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(قبول غير مباشر  الهندسة والتكنولوجيا
     التمريض والصيدلة والمهن الصحية 80 85 للتخصصات أدناه)

 90 94 برنامج دكتور صيدلي 80 81 الهندسة الكهربائية
 73 78 التغذية والحمية مغلق الهندسة المدنية

 70 75   التمريض مغلق الهندسة المعمارية
 مغلق عالج النطق والسمع مغلق الهندسة الميكانيكية

     الحقوق واإلدارة العامة 81 85 هندسة الميكاترونيكس
 85 90 القانون 80 83 هندسة أنظمة الحاسوب

 75 84 االدارة العامة 70 74 علم الحاسوب
(قبول غير مباشر  األعمال واالقتصاد
 75 80 رئيسي اإلدارة العامة/ فرعي االقتصاد 75 80 للتخصصات أدناه)

 75 80 رئيسي اإلدارة العامة/ فرعي العلوم السياسية مغلق المحاسبة
 70 76 رئيسي العلوم السياسية/ فرعي اإلدارة العامة 75 80 إدارة األعمال

 68 70 رئيسي العلوم السياسية/ فرعي الفلسفة 75 80 العلوم المالية والمصرفية
 68 70 فرعي دراسات المرأةرئيسي العلوم السياسية/  70 74 اقتصاد األعمال

 68 70 رئيسي العلوم السياسية/ فرعي االقتصاد 70 75 التسويق
 68 70 رئيسي العلوم السياسية/فرعي عالقات دولية 70 74 االقتصاد

 65 68 (قبول غير مباشر للتخصصات أدناه)اآلداب  69 70 (قبول غير مباشر للتخصصات أدناه)العلوم 
 65 68 العربية وآدابها اللغة 69 70 األحياء

 83 90 اللغة االنجليزية وآدابها 69 70 الرياضيات
مغلق   رئيسي اللغة االنجليزية وآدابها/ فرعي الترجمة 69 70 الرياضيات التطبيقية في االقتصاد  
 68 70 اللغة الفرنسية 69 70 رئيسي رياضيات/ فرعي إحصاء

 65 68 االجتماع علم 69 70 رئيسي رياضيات/ فرعي علم حاسوب
رئيسي رياضيات/ فرعي العلوم المالية 

 65 67 رئيسي التاريخ/ فرعي اآلثار الفلسطينية 69 70 والمصرفية

 65 67 رئيسي التاريخ/ فرعي العلوم السياسية 69 70 رئيسي رياضيات/ فرعي االقتصاد
 65 66 رئيسي الجغرافيا/ فرعي التاريخ 69 70 الكيمياء
 65 66 رئيسي الجغرافيا/ فرعي العلوم السياسية 69 70 الكيمياء/ فرعي إدارة األعمالرئيسي 

 68 70 رئيسي علم النفس/ فرعي علم االجتماع 69 70 رئيسي الكيمياء/ فرعي كيمياء حيوية
 70 73 صحافة/ فرعي علم االجتماع -رئيسي اإلعالم  69 70 رئيسي الكيمياء/ فرعي تسويق

 70 73 صحافة/ فرعي العلوم السياسية -رئيسي اإلعالم  69 70 الفيزياء
 85 88 إذاعة/ فرعي التلفزة -رئيسي اإلعالم  69 70 رئيسي الفيزياء/ فرعي الرياضيات

 70 71 اللغة األلمانية 69 70 رئيسي الفيزياء/ فرعي علم الحاسوب
     التربية 69 70 رئيسي الفيزياء/ فرعي اإللكترونيات

 65 66 االجتماعياتتعليم  
 


