
 

 

 

ن اعذارهم لالمتحانات التكميلية قائمة الطلبة   المقبولي 

ي 2021/ 2022
 الفصل الثانن

  

الامتحان موعد   القاعة    الرق  امس الطالب  املساق  امس املدرس  قرار اللجنة  

2022-6-1الأربعاء  303 1حماس بة متوسطة  د. معن الرصصور  دفع رسوم    1 فاطمة ابو عيشة  

2022-6-1الأربعاء  303  2 هيا الشعراوي ادارة املبيعات   د. دايان حسونة دفع رسوم 

2022-6-1الأربعاء  303 شادي اخلياطا.  بدون رسوم    3 فرانسوا ادعيس  قانون الاعامل  

2022-6-1الأربعاء  303  4 نغم ابو مشس ية مقدمة يف الاحصاء  د .محمد العدم  دفع رسوم  

2022-6-1الأربعاء  303  5 غيداء فايز السويطي  تسويق الكرتون  ا. عبد النارص دعنا  دفع رسوم 

2022-6-1الأربعاء  303 اخلياطا. شادي  دفع رسوم   6 محمد رمزي ابو ربيع قانون الاعامل  

2022-6-1الأربعاء  303  7 ايه محمود الهميون نظرية الالوان  ا. راند الرجب  دفع رسوم  

2022-6-1الأربعاء  303  8 اصاةل محمد الطل  معلية انتاج الوسائط ا. عبد الفتاح النجار دفع رسوم 

2022-6-1الأربعاء  303 محمد العدم د.  دفع رسوم   9 اجمد سالمي اهديب  مقدمة يف الاحصاء 

2022-6-1الأربعاء  303   اجمد سالمي اهديب  الادارة الاسرتاتيجية  ا. اجمد النتشة  دفع رسوم 

2022-6-1الأربعاء  303   10 جسود هان حمفوظ وسائط وش باكت التواصل الاجامتعي ا . رايم دراويش  دفع رسوم 

2022-6-1الأربعاء  303 2حماس بة متوسطة  ا. محمد الشاللفة  دفع رسوم   11 منال يونس النجار 

2022-6-1الأربعاء  303  12 صامد عبد جرادات  رسوم متحركة ثالثية الابعاد ا. هامم ابو س نينه بدون رسوم  

 جامعة بوليتكنك فلسطين  
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2022-6-1الأربعاء  303  13 س ندس المتميي  حومكة الرشاكت د. اقبال الرشيف بدون رسوم  

2022-6-1الأربعاء  303 2حماس بة متوسطة  ا. محمد الشاللفة  بدون رسوم    14 براء عايد ابو حجيشه  

 15 عبق امني براكت  اجنلزيي اس تدراك   دفع رسوم   

2022-5-31الثالاثء  303  16 محمد محمود الرشوف التمنية يف الوطن العريب د. حشادة الرجب  دفع رسوم 

2022-6-1الأربعاء  303  17 عبد هللا كرمي اجلنيدي  رسوم متحركة ثنائية الابعاد ا. عبد الفتاح النجار دفع رسوم 

2022-6-1الأربعاء  303 دفع رسوم *    18 محمد امحد خاميسة  مبادئ مالية  ا. عبد السالم جنازرة  

2022-5-31الثالاثء  303  19 ماهر دنديس  اللغة الرتكية   دفع رسوم * 

2022-6-1الأربعاء  303  20 حازم بدر  مقدمة يف الادارة  ا. محمود طهبوب دفع رسوم * 

2022-6-1الأربعاء  303  21 دنيا عيل حوامدة  التسويق العاملي د . دايان حسونة دفع رسوم * 

2022-5-31الثالاثء  303  22 نغم طنينه اللغة الاجنلزيية لالعامل ا. دعاء احملتسب دفع رسوم* 

2022-5-31الثالاثء  303  23 امني يوسف احلوامدة  اللغة الاجنلزيية لالعامل  ا. دعاء احملتسب دفع رسوم* 

2022-5-31الثالاثء  303 ية لالعاملاللغة الاجنلزي  ا. دعاء احملتسب دفع رسوم*   24 جنه كرامة  

2022-6-1الأربعاء  303  25 هبه محمد مسيح اقنيب  مبادئ التسويق   ا. عبد النارص دعنا  دفع رسوم* 

2022-6-1الأربعاء  303  26 محمد اكرم نريوخ مبادئ التسويق  ا. عبد النارص دعنا  دفع رسوم* 

2022-5-31الثالاثء  303  27 هبه خادل رشوف اعالم اجامتعي والكرتون  ا. عبد الفتاح النجار دفع رسوم* 

2022-6-1الأربعاء  303 عبد الفتاح النجارا.  دفع رسوم    هبه خادل رشوف الرسوم املتحركة ثالثية الابعاد  

2022-6-1الاربعاء  303  28 محمد اسامعيل خاميسه مقدمة يف الادارة  ا. سعدية سلطان  دفع رسوم  

 

 

 

 



 


