
 2017/2018للعام الجامعي والتخصصات العلمية شروط القبول باالقسام 

 كود

 التخصص
 شروط األقسام شروط التخصص التخصص

عدد 

 الطالب

 طالب 30 110+ر132النجاح في مقرر ر  ------ رياضة منفرد 1

 100+ص132النجاح في مقرر ر ------ رياضة / احصاء 2
وال يقل عن  20

3 

 -----ـ علوم حاسب منفرد 3
 132النجاح في مقرر ر

 101+ س 
 طالب 60

 ------ رياضيات/علوم حاسب 4
 132النجاح في مقرر ر

 
 طالب 20

  رياضيات / فلك 5
 132النجاح في مقرر ر

 110+ر112، ل111النجاح فى ل

وال يقل عن  30

3 

  رياضيات/فيزياء 6
والنجاح فى 132النجاح في مقرر ر

 102ف و101ف
 طالب30

 منفردفلك  7
 النجاح فى 110+ر112+ل111ل 112+ل111+ل110دراسة ر

 3وال يقل عن 20

 3وال يقل عن 20 علوم فضاء منفرد 8

 102+ح101دراسة ح كيمياء/ حيوان 9
 101النجاح فى ك

 102+ح101والنجاح فى ح
200 

 كيمياء/حشرات 10

 102+ش101دراسة  ش

أو 102+ج101أو ج102+ن101أون

 +101جف

أو  112+بف111أوبف102جف 

أو 102+بيو101أو بيو 102+ح101ح

 112+ل111ل

 طالب 50 101النجاح فى ك 

 102،  ن101دراسة ن كيمياء / نبات 11
ومقرر  101النجاح فى مقرر ك

 102+ ن101ن
وال يقل عن  50

5 

 102+ ن101دراسة ن كيمياء /ميكروبيولوجى 12
ومقرر  101النجاح فى مقرر ك

 102+ ن101ن
150 

 102+ ح101دراسة ح كيمياء/كيمياء حيوى 13
  102، ك 101النجاح فى مقررى ك 

بتقدير جيد جدا فى كل منهما وتقدير 

 عام جيد
 طالب 60



 

 

 

كود 

 التخصص
 عدد الطالب شروط األقسام شروط التخصص التخصص

 102+ ج101دراسة ج جيولوجيا منفرد 14
بتقدير جيد  فى  102، ج101النجاح في مقررج

الدرجات والترتيب بالمعدل التركمى و ال  مجموع

 يقل عن واحد

 طالب40
 

 112+ بف111دراسة بف فيزياء حيوية منفرد 15
 النجاح في مقرر

+101أوح102+بيو101+بيو112+بف111بف

 والترتيب بالمعدل التراكمى 102ح
 طالب25

 112،ل111دراسة ل فيزياء/فلك 16
والنجاح  112جيد على االقل ،ل111النجاح في ل

  102و ف  101في ف 
وال يقل عن  20

5 

 112،ل111دراسة ل فيزياء/علوم جوية 17
 النجاح في  جيد ، بتقدير 112لالنجاح في 

  102و ف  101والنجاح في ف   111ل

 طالب10
 5وال يقل عن 

 جيوفيزياء منفرد 18
دراسة 

+جف101+جف102+ج101ج

102 

بتقدير جيد والنجاح 102+ج101جالنجاح فى 

 بتقدير جيد 102+جف101فى  جف
20  

 دراسة أي مقررين اختياريي فيزياء منفرد 19
 101ف  مجموع درجات  فيبتقدير جيد النجاح 

 102و ف
25 

 دراسة أي مقررين اختياريين كيمياء/فيزياء 20
 101النجاح فى ك

 102و ف  101والنجاح في ف 
 غير محدد

21 
 

 دراسة أي مقررين اختياريين منفردكيمياء 

 ، 101النجاح فى مقررى ك 
بتقدير جيد فى كل منهما وتقدير عام   102ك 

 جيد

 طالب 60

 102+ ج101دراسة ج كيمياء/جيولوجيا 22
، 101والنجاح فى مقررى ج101النجاح فى ك

والترتيب بالمعدل التراكمى وال يقل عن  102ج

 % لطالب تعديل المسار 10واحد وإضافة نسبة 
 طالب 60

 احصاء منفرد 23
 دة ممج

 فيزياء االتصاالت 24


