
 

 

 
 

  الكليات الصحية )طالب( مسار  -أ  أوالً:

 شروط التخصيص  أدنى معدل للتخصيص  الكلية

التنافس بناًء على المعيار   95.21 الطب
 التالي:

× معدل مسار السنة   5)
 األولى المشتركة( 

× النسبة المركبة   0.75+ )
 ) للقبول

 

 لنسبة المركبة للقبول=ا

 × نسبة الثانوية(  0.3)

× درجة اختبار   0.3+ )
 القدرات(

× درجة االختبار  0.4+ )
 التحصيلي(

 

 93.97 طب األسنان

 90.63 دكتور صيدلة

 86.65 الخدمات الطبية الطارئة

 العلوم
الطبية 
 التطبيقية

 87.96 أجهزة  -تقنية طبية حيوية 

 77.27 تعليم صحي  -علوم صحة المجتمع 

 78.78 التغذية السريرية 

 85.65 علوم المختبرات اإلكلينيكية 

 79.32 رعاية األسنان

 83.99 عالج علل النطق والسمع 

 80.24 تقنية األسنان

 89.79 دكتور البصريات 

 87.33 علوم األشعة 

 84.78 العالج الوظيفي 

 91.92 العالج التنفسي 

 86.24 العالج الطبيعي 



 

 

 
 مسار الكليات الصحية )طالبات( -بأوالً: 

 

 

 

 

 

 

 

 شروط التخصيص  أدنى معدل للتخصيص  الكلية

التنافس بناًء على المعيار   96.64 الطب
 التالي:

× معدل مسار السنة   5)
 األولى المشتركة( 

× النسبة المركبة   0.75+ )
 ) للقبول

 النسبة المركبة للقبول=

 × نسبة الثانوية(  0.3)

× درجة اختبار   0.3+ )
 القدرات(

× درجة االختبار  0.4+ )
 التحصيلي(

 95.82 طب األسنان

 94.26 دكتور صيدلة

 العلوم
الطبية 
 التطبيقية

 94.24 أجهزة  -تقنية طبية حيوية 

 81.76 تعليم صحي  -علوم صحة المجتمع 

 89.81 التغذية السريرية 

 92.40 علوم المختبرات اإلكلينيكية 

 89.04 رعاية األسنان

 93.21 عالج علل النطق والسمع 

 93.73 دكتور البصريات 

 91.82 علوم األشعة 

 93.36 العالج الوظيفي 

 91.76 العالج الطبيعي 



 

 تقن(  - مسار الكليات العلمية )طالب( )ريض -أ ثانياً:

 الكلية

 أدنى معدل للتخصيص 

 طـالب شروط التخصيص 

 المعدل القسم

 87.56 الهندسة

التنافس بناًء على المعيار  

 التالي:

× معدل مسار السنة األولى   5)

 المشتركة( 

× النسبة المركبة   0.75+ )

 ) للقبول

 

 

 

 للقبول=النسبة المركبة 

 × نسبة الثانوية(  0.3)

× درجة اختبار   0.3+ )

 القدرات(

× درجة االختبار   0.4+ )

 التحصيلي(

علوم الحاسب 
 والمعلومات

 89.10 هندسة الحاسب

 90.93 علوم الحاسب

 90.00 نظم المعلومات 

 92.34 هندسة البرمجيات 

 العمارة والتخطيط
 85.54 عمارة وعلوم البناء 

 86.71 التخطيط العمراني 

 العلوم

 87.02 الرياضيات االكتوارية والمالية 

 83.82 كيمياء حيوية 

 78.36 نبات 

 80.89 كيمياء 

 78.43 جيولوجيا 

 81.18 فيزياء وجي

 84.06 رياضيات 

 81.30 األحياء الدقيقة 

 86.52 بحوث العمليات 

 84.50 فيزياء 

 84.41 إحصاء

 71.16 علم الحيوان

علوم األغذية 
 والزراعة

 84.66 العلوم في الهندسة الزراعية 

 82.38 االقتصاد التطبيقي 

 72.67 االنتاج الحيواني 

 77.29 علوم األغذية وتغذية اإلنسان

 علوم االنتاج النباتي 

 

 

76.18 

 - وقاية النبات 
 



 

 احص(  - مسار الكليات العلمية )طالب( )كيم -ب ثانياً:

 الكلية

 أدنى معدل للتخصيص 

 طـالب شروط التخصيص 

 المعدل القسم

 85.79 الهندسة

 

التنافس بناًء على المعيار  

 التالي:

× معدل مسار السنة األولى   5)

 المشتركة( 

× النسبة المركبة   0.75+ )

 ) للقبول

 

 

 

 للقبول=النسبة المركبة 

 × نسبة الثانوية(  0.3)

× درجة اختبار   0.3+ )

 القدرات(

× درجة االختبار  0.4+ )

 التحصيلي(

 

علوم الحاسب 
 والمعلومات

 87.55 هندسة الحاسب

 89.31 علوم الحاسب

 88.61 نظم المعلومات 

 90.60 هندسة البرمجيات 

 العمارة والتخطيط
 84.13 عمارة وعلوم البناء 

 85.08 التخطيط العمراني 

 العلوم

 86.00 الرياضيات االكتوارية والمالية 

 82.41 كيمياء حيوية 

 77.49 نبات 

 78.44 كيمياء 

 75.65 جيولوجيا 

 78.36 فيزياء وجي

 83.46 رياضيات 

 79.72 األحياء الدقيقة 

 83.58 بحوث العمليات 

 82.55 فيزياء 

 83.30 إحصاء

 71.16 علم الحيوان

علوم األغذية 
 والزراعة

 82.69 العلوم في الهندسة الزراعية 

 80.41 االقتصاد التطبيقي 

 72.67 االنتاج الحيواني 

 78.27 علوم األغذية وتغذية اإلنسان

 علوم االنتاج النباتي 

 

 

75.30 

 - وقاية النبات 
 

 



 

 

 مسار الكليات اإلنسانية )طالب( ثالثاً:
 

 الكلية

 أدنى معدل للتخصيص 

 شروط التخصيص 
 طـالب

 المعدل القسم

 اآلداب

 82.52 لغة عربية 

 التنافس بناًء على المعيار التالي:

 (0.5)درجة نسبة الثانوية × 
 

+ )درجة اختبار القدرات ×  
0.5 ) 

 87.02 إعالم )عام(

 82.52 تاريخ 

 82.54 جغرافيا 

 84.70 علم المعلومات

 84.68 اللغة اإلنجليزية 

 84.80 علم االجتماع

 84.84 الخدمة االجتماعية 

 التربية

 82.50 دراسات قرآنية 

 82.70 دراسات إسالمية 

 86.08 أخصائي نفسي 

الحقوق والعلوم 
 السياسية

 90.04 الحقوق

 88.18 العلوم السياسية

 اللغات والترجمة

 86.12 اللغة اإلنجليزية والترجمة 

 82.65 اللغة الفرنسية والترجمة 

 82.82 اللغة اإلسبانية والترجمة 

 82.92 اللغة العبرية والترجمة 

 82.58 اللغة الروسية والترجمة 

 82.53 اللغة األلمانية والترجمة 

 82.66 اللغة اليابانية والترجمة 

 82.52 اللغة التركية والترجمة 

 82.63 اللغة الصينية والترجمة 

 - اللغة الفارسية والترجمة 

 السياحة واآلثار

 84.95 إدارة موارد التراث واإلرشاد السياحي 

 86.34 اإلدارة السياحية والفندقية 

 83.72 اآلثار

 82.83 علوم الرياضة والنشاط البدني
أعاله المعيار التنافس بناًء على 

واجتياز اختبار القبول الخاص  
 بالكلية



 

 

 

 تقن(  - )ريض مسار الكليات العلمية )طالبات( -أ  رابعاً:

 الكلية

 أدنى معدل تخصيص 

 طالبات شروط التخصيص 

 المعدل القسم

علوم الحاسب 
 والمعلومات

 94.34 تقنية المعلومات 

 =المعيار التاليالتنافس بناًء على 

× معدل مسار السنة األولى   5)

 المشتركة( 

× النسبة المركبة   0.75+ )

 ) للقبول

 

 النسبة المركبة للقبول=

 × نسبة الثانوية(  0.3)

 × درجة اختبار القدرات(  0.3+ )

× درجة االختبار  0.4+ )

 التحصيلي(

 

 93.61 علوم الحاسب

 92.59 نظم المعلومات 

 94.85 البرمجيات هندسة 

العمارة 
 والتخطيط

 92.70 عمارة وعلوم البناء 

 92.41 التخطيط العمراني 

 العلوم

 93.45 الرياضيات االكتوارية والمالية 

 88.95 كيمياء حيوية 

 87.29 نبات 

 78.42 كيمياء 

 90.39 رياضيات 

 89.59 األحياء الدقيقة 

 86.32 فيزياء 

 90.48 إحصاء

 

  



 

 

 

 احص(  - مسار الكليات العلمية )طالبات( )كيم -ب رابعاً:

 الكلية

 أدنى معدل تخصيص 

 طالبات شروط التخصيص 

 المعدل القسم

علوم الحاسب 
 والمعلومات

 92.79 تقنية المعلومات 

 =التنافس بناًء على المعيار التالي

× معدل مسار السنة األولى   5)

 المشتركة( 

× النسبة المركبة   0.75+ )

 ) للقبول

 

 النسبة المركبة للقبول=

 × نسبة الثانوية(  0.3)

 × درجة اختبار القدرات(  0.3+ )

× درجة االختبار  0.4+ )

 التحصيلي(

 

 91.80 علوم الحاسب

 91.23 نظم المعلومات 

 93.28 هندسة البرمجيات 

العمارة 
 والتخطيط

 92.06 عمارة وعلوم البناء 

 90.92 التخطيط العمراني 

 العلوم

 92.75 الرياضيات االكتوارية والمالية 

 85.38 كيمياء حيوية 

 85.84 نبات 

 78.42 كيمياء 

 89.10 رياضيات 

 86.56 األحياء الدقيقة 

 82.06 فيزياء 

 89.00 إحصاء

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 مسار الكليات اإلنسانية )طالبات( خامساً:

 الكلية

 أدنى معدل للتخصيص 

 طالبات شروط التخصيص 

 المعدل القسم

 اآلداب

 87.72 لغة عربية 

   =(النسبة المركبةمعيار القبول )

 × نسبة الثانوية(  0.5)

× درجة اختبار   0.25+ )

 القدرات(

× درجة االختبار   0.25+ )
 التحصيلي(

 88.32 )عام(إعالم 

 87.75 تاريخ 

 87.58 جغرافيا 

 87.00 اللغة اإلنجليزية 

 87.06 علم االجتماع

 87.05 الخدمة االجتماعية 

 التربية

 87.00 دراسات قرآنية 

 87.60 دراسات إسالمية 

 87.40 أخصائي نفسي 

 87.02 تعليم ما قبل المرحلة االبتدائية 

والعلوم الحقوق 
 السياسية

 89.43 الحقوق

 اللغات الترجمة
 87.00 اللغة اإلنجليزية والترجمة 

 87.04 اللغة الفرنسية و الترجمة 

 87.26 إدارة موارد التراث واإلرشاد السياحي  السياحة واآلثار

 87.22 علوم الرياضة والنشاط البدني
أعاله المعيار التنافس بناًء على 

واجتياز اختبار القبول الخاص  
 بالكلية

 

 

 


