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كتابةرقماكتابةرقماكتابةرقما

فقط تسعة وعشرون 29فقط أربعة عشر 14فقط خمسة عشر 15اترٙاي دط١ٓ ػٍٛاْ ِذّذ1

فقط اثنان وعشرون 22فقط ثالثة عشر 13فقط تسعة 9ادّذ اترا١ُ٘ ػثذ هللا جاض2ُ

فقط ثمانٌة عشر 18فقط عشرة 10فقط ثمانٌة 8ادّذ ج١ًٍ ور٠ُ وشىٛي3

صفر0صفرصفرادّذ خ١ًٍ اترا١ُ٘ د١ّذ4

صفر0صفرصفرادّذ واظُ جٛاد خّاش5

فقط خمسة وعشرون 25فقط خمسة عشر 15فقط عشرة 10أدّذ ٘اشُ صذٛب دّٛد6ٞ

فقط خمسة وثالثون 35فقط تسعة عشر 19فقط ستة عشر 16اخالص ضرار ػٍٟ دّٛد7

فقط خمسة وعشرون 25فقط خمسة عشر 15فقط عشرة 10اضرثرق دازَ ٠اض١ٓ ضاد8ٟ

فقط سبعة وعشرون 27فقط ستة عشر 16فقط إحدى عشر 11اضراء ِذّذ ػٍٟ د١ّذ9

فقط واحد وثالثون 31فقط ستة عشر 16فقط خمسة عشر 15اضّاء ِذطٓ ِٕٙا ا٠ذا10َ

فقط واحد وثالثون 31فقط ثمانٌة عشر 18فقط ثالثة عشر 13اض١ً جؼفر رش١ذ د١ّذ11

فقط واحد وعشرون 21فقط إحدى عشر 11فقط عشرة 10أ١ِر ضؼذ د١ذر ِٙذ12ٞ

فقط ستة وعشرون 26فقط خمسة عشر 15فقط إحدى عشر 11ا١ِّٗ داذُ دط١ٓ فٙذ13

فقط ثالثون 30فقط خمسة عشر 15فقط خمسة عشر 15أٔٛار ػثؼٛب ػثذ هللا جاض14ُ

فقط أربعة وعشرون 24فقط ثالثة عشر 13فقط إحدى عشر 11آ٠اخ ػذٔاْ واظُ جٛاد15

فقط ثالثة وثالثون 33فقط سبعة عشر 17فقط ستة عشر 16آ٠اخ غأُ ِذّذ خ16ً١ٍ

فقط عشرون 20فقط عشرة 10فقط عشرة 10آ٠اخ شاور ِذّٛد ػثذ17

فقط أربعة وعشرون 24فقط ثالثة عشر 13فقط إحدى عشر 11آ٠ح غضثاْ ضرداْ ضٍّا18ْ

فقط سبعة وثالثون 37فقط ثمانٌة عشر 18فقط تسعة عشر 19ا٠الف جاضُ فر٘ٛد خ19ْٛ١

فقط أربعة وعشرون 24فقط إحدى عشر 11فقط ثالثة عشر 13ا٠الف ضؼذْٚ ِذّذ ف١ٍخ20

فقط أربعة وثالثون 34فقط ثمانٌة عشر 18فقط ستة عشر 16ا٠ّاْ دطٓ ادّذ جاض21ُ

فقط اثنان وثالثون 32فقط سبعة عشر 17فقط خمسة عشر 15ا٠ّاْ ٘ادٞ ػٍٟ جاض22ُ

فقط سبعة وعشرون 27فقط خمسة عشر 15فقط إثنى عشر 12ا٠ٕاش ِظٙر دث١ة فٙذ23

فقط ستة وعشرون 26فقط ثالثة عشر 13فقط ثالثة عشر 13تاْ ٘شاَ د١ّذ ر٠اب24

فقط عشرون 20فقط عشرة 10فقط عشرة 10ذثارن ػثذاٌرزاق ػثذ اٌجثار 25

فقط واحد وعشرون 21فقط ثالثة عشر 13فقط ثمانٌة 8ذّارٖ ادّذ جاضُ ِذّذ26

فقط ثمانٌة وعشرون 28فقط ثالثة عشر 13فقط خمسة عشر 15ذّارٖ ػٍٟ ػثاش شٙاب27

فقط ستة وثالثون 36فقط ثمانٌة عشر 18فقط ثمانٌة عشر 18جاضُ ثؼثاْ ػٍٟ ِٙذ28ٞ

فقط ثمانٌة وعشرون 28فقط سبعة عشر 17فقط إحدى عشر 11ج١ٕٙٗ ٠اض١ٓ ِصٍخ ػ١ط29ٝ

فقط سبعة وعشرون 27فقط أربعة عشر 14فقط ثالثة عشر 13دطٓ ػٍٟ داذُ ػ30ٍٟ

فقط ثالثة وعشرون 23فقط ثالثة عشر 13فقط عشرة 10دٕاْ ِذّذ ادّذ دط31ٓ

فقط سبعة وعشرون 27فقط أربعة عشر 14فقط ثالثة عشر 13دٕاْ ١ٌٚذ ِذطٓ د١ٌا32ْ

فقط أربعة وعشرون 24فقط إثنى عشر 12فقط إثنى عشر 12دٛراء ِذّذ اترا١ُ٘ ٠ذا33َ

فقط خمسة وعشرون 25فقط إحدى عشر 11فقط أربعة عشر 14د١ذر ػذٔاْ جاتر دط34ٓ١

فقط واحد وثالثون 31فقط إثنى عشر 12فقط تسعة عشر 19خراَ ٔؼّٗ تاظ ِخٍف35

فقط خمسة وعشرون 25فقط ثالثة عشر 13فقط إثنى عشر 12دػاء صثار رش١ذ د١ّذ36

فقط سبعة وعشرون 27فقط ثالثة عشر 13فقط أربعة عشر 14 دٌٛ ضؼ١ذ ِذّٛد د37ٌٛ

فقط واحد وعشرون 21فقط ثالثة عشر 13فقط ثمانٌة 8د٠ار ز٠اد ِج١ذ ػث١ذ38

فقط ستة وعشرون 26فقط ستة عشر 16فقط عشرة 10د٠ٕا ضٍّاْ ِذّذ ف١ٍخ39

فقط ثالثة وعشرون 23فقط ثالثة عشر 13فقط عشرة 10رٚ اٌفمار دط١ٓ ػٍٟ فرِا40ْ
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فقط واحد وعشرون 21فقط ثمانٌة 8فقط ثالثة عشر 13رٚ اٌفمار خاٌذ ػثذ اال١ِر 41

فقط سبعة وعشرون 27فقط إثنى عشر 12فقط خمسة عشر 15رضً ١ٌٚذ ادّذ ػٍٛا42ْ

فقط سبعة عشر 17فقط تسعة 9فقط ثمانٌة 8رضٛي خاٌذ دط١ٓ ٌفر43ٗ

فقط ثالثة وعشرون 23فقط ثالثة عشر 13فقط عشرة 10رغذ ِذطٓ فرداْ دط44ٓ

فقط سبعة وعشرون 27فقط خمسة عشر 15فقط إثنى عشر 12رغذ ِذّذ غازٞ رش١ذ45

فقط ثالثة وعشرون 23فقط ثالثة عشر 13فقط عشرة 10رفً ضؼذ فٙذ دط46ٓ

فقط سبعة وعشرون 27فقط خمسة عشر 15فقط إثنى عشر 12رؤٜ راضٟ ػثذ اٌىر٠ُ ٠ذ47ٝ١

فقط ستة وعشرون 26فقط سبعة عشر 17فقط تسعة 9رؤٜ ٘اشُ دطٓ ػٍٛا48ْ

فقط واحد وعشرون 21فقط إحدى عشر 11فقط عشرة 10ز٘راء جّاي ِذّٛد ػثاش49

فقط ثمانٌة وعشرون 28فقط ستة عشر 16فقط إثنى عشر 12ز٘راء دط١ٓ رش١ذ ضٍّا50ْ

فقط خمسة وعشرون 25فقط أربعة عشر 14فقط إحدى عشر 11ز٘رٖ ضٕجار اترا١ُ٘ ِذّذ51

فقط اثنان وعشرون 22فقط ثالثة عشر 13فقط تسعة 9ز٠ٕة أدّذ د١ّذ ِخ١ثر52

فقط ثمانٌة وعشرون 28فقط أربعة عشر 14فقط أربعة عشر 14ز٠ٕة اضىٕذر ادر٠ص ػط١ح53

فقط اثنان وثالثون 32فقط خمسة عشر 15فقط سبعة عشر 17ز٠ٕة ا٠اد ور٠ُ ِٙذ54ٞ

فقط ثالثون 30فقط خمسة عشر 15فقط خمسة عشر 15ز٠ٕة جّاي فخرٞ ػ55ٍٟ

فقط ثالثون 30فقط إثنى عشر 12فقط ثمانٌة عشر 18ز٠ٕة شؼالْ دط١ٓ خض١ر56

فقط ثالثون 30فقط أربعة عشر 14فقط ستة عشر 16ز٠ٕة ػثذ اٌردّٓ ػٍٟ ٔٛر 57

فقط سبعة وعشرون 27فقط ثالثة عشر 13فقط أربعة عشر 14ضارج ِذّذ ادّذ ٔص١ف58

فقط تسعة وعشرون 29فقط ثالثة عشر 13فقط ستة عشر 16ضارٖ ادّذ صاٌخ د١ّذ59

فقط أربعة وعشرون 24فقط إحدى عشر 11فقط ثالثة عشر 13ضجا داِذ غٕٟ ٠اض60ٓ١

فقط تسعة وعشرون 29فقط إثنى عشر 12فقط سبعة عشر 17ضذر د١ّذ جاتر دط61ٓ

فقط سبعة وعشرون 27فقط إثنى عشر 12فقط خمسة عشر 15ضرٚر طٗ ػٍٟ دط62ٓ١

فقط أربعة وعشرون 24فقط إحدى عشر 11فقط ثالثة عشر 13ضٍٛاْ ػذٔاْ خ١ًٍ ردا63َ

فقط اثنان وعشرون 22فقط أربعة عشر 14فقط ثمانٌة 8ضٙاد طاٌة اضّاػ١ً جذٚع64

فقط ثمانٌة وعشرون 28فقط ثالثة عشر 13فقط خمسة عشر 15ضٙاد ػثاش جاضُ ِذّذ65

فقط اثنان وثالثون 32فقط أربعة عشر 14فقط ثمانٌة عشر 18ش١ّاء ٘شاَ ػثذ اٌذ١ّذ ػ66ٍٛ

صفر0صفرصفرصث١ذح ِذّذ ص١ٙٛد67

فقط واحد وعشرون 21فقط عشرة 10فقط إحدى عشر 11صفاء ادّذ د١ّذ ػثذ هللا68

فقط سبعة وعشرون 27فقط إحدى عشر 11فقط ستة عشر 16ضذٝ رزاق ػٍٟ ػثاش69

فقط ثالثون 30فقط ثالثة عشر 13فقط سبعة عشر 17ضذٝ ١٘الْ ِذّٛد دّذ70

فقط ستة وعشرون 26فقط أربعة عشر 14فقط إثنى عشر 12ػثاش ِذّذ ػثاش فاض71ً

فقط عشرون 20فقط إثنى عشر 12فقط ثمانٌة 8ػثذ اٌؼس٠س ض١ًٙ دط72ٓ

فقط عشرون 20فقط إثنى عشر 12فقط ثمانٌة 8ػثذ اٌمادر دطاْ ثاتد ٔؼّا73ْ

فقط تسعة عشر 19فقط تسعة 9فقط عشرة 10ػالء ضؼذْٚ ِٕصٛر ِج١ذ74

صفر0صفرصفرػٍٟ ادّذ رش١ذ75

فقط أربعة وعشرون 24فقط إثنى عشر 12فقط إثنى عشر 12ػٍٟ أضؼذ ػٍٛاْ ِج١ذ76

فقط ستة عشر 16فقط سبعة 7فقط تسعة 9ػٍٟ ػم١ً ػثذ اٌذط١ٓ 77

فقط تسعة عشر 19فقط إحدى عشر 11فقط ثمانٌة 8ػٍٟ لاضُ ػٍٛاْ ردا78َ

فقط عشرون 20فقط عشرة 10فقط عشرة 10ػٍٟ لذطاْ ِذّذ ترتٛذ79ٟ

فقط سبعة وعشرون 27فقط أربعة عشر 14فقط ثالثة عشر 13ػٍٟ ِذّٛد دطٓ ِذّٛد80
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فقط ستة وعشرون 26فقط خمسة عشر 15فقط إحدى عشر 11ػٍٟ ِذّٛد خٍف ػٛاد81

فقط اثنان وعشرون 22فقط إثنى عشر 12فقط عشرة 10ػّر ادّذ ور٠ُ دّٛد82

فقط ستة وعشرون 26فقط أربعة عشر 14فقط إثنى عشر 12ػّر ض١ّر ذٛف١ك ضٍّا83ْ

فقط واحد وعشرون 21فقط تسعة 9فقط إثنى عشر 12ػّر ِصطاف ِذّٛد جٛاد84

فقط ستة وعشرون 26فقط إثنى عشر 12فقط أربعة عشر 14غطاْ ػذٔاْ ادّذ ِطٍه85

فقط خمسة وثالثون 35فقط ستة عشر 16فقط تسعة عشر 19غفراْ ضاِٟ ِذّذ ف١ص86ً

فقط ثمانٌة وعشرون 28فقط إحدى عشر 11فقط سبعة عشر 17فارٚق ِذطٓ ض١ٍّاْ داٚد87

فقط واحد وثالثون 31فقط ثالثة عشر 13فقط ثمانٌة عشر 18فرح ػٍٟ ضثرٟ واظ88ُ

فقط تسعة وعشرون 29فقط خمسة عشر 15فقط أربعة عشر 14فالح دطٓ ػٍٟ ٘اد89ٞ

فقط اثنان وثالثون 32فقط ستة عشر 16فقط ستة عشر 16وٛثر صثاح ٔادر ػ90ٍٟ

فقط ثمانٌة عشر 18فقط عشرة 10فقط ثمانٌة 8ِذّذ ػذٔاْ دط١ٓ خٍف91

صفر0صفرصفر ِذّٛد ػٍٟ خض١ر ػثاش92

فقط واحد وثالثون 31فقط خمسة عشر 15فقط ستة عشر 16ِرٚج لذطاْ ػٍٟ ادّذ93

فقط ثالثون 30فقط أربعة عشر 14فقط ستة عشر 16ِرٖٚ ػثاش خض١ر ػثاش94

فقط اثنان وعشرون 22فقط عشرة 10فقط إثنى عشر 12ِر٠ُ ادّذ ِذّٛد ردا95َ

فقط تسعة وعشرون 29فقط أربعة عشر 14فقط خمسة عشر 15ِر٠ُ ِثٕٝ د١ّذ ٚض96ّٟ

فقط اثنان وعشرون 22فقط إحدى عشر 11فقط إحدى عشر 11ِصطفٝ ضٍّاْ ِذّذ جثر97

فقط خمسة وعشرون 25فقط عشرة 10فقط خمسة عشر 15ِٕار جاضُ خ١ًٍ ػٍٛا98ْ

فقط ثمانٌة وعشرون 28فقط إحدى عشر 11فقط سبعة عشر 17ِٕرٙٝ ٠اض١ٓ ػثاش دّسج99

فقط تسعة وعشرون 29فقط أربعة عشر 14فقط خمسة عشر 15ِإ٠ذ ػثذ اٌرد١ُ فاضً 100

فقط واحد وثالثون 31فقط خمسة عشر 15فقط ستة عشر ١ِ16ادج داذُ خ١ّص دط101ٓ

فقط خمسة وعشرون 25فقط تسعة 9فقط ستة عشر 16ٔثأ ٚادٞ صاٌخ ػٍٛا102ْ

فقط اثنان وثالثون 32فقط خمسة عشر 15فقط سبعة عشر 17ٔذٜ ػٍٟ دط١ٓ ِذّذ103

فقط اثنان وثالثون 32فقط ستة عشر 16فقط ستة عشر 16ٔروس ِذّذ د١ّذ ِج١ذ104

فقط ثالثون 30فقط سبعة عشر 17فقط ثالثة عشر 13ٔٙٝ ذذط١ٓ ػثذ اٌّذطٓ ػ105ٍٟ

فقط اثنان وعشرون 22فقط ثالثة عشر 13فقط تسعة 9ٔٛر اٌذ٠ٓ وّاي واًِ ػثذ هللا106

فقط ستة وعشرون 26فقط ثالثة عشر 13فقط ثالثة عشر 13ٔٛر غازٞ ِذّٛد شٙاب107

فقط تسعة وعشرون 29فقط أربعة عشر 14فقط خمسة عشر 15ٔٛرا لاضُ ِطؼٛد ِٕصٛر108

فقط سبعة وعشرون 27فقط ثالثة عشر 13فقط أربعة عشر 14ٔٛرش صذ٠ك ور٠ُ خ109ً١ٍ

فقط واحد وثالثون 31فقط سبعة عشر 17فقط أربعة عشر ١ٔ14راْ ١٘ثُ ِذّذ خٍف110

فقط ستة وعشرون 26فقط إثنى عشر 12فقط أربعة عشر 14٘ذٌٗ ِذّذ ػٛاد ػثذ هللا111

فقط ثمانٌة وعشرون 28فقط ثالثة عشر 13فقط خمسة عشر 15٘ذٜ جؼفر فرج ػثاش112

فقط سبعة وعشرون 27فقط ستة عشر 16فقط إحدى عشر 11٘ذٜ ػثذ اٌذطٓ اترا١ُ٘ 113

فقط أربعة وثالثون 34فقط خمسة عشر 15فقط تسعة عشر 19٘ذ٠ً ٔجُ ِٕصٛر دّذ114

فقط عشرون 20فقط إحدى عشر 11فقط تسعة 9ٕ٘اء ضٍّاْ خ١ّص ػ115ٞٛ١ٍ

فقط أربعة وعشرون 24فقط ستة 6فقط ثمانٌة عشر 18ٕ٘اء ِذطٓ لٕثر د١ذر116

فقط ثمانٌة وعشرون 28فقط ستة عشر 16فقط إثنى عشر 12ٚجذاْ خاٌذ اترا١ُ٘ خض١ر117

فقط واحد وثالثون 31فقط خمسة عشر 15فقط ستة عشر 16ٚردٖ صاتر ػثذ اٌؼظ١ُ ػثذ 118

فقط ثالثة وعشرون 23فقط خمسة عشر 15فقط ثمانٌة 8ٚضاَ ٔاجٟ ٔاصر ٘اد119ٞ

فقط سبعة وعشرون 27فقط ثالثة عشر 13فقط أربعة عشر 14ٚالء اورَ ِذّٛد ضثغ120
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قسم التارٌخ

الدراسة الصباحٌة(الرابعة  )المرحلة 

 2019-2018   للعام الدراسً 

كتابةرقماكتابةرقماكتابةرقما
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فقط واحد وعشرون 21فقط إحدى عشر 11فقط عشرة 10ٚئاَ ٔٛرٞ جٛاد ٠اش122

فقط ثالثون 30فقط ستة عشر 16فقط أربعة عشر ٠14اض١ّٓ ضؼذ ِذدد ٠ؼمٛب123
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