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معدل 

القبول 

 العادي

معدل 
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 املوازي 

 74 79 )قبول غير مباشر( -األعمال واالقتصاد  80 83 )قبول غير مباشر( -الهندسة والتكنولوجيا 

 80 90 املحاسبة - 80 هندسة التخطيط والتصميم الحضري 

 74 84 إدارة األعمال - 80 الهندسة البيئية

 75 82 العلوم املالية واملصرفية - 80 الهندسة الكهربائية

 68 73 اقتصاد األعمال 80 88 الهندسة املدنية

 70 77 التسويق 82 92 الهندسة املعمارية

 68 73 االقتصاد 80 83 الهندسة امليكانيكية

 70 80 العلوم املالية األكتوارية 80 86 هندسة امليكاترونيكس

     العامة الحقوق واإلدارة 80 90 هندسة الحاسوب

 76 86 القانون  70 74 علم الحاسوب

 70 78 دائرة اإلدارة العامة 65 71 )قبول غير مباشر( -اآلداب 

 65 70 دائرة العلوم السياسية 65 67 اللغة العربية وآدابها

 67 69 كلية العلوم)قبول غير مباشر( 78 85 اللغة االنجليزية وآدابها

 67 70 أحياء منفرد  83 91 فرعي الترجمةاللغة االنجليزية وآدابها/ 

 67 70 رئيس ي األحياء/ فرعي الكيمياء الحيوية 65 70 اللغة الفرنسية

 67 70 رئيس ي األحياء/ فرعي التغذية والحمية 65 68 علم االجتماع

 67 70 رياضيات منفرد 65 67 رئيس ي التاريخ / فرعي اآلثار الفلسطينية

 67 70 رئيس ي الرياضيات/ فرعي الحاسوب 65 67 العلوم السياسيةرئيس ي التاريخ / فرعي 

 67 70 رئيس ي الرياضيات/فرعي العلوم املالية واملصرفية 65 67 دائرة الجغرافيا

 67 70 كيمياء منفرد 65 72 رئيس ي علم النفس/ فرعي علم االجتماع

 67 70 فرعي الكيمياء الحيويةرئيس ي الكيمياء/  65 70 رئيس ي علم النفس/ فرعي دراسات املرأة

 67 70 رئيس ي الكيمياء / فرعي التغذية والحمية 66 72 اإلعالم

 67 70 فيزياء منفرد 65 70 اللغة األملانية

 67 70 رئيس ي الفيزياء/ فرعي الرياضيات و امتحان قدرات  60 التربية الرياضية 

 67 70 فرعي اإللكترونياترئيس ي الفيزياء/    كلية الفنون واملوسيقى والتصميم

     كلية التربية امتحان قدراتو  60 الفنون البصرية املعاصرة

 67 70 تعليم اللغة اإلنجليزية كلغة اجنبية امتحان قدراتو  60 املوسيقى العربية 

 65 67 تعليم االجتماعيات امتحان قدراتو  65 التصميم

 


