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الثانيةالدفعهاا–اةاللغةااإلنجليزيمستوىااناإلىاالطلبةاالجددابخصوصاامتحانإعلا  
 

، بحيث يكون تقديم االمتحان 8/8/2017الموافق  الثالثاءيوم  الثانيةالدفعة  اللغة االنجليزيةامتحان مستوى سيتم عقد 
 فترات كالتالي: على ثالث 
  (10:30 – 9:00) :األولى  فترةال

  (12:00 – 10:30) :لثانية ة افتر ال
 ( 1:30 – 12:00الفترة الثالثة:  )

 

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
 واداالهرية.اا-ا3طا - ((C مبنىبرات عقد االمتحان في مخت سيتم .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.

 

 

 
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/
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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
 خليل ابراهيم محمد العطاونةا .1 ايه صالح عثمان دار عقلا .1 إحسان فضل محمد شويكيا .1

 دانا اسامة حسام ابو خالدا .2 ايه عرفات هاشم جمجوما .2 أريج ماجد صبحي ابو شرخا .2

 دانا بسام عبد المعطي عرفها .3 باسل محمد حمدان قديماتا .3 إسالم عطيه محمد نعيم شاهينا .3

 دانا حازم محمد صدقي الدويكا .4 بتول مشهور سعيد ابو خلفا .4 أمل محمد عبد هللا حروبا .4

 دعاء رزق عيسى ابو سندسا .5 بثينه هاني يحيى الجعبريا .5 اسنينه أمير ماهر عبدالصمد ابوا .5

 دنيا أحمد عبد المجيد حسناتا .6 بدرية وليد محمود الحساسنةا .6 أنوار عيسى محمد الجعبةا .6

 ديانا حافظ علي شريتحا .7 براءه سلمان محمد العرجاا .7 أوس رئيف عبد الكريم نمورها .7

 دينا خالد أحمد أبو عجميةا .8 براءه فضل ربيع سكافيا .8 ابراهيم عيد محمد مسكا .8

 دينا راجي عبد الحميد مرقها .9 بشرى بسام نمر دودينا .9 ابراهيم فوزي داود شاورا .9

 دينا علي محمد حناتشها .10 بيان نواف محمود الشاللفها .10 ابراهيم محمد عبد القادر ابو عليا .10

 لجنديرؤى محمد جبرين اا .11 بيسان محمد عبد الرزاق العويويا .11 احمد بشير حافظ عبدالنبيا .11

 رؤى نبيل محمد عرمانا .12 تاله بشار عبد الودود محتسبا .12 احمد سمير محمد سليم ابو منشارا .12

 رؤى وائل حسين فقياتا .13 ترتيل أحمد راتب سيد احمدا .13 احمد عبدالعزيز فؤاد ابو غربيها .13

 رامي بدر محمد حسونها .14 تسنيم اسماعيل محمد جواعدها .14 احمد منير احمد ظاهرا .14

 راوية عبد القادر صالح ازغيرا .15 تسنيم اياد محمد المصريا .15 افياحمد وائل رافت اسكا .15

 ربى زياد اسحق باليا .16 تسنيم جمعه هاشم عوضا .16 اخالص اكرم حسن احشيشا .16

 رزان عبد الرحمن محمد حمامدها .17 تسنيم محمد علي وحوشا .17 اخالص زكريا عيسى ابو كرشا .17

 رزان نمر حسن شاللفةا .18 تسنيم يوسف سفيان الكركيا .18 اريج فهمي عبد الهادي الفطافطةا .18

 ا .19ا2مختبراالبيرونيا-(10:30-9:00الفترةااألولىا) اسالم طارق عيد ساليمها .19

 تمارا ربحي احمد شروخ  .1 اسماء اسماعيل محمد سياعرها .20
  

 تهاني سميح علي حيح  .2 اسماء صالح محمود ابو صبيحا .21
  

 ثبات طلب عبد الفتاح ابوصبيح  .3 اسماء فائد محمود جعافرها .22
  

 جلنار فارس عبد الحميد العواودة  .4 ياسر محمود حميدات اسماءا .23
  

 جمانه يوسف جبر هروش  .5 اسماء يونس مصطفى كراجها .24
  

 جنات وائل حموده ابوعيشة  .6 اسيل عبدهللا سليمان سمامرها .25
  

 جهاد محمد نضال ادم زغير  .7 اسيل محمد حسين رباحا .26
  

 جهان زيدان محمد شرتيح  .8 اصالة ابراهيم حماد مسلما .27
  

 جوليانا جواد خليل قيسيه  .9 االء محمود محمد نصرا .28
  

 حازم عبد الكريم زهدي عبد الباسط تميمي  .10 الهام محمد حسن عدويا .29
  

 حسام أحمد سليمان طردي  .11 اماني محمد عبدالهادي عصافرها .30
  

 حمزة احمد محمد اعمر  .12 اميره حمدي عبد الحميد الحرباويا .31
  

 سف جابر طردةحمزه يو  .13 انس احمد ابراهيم حمادا .32
  

 حنان ماجد ابراهيم حموز  .14 انوار محمد ياقين هاشم طويلا .33
  

 حنين عامر رائف جعبري  .15 اويس عماد ابراهيم بشرا .34
  

 حنين عبدالشافي يونس صيام  .16 ايات سالم عبد الحميد الواويا .35
  

 حنين محمد عيسى نموره  .17 ايمان هارون محمد طرايرها .36
  

 صبحي نعيم ابو شخيدمخالد   .18 ايه راجي محمود شرباتيا .37
  

     .19 ا .38

 



3 

 

 

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

No ااسماالطالبNo ااسماالطالبNo ااسماالطالب
 علياء قتيبه محمد رمضان غيثا .1 نعيم الدويك شروق حسام محمدا .1 رزان ياقين حسن ابو شامها .1

 غاده نبيل محمد ابو عيدا .2 شروق خالد محمد سالما .2 رشا محمد عبدهللا نجارا .2

 غدير امجد محمد النتشةا .3 شرين نصر أحمد جعبها .3 رغد عمران محمد جعبةا .3

 غيد يوسف محمد عويويا .4 شهد انس امير رصرصا .4 رغد غسان جودة الدويكا .4

 فارس جهاد خليل ابو عراما .5 شهد جميل زكريا جملا .5 فيانرغد محمد جبريل غا .5

 فاطمه شاهر اسماعيل اعبيدوا .6 شهد داود عثمان ألقصراويا .6 رغد محمد عصام عز الدين نيروخا .6

 فاطمه محمد سميح سعيد قنيبيا .7 شهد سعدي حسن سعدا .7 رغد يوسف اسعد زاهدها .7

 غسان يحيى احمروفراس ا .8 شهد عبد الجواد جوهر دعناا .8 رغده رباح محمد يغمورا .8

 فرح حسن محمد نصرا .9 شهد فهد صالح جنيديا .9 رنا فؤاد محمد خطيبا .9

 فضل عامر اسماعيل المحاريقا .10 شهد نجيب نعمان اطرشا .10 رند محمدغالب نعيم قفيشها .10

 فوزي رضوان فوزي ابوسنينها .11 شهنده تحسين محمود ألسراحنها .11 رنين أحمد محمد ابو جحيشها .11

 قاسم عماد عبدالودود ابوالفيالتا .12 شيخة يوسف احمد دردونا .12 رنين يوسف اسعد زاهدةا .12

 قصي اياد عودة االعورا .13 شيراز ياسر عزت محمودا .13 رهف شفيق محمد صالح الشريفا .13

 قمر حجازي عطيه جعبريا .14 شيماء بركات عبد الودود القصراويا .14 روند محمد مصباح عبد الحافظ عشاا .14

 الرا يعقوب العمري العمريا .15 حساسنهشيماء بسام محمد ا .15 ريم ابراهيم جودت المصريا .15

 لما خلدون محمد خليل امريشا .16 شيماء حسين ابراهيم كرجها .16 ريم حكم خالد حرباويا .16

 ليزا ناصر علي مخارزها .17 شيماء راشد حسين غيثا .17 ريما شوقي فضل الشماليا .17

 ليندا نظمي رشيد ادعيسا .18 شيماء مازن طه سلهب تميميا .18 زكريا محمود سالم عبياتا .18

 سراج خضر يونس ابوزينه ا .19ا2مختبراالبيرونيا-(12:00-10:30الفترةاالثانيةا) سى احمد ابوالويزيد موا .19

 ساجده أحمد موسى شنديا .20
No ااسماالطالب  

 شيماء محمود داود عوينها .1 سارة فايز ابراهيم خضورا .21
  

 صابرين محمد احمد ابو عياشا .2 ساره أحمد خليل خمايسها .22
  

 ابراهيم عبد الهادي ابوسالمةصفاء ا .3 ساره فهد فيصل بدويا .23
  

 ضحى رمضان ابراهيم ابو لفحا .4 ساره محمد عبدالهادي ابورعيها .24
  

 عادل خضر عبد الرحيم عالنا .5 ساره محمد عدنان الكببجيا .25
  

 عامر عماد ابراهيم عمروا .6 سبأ يوسف أحمد حريزاتا .26
  

 عاهد باسم حسين ابو حديدا .7 سجى هاشم سميح مسودةا .27
  

 عبد الرحمن اياد عبد هللا نتشها .8 ين الطردةسفيان حازم حسا .28
  

 عبد الرحمن عامر مسلم صالحاتا .9 سلسبيل زكريا خليل سالمةا .29
  

 عبدالرحمن عماد خليل أيوبا .10 سليمان سالم سليمان الزعاريرا .30
  

 عبدهللا بركات عيسى فراحا .11 سلينا اشرف محمد عبد الحليم شاورا .31
  

 محمد عبد القادر العيايدةعبدهللا ا .12 سماح عزت محمد فايز االشهبا .32
  

 عبدهللا موسى محمد مناصرها .13 سماح محمد عرفان عبدهللا كركيا .33
  

 عروب اسماعيل عبد الرسول سويطيا .14 سنابل مصطفى عبد الرحمن عويضها .34
  

 عروب عوني امين سلهبا .15 سندس عزات عبداللطيف الكردا .35
  

 عالء غسان محمد تواما .16 سندس محمد عادل عزالدين نيروخا .36
  

 عالء هاني عبد العفو نيروخا .17 شادن باسم عبد المغني نتشةا .37
  

 علي امجد علي سمامرها .18 ا .38
  

 

ا
ا
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ا

امختبراالرازياا–(ا01:30-12:00الفترةاالثالثةا)اا1مختبراالبيرونيا–(ا01:30-12:00الفترةاالثالثةا)امختبراالخوارزمياا–(01:30-12:00الفترةاالثالثة)
ا

No ااسماالطالبNo ااسماالطالبNo ااسماالطالب
 هزار ناصر ابراهيم الفاخوريا .1 ملك ماجد محمد عمر حرباويا .1 مؤيد يوسف محمد سويطيا .1

 هنادي قاسم محمد ابو قبيطةا .2 منار زكريا عبد هللا الطردها .2 مازن شاهر محمد ادعيسا .2

 هيثم محمد أحمد الطلا .3 منار عثمان عبد المجيد الزغيرا .3 مالك محمد نظام عبد القادر زيتونا .3

 وجدي مراد حجازي جعافرها .4 منار محمد العرجا العرجاا .4 جد زياد محمد عويويما .4

 ورده سميح عبد المجيد البايضا .5 منجد وجيه علي العدرةا .5 محمد أحمد محمود شاهينا .5

 ورود غسان عبد الجبار الفاخوريا .6 منوى عزمي علي ابوزلطها .6 محمد احمد عزات اغريبا .6

 وسام خليل عبد القادر الحروبا .7 ر هشلمونمنى ماهر شاكا .7 محمد اشرف ماجد سلطانا .7

 وصال علي محمد عجارمةا .8 مها اديب عبد المجيد المحتسبا .8 محمد جمال ابراهيم اللحسها .8

 وفاء خليل محمد ابوسيفا .9 مهدي رائد ابراهيم عابدينا .9 محمد راغب محمد ارزيقاتا .9

 بدالكريم عقليارا موسى عا .10 مهند كمال عبدهللا نجارا .10 محمد عبد القادر سليمان مرارا .10

 ياسمين طالل محمد وريداتا .11 موسى محمد سعيد درابيعا .11 محمد غالب محمد العمايرةا .11

 ياسمين علي عطا سمامرها .12 ميرا سائد محمدرفيق النتشةا .12 محمد ماجد عبد اللة الطيطيا .12

 ياسمين لطفي خليل ابوشمسيها .13 ميس عزام ناصر الشرباتيا .13 محمد منذر رشدي سلطان تميميا .13

 ياسمين محمد حسين علي شاور تميميا .14 ميس نصر الدين عبد الفتاح مغالسها .14 اسعد محمد نعيم نيروخ محمد نعيما .14

 يحيى حاتم محمد باسم ابوشرخا .15 ميسر حسام عثمان عابدينا .15 محمد هيثم توفيق حج احمدا .15

 يزن بسام موسى يامينا .16 نادر خالد عادل عوادا .16 محمود حسين عيسى الرواشدها .16

 يزن سامي حرب فريجاتا .17 نادره فرج بدوي الجنيديا .17 افرةمحمود زهري محمود جعا .17

 يزن محمود محمد التالحمها .18 ناريمان أحمد موسى عيد مخامرها .18 محمود عماد محمود عليانا .18

 سراج خضر يونس ابوزينه ا .19ا2مختبراالبيرونيا-(01:30-12:00الفترةاالثالثها) محمود عيسى احمد نمرا .19

 محمود فريد داود شاورا .20
No الباسماالطا  

 نافذ محمود نافذ ابو نجمةا .1 مراد متعب سليمان دغامينا .21
  

 نداء خالد عواد رمضانا .2 مرام عبد هللا احمد غياظها .22
  

 نسرين رسمي حماد مسلما .3 مرام هشام محمد داودا .23
  

 نفين سامر تيسير جعبريا .4 مرح محمود زيدان طها .24
  

 نمر نبيل نمر دودينا .5 مرشد شحاده مرشد الرجبيا .25
  

 نهيلة حسن يوسف كوزابها .6 رائد أحمد وريداتمريم ا .26
  

 نور احمد شعبان قصراويا .7 مصطفى احمد مصطفى السراحنها .27
  

 نور اكرم ابراهيم الحدادا .8 مصطفى خليل مصطفى ألحرباويا .28
  

 نور علي صبري شاهينا .9 مصطفى عبدالرحيم مصطفى برقانا .29
  

 نور مروان نعيم النتشها .10 مصطفى محمد زهدي اسعد سلهبا .30
  

 نوران بهاء الدين عبد المطلب الزروا .11 مصعب ابراهيم محمد شعالنا .31
  

 هبه توفيق سليم ابو غليونا .12 معاذ باسم محمد نجارا .32
  

 هداية محمد راضي محمد علي القواسميا .13 معاذ بشير يونس العملها .33
  

 هديل خالد وليد حرباويا .14 معتصم اسامة سالم نمورةا .34
  

 مير علي الحيحهديل سا .15 معتصم حمزه اسماعيل شقيرا .35
  

 هديل فتحي أحمد عاشورا .16 مكرم أبي عوني عرفها .36
  

 هديل محمد عزام شاكر نتشةا .17 ا .37
  

 هديل نضال عبد المطلب جريويا .18 ا .38
  

 


