
 ول األالدراسي  ء الطلبة المقبولة أعذارهم للفصل أسما

 م2021-2020للعام الجامعي 

الرقم   اسم الطالب  الرقم 
 الجامعي

 اسم المدرس  اسم المادة 

 المعتز باهلل محمد إبراهيم كتوعة .1 1

 .مصطفى عميد عبد الحفيظ2

0184468 

0155003 

 1تالوة 

 2تالوة 

 أمجد سعادة د. 

 . وسن موسى المناصير 1 2

 .أسيل عبد هللا إبراهيم أبو ناموس2

0184006 

0179311 

 1تالوة 

 1تالوة 

 د. أمل النعيمات 

 . عبد هللا إبراهيم فايز الحديدي 1 3

 بشار عودة أبو صعيليك. 2

0182915 

0193861 

 حديثعلوم 
 سيرة الخلفاء الراشدين 

   القضاه  أ.د امين
 

 .محمود نواف العساف1 4

 .مصعب هيثم يونس السواعير2

0209122 

0208932 

 علوم حديث
 علوم حديث

   الجوابره أ.د باسم
 

 2تالوة  0169197 أشجان صالح محمد طه .1 5

 3تالوة 

 د. تمام العساف 

 د. زينب القضاة 2تالوة  0179382 هدبة ابو  خليل .حنان1 6

 .رغد حسام محمد طه زيتون  1 7

 ل محمد العجارمة ي. أس2

0179178 

0179441 

 2تالوة 

 1تالوة 

 صعيليك وأب  د. سناء

 عبدهللا الزيوتد.  المفسرينمناهج  8161049 .حبيبة صدر بيك الدينوفا  1 8

 الجبور  فادي د.  2تالوة  0156688 .علي محمد رامي عبد هللا القيسي1 9

 د. فاتن الجغل  1تالوة  0178009 ريم خالد عوض .1 10

 محمد ربابعهد.  الثقافة األسالمية 0194925 . رند محمود محمد البزايعة  1 11

12 1 .Shpresim Nuredini 0177829 محمود رشيدأ.د  الجرح والتعديل 

 . إسراء أحمد محمد الشناوي1 13

 .رهف فراس أبو هديب2

 .ابتسام محمود أحمد القادري 3

 .آية عبد هللا الشوابكة 4

 .جواهر سعود موسى الخنان  5

 .ضحى أحمد الخواجا 6

 .فرح ساري داود 7

0182203 

0179253 

0176910 

0174445 

0177580 

0173134 

0170747 

 2تالوة 

 2تالوة 

 2تالوة 

 3تالوة

 2تالوة 

 2تالوة 

 2تالوة 

 نداء زقزوق د. 

 عصام عوض الحراسيسء .عال1 14

 شحادة  مرشد . نور أحمد 2

 .إبراهيم يوسف أبو عياش 3

 عمر نواف عبد العزيز اسريوة.4

 ميس جهاد خلف القبيالت.ل5

0188301 

0182369 

0192020 

0169048 

2190747 

 التفسير
 التفسير

 ثقافة إسالمية
 ثقافة إسالمية:

سالمية خطأ تقني: " رصدت  إ ثقافة 
عالمة النهائي للطالبة ولم يستكمل  

 امتحانه" 

 هال المشاقبة د. 

15 1 .HA LIMAN 
 .بيان زياد علي برهم  2

0177234 
0195412 

 االسالم وقضايا العصر 
 فقه الزكاة والحج 

 د. آمنة العقيلي 

 جميلة الرفاعي أ.د  أصول الفقه مصادر األحكام في  0174836 . معتز محمد فوزي أحمد1 16



 . مالك عبد الجليل فالح الدبوبي1 17

 .عروب عبد المنعم النعيمات 2

0183597 
0184128 

 العالقات الدولية في اإلسالم 
 مسائل في الفقه المقارن 

 رحيل غرايبةد  

 .سارة سعد مصطفى العمري 1 18

 .فرح محمد سليمان أبو حلوة2
 .ارشيد عبد هللا الكعمي3

0197860 
0196123 

0209578 

 فقه طهارة وصالة وصيام
 فقه طهارة وصالة وصيام

 فقه أحوال شخصية  

 ردينا الرفاعي أ.د 

 .سامح معزي كاسب الحامد1 19

 .راشد راتب الحباشنة2

0135358 

0183890 

 2شخصية  الحوال  األفقه 

 2فقه األحوال الشخصية 

 أ.د سري الكيالني

 د. عباس الباز  1فقه األحوال الشخصية   2191553 .غانم أحمد شاهين الغانم 1 20

 . لولوة خالد خالد العتري  1 21

 .لينا عبد الكريم إسماعيل  2

 .راية هشام محمد الذنيبات3

0189487 

0196812 

0185634 

 اإلسالم وقضايا العصر 
 اإلسالم وقضايا العصر 
 اإلسالم وقضايا العصر 

 عبدهللا الكيالنيأ.د 
 

 عبد المجيد الصالحين  أ.د اإليمان والنذور والحظر واإلباحة 0184304 آية زياد صالح النعانعة.1 22

23 1 .Koly sow 
2.Mohammed kebba jaw 

3.Yakuba Jambang 

0177859 

0180448 

0188896 

 االجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح
 االجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح
 االجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح

 أ.د عبد المعز حريز  

 علي الصوا أ.د  قضايا مستجدة في العبادة 0190074 عمر وليد حمد الفضلي . 1 24

 د. علي أبو يحيى فقه الحج والزكاة  0201156 .محمد رائد نمر عمرو1 25

 . إياد عياش عالوي العجالين 1 26

 .ندى نذير عبد الرزاق الجبالي 2
3. Yonaba Abdul Fataho 
 .صبا محمود التيم4

0196946 
0169323 

0188888 

0199696 

 فقه القانون المدني
   أصول فقه 

 مدخل إلى الفقه اإلسالمي 
 فقه القانون المدني

 عماد الزيادات أ.د 

 الليل محمد أبو أ.د  1فقه األحوال الشخصية   0192013 . صالح غازي صالح العقاربة 1 27

 . ورود غسان أبو الضبعات1 28

 .سندس عودة هللا محمد السند  2

 .هاشم مجدي إبراهيم الزعبي3

 .سيف الدين هاني العمايرة 4

 .زكي محمود صالح عيسى5

0196797 

0189756 

0193076 

0170788 

0145656 

 أصول الفقه مصادر األحكام في 
 مصادر األحكام في أصول الفقه 

 علم أصول الفقه 
 علم أصول الفقه 

 فقه التوثيقات والتبرعات 

 منصور مقدادي أ.د 

 د.نبيل مغايرة  القواعد الفقهية 0173108 سجى خليل أحمد غانم .1 29

 . ميس الريم القراعين 1 30

 . يحيى سالم سالمة الطواقين  2

 . نسرين جمال محمد أبو عرقوب3

 . رزان كمال عبد الرحيم الجغل4

 .بشرى يحيى عبد هللا مسلم  5

 مساني ر.سامر حلمي ربحي الت6

 .سيرين خالد توفيق الخليلي 7

 إيناس طارق عمر العمري   .8

 .خليل صفوان قيشاوي 9

 دانية علي عبد الرحيم أبو طه.10

11.Ali Raheem Ran 

0196469 

0196949 

0195106 

0197916 

0205018 

0175682 

0181789 

0180679 

0160405 

0193815 

0190427 

 1فقه األحوال الشخصية  

 1األحوال الشخصية  فقه 

 فقه الطهارة والصالة والصيام 
 فقه الطهارة والصالة والصيام 
 فقه الطهارة والصالة والصيام 

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

 فقه األحوال الشخصية 

 هايل الداوود أ.د 

 . أحمد نضال محمد محاسنة1 31

 . سما أحمد العمرات 2

0187355 

2191239 

 اإلسالم وقضايا العصر 
 اإلسالم وقضايا العصر 

 أ.د وائل عربيات

 أ.د أحمد أبو سرحان  مبادئ اقتصاد إسالمي  0195256 .منال سالم عنيزان المغاربة 1 32

 د. باسل الشاعر  معاوضات مالية  0200718 محمود المساعفةحمزة مناور . 1 33

 .محمد عثمان محمد الزغول 1 34

 .سندس عمر جبر2

0178880 

0177526 

 الرقابة والتدقيق الشرعي  
 السياسة النقدية والمالية اإلسالمية

 د. مجدي غيث 
 
 



 

 

 .جمال كمال أبو غيداء  1 35

 .محمد عمر البريدي 2

0193932 

0184071 

 تاريخ الفكر االقتصادي اإلسالمي
 تاريخ الفكر االقتصادي اإلسالمي

 د. هيام السعودي 

 د. أمل العدوان   ثقافة إسالمية 0199209 . مريم ناصر أحمد نصر هللا 1 36

 .سرى الحارث عبد الفتاح محمد 1 37

 . إسراء عبد هللا حسن الرواشدة 2

0202032 

0204108 

 أصول إيمان 
 أصول إيمان 

 د. إسالم الشوابكة 

 د. طالل النعيمات  أصول إيمان  0201156 محمد رائد نمر عمرو.1 38

 د. عبد هللا العوايصة  الثقافة اإلسالمية 0188416 .آية عبد الفتاح مصطفى حمد1 39

 . ديما شاكر خالد الجزازي 1 40

 .يزن محمد أحمد البشايرة   2

0181761 

2190507 

 ثقافة إسالمية
إسالمية خطأ تقني: " رصدت ثقافة 

عالمة النهائي للطالب ولم يستكمل  
 امتحانه"

 هللا عالن د. علي عبد 

41 1 .Koly sow 0177859 د. علي العيساوي قضايا مستجدة في العبادة 

 د. ماهر عارف قبها الثقافة اإلسالمية 0194598 . مؤيد طالق موسى العقيطات 1 42


