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000196914866163477548371919دار العلوم
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00026026601527143448البنات

0001349210976231524506370524726177الجملة
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0002385260076476104180الفنون الجميلة

00019491702003651529425954التجارة

000645800122000االداب

0001645944002589393236629الحقوق

000645800122000السياحة والفنادق

00044155047009462107711642241الجملة

000698505001203275269544التجارة

00072622993001025531248703994الحقوق

000396700001096000االداب

00075240099000الزراعة

0003284500373000التربية الرياضية

0002744880762000الخدمة االجتماعية

00090334755001378831248703994الجملة
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0155264702199438223661التجارة
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000410501090التربيه

00016119870025989262154التجارة

00038033007109162153الحقوق

000165540219302353السياحة والفنادق

0001642620042642111153الخدمه االجتماعية

00023241738004062255258513الجملة

0001650895025458245061330التجارة

0000000000االداب
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