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سةالخامالدفعه  – ةاللغة اإلنجليزيمستوى  ن إلى الطلبة الجدد بخصوص امتحانإعال  
 

للطلبة   2019/ 3/9الموافق  الثالثاءيوم  الخامسةالدفعة  اللغة االنجليزيةامتحان مستوى سيتم عقد 
 ( 10:30  – 9:00)  الفترة من، بحيث يكون تقديم االمتحان على الجدد 

 
 حظات والتعليمات التالية:مالمع ضرورة التقيد بال

 .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

 اسمه.عة االمتحان المذكور فيها يجب على الطالب التقيد بقا  .4
 

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

 

خال اسم المستخدم وهو الرقم  ليم االلكتروني من خالل إد لتعسيتم الدخول إلى موقع ا .2
 بطاقة حجز المقعد. جامعي وكلمة السر الموجودة علىال

 

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

 مثال ألسئلة امتحان مستوى اللغة االنجليزية
 

 

 

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

 .في القوائم

 

 

 

 

 
 

 

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

No اسم الطالب No اسم الطالب 
 ليانا امجد محمد شنيور  .1 ابراهيم جميل سعدي ابو الحالوه  .1

 ليلى بالل زكريا مجاهد  .2 احمد طارق ايوب عويوي  .2

 محمد دارم عبدالفتاح عواوده   .3 احمد نايف حامد ابوسنينة  .3

 محمد عارف ابراهيم حاليقة  .4 اسراء هاني عبد الشكور الزرو   .4

 محمد مجدي حسن الشمله   .5 اسماعيل جعفر أحمد مغنمين  .5

 محمد نادر محمد الطرمان  .6 اسماعيل جميل اسماعيل ابو داود  .6

 مراد منذر خليل قواسمي  .7 افتكار عادل يوسف نجار  .7

 مالك ايمن سالمه مسالمه  .8 امير عالء كاظم شاور  .8

 ملك موسى محمود ناجي  .9 اوسم احمد عبد القادر حروب   .9

 منار محمد بدوي ابو شرخ  .10 ايهاب سمير خليل ابو دعيس  .10

 منى مجدي محمد شرباتي  .11 باسل سالمة علي ابو ظاهر  .11

 مي حسين سلمان عقل  .12 بتول هشام محمد داود  .12

 نهروان عبد السالم عبد الجواد ابو غزاله   .13 براء حسين محمد شاللده  .13

 هداية عماد وحيد ابو رميلة  .14 براء نادر لطفي دبابسه  .14

 هديل بدوان محمد فوزي اقنيبي  .15 بيان عبد الحليم حسين الحجاجله   .15

 هال خليل سالم رباع  .16 ترتيل محمد فرج عبد المغني ابو داود   .16

 همام اياد محمد خمايسه  .17 تسنيم عزمي علي ابورميشان  .17

 هيا فايز خليل مغنم  .18 حمزة عبدالمعز ابراهيم حداد   .18

 2مختبر البيروني  -(10:30-9:00الفترة األولى ) راما صفوت محمد الكركي  .19
 وفاء عبدهللا محمد ابوريش  .1 محمد يوسف عبد الرحيم شلوديرغد   .20

 يزن احمد علي بحيص  .2 زهراء عامر محمد عيد محتسب  .21

 يزن سامي محمد سويطي  .3 ساره خالد ذيب عالمه  .22

 يزن عبد السالم صبري فوله   .4 سامي ماهر عبد هللا عطون  .23

 يوسف نضال عمران قواسمة   .5 شادي نائل داود سالم   .24

   .6 شدا غازي محمد وحيد كركي  .25

   .7 شفاء احمد محمود الدودي  .26

   .8 شهد عامر دياب ابو ميزر  .27

   .9 صامد عبدالغفار عريف جرادات  .28

   .10 عبدهللا اشرف ياسين تكروري  .29

   .11 رؤوف القواسمهعمر مروان عبد ال  .30

   .12 عمران زيدان اسماعيل سياعرة   .31

   .13 عنان عماد محمد ابو عياش  .32

   .14 عنان ياسر عايد الحروب   .33

   .15 غدير فراس نافذ جابر   .34

   .16 فراس محمود محمد معبد  .35

   .17 فلسطين نظمي محمد ابوداود  .36

   .18 لما محمود محمد عيايدة  .37

   .19 لما نافذ عزمي شاور  .38

 
 
 


