
 ثاني الالدراسي  ء الطلبة المقبولة أعذارهم للفصل أسما

 م2021-2020للعام الجامعي 

الرقم   اسم الطالب  الرقم 
 الجامعي

 اسم المدرس  اسم المادة 

 دعاء عبد الحكيم المساعفة .1 1

 . عباس سالم الزبون 2

0183816 

0179201 

 عقيدة نبوات وسمعيات 
 سيرة الخلفاء الراشدين 

 إبراهيم برقان د أ.

 .يحيى شاويش 1 2

 .محمد حازم أبو عواد 2

0191667 

0198147 

 1 وحفظ تالوة

 1 وحفظ تالوة

 أمجد سعادة د. 

 أمل ماهر جبر المرعي .1 3

 . سبأ وليد حمدان الحجاج 2
 

0176461 

0170779 

 2تالوة وحفظ 

 2تالوة وحفظ 

 د. أمل النعيمات 

 أ.د باسم الجوابرة علوم الحديث 0198443 .عرين علي سليمان عطياني1 4

 النا بالل موسى مصلح  .1 5

 .عائشة نايف بني سلمان 2

0193668 

0179273 

 اإلسالم وقضايا العصر 
 2تالوة وحفظ 

 القضاةد. زينب 

 صفاء موسى محمد أبو حميد .1 6

 ن موسى النعيمات ي. سجود حس2

3 .Aizhan Mamieva 

0179364 

0178951 

0139633 

 2 تالوة وحفظ

   2تالوة وحفظ 

 2تالوة وحفظ 

 

 صعيليك  وأب د. سناء

 قيس كمال أحمد رمان  .1 7

 روان مأمون كتكت . 2

0207318 

0197241 

 سالميةاإلثقافة لا
 سالميةاإلثقافة لا

 

 د. شفاء الفقيه

 د. عالء عدوي  دراسات إسالمية باللغة اإلنجليزية 0193720 رغد عبد الباسط بني حسن .1 8

 .آدم محمد فؤاد خضر 1 9

 إبراهيم يوسف أبو حمرة.2

3.Yonaba Abdoul Fataho 

8200456 

9200217 

0188888 

 عقيدة األلوهية والقدر 
 دراسة نصية في كتب العقائد

 الفرق اإلسالمية

 أ.د عطا هللا المعايطة

10 1.Amin Ampang 

 قتيبة نواف الزعبي .2

 عيسى باسم عيسى الشيخ .3

0177876 

0179221 

0178538 

 

 3تالوة وحفظ 

   تالوة وحفظ 
 1تالوة وحفظ 

 2تالوة وحفظ 

 الجبور  فادي د. 

 محمود رشيدأ.د  م أصول الدينومناهج البحث في عل 0172101 رؤى وائل عبد المالك العمري. 1 11

 ناصر صبحي الحاج عيد رغد .1 12

 تسنيم توفيق أبو فارس  .2

 وعد صالح الشعار  .3

 سهام راغب حلمي وهبة . 4

 أحمد خليل الشهاب.تسنيم 5

 . فرح ساري يوسف داوود 6

 ابتسام محمود القادري  .7

 ربى بسام محمد الكوازبة .8

 مرام علي محمد صيام .9

0201445 

0165559 

0160875 

0184760 

0175770 

0170747 

0176910 

0171601 

0168297 

 1تالوة وحفظ 

 2تالوة وحفظ 

 2تالوة وحفظ 

 2تالوة وحفظ 

 2الوة وحفظ ت

 3تالوة وحفظ 

 3تالوة وحفظ 

 3تالوة وحفظ 

 2+ 3تالوة وحفظ 

 نداء زقزوق د. 



 

 .لين مهند سليم فياض 1 13

 محمد عمر البريدي .2

 .أحمد محمد عبد الواحد أبو زيد4

 .عبد السالم بسام فريحات 5

 . هديل سعود المحاميد  6

 . قصي نضال الخانجي 7

 

0184973 

0184071 

0201066 

1200076 

0197198 

0206797 

 

 علوم القرآن 
 علوم القرآن 

 سالميةاإلثقافة لا
 ثقافة إسالمية ال
 ثقافة إسالمية ال
 ثقافة إسالمية ال
 

 هال المشاقبة د. 

 .عيسى عبد هللا عيسى الربطة 1 14

 سالمة.بيان يحيى جبر 2

 . محمد سميح صالح الزيود 3

 . محمد يوسف الناطور 4

 . أريج محمد خضر أبو العرج 5

 غنيم ذياب . غدير عماد6

0206520 

0204447 

0203804 

0178046 

0206404 

0205038 

 الثقافة اإلسالمية
 اإلسالميةالثقافة 

 الثقافة اإلسالمية
 الثقافة اإلسالمية
 الثقافة اإلسالمية
 الثقافة اإلسالمية

 د. يسرى اليبرودي 

 مصطفى سعد فرحات تركمان. 1 15

 . رند كمال عبد هللا الحمود  2
 . محمد عارف علي الفقراء  3

 . سمر إبراهيم علي نوفل 4

 محمد فرج سالمة المشاقبة . 5

 الناطور أسماء نادر . 6

 عبد السالم بسام فريحات  .7

 اد قإسراء حسن الر. 8

 .أسماء نادر الناطور  9

 

0197139 

0185938 

0194094 

0185858 

0180966 

0194735 

1200076 

0171475 

0194735 

 1األحوال الشخصية  فقه 

 اإلسالم وقضايا العصر 
 فقه الزكاة والحج 

 اإلسالم وقضايا العصر 
 اإلسالم وقضايا العصر 

 فقه الزكاة والحج 
 اإلسالم وقضايا العصر 
 اإلسالم وقضايا العصر 

 فقه الزكاة والحج 

 د. آمنة العقيلي 

 عبد العظيم خضر أبو شريخ . 1 16

   مريم إياد العمور .2

 

0193360 

0183668 

 

 نظام الحكم في اإلسالم 
 نظام الحكم في اإلسالم 

 

 رحيل غرايبةد  

   حمد الفضلي عمر وليد.1 17

 . حسان أحمد الغويري 2

 . عبد هللا إبراهيم المعادات3

 .أسماء خالد فايز الخريشة 4

 الجغل كمال . رزان 5

0190074 
0202777 

0204812 

0201364 

0197916 

 1فقه األحوال الشخصية  

 1فقه األحوال الشخصية  

 1فقه األحوال الشخصية  

 1فقه األحوال الشخصية  

 في الفقه اإلسالمي مناهج البحث

 ردينا الرفاعي أ.د 

18 1.Saber Pacalna Rasol  
 

0188876 

 

 2شخصية  الحوال  فقه األ

 

 أ.د سري الكيالني

 رشا حسان العدوان  .1 19

2 .Ma Wuyun 
0175996 

0195241 

 اإلسالم وقضايا العصر 
 قضايا مستجدة في العبادة

 عباس الباز أ.د
 

 أ.د عدنان العساف  الفقه وأصوله مناهج البحث في  8190821 القضاة سليمان .سليمان محمد 1 20

 أ.د عبد الرحمن الكيالني الحكم الشرعي والدالالت 0195474 ليث علي إسماعيل الخوالدة .1 21

 سلمى محمد إبراهيم عامر . 1 22

 .رشا أحمد رضوان أبو لبن 2

 

0171690 

0151741 

 

 اإلسالم وقضايا العصر 
 اإلسالم وقضايا العصر 

 

 هللا الكيالني عبدأ.د 
 

 آالء زياد محمود علي  .1 23

 صفا يعقوب عثمان العيدة .1

0174592 

0154872 

 التوثيقات والتبرعات فقه 
 والتبرعات فقه التوثيقات 

 أ.د عبد هللا الصيفي 

 شاهين  أحمد  .أسامة إياد1 24

 . حال عطا هللا ارخيان الخلف 2

 الطيب محمد .بنان موفق 3

4 .Wang.Bo 

2190041 

0204955 

2190157 

0198551 

 1فقه األحوال الشخصية 

 1فقه األحوال الشخصية 

 1األحوال الشخصية فقه 

 مدخل إلى الفقه اإلسالمي 

 أ.د عبد المجيد الصالحين 



 

 مالك عبد الجليل فالح الدبوبي. 1 25

2.AbdulnHakeem owolabi 
 ناس سعيد عبد الكريم العليماتإ.3

4. Aboubakri Yabre 

 الدبوغي أمي فيروز بنت رزاق.5

0183597 

0180460 

0179521 

0190547 

9190222 

 الفقه المقارن 
 الفقه المقارن 
 الفقه المقارن 
 الفقه المقارن 

 نظرية الظروف الطارئة 

 علي الصوا أ.د 

 نذير ياسر نذير عابدين.1 26

 . راشد خليل إبراهيم كتوعة 2

 . عبد الشكور منير 3

4.Ma Hao 

 

0179146 

0207540 

0157079 

2191050 

 الطهارة والصالة والصيام فقه 
 الطهارة والصالة والصيام فقه 

 فقه الزكاة والحج 
 فقه الزكاة والحج 

 علي أبو يحيى دأ.

 أ.د عماد زيادات األردنيفقه القانون المدني  0154872 .صفا يعقوب عثمان العيدة1 27

 بندر نعمان أحمد الثالياء.1 28

  عبد هللا المغربي أسيل.2

 . يوسف عيسى كشكول3

 . هبة حمزة عبد الحافظ عودة هللا4

 .يوسف عيسى كشكول5

 .ليث علي إسماعيل الخوالدة 6

0127222 

0187580 

2180422 

0191911 

2180422 

0195474 

 اإلسالم وقضايا العصر  
 اإلسالم وقضايا العصر  
 اإلسالم وقضايا العصر 
 اإلسالم وقضايا العصر 
 اإلسالم وقضايا العصر 

 فقه األيمان والنذور 

 محمد أبو الليل أ.د 

 0189995 آية أسامة عبد السميع احريز.1 29

 

 منصور مقدادي أ.د  ودالالتحكم شرعي 

 عالء عصام عوض الحراسيس.1 30

2 .HA LIMAN 

3.SHPRESIM NUREDINI 

0188301 

0177234 

0177829 

 القواعد الفقهية
 فقه األيمان والنذور 
 فقه األيمان والنذور 

 

 د.نبيل مغايرة 

 محمد ناصر المغربي. 1 31

 .نقاء عبد هللا نهار الصهيبا2
2180285 

0171307 

 اإلسالم وقضايا العصر  
 حج الزكاة والفقه 

 

 هايل الداوود أ.د 

 أيوب علي سعود القرعان  .1 32

 . محمد نوفان ضيف هللا العدوان  2

0197222 

0171695 

 اإلسالم وقضايا العصر 
 اإلسالم وقضايا العصر 

 أ.د وائل عربيات

 مسعدأحمد يزن حسام  .1 33

2. Alya Kamila   

 .محمد أحمد القضاة 3

 السويلميين محمد .بندر حسن4

 . تمارا محمد عبد هللا صبرة5

 . رقية خضر ضمرة 6

 الرواشدة حمد . راشد محمود 7

 .مرح محمد مهنا الحراسيس 8

 

0183915 

0177253 

0179356 

0163558 

0179384 

0169865 

0177009 

0165109 

 مناهج البحث في المعامالت المالية 
 مناهج البحث في المعامالت المالية 
 مناهج البحث في المعامالت المالية 

 مشروع تخرج 
 مناهج البحث في المعامالت المالية 
 مناهج البحث في المعامالت المالية 
 مناهج البحث في المعامالت المالية 

 مشروع تخرج 
 

 أ.د أحمد أبو سرحان 

 داليا مصطفىد.  والمخاطر  تمانئإدارة اال 0178880 محمد عثمان الزغول .1 34

 0176391 نعيم أبو داللريما خضر .1 35

 

 بنوك الإدارة 
 

 د. مجدي غيث 

 عاصم الفقهاء د.  الثقافة اإلسالمية 0207614 سنان محمد زعيزع الطيطي . 1 36

 د. عبد الرحمن طبنجة  أصول اإليمان  0190659 .محمد فوزي 1 37


