
كود 
 التخصص 

خصص شروط الت  التخصص    عدد الطالب  

110ر  +132النجاح في ر   رياضة منفرد 1  30  

132النجاح في ر رياضة / احصاء  2  
 

3وال يقل عن  20   

101+ س  132ر  النجاح في  علوم حاسب منفرد 3  
 

  
4 

رياضيات/علوم  
 حاسب

101+ س 132ر  النجاح في    
3وال يقل عن   20  

  
 112ل  +111النجاح في ل   110النجاح في ر رياضيات / فلك 5

 
30  

102ف  +101ف  + 132النجاح في ر رياضيات/فيزياء  6  
 

30  

 فلك منفرد 7
 112+ل 111ل و 110النجاح فى ر  

 
5وال يقل عن  20  

5وال يقل عن  20 علوم فضاء منفرد 8   

102ح +101والنجاح فى ح102و ك أ 101النجاح فى ك كيمياء/ حيوان 9  

المستوى   االيزيد فى
  500االول عن 
 طالب 

  200المستوى الثانى 
  طالب 

102أو ك   101النجاح فى ك  كيمياء/حشرات  10    
102أو ك  101النجاح فى  ك   و 102+ ن101ن   النجاح فى كيمياء / نبات  11 3وال يقل عن  50     

12 
كيمياء  

ميكروبيولوجى /  
102أو ك  101ك   و النجاح فى 102ن  .101ن  النجاح فى    

وال يقل عن    150
5 

 كيمياء/كيمياء حيوى  13
 

يتم و على االقل    102، ك 101ك   النجاح فىو102+ ح101حفي  النجاح
طالب 3بواقع وطالب تغيير المسار للطالب المحولين  %5اضافة السماح ب   

60 

الترتيب طبقا للمعدل التراكمى  (102و ج 101فى ) ج النجاح  جيولوجيا منفرد 14  40 

 



كود 
تخصصال  

 عدد الطالب  شروط التخصص التخصص

 فيزياء حيوية منفرد  15
 

،  101بيوأومقررات  102ح، 101حومقررات 112بف، 111بففى   النجاح

من المستوى االول  102بيو   

25 

 فيزياء/فلك 16
 

وال يقل   20 102ف  ,101ف  اح فيــــوالنج    112ل+   111النجاح في ل 
5عن   

102, ف  101والنجاح في ف  112ل ,  111النجاح في ل  فيزياء/علوم جوية 17  

 

وال يقل 10
3عن   

102جف  +101والنجاح فى  جف 102ج +101النجاح فى ج جيوفيزياء منفرد  18  
 

20 

132ر,    102ف ، 101النجاح في ف   فيزياء منفرد 19  
 

30 

 كيمياء/فيزياء  20
131, ر 102, ف 101والنجاح في ف   102أو ك  101النجاح فى ك  

 
150 

12  

 
 كيمياء منفرد

  3للطالب المحولين بواقع  %5ويتم السماح باضافة   102، ك 101النجاح فى ك 

 طالب 
 

60 

22  كيمياء/جيولوجيا  
  % 10إضافة نسبة  مع  معدل التراكمىطبقا للوالترتيب  102، ج101النجاح فى ج

 لطالب تعديل المسار
 

60  

32  احصاء منفرد 
دة ممج  42  فيزياء االتصاالت 

 


