
201(K1)محاسبة(K1)احصاء(K1)جزئي(K1)رياضيات

202(K2)احصاء(K2)جزئي(K2)رياضيات(K2)محاسبة

203(K3)جزئي(K3)رياضيات(K3)محاسبة(K3)احصاء

204(K4)رياضيات(K4)محاسبة(K4)احصاء(K4)جزئي

205(K5)محاسبة(K5)احصاء(K5)جزئي(K5)رياضيات

206(L1)محاسبة(L1)احصاء(L1)جزئي(L1)رياضيات

207(L2)احصاء(L2)جزئي(L2)رياضيات(L2)محاسبة

208(L3)جزئي(L3)رياضيات(L3)محاسبة(L3)احصاء

301(L4)رياضيات(L4)محاسبة(L4)احصاء(L4)جزئي

302(L5)احصاء(L5)محاسبة(L5)رياضيات(L5)جزئي

303  (M1)محاسبة  (M1)احصاء  (M1)جزئي  (M1)رياضيات

304  (M2)احصاء  (M2)جزئي  (M2)رياضيات  (M2)محاسبة

305  (M3)جزئي  (M3)رياضيات  (M3)محاسبة  (M3)محاسبة

306  (M4)رياضيات  (M4)محاسبة  (M4)احصاء  (M4)جزئي

307  (M5)جزئي  (M5)رياضيات  (M5)محاسبة  (M5)احصاء 

308 (N1)محاسبة (N1)احصاء (N1)جزئي (N1)رياضيات

401 (N2)احصاء (N2)جزئي (N2)رياضيات (N2)محاسبة

402 (N3)جزئي (N3)رياضيات (N3)محاسبة (N3)احصاء

403 (N4)رياضيات (N4)محاسبة (N4)احصاء (N4)جزئي

404 (N5)رياضيات (N5)جزئي (N5)احصاء (N5)محاسبة

  Aرياضيات  Aجزئي .  إA  احصاء  A محاسبة  مدرج بن الصغير

  Bجزئي  .   إB    احصاء B    محاسبة B  رياضيات  مدرج  محمد خزار

C  احصاء  Cمحاسبة C رياضيات  Cجزئي .  إمدرج احمد يوسف

    D    محاسبة D   رياضيات   Dجزئي.      إD     احصاء(مجمع بالطيبي)مدرج  دقياني

مدخل للقانون Mمدخل للقانون Kمدخل للقانون Gمدخل للقانون E(مجمع بالطيبي)مدرج لحلوحي

مدخل للقانون Nمدخل للقانون Lمدخل للقانون Hمدخل للقانون F(مجمع بالطيبي)Gمدرج   

201(A1)محاسبة(A1)احصاء(A1)جزئي(A1)رياضيات

202(A2)احصاء(A2)جزئي(A2)رياضيات(A2)محاسبة

203(A3)جزئي(A3)رياضيات(A3)محاسبة(A3)احصاء

204(A4)رياضيات(A4)محاسبة(A4)احصاء(A4)جزئي

205(A5)محاسبة(A5)احصاء(A5)جزئي(A5)رياضيات

206(B1)محاسبة(B1)احصاء(B1)جزئي(B1)رياضيات

207(B2)احصاء(B2)جزئي(B2)رياضيات(B2)محاسبة

208(B3)جزئي(B3)رياضيات(B3)محاسبة(B3)احصاء

301(B4)رياضيات(B4)محاسبة(B4)احصاء(B4)جزئي

302(B5)احصاء(B5)محاسبة(B5)رياضيات(B5)جزئي

303  (C1)محاسبة  (C1)احصاء  (C1)جزئي  (C1)رياضيات

304  (C2)احصاء  (C2)جزئي  (C2)رياضيات  (C2)محاسبة

305  (C3)جزئي  (C3)رياضيات  (C3)محاسبة  (C3)حصاء

306  (C4)رياضيات  (C4)محاسبة  (C4)احصاء  (C4)جزئي

307  (C5)جزئي  (C5)رياضيات  (C5)محاسبة  (C5)احصاء

308 (D1)محاسبة (D1)احصاء (D1)جزئي (D1)رياضيات

401 (D2)احصاء (D2)جزئي (D2)رياضيات (D2)محاسبة

402 (D3)جزئي (D3)رياضيات (D3)محاسبة (D3)احصاء

403 (D4)رياضيات (D4)محاسبة (D4)احصاء (D4)جزئي

404 (D5)رياضيات (D5)جزئي (D5)احصاء (D5)محاسبة

  Eرياضيات  Eجزئي .  إE  احصاء  E محاسبة  مدرج بن الصغير

  Fجزئي  .   إF    احصاء F    محاسبة F  رياضيات  مدرج  محمد خزار

G  احصاء  Gمحاسبة G رياضيات  Gجزئي .  إمدرج احمد يوسف

    H    محاسبة H   رياضيات   Hجزئي.      إH     احصاء(مجمع بالطيبي)مدرج  دقياني

مدخل للقانون Oمدخل للقانون Dمدخل للقانون B(مجمع بالطيبي)مدرج لحلوحي

مدخل للقانون Cمدخل للقانون A(مجمع بالطيبي)Gمدرج   

201(E1)محاسبة(E1)احصاء(E1)جزئي(E1)رياضيات

202(E2)احصاء(E2)جزئي(E2)رياضيات(E2)محاسبة

203(E3)جزئي(E3)رياضيات(E3)محاسبة(E3)احصاء

204(E4)رياضيات(E4)محاسبة(E4)احصاء(E4)جزئي

205(E5)محاسبة(E5)احصاء(E5)جزئي(E5)رياضيات

206(F1)محاسبة(F1)احصاء(F1)جزئي(F1)رياضيات

207(F2)احصاء(F2)جزئي(F2)رياضيات(F2)محاسبة

208(F3)جزئي(F3)رياضيات(F3)محاسبة(F3)احصاء

301(F4)رياضيات(F4)محاسبة(F4)احصاء(F4)جزئي

302(F5)احصاء(F5)محاسبة(F5)رياضيات(F5)جزئي

303  (G1)محاسبة  (G1)احصاء  (G1)جزئي  (G1)رياضيات

304  (G2)احصاء  (G2)جزئي  (G2)رياضيات  (G2)محاسبة

305  (G3)جزئي  (G3)رياضيات  (G3)محاسبة  (G3)احصاء

306  (G4)رياضيات  (G4)محاسبة  (G4)احصاء  (G4)جزئي

307  (G5)جزئي  (G5)رياضيات  (G5)محاسبة  (G5)احصاء

308 (H1)محاسبة (H1)احصاء (H1)جزئي (H1)رياضيات

401 (H2)احصاء (H2)جزئي (H2)رياضيات (H2)محاسبة

402 (H3)جزئي (H3)رياضيات (H3)محاسبة (H3)احصاء

403 (H4)رياضيات (H4)محاسبة (H4)احصاء (H4)جزئي

404 (H5)رياضيات (H5)جزئي (H5)احصاء (H5)محاسبة

405 (O1)محاسبة (O1)احصاء (O1)جزئي (O1)رياضيات

406 (O2)احصاء (O2)جزئي (O2)رياضيات (O2)محاسبة

407 (O3)جزئي (O3)رياضيات (O3)محاسبة (O3)احصاء

408 (O4)رياضيات (O4)محاسبة (O4)احصاء (O4)جزئي

102 (O5)محاسبة (O5)احصاء (O5)جزئي (O5)رياضيات

 Kرياضيات  Kجزئي .  إK  احصاء  K محاسبة  مدرج بن الصغير

  Lجزئي  .   إL    احصاء L    محاسبة L  رياضيات  مدرج  محمد خزار

M  احصاء  Mمحاسبة M رياضيات  Mجزئي .  إمدرج احمد يوسف

    N    محاسبة N   رياضيات   Nجزئي.      إN     احصاء(مجمع بالطيبي)مدرج  دقياني

201(B1)تاريخ الوقائع (B1)مدخل لإلقتصاد

202(B2)تاريخ الوقائع (B2)مدخل لإلقتصاد

203(B3)مدخل لإلقتصاد(B3)تاريخ الوقائع

204

205

206(L1)تاريخ الوقائع (L1)مدخل لإلقتصاد

207(L2)تاريخ الوقائع (L2)مدخل لإلقتصاد

208(L3)مدخل لإلقتصاد(L3)تاريخ الوقائع

301

302

303 (D1)تاريخ الوقائع (D1)مدخل لإلقتصاد

304 (D2)مدخل لإلقتصاد (D2)تاريخ الوقائع

305(D3)تاريخ الوقائع  (D3)مدخل لإلقتصاد

306(F1)تاريخ الوقائع (F1)مدخل لإلقتصاد

307(F2)تاريخ الوقائع (F2)مدخل لإلقتصاد

308(F3)مدخل لإلقتصاد(F3)تاريخ الوقائع

401

402

403(G1)مدخل لإلقتصاد(G1)تاريخ الوقائع 

404(G2)تاريخ الوقائع (G2)مدخل لإلقتصاد

405  (G3)تاريخ الوقائع (G3)مدخل لإلقتصاد

جزئي.إ Oمدرج بن الصغير  O احصاء O محاسبة O رياضيات Aلغة حية D لغة حية C لغة حية B لغة حية 

(B4)تاريخ الوقائع (B4)مدخل لإلقتصاد(L4)تاريخ الوقائع (L4)مدخل لإلقتصاد

(B5)تاريخ الوقائع (B5)مدخل لإلقتصاد(L5)تاريخ الوقائع (L5)مدخل لإلقتصاد

  (G4)مدخل لإلقتصاد(G4)تاريخ الوقائع

(G5)مدخل لإلقتصاد(G5)تاريخ الوقائع 

 (D4)تاريخ الوقائع(F4)تاريخ الوقائع (D4)مدخل لإلقتصاد(F4)مدخل لإلقتصاد

 (D5)تاريخ الوقائع(F5)تاريخ الوقائع (D5)مدخل لإلقتصاد(F5)مدخل لإلقتصاد

201(A1)تاريخ الوقائع (A1)مدخل لإلقتصاد

202(A2)مدخل لإلقتصاد(A2)تاريخ الوقائع

203(A3)تاريخ الوقائع (A3)مدخل لإلقتصاد

204

205(K1)تاريخ الوقائع (K1)مدخل لإلقتصاد

206(K2)مدخل لإلقتصاد(K2)تاريخ الوقائع

207(K3)تاريخ الوقائع (K3)مدخل لإلقتصاد

(مجمع بالطيبي)مدرج  دقياني

(مجمع بالطيبي)Gمدرج   

(مجمع بالطيبي)مدرج لحلوحي

 فً كل مجموعة 5 الى 1من :  االفواجA.B.C.D.E.F.G.H.K.L.M.N.O:          المجموعات
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208

301  (C1)مدخل لإلقتصاد(C1)تاريخ الوقائع

302(C2)تاريخ الوقائع (C2)مدخل لإلقتصاد

303  (C3)تاريخ الوقائع (C3)مدخل لإلقتصاد

304

305(E1)تاريخ الوقائع (E1)مدخل لإلقتصاد

306(E2)مدخل لإلقتصاد(E2)تاريخ الوقائع

307(E3)تاريخ الوقائع (E3)مدخل لإلقتصاد

308

401  (M1)مدخل لإلقتصاد(M1)تاريخ الوقائع

402(M2)تاريخ الوقائع (M2)مدخل لإلقتصاد

403  (M3)تاريخ الوقائع (M3)مدخل لإلقتصاد

مدرج بن الصغير

 لغة حية E لغة حية H لغة حية Lمدرج  محمد خزار

(E4)مدخل لإلقتصاد(E4)تاريخ الوقائع 

(E5)مدخل لإلقتصاد(E5)تاريخ الوقائع

(A4)تاريخ الوقائع (K4)تاريخ الوقائع (K4)مدخل لإلقتصاد

(A5)تاريخ الوقائع(K5)تاريخ الوقائع(K5)مدخل لإلقتصاد

  (C4)مدخل لإلقتصاد(C4)تاريخ الوقائع

(C5)مدخل لإلقتصاد(C5)تاريخ الوقائع 

(M4)تاريخ الوقائع (M4)مدخل لإلقتصاد(A4)مدخل لإلقتصاد

(M5)تاريخ الوقائع (M5)مدخل لإلقتصاد(A5)مدخل لإلقتصاد

201 (N1)تاريخ الوقائع (N1)مدخل لإلقتصاد

202 (N2)مدخل لإلقتصاد (N2)تاريخ الوقائع

203(N3)تاريخ الوقائع  (N3)مدخل لإلقتصاد

204 (H1)تاريخ الوقائع (H1)مدخل لإلقتصاد

205 (H2)مدخل لإلقتصاد (H2)تاريخ الوقائع

206(H3)تاريخ الوقائع  (H3)مدخل لإلقتصاد

207 (O1)تاريخ الوقائع (O1)مدخل لالقتصاد

208 (O2)مدخل لالقتصاد (O2)تاريخ الوقائع

301 (O3)تاريخ الوقائع (O3)مدخل لالقتصاد

302

303

304

305

306

307

308

401

402

403

404

405

406

407

408

102

 (N4)تاريخ الوقائع  (N4)مدخل لإلقتصاد (O4)تاريخ الوقائع

 (N5)تاريخ الوقائع  (N5)مدخل لإلقتصاد (O5)تاريخ الوقائع

 (O4)مدخل لالقتصاد (H4)مدخل لإلقتصاد (H4)تاريخ الوقائع

 (O5)مدخل لالقتصاد (H5)مدخل لإلقتصاد (H5)تاريخ الوقائع

(مجمع بالطيبي)مدرج  دقياني

مدرج احمد يوسف

M لغة حية 

K لغة حية 

N لغة حية 

F لغة حية 

 لغة حية Gمدرج احمد يوسف

 لغة حية O(مجمع بالطيبي) Gمدرج  

مدرج بن الصغير

مدرج  محمد خزار

(مجمع بالطيبي)مدرج  دقياني

(مجمع بالطيبي)مدرج لحلوحي

س
خمي

ال
ء
الربعا

ا



201(K1)محاسبة(K1)احصاء(K1)جزئي(K1)رياضيات

202(K2)احصاء(K2)جزئي(K2)رياضيات(K2)محاسبة

203(K3)جزئي(K3)رياضيات(K3)محاسبة(K3)احصاء

204(K4)رياضيات(K4)محاسبة(K4)احصاء(K4)جزئي

205(K5)محاسبة(K5)احصاء(K5)جزئي(K5)رياضيات

206(L1)محاسبة(L1)احصاء(L1)جزئي(L1)رياضيات

207(L2)احصاء(L2)جزئي(L2)رياضيات(L2)محاسبة

208(L3)جزئي(L3)رياضيات(L3)محاسبة(L3)احصاء

301(L4)رياضيات(L4)محاسبة(L4)احصاء(L4)جزئي

302(L5)احصاء(L5)محاسبة(L5)رياضيات(L5)جزئي

303  (M1)محاسبة  (M1)احصاء  (M1)جزئي  (M1)رياضيات

304  (M2)احصاء  (M2)جزئي  (M2)رياضيات  (M2)محاسبة

305  (M3)جزئي  (M3)رياضيات  (M3)محاسبة  (M3)محاسبة

306  (M4)رياضيات  (M4)محاسبة  (M4)احصاء  (M4)جزئي

307  (M5)جزئي  (M5)رياضيات  (M5)محاسبة  (M5)احصاء 

308 (N1)محاسبة (N1)احصاء (N1)جزئي (N1)رياضيات

401 (N2)احصاء (N2)جزئي (N2)رياضيات (N2)محاسبة

402 (N3)جزئي (N3)رياضيات (N3)محاسبة (N3)احصاء

403 (N4)رياضيات (N4)محاسبة (N4)احصاء (N4)جزئي

404 (N5)رياضيات (N5)جزئي (N5)احصاء (N5)محاسبة

  Aرياضيات  Aجزئي .  إA  احصاء  A محاسبة  مدرج بن الصغير

  Bجزئي  .   إB    احصاء B    محاسبة B  رياضيات  مدرج  محمد خزار

C  احصاء  Cمحاسبة C رياضيات  Cجزئي .  إمدرج احمد يوسف

    D    محاسبة D   رياضيات   Dجزئي.      إD     احصاء(مجمع بالطيبي)مدرج  دقياني

مدخل للقانون Mمدخل للقانون Kمدخل للقانون Gمدخل للقانون E(مجمع بالطيبي)مدرج لحلوحي

مدخل للقانون Nمدخل للقانون Lمدخل للقانون Hمدخل للقانون F(مجمع بالطيبي)Gمدرج   

201(A1)محاسبة(A1)احصاء(A1)جزئي(A1)رياضيات

202(A2)احصاء(A2)جزئي(A2)رياضيات(A2)محاسبة

203(A3)جزئي(A3)رياضيات(A3)محاسبة(A3)احصاء

204(A4)رياضيات(A4)محاسبة(A4)احصاء(A4)جزئي

205(A5)محاسبة(A5)احصاء(A5)جزئي(A5)رياضيات

206(B1)محاسبة(B1)احصاء(B1)جزئي(B1)رياضيات

207(B2)احصاء(B2)جزئي(B2)رياضيات(B2)محاسبة

208(B3)جزئي(B3)رياضيات(B3)محاسبة(B3)احصاء

301(B4)رياضيات(B4)محاسبة(B4)احصاء(B4)جزئي

302(B5)احصاء(B5)محاسبة(B5)رياضيات(B5)جزئي

303  (C1)محاسبة  (C1)احصاء  (C1)جزئي  (C1)رياضيات

304  (C2)احصاء  (C2)جزئي  (C2)رياضيات  (C2)محاسبة

305  (C3)جزئي  (C3)رياضيات  (C3)محاسبة  (C3)حصاء

306  (C4)رياضيات  (C4)محاسبة  (C4)احصاء  (C4)جزئي

307  (C5)جزئي  (C5)رياضيات  (C5)محاسبة  (C5)احصاء

308 (D1)محاسبة (D1)احصاء (D1)جزئي (D1)رياضيات

401 (D2)احصاء (D2)جزئي (D2)رياضيات (D2)محاسبة

402 (D3)جزئي (D3)رياضيات (D3)محاسبة (D3)احصاء

403 (D4)رياضيات (D4)محاسبة (D4)احصاء (D4)جزئي

404 (D5)رياضيات (D5)جزئي (D5)احصاء (D5)محاسبة

  Eرياضيات  Eجزئي .  إE  احصاء  E محاسبة  مدرج بن الصغير

  Fجزئي  .   إF    احصاء F    محاسبة F  رياضيات  مدرج  محمد خزار

G  احصاء  Gمحاسبة G رياضيات  Gجزئي .  إمدرج احمد يوسف

    H    محاسبة H   رياضيات   Hجزئي.      إH     احصاء(مجمع بالطيبي)مدرج  دقياني

جزئي.إ O(مجمع بالطيبي)مدرج لحلوحي  B مدخل للقانونD مدخل للقانونO مدخل للقانون

 احصاء Oمدخل للقانون Cمدخل للقانون A(مجمع بالطيبي)Gمدرج   

201(E1)محاسبة(E1)احصاء(E1)جزئي(E1)رياضيات

202(E2)احصاء(E2)جزئي(E2)رياضيات(E2)محاسبة

203(E3)جزئي(E3)رياضيات(E3)محاسبة(E3)احصاء

204(E4)رياضيات(E4)محاسبة(E4)احصاء(E4)جزئي

205(E5)محاسبة(E5)احصاء(E5)جزئي(E5)رياضيات

206(F1)محاسبة(F1)احصاء(F1)جزئي(F1)رياضيات

207(F2)احصاء(F2)جزئي(F2)رياضيات(F2)محاسبة

208(F3)جزئي(F3)رياضيات(F3)محاسبة(F3)احصاء

301(F4)رياضيات(F4)محاسبة(F4)احصاء(F4)جزئي

302(F5)احصاء(F5)محاسبة(F5)رياضيات(F5)جزئي

303  (G1)محاسبة  (G1)احصاء  (G1)جزئي  (G1)رياضيات

304  (G2)احصاء  (G2)جزئي  (G2)رياضيات  (G2)محاسبة

305  (G3)جزئي  (G3)رياضيات  (G3)محاسبة  (G3)احصاء

306  (G4)رياضيات  (G4)محاسبة  (G4)احصاء  (G4)جزئي

307  (G5)جزئي  (G5)رياضيات  (G5)محاسبة  (G5)احصاء

308 (H1)محاسبة (H1)احصاء (H1)جزئي (H1)رياضيات

401 (H2)احصاء (H2)جزئي (H2)رياضيات (H2)محاسبة

402 (H3)جزئي (H3)رياضيات (H3)محاسبة (H3)احصاء

403 (H4)رياضيات (H4)محاسبة (H4)احصاء (H4)جزئي

404 (H5)رياضيات (H5)جزئي (H5)احصاء (H5)محاسبة

405 (O1)محاسبة (O1)احصاء (O1)جزئي (O1)رياضيات

406 (O2)احصاء (O2)جزئي (O2)رياضيات (O2)محاسبة

407 (O3)جزئي (O3)رياضيات (O3)محاسبة (O3)احصاء

408 (O4)رياضيات (O4)محاسبة (O4)احصاء (O4)جزئي

102 (O5)محاسبة (O5)احصاء (O5)جزئي (O5)رياضيات

 Kرياضيات  Kجزئي .  إK  احصاء  K محاسبة  مدرج بن الصغير

  Lجزئي  .   إL    احصاء L    محاسبة L  رياضيات  مدرج  محمد خزار

M  احصاء  Mمحاسبة M رياضيات  Mجزئي .  إمدرج احمد يوسف

    N    محاسبة N   رياضيات   Nجزئي.      إN     احصاء(مجمع بالطيبي)مدرج  دقياني
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 رياضيات O محاسبة O(مجمع بالطيبي)مدرج لحلوحي

(مجمع بالطيبي)Gمدرج   

201(K1)محاسبة(K1)احصاء(K1)جزئي(K1)رياضيات

202(K2)احصاء(K2)جزئي(K2)رياضيات(K2)محاسبة

203(K3)جزئي(K3)رياضيات(K3)محاسبة(K3)احصاء

204(K4)رياضيات(K4)محاسبة(K4)احصاء(K4)جزئي

205(K5)محاسبة(K5)احصاء(K5)جزئي(K5)رياضيات

206(L1)محاسبة(L1)احصاء(L1)جزئي(L1)رياضيات

207(L2)احصاء(L2)جزئي(L2)رياضيات(L2)محاسبة

208(L3)جزئي(L3)رياضيات(L3)محاسبة(L3)احصاء

301(L4)رياضيات(L4)محاسبة(L4)احصاء(L4)جزئي

302(L5)احصاء(L5)محاسبة(L5)رياضيات(L5)جزئي

303  (M1)محاسبة  (M1)احصاء  (M1)جزئي  (M1)رياضيات

304  (M2)احصاء  (M2)جزئي  (M2)رياضيات  (M2)محاسبة

305  (M3)جزئي  (M3)رياضيات  (M3)محاسبة  (M3)محاسبة

306  (M4)رياضيات  (M4)محاسبة  (M4)احصاء  (M4)جزئي

307  (M5)جزئي  (M5)رياضيات  (M5)محاسبة  (M5)احصاء 

308 (N1)محاسبة (N1)احصاء (N1)جزئي (N1)رياضيات

401 (N2)احصاء (N2)جزئي (N2)رياضيات (N2)محاسبة

402 (N3)جزئي (N3)رياضيات (N3)محاسبة (N3)احصاء

403 (N4)رياضيات (N4)محاسبة (N4)احصاء (N4)جزئي

404 (N5)رياضيات (N5)جزئي (N5)احصاء (N5)محاسبة

جزئي.إ Oمدرج بن الصغير  O احصاء O محاسبة O محاسبة   رياضيات A  احصاء  Aجزئي .  إA  رياضياتA  

  Bجزئي  .   إB    احصاء B    محاسبة B  رياضيات  مدرج  محمد خزار

C  احصاء  Cمحاسبة C رياضيات  Cجزئي .  إمدرج احمد يوسف

    D    محاسبة D   رياضيات   Dجزئي.      إD     احصاء(مجمع بالطيبي)مدرج  دقياني

مدخل للقانون Mمدخل للقانون Kمدخل للقانون Gمدخل للقانون E(مجمع بالطيبي)مدرج لحلوحي

مدخل للقانون Nمدخل للقانون Lمدخل للقانون Hمدخل للقانون F(مجمع بالطيبي)Gمدرج   

201(A1)محاسبة(A1)احصاء(A1)جزئي(A1)رياضيات

202(A2)احصاء(A2)جزئي(A2)رياضيات(A2)محاسبة

203(A3)جزئي(A3)رياضيات(A3)محاسبة(A3)احصاء

204(A4)رياضيات(A4)محاسبة(A4)احصاء(A4)جزئي

205(A5)محاسبة(A5)احصاء(A5)جزئي(A5)رياضيات

206(B1)محاسبة(B1)احصاء(B1)جزئي(B1)رياضيات

207(B2)احصاء(B2)جزئي(B2)رياضيات(B2)محاسبة

208(B3)جزئي(B3)رياضيات(B3)محاسبة(B3)احصاء

301(B4)رياضيات(B4)محاسبة(B4)احصاء(B4)جزئي

302(B5)احصاء(B5)محاسبة(B5)رياضيات(B5)جزئي

303  (C1)محاسبة  (C1)احصاء  (C1)جزئي  (C1)رياضيات

304  (C2)احصاء  (C2)جزئي  (C2)رياضيات  (C2)محاسبة

305  (C3)جزئي  (C3)رياضيات  (C3)محاسبة  (C3)حصاء

306  (C4)رياضيات  (C4)محاسبة  (C4)احصاء  (C4)جزئي

307  (C5)جزئي  (C5)رياضيات  (C5)محاسبة  (C5)احصاء

308 (D1)محاسبة (D1)احصاء (D1)جزئي (D1)رياضيات

401 (D2)احصاء (D2)جزئي (D2)رياضيات (D2)محاسبة

402 (D3)جزئي (D3)رياضيات (D3)محاسبة (D3)احصاء

403 (D4)رياضيات (D4)محاسبة (D4)احصاء (D4)جزئي

404 (D5)رياضيات (D5)جزئي (D5)احصاء (D5)محاسبة

  Eرياضيات  Eجزئي .  إE  احصاء  E محاسبة  مدرج بن الصغير

  Fجزئي  .   إF    احصاء F    محاسبة F  رياضيات  مدرج  محمد خزار

G  احصاء  Gمحاسبة G رياضيات  Gجزئي .  إمدرج احمد يوسف

    H    محاسبة H   رياضيات   Hجزئي.      إH     احصاء(مجمع بالطيبي)مدرج  دقياني

مدخل للقانون Dمدخل للقانون Bمدخل للقانون O(مجمع بالطيبي)مدرج لحلوحي

مدخل للقانون Cمدخل للقانون A(مجمع بالطيبي)Gمدرج   

201(E1)محاسبة(E1)احصاء(E1)جزئي(E1)رياضيات

202(E2)احصاء(E2)جزئي(E2)رياضيات(E2)محاسبة

203(E3)جزئي(E3)رياضيات(E3)محاسبة(E3)احصاء

204(E4)رياضيات(E4)محاسبة(E4)احصاء(E4)جزئي

205(E5)محاسبة(E5)احصاء(E5)جزئي(E5)رياضيات

206(F1)محاسبة(F1)احصاء(F1)جزئي(F1)رياضيات

207(F2)احصاء(F2)جزئي(F2)رياضيات(F2)محاسبة

208(F3)جزئي(F3)رياضيات(F3)محاسبة(F3)احصاء

301(F4)رياضيات(F4)محاسبة(F4)احصاء(F4)جزئي

302(F5)احصاء(F5)محاسبة(F5)رياضيات(F5)جزئي

303  (G1)محاسبة  (G1)احصاء  (G1)جزئي  (G1)رياضيات

304  (G2)احصاء  (G2)جزئي  (G2)رياضيات  (G2)محاسبة

305  (G3)جزئي  (G3)رياضيات  (G3)محاسبة  (G3)احصاء

306  (G4)رياضيات  (G4)محاسبة  (G4)احصاء  (G4)جزئي

307  (G5)جزئي  (G5)رياضيات  (G5)محاسبة  (G5)احصاء

308 (H1)محاسبة (H1)احصاء (H1)جزئي (H1)رياضيات

401 (H2)احصاء (H2)جزئي (H2)رياضيات (H2)محاسبة

402 (H3)جزئي (H3)رياضيات (H3)محاسبة (H3)احصاء

403 (H4)رياضيات (H4)محاسبة (H4)احصاء (H4)جزئي

404 (H5)رياضيات (H5)جزئي (H5)احصاء (H5)محاسبة

405 (O1)محاسبة (O1)احصاء (O1)جزئي (O1)رياضيات

406 (O2)احصاء (O2)جزئي (O2)رياضيات (O2)محاسبة

407 (O3)جزئي (O3)رياضيات (O3)محاسبة (O3)احصاء

408 (O4)رياضيات (O4)محاسبة (O4)احصاء (O4)جزئي

102 (O5)محاسبة (O5)احصاء (O5)جزئي (O5)رياضيات

 Kرياضيات  Kجزئي .  إK  احصاء  K محاسبة  مدرج بن الصغير

  Lجزئي  .   إL    احصاء L    محاسبة L  رياضيات  مدرج  محمد خزار

M  احصاء  Mمحاسبة M رياضيات  Mجزئي .  إمدرج احمد يوسف

    N    محاسبة N   رياضيات   Nجزئي.      إN     احصاء(مجمع بالطيبي)مدرج  دقياني

(مجمع بالطيبي)مدرج  لحلوحي
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