ترتيب التخصصات في كل سنه حسب المعدل من اعلى الدنى لغايات التحويل من تخصص الخر(حسب الثانويه العامه او المعدل التراكمي)
التخصص

2015

التخصص

التخصص

2014

الصيدلة

 92.3هندسة العمارة

الهندسة المدنية  /ادارة االنشاء

 92.3الصيدلة

 96.5الطب
 94.2هندسة العمارة
 93.9الهندسة المدنية  -ادارة االنشاء
 93.3المحاسبة

الطب

 95.5الطب

التخصص

2013

التخصص

2012

التخصص

2011

2010

 97.8الطب

-

الطب

-

الطب

-

 95.7الصيدلة

-

الصيدلة

-

الصيدلة

-

 95.3هندسة العمارة

-

هندسة العمارة

-

هندسة العمارة

-

 94.8الهندسة المدنية  -تكنولوجيا بناء

-

الهندسة المدنية  -تكنولوجيا بناء

-

-

الهندسة الصناعية

الهندسة الصناعية

 90.4الهندسة المدنية  /ادارة االنشاء

الهندسة المدنية  /تكنولوجيا بناء

 90.2المحاسبة

 93.1الصيدلة

 94.2الهندسة الصناعية

المحاسبة

 90.1الهندسة الصناعية

 91.4هندسة القوى الكهربائية

 93.8الهندسة المدنية  -ادارة االنشاء

هندسة القوى الكهربائية

 89.8هندسة القوى الكهربائية

 90.9الهندسة الصناعية

 93.6هندسة القوى الكهربائية

هندسة النظم الطبية الحيوية

 89.1الهندسة المدنية  /تكنولوجيا بناء

 90.7الهندسة المدنية  -تكنولوجيا بناء
 90.4هندسة االتصاالت

93

المحاسبة

93

هندسة االتصاالت

 94.9الهندسة المدنية  -ادارة االنشاء
94

هندسة القوى الكهربائية

 93.1هندسة االتصاالت

-

الهندسة المدنية  -تكنولوجيا بناء

-

الهندسة الصناعية

-

-

الهندسة المدنية  -ادارة االنشاء

-

 93.2االدارة الفندقية
 92.9هندسة االتصاالت

92.9

هندسة االتصاالت

 88.9هندسة النظم الطبية الحيوية

 93.1المحاسبة

 92.8المحاسبة

92.3

اللغة اإلنجليزية وآدابها

 88.3هندسة االتصاالت

 90.2هندسة النظم الطبية الحيوية

 92.8هندسة النظم الطبية الحيوية

 92.6هندسة الحاسوب

 92.2هندسة القوى الكهربائية

92.2

هندسة االلكترونيات

 88.1اللغة اإلنجليزية وآدابها

 89.9العلوم المالية والمصرفية

 92.7هندسة االلكترونيات

 91.9هندسة النظم الطبية الحيوية

 92.2هندسة الحاسوب

91.9

هندسة المعلوماتية الطبية الحيوية

 88.1العلوم المالية والمصرفية

 89.8هندسة الحاسوب

 92.5هندسة الحاسوب

 91.8هندسة االلكترونيات

 91.7هندسة االلكترونيات

91.5

هندسة الحاسوب

 87.9هندسة الحاسوب

 89.7هندسة االلكترونيات

 92.3هندسة المعلوماتية الطبية الحيوية

 91.7هندسة المعلوماتية الطبية الحيوية

 91.5هندسة النظم الطبية الحيوية

91.4

العلوم المالية والمصرفية

 87.7هندسة االلكترونيات

 89.6هندسة المعلوماتية الطبية الحيوية

 92.2العلوم المالية والمصرفية

 90.1نظم المعلومات الحاسوبية

 89.6هندسة المعلوماتية الطبية الحيوية

90.8

 86.8هندسة المعلوماتية الطبية الحيوية

 89.3علوم الحاسوب

 91.3علوم الحاسوب

 89.6علوم الحاسوب

 89.3العلوم المالية والمصرفية

89.9

إدارة األعمال

 84.4علوم الحاسوب

 88.8نظم المعلومات الحاسوبية

 90.8نظم المعلومات الحاسوبية

 89.4العلوم المالية والمصرفية

 89.2علوم الحاسوب

89.3

علوم الحاسوب

 84.3نظم المعلومات الحاسوبية

 88.3إدارة األعمال

 88.4نظم المعلومات اإلدارية

 88.5نظم المعلومات الحاسوبية

89.3

اإلرشاد النفسي

 84.3إدارة األعمال

 87.8اللغة اإلنجليزية وآدابها

 89.7إدارة األعمال

 87.8نظم المعلومات اإلدارية

88.2

 83.8الترجمة

 87.2نظم المعلومات اإلدارية

 89.3نظم المعلومات اإلدارية

 87.8الرياضيات

 87.8إدارة األعمال

87.8

الرياضيات

 83.4نظم المعلومات اإلدارية

 86.3الرياضيات

 88.9اللغة اإلنجليزية وآدابها

 87.7إدارة األعمال

 87.7الرياضيات

87.7

نظم المعلومات الحاسوبية

 82.2اقتصاد المال واألعمال

 85.2الترجمة

 87.8الفيزياء الطبية الحيوية

 85.5اإلرشاد النفسي

 85.7التسويق

86.3

الترجمة

 85.5اللغة اإلنجليزية وآدابها

85.8

 84.8التسويق

 85.4الفيزياء الطبية الحيوية

84.9

الترجمة

القانون

90

الرياضيات

التسويق

 82.2الرياضيات

85

التسويق

 87.3التسويق

االقتصاد والمصارف اإلسالمية

 82.1اإلرشاد النفسي

85

القانون

 87.3الترجمة

 85.2اإلدارة العامة

اللغة العربية وآدابها

 81.8القانون

 84.6اإلدارة العامة

 86.9اإلرشاد النفسي

 84.6الفيزياء الطبية الحيوية

 85.1اقتصاد المال واألعمال

84.5

اقتصاد المال واألعمال

 81.6اإلدارة العامة

 84.1اقتصاد المال واألعمال

 86.8القانون

 84.5اقتصاد المال واألعمال

 84.9الترجمة

84.4

الفيزياء الطبية الحيوية

 81.5التسويق

 86.7اإلدارة العامة

 84.4اإلدارة العامة

 84.5القانون

اللغات الحديثة  /لغة فرنسية

 81.4االقتصاد

 83.9االقتصاد

 86.3االقتصاد

 83.7االقتصاد

اإلدارة العامة

 81.3الكيمياء

 83.6االقتصاد والمصارف اإلسالمية

 86.1الكيمياء

 83.4الكيمياء

الكيمياء

 82.1االقتصاد والمصارف اإلسالمية

 84.7اإلرشاد النفسي

85

84.6

84

الفيزياء الطبية الحيوية

87

اقتصاد المال واألعمال

88

اللغة اإلنجليزية وآدابها

 84.6القانون

84

اإلرشاد النفسي

 83.8االقتصاد

84.3
83.9
83.4

 83.5صحافة

 85.6العلوم الحياتية

 83.3االقتصاد والمصارف اإلسالمية

 83.4الفيزياء

نظم المعلومات اإلدارية

 80.6اللغات الحديثة  /لغة فرنسية

 83.4عالقات عامة وإعالن *

 85.1االقتصاد والمصارف اإلسالمية

 83.2صحافة

 83.2اللغات الحديثة  /لغة فرنسية

االقتصاد

 80.6صحافة

 82.8الكيمياء

 84.7صحافة

 83.1اللغات الحديثة  /لغة فرنسية

معلم الصف

صحافة

الفيزياء
الجغرافيا

81

التربية الرياضية

 80.2الفيزياء الطبية الحيوية

 82.6الفيزياء

 84.5علوم األرض والبيئة

 80.2عالقات عامة وإعالن *

 82.5إذاعة وتلفزيون *

 84.3الفيزياء

 82.4الفيزياء

 82.4االقتصاد والمصارف اإلسالمية

 80.2معلم الصف

 82.1التربية الرياضية

 84.3عالقات عامة وإعالن *

 82.1علوم األرض والبيئة

 82.2علوم األرض والبيئة

 84.2اللغات الحديثة  /لغة فرنسية

 81.6عالقات عامة وإعالن *

هندسة العمارة

80

الفيزياء

عالقات عامة وإعالن

80

إذاعة وتلفزيون *

82

اللغات الحديثة  /لغة فرنسية

 82.7العلوم الحياتية

83

الكيمياء

 82.9العلوم الحياتية

82

إذاعة وتلفزيون *

83
82.9
82.8
82.4
82
81.7
81.1

 81.9العلوم السياسية

 83.6إذاعة وتلفزيون *

 81.3إذاعة وتلفزيون *

 81.8عالقات عامة وإعالن *

80.6

 79.9العلوم السياسية

 81.8الجغرافيا

 83.1العلوم السياسية

 80.4العلوم السياسية

 81.2صحافة

80.3

العلوم الحياتية

 79.8الجغرافيا

 81.3العلوم الحياتية

التربية الرياضية

علوم األرض والبيئة

 82.7التربية الرياضية

 79.9التربية الرياضية

 82.1اإلحصاء

 79.5االدارة السياحية

 79.1اإلحصاء

 81.7االدارة السياحية

 78.5اإلحصاء

 78.8االدارة السياحية

78.2

 78.3علم االجتماع والخدمة االجتماعية

 78.7التربية الرياضية

78.1

 78.3االدارة الفندقية

 78.4الجغرافيا

77.4
77.4

علوم األرض والبيئة

 79.2العلوم الحياتية

إذاعة وتلفزيون

 79.1علم االجتماع والخدمة االجتماعية

 80.8علم االجتماع والخدمة االجتماعية

اإلحصاء

 78.4علوم األرض والبيئة

 79.9معلم الصف

 81.6معلم الصف

علم االجتماع والخدمة االجتماعية

 78.2اإلحصاء

 79.5االدارة السياحية

 81.5االدارة الفندقية

العلوم السياسية
التاريخ
تربية الطفل (لإلناث فقط)
اللغات السامية والشرقية  /عبري
الفقه وأصوله

81

80

العلوم السياسية

 78.6االدارة الفندقية

 81.3علم االجتماع والخدمة االجتماعية

 78.1معلم الصف

 77.8علم االجتماع والخدمة االجتماعية

 78.6اإلحصاء

 80.3الجغرافيا

 77.8الجغرافيا

 77.7معلم الصف

 76.7التاريخ

 79.1االثا ر

 75.8االثا ر

 76.8اللغة العربية وآدابها

76.7

 76.6الدراسات اإلسالمية  /التربية اإلسالمية

 76.6االثا ر

 78.3اللغات السامية والشرقية  /عبري

 75.4اللغة العربية وآدابها

 76.5اللغات السامية والشرقية  /عبري

75.4

 76.4االدارة الفندقية

 76.4الدراسات اإلسالمية  /التربية اإلسالمية

 78.2الدراسات اإلسالمية  /التربية اإلسالمية

 74.8اللغات السامية والشرقية  /عبري

 76.3االثا ر

 77.4التاريخ
 77.2االدارة السياحية
77

تربية الطفل (لإلناث فقط)

التاريخ

 74.7االنثروبولوجيا

76

االنثروبولوجيا

 77.3االنثروبولوجيا

 74.6الفقه وأصوله

االدارة السياحية

 75.3الفقه وأصوله

75

اللغات السامية والشرقية  /عبري

 76.8تربية الطفل

 74.2الدراسات اإلسالمية  /التربية اإلسالمية

 75.1تربية الطفل

الدراسات اإلسالمية  /الدراسات األسرية

 74.5االنثروبولوجيا

75

تربية الطفل

 76.7اللغة العربية وآدابها

 74.1تربية الطفل

أصول الدين

76

االثا ر

 75.8اللغة العربية وآدابها

االثا ر

 74.3اللغات السامية والشرقية  /عبري

الدراسات اإلسالمية  /الدعوة واألعالم

 74.2أصول الدين

اللغات السامية والشرقية  /فارسي

79

77.4

 75.1التاريخ

الدراسات اإلسالمية  /التربية اإلسالمية

80.2

74

اللغات السامية والشرقية  /فارسي

 76.3الفقه وأصوله

 74.8أصول الدين

78

76

75

االنثروبولوجيا

الدراسات اإلسالمية  /التربية اإلسالمية

75.3
74.6
73.7
73.6
73.5

 76.2الفقه وأصوله

 74.1التاريخ

 74.9الفقه وأصوله

 75.9الدراسات اإلسالمية  /الدعوة واألعالم

 72.9اللغات السامية والشرقية  /فارسي

 74.2صيانة المصادر التراثية وإدارتها

73

 72.3الدراسات اإلسالمية  /الدعوة واألعالم

 75.9أصول الدين

 72.8صيانة المصادر التراثية وإدارتها

 74.1اللغات السامية والشرقية  /فارسي

72.8

73

اللغة العربية وآدابها

73.2

 73.8الدراسات اإلسالمية  /الدراسات األسرية

 72.2الدراسات اإلسالمية  /الدراسات األسرية

 75.5الدراسات اإلسالمية  /الدراسات األسرية

 72.8أصول الدين

74

أصول الدين

72.2

االدارة الفندقية

 73.5الدراسات اإلسالمية  /الدعوة واألعالم

 70.8اللغات السامية والشرقية  /فارسي

 75.3صيانة المصادر التراثية وإدارتها

 72.8الدراسات اإلسالمية  /الدعوة واألعالم

74

الدراسات اإلسالمية  /الدراسات األسرية

71.9

صيانة المصادر التراثية وإدارتها

 69.5صيانة المصادر التراثية وإدارتها

 65.2صيانة المصادر التراثية وإدارتها

 65.8اللغات السامية والشرقية  /فارسي

 72.5الدراسات اإلسالمية  /الدراسات األسرية

االنثروبولوجيا

 73.7الدراسات اإلسالمية  /الدعوة واألعالم

تقدم طلبات االلتحاق لكلية الفنون الجميلة وتخصص هندسه العماره في دائرة القبول والتسجيل في الجامعة ويخضع الطالب المتحان القدرات الفنية في التخصص الذي يرغب بااللتحاق فيه والنجاح فيه قبل استكمال إجراءات قبوله

71.7

