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ابعه الر الدفعه  – ةاللغة اإلنجليزي مستوى  ن إلى الطلبة الجدد بخصوص امتحانإعال  
 

، بحيث للطلبة الجدد 27/08/2019الموافق  الثالثاءيوم  ابعهالر الدفعة  اللغة االنجليزيةامتحان مستوى سيتم عقد 
  ( 10:30 – 9:00) الفترة منيكون تقديم االمتحان على  

 
 حظات والتعليمات التالية:مع ضرورة التقيد بالمال

 .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
 واد الهرية.   - 3ط  - ((C نىبمت براسيتم عقد االمتحان في مخت .3

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

 تعليمات بخصوص تقديم االمتحان:
 ( ppu.eduhttp://eclass.الكترونيا من خالل الرابط التالي ) سيتم تقديم االمتحان .1

 

خال اسم المستخدم وهو الرقم الجامعي وكلمة السر  ليم االلكتروني من خالل إدلتعسيتم الدخول إلى موقع ا .2
 الموجودة على بطاقة حجز المقعد.

 

 يمكن للطلبة الجدد تقديم مثال ألسئلة امتحان مستوى اللغة االنجليزية من خالل الرابط التالي: .3

 مثال ألسئلة امتحان مستوى اللغة االنجليزية     
 

 

 

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

 .في القوائم

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

http://eclass.ppu.edu/
http://eclass.ppu.edu/mod/quiz/view.php?id=12045
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 مختبر الرازي  –( 10:30-9:00الفترة األولى )  1وني البير  برمخت –( 10:30-9:00الفترة األولى ) مختبر الخوارزمي    –(10:30-9:00الفترة األولى )
 

No اسم الطالب No اسم الطالب No اسم الطالب 
 محمد راتب احمد قشقيش  .1 دانيه يوسف عبد الحفيظ صالح  .1 آالء عدنان عبد الفتاح حوراني  .1

 محمد سامي حسن عالمة  .2 رؤى حسن عبد الفتاح شاللدة  .2 ابراهيم جميل سعدي ابو الحالوه  .2

احالم نور الدين محمد السيد    .3

 الحرباوي
 محمد عبد المجيد محمد الفسفوس  .3 ربى هيثم عزمي محتسب  .3

 محمد علي ابراهيم ابوالوي  .4 رزان وائل حسنذ الخطيب  .4 احمد تركي علي ابو سنينه  .4

 محمد كمال ايمن كمال الكردي  .5 رضوان محمد رضوان ابو زهرة  .5 احمد عبدهللا جودي المحاريق  .5

 محمد كمال محسن العرب  .6 رغد حسام حسين سيد احمد   .6 احمد ناصر ابراهيم ابو هواش  .6

 محمد مجدي عزو ادعيس  .7 رغد مجدي عبد الكريم نيروخ  .7 اروى وحيد موسى حساسنة  .7

 محمد محمود صادق ياسين  .8 رهام زياد عبدالحفيظ رجبي  .8 ازهار محمد ياقين هاشم طويل  .8

 محمد وسام ربحي شمروخ  .9 رهف هيثم عزمي المحتسب  .9 اسامه ناصر احمد عوض   .9

 محمد يسري مصطفى سدر  .10 زياد ثائر محمد زياد حناوي  .10 اسراء عايد عبد الرحمن صرصور  .10

 محمود ايمن كمال الكردي  .11 زينة فياض محمد قفيشة  .11 اسراء مهند محمد جزار  .11

 محمود جاسر محمد تيسير ابو خلف  .12 زينه منصور رضوان قواسمه   .12 اسالم محمد دياب ظاهر  .12

مرام مخلص عبد الكريم ابو عصب   .13 ساره خالد ذيب عالمه  .13 اسماعيل جعفر أحمد مغنمين  .13

 الحسيني

 لكريم شحاده رجبيمريم عبد ا  .14 سندس زوادي شعبان شاللدة  .14 االء نايف نوح أبو عيشة  .14

 مريم نبيل حسين صالح   .15 شاهين عدنان عبدهللا سعدي   .15 االء يوسف حسين دغامين  .15

 مالك نضال حسين ابو قبيطة  .16 شهد محمد عثمان حريزات  .16 امجد محمد جبرائيل ابو حميد  .16

 ملك محمود محمد امواس  .17 شهد نسيم عبد المطلب ناصر الدين  .17 امنه طه مصطفى مسك  .17

 منى اسماعيل حسن فقوسة  .18 شيماء حسام محمد جميل شعراوي  .18 اميمه بالل مرشد رجبي  .18

 مها ساهر سمير عمرو  .19 2مختبر البيروني  -(10:30-9:00الفترة األولى ) ايناس امين عمر بدارين  .19

ح عبدالقادر كرديه  باسل صال  .20

 حرباوي
   صابرين عبد العزيز سالم العواودة  .1

   صامد عبدالغفار عريف جرادات  .2 براء عامر فارس حشيم  .21

عز الدين باسم محمد رمضان    .3 بشار محمد جبرئيل رومي  .22

 ادعيس

  

   علي مهد محمود طراريره  .4 بلقيس اياد اسماعيل مجاهد  .23

   عمر عادل محمد البكري   .5 بيسان عادل موسى الجردات   .24

   عمر عرفات نور الدين شرباتي  .6 تاال مهند مصطفى سبيتان  .25

   عمر مروان عبد الرؤوف القواسمه  .7 تسنيم باسم ناصر ساليمة  .26

تسنيم سامر محمدبركات ابورجب   .27

 التميمي
   عمر يعقوب رياض سياج  .8

   عنان ياسر عايد الحروب   .9 تيسير محمد علي رواشده  .28

   غيناء كامل عبد الودود اشمر النتشة  .10 تيماء خالد موسى مطور  .29

   فرانسوا معين احمد ادعيس  .11 ريانثريا اياد يونس   .30

   الرا عمر عبد الحليم الهنيني  .12 جعفر مشرف اسماعيل الرجوب  .31

   الرا نسيم يوسف شرحه  .13 جمانه طالل اكرم ابو سنينه  .32

   لبنى جمال فهد النتشه  .14 جنان صالح نعيم اشقير  .33

   لين امين محمد عدنان بدر  .15 حسام عبد الهادي عيسى فهيد  .34

   لين هشام عمران مرقه   .16 حال بشار محمد وحيد سلهب  .35

   مجدي نوح حسن خضره  .17 حمزه اسماعيل عبد القادر الدوده  .36

   محمد باسم غنام غنام  .18 حياة زهير يوسف ابو الحالوه  .37

   محمد خالد حسن ابو قويدر  .19 دانيه مراد عبد العفو زغير   .38
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 مختبر الخوارزمي   –(10:30-9:00)األولى الفترة 
No اسم الطالب 
 مهند مهدي محمد عوني البكري  .1

 مي ابراهيم يوسف زونه  .2

 مي حسين سلمان عقل  .3

 مي زياد عبد الجواد النتشه  .4

 مياده أنور صالح النتشه  .5

 نهروان عبد السالم عبد الجواد ابو غزاله   .6

 هبة خالد محمد شروف  .7

 هبه عاطف جبرين الجمل   .8

 هبه عبد الناصر أحمد بدوي   .9

 هبه مازن عبد العزيز عطاونه   .10

 هدى كايد محمد الزعارير  .11

 هديل ابراهيم عبد الجليل ابوشرار  .12

 هند جالل احمد العملة   .13

 هيا فايز خليل مغنم  .14

 هيا فهيم حسن عالمي  .15

 هيام محمد ماهر عابدين  .16

 وعد فؤاد محمود اوالد محمد  .17

 وعد محمد نضال ادم زغير  .18

 وفاء عبدهللا محمد ابوريش  .19

 ياسمين رائد محمدعواد شويكي  .20

 ياسمين عبد الفتاح جودت ابو حسين  .21

 يم علي شاهينيمنى ابراه  .22

 يمنى محمد شريف محمد خليل فراح  .23

24.   

25.   

26.   

27.   

28.   

29.   

30.   

31.   

32.   

33.   

34.   

35.   

36.   

37.   

38.   

 


