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الثالثة الدفعه – ةاللغة اإلنجلیز��مستو  ن إلى الطل�ة الجدد بخصوص امتحانإعال  

  

ن، "حیث � و تقد�م 15/8/2016 المواف� اإلثنینیوم  الثالثة الدفعة اللغة االنجلیز�ة�امتحان مستو سیتم عقد 

  :فترات  التالي االمتحان على ثالث 

    )10:30 – 9:00( : األولى فترةال

    )12:00 – 10:30( :لثان�ة ة افترال

  

 
  

  :حظات والتعل�مات التال�ةمع ضرورة التقید �المال

 . و"طاقة حجز المقعدضرورة إحضار هو�ة الطالب و"طاقة التسجیل .1

 .احضار ورقة وقلم لكل طالبضرورة  .2

  .ضرورة التواجد في الجامعة قبل موعد االمتحان بر9ع ساعة .3

 . واد الهر�ة - 3 � - )(C مبنىبرات سیتم عقد االمتحان في مخت .3

  .یجب على الطالب التقید "قاعة االمتحان المذ ور فیها اسمه .4

  

  :تعل�مات بخصوص تقد�م االمتحان

 )eclass.ppu.edu( الكترون�ا من خالل الرا"? التالي سیتم تقد�م االمتحان .1

الجامعي و لمة السر سیتم الدخول إلى موقع التعل�م االلكتروني من خالل إدخال اسم المستخدم وهو الرقم  .2

 .الموجودة على "طاقة حجز المقعد
 
 

  
أسماؤھم جلسات أخرى الحقا للطلبة الذین لم تذكر  سیتم تحدید ة ومرفق قائمة بأسماء الطالب الجدد في كل جلس

 .في القوائم
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  � مختبر الراز–) 10:30- 9:00(الفترة األولى    1 مختبر البیروني–) 10:30- 9:00(الفترة األولى     مختبر الخوارزمي –)10:30- 9:00(الفترة األولى 

  

No اسم الطالب  No اسم الطالب  No اسم الطالب  

 لميس سالم أحمد بريوش   .1 رغد يوسف عايش اخليل   .1 آثار ضاحي دمحم هريني   .1

  ليث فايز عايد ابومقدم   .2  رغدة باسم كامل الشعراوي   .2  أمير صفوان دمحم ناصر الدين   .2

  ليندا موسى علي الشواهين   .3  رنا نبيل عبد المنعم بدارين   .3  مد دمحم نجاجرةأمين أح   .3

  مؤيد ماهر عبد دمحم   .4  روان داود عطا ابوالعدس   .4  أيمن ياسر محمود مطور   .4

  دمحم بكر دمحم عودة   .5  روند راشد اعويضة مسك   .5  ابراهيم رأفت ابراهيم حالحله   .5

   تيسير دمحم البدويدمحم   .6  ريحان دمحم يوسف شحاتيت   .6  احمد اديب خليل سعد   .6

  دمحم جالل أحمد رجبي   .7  ريم نبيل دمحم يغمور   .7  احمد بالل فخري شريف   .7

  دمحم حسين دمحم سميرات   .8  ريمان عدنان احمد الحروب   .8  اخالص عبدالمهدي بدوي الزهور   .8

  دمحم خالد دمحم بريغيث   .9  ريموندا انور دمحم رجوب   .9  اسامة مصطفى دمحم عبدو   .9

  دمحم رائد دمحم ادعيس   .10  زايد اجمد حسن دودين   .10  ابو زراسراء جودي عبدالرحمن    .10

  دمحم عبد الرحمن دمحم هليس   .11  سالي يوسف حسين صباره   .11  اسماء ياسين دمحم صالح مجاهد   .11

  دمحم فارس دمحم ابو حميد   .12  سجود احمد حسن ابو الغالس   .12  اسيل خالد جمال الشريف شريف   .12

  مرام امجد محمود ابورميشان   .13  سجود انور دمحم شنيور   .13  اسيل دمحم رياض سعدي ابوزينه   .13

  مرام عدنان طه حميد   .14  سجى شوكت كامل شراونة   .14  اسيل هاني حمد زير   .14

  مروان دمحم جبرين طرده   .15  سلسبيل عبد الحليم بدوي عليان   .15  االء جبر عبد الفتاح الجعبري   .15

   اسحق حميدان داوودمعتصم دمحم   .16  سماح محمود علي الشاللده   .16  المعتصم حماد دمحم مشارقة   .16

  معتصم دمحم اسماعيل ابوصبحه   .17  سمر عبدهللا عبد اللطيف الشحروري   .17  امنيه احمد دمحم رجوب   .17

  منار سمير مصطفى حريبات   .18  سوار دمحم احمد شباك كرجه   .18  اميمه حجازي حسين حاليقه   .18

     2 مختبر البیروني-)10:30-9:00(الفترة األولى   انس فايز احمد الكومي   .19

   مختبر الخوارزمي–)12:00- 10:30(الفترة الثان�ة شهد اكرم عثمان النتشه   .1  سليم خليل ابو مفرحبراءه    .20

  اسم الطالب No  شهد جبارة فيضي جمجوم   .2  بشار جواد دمحم الشريف   .21

 منار عزات دمحم دياب النتشه   .1  شهد عماد اسماعيل ابو داوود   .3  بيان مصطفى دمحم شكارنة   .22

  مهند فؤاد محمود ابو نصير   .2  ئب فايز دمحم السويطيصا   .4  بيسان فايز ابراهيم مسك   .23

  ميس جمال محمود النجاجرة   .3  صفاء منذر دمحمحافظ مجاهد   .5  تسنيم مصطفى حسين جواعده   .24

  نور الهدى ابراهيم مصطفى الهور   .4  صهيب اياد حسن اذيابي   .6  تيسير محمود تيسير ارفاعيه   .25

  اء موسى دمحم مروف   .5  عبد العزيز عماد بدر صبيح   .7  جميل عايد دمحم عالن   .26

  وليد سمير جميل الجعبه   .6  عروب دمحم جبر ابو طعيمه   .8  جنات عادل يوسف نجار   .27

  يارا عماد دمحم سمارة   .7  عرين اسماعيل حسن شيوخي   .9  حال دمحم محمود عصافره   .28

  ياسمين فوزي عبد الكريم رازم   .8  عصام حسين جابر العصافرة   .10  حمزة دمحم جابر ابو بلح   .29

  ياسمين دمحم عبد الهادي ابورعيه   .9  علي أحمد عبدهللا حالحله   .11  يهداليه سمير عيسى حوش   .30

  ياسمينة صبري عبد الفتاح االطرش   .10  عمر عبد هللا خليل شكارنه   .12  دانيا عوني احمد قطوش   .31

  يافا دمحم ماجد دمحم سعيد مرقة   .11  عمر دمحم فهمي عبد العزيز قفيشه   .13  ديانا منذر محفوظ سياج   .32

      مالك دمحم مشاعلهفاتن    .14  ديما ماجد صبري مرقه   .33

      فراس هاشم دمحم داوود   .15  دينا اكرم دمحم زغير   .34

      فيروز ايوب علي عاشور   .16  رغد زاهر اسماعيل التكروري   .35

      قصي رزق كايد حجة   .17  رغد محمود دمحم سعاده   .36

      قصي ماهر ابراهيم فقيات   .18   

           

 
 


