
 

 

 

 

 

 (الدور االول )1998/1999أسماء خريجي قسم علوم القران الكريم للعام الدراسي 
 الدراسات الصباحية/

انداخ 

يؼح 

انذوس انزٌ اندُظ اندُغُح اعى انطانة انشتاػٍ انمغى انكهُح 

َدر فُه 

انطانة 

عُح انرخشج انًؼذل 

 1999-1998 88,26االول اَثً ػشالُح صَُة عانى خىاد ػثاط  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .1

 1999-1998 86,84 االولركش ػشالٍ ػثذ اندثاس ػثذ انغراس ػثذ انكشَى ػثذ انشزًٍ  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .2

 1999-1998 86,83 االولاَثً ػشالُح خُاٌ عًُش كشَى ػزاب  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .3

 1999-1998 86,53 االولاَثً ػشالُح سؽا ػثذ انسغٍُ يسغٍ يهذٌ  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .4

 1999-1998 86,52 االولاَثً ػشالُح كىثش خاتش يراٍَ  ؽشَف  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .5

 1999-1998 86,25 االولاَثً ػشالُح اعشاء ستُغ ػثُذ دسوَؼ  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .6

 1999-1998 85,92 االولركش ػشالٍ زغٍُ ػهٍ ػثذ دنٍ  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .7



 

 

 

 

 

 1999-1998 84,78 االولاَثً ػشالُح تاعًح خثاس هاؽى ػَكهح  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .8

 1999-1998 84,67 االولاَثً ػشالُح خُاٌ طاهش فهُر طاهش  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .9

 1999-1998 84,29 االولركش ػشالٍ زغٍُ ػايش زغٍُ ايٍُ  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .10

 1999-1998 84,01 االولاَثً ػشالُح اعًاء ونُذ ؽاكش يسًذ  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .11

 1999-1998 83,35 االولاَثً ػشالُح عُاسَا تاعى ػثذ انسًُذ اعالو  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .12

 1999-1998 79,86 االولاَثً ػشالُح اًَاٌ كشَى ػثذ زغٍُ  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .13

 1999-1998 79,55 االولركش ػشالٍ يسًذ ازًذ ػداج اتشاهُى  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .14

 1999-1998 79,50 االولاَثً ػشالُح خُاٌ ػثذ انسغٍُ وهاب يهذٌ  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .15

 1999-1998 79,40 االولركش ػشالٍ اَاد زًُذ سؽُذ يسًىد  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .16

 1999-1998 79,02 االولاَثً ػشالُح تُادس عراس خثاس ؽهاب  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .17

 1999-1998 78,75 االولركش ػشالٍ  ضشغاو كشَى كاظى هاؽى انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .18

 1999-1998 77,84 االولاَثً ػشالُح صَُة فاضم زغٍ يسغٍ   انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .19

 1999-1998 77,66 االولاَثً ػشالُح نًُؼح ػهٍ يدُذ زغٍُ  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .20

 1999-1998 77,22 االولاَثً ػشالُح اًَاٌ ػثىد زغٍُ ػثاط  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .21

 1999-1998 77,14 االولركش ػشالٍ فاسط خضُش يىعً زغٍ  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .22



 

 

 

 

 

 1999-1998 76,27 االولاَثً ػشالُح َغى ؽاكش ػىاد َؼمىب  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .23

 1999-1998 76 االولركش ػشالٍ صفاء ػمُم يكٍ ػهٍ  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .24

 1999-1998 75,60 االولاَثً ػشالُح ػهىد خثاس زغٍُ فُاض  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .25

 1999-1998 75,59 االولاَثً ػشالُح عهاد يسًىد فشهىد زغٍ  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .26

 1999-1998 75,24 االولركش ػشالٍ زغٍُ ػهٍ اتشاهُى يسًذ  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .27

 1999-1998 75,15 االولاَثً ػشالُح َغى يسًىد ػثذ كاظى  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .28

 1999-1998 75,10 االولاَثً ػشالُح اَُاط ػذَاٌ صثسٍ يهذٌ  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .29

 1999-1998 75,07 االولاَثً ػشالُح يساعٍ صاخٍ ػهٍ تذس  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .30

 1999-1998 74,86 االولاَثً ػشالُح ؽًُاء سصاق سؽُذ ػُغً  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .31

 1999-1998 74,78 االولاَثً ػشالُح َىال لاعى خهف يُصىس  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .32

 1999-1998 74,72 االولركش ػشالٍ يهذٌ خاعى يسًذ اندُاتٍ  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .33

 1999-1998 74,43 االولركش ػشالٍ ػايش ازًذ زغٍُ زًذ  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .34

 1999-1998 74,10 االولاَثً ػشالُح ايم َدى ػهٍ زغٍ  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .35

 1999-1998 73,97 االولاَثً ػشالُح فاطًح ػثُذ ػثاط زغٍ  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .36

 1999-1998 73,93 االولاَثً ػشالُح يها ػثذ هللا نفرح خاتش  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .37



 

 

 

 

 

 1999-1998 73,83 االولاَثً ػشالُح عُاء طانة عاخد ؽهذاٌ  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .38

 1999-1998 73,68 االولاَثً ػشالُح صَُة ػهٍ يُشصا ذًش  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .39

 1999-1998 73,65 االولركش ػشالٍ ػذَاٌ ػثُذ يسًذ خؼفش  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .40

 1999-1998 73,60 االولاَثً ػشالُح خراو ػثذ زغٍُ خشَاؿ  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .41

 1999-1998 73,36 االولاَثً ػشالُح اًَاٌ ثاتد زايذ ػثذ انغٍُ  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .42

 1999-1998 73,12 االولاَثً ػشالُح لُىد كاطغ ػثذ ػهٍ زغٍُ  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .43

 1999-1998 73,06 االولاَثً ػشالُح َادَح يسغٍ خثش طاهش  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .44

 1999-1998 73,03 االولاَثً ػشالُح ػضاص ثايش لاعى فهُر  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .45

 1999-1998 72,82 االولركش ػشالٍ ازًذ يطؾش غشكاٌ زًادٌ  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .46

 1999-1998 72,79 االولاَثً ػشالُح َغشٍَ ػاسف تالٍ غفىس  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .47

 1999-1998 72,78 االولاَثً ػشالُح عاليح نفرح َىعف داود  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .48

 1999-1998 72,65 االولاَثً ػشالُح عؼذَح صتىٌ عهًاٌ ؽاهٍُ  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .49

 1999-1998 72,41 االولاَثً ػشالُح صهشج يسًىد ػطُح صَكش  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .50

 1999-1998 72,39 االولاَثً ػشالُح اَىاس اتشاهُى ػثُذ خالل  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .51

 1999-1998 72,33 االولاَثً ػشالُح تؾشي غافم خضُش وادٌ  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .52



 

 

 

 

 

 1999-1998 72,26 االولاَثً ػشالُح َثشاط يسًذ يهذٌ ػثذ ػهٍ  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .53

 1999-1998 72,22 االولركش ػشالٍ ؽاداٌ هاؽى خاعى ػثذ هللا  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .54

 1999-1998 72,17 االولركش ػشالٍ ازًذ ػثذ انثالٍ ازًذ  يسًىد انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .55

 1999-1998 72,11 االولركش ػشالٍ َذاء زغٍُ سضا خىسؽُذ انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .56

 1999-1998 72,03 االولاَثً ػشالُح اًَاٌ َافغ ازًذ  كاظى انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .57

 1999-1998 71,98 االولركش ػشالٍ زُذس يسًذ زًىد  زًادٌ  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .58

 1999-1998 71,86 االولاَثً ػشالُح صَُح سزُى زًىد  انهضاع انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .59

 1999-1998 71,74 االولاَثً ػشالُح عُذط يُصىس كشَض خاعى  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .60

 1999-1998 71,43 االولاَثً ػشالُح َذي ػثذ يفرٍ  ػدُم انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .61

 1999-1998 71,37 االولاَثً ػشالُح زىساء خهُم خثاس يىعً  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .62

 1999-1998 71,35 االولاَثً ػشالُح ػهُح زافع خُدش زغٍُ  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .63

 1999-1998 71,18 االولاَثً ػشالُح ػىاطف ػثذ انكاظى خهف زاذى  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .64

 1999-1998 71,16 االولاَثً ػشالُح ػثُش َىعف ػثذ انسغٍُ خضش  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .65

 1999-1998 71,15 االولركش ػشالٍ خًُظ ػاصٍ خًُظ يهىط  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .66

 1999-1998 71,081 االولاَثً ػشالُح اَؼاو خثاس نىذٍ ػهٍ  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .67



 

 

 

 

 

 1999-1998 71,081 االولاَثً ػشالُح غُذاء كشَى خثاس زغٍُ  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .68

 1999-1998 71,06 االولركش ػشالٍ يىفك يسًذ زُُؼ يسُم  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .69

 1999-1998 71,04 االولركش ػشالٍ فشاخ ػثذ وهاب زغٍُ  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .70

 1999-1998 70,91 االولاَثً ػشالُح نثًُ زغٍ ػزَة ؽثُة  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .71

 1999-1998 70,74 االولاَثً ػشالُح َؼًد ػادل خهاد صانر  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .72

 1999-1998 70,64 االولاَثً ػشالُح اَىاس ػثذ انغٍُ يسغٍ ػهٍ  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .73

 1999-1998 70,52 االولاَثً ػشالُح اترغاو صكٍ ػثذ انصازة زغٍُ  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .74

 1999-1998 70,48 االولاَثً ػشالُح اًَاٌ صانر يهذٌ خهف  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .75

 1999-1998 70,47 االولاَثً ػشالُح ياخذج سزُى يدُذ خاعى  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .76

 1999-1998 70,42 االولركش ػشالٍ ػذٌ خاعى زًادج صانر  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .77

 1999-1998 70,39 االولركش ػشالٍ يغهى كاظى ػُذاٌ زغٍُ  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .78

 1999-1998 70,32 االولركش ػشالٍ وعاو ػذَاٌ كشَى خىاد  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .79

 1999-1998 70,14 االولاَثً ػشالُح َغى كاظى ػثذ ػهٍ زُرىػ  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .80

 1999-1998 70,13 االولاَثً ػشالُح اعُم سهُف خؼفش يطُهح  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .81

 1999-1998 70,08 االولاَثً ػشالُح عهًً صثُر عاليح زُظم  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .82



 

 

 

 

 

 1999-1998 69,81 االولاَثً ػشالُح زُاج فاضم ػثاط زًضج  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .83

 1999-1998 69,67 االولركش ػشالٍ نُث ػثاط خاعى عهًاٌ  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .84

 1999-1998 69,63 االولاَثً ػشالُح صَُة غفىس يسٍ ػشاٌ  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .85

 1999-1998 69,59 االولاَثً ػشالُح عًاذ ػثذ انُثٍ فُاض خهُذ انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .86

 1999-1998 69,41 االولػشالٍ ػشالٍ سعىل طانة ػثذ ػهٍ يهىط  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .87

 1999-1998 69,37 االولػشالٍ ػشالٍ ػهٍ ػثىعٍ سزُى عؼذ  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .88

 1999-1998 69,05 االولػشالٍ ػشالٍ كشَى خثش َؼًُح كاطغ  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .89

 1999-1998 68,72 االولػشالٍ ػشالٍ لسطاٌ ازًذ زىو زغٍُ  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .90

 1999-1998 68,76 االولاَثً ػشالُح يُغىٌ يسًذ ػثذ انشضا تىسٌ  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .91

 1999-1998 68,69 االولاَثً ػشالُح صَُة يسًذ زغٍُ ايٍُ  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .92

 1999-1998 68,64 االولاَثً ػشالُح َذي كشَى ساضٍ يشَهح انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .93

 1999-1998 68,58 االولاَثً ػشالُح اعُم طؼًح ساضٍ طؾاس  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .94

 1999-1998 68,25 االولاَثً ػشالُح فاذٍ صاَش صثش زغٍُ  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .95

 1999-1998 68,17 االولركش ػشالٍ يهُذ َدى خغاو يسًذ  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .96

 1999-1998 68,16 االولركش ػشالٍ صفاء ساخٍ ػهىاٌ زغٍُ  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .97



 

 

 

 

 

 1999-1998 68,10 االولركش ػشالٍ عهًاٌ اتشاهُى خهُم زغٍُ  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .98

 1999-1998 68,09 االولاَثً ػشالُح اعًاء اعًاػُم يسغٍ يىعً  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .99

 1999-1998 68,08 االولاَثً ػشالُح هُاء ػزافح خثاس هدىل  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .100

 1999-1998 68,07 االولاَثً ػشالُح صَُة خهُم يسًذ خثش  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .101

 1999-1998 67,94 االولاَثً ػشالُح اترغاو كشَى يهذٌ ػثىد  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .102

 1999-1998 67,66 االولاَثً ػشالُح اعُم ػذَاٌ زشَض يسًىد  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .103

 1999-1998 67,53 االولركش ػشالٍ زكُى يدُذ يسًذ زغٍُ  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .104

 1999-1998 67,42 االولركش ػشالٍ صثاذ خثش يهطاػ يسًذ  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .105

 1999-1998 67,36 االولاَثً ػشالُح َاهذج صادق خؼفش يطُش  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .106

 1999-1998 67,01 االولاَثً ػشالُح ؽزي لذوسٌ ػثذ زًُذ   انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .107

 1999-1998 66,99 االولاَثً ػشالُح َهً صثاذ هادٌ زًضج  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .108

 1999-1998 66,95 االولاَثً ػشالُح اعشاء يسًذ ػهٍ ػُفاٌ  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .109

 1999-1998 66,82 االولاَثً ػشالُح خراو ؽُرح َاػظ ياهش  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .110

 1999-1998 66,73 االولركش ػشالٍ خثاس خاعى يسًذ َاَف  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد   .111
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 (الدور الثاني )1998/1999أمساء خرجيي قسن علوم القران الكرين للعام الدراسي 

 (الدراسات الصباحية)

 
انذوس انزٌ اندُظ اندُغُح اعى انطانة انشتاػٍ انمغى انكهُح اندايؼح خ 

َدر فُح 

انطانة 

عُح انرخشج انًؼذل 

 1999-1998 71,44انثاٍَ اَثً ػشالُح يائذج ػثذ اندثاس ػهىاٌ يسًىد  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد  1

 1999-1998 69,5 انثاٍَركش ػشالٍ زُذس يىعً يطشود ػىدج  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد  2

 1999-1998 68,5 انثاٍَاَثً ػشالُح اكرفاء عكش خًُظ وصَش  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد  3

 1999-1998 66,95 انثاٍَركش ػشالٍ يؾراق يسًذ ساضٍ اتى ؽُح  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد  4

 1999-1998 66,48 انثاٍَاَثً ػشالُح وئاو ػثذ االيُش عهًاٌ زًُذ  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد  5

 1999-1998 65,30 انثاٍَركش ػشالٍ عايش لاعى ػثذ انشعىل خهُم  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد  6

 1999-1998 63,52 انثاٍَاَثً ػشالُح اعُح عهًاٌ ثشٌ عشتىخ  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد  7



 

 

 

 

 

 1999-1998 62,77 انثاٍَاَثً ػشالُح َذي زغٍُ ػثذ انًسغٍ صاَش  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد  8

 1999-1998 61,10 انثاٍَاَثً  ػشالُح َىال ػثذهللا دزاو دغؼ  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد  9

 1999-1998 59,72 انثاٍَركش ػشالٍ عفُاٌ زغٍ نطُف عانى  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد  10

 1999-1998 57,73 انثاٍَاَثً ػشالُح ذزكاس عشزاٌ ػثىد تذَش  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد  11

 1999-1998 56,12 انثاٍَاَثً ػشالُح سائذج اتشاهُى فشَر ياهش  انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد  12

 1999-1998 55,87 انثاٍَاَثً ػشالُح اترغاو ػهٍ ؽسٍ عهًاٌ   انمشاٌ انكشَى انرشتُح تغذاد  13

 


