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علوم الحاسب والمعلوماتتراكيب البيانات2421عال 394

علوم الحاسب والمعلوماتمبادئ قواعد البيانات3701عال 280

علوم الحاسب والمعلوماتأمن الشبكات4321عال 128

علوم الحاسب والمعلوماتتقنيات األنترنت4381عال 205

علوم الحاسب والمعلوماتالمترجمات4451عال 312

علوم الحاسب والمعلوماتمقدمة في قواعد البيانات3201نال 314

عمادة البرامج التحضيريةاألحياء0721حيا 408

عمادة البرامج التحضيريةريادة األعمال0101دار 143

عمادة البرامج التحضيريةالرياضيات0161ريض 141

عمادة البرامج التحضيرية2الرياضيات 0421ريض 178

عمادة البرامج التحضيريةالحاسب0171عال 329

عمادة البرامج التحضيريةالحاسب0191عال 216

عمادة البرامج التحضيريةالحاسب0291عال 328

عمادة البرامج التحضيرية2الحاسب 0441عال 407

عمادة البرامج التحضيريةمهارات اللغة العربية0121عرب 367

عمادة البرامج التحضيريةمقدمة في العلوم الطبيعية0491فيز 179

عمادة البرامج التحضيريةالفيزياء للعلوم الصحية0721فيز 142



عمادة البرامج التحضيريةاإلنجليزي0341نجل 294

عمادة البرامج التحضيريةاإلنجليزي0351نجل 180

عمادة البرامج التحضيريةاللغة اإلنجليزية0471نجل 330

عمادة البرامج التحضيريةمهارات التعلم0141نهج 214

عمادة البرامج التحضيريةمهارات التعلم0151نهج 406

عمادة البرامج التحضيريةمهارات التعلم0771نهج 405

عمادة البرامج التحضيريةمهارات االتصال0121وصل 365

عمادة البرامج التحضيريةمهارات االتصال0131وصل 177

عمادة البرامج التحضيريةمهارات االتصال0141وصل 215

عمادة البرامج التحضيريةالثقافة الصحية0161وقا 217

عمادة البرامج التحضيريةالثقافة الصحية0181وقا 295


