
 

 ( 4811708870)لالستفسار ت 

 البوابة الشمالية لجامعة اليرموك   -مركز الخوارزمي  .........اكاديمية نوبل  

االسئلة المقترحة على كل وحدة ومتابعة كل ما هو جديد  تابعونا على  لمزيد   من 

 http://www.facebook.com/nasser.theynatصفحة االستاذ ناصر الذينات وعلى نفس الموقع باالضافة 
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 االستاذ  ناصر ذينات                               بسم هللا الرحمن الرحيم                                   

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( 4811708870)لالستفسار ت 

 ثانوية اربد

االسئلة المقتر   حة على كل وحدة ومتابعة كل ما هو جديد  تابعونا على لمزيد من 

 http://www.facebook.com/nasser.theynatصفحة االستاذ ناصر الذينات وعلى نفس الموقع باالضافة 
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 ال تنسى ان تدعو لنا....  ذكر هللا تنسى  ال
 مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح

 بكأتمنى أن تكون قد نالت إعجا


