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كتابةرقماكتابةرقماكتابةرقما

فقط اثنان وعشرون 22فقط إحدى عشر 11فقط إحدى عشر 11اتتٓال دايذ عهٙ دظ1ٍٛ

فقط أربعة وعشرون 24فقط عشرة 10فقط أربعة عشر 14أدالو يشْز ٕٚطف طهًٛا2ٌ

فقط تسعة عشر 19فقط تسعة 9فقط عشرة 10أحمد داود كاظم صالح3

فقط أربعة وعشرون 24فقط ثالثة عشر 13فقط إحدى عشر 11ادًذ عٛظٗ طعذٌٔ َٕار4

صفر0صفرصفرادًذ فاضم عهٙ دظ5ٍ

فقط تسعة عشر 19فقط تسعة 9فقط عشرة 10احمد هاشم غفار خلٌل6

صفر0صفرصفرادًذ ٔطاو يٓذ7٘

فقط ثالثة وعشرون 23فقط ثالثة عشر 13فقط عشرة 10اطتثزق عثذ انذًٛذ دظٍٛ عثاص8

فقط ثمانٌة عشر 18فقط ثمانٌة 8فقط عشرة 10اسماعٌل عماد غضبان حسن9

فقط خمسة وعشرون 25فقط ستة عشر 16فقط تسعة 9اطًٓاٌ يظٓز عهٙ جاطى10

فقط ستة وعشرون 26فقط أربعة عشر 14فقط إثنى عشر 12اشجاٌ ٔدٛذ عشٚش جزاد11

فقط تسعة وعشرون 29فقط خمسة عشر 15فقط أربعة عشر 14ايُح جظاو فٛذاٌ صكثا12ٌ

فقط خمسة وعشرون 25فقط ثالثة عشر 13فقط إثنى عشر 12اَظاو يذًذ صثار دًاد13٘

فقط ستة وعشرون 26فقط ستة عشر 16فقط عشرة 10أٚاد عًاد يذًٕد شكٕر14

فقط خمسة وعشرون 25فقط ستة عشر 16فقط تسعة 9اٚح ادًذ يطزٔد يثارن15

فقط أربعة وعشرون 24فقط أربعة عشر 14فقط عشرة 10اٚح فزاص دًٛذ عثذ عه16ٙ

فقط ثمانٌة وثالثون 38فقط تسعة عشر 19فقط تسعة عشر 19اٚح يذًذ طايٙ ٚعكٕب17

فقط ثمانٌة وعشرون 28فقط خمسة عشر 15فقط ثالثة عشر 13اٚح يزاد عٛظٗ عزب18

فقط ثمانٌة عشر 18فقط تسعة 9فقط تسعة 9اٚظز ٚاطز عثاص دظ19ٍ

فقط خمسة وعشرون 25فقط ثالثة عشر 13فقط إثنى عشر 12تاٌ اٚاد كاظى عثاص20

فقط عشرون 20فقط عشرة 10فقط عشرة 10تتٕل عثذ انذظٍٛ كاظى جٕاد21

فقط سبعة وعشرون 27فقط ثالثة عشر 13فقط أربعة عشر 14تٓٛجح عهٙ يذًذ دظ22ٍٛ

فقط خمسة وعشرون 25فقط ثالثة عشر 13فقط إثنى عشر 12تمٗ صادة عهٙ طعذ23ٌٔ

فقط تسعة عشر 19فقط تسعة 9فقط عشرة 10جُاٌ اطعذ يذًذ دظ24ٍٛ

فقط عشرون 20فقط عشرة 10فقط عشرة 10دذٚفح عثذ انكزٚى25

فقط واحد وعشرون 21فقط إثنى عشر 12فقط تسعة 9دظٍ رشٛذ عثذ انهطٛف دظ26ٍ

فقط ثمانٌة وعشرون 28فقط ثالثة عشر 13فقط خمسة عشر 15دظٍ عهٙ شاكز عثٕد27

فقط أربعة وعشرون 24فقط أربعة عشر 14فقط عشرة 10دظٍ يشعاٌ يذًذ عه28ٙ

فقط ثالثة وثالثون 33فقط ثمانٌة عشر 18فقط خمسة عشر 15دظُاء عثذ انمادر عهٕاٌ اتزاْٛى29

فقط خمسة وعشرون 25فقط أربعة عشر 14فقط إحدى عشر 11دظٍٛ تزكٙ عُاد دًٛذ30

فقط واحد وعشرون 21فقط إثنى عشر 12فقط تسعة 9دظٍٛ طالل ٚاطٍٛ جٕاد31

فقط اثنان وثالثون 32فقط ستة عشر 16فقط ستة عشر 16دٍُٛ جًال يذًذ طهًا32ٌ

فقط اثنان وعشرون 22فقط إحدى عشر 11فقط إحدى عشر 11دٍُٛ عهٙ دظٍٛ عه33ٙ

فقط واحد وعشرون 21فقط إحدى عشر 11فقط عشرة 10دٕراء يمذاد اتزاْٛى جاطى34

فقط عشرون 20فقط إثنى عشر 12فقط ثمانٌة 8دٛذر سٚذاٌ خهف فٓذ35

فقط ثالثة وعشرون 23فقط ثالثة عشر 13فقط عشرة 10خانذ صانخ خهٛفح عه36ٙ

فقط خمسة وعشرون 25فقط خمسة عشر 15فقط عشرة 10دداو يذًٕد شٓاب اتزاْٛى37

فقط واحد وثالثون 31فقط ستة عشر 16فقط خمسة عشر 15رتٛعح ادًذ رشاد يذًٕد38

فقط ثالثون 30فقط أربعة عشر 14فقط ستة عشر 16رفم يذًذ فارص ادًذ39

فقط واحد وعشرون 21فقط إحدى عشر 11فقط عشرة 10رلٛح دظٍٛ عهٙ دظ40ٍ

 ( )شعبة 

االسم الرباعًت
السعً السنويالفصل الثانً الفصل االول
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فقط اثنان وعشرون 22فقط إثنى عشر 12فقط عشرة 10ريٕس عهٙ دظٍ خهف41

فقط واحد وثالثون 31فقط أربعة عشر 14فقط سبعة عشر 17رَذج عثذ انْٕاب َٕر٘ عٛذ42٘

فقط خمسة وثالثون 35فقط ثمانٌة عشر 18فقط سبعة عشر 17رٔاٌ يذًذ جايم دظ43ٍٛ

فقط ثالثة وعشرون 23فقط ثالثة عشر 13فقط عشرة 10رَٔك عثذ انزدًٍ يذًٕد عثاص44

فقط خمسة وعشرون 25فقط أربعة عشر 14فقط إحدى عشر 11رٚاو دزتٙ فارص جٕاد45

فقط تسعة عشر 19فقط عشرة 10فقط تسعة 9ستٛذج ٔنٛذ ْٛالٌ ٕٚطف46

فقط اثنان وثالثون 32فقط ستة عشر 16فقط ستة عشر 16سْزاء طّ عهٙ كاظى47

فقط أربعة وعشرون 24فقط ثالثة عشر 13فقط إحدى عشر 11سْزاء عثذ االيٛز خهف عهٕا48ٌ

فقط اثنان وعشرون 22فقط إثنى عشر 12فقط عشرة 10سْزاء عالء يظهى رضا49

فقط ستة وعشرون 26فقط ثالثة عشر 13فقط ثالثة عشر 13سْزاء كزجٙ إتزاْٛى يذًٕد50

فقط ثالثة وثالثون 33فقط خمسة عشر 15فقط ثمانٌة عشر 18سْزِ راطى خٛز٘ ادًذ51

فقط ثمانٌة وعشرون 28فقط إحدى عشر 11فقط سبعة عشر 17سُٚة جاطى اتزاْٛى عه52ٙ

فقط ثمانٌة وعشرون 28فقط ثالثة عشر 13فقط خمسة عشر 15سُٚة دظٍٛ شًخٙ كاظى53

فقط واحد وعشرون 21فقط إثنى عشر 12فقط تسعة 9سُٚة رعذ يجٛذ كاظى54

فقط ثمانٌة وثالثون 38فقط تسعة عشر 19فقط تسعة عشر 19سُٚة طانة عطا هللا رتٛع55

فقط أربعة وعشرون 24فقط أربعة عشر 14فقط عشرة 10سُٚة كزٚى صانخ عثذ انكزٚى56

فقط ستة وعشرون 26فقط ثالثة عشر 13فقط ثالثة عشر 13سُٚة يذًذ طعٕد دظ57ٍ

فقط اثنان وثالثون 32فقط ستة عشر 16فقط ستة عشر 16طارِ صالح يٓذ٘ َصٛف58

فقط واحد وثالثون 31فقط خمسة عشر 15فقط ستة عشر 16طايز خهٛم ٕٚطف يذًذ59

فقط سبعة وعشرون 27فقط أربعة عشر 14فقط ثالثة عشر 13طايٙ ياسٌ فؤاد َعًا60ٌ

فقط سبعة وعشرون 27فقط إثنى عشر 12فقط خمسة عشر 15طجٗ ادًذ دظٍٛ دظ61ٍ

فقط ثالثون 30فقط ثالثة عشر 13فقط سبعة عشر 17طجٗ دظٍٛ دظٍ دظ62ٍٛ

فقط ثمانٌة وعشرون 28فقط خمسة عشر 15فقط ثالثة عشر 13طجٗ دظٍٛ عالٔ٘ ْاد63٘

فقط ثالثة وعشرون 23فقط ثالثة عشر 13فقط عشرة 10طجٗ يذًذ خضٛز كاظى64

صفر0صفرصفرطجٗ يٓذ٘ داتى65

فقط خمسة وعشرون 25فقط خمسة عشر 15فقط عشرة 10طزٖ طعذ غٛذاٌ سٚذا66ٌ

فقط خمسة وعشرون 25فقط عشرة 10فقط خمسة عشر 15طهٕٖ دًٕد دأد دظ67ٍ

فقط تسعة وعشرون 29فقط ثالثة عشر 13فقط ستة عشر 16طٓٗ يذًذ رشٛذ ادًذ68

فقط ثالثون 30فقط أربعة عشر 14فقط ستة عشر 16طٛفاٌ يٕفك كزٚى داتى69

فقط ثمانٌة وعشرون 28فقط إحدى عشر 11فقط سبعة عشر 17طٛف دظٍ ْاد٘ دظ70ٍٛ

فقط ستة وعشرون 26فقط أربعة عشر 14فقط إثنى عشر 12شزٔق عثاص فاضم دظ71ٍ

فقط اثنان وثالثون 32فقط خمسة عشر 15فقط سبعة عشر 17شٓذ دظٍ يذًذ72

فقط واحد وعشرون 21فقط عشرة 10فقط إحدى عشر 11شٓذ خانذ دًٛذ دظ73ٍٛ

فقط واحد وعشرون 21فقط إحدى عشر 11فقط عشرة 10صفاء ناجح جلوب شطب74

فقط اثنان وعشرون 22فقط إثنى عشر 12فقط عشرة 10صٓٛة طانة عثذ صانخ75

فقط ستة وعشرون 26فقط خمسة عشر 15فقط إحدى عشر 11ضذٗ عٕاد غٛذاٌ عه76ٙ

فقط واحد وعشرون 21فقط ثالثة عشر 13فقط ثمانٌة 8ضٛف سَشل ادًذ جاطى77

فقط واحد وثالثون 31فقط ستة عشر 16فقط خمسة عشر 15طارق اطًاعٛم خهٛم دظ78ٍ

فقط واحد وعشرون 21فقط ثالثة عشر 13فقط ثمانٌة 8عاتكح فاضم يذًٕد جٕاد79

فقط سبعة عشر 17فقط ثمانٌة 8فقط تسعة 9عثاص فاضم عثاص80

 ( )شعبة 

االسم الرباعًت
السعً السنويالفصل االول الفصل الثانً 
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فقط ستة وعشرون 26فقط سبعة عشر 17فقط تسعة 9عثذ انجهٛم طارق طّ دظ81ٍٛ

صفر0صفرصفرعثذ انكزٚى إتزاْٛى يجثم يذًٕد82

فقط خمسة وعشرون 25فقط أربعة عشر 14فقط إحدى عشر 11عثذ هللا صانخ يذًذ يٕط83ٗ

فقط ثالثون 30فقط خمسة عشر 15فقط خمسة عشر 15عذَاٌ فانخ اتزاْٛى يذًذ84

فقط ثمانٌة وعشرون 28فقط إثنى عشر 12فقط ستة عشر 16عفزاء عثذ يذًذ صانخ85

فقط عشرون 20فقط عشرة 10فقط عشرة 10عهٙ جثار عهٙ جاطى86

فقط سبعة عشر 17فقط تسعة 9فقط ثمانٌة 8عهٙ دظٍٛ خهٛم اتزاْٛى87

فقط تسعة عشر 19فقط تسعة 9فقط عشرة 10عهٙ صثاح كزٚى خًٛض88

فقط ثمانٌة عشر 18فقط ثمانٌة 8فقط عشرة 10عهٙ كزٚى جاطى يذًذ89

فقط أربعة وعشرون 24فقط عشرة 10فقط أربعة عشر 14عهٙ يذًذ اتزاْٛى خًاص90

فقط أربعة وعشرون 24فقط أربعة عشر 14فقط عشرة 10عهٙ يذًذ عثذ انزضا دظ91ٍٛ

فقط اثنان وعشرون 22فقط إثنى عشر 12فقط عشرة 10عهٙ َٓاد خهٛفح سٚذا92ٌ

فقط خمسة وعشرون 25فقط خمسة عشر 15فقط عشرة 10عهٙ َٕٚض يذًذ عثاص93

فقط تسعة وعشرون 29فقط أربعة عشر 14فقط خمسة عشر 15عهٛاء غاَى اطٕد خهف94

فقط واحد وعشرون 21فقط عشرة 10فقط إحدى عشر 11عًار عثذهللا يجٛذ ٚاط95ٍٛ

فقط اثنان وعشرون 22فقط إثنى عشر 12فقط عشرة 10عًار لصٛذ غضثاٌ يال هللا96

فقط سبعة عشر 17فقط ثمانٌة 8فقط تسعة 9عًز دأد طهًاٌ يذًذ97

فقط عشرون 20فقط عشرة 10فقط عشرة 10غاَى دظٍ يذًٕد جاطى98

فقط واحد وثالثون 31فقط خمسة عشر 15فقط ستة عشر 16غفزاٌ يظٓز دظٍ عه99ٙ

فقط أربعة وثالثون 34فقط سبعة عشر 17فقط سبعة عشر 17فاطًح تهفاٌ عثذهللا دظ100ٍٛ

فقط أربعة وعشرون 24فقط أربعة عشر 14فقط عشرة 10فاطًح دظٍ طانة دظ101ٍٛ

فقط خمسة وعشرون 25فقط إثنى عشر 12فقط ثالثة عشر 13فاطًح دظٍ عثاص عثذ انذًٛذ102

فقط اثنان وثالثون 32فقط خمسة عشر 15فقط سبعة عشر 17فاطًّ َافع يٓذ٘ عثذ103

فقط تسعة وعشرون 29فقط أربعة عشر 14فقط خمسة عشر 15فزلاٌ تاطى عثٕد عثاص104

فقط أربعة وعشرون 24فقط خمسة عشر 15فقط تسعة 9فٓذ طعذ ادًذ شاٚع105

فقط تسعة وعشرون 29فقط خمسة عشر 15فقط أربعة عشر 14لذراٌ طايٙ دٛم َا106ْٙ

فقط أربعة وثالثون 34فقط ستة عشر 16فقط ثمانٌة عشر 18كزار يجٛذ فٛاض عثاص107

فقط أربعة وثالثون 34فقط ستة عشر 16فقط ثمانٌة عشر 18نٛث عايز خهف يذًذ108

فقط اثنان وعشرون 22فقط ثالثة عشر 13فقط تسعة 9نٛث َظٛز عهٙ عثاص109

فقط أربعة وثالثون 34فقط سبعة عشر 17فقط سبعة عشر 17يذًذ اتزاْٛى صانخ عه110ٙ

فقط تسعة وعشرون 29فقط ثالثة عشر 13فقط ستة عشر 16يذًذ إطًاعٛم يذًٕد عثذ111

فقط عشرون 20فقط ثالثة عشر 13فقط سبعة 7يذًذ دظٍٛ يُصٕر دصٕج112

فقط ستة وعشرون 26فقط ستة عشر 16فقط عشرة 10يذًذ رعذ يجٛذ كاظى113

فقط عشرون 20فقط إثنى عشر 12فقط ثمانٌة 8يذًذ رعذ يذًذ اتزاْٛى114

فقط أربعة وعشرون 24فقط أربعة عشر 14فقط عشرة 10يذًذ طعٛذ طهًاٌ ادًذ115

فقط واحد وعشرون 21فقط إحدى عشر 11فقط عشرة 10يذًذ شاكز يذًٕد عثاص116

فقط ستة وعشرون 26فقط ثالثة عشر 13فقط ثالثة عشر 13يذًذ طارق خانذ ادًذ117

فقط ثالثون 30فقط خمسة عشر 15فقط خمسة عشر 15يذًذ عثذ االيٛز عثاص يٓذ118٘

فقط ثالثة وعشرون 23فقط إثنى عشر 12فقط إحدى عشر 11يذًذ ْاد٘ خهف119

فقط أربعة وعشرون 24فقط أربعة عشر 14فقط عشرة 10يذًٕد عثذ انهطٛف يذًذ طهًا120ٌ

 ( )شعبة 

االسم الرباعًت
السعً السنويالفصل االول الفصل الثانً 
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فقط أربعة وعشرون 24فقط ثالثة عشر 13فقط إحدى عشر 11يزتضٗ عكار عثٕد عثاد121

فقط أربعة وعشرون 24فقط أربعة عشر 14فقط عشرة 10يزٔج عثاص خشعم عثاص122

فقط ثمانٌة وعشرون 28فقط ثالثة عشر 13فقط خمسة عشر 15يزٚى دظٍٛ خهٛفح دظ123ٍٛ

فقط خمسة وعشرون 25فقط ستة عشر 16فقط تسعة 9يزٚى عثذ انكزٚى خضٛز كاظى124

فقط ثالثة وعشرون 23فقط أربعة عشر 14فقط تسعة 9يزٚى يُعى عثاص دظ125ٍٛ

فقط اثنان وثالثون 32فقط خمسة عشر 15فقط سبعة عشر 17يصطفٗ ادًذ َاجٙ يذًذ126

فقط ثالثة وثالثون 33فقط سبعة عشر 17فقط ستة عشر 16يصطفٗ رافع يٕطٗ جعفز127

فقط عشرون 20فقط عشرة 10فقط عشرة 10يعتشج لاطى طثتٙ كاظى128

فقط عشرون 20فقط إحدى عشر 11فقط تسعة 9يالن شكز يٓذ٘ صانخ129

فقط خمسة وثالثون 35فقط ثمانٌة عشر 18فقط سبعة عشر 17يُتظز عثٕد َاصز شغٛة130

فقط أربعة وعشرون 24فقط ثالثة عشر 13فقط إحدى عشر 11يؤٚذ يشْز اتزاْٛى طثع131

فقط سبعة وعشرون 27فقط أربعة عشر 14فقط ثالثة عشر 13يٕطٗ طائك اتزاْٛى132

فقط عشرون 20فقط تسعة 9فقط إحدى عشر 11يٛض فزاص عثذ انًٓذ٘ دٛذر133

فقط سبعة وثالثون 37فقط تسعة عشر 19فقط ثمانٌة عشر 18يٛظٌٕ طالل يُصٕر عه134ٙ

فقط ثالثة وعشرون 23فقط أربعة عشر 14فقط تسعة 9َثٛم َٕر٘ عهٙ يجٛذ135

فقط أربعة وثالثون 34فقط سبعة عشر 17فقط سبعة عشر 17َذٖ طّ رشٛذ عثذ انًجٛذ136

فقط ثمانٌة وعشرون 28فقط سبعة عشر 17فقط إحدى عشر 11َظزٍٚ ٔضاح كزٚى عثذهللا137

فقط ثالثون 30فقط ثالثة عشر 13فقط سبعة عشر 17َٕر انٓذٖ عثذ عهٙ لذٔر138٘

فقط اثنان وثالثون 32فقط خمسة عشر 15فقط سبعة عشر 17َٕر طعذ طارق عثذ139

فقط ثالثة وعشرون 23فقط ثالثة عشر 13فقط عشرة 10َٕر عهٕاٌ جًٛم عه140ٕ

فقط أربعة وثالثون 34فقط سبعة عشر 17فقط سبعة عشر 17َٕر َعٛى دعثٕل عثٛذ141

فقط ثمانٌة عشر 18فقط تسعة 9فقط تسعة 9َٕرا فانخ يذًذ اطًاعٛم142

فقط اثنان وعشرون 22فقط إثنى عشر 12فقط عشرة 10ْثح هللا رٚاض صادة دظ143ٍ

فقط عشرون 20فقط عشرة 10فقط عشرة 10ْثح َاظى يذًٕد عثذ144

فقط ثمانٌة وعشرون 28فقط أربعة عشر 14فقط أربعة عشر 14ْشاو دظٍٛ جثار جٕاد145

فقط ثالثة وثالثون 33فقط سبعة عشر 17فقط ستة عشر 16ُْذ ثايز طانة كزج146ٙ

فقط ثمانٌة وعشرون 28فقط أربعة عشر 14فقط أربعة عشر 14ٔجذاٌ دظٍٛ عهٙ يصطف147ٗ

فقط عشرون 20فقط إحدى عشر 11فقط تسعة 9ٔطاو اطًاعٛم اتزاْٛى دظ148ٍٛ

فقط تسعة وعشرون 29فقط ستة عشر 16فقط ثالثة عشر 13ٚاص خضٛز طهًاٌ عثذهللا149

فقط أربعة وثالثون 34فقط سبعة عشر 17فقط سبعة عشر 17ٚذٛٗ ياجذ دظٍٛ دظ150ٍ

فقط أربعة وعشرون 24فقط خمسة عشر 15فقط تسعة 9ٚذٛٗ يذًذ عثاص كاظى151

فقط عشرون 20فقط إثنى عشر 12فقط ثمانٌة 8ٕٚطف دظٍٛ عهٙ كزيش152
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