
 
 
 
 

 

 

 علوم )ساعات معتمدة(البنات التشعيب الداخلي لكلية  نتيجة

  2017-2016العام الدراسي 

  

 البرنامج الشروط العدد

10   رياضيات  341رغبة الطالبة + المجموع الكلي ال يقل عن 

9   + فيزياء 331.5المجموع الكلي ال يقل عن   رغبة الطالبة 

4    رياضيات وفيزياء   345.5رغبة الطالبة + المجموع الكلي ال يقل عن 

58   فيزياء وكيمياء  326.5رغبة الطالبة + المجموع الكلي ال يقل عن 

55   فيزياء وحاسب  328.5رغبة الطالبة + المجموع الكلي ال يقل عن 

12    فيزياء حيوية  384رغبة الطالبة + المجموع الكلي ال يقل عن 

44 

 المجموع الكلى + الكيمياء( رغبة الطالبة  - من علمى رياضة( 
 درجة 400ال يقل عن 

  المجموع الكلى + الكيمياء( رغبة الطالبة  -من علمى علوم( 
 درجة 444ال يقل عن 

 كيمياء

31   الكيمياء والنبات   384عن   يقلرغبة الطالبة + المجموع الكلي ال 

44 
  498)المجموع الكلى + الكيمياء + األحياء( ال يقل عن رغبة الطالبة 

 درجة
الميكروبيولوجى 

 والكيمياء

10    حيوان   384رغبة الطالبة + المجموع الكلي ال يقل عن 

53 
  المجموع الكلى + الكيمياء + األحياء(رغبة الطالبة( 

 درجة 496ال يقل عن  
الكيمياء 
 والحيوان

53 
  المجموع الكلى + الكيمياء + األحياء + اللغة رغبة الطالبة(

 درجة 547االنجليزية( ال يقل عن 
الكيمياء الحيوية 

 والتغذية

28  المالبس والنسيج ترشيح مكتب تنسيق 

 



 
 
 
 

 

 

 ادبى( /التشعيب الداخلي لكلية البنات تربية )علمى  نتيجة

  2017-2016العام الدراسي 

 البرنامج الشروط العدد

139 
  درجة 400ياء( ال يقل عن يمك)الكلى + الرغبة الطالبة 

  درجة 51الكيمياء ال تقل 
 كيمياء

69 
  درجة 390)الكلى + الفيزياء( ال يقل عن رغبة الطالبة 

  درجة 44الفيزياء ال تقل 
 فيزياء

146 
  درجة 410ال يقل عن )الكلى + األحياء( رغبة الطالبة 

  درجة 54األحياء  ال تقل 
 بيولوجى/جيولوجى

84  رياضيات ترشيح مكتب تنسيق 

85 
  درجة 400)الكلى + الكيمياء( ال يقل عن رغبة الطالبة 

  درجة 51الكيمياء ال تقل 
 كيمياء )باللغة االنجليزية(

37 
  درجة 390)الكلى + الفيزياء( ال يقل عن رغبة الطالبة 

  درجة 44الفيزياء ال تقل 
 فيزياء )باللغة االنجليزية(

72 
  درجة 410)الكلى + األحياء( ال يقل عن رغبة الطالبة 

  درجة 54األحياء  ال تقل 
بيولوجى/جيولوجى )باللغة 

 االنجليزية(

79  رياضيات )باللغة االنجليزية(  رغبة الطالبة 

25   تكنولوجيا التعليم والمعلومات درجة 352الكلى ال يقل عن المجموع  - رغبة الطالبة 

7   أقتصاد منزلى درجة 51.53الكلى ال يقل عن المجموع   -رغبة الطالبة 

132   اللغة العربية 363.5 الكلى ال يقل عنالمجموع  -رغبة الطالبة 

54 
  درجة 412)الكلى + اللغة االنجليزية( ال يقل عن رغبة الطالبة 
  درجة 64اللغة االنجليزية ال تقل 

 اللغة اإلنجليزية

19 
  اللغة الفرنسية لغة اجنبية أولى -رغبة الطالبة 

  درجة 40اللغة الفرنسية لغة اجنبية ثانية بمجموع 
 اللغة الفرنسية

179  التاريخ 363.5 الكلى ال يقل عنالمجموع  رغبة الطالبة 

167 
  درجة 420)الكلى + الجغرافيا( ال يقل عن رغبة الطالبة 

  درجة  55الجغرافيا ال تقل عن 
 الجغرافيا

48  فلسفة وأجتماع 363.5 الكلى ال يقل عنالمجموع   رغبة الطالبة 

154 
  درجة 428)الكلى + علم النفس( ال تقل عن  رغبة الطالبة 

  درجة 57علم النفس ال تقل عن 
 علم النفس

 



 
 
 
 

 

 )علمى / ادبى( أساسى شروط التشعيب الداخلي لكلية البنات تربية

  2017-2016العام الدراسي 

 

 البرنامج الشروط العدد

186 
  األحياء ضرورة دراسة مادة 
 ترشيح مكتب التنسيق 

 علوم 

22 
  دراسة الرياضيات البحتة والتطبيقيةضرورة 
 ترشيح مكتب التنسيق 

 رياضيات

84   اللغة العربية 356 المجموع الكلى ال يقل عنرغبة الطالبة 

24 
 الكلى + اللغة االنجليزية( رغبة الطالبة( 

 درجة 400ال يقل عن  

  درجة 44اللغة االنجليزية ال تقل 
 اللغة اإلنجليزية

127   مواد اجتماعية 356 المجموع الكلى ال يقل عنرغبة الطالبة 

 

 

 


