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 القسم الكلية م 

 بين أقسام الكلية
 

 من كليات الجامعة األخرى

 أدنى معدل أدنى معدل

 طالبات طالب طالبات طالب

 العلوم واآلداب بالقريات 1

 2.25 2.25  2 2 الدراسات اإلسالمية

 2.25 2.25  2 2 اللغة العربية

 3.25 3.25  3 3 اللغة االنجليزية

 2.5 2.5  2 2 الرياضيات

 2.5 2.5  2 2 الكيمياء

 2.5 2.5  2 2 الفيزياء

 ـــــ ـــــ  ـــــ ـــــ علوم الحاسب والمعلومات

 3.75 ـــــ  3.75  رياض األطفال

 3.5 3.5  3 3 إدارة األعمال

 العلوم الطبية التطبيقية بالقريات 2

 3 3  ـــــ ـــــ اعداد عام

 3.5 3  3.5 3 مختبرات طبية

 4 3  4 3 العالج الطبيعي

 3.5 ـــــ  3.5  التمريض

 العلوم واآلداب بطبرجل 3

 2.5 2.5  2 2 اللغة العربية

 3 3  2.5 2.5 اللغة االنجليزية

 ـــــ ـــــ  ـــــ ـــــ علوم الحاسب والمعلومات

 3 3  2.5 2.5 الفيزياء

 3 3  2.5 2.5 الرياضيات

 3.75 3.75  3.25 3.25 إدارة األعمال



 

 

 

 

 

 

 

 القسم الكلية م

 بين أقسام الكلية
 

 من كليات الجامعة األخرى

 أدنى معدل أدنى معدل

 طالبات طالب طالبات طالب

 الشريعة والقانون 4

 3.25 3.25  ـــــ ـــــ اعداد عام –شريعة وقانون 

 ـــــ ـــــ  3.25 3.25 القانون

 ـــــ ـــــ  2.5 2.5 الشريعة

 الهندسة 5

 ـــــ 4  ـــــ 3.5 هندسة كهربائية

 ـــــ 4  ـــــ 3.5 هندسة ميكانيكية

 ـــــ 4  ـــــ 3.5 هندسة مدنية

 علوم الحاسب والمعلومات 6

 2.5 2.5  2.5 2.5 علوم الحاسب والمعلومات

 2 2  2 2 نظم المعلومات

  3   3.5 هندسة الحاسب

 العلوم اإلدارية واإلنسانية 7

 2.25 2.25  2.25 2.25 اللغة العربية

 ـــــ ـــــ  ـــــ ـــــ اللغة االنجليزية

 ـــــ ـــــ  ـــــ ـــــ دراسات اسالمية

 3 3  3 3 إدارة األعمال

 3 3  3 3 المحاسبة

 4 3.75  ـــــ ـــــ الصيدلة الصيدلة 8

 العلوم الطبية التطبيقية بسكاكا 9

 ـــــ 3.08  ـــــ ـــــ اعداد عام

 ـــــ ـــــ  3.06 2 مختبرات طبية

 ـــــ ـــــ  3.72 3.17 العالج الطبيعي

 ـــــ ـــــ  ـــــ 3.66 التمريض



 

 

 

 القسم الكلية م

 بين أقسام الكلية
 

 من كليات الجامعة األخرى

 أدنى معدل أدنى معدل

 طالبات طالب طالبات طالب

 التربية بسكاكا 10
 ـــــ ـــــ  ـــــ ـــــ رياض األطفال

 ـــــ ـــــ  ـــــ ـــــ تربية خاصة

 ـــــ ـــــ  ـــــ ـــــ طب وجراحة الطب 11

 ـــــ ـــــ  ـــــ ـــــ طب األسنان طب األسنان 12

 بسكاكاالعلوم  13

  2 2 الكيمياء
 

2 2 

 2 2 2 2 الفيزياء

 2.5 2.5 2 2 الرياضيات

 3 3 2.5 2.5 األحياء

 المجتمع بسكاكا 14

 ـــــ ـــــ  ـــــ ـــــ حاسب آلي

 1.65 1.65  1.65 1.65 إدارة مالية

 ـــــ ـــــ  ـــــ ـــــ لغة انجليزية

 المجتمع بالقريات 15

 3 3  2.75 2.75 حاسب آلي

 2.5 2.5  2.5 2.5 إدارة مالية

 2.75 2.75  2.75 2.75 لغة انجليزية

 المجتمع بطبرجل 16
 2.75 2.75  2.5 2.5 لغة انجليزية

 ـــــ 2.25  ـــــ 2 إدارة مالية


