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الثانيةالدفعهاا–اةاللغةااإلنجليزيمستوىااناإلىاالطلبةاالجددابخصوصاامتحانإعلا  
 

، بحيث للطلبة الجدد 06/08/2019الموافق  الثالثاءيوم  الثانيةالدفعة  اللغة االنجليزيةامتحان مستوى سيتم عقد 
 كالتالي: ثالثة فتراتيكون تقديم االمتحان على 

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

 (1:30 -12:00) : الفترة الثالثة
 

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 نىبمبرات 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

 

خال اسم المستخدم وهو الرقم الجامعي وكلمة السر ليم االلكتروني من خالل إدسيتم الدخول إلى موقع التع .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


2 

 

امختبراالرازياا–(ا10:30-9:00الفترةااألولىا)اا1ونيالبيراامختبرا–(ا10:30-9:00الفترةااألولىا)امختبراالخوارزميااا–(10:30-9:00الفترةااألولىا)
ا

No ااسماالطالبNo ااسماالطالبNo ااسماالطالب
 جنه جمال خليل االطرشا .1 امنه محمد احمد امواسا .1 أحمد نمر ابراهيم أبو جحيشةا .1

 جنى نور الدين محمد مسكا .2 امير رسالن محمد فايدا .2 أرجوان حاتم محمد طها .2

 جهان اسماعيل طه الحروبا .3 امير نبيل نعيم ارشيدا .3 أروى راغب علي عرفها .3

 حال اسماعيل مروان ابوشرخا .4 اميره رائد محمد الصباحا .4 أيات نايف كامل أبو عالنا .4

 حمزه محمود عثمان بكريا .5 امينه جهاد خليل شراونها .5 إياد شكري محمد حسونةا .5

 حنان تيم عبد داودا .6 انوار وجدي ابراهيم الزروا .6 إيمان بسام جعفر الدويكا .6

 حنين احمد عبد الباسط هيمونيا .7 ايات ناصر علي رشيدا .7 ابتسام نضال هشام ابو سنينها .7

 حنين وليد حسني التميميا .8 ايمان خالد طايع فنونا .8 ابراهيم عالء ابراهيم قفيشةا .8

 خديجه أحمد جبر العواودها .9 ايمان فهمي خضر الشويكيا .9 ابراهيم محمد احمد الشروفا .9

 خليل غسان مرشد قصراويا .10 ايناس محمد محمود الحوشيةا .10 ابراهيم ناصر محمود وريداتا .10

 داليا عايد عيسى جبورا .11 ايه جمال محمد ابوهواشا .11 ابراهيم نهاد نبيل باليا .11

احالم نور الدين محمد السيد ا .12

 الحرباوي
 دانا عبد العزيز عبد السميع الجعبريا .12 ات سياجايه رائد فرحا .12

 دانيه عيسى اسماعيل محليسا .13 ايه فراس فياض زاهدها .13 عرةاحمد اسماعيل ابراهيم زماا .13

 دعاء رزق حسين المصريا .14 ايه نادر حافظ عشاا .14 احمد جهاد محمد درابيعا .14

 ديانا مازن فؤاد اقنيبيا .15 ايه يحيى حسن وحيداتا .15 احمد نادر ابراهيم حجاجا .15

 ديما باسم خضر ربعي التميميا .16 ايهاب موسى عيسى االطرشا .16 اخالص عزمي احمد حروبا .16

 ديما جمال محمود العملةا .17 بتول حجازي محمد ابو ريانا .17 اروى بالل خالد حسينا .17

 ديما محمد محمود السالمينا .18 بتول هيثم طه سليمانا .18 ازهار محمد ياقين هاشم طويلا .18

 ديما مهدي محمد عبدهللاا .19ا2مختبراالبيرونيا-(10:30-9:00الفترةااألولىا) اسراء خالد ابراهيم الصريعا .19
 

   براءه صبحي سمير ابوحمديه  .1 اسراء عايد عبد الرحمن صرصورا .20

اسراء عماد الدين عبد الرؤوف ا .21

 اقنيبي
   براءه طراد محمد ساليمه  .2

   براءه منذر حسين صالح  .3 اسماء روبين محمد عبدهللا الشويكيا .22

   بلقيس جهاد محمود الرجوب  .4 مغنمين اسماعيل جعفر أحمدا .23

   بيان عثمان خليل رفاعيه  .5 اسماعيل سامي اسماعيل قنيصا .24

   بيان نضال احمد سرور  .6 اسيل اسعد تيسير الشريفا .25

   تاال سعيد اسماعيل نيروخ  .7 اسيل خالد محمد خريسا .26

   تاال مهند مصطفى سبيتان  .8 اسيل عبدهللا خليل عدوانا .27

   تامر مجدي عبد الكريم الرازم  .9 اسيل فؤاد ياسين حلمانا .28

   ترتيل محمد راتب محمد شفيق جعبه  .10 افنان رائد حميدان شرباتيا .29

   تسنيم دياب أحمد حميدات  .11 افنان وائل عبد الرؤوف قنيبيا .30

   تسنيم شوقي توفيق ابو صبيح  .12 اكرم نضال طاهر كركيا .31

   تسنيم صبري محمد عدره  .13 االء عدنان عبد القادر الحافظا .32

   تغريد يوسف محمود عمرو  .14 البتول ماهر رشدي الصريعا .33

   تيسير محمد علي رواشده  .15 الخطاب خالد يونس ابو عرقوبا .34

   تيماء بالل محمد رفعت الشريف  .16 المنذر تيسير خليل الحوامدها .35

جمال عبد الناصر عبد الودود   .17 اماني نايف محمود الشاللفها .36

 سلطان

  

   جنات محمود زيدات زيدات  .18 امل جمال سعيد مباركا .37

   جنات مراد عبد الرحمن اعبيدو  .19 امل جوده سليم زاهدها .38
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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
 فاطمه محمد علي مناصرها .1 سلسبيل يعقوب محمد ربيع اشهبا .1 ديمه ناصر جمال عوضا .1

 فراس حسين مصطفى ابو سنينها .2 سماح بشار زهير مرقها .2 دينا بسام سالم دنديسا .2

 فرح اكرم محمود بناتا .3 سماح فارس محمد فخري سدرا .3 دينه صالح موسى شواورةا .3

 فرح رائد محمد اوالد محمدا .4 سماح هيثم محمد سعود رجبيا .4 راني نبيل جميل جعبريا .4

 فرح محمد عصام عزالدين نيروخا .5 سمر عدنان محمد ادعيسا .5 رايه محي الدين محمد ماجد زلوما .5

 قتيبة عاطف ابراهيم ابو محيميدا .6 سمير وائل عبد الصمد ابوسنينها .6 ربى صابر جبرين ابو عراما .6

 قتيبه مازن عوض جعبها .7 سناء كمال أحمد أبودبوسا .7 ربى عاصم كامل جالل التميميا .7

 كرم نمر أحمد ارفاعيها .8 سندس جبريل مصطفى السراحنها .8 رحاب فيصل محمد فقياتا .8

 الرا اياد سعدي الجعبريا .9 سندس عدنان محمد ادعيسا .9 رحيق أحمد اسماعيل سليمانا .9

 لبنى بالل عبد الرحمن غانما .10 سندس موسى نعيم شيخ درها .10 رشا درويش ناصر الدين شويكيا .10

 لين امين محمد عدنان بدرا .11 شدى فايز مطيع ابو الحالوها .11 رشا عبدهللا خليل شكارنها .11

 لين سليمان عبد الحميد المدهونا .12 شروق اسامه زكريا ادريسا .12 رشاد عيسى يونس رجوبا .12

 لينا رجب محمد فهمي ابو اسنينها .13 شفاء يوسف محمود عمرانا .13 رغد جالل علي المناصرها .13

 مؤمن جودة ياسر الحرباويا .14 شهد ابراهيم عبد الشكور عابدينا .14 رغد خضر ديب مباركا .14

 مؤمن خالد محمد الديريها .15 شهد اسماعيل جميل الزماعرةا .15 رغد عدنان محمد خليل نيروخا .15

 مؤمن كمال محمد سليميا .16 شهد يوسف عايش جابرا .16 رغد مجدي محمد جملا .16

 مؤيد أكرم ابراهيم تميميا .17 شيرين خليل مصطفى طلا .17 رغد محمد عبد السالم ابو سمورا .17

 مؤيد عيسى محمد حساسنها .18 شيماء اسماعيل ابراهيم الديريةا .18 رغدة خالد محمد ابوريانا .18

 مالك جواد حمدي سلهبا .19ا2مختبراالبيرونيا-(12:00-10:30الفترةاالثانيةا) رناد رائد صالح صالحا .19
 حمدي سلهب مالك جواد

  ااسماالطالب No فواز محمود مخامره رنادا .20

   صفاء مجدي شحده زاملا .1 رند عالء خلف مناصرةا .21

   ضحى عبد الناصر ابراهيم قواسمها .2 رنين مروان محمد كايد صالحا .22

   عائشة محمد فرح مناصرةا .3 روان نادر خليل سدرا .23

   عبد العزيز نبيل عبد العزيز نتشها .4 روان وائل عزات الخطيبا .24

   عبد القادر اياد ابراهيم عامرا .5 زكريا أحمد عيسى عمورا .25

   عبير امين احمد نصارا .6 زينب محمود ابراهيم بستنجيا .26

   عدي خليل عبد هللا دغامينا .7 زينة نايف محمد أبو عالنا .27

   عدي وائل حسن شوامرها .8 زينه اكرم صالح ابورجب التميميا .28

   عمر خليل عودة الحروبا .9 سارة عيسى صالح المحتسبا .29

   عمر رأفت محمد الشوابكةا .10 سارة ماهر محمود محمدا .30

   عمر عزات ياسر حرباويا .11 سارة محمد اسماعيل بديع اقنيبيا .31

   عنان حسين حمد ابو مازنا .12 ساره توفيق حمدي النتشها .32

   عندليب موسى محمود الفطافطها .13 ساره خالد ذيب عالمها .33

   عهد عدنان عبد الغني ابو شرخا .14 ساره سالم سعدي كببجيا .34

   عياش فارس احمد العصافرةا .15 سامر سمير محمد جعبريا .35

   غزاله جمال جبر الديريها .16 سامي باسم جميل أبو حلتما .36

   غيداء فايز عبد الهادي سويطيا .17 سري محمد احمد معاذ حمادا .37

   فاتنه علي محمد أبو عالنا .18 سرين محمود حسن ابو عطاهللا .38
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امختبراالرازياا–(ا1:30-12:00الفترةاالثالثةا)اا1مختبراالبيرونيا–(ا1:30-12:00الفترةاالثالثةا)امختبراالخوارزمياا–(1:30-12:00الفترةاالثالثة)
ا

No ااسماالطالبNo ااسماالطالبNo اماالطالباس
 وفاء عبدهللا محمد ابوريشا .1 منال أيمن عبدالرحمن قواسمها .1 مالك رياض موسى ابو تحفةا .1

 وفاء محمد عيسى عياشا .2 منجد غسان محمد توفيق الحدادا .2 محمد أيمن عبد المعطي حرباويا .2

 والء نضال نايف الجبرينا .3 مهند روحي محمد ابو جحيشها .3 محمد اسامة احمد عناتيا .3

 يارا طارق محمد سراحنها .4 مي حسين سلمان عقلا .4 محمد بركات أحمد طها .4

 ياسمين عبد الغفار عبد الجواد ابوشرخا .5 مي محمود محمد مناصرةا .5 محمد بالل عبد العزيز النتشها .5

 ياسمين كمال عيسى داودا .6 ميس خضر جعفر الدويكا .6 محمد تيسير حسن ربعيا .6

 يزن زهير وائل نيروخا .7 ميس نبيل شاكر بدرا .7 محمد خالد حامد النمورها .7

 يزن نبيل عارف حرباويا .8 ميساء محمود احمد عواودها .8 محمد خليل ربيع اسكافيا .8

 يمامة نضال محمد حنتشا .9 نادر نمر ابراهيم ابوجحيشها .9 محمد عبد الحفيظ صالح مرارا .9

 يمان سليمان نعمان شحادها .10 نجوى حماد محمد زلوما .10 محمد عبد الناصر حسين جوابريا .10

 يمنى فيصل محمد ابو شيخها .11 ندى بشار داود القصراويا .11 محمد عبدالحكيم نجم قصراويا .11

 يوسف جالل نعيم زاهدها .12 ندى عبد الغفار رجب ابو رجبا .12 محمد علي محمد حراحشةا .12

 يوسف عبد الشافي يونس صياما .13 ندين صادق ناجي ابو مرخيةا .13 محمد فؤاد تيسير صباحا .13

 يوسف كمال الدين محمد عواد التميميا .14 نسرين عزات عطيه جعافرها .14 محمد كمال محسن العربا .14

 يوسف محمد عزمي الدويكا .15 نسمة خالد احمد الوراسنةا .15 محمد محمود صادق ياسينا .15

 ا .16 نشوى علي شحده وريداتا .16 محمد نبيل محمد ربيع سنقرطا .16

محمد يحيى سرحان عبد الغفار ا .17

 شبانه
 ا .17  اكرم أحمد اطميزهنصرهللاا .17

 ا .18 نهاد عادل شاكر طويلا .18 محمود كمال محمد سعيد شوليا .18

محيي الدين حسين محمد عبد الجواد ا .19

 شاور
ا .19ا2مختبراالبيرونيا-(1:30-12:00الفترةاالثالثها)

 سراج خضر يونس ابوزينه 

  ااسماالطالب No مرح احمد خليل ديريها .20

نهروان عبد السالم عبد الجواد ابو ا .1 مرح صالح محمد سعيد الجعبريا .21

 غزاله

  

   نوال بدر أحمد الحوامدها .2 مروان تيسير عبدالفتاح دودينا .22

   نور محمد عطا ابو فنونا .3 مروه رائد محمد العمولا .23

   نور نبيه عبد الجبار الجعبةا .4 مصطفى اياد محمود الشروفا .24

   نيهال نهاد علي تالحمها .5 مصطفى رائد مفلح زعاريرا .25

   هبه اسعد محمدنعيم نيروخا .6 رجوب مصطفى محمد مصطفىا .26

مصطفى وديع محمد فيصل ناصر ا .27

 الدين
   هبه حموده عواد الدغاغمها .7

   هبه عبد الحميد محمد اسحق فنونا .8 معاذ محمد مصطفى ابوعرفها .28

هبه عبد الرحمن عبد الرحمن ا .9 معتصم غالب احمد ابو دياكا .29

 الشرحه

  

   هبه عماد محمد جميل الجعبريا .10 معتصم محمد سليمان نجارا .30

   هديل سامر سليمان تميميا .11 مالك بالل فخري الشريفا .31

   هديل مسلم موسى شواورةا .12 مالك شريف محمد شاكر شرباتيا .32

   هديل نور الدين طه سيوريا .13 مالك فضل شاكر طها .33

   هند جالل احمد العملةا .14 مالك يعقوب محمد العمريا .34

   هيا عادل عبدالقادر دبابسها .15 ملك محمود محمد امواسا .35

   ا فايز خليل مغنمهيا .16 ملك مروان محمد خليل امريشا .36

   وجدي نزار محمد كمال ابورجبا .17 سليمان قواسمهمنار جمال ا .37

   وعد محمد نضال ادم زغيرا .18 منار سمير عبد الرحمن غانما .38
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