
 النظام العامم 2022/2023الكليات والتخصصات املتاحة يف جامعة تعز  للعام اجلامعي 

 التخصص الكليـة م
الطاقة  معدل القبول

 االستيعابية
 مواد امتحان القبول رسوم التنسيق

 ادبي علمي

1 
كلية الطب والعلوم 

 الصحية

 لاير 4500 60 ///// % 85 طب عام وجراحة

 + انجليزي أحياء + كيمياء

 لاير 4500 50 ///// % 85 طب الفم واألسنان

 لاير 4500 50 ///// % 85 صيدلة

 لاير 4500 40 ///// % 80 مختبرات طبية

 لاير 4500 40 ///// % 75 تمريض عالي

2 
كلية السعيد للهندسة 

 وتقنية المعلومات

 50 ///// % 80 هـ/اتصاالت

 رياضيات+ انجليزيفيزياء+  لاير 4500

 50 ///// % 80 هـ/صناعية

 50 ///// % 80 هـ/تقنيات المعلومات

 50 ///// % 80 هـ/الميكاترونيات

 50 ///// % 80 هـ/برمجيات

 50 ///// % 80 هـ/ شبكـات الحاسوب

 كلية العلوم التطبيقية 3

% 80 علوم الحاسوب  رياضيات + انجليزي لاير 4500 50 ///// 

% 80 كيمياء صناعية  رياضيات+ كيمياء+ انجليزي لاير 4500 50 ///// 

% 80 ميكروبيولوجي  أحياء + كيمياء+ انجليزي لاير 4500 40 ///// 

% 80 النفط والتعدين  فيزياء + كيمياء+ انجليزي لاير 4500 30 ///// 

% 80 الفيزياء الطبية  فيزياء+ احياء + انجليزي لاير 4500 30 ///// 

% 75 جيـــولــوجــــيا  لاير 2000 50 ///// 

 قبول مباشر 

% 70 علوم بيولوجية  لاير 2000 70 ///// 

% 65 كـــيمياء عامة  لاير 2000 60 ///// 

% 80 الفيزياء  لاير 2000 30 ///// 

% 70 رياضيات/حاسوب  لاير 2000 40 ///// 

 كلية العلوم االدارية 4

% 80 محاسبة  80 %  150 

 رياضيات + لغة انجليزية لاير 4000

% 80 إدارة أعمال  80 %  150 

% 80 علوم مالية ومصرفية  80 %  150 

% 80 تسويق  80 %  150 

% 80 إقتصاد  80 %  100 

% 80 علوم البيانات وتكنولوجيا المعلومات  ///// 60 

5 

 التربية كلية

 

 

% 75 دراسات انجليزية عام  75 % لاير 4000 80   مهارات لغوية+ انجليزي 

% 70 معلم مجال دراسات انجليزية  70 % لاير 4000 50   مهارات لغوية+ انجليزي 

% 70 دراسات عربية  70 % لاير 4000 30   اختبار تخصص لغة عربية 

% 70 علوم الحياة لاير 4000 30 /////   لغوية+ احياء مهارات 

% 70 كــيـمـيـــاء لاير 4000 30 /////   مهارات لغوية+ كيمياء 

% 70 فــيــزيــــاء لاير 4000 30 /////   مهارات لغوية+ فيزياء 

تعليم اساسي -رياضيات  70 % لاير 4000 50 /////   مهارات لغوية+ رياضيات 

% 75 علوم قران عام  75 % لاير 4000 80   

 مقابلة شخصية 

% 70 معلم مجال علوم قرآن  70 % لاير 4000 50   

% 70 رياض أطفال   70 % لاير 4000 20   

% 70 إرشاد نفسي   70 % لاير 4000 20   

% 70 تربية خاصة   70 % لاير 4000 20   

% 70 تربية بدنية ورياضية لاير 4000 30 /////   

تعليم اساسي –معلم صف   70 % لاير 4000 60 /////   

تعليم اساسي -علوم  70 % لاير 4000 50 /////   

 لغة عربية + ثقافة عامة لاير 4000 400 % 80 % 80 حقوق عام كلية الحقــوق 6

 كلية اآلداب 7

% 75 االعالم وعلوم االتصال  75 % لاير 4000 30   انجليزي/ عربي/ثقافة اعالمية 

% 75 اللغة االنجليزية م + ح  75 % لاير 4000 115   لغة انجليزية 

% 70 فنــون ) جرافكس (  70 % لاير 4000 30   عملياختبار تخصص +  

% 70 فنــون ) تشكيلي (  70 % لاير 4000 30   عملياختبار تخصص +  

% 65 تاريخ وعلوم سياسية  65 % لاير 4000 70   لغة عربية وثقافة سياسية وتاريخية   

% 70 اللغة العربية  70 % لاير 2000 50   
 قبول مباشر

% 70 الدراسات االسالمية  70 % لاير 2000 100   



 التخصص الكليـة م
الطاقة  معدل القبول

 االستيعابية
 مواد امتحان القبول رسوم التنسيق

 ادبي علمي

% 65 علم االجتماع والخدمة االجتماعية  65 % لاير 2000 30   

% 65 اللغة الفرنسية والعالقات الدولية  65 % لاير 2000 30   

% 65 علم النفس العام  65 % لاير 2000 30   

ونظم المعلومات الجغرافية الجغرافيا  65 %  65 % لاير 2000 20   

8 
كلية التربية 

 بالمخـــــالف

 انجليزي لاير 4000 40 % 75 % 75 لغة انجليزية

 حفظ وتالوة لاير 4000 40 % 75 % 75 علوم قران

 كليات فرع جامعة تعز بالتربة 

9 
كلية العلوم الطبية 

 والصحية بالتربة

 لاير 4500 30 ///// % 70 مختبرات طبية

 لاير 4500 30 ///// % 80 الصيدلة أحياء + كيمياء + انجليزي

 لاير 4500 30 //// % 70 تمريض عالي

10 
كلية االدارة ونظم 

 المعلومات بالتربة

 لاير 4000 50 %70 %70 محاسبة

 لاير 4000 50 %70 %70 إدارة أعمال رياضيات + انجليزي

 لاير 4000 30 %70 %70 تسويق

 كلية الحاسبات بالتربة 11
 لاير 4500 40 ///// % 70 علوم الحاسوب

 فيزياء+ رياضيات+ انجليزي
 لاير 4500 40 ///// % 70 تقنية معلومات

 كلية التربية بالتربة 12

 لغة انجليزية لاير 4000 20 %70 %70 دراسات انجليزية

 لاير 4000 20 % 70 % 70 علوم قران
 مهارات لغوية

 مقابلة وحفظ وتالوة

 لغة عربية لاير 4000 30 % 70 % 70 دراسات عربية

 رياضيات لاير 4000 30 ///// % 70 الرياضيات

 فيزياء لاير 4000 50 ///// % 70 الفــيــزيــــاء

 رياضيات +انجليزي لاير 4000 20 ///// %70 معلم حاسوب

 اآلداب بالتربةكلية  13

 لغة انجليزية لاير 4000 30 % 70 % 70 اللغة االنجليزية 

 لاير 4000 30 %70 %70 دراسات اسالمية 
 مهارات لغوية + اسالمية

 مقابلة شخصية

 

 م النظام الموازي والنفقة الخاصة2022/2023المراكز  التابعة لجامعة تعز والتخصصات المتاحة للعام الجامعي 

14 
 -مركز التعليم المستمر

 تعز

 لاير 2000 150  % 65 فني صيدلة

 قبول مباشر

 لاير 2000 70  % 65 مساعد طبيب اسنان

 لاير 2000 150  % 65 مساعد طبيب عام

 لاير 2000 150  % 65 فني مختبرات

 لاير 2000 100 % 50 % 50 محاسبة

 لاير 2000 100 % 50 % 50 ادارة اعمال

 لاير 2000 50 % 50 % 50 تسوبق

 لاير 2000 50 % 50 % 50 لغة انجليزية

15 
مركز التعليم المستمر 

 بالحوبان

 لاير 4500 100  % 60 فني صيدلة

 لاير 4500 100  % 60 مساعد طبيب عام أحياء + كيمياء + انجليزي

 لاير 4500 100  % 60 فني مختبرات

 لاير 2000 100 % 50 % 50 محاسبة
 قبول مباشر

 لاير 2000 100 % 50 % 50 ادارة اعمال

16 
مركز التعليم المستمر 

 بالمخالف

 لاير 2000 100  % 60 مساعد طبيب عام

 لاير 2000 100 % 50 % 50 محاسبة قبول مباشر

 لاير 2000 100 % 50 % 50 ادارة اعمال

17 
مركز الحاسب االلي 

 المعلوماتوتقنية 

 لاير 2000 80  % 50 هـ/تكنولوجيا التعليم

 قبول مباشر

 لاير 2000 80  % 50 علوم حاسوب

 لاير 2000 80  % 50 تقنية معلومات

 لاير 2000 80  % 50 الشبكات والدعم الفني

 لاير 2000 50  % 50 تقنية معلومات بالحوبان

18 

مركز التدريب  

والتطوير والتأهيل 

 التربوي

 بدون 100    معلم حاسوب

 بدون 50   علوم قران اساسي قبول مباشر

 بدون 50   معلم صف



 التخصص الكليـة م
الطاقة  معدل القبول

 االستيعابية
 مواد امتحان القبول رسوم التنسيق

 ادبي علمي

 بدون 50   انجليزي اساسي

 بدون 50   لغة عربية

  مراكز فرع جامعة تعز بالتربة  

19 

-مركز خدمة المجتمع

وحدة التعليم المستمر 

 فرع التربة

 لاير 2000 60  % 65 القباله

 قبول مباشر

 لاير 2000 60  % 65 فني صيدلة

 لاير 2000 60  % 65 مساعد طبيب عام

 لاير 2000 60  % 65 فني مختبرات

 لاير 2000 60 % 50 % 50 محاسبة

20 

-مركز خدمة المجتمع

وحدة التعليم المستمر 

 بالتربة )النشمة(

 أحياء + كيمياء + انجليزي لاير 4000 60  % 65 مساعد طبيب عام

 لاير 2000 60  % 65 فني صيدلة

 قبول مباشر
 لاير 2000 60  % 65 فني مختبرات

 لاير 2000 40  % 65 القباله

 لاير 2000 60 % 50 % 50 محاسبة

 

 مالحظة هامة:                 
 درجات عن النظام العام * 5 بنقصمعدل القبول في النظام النفقة الخاصة الموازي                 
 مع جبر الكسر لصالح الطالب في كافة الكليات.                

 
 


