين 

  4التربية  E100 16 إسراء قزاز 

  األندلس E100 21 عامر المسيعدين 

  العلياالدراسات  E99 13 ديمة قاقيش 

  2تأهيل ال E100 2 زهير عيسوه 
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  2016/2017ول الفصل / الفصل ال  نهاية امتحان
 مواد مهارات االتصال باللغة اإلنجليزية واللغة اإلنجليزية االستدراكية 

 22/12/2016 خميسال  
 
 

 المراقبون  المختبر الشعب المادة المدرس الساعة

 زياد أبو شلحة  E100 45 St. A مشيرة الطالفحة 11 – 9:30

 عامر المسيعدين E100 55 St. B هالة جمعة المشرف:

 د. آالء العمري  E100 36 St. D روال الجلدة محمد العلي
 د. رسمية حداد E100 11 St. E + F إسراء القزاز 
 حمزة محاسنة E99 1 St. G أمين الزعبي 

 ديمة قاقيش E100 24 St. H وفاء الخطيب 

  1التربية  E99 15 الحمدرغدة  

  2التربية  E100 42 الخطاطبةطالل د.  

  3التربية  E99 20 ياسمين القراعين 

 E99 20  خلود عليمات 4التربية 

  األندلس E99 24 المعتصم باهلل الخزاعلة 

  الدراسات العليا E100 35 خليل شحادة 

  2تأهيل ال E100 29 زهير عيسوه 

  مجمع علمية E100 32 اروى المعايطة 
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  2016/2017ول الفصل / الفصل ال  نهاية امتحان
 مواد مهارات االتصال باللغة اإلنجليزية واللغة اإلنجليزية االستدراكية 

 22/12/2016 خميسال  
 

 المراقبون  المختبر الشعب المادة المدرس الساعة

 الزعبيأمين   E99 3 St. A + B جهينة العيساوي  12:30 – 11

 ديمة قاقيش E100 48 St. E + F صبري محمد المشرف:

 كمال الرزي  E100 43 St. G + H وفاء الخطيب محمد العلي

  E100 18 St. D محمد العلي  

  E100 12 St. C سامية أبو الحاج 

 د. آالء العمري  1تربية  E100 49 هالة الخالدي 

  2تربية  E99 21 د. دعاء سالمة 

   3التربية  E100 54 الياسيننور  

  4التربية  E99 22 محمد زعارير 

  األندلس E100 17 رغدة الحمد 

  دراسات عليا E99 38 المعتصم باهلل الخزاعلة 

  2التأهيل  E100 1 زهير عيسوه 
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  2016/2017ول الفصل / الفصل ال  نهاية امتحان
 مواد مهارات االتصال باللغة اإلنجليزية واللغة اإلنجليزية االستدراكية 

 22/12/2016 خميسال  
 

 المراقبون  المختبر الشعب المادة المدرس الساعة

 رغدة الحمد  E100 53 St. A محمد العلي 2 – 12:30

 محمد زعارير E100 56 St. B خليل شحادة 

 نور الياسين E100 44 St. D هالة الخالدي المشرف:

 مشيرة الطالفحة  E100 4 St. E  محمد العلي

 جهينة العيساوي  E100 30 St. F صبري محمد 

  E99 42 St. G إيمان بني سالمة 

   1التربية  E99 18 حمزة محاسنة 

  2التربية  E99 23 زياد أبو شلحة 

  3التربية  E99 34 ديمة قاقيش 

    4التربية     

  األندلس E99 25 الرزي كمال  

  دراسات عليا E99 19 د. محمد نور السالم 

  2التأهيل  E100 28 طالل الخطاطبةد.  
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  2016/2017ول الفصل / الفصل ال  نهاية امتحان
 مواد مهارات االتصال باللغة اإلنجليزية واللغة اإلنجليزية االستدراكية 

 24/12/2016 سبتال  
 المراقبون  المختبر الشعب المادة المدرس الساعة

 زياد أبو شلحة E700 1  +2 St. A د. كيلي طه + سامية أبو الحاج 9:30 – 8
 عدنان العمري  E700 5  +8 St. B زهير عيسوه + نجوى الباي 

 أنس البواريد E700 14 St. D د. نايل الشرعة المشرف :

 أروى المعايطة  E700 4  +10 St. E ماجدة المناصير وفاء الخطيب

 خليل الشحادة E700 22 +20 St. F +اماني ارشيداتد. سعاد العزام  

  E700 9+16 St. G + توفيق عمرسيف الدين القماز  

  E700 12 St. H محمد العلي 

   1التربية  E700 7 د. وفاء الكيالي 

  2التربية  E700 11 د. سالم ابنيان 

  3التربية  E700 15 د. عبد الكريم الرواشدة 

  4التربية  E700 17 د. جبريل السعودي 

  األندلس E700 19 د. تركي بني خالد 

  الدراسات العليا E700 14 د. نايل الشرعة 

  2تأهيل ال E700 13  +6 أمل جبر + هالة الخالدي 

  مجمع العلمية E700 18 +3 + علي العزام حمزة العمري  
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  2016/2017ول الفصل / الفصل ال  نهاية امتحان
 مواد مهارات االتصال باللغة اإلنجليزية واللغة اإلنجليزية االستدراكية 

 24/12/2016 سبتال  
 

 
 المراقبون  المختبر الشعب المادة المدرس الساعة

 د.اسالم المومني  E100 20 St. A محمد العلي 11 – 9:30

 سالمةد. دعاء  E100 23 St. B  المشرف:

 نور سليمان E99 11 St. D د. آالء العمري  د. زيدون الشرع
 اروى المعايطة E100 57  +58 St. E + F د. كيلي طه 
 اسراء القزاز E100 3 St. G زهير عيسوه 

 خليل شحادة E100 46 St. H زهير عيسوه 

  1التربية  E99 39 ختام الشريدة 

 نور سليمان + جمعة هالة 2التربية  E99 12 خلود عليمات 

  3التربية  E99 30 عدنان العمري  

  4التربية  E99 14 كمال الرزي  

  األندلس E100 22 د. رسمية حداد 

  الدراسات العليا E100 31 وفاء الخطيب 

  2تأهيل ال E100 38 سامية أبو الحاج 

  مجمع العلمية E100 80 علي العزام 
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  2016/2017ول الفصل / الفصل ال  نهاية امتحان
 مواد مهارات االتصال باللغة اإلنجليزية واللغة اإلنجليزية االستدراكية 

 24/12/2016 سبتال  
 

 المراقبون  المختبر الشعب المادة المدرس الساعة

 باسلة محاسنة 12:30 – 11

 باسلة محاسنة

E100 64 St. A   د.اسالم المومني+ مشيرة الطالفحة 

  هالة جمعة E99 10 St. B المشرف:

 د. دعاء سالمة  E100 7 St. E د. كيلي طه د. كيلي طه

 عامر المسيعدين E99 9 St. F ختام الشريدة 

 كمال الرزي+دارين القدومي E100 9 St. G + H ماجدة المناصير 

 انس البواريد 1تربية ال E99 41 عدنان العمري  

  4تربية ال+  2تربية ال E100 79 محمد العلي 

   3التربية  E99 31 محمد نور السالم 

  األندلس E100 63 أروى المعايطة 

  دراسات عليا E99 27 زياد أبو شلحة 

  مجمع العلمية E99 8 د. آالء العمري  

  2التأهيل  E99 33 سامية أبو الحاج 
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  2016/2017ول الفصل / الفصل ال  نهاية امتحان

 مواد مهارات االتصال باللغة اإلنجليزية واللغة اإلنجليزية االستدراكية 
 24/12/2016 سبتال  

 المراقبون  المختبر الشعب المادة المدرس الساعة

 زياد ابو شلحة  E99 4 St. A د. إسالم المومني 2 – 12:30

  E99 5 St. B  عدنان العمري 

 الرزي  كمال E100 41 St. D د. رسمية حداد المشرف:

 محمد نور السالم .د E100 33 St. E + F نور الياسين د. كيلي طه

 ديمة قاقيش E100 10 St. G ماجدة المناصير 

 ياسمين القراعين E99 7 St. H عامر المسيعدين 

   1التربية  E99 28 أنس البواريد 

  2التربية  E100 5 حنان المشاقبة 

 نور سليمان 
 

E99 16  المعتصم باهلل الخزاعلة 3التربية 

 E99 16  مشيرة الطالفحة 4التربية 

  األندلس E100 59 إيمان بني سالمة 

  الدراسات العليا E99 26 دارين القدومي 

  مجمع علمية E100 8 علي العزام 

  2التأهيل  E100 39 سامية أبو الحاج 

 


