
1 

 

 
 

  ةاللغة اإلنجليزيمستوى  ن إلى الطلبة الجدد بخصوص امتحانإعال

 (لىواألالدفعه )
 

 لخميسا يوم وذلك للطلبة الجدد ولىاألالدفعة  اللغة االنجليزيةامتحان مستوى سيتم عقد 
 ص :0010 – 09:0 منة الفتر  ، بحيث يكون تقديم االمتحان على 18/8/2202الموافق 
 

 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. ربعالجامعة قبل موعد االمتحان ب تواجد فيضرورة ال .3
- (2بيروني ، 1بيروني ،الرازي  ،الخوارزمي) براتسيتم عقد االمتحان في مخت .3

  واد الهرية  - الطابق الثالث - C نىبم -

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

 :الكترونيا من خالل الرابط التالي سيتم تقديم االمتحان
/https://www.metritests.com/metrica 

 

 

 

 

 

سيتم تحديد  ة ومرفق قائمة بأسماء الطالب الجدد في كل جلس
 .ئمأسماؤهم في القوار لطلبة الذين لم تذكى الحقا لجلسات أخر
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 زهره محمد صابر ابو عطوان .15 1ونير البي مختبر –( 10:00-9:00)الفترة  لخوارزميمختبر ا  –(10:00-9:00)الفترة 

No اسم الطالب No  زيد نجيب سالم عمور .16 الطالباسم 

ه محمد اسحق عادل االشهب  .1 أفنان احمد محمود عواوده  .1  ساجدة إبراهيم ذيب عالمة .17 امير

 سالي محمد عبد الرازق الحروب .18 انس نادي محمد عطاونه  .2 أمينة أنور عبد القادر الجردات  .2

 ساندرا ابراهيم محمود الزيدات .19 انسام محمد عبد المعطي البابا  .3 ارام علي نايف حساسنة  .3

 سجى احمد خليل عمرو .20 اوس طارق سليمان ادعيس  .4 انسام يارس عبد القادر رجوب  .4

يف سامي كركي   .5 ايات شحده عثمان الجمل  .5  سما علي محمد عطاونه .21 ايه محمد رسر

ن   .6 ن ابوحسير  سميه مراد مرشد رجوب .22 ايه محمد عيىس ابو سنينه  .6 براءه سميح حسير

 ازي مختبر الر  –( 10:00-9:00)الفترة  بتول سميح محمد ابو علي   .7 ساره رامي فائق خطيب  .7

ف سليمان الهور  .1 براءه جمعه احمد ابو عواد  .8 سلىم حازم صالح ديرية  .8  سهير ارسر

خ  .2 براءه جميل محمود نجار  .9 شهد فوزي محمد شعار  .9  شذى محمود محمد ابو رسر

ى اياد نمر سليمان  .10 محمود محمد محمود ابو عواد  .10  شهد حامد محمد وحيد كركي   .3 بشر

ن ابراهيم محمد عدوان  .11  شهد طه محمد رواشده  .4 بغداد اياد محمد عجوه  .11 نرمير

 شهد مصطفن محمد بالصي   .5 بكر جهاد سالمه اطبيشه  .12 نور عقيل عيد بدر  .12

ي   .13  رجب 
 شيماء ايهاب محمد سليم أبورجب  .6 بهاء الدين محمود علي قطوش  .13 ورود يارس مصطفن

ن غيث  .14 ن نصار حسير  شيماء سمير خليل ابو عبيد  .7 ترتيل محفوظ محمد احجوج  .14 ياسمير

 شيماء محمد عبدهللا المنارصة  .8 تسنيم ماهر محمود طقاطقة  .15 تحرير راتب اسماعيل دراويش  .15

 ضىح محمد حلىمي عدوان  .9 تفى جابر محمود حنيحن  .16 جومان ابراهيم محمد النجار  .16

 عبد العزيز ماهر مصباح عقيل  .10 تفى محمد عبدالكريم عقل  .17 رؤى ابراهيم محمد أبو زهرة  .17

 عروبة جواد موىس المحاريق  .11 جمانه فيصل محمد سليميه  .18 رؤى محمد عبدهللا المرصي  .18

ي األطرش  .19 رهف عاطف زعل ابودية  .19
ى
 عرين عثمان ابراهيم نواجعة  .12 جنان عبد الوهاب صدق

ن ابو اعمير   .20 ريم بسام محمد نجار  .20  عرين عزالدين محمود اوالدمحمد  .13 جهاد عبدالقادر حسير

ي   .21 شهد بالل فيصل النتشه  .21
 عز الدين عزات علي ابو عالن  .14 حسام ابراهيم طالل هريبن

ي   .22
ن احمد محمد عواودة  .15 حسام الدين جمال أحمد درابيع  .22 صفاء محمود أحمد القاصن  فلسطير

 لؤي خليل ابراهيم عطاونه  .16 حسن أحمد حسن حالق  .23 مرام اياد عبد الرزاق دنديس  .23

 الرا عدنان محمد قباجه  .17 2ختبر البيرونيم -(10:00-9:00)الفترة  مريم بدر أحمد ابو عياش  .24

ن النواجعه  .1 ميار مازن عبدالغفار عابدين  .25 ن محمد حسير ن صوالحة  .18 حسير  لقاء رأفت حسير

 لىم محمود فوزي سليمية  .19 حال جواد محمد الحاج  .2 ندين عادل أحمد الحناتشه  .26

ي صالح ابو سنينه  .27
 ليل جواد مرشد اعبيدو  .20 حمزه فضل عامر عصافره  .3 نغم عبد الغبن

   .21 خديجه محمد علي منارصه  .4 نغم عريف صبىحي علي سالم  .28

   .22 دانا اياد خليل ديريه  .5 نهله وسام محمد تيسير شاور  .29

   .23 دعاء محمد يوسف سيد احمد  .6 إبراهيم محمود إبراهيم نواجعة  .30

ي وجيه الخطيب تميىمي   .31    دعاء وليد احمد طقاطقة  .7 أمير أب 

   ديانا عبد الحفيظ جمال الكركي   .8 ارساء راتب غنام حمامده  .32

   رؤى خليل محمد برادعيه  .9 اسماء يارس محمد بحيصات  .33

   رؤى محمد راتب القواسىمي   .10 اسيل يوسف سالم دغاغمه  .34

   راما زيدان عبد الحليم فالح  .11 االء خالد محمد سويطي   .35

ة اسامة محمد مسالمة  .36    ربا روحي ابراهيم اخليل  .12 امير

ن اخليل  .13   .37    رفاء ميش حسير

   رناد عبد الرحمن أحمد عمرو  .14   .38

 


