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767Bالمھارات اللغوية831Bالبالغة و النقد996Aالقرآن الكريم و التجويد708Cاألدب العربي و تاريخه740Cالنحو و الصرف677Cالبحوث اإلسالمية799Bالتوحيد957Aالفقه وأصول الفقه866Bالحديث ومصطلح الحديث818Bالتفسير وعلوم القرآن910Aالفيزياء ‐ متقدم954Aاألحياء‐ تأسيسي869Bالكيمياء ‐ متقدم850Bالرياضيات ‐ متقدم718Cالعلوم االجتماعية ‐ تأسيسي856Bاللغة اإلنجليزية ‐ تأسيسي23601
884Bالمھارات اللغوية852Bالبالغة و النقد880Bالقرآن الكريم و التجويد735Cاألدب العربي و تاريخه662Cالنحو و الصرف727Cالبحوث اإلسالمية776Bالتوحيد795Bالفقه وأصول الفقه793Bالحديث ومصطلح الحديث652Cالتفسير وعلوم القرآن772Bالفيزياء ‐ متقدم876Bاألحياء‐ تأسيسي737Cالكيمياء ‐ متقدم660Cالرياضيات ‐ متقدم860Bالعلوم االجتماعية ‐ تأسيسي724Cاللغة اإلنجليزية ‐ تأسيسي23602
795Bاألدب العربي و تاريخه877Bالمھارات اللغوية996Aالقرآن الكريم و التجويد912Aالبالغة و النقد912Aالنحو و الصرف959Aالبحوث اإلسالمية945Aالتوحيد985Aالفقه وأصول الفقه932Aالحديث ومصطلح الحديث958Aالتفسير وعلوم القرآن886Bالفيزياء‐ تأسيسي911Aاألحياء ‐ متقدم852Bالكيمياء ‐ متقدم766Bالرياضيات ‐ متقدم820Bالعلوم االجتماعية ‐ تأسيسي812Bاللغة اإلنجليزية ‐ تأسيسي23603
939Aاألدب العربي و تاريخه975Aالمھارات اللغوية1000Aالقرآن الكريم و التجويد969Aالبالغة و النقد974Aالنحو و الصرف979Aالبحوث اإلسالمية953Aالتوحيد991Aالفقه وأصول الفقه989Aالحديث ومصطلح الحديث996Aالتفسير وعلوم القرآن980Aالفيزياء‐ تأسيسي970Aاألحياء ‐ متقدم936Aالكيمياء ‐ متقدم928Aالرياضيات ‐ متقدم972Aالعلوم االجتماعية ‐ تأسيسي866Bاللغة اإلنجليزية ‐ تأسيسي23605
674Cاألدب العربي و تاريخه873Bالمھارات اللغوية1000Aالقرآن الكريم و التجويد823Bالبالغة و النقد569Dالنحو و الصرف802Bالبحوث اإلسالمية704Cالتوحيد894Bالفقه وأصول الفقه896Bالحديث ومصطلح الحديث735Cالتفسير وعلوم القرآن880Bالفيزياء‐ تأسيسي861Bاألحياء ‐ متقدم662Cالكيمياء ‐ متقدم666Cالرياضيات ‐ متقدم956Aالعلوم االجتماعية ‐ تأسيسي722Cاللغة اإلنجليزية ‐ تأسيسي23606
887Bاألدب العربي و تاريخه913Aالمھارات اللغوية936Aالقرآن الكريم و التجويد923Aالبالغة و النقد896Bالنحو و الصرف889Bالبحوث اإلسالمية930Aالتوحيد955Aالفقه وأصول الفقه897Bالحديث ومصطلح الحديث966Aالتفسير وعلوم القرآن906Aالفيزياء‐ تأسيسي970Aاألحياء ‐ متقدم744Cالكيمياء ‐ متقدم690Cالرياضيات ‐ متقدم962Aالعلوم االجتماعية ‐ تأسيسي782Bاللغة اإلنجليزية ‐ تأسيسي23607
897Bالمھارات اللغوية860Bالبالغة و النقد994Aالقرآن الكريم و التجويد900Bاألدب العربي و تاريخه790Bالعلوم المتكاملة881Bالنحو و الصرف797Bالبحوث اإلسالمية860Bالتوحيد966Aالفقه وأصول الفقه868Bالحديث ومصطلح الحديث838Bالتفسير وعلوم القرآن789Bالرياضيات‐ تأسيسي916Aالعلوم االجتماعية ‐ متقدم742Cاللغة اإلنجليزية ‐ متقدم23608
820Bالمھارات اللغوية708Cالبالغة و النقد976Aالقرآن الكريم و التجويد566Dاألدب العربي و تاريخه689Cالعلوم المتكاملة634Cالنحو و الصرف548Dالبحوث اإلسالمية661Cالتوحيد809Bالفقه وأصول الفقه757Bالحديث ومصطلح الحديث639Cالتفسير وعلوم القرآن500Dالرياضيات‐ تأسيسي663Cالعلوم االجتماعية ‐ متقدم653Cاللغة اإلنجليزية ‐ متقدم23609
738Cالمھارات اللغوية792Bالبالغة و النقد982Aالقرآن الكريم و التجويد607Cاألدب العربي و تاريخه713Cالعلوم المتكاملة807Bالنحو و الصرف611Cالبحوث اإلسالمية692Cالتوحيد856Bالفقه وأصول الفقه855Bالحديث ومصطلح الحديث750Cالتفسير وعلوم القرآن863Bالرياضيات‐ تأسيسي591Dالعلوم االجتماعية ‐ متقدم724Cاللغة اإلنجليزية ‐ متقدم23610
770Bالمھارات اللغوية766Bالبالغة و النقد994Aالقرآن الكريم و التجويد615Cاألدب العربي و تاريخه706Cالعلوم المتكاملة887Bالنحو و الصرف790Bالبحوث اإلسالمية805Bالتوحيد923Aالفقه وأصول الفقه861Bالحديث ومصطلح الحديث852Bالتفسير وعلوم القرآن638Cالرياضيات‐ تأسيسي811Bالعلوم االجتماعية ‐ متقدم808Bاللغة اإلنجليزية ‐ متقدم23611
817Bاألدب العربي و تاريخه906Aالبالغة و النقد1000Aالقرآن الكريم و التجويد858Bالمھارات اللغوية836Bالعلوم المتكاملة890Bالنحو و الصرف927Aالبحوث اإلسالمية930Aالتوحيد953Aالفقه وأصول الفقه933Aالحديث ومصطلح الحديث940Aالتفسير وعلوم القرآن763Bالرياضيات‐ تأسيسي871Bالعلوم االجتماعية ‐ متقدم790Bاللغة اإلنجليزية ‐ متقدم23613
793Bاألدب العربي و تاريخه834Bالبالغة و النقد994Aالقرآن الكريم و التجويد864Bالمھارات اللغوية783Bالعلوم المتكاملة876Bالنحو و الصرف785Bالبحوث اإلسالمية901Aالتوحيد941Aالفقه وأصول الفقه955Aالحديث ومصطلح الحديث948Aالتفسير وعلوم القرآن718Cالرياضيات‐ تأسيسي783Bالعلوم االجتماعية ‐ متقدم841Bاللغة اإلنجليزية ‐ متقدم23615
654Cاألدب العربي و تاريخه785Bالبالغة و النقد1000Aالقرآن الكريم و التجويد719Cالمھارات اللغوية549Dالعلوم المتكاملة633Cالنحو و الصرف645Cالبحوث اإلسالمية761Bالتوحيد839Bالفقه وأصول الفقه694Cالحديث ومصطلح الحديث673Cالتفسير وعلوم القرآن500Dالرياضيات‐ تأسيسي715Cالعلوم االجتماعية ‐ متقدم600Dاللغة اإلنجليزية ‐ متقدم23618
835Bالمھارات اللغوية841Bالبالغة و النقد1000Aالقرآن الكريم و التجويد766Bاألدب العربي و تاريخه553Dالعلوم المتكاملة627Cالنحو و الصرف742Cالبحوث اإلسالمية732Cالتوحيد902Aالفقه وأصول الفقه858Bالحديث ومصطلح الحديث849Bالتفسير وعلوم القرآن523Dالرياضيات‐ تأسيسي735Cالعلوم االجتماعية ‐ متقدم685Cاللغة اإلنجليزية ‐ متقدم23619
837Bالمھارات اللغوية892Bالبالغة و النقد994Aالقرآن الكريم و التجويد800Bاألدب العربي و تاريخه823Bالعلوم المتكاملة955Aالنحو و الصرف851Bالبحوث اإلسالمية866Bالتوحيد943Aالفقه وأصول الفقه921Aالحديث ومصطلح الحديث894Bالتفسير وعلوم القرآن810Bالرياضيات‐ تأسيسي787Bالعلوم االجتماعية ‐ متقدم727Cاللغة اإلنجليزية ‐ متقدم23620
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627Cاألدب العربي و تاريخه676Cالبالغة و النقد968Aالقرآن الكريم و التجويد725Cالمھارات اللغوية646Cالعلوم المتكاملة691Cالنحو و الصرف685Cالبحوث اإلسالمية706Cالتوحيد904Aالفقه وأصول الفقه755Bالحديث ومصطلح الحديث824Bالتفسير وعلوم القرآن788Bالرياضيات‐ تأسيسي624Cالعلوم االجتماعية ‐ متقدم826Bاللغة اإلنجليزية ‐ متقدم23627
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842Bالمھارات اللغوية938Aالبالغة و النقد986Aالقرآن الكريم و التجويد939Aاألدب العربي و تاريخه864Bالعلوم المتكاملة973Aالنحو و الصرف923Aالبحوث اإلسالمية986Aالتوحيد990Aالفقه وأصول الفقه974Aالحديث ومصطلح الحديث957Aالتفسير وعلوم القرآن893Bالرياضيات‐ تأسيسي935Aالعلوم االجتماعية ‐ متقدم792Bاللغة اإلنجليزية ‐ متقدم23633
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