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السادسهالدفعهاا–اةاللغةااإلنجليزيمستوىااناإلىاالطلبةاالجددابخصوصاامتحانإعلا  
 

، بحيث للطلبة الجدد 06/09/2018الموافق  الخميسيوم  السادسهالدفعة  اللغة االنجليزيةامتحان مستوى سيتم عقد 
 صباحا 10:30 – 9:00الفترة من يكون تقديم االمتحان على 

 

ا
احظاتاوالتعليماتاالتالية:معاضرورةاالتقيدابالمل

 .وبطاقة حجز المقعد ضرورة إحضار هوية الطالب وبطاقة التسجيل .1

 احضار ورقة وقلم لكل طالب.ضرورة  .2

 ضرورة التواجد في الجامعة قبل موعد االمتحان بربع ساعة. .3
 اداالهرية.وااا-االطابقاالثالثا - ((C مبنىبرات سيتم عقد االمتحان في مخت .3

 يجب على الطالب التقيد بقاعة االمتحان المذكور فيها اسمه. .4
ا

اتعليماتابخصوصاتقديمااالمتحان:
 (http://eclass.ppu.eduالكترونيا من خالل الرابط التالي ) سيتم تقديم االمتحان .1

 

سيتم الدخول إلى موقع التعليم االلكتروني من خالل إدخال اسم المستخدم وهو الرقم الجامعي وكلمة السر  .2
 الموجودة على بطاقة حجز المقعد.

 

 يمكناللطلبةاالجدداتقديمامثالاألسئلةاامتحانامستوىااللغةااالنجليزيةامناخللاالرابطاالتالي: .3

امتحانامستوىااللغةااالنجليزيةالانموذجااااا
 

 

 

 
 .أسماؤهم في القوائمجلسات أخرى الحقا للطلبة الذين لم تذكر سيتم تحديد  ومرفق قائمة بأسماء الطالب الجدد 
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http://eclass.ppu.edu/
http://eclass.ppu.edu/mod/quiz/view.php?id=12045
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ا
مختبر الخوارزمي  –(10:30-9:00الفترة )  

No ااسماالطالب
 ابراهيم حمزه محمد ابراهيم زلوما .1

 ادم حافظ محمد حاليقها .2

 ادم موسى عبدالرحمن رزق رضوانا .3

 اريج عبد الرحمن عبد المجيد طها .4

 اسامه احمد مصطفى مرارا .5

 اسامه سعدي عبد المحسن حمادا .6

 اسيل نائل عبد المعطي فاخوريا .7

 اوفى احمد عيسى سراحنةا .8

 اية فايز محمود رزيقاتا .9

 براء عبدالسالم محمد الشريفا .10

 براءه عدنان عبدالهادي ابو سيفا .11

 بشائر بهجت ابراهيم دودينا .12

 بيان أحمد توفيق حيحا .13

 بيان عثمان محمد نعيم شرباتيا .14

 بيان ماجد عبد الحافظ زروا .15

 بيان مازن علي عطونا .16

 جابر أحمد علي جابرا .17

 جعفر بسام جعفر دويكا .18

 جوانه عالء جواد عمروا .19

 جودي جواد جودي تكروريا .20

 حمزة عيسى يعقوب حمدانا .21

 خزامة عز الدين أحمد موسى أبو عرقوبا .22

 داود محي الدين داود عاشورا .23

 رزان مروان عبدالفتاح قصراوي تميميا .24

 رغد عبد المعطي رباح الغزاليا .25

 روان يوسف محمد طردها .26

 سجود صالح محمد رجوبا .27

 مادسلطان راغب عبد الفتاح ابو حا .28

 سنام نضال بركات ابوحمديها .29

 سوار خالد اسماعيل سويطيا .30

 شهد منذر محمد رشيد طهبوبا .31

 صبحي شريف محمد صبحي فاخوريا .32

 ضياء الدين سعدي عبد الحليم الزروا .33

 ضياء مجاهد بدوي الشعراويا .34

 عائشة محمد علي شاهينا .35

 عبدهللا تيسير احمد مسالمها .36
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الرازيمختبر   –(10:30-9:00الفترة )  
No ااسماالطالب
 عبدهللا غسان بدوي برقانا .1

 عروب ناصر ابراهيم عمروا .2

 عالء عبدالرزاق عمرو عمروا .3

 عودةهللا سامي عودةهللا فراجينا .4

 النا أيمن موسى قواسمها .5

 لؤي عالء الدين صبري البلبولا .6

 ليث خالد محمود بحيصا .7

 محمد حسام خليل عرفها .8

 محمد طارق عيد الساليمها .9

 محمد عبد الكريم محمد دراويشا .10

 محمد كامل يوسف ابو ريانا .11

 منار محمد ماجد صادق النتشةا .12

 مهدي ياسر عطا رجبيا .13

 نور الدين محمود خلف قواسمةا .14

 هدايه عيد عودة قواسمها .15

 هورود نضال خضر قفيشا .16

 يحيى ماهر عوده ادعيسا .17
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