
الرقم 

األكاديمى

إدارة 

احتياجات 

درجتان

ادارة 

انتاج 

درجتان

اقتصاد 

تحليلى 

درجتان

مبادئ 

التأمين 

درجتان

رياضة 

مالية 

درجتان

محاسبة 

  2شركات

درجتان

20011.501.21.60.71.4

غغغغغغ2002

2003
غير محدد 

النموذج
1.11.11.50.81.1

20041.21.61.21.81.51.4

20051.20.91.11.61.31.1

2006
غير محدد 

النموذج
1.41.21.41.01.0

20071.21.30.71.30.81.1

20081.31.50.91.71.21.3

20091.310.81.41.51.0

20101.31.20.71.30.81.3

20111.11.11.31.60.81.3

20121.91.11.21.81.31.3

20131.71.20.91.50.70.9

20141.2
غير محدد 

النموذج
1.51.80.81.3

20151.110.91.30.51.1

20161.71.61.61.60.81.4

20171.21.51.21.91.71.4

20181.80.91.21.50.71.0

20191.30.81.11.60.21.4

20201.10.51.51.61.21.1

حولحولحولحولحولحول2021

20221.611.11.21.31.0

20231.211.51.61.21.0

حولحولحولحولحولحول2024

 2019 / 2018الفصل الدراسي األول / نتيجة أعمال السنة 

شعبة اللغة االنجليزية/ الفرقة الثانية 



الرقم 

األكاديمى

إدارة 

احتياجات 

درجتان

ادارة 

انتاج 

درجتان

اقتصاد 

تحليلى 

درجتان

مبادئ 

التأمين 

درجتان

رياضة 

مالية 

درجتان

محاسبة 

  2شركات

درجتان

 2019 / 2018الفصل الدراسي األول / نتيجة أعمال السنة 

شعبة اللغة االنجليزية/ الفرقة الثانية 

20251.40.60.91.41.01.0

20261.20.81.61.40.51.4

20271.21.21.61.81.01.4

20281.50.51.11.60.81.4

20291.70.90.91.51.30.9

20301.30.90.91.41.31.0

20311.50.91.61.71.01.4

20321.31.21.61.61.71.1

غغغغغغ2033

20341.51.21.51.61.51.0

20351.711.51.81.51.1

20361.111.31.71.51.4

20371.41.21.51.21.51.1

20381.51.41.61.41.51.3

20391.61.21.61.31.31.1

20401.51.21.21.71.01.1

20411.31.41.51.21.21.4

غغغغغغ2042

20431.31.31.51.51.21.0

حولحولحولحولحولحول2044

2045
غير محدد 

النموذج

غير محدد 

النموذج
1.11.51.31.1

20461.40.61.511.00.6

20471.21.20.81.61.20.9

2048
غير محدد 

النموذج
0.51.11.50.81.4



الرقم 

األكاديمى

إدارة 

احتياجات 

درجتان

ادارة 

انتاج 

درجتان

اقتصاد 

تحليلى 

درجتان

مبادئ 

التأمين 

درجتان

رياضة 

مالية 

درجتان

محاسبة 

  2شركات

درجتان

 2019 / 2018الفصل الدراسي األول / نتيجة أعمال السنة 

شعبة اللغة االنجليزية/ الفرقة الثانية 

20491.30.71.51.11.21.3

20501.10.71.21.71.21.4

1.1غ1.51.6غ20511.5

20521.51.51.51.61.31.3

20531.51.31.51.61.51.1

20541.51.61.31.41.31.1

20551.51.21.51.80.71.3

حولحولحولحولحولحول2056

20570.6
غير محدد 

النموذج
1.11.61.01.5

20581.61.51.31.31.31.3

20591.61.51.31.81.21.0

حولحولحولحولحولحول2060

20611.51.31.21.11.00.9

20621.21.11.21.70.80.5

206311.40.91.40.80.8

20641.60.60.81.31.20.9

20651.111.11.40.80.6

20661.71.30.71.71.31.5

20671.51.11.31.90.81.1

206821.71.21.90.81.6

20691.21.30.91.71.21.0

20701.41.30.81.41.31.0

20711.61.50.71.61.31.4

20721.81.41.11.61.21.0



الرقم 

األكاديمى

إدارة 

احتياجات 

درجتان

ادارة 

انتاج 

درجتان

اقتصاد 

تحليلى 

درجتان

مبادئ 

التأمين 

درجتان

رياضة 

مالية 

درجتان

محاسبة 

  2شركات

درجتان

 2019 / 2018الفصل الدراسي األول / نتيجة أعمال السنة 

شعبة اللغة االنجليزية/ الفرقة الثانية 

20731.51.61.21.81.31.1

20741.41.10.51.51.31.3

20751.21.30.81.60.81.1

20761.21.30.81.71.20.9

20771.41.30.91.60.81.1

20781.61.51.61.50.71.1

20791.11.30.81.30.80.6

20801.11.10.81.50.70.6

20811.210.91.81.21.1

20821.21.50.91.61.21.5

20831.61.50.71.71.21.1

20841.5
غير محدد 

النموذج
0.91.71.21.1

20851.11.40.71.50.81.0

20861.31.20.71.51.50.8

حولحولحولحولحولحول2087

20881.21.20.81.30.71.1

20890.91.30.51.40.81.0

20901.61.60.51.51.20.9

20911.41.11.21.61.00.9

20921.61.31.11.61.01.4

20931.51.50.91.71.21.4

20941.91.41.221.51.5

20951.411.11.60.81.4

حولحولحولحولحولحول2096



الرقم 

األكاديمى

إدارة 

احتياجات 

درجتان

ادارة 

انتاج 

درجتان

اقتصاد 

تحليلى 

درجتان

مبادئ 

التأمين 

درجتان

رياضة 

مالية 

درجتان

محاسبة 

  2شركات

درجتان

 2019 / 2018الفصل الدراسي األول / نتيجة أعمال السنة 

شعبة اللغة االنجليزية/ الفرقة الثانية 

20971.410.80.71.00.9

20981.110.71.21.31.1

2099
غير محدد 

النموذج
1.30.811.30.9

21001.51.20.90.80.81.3

210121.82.01.51.51.5

21021.31.21.31.70.81.4

21031.81.52.01.61.21.6

210410.70.80.70.50.8

21051.41.41.11.31.71.1

21061.41.11.11.20.51.1

21071.11.51.11.41.21.4

21081.51.30.71.41.21.0

21091.10.51.21.70.81.4

21101.51.10.41.51.31.1

21111.60.80.81.51.31.4

21121.61.31.21.61.01.4

21131.71.41.31.61.01.4

21141.50.61.31.10.81.3

21151.41.10.91.51.21.1

21161.10.91.21.61.21.5

21171.20.90.811.01.5

21181.51.31.31.71.21.4

21191.30.91.21.70.81.4

21201.81.41.11.71.21.5



الرقم 

األكاديمى

إدارة 

احتياجات 

درجتان

ادارة 

انتاج 

درجتان

اقتصاد 

تحليلى 

درجتان

مبادئ 

التأمين 

درجتان

رياضة 

مالية 

درجتان

محاسبة 

  2شركات

درجتان

 2019 / 2018الفصل الدراسي األول / نتيجة أعمال السنة 

شعبة اللغة االنجليزية/ الفرقة الثانية 

غغغحولغحول2121

21221.51.41.21.71.21.5

21231.71.51.71.71.21.5

21241.71.71.51.41.71.3

2125
غير محدد 

النموذج
1.21.31.21.31.4

حولحولحولحولحولحول2126

21271.81.31.71.61.31.5

21281.61.50.81.21.01.1

21291.30.70.71.20.81.4

21301.61.51.61.41.51.3

21310.70.80.811.21.0

21320.911.31.41.01.5

2133
غير محدد 

النموذج

غير محدد 

النموذج
1.31.51.31.1

21341.41.31.61.40.71.3

21351.61.71.31.61.50.8

21361.11.50.81.51.20.8

2137
غير محدد 

النموذج
1.51.11.41.71.3

21381.40.90.51.41.01.1

2139
غير محدد 

النموذج

غير محدد 

النموذج
0.80.70.51.3

21401.11.71.61.41.21.4

21410.81.61.61.30.81.6

حولحولحولحولحولحول2142

21430.91.10.31.30.81.4

2144
غير محدد 

النموذج
1.51.71.70.81.3



الرقم 

األكاديمى

إدارة 

احتياجات 

درجتان

ادارة 

انتاج 

درجتان

اقتصاد 

تحليلى 

درجتان

مبادئ 

التأمين 

درجتان

رياضة 

مالية 

درجتان

محاسبة 

  2شركات

درجتان

 2019 / 2018الفصل الدراسي األول / نتيجة أعمال السنة 

شعبة اللغة االنجليزية/ الفرقة الثانية 

21451.51.51.71.60.81.8

21460.41.61.71.60.81.6

21471.91.21.71.81.51.5

21481.11.30.91.11.00.6

21491.71.30.91.20.81.0

21501.310.81.91.50.5

21511.41.51.11.61.51.3

21521.71.72.01.81.31.4

21531.71.51.61.51.30.9

1.40.81.3غ21541.31.2

21551.61.41.51.50.81.1

21561.11.31.31.31.51.4

21571.11.21.10.91.21.0

21581.71.30.51.51.31.0

215911.50.71.41.50.9

21601.51.71.21.71.51.4

21610.81.60.91.51.21.0

21621.61.30.51.21.30.4

21631.41.31.11.81.21.4

21641.61.51.51.51.30.6

21651.71.51.11.71.51.1

21661.71.71.21.91.51.1

21671.41.31.11.91.51.1

21681.51.70.91.81.51.1



الرقم 

األكاديمى

إدارة 

احتياجات 

درجتان

ادارة 

انتاج 

درجتان

اقتصاد 

تحليلى 

درجتان

مبادئ 

التأمين 

درجتان

رياضة 

مالية 

درجتان

محاسبة 

  2شركات

درجتان

 2019 / 2018الفصل الدراسي األول / نتيجة أعمال السنة 

شعبة اللغة االنجليزية/ الفرقة الثانية 

21691.11.30.71.51.30.9

21701.110.81.41.50.9

21710.90.91.11.61.00.8

21721.311.51.51.30.6

21730.81.10.31.21.30.8

21740.81.11.311.70.4

غغغغغغ2175

21761.71.70.91.41.30.8

21771.71.71.321.51.3

21780.91.71.21.41.51.1

21791.71.71.61.81.81.6

2180
غير محدد 

النموذج
1.60.51.31.51.0

21811.81.31.31.31.51.1

21821.41.71.11.81.71.4

21831.71.50.91.61.31.3

21840.81.40.71.71.51.0

21851.61.50.81.61.31.0

21861.21.21.310.71.0

21871.41.70.71.41.30.9

21881.61.30.81.51.51.0

21891.71.70.81.80.81.1

21901.41.61.31.21.51.3

21911.510.91.10.81.3

21921.61.51.11.50.81.0



الرقم 

األكاديمى

إدارة 

احتياجات 

درجتان

ادارة 

انتاج 

درجتان

اقتصاد 

تحليلى 

درجتان

مبادئ 

التأمين 

درجتان

رياضة 

مالية 

درجتان

محاسبة 

  2شركات

درجتان

 2019 / 2018الفصل الدراسي األول / نتيجة أعمال السنة 

شعبة اللغة االنجليزية/ الفرقة الثانية 

21931.91.60.91.81.01.3

21941.31.10.81.31.01.3

21951.31.61.31.71.00.9

21961.81.61.61.61.71.8

21971.21.20.710.71.3

21981.41.71.21.71.01.1

21991.31.40.81.41.51.0

22001.81.61.31.41.71.0

22011.71.71.61.81.01.3

1.71.21.4غ1.5غ2202

22031.61.61.31.91.31.4

22041.81.71.51.61.71.4

22051.310.81.21.51.1

22061.51.61.51.91.31.4

22071.21.30.81.11.51.3

22081.21.71.11.41.31.1

22091.11.50.90.91.31.1

22101.41.71.11.21.30.9

2211
غير محدد 

النموذج
0.90.71.81.21.0

22121.20.91.31.60.81.0

22131.41.21.31.40.71.5

غغغغغغ2214

221510.51.210.70.9

22161.71.61.21.61.31.5



الرقم 

األكاديمى

إدارة 

احتياجات 

درجتان

ادارة 

انتاج 

درجتان

اقتصاد 

تحليلى 

درجتان

مبادئ 

التأمين 

درجتان

رياضة 

مالية 

درجتان

محاسبة 

  2شركات

درجتان

 2019 / 2018الفصل الدراسي األول / نتيجة أعمال السنة 

شعبة اللغة االنجليزية/ الفرقة الثانية 

22171.11.10.91.21.21.1

2218111.21.60.21.3

221911.41.61.10.81.3

22201.10.90.71.50.81.1

22211.41.21.31.50.70.9

غغغغغغ2222

22231.11.21.21.40.81.3

22241.41.11.21.50.81.3

22251.11.30.91.50.81.3

222611.21.21.40.51.3

22271.31.11.61.50.71.1

22281.41.41.11.31.01.3

22291.81.71.321.01.6

22301.31.41.31.81.31.5

22311.31.51.51.91.71.1

22321.40.81.21.60.81.0

غغغغغغ2233

22341.410.91.10.71.4

22351.50.91.21.10.81.1

22361.41.21.31.50.71.3

22371.211.31.51.21.1

22381.51.31.21.81.20.6

22391.21.11.31.41.21.1

2240110.41.41.21.1



الرقم 

األكاديمى

إدارة 

احتياجات 

درجتان

ادارة 

انتاج 

درجتان

اقتصاد 

تحليلى 

درجتان

مبادئ 

التأمين 

درجتان

رياضة 

مالية 

درجتان

محاسبة 

  2شركات

درجتان

 2019 / 2018الفصل الدراسي األول / نتيجة أعمال السنة 

شعبة اللغة االنجليزية/ الفرقة الثانية 

22411.40.71.11.41.31.3

22421.21.21.11.81.50.6

22431.51.10.91.61.21.3

22441.71.11.11.61.20.9

22450.71.31.11.21.00.5

22461.51.11.31.71.31.3

22471.51.81.21.51.51.3

22481.41.41.21.81.30.9

22491.11.31.11.61.20.9

22501.61.71.91.81.21.5

22511.61.41.11.51.51.1

22521.411.31.61.21.4

22531.51.31.21.21.51.3

2254
غير محدد 

النموذج
0.90.91.81.00.6

حولحولحولحولحولحول2255

22561.51.51.71.81.31.3

0.9غ0.10.9غ22571.6

22581.81.31.11.71.50.9

22591.61.31.21.61.31.1

22601.71.21.11.61.70.3

22611.51.41.21.61.51.3

22621.81.51.21.61.21.1

22631.31.41.31.51.51.3

22641.40.91.11.41.20.8



الرقم 

األكاديمى

إدارة 

احتياجات 

درجتان

ادارة 

انتاج 

درجتان

اقتصاد 

تحليلى 

درجتان

مبادئ 

التأمين 

درجتان

رياضة 

مالية 

درجتان

محاسبة 

  2شركات

درجتان

 2019 / 2018الفصل الدراسي األول / نتيجة أعمال السنة 

شعبة اللغة االنجليزية/ الفرقة الثانية 

22651.411.11.61.21.3

1.0غ1.21.7غ22661.5

22671.31.21.11.81.20.9

22681.71.31.11.81.21.0

22691.51.50.91.71.01.5

22701.41.50.81.71.00.6

227110.70.80.91.01.3

22721.311.21.81.31.6

حولحولحولحولحولحول2273

22741.41.41.51.81.31.6

22751.61.20.81.61.31.3

22761.60.91.51.71.51.6

2277
غير محدد 

النموذج
1.4غ1.61.2غ

22781.30.50.91.51.31.5

22791.30.61.51.31.31.4

22801.511.51.31.01.5

22811.51.20.41.51.01.1

حولحولحولحولحولحول2282

22831.51.51.61.40.51.3

22841.20.61.20.80.30.6

22851.51.71.61.71.51.5

22861.51.21.31.51.31.6

غغغغغغ2287

22881.300.51.61.21.4



الرقم 

األكاديمى

إدارة 

احتياجات 

درجتان

ادارة 

انتاج 

درجتان

اقتصاد 

تحليلى 

درجتان

مبادئ 

التأمين 

درجتان

رياضة 

مالية 

درجتان

محاسبة 

  2شركات

درجتان

 2019 / 2018الفصل الدراسي األول / نتيجة أعمال السنة 

شعبة اللغة االنجليزية/ الفرقة الثانية 

22891.21.70.71.51.31.5

22901.51.31.11.41.21.1

حولحولحولحولحولحول2291

22921.31.20.91.31.31.3

1.5غ0.81.4غ22931.3

حولحولحولحولحولحول2294

22951.51.20.81.71.21.4

حولحولحولحولحولحول2296

22971.61.20.91.31.31.1

2298111.11.51.31.4

22991.20.61.31.41.31.6

23001.51.30.91.31.31.5

23011.31.71.21.51.81.3

غغغغغغ2302

23031.41.31.51.61.71.4

23041.41.31.51.61.71.4

23051.71.51.61.61.81.3

23061.11.50.71.30.81.3

2307
غير محدد 

النموذج
1.51.11.21.21.3

غغغغغغ2308

23091.21.60.91.31.81.3

حولحولحولحولحولحول2310

23111.31.41.11.40.71.8

23121.61.11.61.71.81.4



الرقم 

األكاديمى

إدارة 

احتياجات 

درجتان

ادارة 

انتاج 

درجتان

اقتصاد 

تحليلى 

درجتان

مبادئ 

التأمين 

درجتان

رياضة 

مالية 

درجتان

محاسبة 

  2شركات

درجتان

 2019 / 2018الفصل الدراسي األول / نتيجة أعمال السنة 

شعبة اللغة االنجليزية/ الفرقة الثانية 

23131.71.71.31.71.81.5

23141.411.21.51.71.4

23151.41.21.21.41.21.4

23161.2
غير محدد 

النموذج
1.11.41.31.4

23171.211.31.51.01.4

23181.50.71.31.41.21.5

23191.511.21.30.81.4

23201.31.31.21.61.21.4

23211.30.61.61.61.21.6

23221.111.61.51.01.4

23231.21.30.91.21.21.3

23241.20.81.31.41.51.5

232511.60.81.30.81.4

23261.31.20.91.30.81.4

23271.3
غير محدد 

النموذج
1.11.71.01.6

23281.6
غير محدد 

النموذج
1.21.70.81.3

2329
غير محدد 

النموذج

غير محدد 

النموذج
1.31.40.81.5

23301.21.11.11.61.21.4

23311.31.61.71.61.51.8

23321.31.61.31.61.31.6

2333
غير محدد 

النموذج
0.81.21.31.01.3

23341.21.31.11.21.31.1

23351.41.61.11.11.31.5

233621.51.21.21.31.4



الرقم 

األكاديمى

إدارة 

احتياجات 

درجتان

ادارة 

انتاج 

درجتان

اقتصاد 

تحليلى 

درجتان

مبادئ 

التأمين 

درجتان

رياضة 

مالية 

درجتان

محاسبة 

  2شركات

درجتان

 2019 / 2018الفصل الدراسي األول / نتيجة أعمال السنة 

شعبة اللغة االنجليزية/ الفرقة الثانية 

233721.81.71.81.31.8

23381.41.51.11.61.21.6

23391.61.21.51.61.21.6

23401.11.21.51.31.51.3

23410.91.81.51.71.31.6

23421.11.81.51.81.31.8

23430.60.90.81.41.31.5

23441.51.50.81.61.51.5

حولحولحولحولحولحول2345

23461.51.61.11.71.31.3

23471.71.61.71.71.51.4

غغغغغغ2348

23491.61.30.81.71.71.1

23501.510.91.61.21.6

23511.21.11.21.10.71.4

23521.31.41.51.71.01.4

1.91.31.5غ23531.31.1

حولحولحولحولحولحول2354

غغغغغغ2355

23561.71.61.621.51.6

23571.71.61.61.41.51.6

23581.31.31.61.71.31.1

23591.71.61.31.71.51.5

حولحولحولحولحولحول2360



الرقم 

األكاديمى

إدارة 

احتياجات 

درجتان

ادارة 

انتاج 

درجتان

اقتصاد 

تحليلى 

درجتان

مبادئ 

التأمين 

درجتان

رياضة 

مالية 

درجتان

محاسبة 

  2شركات

درجتان

 2019 / 2018الفصل الدراسي األول / نتيجة أعمال السنة 

شعبة اللغة االنجليزية/ الفرقة الثانية 

23611.51.41.21.81.31.0

23621.81.71.31.61.01.1

23630.90.80.51.31.21.1

23641.71.31.61.61.31.3

23651.91.71.51.91.31.5

23661.31.51.51.71.51.6

23671.21.41.51.71.51.5

23681.311.11.11.31.1

23691.10.71.31.81.01.4

23701.81.81.61.91.21.8

23711.71.51.61.91.31.0

23721.30.91.11.61.01.4

23731.711.11.51.21.4

حولحولحولحولحولحول2374

23751.41.41.51.71.51.6

حولحولحولحولحولحول2376

23771.91.91.61.71.31.3

237811.21.31.71.01.1

غغغغغغ2379

23801.21.21.21.81.31.6

23811.31.61.51.80.51.8

23820.91.51.51.71.31.6

23831.21.40.91.71.01.4

23841.31.51.61.91.31.8



الرقم 

األكاديمى

إدارة 

احتياجات 

درجتان

ادارة 

انتاج 

درجتان

اقتصاد 

تحليلى 

درجتان

مبادئ 

التأمين 

درجتان

رياضة 

مالية 

درجتان

محاسبة 

  2شركات

درجتان

 2019 / 2018الفصل الدراسي األول / نتيجة أعمال السنة 

شعبة اللغة االنجليزية/ الفرقة الثانية 

23851.811.21.70.80.8

غغغغغغ2386

23871.110.71.40.81.3

23881.91.61.51.71.71.3

23891.40.91.71.21.30.8

غغغغغغ2390

23911.31.60.51.21.51.4

حولحولحولحولحولحول2392

23931.21.50.01.41.31.1

23941.61.11.61.71.01.5

23951.71.71.51.91.51.5

23961.91.71.61.91.31.5

23971.3
غير محدد 

النموذج
0.91.71.31.4

239811.40.71.21.21.4

23991.71.71.51.81.51.5

24001.61.70.71.61.51.5

24011.30.91.71.71.51.5

24021.41.30.91.81.31.5

24031.7
غير محدد 

النموذج
1.21.81.51.6

24041.41.81.21.91.31.5

24051.51.40.91.91.51.6

24061.91.71.61.81.51.5

24071.41.41.11.71.21.5

24081.41.71.71.81.31.6



الرقم 

األكاديمى

إدارة 

احتياجات 

درجتان

ادارة 

انتاج 

درجتان

اقتصاد 

تحليلى 

درجتان

مبادئ 

التأمين 

درجتان

رياضة 

مالية 

درجتان

محاسبة 

  2شركات

درجتان

 2019 / 2018الفصل الدراسي األول / نتيجة أعمال السنة 

شعبة اللغة االنجليزية/ الفرقة الثانية 

24091.51.71.31.71.31.3

24101.71.51.31.71.31.5

24111.51.41.31.61.21.1

24120.81.11.51.31.51.6

24131.71.41.21.71.01.6

غغغغغغ2414

24151.2
غير محدد 

النموذج
0.81.41.71.1

24160.911.11.30.81.5

24171.51.50.91.71.30.9

24181.71.71.71.71.31.8

24191.61.70.91.51.71.4

24201.61.80.71.51.31.5

24211.41.61.31.51.21.8

24221.1
غير محدد 

النموذج
1.21.31.01.4

24231.31.60.71.41.51.8

24241.10.51.21.50.31.4

24251.511.61.61.21.4

24261.51.11.11.81.31.5

غغغغغغ2427

24281.61.81.31.51.31.5

24291.41.31.31.11.21.6

حولحولحولحولحولحول2430

24310.90.90.811.50.9

24321.31.61.11.70.81.8



الرقم 

األكاديمى

إدارة 

احتياجات 

درجتان

ادارة 

انتاج 

درجتان

اقتصاد 

تحليلى 

درجتان

مبادئ 

التأمين 

درجتان

رياضة 

مالية 

درجتان

محاسبة 

  2شركات

درجتان

 2019 / 2018الفصل الدراسي األول / نتيجة أعمال السنة 

شعبة اللغة االنجليزية/ الفرقة الثانية 

24331.21.51.11.50.81.5

24341.21.81.51.31.21.4

24351.51.21.51.51.31.5

24360.91.30.51.41.20.9

24371.21.11.21.50.81.4

24381.41.20.51.31.01.5

24391.20.91.21.41.01.5

حولحولحولحولحولحول2440

24411.81.61.31.71.31.5

24421.31.61.31.41.01.3

24431.81.61.21.61.21.5

24441.81.21.21.61.31.3

24450.710.11.30.80.9

24461.31.11.11.21.51.4

24471.61.20.91.31.51.1

غغغغغغ2448

24491.1
غير محدد 

النموذج
0.91.71.21.6

24501.21.31.31.41.31.5

غحولغغحولغ2451

24521.80.91.31.51.01.1

24531.811.51.51.21.3

24541.11.31.21.60.71.1

24551.51.81.71.70.81.8

24561.11.20.51.60.71.0



الرقم 

األكاديمى

إدارة 

احتياجات 

درجتان

ادارة 

انتاج 

درجتان

اقتصاد 

تحليلى 

درجتان

مبادئ 

التأمين 

درجتان

رياضة 

مالية 

درجتان

محاسبة 

  2شركات

درجتان

 2019 / 2018الفصل الدراسي األول / نتيجة أعمال السنة 

شعبة اللغة االنجليزية/ الفرقة الثانية 

24571.51.21.71.51.21.6

24581.310.81.51.01.4

24591.41.51.51.51.31.5

24601.310.91.60.50.9

24611.51.51.31.50.80.6

24621.61.31.31.50.81.5

24631.61.61.61.91.21.5

24641.51.21.51.91.01.3

24651.81.62.01.91.21.6

24661.70.51.31.40.80.8

24671.51.31.71.61.51.4

غحولغحولحولغ2468

24691.70.91.31.70.31.1

24701.41.61.51.51.21.6

24710.910.91.30.71.4

غغغ1.6غ24721.7

24731.41.31.61.41.31.1

24741.51.11.31.41.21.1

24751.30.71.21.21.21.1

24761.20.81.31.30.51.1

حولحولحولحولحولحول2477

24781.51.31.71.61.51.4

حولحولغحولحولغ2479

24801.51.31.71.41.01.4



الرقم 

األكاديمى

إدارة 

احتياجات 

درجتان

ادارة 

انتاج 

درجتان

اقتصاد 

تحليلى 

درجتان

مبادئ 

التأمين 

درجتان

رياضة 

مالية 

درجتان

محاسبة 

  2شركات

درجتان

 2019 / 2018الفصل الدراسي األول / نتيجة أعمال السنة 

شعبة اللغة االنجليزية/ الفرقة الثانية 

24811.210.51.71.20.9

24821.30.90.91.51.31.6

24831.30.90.51.40.71.5

24841.41.21.211.20.9

24851.40.91.71.31.21.5

24861.10.70.81.61.21.8

24870.91.10.81.50.81.5

غ1.30.8غغ24881.3

غغغغغغ2489

249011.20.81.51.01.6

غ1.30.8غغ24911.4

غ0.71.61.2غ24921.3

غ1.30.8غغ24931.2

غ1.30.7غغ24941.2

غ1.31.2غغ24951.4

1.5غ0.81.1غ24961.3

غغ1.5غغ24971.3

غغ0.1غغ24980.9

غ1.40.8غغ24991.1

غ1.2غغغ25001.2

غ1.51.3غغغ2501

غ0.71.31.5غ25021.2

غغغغغغ2503

غ1.21.41.3غغ2504



الرقم 

األكاديمى

إدارة 

احتياجات 

درجتان

ادارة 

انتاج 

درجتان

اقتصاد 

تحليلى 

درجتان

مبادئ 

التأمين 

درجتان

رياضة 

مالية 

درجتان

محاسبة 

  2شركات

درجتان

 2019 / 2018الفصل الدراسي األول / نتيجة أعمال السنة 

شعبة اللغة االنجليزية/ الفرقة الثانية 

غغغغغغ2505

2506110.51.61.20.9

غ11.0غغغ2507

غغغغغغ2508

2509
حول شعبة 

عامة
حول

حول شعبة 

عامة

حول شعبة 

عامة

حول شعبة 

عامة
حول

1.5حول0.81.2غ25101.1

غ0.70.8غغ25111.5

غ0.7غغغ25121.1

غ1.41.2غ25131.30.6

غغ0.9غغ25141.3

غ1.41.0غغ25151.3

غ1.3غ1.3غ25161.2

2517
غير محدد 

النموذج
0.11.40.71.1غ

غ0.8غ0.1غ25180.9

غ1.2غغ25191.50.8

غغغغغ25201.3

غغغغغغ2521

غ0.50.8غغ25221.2

0.71.20.5غغ25231.1

غ1.0غغغغ2524

غ1.51.0غغ25251.3

غغغغغغ2526

0.6غ0.41.3غ25270.8

غ1.51.3غغ25281.6



الرقم 

األكاديمى

إدارة 

احتياجات 

درجتان

ادارة 

انتاج 

درجتان

اقتصاد 

تحليلى 

درجتان

مبادئ 

التأمين 

درجتان

رياضة 

مالية 

درجتان

محاسبة 

  2شركات

درجتان

 2019 / 2018الفصل الدراسي األول / نتيجة أعمال السنة 

شعبة اللغة االنجليزية/ الفرقة الثانية 

غغغغغغ2529

غ1.40.8غ25300.91.7


