
الرقم األكاديمى

تطبيقات 

محاسبية على 

الحاسب   

درجتان

اقتصاديات 

التجارة الدولية 

  درجتان

أصول 

المراجعة 

درجتان

إدارة عامة 

درجتان

إحصاء 

تحليلي   

درجتان

    1تكاليف

درجتان

30011.51.60.91.42.01.4

30021.71.41.62.01.51.8

30031.71.61.51.72.01.8

30041.71.41.51.71.81.9

30051.71.41.32.01.51.8

30061.50.81.41.81.81.6

30071.61.21.41.81.51.9

30081.71.21.41.81.81.8

30091.61.21.3

غير محدد 

1.81.9النموذج

30101.71.21.81.92.01.9

30111.71.20.61.81.81.8

30121.61.61.11.61.51.6

30131.61.41.41.51.81.6

30141.61.21.21.71.81.9

حولحولحولحولحولحول3015

30161.11.41.41.71.51.5

30171.71.41.21.51.51.8

30181.61.41.81.91.81.9

30191.71.41.81.91.51.8

30201.40.81.51.71.51.6

30211.41.01.41.81.51.6

 2019 / 2018الفصل الدراسي األول / نتيجة أعمال السنة 

(شعبة عامة)شعبة اللغة االنجليزية / الفرقة الثالثة 



الرقم األكاديمى

تطبيقات 

محاسبية على 

الحاسب   

درجتان

اقتصاديات 

التجارة الدولية 

  درجتان

أصول 

المراجعة 

درجتان

إدارة عامة 

درجتان

إحصاء 

تحليلي   

درجتان

    1تكاليف

درجتان

 2019 / 2018الفصل الدراسي األول / نتيجة أعمال السنة 

(شعبة عامة)شعبة اللغة االنجليزية / الفرقة الثالثة 

30220.61.41.11.91.51.5

30230.51.21.31.31.51.5

30240.70.61.21.91.51.6

30251.41.01.11.71.51.6

30261.61.00.41.61.51.6

30271.31.21.11.61.81.8

30281.21.21.61.41.81.8

30291.31.01.21.81.51.6

30301.61.61.40.81.51.6

30311.61.40.51.81.81.9

30322.01.41.51.81.01.9

حولحولحولحولحولحول3033

30341.71.41.21.31.51.5

30351.61.61.01.42.01.6

30361.61.61.41.81.81.8

30371.71.41.71.81.81.9

30382.01.61.21.82.01.6

30391.61.4

غير محدد 

2.02.01.9النموذج

30401.71.81.41.81.81.9

30411.61.61.31.81.81.9

30421.61.61.71.81.81.9



الرقم األكاديمى

تطبيقات 

محاسبية على 

الحاسب   

درجتان

اقتصاديات 

التجارة الدولية 

  درجتان

أصول 

المراجعة 

درجتان

إدارة عامة 

درجتان

إحصاء 

تحليلي   

درجتان

    1تكاليف

درجتان

 2019 / 2018الفصل الدراسي األول / نتيجة أعمال السنة 

(شعبة عامة)شعبة اللغة االنجليزية / الفرقة الثالثة 

30431.71.61.61.91.51.5

30441.61.41.21.81.81.8

30451.71.61.51.81.81.0

30462.01.61.51.81.01.8

30471.71.21.41.42.01.3

30481.70.81.71.91.81.1

30491.71.61.41.81.81.3

30501.71.41.62.02.01.8

30512.01.61.72.02.01.4

30521.31.41.92.02.02.0

30531.71.21.52.02.01.9

30541.61.01.71.52.01.9

30551.91.41.62.02.01.9

30561.61.40.91.52.01.6

30571.71.21.72.01.81.9

30582.01.6

غير محدد 

1.82.01.5النموذج

30591.71.21.72.01.81.9

30601.81.21.71.81.51.9

30611.71.21.41.91.82.0

30621.71.21.51.81.82.0

30630.51.21.01.31.82.0



الرقم األكاديمى

تطبيقات 

محاسبية على 

الحاسب   

درجتان

اقتصاديات 

التجارة الدولية 

  درجتان

أصول 

المراجعة 

درجتان

إدارة عامة 

درجتان

إحصاء 

تحليلي   

درجتان

    1تكاليف

درجتان

 2019 / 2018الفصل الدراسي األول / نتيجة أعمال السنة 

(شعبة عامة)شعبة اللغة االنجليزية / الفرقة الثالثة 

30641.71.41.61.91.81.6

30651.51.21.61.71.81.8

30661.71.41.51.81.81.6

30671.91.41.41.81.51.6

30681.41.20.91.41.81.5

30691.71.21.41.51.51.8

30701.71.41.51.81.51.9

30711.51.21.41.51.51.8

30721.90.41.92.01.81.5

30730.90.80.71.81.81.3

30741.71.41.01.91.31.9

30751.51.21.41.51.31.8

30761.71.01.02.01.52.0

30770.71.21.21.21.81.3

30781.71.01.21.71.51.9

30791.11.61.31.61.81.9

30801.61.61.51.81.81.9

30811.21.61.21.41.81.5

30821.41.20.82.01.81.8

30831.41.21.61.81.81.9

30842.01.21.92.01.81.8



الرقم األكاديمى

تطبيقات 

محاسبية على 

الحاسب   

درجتان

اقتصاديات 

التجارة الدولية 

  درجتان

أصول 

المراجعة 

درجتان

إدارة عامة 

درجتان

إحصاء 

تحليلي   

درجتان

    1تكاليف

درجتان

 2019 / 2018الفصل الدراسي األول / نتيجة أعمال السنة 

(شعبة عامة)شعبة اللغة االنجليزية / الفرقة الثالثة 

30851.51.41.41.61.82.0

30861.51.41.41.81.81.8

حولحولحولحولحولحول3087

30881.71.81.01.91.81.5

30891.51.20.91.31.81.1

30900.81.21.01.31.51.3

30911.71.61.31.52.01.8

30921.51.6

غير محدد 

1.92.01.9النموذج

30931.41.2

غير محدد 

1.61.51.4النموذج

30941.61.20.61.61.51.8

30951.21.00.71.42.01.8

30961.31.60.71.82.01.8

30971.71.20.61.52.01.3

30981.61.21.31.31.00.9

30991.41.40.71.32.01.3

31000.71.20.61.41.52.0

31011.71.61.71.82.01.9

31021.81.61.22.02.01.8

31031.71.61.61.81.82.0

31041.81.61.61.92.01.9

31051.41.20.5

غير محدد 

2.02.0النموذج



الرقم األكاديمى

تطبيقات 

محاسبية على 

الحاسب   

درجتان

اقتصاديات 

التجارة الدولية 

  درجتان

أصول 

المراجعة 

درجتان

إدارة عامة 

درجتان

إحصاء 

تحليلي   

درجتان

    1تكاليف

درجتان

 2019 / 2018الفصل الدراسي األول / نتيجة أعمال السنة 

(شعبة عامة)شعبة اللغة االنجليزية / الفرقة الثالثة 

31061.41.41.11.81.81.8

31071.61.41.21.61.51.9

31081.71.61.72.02.01.9

31091.61.41.11.82.01.9

31101.31.21.51.91.81.9

31111.31.60.71.42.01.6

حولحولحولحولحولحول3112

31131.11.01.71.91.81.8

31141.81.41.21.82.01.5

31151.81.41.31.51.51.9

31161.51.61.71.81.81.6

31171.51.01.71.91.81.8

31181.31.20.61.31.51.1

31191.71.60.41.72.01.9

31200.91.00.31.41.51.3

31211.51.21.21.91.51.5

31222.01.41.21.81.51.6

31231.71.01.41.82.01.6

31241.61.21.52.01.51.6

31251.51.21.51.91.81.5

31261.61.01.61.71.81.6



الرقم األكاديمى

تطبيقات 

محاسبية على 

الحاسب   

درجتان

اقتصاديات 

التجارة الدولية 

  درجتان

أصول 

المراجعة 

درجتان

إدارة عامة 

درجتان

إحصاء 

تحليلي   

درجتان

    1تكاليف

درجتان

 2019 / 2018الفصل الدراسي األول / نتيجة أعمال السنة 

(شعبة عامة)شعبة اللغة االنجليزية / الفرقة الثالثة 

31271.31.21.31.81.81.8

31281.70.81.32.01.81.9

31291.71.61.22.01.81.9

31301.61.01.61.71.81.8

31311.71.21.12.01.81.8

31321.70.81.51.92.01.8

31331.70.81.71.82.01.8

31341.31.41.21.91.80.8

31351.70.61.22.01.81.9

31361.70.81.71.82.01.8

31371.61.01.72.01.81.5

31381.50.81.3

غير محدد 

1.81.8النموذج

31391.71.41.82.01.81.8

31401.60.61.82.01.81.8

31411.71.01.11.41.81.8

غحولغغغغ3142

31431.61.01.82.02.01.5

31441.91.41.31.81.82.0

31451.61.01.42.02.01.9

31460.91.41.61.91.81.9

31471.41.21.31.91.51.5



الرقم األكاديمى

تطبيقات 

محاسبية على 

الحاسب   

درجتان

اقتصاديات 

التجارة الدولية 

  درجتان

أصول 

المراجعة 

درجتان

إدارة عامة 

درجتان

إحصاء 

تحليلي   

درجتان

    1تكاليف

درجتان

 2019 / 2018الفصل الدراسي األول / نتيجة أعمال السنة 

(شعبة عامة)شعبة اللغة االنجليزية / الفرقة الثالثة 

31480.80.60.91.80.51.0

31490.71.41.01.62.01.6

31501.21.01.31.81.81.5

31511.71.20.91.31.01.0

31521.61.21.01.42.01.8

31531.61.21.01.61.31.8

31541.50.61.51.31.31.3

غغغغغغ3155

31561.61.21.51.81.81.8

31571.71.21.31.82.00.5

31581.51.01.71.81.51.4

31591.61.20.81.81.31.9

1.72.01.8غ31601.81.4

31611.71.41.11.82.01.8

31621.31.41.11.41.81.8

31631.21.0

غير محدد 

2.01.81.9النموذج

31641.41.01.11.62.01.6

31651.71.21.31.81.01.8

31661.51.41.01.42.01.3

31671.31.21.32.01.81.0

31681.11.40.91.80.01.5



الرقم األكاديمى

تطبيقات 

محاسبية على 

الحاسب   

درجتان

اقتصاديات 

التجارة الدولية 

  درجتان

أصول 

المراجعة 

درجتان

إدارة عامة 

درجتان

إحصاء 

تحليلي   

درجتان

    1تكاليف

درجتان

 2019 / 2018الفصل الدراسي األول / نتيجة أعمال السنة 

(شعبة عامة)شعبة اللغة االنجليزية / الفرقة الثالثة 

31691.91.41.11.82.00.9

31701.51.21.31.92.00.0

31711.51.41.61.42.01.5

31720.91.41.01.71.51.6

31731.51.01.71.81.51.8

31741.91.41.71.82.01.9

31750.80.80.7

غير محدد 

1.30.8النموذج

31761.61.21.61.81.51.5

31771.41.41.61.82.01.6

31781.31.21.32.01.51.8

31791.60.81.71.81.51.3

31801.51.0

غير محدد 

2.01.51.0النموذج

31811.71.41.52.02.01.8

31821.71.41.51.81.81.8

31831.71.21.71.81.81.8

31841.71.21.71.81.81.8

31851.41.20.91.61.81.0

31861.61.2

غير محدد 

1.81.81.8النموذج

31871.41.41.11.81.81.6

31881.41.20.91.11.30.9

غغغغغغ3189



الرقم األكاديمى

تطبيقات 

محاسبية على 

الحاسب   

درجتان

اقتصاديات 

التجارة الدولية 

  درجتان

أصول 

المراجعة 

درجتان

إدارة عامة 

درجتان

إحصاء 

تحليلي   

درجتان

    1تكاليف

درجتان

 2019 / 2018الفصل الدراسي األول / نتيجة أعمال السنة 

(شعبة عامة)شعبة اللغة االنجليزية / الفرقة الثالثة 

31901.71.21.11.81.81.8

31911.71.21.12.01.81.9

31921.61.2

غير محدد 

2.01.81.8النموذج

31931.61.2

غير محدد 

النموذج

غير محدد 

1.81.8النموذج

31941.71.41.52.01.81.9

31951.71.21.02.01.81.8

31961.81.21.42.01.81.8

31971.71.2

غير محدد 

2.02.02.0النموذج

31981.71.20.91.91.81.8

31991.51.21.01.81.81.6

32001.71.41.42.01.81.9

32011.71.41.01.81.81.1

32020.91.00.51.81.01.8

32031.81.20.71.91.81.6

32041.91.21.22.01.81.9

غغغغغغ3205

32061.71.21.42.01.81.8

32071.61.20.71.81.81.6

حولحولحولحولحولحول3208

32091.61.4

غير محدد 

1.81.81.8النموذج

32101.71.21.11.91.81.8



الرقم األكاديمى

تطبيقات 

محاسبية على 

الحاسب   

درجتان

اقتصاديات 

التجارة الدولية 

  درجتان

أصول 

المراجعة 

درجتان

إدارة عامة 

درجتان

إحصاء 

تحليلي   

درجتان

    1تكاليف

درجتان

 2019 / 2018الفصل الدراسي األول / نتيجة أعمال السنة 

(شعبة عامة)شعبة اللغة االنجليزية / الفرقة الثالثة 

32110.71.40.51.81.31.9

32120.91.01.01.61.31.6

1.31.3غغ32131.61.2

32141.40.81.11.81.01.9

32152.01.41.61.91.81.6

32160.71.00.92.01.51.8

32172.01.61.31.82.01.0

32181.41.41.62.01.81.9

غغغغغغ3219

32202.01.21.61.91.81.8

32211.91.21.61.91.81.8

32221.31.21.51.91.01.4

32231.51.40.51.81.51.5

32241.61.40.81.81.81.6

32252.01.41.41.91.81.8

32261.11.01.11.81.31.9

32271.91.21.61.91.81.8

32281.81.61.51.81.30.8

32291.31.41.11.70.01.8

32301.91.6

غير محدد 

2.02.01.8النموذج

32311.91.01.62.01.81.6



الرقم األكاديمى

تطبيقات 

محاسبية على 

الحاسب   

درجتان

اقتصاديات 

التجارة الدولية 

  درجتان

أصول 

المراجعة 

درجتان

إدارة عامة 

درجتان

إحصاء 

تحليلي   

درجتان

    1تكاليف

درجتان

 2019 / 2018الفصل الدراسي األول / نتيجة أعمال السنة 

(شعبة عامة)شعبة اللغة االنجليزية / الفرقة الثالثة 

32320.91.61.61.71.31.1

32331.51.01.11.91.81.6

32341.51.01.62.01.81.8

32351.31.41.31.71.81.9

32361.51.80.61.81.01.8

32371.61.20.91.81.51.6

32381.51.61.31.82.01.9

32390.91.61.51.81.31.9

32400.81.20.61.81.51.8

32412.00.81.41.31.51.8

32422.01.61.11.91.51.6

32432.01.01.61.81.81.8

32440.81.21.11.81.51.5

32451.30.61.02.01.51.5

32461.60.61.11.31.31.5

32471.30.61.31.31.31.5

1.4غ32481.81.40.21.5

32492.01.41.41.61.51.8

32501.51.6

غير محدد 

1.81.51.5النموذج

32511.61.4

غير محدد 

النموذج

غير محدد 

1.81.8النموذج

32520.81.20.71.60.50.8



الرقم األكاديمى

تطبيقات 

محاسبية على 

الحاسب   

درجتان

اقتصاديات 

التجارة الدولية 

  درجتان

أصول 

المراجعة 

درجتان

إدارة عامة 

درجتان

إحصاء 

تحليلي   

درجتان

    1تكاليف

درجتان

 2019 / 2018الفصل الدراسي األول / نتيجة أعمال السنة 

(شعبة عامة)شعبة اللغة االنجليزية / الفرقة الثالثة 

غغغغغغ3253

32541.91.01.61.81.51.6

32551.31.21.51.51.51.6

32562.01.41.01.51.81.8

32571.20.61.30.91.31.5

32581.71.40.81.31.81.8

32591.20.8

غير محدد 

2.01.51.6النموذج

32601.61.21.11.72.01.8

32611.31.61.41.61.81.8

32621.91.21.51.81.8

32630.91.21.21.71.81.5

32641.51.61.51.81.81.8

32652.01.01.91.81.51.8

32662.01.61.41.81.51.6

32672.01.41.61.81.51.5

32681.71.21.41.31.31.4

32691.61.61.5

غير محدد 

1.81.8النموذج

32701.91.21.41.61.51.6

32711.30.6

غير محدد 

1.51.51.5النموذج

32721.51.4

غير محدد 

1.91.81.8النموذج

32731.61.21.41.91.81.9



الرقم األكاديمى

تطبيقات 

محاسبية على 

الحاسب   

درجتان

اقتصاديات 

التجارة الدولية 

  درجتان

أصول 

المراجعة 

درجتان

إدارة عامة 

درجتان

إحصاء 

تحليلي   

درجتان

    1تكاليف

درجتان

 2019 / 2018الفصل الدراسي األول / نتيجة أعمال السنة 

(شعبة عامة)شعبة اللغة االنجليزية / الفرقة الثالثة 

32741.71.41.31.91.81.8

32751.61.0

غير محدد 

1.71.81.8النموذج

32761.51.4

غير محدد 

1.71.51.6النموذج

32771.91.21.31.81.51.9

32781.61.41.51.92.01.9

1.01.71.01.3غ32790.8

غغ1.31.4غ32801.3

32811.81.41.31.91.81.9

32821.61.21.41.81.81.9

32831.61.2

غير محدد 

1.81.31.9النموذج

32841.61.21.41.81.81.9

32851.71.61.52.01.82.0

32861.51.20.81.81.51.8

32871.61.61.51.71.51.8

32881.91.40.71.51.51.9

32891.61.41.41.81.51.9

32901.81.4

غير محدد 

1.41.81.9النموذج

32911.41.2

غير محدد 

1.51.51.8النموذج

32921.61.01.41.21.51.8

32930.71.40.51.51.01.3

32940.71.61.31.91.51.8



الرقم األكاديمى

تطبيقات 

محاسبية على 

الحاسب   

درجتان

اقتصاديات 

التجارة الدولية 

  درجتان

أصول 

المراجعة 

درجتان

إدارة عامة 

درجتان

إحصاء 

تحليلي   

درجتان

    1تكاليف

درجتان

 2019 / 2018الفصل الدراسي األول / نتيجة أعمال السنة 

(شعبة عامة)شعبة اللغة االنجليزية / الفرقة الثالثة 

32951.81.4

غير محدد 

1.91.81.9النموذج

32961.21.41.51.91.82.0

32971.71.40.81.91.81.8

32981.61.41.42.01.82.0

غغ3299

غير محدد 

غغ1.8النموذج

33001.61.21.31.91.81.9

33011.91.01.22.01.82.0

33021.91.01.41.81.81.8

33031.80.8

غير محدد 

2.01.81.9النموذج

غغغغغغ3304

غغغغغغ3305

33061.81.21.22.01.81.8

33071.91.21.41.91.81.9

33081.81.21.22.01.31.9

33091.71.21.22.01.81.9

غغغغغغ3310

33111.81.21.62.01.81.9

33121.61.41.72.01.81.9

33131.51.21.22.01.82.0

33140.81.41.01.91.81.9

33151.90.81.41.91.82.0



الرقم األكاديمى

تطبيقات 

محاسبية على 

الحاسب   

درجتان

اقتصاديات 

التجارة الدولية 

  درجتان

أصول 

المراجعة 

درجتان

إدارة عامة 

درجتان

إحصاء 

تحليلي   

درجتان

    1تكاليف

درجتان

 2019 / 2018الفصل الدراسي األول / نتيجة أعمال السنة 

(شعبة عامة)شعبة اللغة االنجليزية / الفرقة الثالثة 

33161.31.40.31.82.01.8

33172.01.41.91.92.01.8

33181.61.21.52.01.51.9

33191.51.21.42.01.82.0

33201.71.20.41.91.51.9

غغغغغغ3321

33221.51.01.61.81.51.9

33231.41.01.32.01.81.9

33241.61.4

غير محدد 

1.91.81.9النموذج

33251.51.01.62.01.82.0

33260.91.41.72.01.81.9

33271.20.61.61.81.81.8

1.81.9غع33281.71.6

33291.61.21.41.81.31.5

33301.61.2

غير محدد 

2.01.81.9النموذج

33311.31.61.71.62.01.5

غغغغغغ3332

33331.61.61.51.52.01.9

33341.71.21.52.02.01.8

غغغغغغ3335

33361.71.61.21.91.81.8



الرقم األكاديمى

تطبيقات 

محاسبية على 

الحاسب   

درجتان

اقتصاديات 

التجارة الدولية 

  درجتان

أصول 

المراجعة 

درجتان

إدارة عامة 

درجتان

إحصاء 

تحليلي   

درجتان

    1تكاليف

درجتان

 2019 / 2018الفصل الدراسي األول / نتيجة أعمال السنة 

(شعبة عامة)شعبة اللغة االنجليزية / الفرقة الثالثة 

33371.61.61.31.81.81.8

33381.61.61.51.91.81.8

33391.61.61.32.01.51.8

33401.81.61.31.81.31.6

33411.61.61.22.02.01.9

33421.61.41.32.02.02.0

33431.61.61.72.02.01.9

33441.61.61.22.02.01.6

33451.51.41.62.02.01.5

33461.51.61.21.91.81.8

33471.71.61.61.91.81.5

حولحولحولحولحولحول3348

33491.71.61.21.81.81.8

غ1.8غ1.2غغ3361

غغ1.51.3غ33621.7

غغغغغغ3363

غغغغ1.4غ3364

غغغغغغ3365

غغغغغ33660.8

غ2.0غغغغ3367

غ1.5غ1.3غ33681.4



الرقم األكاديمى

تطبيقات 

محاسبية على 

الحاسب   

درجتان

اقتصاديات 

التجارة الدولية 

  درجتان

أصول 

المراجعة 

درجتان

إدارة عامة 

درجتان

إحصاء 

تحليلي   

درجتان

    1تكاليف

درجتان

 2019 / 2018الفصل الدراسي األول / نتيجة أعمال السنة 

(شعبة عامة)شعبة اللغة االنجليزية / الفرقة الثالثة 

1.9غغغغ33691.7

غ1.5غ1.2غغ3370

غغغغغغ3371

1.81.3غغغ33721.4

غ33731.7

غير محدد 

غ1.5غالنموذج

0.80.71.52.0غ33741.7

غغغغغغ3375

0.4غغغغ33761.2

غغغغغغ3377

غغغ0.8غغ3378

غغغغغغ3379

غ33801.5

غير محدد 

غغغالنموذج

غغغغغغ3381

غغغغغغ3382


