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الثالثةالدفعهاا–اةاللغةااإلنجليزيمستوىااناإلىاالطلبةاالجددابخصوصاامتحانإعلا  
 

، بحيث للطلبة الجدد 07/08/2018الموافق  الثالثاءيوم  الثالثةالدفعة  اللغة االنجليزيةامتحان مستوى سيتم عقد 
 :فترتين كالتالييكون تقديم االمتحان على 

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

 

ا
امعاضرورةاالتقيدابالملحظاتاوالتعليماتاالتالية:

 ضرورةاإحضاراهويةاالطالباوبطاقةاالتسجيلاوبطاقةاحجزاالمقعد. .1

 ضرورة التواجد في الجامعة قبل موعد االمتحان بربع ساعة. .2
 واداالهرية.اا-االطابقاالثالثا - ((C مبنىرات بسيتم عقد االمتحان في مخت .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

 

ول إلى موقع التعليم االلكتروني من خالل إدخال اسم المستخدم وهو الرقم الجامعي وكلمة السر سيتم الدخ .2
 الموجودة على بطاقة حجز المقعد.

 

 ألسئلةاامتحانامستوىااللغةااالنجليزيةامناخللاالرابطاالتالي:انموذجيمكناللطلبةاالجدداتقديما .3

األسئلةاامتحانامستوىااللغةااالنجليزيةانموذجااااا
 

 

 

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

 .في القوائم

 

 

 

 

ا
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
 لينا مجدي عمرو عمروا .1 رند زاهر اسماعيل التكروريا .1 إسراء خالد محمود جوابرها .1

 مأمون زياد محمد صبارا .2 رهام حسن محمد حناتشها .2 أسيل محمد يحيى عطا فنونا .2

 مجدولين مجدي عبدالكريم الرازما .3 ريان يوسف محمد مناصرها .3 ابراهيم عايد محمد رجوبا .3

 محمد إياد عبدهللا أبوزهرها .4 ريم فراس خليل يوسفا .4 احمد خليل موسى عمروا .4

 محمد خليل عبد الغفار ابو زينها .5 زين الدين سمير عبد الرحمن جوابرها .5 احمد عزام صدقي كركيا .5

 محمد زياد موسى السويطيا .6 سارة جواد عبد الفتاح النتشةا .6 احمد محمد احمد ربعيا .6

ساره عبد الودود عبد المجيد ابو ا .7 اسالم فايز عبد الحفيظ رجبيا .7

 زينة
 محمد عبد حامد عمروا .7

 محمد فايز ابراهيم ابوقويدرا .8 سجود هاني عبد الحي محفوظا .8 اسيل عامر محمد صبحي المحتسبا .8

 محمد معمر اسماعيل ابو عرقوبا .9 سجى عبد المطلب عثمان ابو سنينها .9 اسيل وائل صابر ثوابتةا .9

 محمود أيمن عبدالخالق زعتريا .10 سندس بهاء الدين عبد المطلب زروا .10 اصاله عرفات محمد معمرا .10

 محمود انور محمود الاشدا .11 سيف الدين توفيق احمد ربعيا .11 االء احمد ابراهيم طردةا .11

 محمود محمد محمود سيد احمدا .12 سيما زياد سعدي اعبيدوا .12 االء جمال فؤاد حليقاويا .12

 محيي الدين خالد محمد العيسةا .13 ابراهيم عبدالهادي ابوسالمهشفاء ا .13 االء ناصر محمد جبرينا .13

 مروان عمر محمد ريانا .14 شهد ابراهيم محمود حميدةا .14 امل محمود علي مخارزةا .14

 مصطفى محمدمراد عبدالرحيم شاورا .15 شهد فرحات حمدي الجعبها .15 انس محمد دياب ظاهرا .15

 معن محمد عبد الرحمن نصارا .16 صالح الدين محمد نصار نصارا .16 ايناس عدنان ابراهيم حمدانا .16

 مالك خالد حسن قواسمها .17 ضياء حمدي يونس جنيديا .17 ايهاب محمد محمود حساسنةا .17

 مالك رائد نعمان نتشها .18 ضياء سعيد سعدي ابوحالوةا .18 براءه سليمان سلمان الرجبيا .18

 ا .19ا2مختبراالبيرونيا-(10:30-9:00الفترةااألولىا) بهاء الدين جواد حسن العالميا .19

   عبد الرحيم علي ابراهيم ابو رجب  .1 تقى انور ابراهيم ابو عمرا .20

   عبيدة رأفت محمود بلعوم  .2 تماره نائل محمد شوامرها .21

   عدنان امجد عبد الرحمن مهداوي  .3 ابيعثناء اسماعيل أحمد درا .22

   علي مجدي ماجد الخطيب  .4 جليلة باسم سليم السيوريا .23

   عليان علي عليان سنقرط  .5 جنه جمال عثمان كرامها .24

   غدير عماد سعدي صالح  .6 خالد حمزه عبد الحليم زروا .25

   غفران رائد محمد امين جعبري  .7 خلود عبد الرحمن محمد غانما .26

   غيداء ابراهيم محمد طرايره  .8 دانا كايد محمد قرجها .27

   فاطمة رائد سعدي ابوصبيح  .9 دعاء مروان فايز هشلمونا .28

   فاطمة عادل شعبان جابري  .10 ديانا ابراهيم فؤاد ريانا .29

   فرح كامل حسين العالمي  .11 رؤى حسن كامل وريداتا .30

   فريال مأمون زكريا دوفش  .12 ربا محمود احمد ابو دبوسا .31

   ام طهبوبفريدة الطيب زياد عص  .13 ربى ماهر محمد عزمي مجاهدا .32

   قمر باسم حسن التميمي  .14 رزان ابراهيم رشيد جويحانا .33

   كريم اشرف محمود ابوشقدم  .15 رغد سامر سالم شروخا .34

   لمى عطية محمد نعيم شاهين  .16 رغد محمد موسى محمد ماجد زلوما .35

   ليث رفيق حسن دبابسه  .17 رغدة قاسم أحمد الزواهرةا .36

   ليمور عالء فواز ارجوب  .18 ا .37

     .19 ا .38

ا
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ا
ا
 

امختبراالخوارزمياا–(12:00-10:30)انيةالثالفترةا
No ااسماالطالب
 مالك صالح محمود البتيريا .1

 مناسك مصطفى خليل يونسا .2

 ميساء مكرم محمود عمروا .3

 ناريمان خالد كايد اغريبا .4

 ندين نضال محمد شلوديا .5

 نغم هاشم ضياء الدين الشريفا .6

 نور الدين محمد احمد التالحمةا .7

 نور سامر محمد عيد قصراويا .8

 ن فنونههديل عبد الكريم رضواا .9

 هديل فهمي فضل جبارينا .10

هديل محمد خالد عبد المحسن ا .11

 مطاوع

 وجيه نزار محمد كمال ابو رجبا .12

 وسن عدلي حسين جعبريا .13

 ياسين مجدي ياسين شتيويا .14

 يحيى أحمد خالد محمدا .15

 يزن برهان محمد جمال زعتريا .16

 يزن جالل احمد رجبيا .17

ا
ا
ا
ا
ا
ا
 


