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الساعات   رمزها ورقمها  المـــــــــــــــــــــادة
الساعات   رمزها ورقمها  المـــــــــــــــــــــادة   المتطلب السابق  معتمدةال

  المتطلب السابق  المعتمدة

אאF١E ELCA 101 ٣   אאF٢E ELCA 102 ٣  

אאF١E ISLS 101 ٢   אאאא IS 101 ٣  

אאא ARAB 101 ٣   אא COMM 101 ٣  

אאא CPIT 100 ٣    ECON 115 ٢  
 ECON 114 ٢    STAT 115 ٢  

 MATH 114 ٢       

אאאאא ١٥   אאאאא ١٣  
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الساعات   رمزها ورقمها  المـــــــــــــــــــــادة
الساعات   رمزها ورقمها  المـــــــــــــــــــــادة   المتطلب السابق  لمعتمدةا

  المتطلب السابق  المعتمدة

אא HIST 211٣   אא HIST 222٣ HIST 221 

אאאאאHIST 221٣   אא HIST 225٣  
HIST 223٣אאא   אא HIST 231٣ HIST 211 

א IS 221 ٣   אא ISLS 323٣  
אאF٢E ISLS   201 ٢ ISLS 101  אאF٣E ISLS301 ٢ ISLS 201 

אא ARAB 201 ٣       

אאאאא ١٧   אאאאאא ١٤  
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الساعات   رمزها ورقمها  المـــــــــــــــــــــادة
الساعات   رمزها ورقمها  المـــــــــــــــــــــادة   المتطلب السابق  المعتمدة

  المتطلب السابق  المعتمدة

אא HIST 324٣ HIST 222  א HIST 361 ٣  

אא HIST 333 ٣   אא HIST 362 ٢  
אא HIST 341٣   אא HIST 371 ٣  

אאא HIST 342٣   אאא HIST 372 ٣  
אא HIST 343٣   אא HIST 373 ٣  

אאF٤E ISLS 401 ٢ ISLS 301  א BUS 211 ٣  

אאאאא ١٧   אאאאא ١٧  
  

íÃe]†Ö]<íßŠÖ] 

Äe^ŠÖ]<Ø’ËÖ]  àÚ^nÖ]<Ø’ËÖ] 

الساعات   رمزها ورقمها  المـــــــــــــــــــــادة
الساعات   رمزها ورقمها  المـــــــــــــــــــــادة   المتطلب السابق  تمدةالمع

  المتطلب السابق  المعتمدة

א HIST 461 ٢ HIST 361  אא HIST 464 ٣ HIST 362 

אא HIST 462 ٣   אאא HIST 477 ٣ HIST 474 
אא HIST 463 ٣   א HIST 482 ٣  

אא HIST 474 ٢ HIST 372  אאא HIST 476 ٣  

אא HIST 475 ٣   F٢E HIST 486 ٣ HIST 485 
F١E HIST 485 ٣ HIST 362      

אאאאא ١٦   אאאאא ١٥  
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