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األولىالدفعهاا–اةاللغةااإلنجليزيمستوىااناإلىاالطلبةاالجددابخصوصاامتحانإعلا  
 

، بحيث يكون للطلبة الجدد 30/7/2019الموافق  الثالثاءيوم  الدفعة األولى اللغة االنجليزيةامتحان مستوى سيتم عقد 
 كالتالي: فترتينتقديم االمتحان على 

  (10:30 – 9:00) :األولى  فترةال
  (12:00 – 10:30) :ة الثانية فتر ال

 

ا
احظاتاوالتعليماتاالتالية:معاضرورةاالتقيدابالمل

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

 احضار ورقة وقلم لكل طالب.ضرورة  .2

 ساعة. ضرورة التواجد في الجامعة قبل موعد االمتحان بربع .3
 واداالهرية.اا-ا3طا - ((C مبنىبرات سيتم عقد االمتحان في مخت .3

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

اتعليماتابخصوصاتقديمااالمتحان:
 (ppu.eduhttp://eclass.الكترونيا 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

امثالاألسئلةاامتحانامستوىااللغةااالنجليزيةااااا
 

 

 

 
أسماؤهم جلسات أخرى الحقا للطلبة الذين لم تذكر سيتم تحديد  ة ومرفق قائمة بأسماء الطالب الجدد في كل جلس

 .في القوائم

 

 

 

 

 

ا
ا
 

 

http://eclass.ppu.edu/
http://eclass.ppu.edu/mod/quiz/view.php?id=12045
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ا
امختبراالرازياا–(ا10:30-9:00الفترةااألولىا)اا1مختبراالبيرونيا–(ا10:30-9:00الفترةااألولىا)امختبراالخوارزميااا–(10:30-9:00الفترةااألولىا)

ا
No ااسماالطالبNo ااسماالطالبNo ااسماالطالب
 روزان محمد يوسف عودها .1 براءة منير اسماعيل عوضا .1 أحمد اشرف محمد كايد صالحا .1

 زياد رائد محمد ابو مرخيةا .2 بلقيس اكرم عبد العزيز الزبديا .2 أحمد عيسى أحمد أبو عجميةا .2

 سائد حلمي موسى اخالويا .3 بيان جمال احمد أبو شرارا .3 أسيد حاتم محمد خليل فراحا .3

 ساجده خليل مسلم طمايزها .4 بيان نضال احمد سرورا .4 اثير محمود حسن العجارمها .4

 ساجده صبحي محمد عاشورا .5 بيان هاني محمد حمزه اشمر نتشها .5 احمد ابراهيم منصور سمارةا .5

 ساره عزالدين حج عبد طويلا .6 تغريد محمد بسام حلمي هشلمونا .6 احمد ابو بكر يوسف ابو حميدةا .6

 سجود حازم عبد الودود محتسبا .7 ثائر محمد أحمد عويضاتا .7 احمد سمير سالم الزعتريا .7

 شافع سائد محمد شافع عرفها .8 جعفر نادر محمد نسر زلوما .8 احمد عبد الكريم ابراهيم كركيا .8

 شذى عبدالناصر فالح الزروا .9 جمان بسام ديب بدرا .9 احمد عبد المجيد احمد حنتشا .9

 شروق رائد عبد هللا سعافينا .10 جنات مراد عبد الرحمن اعبيدوا .10 احمد مامون محمد ابو قياصا .10

 شروق محسن شاكر عبد الباسطا .11 جنى ناجي طلب عجلونيا .11 احمد منتصر احمد عمروا .11

 شهد حسن محمد شحاتيتا .12 لم العمايرةجيهان جمال ساا .12 اخالص احمد محمد ابو عمريةا .12

 شهد سمير محمد فايز دويكا .13 حمزه اياد حسن مسالمها .13 اريج محمد موسى حاليقةا .13

 شهد عصام محمد الحرباويا .14 حنين جمال محمد ابو عريشا .14 اسامه نايف محمد اعمرا .14

 شهد نادر محمد الطرمانا .15 حنين محمد ابراهيم غنيماتا .15 اسامه نظام أحمد قواسمها .15

 صدقي معاذي صدقي زروا .16 خالد عبد خالد نجارا .16 اسالم محمد حسين مناصرةا .16

 صهيب محمد عبدالقادر ابوريانا .17 خالد وليد رضوان زروا .17 البراء عبد الكريم يوسف جابرا .17

 ضحى عالء حسين سراحنها .18 خليل مراد محفوظ سياجا .18 الخطاب خالد يونس ابو عرقوبا .18

 ا .19ا2مختبراالبيرونيا-(10:30-9:00الفترةااألولىا) المنذر جمال محمود رجوبا .19

   دانا خليل شعيب الساليمة  .1 سراحنهامنه سعدي محمد الا .20

   دانيا جعفر شراونه شراونه  .2 امير احمد مصطفى مخامرةا .21

   دانيا مضر محمد ابوريان  .3 انس حسام احميد جعبريا .22

   دانية محمد يوسف الحروب  .4 انس محمد ماجد عبد المنعم دويكا .23

   دنيا صالح محمد عمران  .5 انور اياد انور شويكيا .24

   ديرين أكرم جبر زعاقيق  .6 ايات فوزي طه سلهب تميميا .25

   ديما محمد عبد المجيد نموره  .7 اياس أيمن محمد عطية صالحا .26

   ديمه احمد محمود ابووردة  .8 اياس حمدي جودي المحضيا .27

   رؤى سامر طه شاهين  .9 ايمان انور سليمان قواسمها .28

   راغده وصفي موسى ذباينه  .10 ايمن محمد فخري حسونها .29

   رامز شحادة عبد المهدي ابو عواد  .11 ايناس خالد محمد خنها .30

   رامي ابراهيم خليل خميس  .12 ايه حازم عبد هللا دويكا .31

   يرزان أيمن نايف الحمور  .13 ايه راشد ناجي سعيدا .32

   رزان توفيق محمد عمرو  .14 ايه محمد ماجد ابو شرارا .33

   رزان حاتم اسعد حاليقه  .15 بتول حجازي محمد ابو ريانا .34

   رغد عمار داود القصراوي  .16 براء ايهاب عبد هللا يونسا .35

   رغد محمد محمد ربعي  .17 براءة ربحي راتب حريباتا .36

   رهف عماد عبدهللا سعافين  .18 ا .37

     .19 ا .38

ا
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امختبراالرازياا–(ا12:00-10:30)الثانيةاالفترةااا1مختبراالبيرونيا–(ا12:00-10:30)الثانيةاالفترةاامختبراالخوارزمياا–(12:00-10:30)الثانيةالفترةا
ا

No ااسماالطالبNo ااسماالطالبNo ااسماالطالب
 ياسمين يحيى عيسى جمعها .1 محمد رائد احمد الطيطيا .1 عباس محمود عباس قاضيا .1

عبد العزيز باجس عبد العزيز ا .2

 شحاتيت
 يامن زهير عبد المغني وزوزا .2 محمد ربحي سعيد حسينيا .2

 يزن صدقي صالح العدما .3 محمد طائل محمد ابوريانا .3 عبدهللا عمر اسعد حاليقةا .3

 يوسف اسعد محمد سعيد ابو غزالها .4 محمد عماد محمد فايز دويكا .4 عبدهللا كامل عبدالرحمن فطافطها .4

 يوسف بالل يوسف موسىا .5 محمد عمر خليل شلعبا .5 عبيدة زياد سالم خالفا .5

 ا .6 محمد نايف محمد رجوبا .6 عبير احمد خليل نصارا .6

 ا .7 محمد ياسر عليان ابو سريها .7 عدنان وائل محمد عدنان سنقرطا .7

 ا .8 محمود انور محمود عودةا .8 عز الدين جميل محمد المخطوبا .8

 ا .9 محمود عدنان تميم ياسينا .9 عزيز رائد عزيز عمروا .9

 ا .10 محمود ماجد حسن حجها .10 عمر حسين محمد أبوريشا .10

 ا .11 محمود محمد أحمد دنونا .11 عمر خالد محمد سبيتانا .11

 ا .12 محمود وائل محمود حميدةا .12 عمر علي محمد ربعيا .12

 ا .13 مديحه مراد محمد ابراهيم مسوديا .13 عمرو ضرار فيصل عمروا .13

 ا .14 ياد عمران سعيدمروة زا .14 عهد خالد محمد القرنةا .14

 ا .15 معتز عبد الغفار ادريس حرباويا .15 عيسى علي محمد عالنا .15

 ا .16 مالك بسام ناجي سنقرطا .16 غيداء حسن محمد المخارزها .16

 ا .17 مالك رزق سليم زاهدها .17 فاطمه سفيان محمد مناصرها .17

 ا .18 مالك طارق وحيد العمورا .18 فراس محمد عماد ياسين زعتريا .18

 سراج خضر يونس ابوزينه ا .19ا2مختبراالبيرونيا-(12:00-10:30الفترةاالثانيةا) قصي مهباش محمد عمروا .19

  ااسماالطالب No قصي يوسف محمد حروبا .20

   منى وسيم زكريا بيوض تميميا .1 لؤي عوده سليمان الدبابسيا .21

   موسى رائد موسى داودا .2 ر ابوزينهالنا محمد محمد منيا .22

   ميس خضر جعفر الدويكا .3 لبنى ابراهيم احمد قاضيا .23

   ميسرة ناهد صالح الدين عودةا .4 ليث محمود ابراهيم المشنيا .24

   ميسره محمد دياب عرامينا .5 ليلى سامي علي حيحا .25

   ندى بشار داود القصراويا .6 لينا رجب محمد فهمي ابو اسنينها .26

   ندين مصطفى احمد صراصرها .7 مؤمن سمر حماد الصليبيا .27

   نزار عماد محمد شرايعةا .8 مأمون منذر محمد كمال ابو رجبا .28

   نسرين عزات عطيه جعافرها .9 مؤيد عيسى محمد حساسنها .29

   نسيم أشرف شريف العشيا .10 مامون معتصم علي ابوريانا .30

   نغم ناصر محمد نصارا .11 مجد محمد عيسى ابو عالنا .31

   نهاد عادل شاكر طويلا .12 مجد يوسف احمد ابوريانا .32

   نور الدين عرفات يوسف عيسىا .13 محمد تيسير حسن مسالمها .33

   نور محمد عطا ابو فنونا .14 محمد جابر ابراهيم جبرينا .34

   سى محمد شنديهشام عيا .15 محمد جميل محمد اللهاليا .35

   هيا عبد هللا محمد عرمانا .16 محمد خالد محمد عودةا .36

   ورود جوده محمد الرجبيا .17 ا .37

   وليد سائد محمد وليد بدرا .18 ا .38

 


