
  

  

 الدراسة الصباحية (علوم القرآن والتربية االسالميةقسم ) اخريجو

  االولالدور  -(1025-1024) للعام الدراسي
 

 رـــــــــالتقدي معدل التخرج للطالب االسم الرباعي للطالب ت

 ايحٛاص 91.156 يُحٓٗ ػثاط دمحم غانٙ 1

 ايحٛاص 90.110 أتشاس دايذ شٓاب ػثذ انْٕاب 2

 ايحٛاص 90.206 ثذ ادًذ اتشاْٛىايٕاج ػ 3

 جٛذ جذا   88.081 َٕس يؼٍٛ ػثٕد دمحم 4

 جٛذ جذا   86.610 صُٚة كاظى دغٍ َذش 5

 جٛذ جذا   86.068 سَا ػثذ انصًذ ادًذ يٕنٕد 6

 جٛذ جذا   85.600 صفا دغٍ ػهٕاٌ يجٛذ 7

 جٛذ جذا   85.006 سَا دغٍٛ ػهٙ فاضم 8

 جٛذ جذا   85.022 اعشاء خٛش٘ ادًذ أتشاْٛى 9

 جٛذ جذا   84.906 اشٕاق ػثاط ػٛذاٌ دًٕد 11

 جٛذ جذا   84.529 آٚة صثش٘ َاصش اتشاْٛى 11

 جٛذ جذا   840131 دُاٌ سػذ فاضم شٓاب 12

 جٛذ جذا   80.802 دٕساء خهٛم عهٛى دغٍٛ 13

 جٛذ جذا   80.400 يُٗ جاعى صٚذاٌ خهف 14

 جٛذ جذا   80.258 سعم جًال دغٍٛ عهطاٌ 15

 جٛذ جذا   81.919 ْذٚش ػهٙ خضٛش ػثاط 16

 جٛذ جذا   81.480 ادًذ شٓاب ادًذ كاظى 17

 جٛذ جذا   81.411 جؼفش يٕعٗ يغٛش جاعى 18

 جٛذ جذا   81.049 سشا كاظى ادًذ ػهٕ 19

 جٛذ جذا   82.442 صُّٚ شاكش ػٕٚذ دأد 21

 

 جٛذ جذا   82.046 دٕساء دغٍٛ فاسكة يُصٕس 21

 جٛذ جذا   82.251 اب ٕٚعفتشائش دًٛذ ػك 22

 جٛذ جذا   80.004 اّٚ دًٛذ صتانّ صانخ 23

 جٛذ جذا   80.016 اُٚاط شٓٛذ دغٍٛ ػهٙ 24

 جٛذ 69.812 صُٚة سشٛذ كشٚى كاظى 25

 جٛذ  69.662 ػفشاء دكًث دًٛذ سشٛذ 26

 جٛذ 69.625 سؤٖ لذطاٌ ػٛذاٌ ػثذ 27

 جٛذ 69.668 خذٚجّ ادًذ ػهٙ يُصٕس 28

 جٛذ 69.665 دغٍٛ ْٔاب ادًذَٓاد  29

 جٛذ 69.424 دَٛا لاعى دغٍٛ دمحم 31



  

 جٛذ 69.055 يٓا كايم دًذ ػهٙ 31

 جٛذ 790197 صُٚة َذِ ػثذ انذغٍٛ َاصش 32

 جٛذ 68.662 يٛؼاد دغٍ ْاد٘ يٓذ٘ 33

 جٛذ 68.658 ػزساء صكثاٌ اتشاْٛى شٛاع 34

 جٛذ 68.610 يٛؼاد دغٍٛ ػثذ هللا ػٕض 35

 جٛذ 68.456 دًذ ػثذ انٕادذ ادًذأَظ ا 36

 جٛذ 68.422 عًش دًٛذ سشٛذ كشٚى 37

 جٛذ 68.100 اَؼاو جالل ػثذ انذًٛذ دغٍٛ 38

 جٛذ 66.848 ػهٙ جًؼّ ادًذ دأد 39

 جٛذ 66.804 دغٍٛ اتشاْٛى دًٛذ عثحٙ 41

 

 رـــــــــالتقدي معدل التخرج للطالب االسم الرباعي للطالب ت

 جٛذ 66.656 ذ دغٍٛنًٗ فائض ادً 41

 جٛذ 66.604 َصٛف جاعى صٚذاٌ خهف 42

 جٛذ 66.600 ػثذ هللا عهًاٌ كشٚى دمحم 43

 جٛذ 66.582 اعشاء جثاس دغٍ رسب 44

 جٛذ 66.550 صفا دًٛذ دغٍ ػهٕاٌ 45

 جٛذ 66.421 أفُاٌ يظٓش فشْٕد دغٍ 46

 جٛذ 66.285 عجٗ فاضم دمحم جاعى 47

 جٛذ 66.025 ػثاط ٕٚعف ػهٙ ادًذ 48

 جٛذ 66.908 سلّٛ دمحم ػثذ يٓٛذ٘ 49

 جٛذ 66.568 شزٖ صٚذ سدًاٌ ػطّٛ 51

 جٛذ 66.409 ادًذ ػادل يظٓش دأد 51

 جٛذ 760316 شٓذ ٔنٛذ ٚاعٍٛ ػثاط 52

 جٛذ 66.184 خهٕد ػايش جاعى دغٍ 53

 جٛذ 66.218 ْذٚش يذٙ انذٍٚ صٚذاٌ غهٛظ 54

 جٛذ 66.060 َٕس يذًٕد صكثاٌ يُذٚم 55

 جٛذ 65.984 ٚاعٍٛ طّ دمحم ٚؼمٕب 56

 جٛذ 65.965 ٚاعًٍٛ ػثذانغحاس دمحم ػثاط 57

 جٛذ 65.866 جٓاَٙ اتشاْٛى فشداٌ ٚاط 58

 جٛذ 65.181 عٓش جًٛم نطٛف جاعى 59

 جٛذ 65.240 ْذٚش سشٛذ صكثاٌ ػهٕاٌ 61

 

 جٛذ 64.960 يشِٔ جؼفش ػثاط دغٍٛ 61

 جٛذ 64.899 صٚاد طّ صٚذاٌ خهف 62

 جٛذ 64.020 آٚات كشٚى فهٛخ دغٍ 63



  

 جٛذ 60.866 ادًذ فشج يصطفٗ خًٛظ 64

 جٛذ 60.865 غٛث ػذَاٌ ػثذ انهطٛف جاعى 65

 جٛذ 60.110 جٛغٛش ػثذ انذغٍٛ دغٍ ادًذ 66

 جٛذ 60.221 صُٚة ادًذ دغٍٛ فشداٌ 67

 جٛذ 61.668 دٕساء يٓذ٘ دغاو انذٍٚ ٔنٙ 68

 جٛذ 61.508 ْذٖ صانخ ػثذ كشٚى 69

 جٛذ 61.210 سعٕل ػهٙ دغٍٛ َصٛف 71

 جٛذ 62.964 يذًٕد ْاد٘ دغٍٛ دغٍ 71

 جٛذ 710772 عاسِ يحؼة خهف عهًٛاٌ 72

 جٛذ 62.602 َٕس صثاح غاٚة دغٍ 73

 جٛذ 62.650 دٚاس ػهٙ كايم خٕسشٛذ 74

 جٛذ 62.210 غفشاٌ ادًذ دغٍٛ ػثذػهٙ 75

 جٛذ 62.090 عاسِ فهٛخ دغٍ كاظى 76

 جٛذ 60.842 عالو ػذَاٌ ادًذ ْٔٛة 77

 جٛذ 60.556 جمٗ ػطٕاٌ َٕٚظ ػطٕاٌ 78

 جٛذ 60.086 عٓاد دغٍٛ غانة دغٍٛ 79

 جٛذ 60.250 ادًذ شؼالٌ طالل دغٍ 81

 
             

 جٛذ 60.246 شٓذ دمحم ادًذ شكش 81

 يحٕعظ 69.860 ػثٛش جاعى يخٛثش ادًذ 82

 يحٕعظ 69.502 آيُة يٓذ٘ ػهٙ دغٍٛ 83

 يحٕعظ 69.419 آيُة سشٛذ دغٍٛ دمحم عؼٛذ 84

 يحٕعظ 69.419 َٕس اتشاْٛى يصطفٗ دغٍ 85

 يحٕعظ 69.115 ادًذ ػًاد شفٛك دمحم 86

 يحٕعظ 68.902 يشٔاٌ ػذَاٌ يذٙ خهف 87

 يحٕعظ 68.861 أدًذ سدًاٌ أتشاْٛى جٕاد 88

 يحٕعظ 68.852 دٛذس ادًذ عؼذٌٔ خهٛم 89

 يحٕعظ 66.964 ذاٌ دسٔٚشاالء كايم ػٛ 91

 يحٕعظ 66.626 صْشاء ػثذ جاعى دًٚٙ 91

 يحٕعظ 660819 يذًٕد شاكش يذًٕد اتشاْٛى 92

 يحٕعظ 66.800 ضفاف طاسق ٚاط ػثاط 93

 يحٕعظ 66.649 فشدٔط ػهٙ ػثذ دمحم 94

 يحٕعظ 66.009 دػاء عهًاٌ ػثٛذ ُْذ٘ 95

 يحٕعظ 66.010 ػالء صثاح كشٚى يذغٍ 96

 يحٕعظ 65.954 اف ػثذ انغحاس جًٛم خٛشاتأطٛ 97



  

 يحٕعظ 65.895 ٔنٛذ فاضم ػهٙ يطهك 98

 يحٕعظ 65.866 شٓذ ْاد٘ صانخ يخهف 99

 يحٕعظ 65.846 خانذ طّ دغٍٛ دمحم 111

 
 

 يحٕعظ 65.218 صْشاء ثاٚش يُصٕس دغٍ 111

 يحٕعظ 60.540 ػهٙ ػثذ انغحاس ػهٙ دسٔٚش 112

 يحٕعظ 60.065 تشائش ياْش ػضٚض يٓذ٘ 113

 يحٕعظ 60.092 شٓذ صادق ػثٕد شٓاب 114

 يحٕعظ 61.926 ػالء عؼذ دمحم داجى 115

 يحٕعظ 61.866 اٚالف دغٍٛ ػهٙ ْاد٘ 116

 يحٕعظ 61.666 يٓذ٘ صانخ ػثذ كشٚى 117

 يحٕعظ 62.641 دغاو ًْٛحٙ جاعى ػثاط 118

 يحٕعظ 62.521 ٚاعش خضٛش ػثاط ٚاعٍٛ 119

 يحٕعظ 62.008 غ ادًذػًش سػذ ياَ 111

 يحٕعظ 62.000 ٔجذ٘ صٚذاٌ يششذ اعًاػٛم 111

 يحٕعظ 610839 سعم ثائش ٕٚعف اعًاػٛم 112

 يحٕعظ 60.660 دمحم طانة جًٛم ػثاط 113

 يحٕعظ 60.526 لذطاٌ ػثاط نفحّ دمحم 114

 يحٕعظ 60.290 اعايّ دغٍ دغٍٛ ػاٚش 115

 مثٕلي 59.650 يؼاد ستاح صانخ ادًذ 116

 يمثٕل 59.642 ػثذ انًًٍٓٛ خانص ػثٕد دًذ 117

 يمثٕل 59.569 ْثّ سشٛذ ػثذ انذًٛذ ػثذ هللا 118

 يمثٕل 59.416 عالو يذًٕد ػهٕاٌ ْاد٘ 119

 
 


