
2013201420152016201720132014201520162017اسم التخصصاسم الجامعة#

******************************98.6097.6097.3096.1096.60دكتور في الطباألردنيــة1

******************************97.6096.3095.9094.6094.30دكتور في طب االسناناألردنيــة2

******************************96.5095.2093.9092.2092.60الصيدلةاألردنيــة3

******************************97.0095.6094.7092.6093.30دكتور الصيدلةاألردنيــة4

98.8099.10+ + +100.00+ + +96.7095.2094.9096.3091.70الهندسة المدنيةاألردنيــة5

98.4099.00+ + +100.00+ + +96.3094.6093.8094.3092.30الهندسة الكهربائيةاألردنيــة6

98.4098.60+ + +100.00+ + +96.6094.3094.6095.2091.80الهندسة الميكانيكيةاألردنيــة7

97.6098.90+ + +95.5093.0092.4091.4090.7099.97100.00الهندسة الكيميائيةاألردنيــة8

97.9098.90+ + +100.00+ + +96.1094.4093.2093.9092.30الهندسة الصناعيةاألردنيــة9

95.5092.5091.8090.8088.7099.92100.0099.9997.7098.70هندسة الحاسوباألردنيــة10

97.5098.60+ + +95.9093.5092.8093.0089.8099.9999.96هندسة الميكاترونكساألردنيــة11

91.1089.1084.7084.7085.4098.8199.6499.5094.6098.20ذكور واناث/التمريض األردنيــة12

91.0088.4085.9083.5083.9099.1099.2999.6193.6096.40إناث/ التمريضاألردنيــة13

91.3090.4087.5085.5086.0099.9699.8999.9597.4098.30العالج الطبيعياألردنيــة14

90.5088.5085.5084.3083.5099.9599.9299.9696.4097.70العالج الوظيفياألردنيــة15

95.7098.10+ + +92.0088.0086.5083.7083.6099.7899.80األطراف االصطناعيةاألردنيــة16

97.5098.70+ + +99.93+ + +93.1090.5090.3085.9085.00علوم السمع والنطقاألردنيــة17

95.8094.3093.2088.7080.6099.9599.4299.7594.7096.88علم الحاسوباألردنيــة18

94.4092.4090.2085.1075.6099.7699.7999.6992.9094.60انظمة  المعلومات الحاسوبيةاألردنيــة19

93.4091.4089.4083.8075.9099.4699.5299.8892.3096.20تكنولوجيا معلومات األعمالاألردنيــة20

91.9088.4086.8081.6080.2099.4299.3899.9195.9096.10الرياضياتاألردنيــة21

89.0086.6082.9082.8079.8099.3099.2098.2596.0096.80الفيزياءاألردنيــة22

90.7088.4086.6081.9082.9099.1099.3299.2995.2095.10الكيمياءاألردنيــة23

89.5085.5083.9078.9079.0099.3498.5999.3192.9095.10العلوم الحياتيةاألردنيــة24

87.0082.4082.0075.4072.6098.0896.7398.1081.2091.60الجيولوجيا البيئية والتطبيقيةاألردنيــة25

96.7097.80+ + +94.3090.5090.5086.9088.2099.9599.88العلوم الطبية المخبريةاألردنيــة26

79.0073.8074.3068.0068.0094.2194.8489.2875.4077.70البستنة والمحاصيلاألردنيــة27

78.8075.8075.4069.9069.6094.8397.0086.3172.9080.00وقاية النباتاألردنيــة28

83.1078.9079.1075.0073.0098.7699.1197.3479.7091.30تنسيق المواقع وإنتاج األزهاراألردنيــة29

79.1074.3075.9071.5070.6092.6393.1195.8178.8086.90االنتاج الحيوانياألردنيــة30

88.3085.6084.5079.6081.0099.7399.8899.9294.0095.50علم وتكنولوجيا الغذاءاألردنيــة31

100.0099.9996.1097.50+ + +91.9089.5088.9085.2086.90تغذية االنسان والحمياتاألردنيــة32

81.4077.8077.1073.6066.6094.6688.1997.2087.6074.60األراضي والمياه والبيئةاألردنيــة33

79.5076.4075.6066.3068.3096.0693.3095.8882.7074.70االقتصاد الزراعي وإدارة األعمال الزراعيةاألردنيــة34

94.6093.4090.6088.1088.7099.7799.9999.8892.8096.80إدارة األعمالاألردنيــة35

96.9095.7093.6091.8092.2099.8499.8999.7795.6097.80المحاسبةاألردنيــة36

95.3094.4091.5090.0088.7099.3999.0599.4992.9096.90التمويلاألردنيــة37

93.6091.4089.3086.6087.1099.2498.9699.7192.4094.70التسويقاألردنيــة38

93.4091.7087.9082.7082.1098.8899.6599.4392.5094.90نظم المعلومات االداريةاألردنيــة39

92.5090.8086.7082.4083.8098.9898.7399.4690.8093.20اإلدارة العامةاألردنيــة40

93.0091.2088.4083.4085.4099.5099.2498.6290.7094.13إقتصاد األعمالاألردنيــة41

95.5094.3092.8090.5093.5099.6799.9199.8993.0096.38اللغة االنجليزية وآدابهااألردنيــة42

95.3096.0093.7093.5094.7099.53100.0099.7194.3097.00اللغة االنجليزية التطبيقيةاألردنيــة43

91.3090.2089.7080.7082.8097.9597.9098.2691.3091.30اللغة الفرنسية وآدابهااألردنيــة44

94.8092.3090.6087.0090.6099.3499.1099.6894.5095.40اللغتين األلمانية واإلنجليزيةاألردنيــة45

94.0091.4089.5084.0089.0099.1699.0599.4293.0094.50اللغتين اإليطالية واإلنجليزيةاألردنيــة46

95.1093.5091.6086.3091.6099.4699.9499.8386.9096.50اللغتين اإلسبانية واإلنجليزيةاألردنيــة47

91.8089.0087.9082.3085.3098.6798.3899.3494.7097.00اللغتين الكورية واالنجليزيةاألردنيــة48

92.7089.2089.0084.9087.1097.7099.1499.8286.8095.10اللغتين الصينية واالنجليزيةاألردنيــة49

91.8088.9087.8081.6084.7098.2597.2499.6786.3096.70اللغتين الروسية واالنجليزيةاألردنيــة50

93.3092.0090.0087.8091.5098.4597.3099.8395.8097.00اللغتين التركية واالنجليزيةاألردنيــة51

95.80----85.50----اللغة الفرنسية واالنجليزيةاألردنيــة52

90.0090.6091.3082.1082.8097.9699.0497.3085.0088.80اللغة العربية وآدابهااألردنيــة53

85.6086.2083.1066.7077.6092.2294.4692.0067.9080.38التاريخاألردنيــة54

87.1088.0084.5073.6083.2090.1598.8392.3379.1086.30الجغرافيااألردنيــة55

84.8085.0079.0072.7075.2092.7099.2094.6980.7082.30الفلسفةاألردنيــة56

99.5898.7994.0099.20+ + +90.2088.8085.8081.1084.90علم النفساألردنيــة57

87.2087.6084.0078.0080.3097.0696.6698.3787.6089.50علم االجتماعاألردنيــة58

84.9085.2083.5067.5077.5090.8096.7296.7779.3084.80العمل االجتماعياألردنيــة59

92.9090.6090.4087.4092.2096.6799.1899.9093.5096.70القانوناألردنيــة60

89.5092.2085.3083.2084.1096.4699.1696.0583.6089.10معلم الصفاألردنيــة61

88.2087.3085.7080.5082.7095.4197.7399.0186.7094.50التربية الخاصةاألردنيــة62

88.6089.3086.3080.6083.9096.6597.1298.8587.9093.30اإلرشاد والصحة النفسيةاألردنيــة63

85.8086.2082.5073.9076.7096.3898.8997.1084.6090.60اناث/تربية الطفلاألردنيــة64

90.3085.9082.9074.7076.6097.7094.5595.4879.0081.70علم المكتبات والمعلوماتاألردنيــة65

88.2088.3085.5065.0080.1096.0598.0097.9069.1080.20أصول الديناألردنيــة66

86.9087.3086.5069.8080.2094.3197.5097.5081.9085.70الفقه وأصولهاألردنيــة67

91.1090.1087.3077.9081.3097.8798.8497.9790.3092.50المصارف اإلسالميةاألردنيــة68

85.0084.0082.3067.9074.9091.4194.4894.2971.0086.30اآلثاراألردنيــة69

84.0083.5079.8067.5074.3091.1094.8095.3067.9091.50إدارة المصادر التراثيةاألردنيــة70

88.2087.8084.1079.3079.7095.2398.2998.5090.1092.60االدارة السياحيةاألردنيــة71

86.3084.8085.1075.0082.7095.3896.3296.6081.0091.30التربية الرياضيةاألردنيــة72

79.3074.8070.0065.0065.0093.6396.9377.1171.4072.00أنظمة المعلومات الحاسوبيةالعقبة /األردنية 73

ثانوية غير أردنيةثانوية أردنية

وحدة تنسيق القبول الموحد

2017 - 2013الحدود الدنيا لمعدالت القبول التنافسي للدورات الصيفية لألعوام الجامعية 

تعني آلية قبول خاصة (******)

تعني آلية قبول امتحان مفاضلة (+ + +)

تعني التخصص جديد (-)



2013201420152016201720132014201520162017اسم التخصصاسم الجامعة#

ثانوية غير أردنيةثانوية أردنية

وحدة تنسيق القبول الموحد

2017 - 2013الحدود الدنيا لمعدالت القبول التنافسي للدورات الصيفية لألعوام الجامعية 

-75.5068.6065.2065.8065.1085.6090.4687.4075.20تكنولوجيا معلومات األعمالالعقبة /األردنية 74

68.30----65.7065.10---العلوم الحياتيةالعقبة /األردنية 75

85.6081.9072.1065.1065.1096.2190.9092.9066.9082.30المحاسبةالعقبة /األردنية 76

74.5068.1065.3065.6065.0078.9585.8882.3170.7086.50إدارة المخاطر والتأمينالعقبة /األردنية 77

79.6075.0065.7065.8065.0082.3683.7075.8084.0067.10إدارة األعمالالعقبة /األردنية 78

67.20----67.3067.5065.1065.00-اللغة العربية وآدابهاالعقبة /األردنية 79

-83.30-80.3067.0065.8065.0065.2088.7683.20اللغة االنجليزية وآدابهاالعقبة /األردنية 80

---96.79-65.4065.2065.6065.50-االنجليزية/ اللغة الفرنسيةالعقبة /األردنية 81

-----66.90----اللغة االنجليزية التطبيقيةالعقبة /األردنية 82

73.80-69.7065.3066.7073.2065.9098.4877.9591.40اإلدارة السياحة العقبة /األردنية 83

65.70-70.8066.3065.8065.1065.3075.5982.6079.35إدارة الفنادقالعقبة /األردنية 84

******************************97.8096.5095.5094.3094.80الطباليرموك85

************************-93.9092.3090.1091.30-الصيدلةاليرموك86

98.0098.50+ + +95.3093.3092.3091.5089.6099.9999.97ادارة االنشاء/ الهندسة المدنيةاليرموك87

96.4098.10+ + +93.0090.7090.2088.4088.7099.6299.78هندسة تكنولوجيا البناءاليرموك88

92.3089.6088.1085.7080.8099.5599.4099.4695.0096.70هندسة االلكترونياتاليرموك89

93.0090.2088.9086.8081.3099.9399.5799.6496.3097.10هندسة االتصاالتاليرموك90

92.5089.7087.9085.6082.3099.4599.4999.4495.0096.70هندسة الحاسوباليرموك91

93.8090.9089.8088.8086.4099.7899.6999.7296.4097.50هندسة القوى الكهربائيةاليرموك92

96.9097.90+ + +92.8090.4089.1087.7086.0099.7599.83هندسة النظم الطبية الحيويةاليرموك93

92.2089.3088.1086.1084.3099.4799.5799.8996.7097.70هندسة المعلوماتية الطبية الحيويةاليرموك94

93.6091.4090.4089.0087.2099.6699.7099.7496.6097.80الهندسة الصناعيةاليرموك95

91.3088.8084.3082.1073.2098.1898.0297.1091.1092.50علوم الحاسوباليرموك96

90.8088.3082.2080.0070.2097.5397.5196.8089.4091.40نظم المعلومات الحاسوبيةاليرموك97

89.3086.3080.6077.9073.8097.1397.0396.4584.7091.00نظم المعلومات االداريةاليرموك98

88.9085.0083.4079.7077.2098.0097.3698.1092.9094.90الرياضياتاليرموك99

84.5082.0080.2078.8073.7095.3896.3997.5886.8092.09الفيزياءاليرموك100

86.7082.6081.5079.4076.2098.9397.6499.5393.6095.00الفيزياء الطبية والحيويةاليرموك101

84.7083.6082.1079.4079.9094.9396.3897.8091.2093.40الكيمياءاليرموك102

82.7081.0079.8077.5073.2096.1096.1096.2390.6091.30العلوم الحياتيةاليرموك103

82.1079.9079.2076.2068.8092.1091.3192.7681.2087.90علوم األرض والبيئةاليرموك104

80.3079.5078.4075.6067.4093.0991.0493.5876.9088.70االحصاءاليرموك105

86.9084.1081.3075.0077.3096.3097.2196.2786.3092.10اإلدارة العامةاليرموك106

90.0087.8084.4080.1082.2098.1998.0198.6191.7094.70إدارة األعمالاليرموك107

94.8093.1090.1088.3086.9099.4999.3399.4891.4094.30المحاسبةاليرموك108

92.7089.8087.7083.1085.1097.7896.5797.8090.3093.60العلوم المالية والمصرفيةاليرموك109

87.3084.0082.2075.8076.9096.9194.5097.0786.8090.20التسويقاليرموك110

86.8085.2081.6075.3076.2094.9294.8094.2481.0090.10إقتصاد المال واألعمالاليرموك111

86.3083.9080.6073.6075.4095.7095.0395.5082.6089.10االقتصاداليرموك112

75.9076.0081.8079.0080.4081.0992.0094.4781.3085.00اللغة العربية وآدابهااليرموك113

89.7089.9088.3083.3087.7097.6098.8097.0488.2095.60اللغة االنجليزية وآدابهااليرموك114

84.2083.4081.4075.0075.4088.1295.9795.9880.9089.80اللغة الفرنسية-اللغات الحديثةاليرموك115

87.8087.2086.8082.5086.3097.9098.5597.4091.5094.50الترجمةاليرموك116

76.8074.8076.6068.5071.3078.5083.5190.2070.0085.63عبري-اللغات السامية والشرقيةاليرموك117

75.3072.3074.0065.4070.2085.6078.1386.0068.4077.50فارسي-اللغات السامية والشرقيةاليرموك118

79.1078.6077.2072.1075.9080.5087.5988.5875.3082.50التاريخاليرموك119

83.1081.3080.2075.2080.1084.8084.4093.1081.9091.40الجغرافيااليرموك120

83.6081.8077.4071.7074.1088.5092.5095.3179.7087.25العلوم السياسيةاليرموك121

81.7080.8078.2071.1074.8090.7091.0893.1079.4088.40علم االجتماع والخدمة االجتماعيةاليرموك122

87.3084.6083.8079.7087.4093.0096.7095.2090.1092.70القانوناليرموك123

81.6082.1080.2074.2081.8083.8089.9594.3075.2082.00معلم الصفاليرموك124

87.0085.0084.3080.0081.7094.8294.0697.3387.1091.50االرشاد النفسياليرموك125

76.7076.7077.0070.1076.1077.8082.7192.9077.3077.90اناث/تربية الطفلاليرموك126

78.0075.0076.4070.3080.4089.9182.8293.8176.0086.20الفقه وأصولهاليرموك127

76.2073.0075.8067.1080.0086.1076.9190.9185.1081.40أصول الديناليرموك128

78.2076.6076.0069.3080.1080.3178.4690.7672.6082.60التربية االسالمية/الدراسات االسالميةاليرموك129

-75.5072.2074.5065.8080.1076.4177.3084.9067.40الدراسات األسرية/الدراسات االسالميةاليرموك130

75.9070.8074.2065.0082.5082.1086.8086.9074.7088.13الدعوة واالعالم االسالمي/الدراسات االسالميةاليرموك131

86.1084.7082.1077.9080.0093.9093.7998.2482.8086.60االقتصاد والمصارف االسالميةاليرموك132

78.3076.3074.3068.8071.7081.8076.8586.5475.0075.00اآلثاراليرموك133

77.3075.0073.8066.6070.6078.1780.7086.4572.8073.00األنثروبولوجيااليرموك134

65.8065.2069.5065.1066.0073.6069.9781.2367.8089.00صيانة المصادر التراثية وإدارتهااليرموك135

81.5078.6075.3068.7071.6089.1187.1084.2573.6079.60االدارة السياحيةاليرموك136

81.3076.4073.5067.1071.0093.8787.3085.8773.3087.80االدارة الفندقيةاليرموك137

85.1082.5080.0076.1077.9090.5294.0094.3987.2091.40العالقات العامة واإلعالناليرموك138

85.6082.8081.0076.9078.4094.8096.3895.6692.4096.10الصحافةاليرموك139

84.3081.9079.1077.0077.4096.5098.9197.3493.7089.60اإلذاعة والتلفزيوناليرموك140

84.3083.5079.9074.8077.8091.0793.4893.5385.3083.60التربية الرياضيةاليرموك141

******************************97.6096.0095.2093.2094.20الطب والجراحةمؤتــة142

******************************93.1090.8091.0089.0091.00الصيدلةمؤتــة143

94.1092.6090.7089.7087.5099.6499.9399.9697.1097.75الهندسة المدنيةمؤتــة144

88.4083.9083.2080.0080.0098.6198.4098.4391.2093.30هندسة الحاسوبمؤتــة145

89.2084.6084.9080.2080.2098.3598.7998.8593.6096.60هندسة النظم الصناعيةمؤتــة146

تعني آلية قبول خاصة (******)

تعني آلية قبول امتحان مفاضلة (+ + +)

تعني التخصص جديد (-)



2013201420152016201720132014201520162017اسم التخصصاسم الجامعة#

ثانوية غير أردنيةثانوية أردنية

وحدة تنسيق القبول الموحد

2017 - 2013الحدود الدنيا لمعدالت القبول التنافسي للدورات الصيفية لألعوام الجامعية 

91.7089.0088.8087.5083.6099.4899.4099.5296.0097.30الهندسة الميكانيكيةمؤتــة147

89.1086.6086.2080.0080.0098.6098.9598.7094.2096.40الهندسة الكيميائيةمؤتــة148

90.7085.8084.5081.6080.0098.7099.2399.6494.8095.80إتصاالت-الهندسة الكهربائيةمؤتــة149

91.7087.4086.4084.7080.0098.4398.5699.1494.7095.70قوى وتحكم-الهندسة الكهربائيةمؤتــة150

89.9086.3084.6082.5080.0098.6598.8098.6890.4095.30قوى حرارية وطاقة-الهندسة الميكانيكيةمؤتــة151

90.7087.1085.3082.4080.1098.6499.4599.4793.2093.40مياه وبيئة-الهندسة المدنيةمؤتــة152

89.4084.3083.2080.0080.0098.4398.5098.3490.1093.30إلكترونيات-الهندسة الكهربائيةمؤتــة153

88.7083.8082.5080.2080.4097.9098.4898.3592.3093.90مواد وتصنيع-الهندسة الميكانيكيةمؤتــة154

88.4087.1083.1082.4083.8097.8199.1897.7692.3096.20العلوم الطبية المخبريةمؤتــة155

68.3076.0070.5065.1065.0081.3384.5092.2469.0068.50الفيزياءمؤتــة156

74.5077.6076.2072.9070.8083.3386.9188.5080.9080.60الكيمياءمؤتــة157

70.7074.6068.9065.3065.0077.3094.1881.2067.1069.75العلوم الحياتيةمؤتــة158

71.6078.3073.1070.0065.0093.0489.5175.6076.2077.40الرياضيات واإلحصاءمؤتــة159

86.2082.0076.0071.9065.2091.8095.8079.5480.3086.40علم الحاسوبمؤتــة160

83.8080.3072.1065.1065.1088.6095.0072.1475.3079.31نظم المعلومات الحاسوبيةمؤتــة161

91.00----72.30----هندسة البرمجياتمؤتــة162

78.10-84.3073.05-70.0070.1065.8065.1065.00االنتاج النباتيمؤتــة163

---70.3070.0065.9065.3065.4073.5785.62االنتاج الحيوانيمؤتــة164

75.3076.0072.3066.4068.3088.0092.4191.6075.5086.40التغذية والصناعات الغذائيةمؤتــة165

-92.1068.3170.90-70.2070.3065.9065.6067.60الوقاية والمكافحة المتكاملةمؤتــة166

80.6076.6073.1070.1066.8086.6495.1996.0981.9078.80إدارة األعمالمؤتــة167

76.8071.4067.1065.0065.0077.9084.3890.2671.7067.50االدارة العامةمؤتــة168

88.9087.9082.7078.8078.1093.4296.9095.8884.9088.60المحاسبةمؤتــة169

76.8072.9070.4065.2065.0079.1687.0087.5275.0079.55التسويقمؤتــة170

81.0075.8067.6065.5065.6083.9181.4069.6073.3074.30نظم المعلومات االداريةمؤتــة171

77.5071.0066.5066.6065.1082.0079.0277.5967.0068.50إقتصاديات المال واألعمالمؤتــة172

81.9775.3074.80-82.2079.4075.6065.0068.6084.46العلوم المالية والمصرفيةمؤتــة173

72.60----65.0065.3065.4065.8065.00اللغة العربية وآدابهامؤتــة174

82.8080.9075.8069.7076.6089.2198.6092.3573.2088.40اللغة االنجليزية وآدابهامؤتــة175

72.60-88.3989.40-81.3075.1071.6065.4071.50اللغات األوروبيةمؤتــة176

81.5079.7077.7073.3080.5082.2090.7089.7083.1089.10الحقوقمؤتــة177

65.30----72.2065.3065.1065.6065.20معلم الصفمؤتــة178

69.20-73.0065.8065.3065.3065.3073.8971.8887.30االرشاد والصحة النفسيةمؤتــة179

68.9065.2065.8065.3065.0072.4981.7777.7968.6086.20علم النفس التطبيقيمؤتــة180

68.7066.0065.0067.4065.8070.2368.8776.5068.3079.18التربية الخاصةمؤتــة181

-----65.0065.2065.8066.0067.20اناث/ رياض األطفالمؤتــة182

---70.0070.9067.9068.0080.3090.0476.42الفقه وأصولهمؤتــة183

-----70.2072.4067.7065.9082.10أصول الدينمؤتــة184

86.1076.8466.0067.70-74.1066.0065.0065.0065.10التربية الرياضيةمؤتــة185

72.8065.1065.1065.2065.2074.3090.1074.4683.4065.60التأهيل الرياضيمؤتــة186

--92.15-65.8065.6066.0066.4065.8077.00علم االجتماعمؤتــة187

76.5068.7271.4087.00-73.3066.3065.3065.1069.10الجغرافيامؤتــة188

-70.9076.0068.60-66.7065.1065.2065.5065.00اآلثار والسياحةمؤتــة189

-----67.9065.4065.6065.2065.00التاريخمؤتــة190

76.1073.1370.4088.20-71.9068.4065.2065.2065.00العلوم السياسيةمؤتــة191

******************************98.3097.4097.0095.8096.10الطب والجراحةالعلوم والتكنولوجيا األردنية192

******************************97.4095.9095.1093.6093.90طب وجراحة األسنانالعلوم والتكنولوجيا األردنية193

******************************96.1095.0093.5091.7092.00الصيدلةالعلوم والتكنولوجيا األردنية194

******************************96.8095.4094.2092.4092.90دكتور الصيدلةالعلوم والتكنولوجيا األردنية195

98.2098.90+ + +100.00+ + +96.2094.6093.7094.2091.20الهندسة المدنيةالعلوم والتكنولوجيا األردنية196

92.7090.4088.2087.8080.4099.83100.0099.6796.8097.00التصميم والتواصل البصريالعلوم والتكنولوجيا األردنية197

94.8092.8091.4090.9087.9099.9199.8699.9798.0098.40الهندسة الكهربائيةالعلوم والتكنولوجيا األردنية198

95.0092.9092.4092.3090.5099.8899.8999.9597.9098.50الهندسة الميكانيكيةالعلوم والتكنولوجيا األردنية199

93.5092.0090.5088.7086.7099.8699.8299.8497.0098.10الهندسة الكيميائيةالعلوم والتكنولوجيا األردنية200

98.3098.80+ + +94.4092.8091.7090.7089.9099.9299.95الهندسة الطبية والحيويةالعلوم والتكنولوجيا األردنية201

95.3093.0091.3090.8087.7099.9799.9899.9497.8098.00الهندسة النوويةالعلوم والتكنولوجيا األردنية202

97.4098.20+ + +94.8093.2091.7092.2090.2099.8699.98الهندسة الصناعيةالعلوم والتكنولوجيا األردنية203

93.4091.4089.0087.2081.3099.9099.7299.5397.1097.50هندسة الحاسوبالعلوم والتكنولوجيا األردنية204

100.0099.9097.8097.90+ + +95.6093.7092.2092.8088.60هندسة الطيرانالعلوم والتكنولوجيا األردنية205

92.9091.1088.9087.6080.9099.7099.8399.7197.4097.40هندسة وأمن شبكات الحاسوبالعلوم والتكنولوجيا األردنية206

83.4082.4080.0081.8079.5098.4999.1997.9896.6096.60ذكور/التمريضالعلوم والتكنولوجيا األردنية207

88.1085.9087.3083.1083.1099.6198.4999.2394.6096.70إناث/التمريض العلوم والتكنولوجيا األردنية208

97.8593.0094.00--85.0079.9076.50--اناث/ القبالةالعلوم والتكنولوجيا األردنية209

92.9090.5089.3087.5086.3099.9599.8599.9697.7097.38العلوم الطبية المخبريةالعلوم والتكنولوجيا األردنية210

82.6083.6081.1078.9075.2098.0999.9999.0093.9095.50االدارة والسياسات الصحيةالعلوم والتكنولوجيا األردنية211

86.4085.6085.0081.1075.9099.4199.7999.4297.0097.00العالج الوظيفيالعلوم والتكنولوجيا األردنية212

88.3087.6085.9082.7081.4099.9799.9599.2097.2097.00العالج الطبيعيالعلوم والتكنولوجيا األردنية213

91.0089.3087.4084.5081.8099.69100.0099.8896.0096.70البصرياتالعلوم والتكنولوجيا األردنية214

90.4087.2086.9083.8082.1099.6899.7099.1995.1097.10تكنولوجيا األشعةالعلوم والتكنولوجيا األردنية215

95.00----76.90----االسعاف والطوارئالعلوم والتكنولوجيا األردنية216

91.4085.5084.3081.8078.2099.6499.6699.6295.8097.20السمع والنطقالعلوم والتكنولوجيا األردنية217

90.3089.0087.2085.1084.5099.7899.5499.4896.2097.10تكنولوجيا صناعة األسنانالعلوم والتكنولوجيا األردنية218

89.5087.6086.4084.0082.0099.5099.9799.6796.6097.00علوم طب األسنان المساندةالعلوم والتكنولوجيا األردنية219

تعني آلية قبول خاصة (******)

تعني آلية قبول امتحان مفاضلة (+ + +)

تعني التخصص جديد (-)



2013201420152016201720132014201520162017اسم التخصصاسم الجامعة#

ثانوية غير أردنيةثانوية أردنية

وحدة تنسيق القبول الموحد

2017 - 2013الحدود الدنيا لمعدالت القبول التنافسي للدورات الصيفية لألعوام الجامعية 

90.8090.6088.0084.6075.1098.3299.1098.3093.8093.30علوم الحاسوبالعلوم والتكنولوجيا األردنية220

90.3089.5086.0082.2069.4097.6598.6998.6691.2092.90نظم المعلومات الحاسوبيةالعلوم والتكنولوجيا األردنية221

93.3095.0091.6087.7078.9099.5399.8299.7895.4095.90هندسة البرمجياتالعلوم والتكنولوجيا األردنية222

86.7085.0084.7080.8075.8098.1098.0598.5595.1095.20الرياضياتالعلوم والتكنولوجيا األردنية223

84.2082.8081.5079.8073.5097.3097.0096.9093.0094.50الفيزياءالعلوم والتكنولوجيا األردنية224

85.4084.9082.7079.7076.7098.9098.4797.9393.2094.50الكيمياءالعلوم والتكنولوجيا األردنية225

87.0087.3084.0079.8077.2099.3799.5399.9995.9097.12التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةالعلوم والتكنولوجيا األردنية226

90.0089.7087.9089.5090.9098.8898.0799.9395.6094.20اللغة االنجليزية واللغوياتالعلوم والتكنولوجيا األردنية227

77.7078.6077.7074.4066.6094.7496.7090.1878.6079.60االنتاج النباتيالعلوم والتكنولوجيا األردنية228

76.0077.6075.4073.8065.0091.8477.9081.4079.1077.70االنتاج الحيوانيالعلوم والتكنولوجيا األردنية229

95.3097.40+ + +84.7085.2085.2084.7086.7099.7999.91التغذية وتكنولوجيا الغذاءالعلوم والتكنولوجيا األردنية230

74.4075.0073.3068.8065.0093.4091.7086.7073.3066.20التربة والريالعلوم والتكنولوجيا األردنية231

******************************98.0096.9096.4095.0095.30دكتور في الطب الهاشمية232

******************************94.7092.9091.8090.3091.80الصيدلةالهاشمية233

92.6089.0087.6085.4083.9099.8299.5299.2895.8097.30هندسة الحاسوبالهاشمية234

93.4090.0089.7087.6085.4099.8599.5999.6396.2097.60هندسة الميكاترونكسالهاشمية235

93.5090.4089.8088.5087.4099.9099.9299.9096.9098.10الهندسة الطبيةالهاشمية236

94.2091.8091.2089.4088.2099.8999.8199.9096.9097.90الهندسة الصناعيةالهاشمية237

94.4091.8091.5091.1087.4099.9499.5799.7996.5098.00الهندسة الميكانيكيةالهاشمية238

97.3098.40+ + +99.90+ + +95.5093.7093.1093.1089.10الهندسة المدنيةالهاشمية239

94.1091.3090.1089.2087.1099.8599.6799.7596.1098.20الهندسة الكهربائيةالهاشمية240

82.9079.9080.8079.0078.7097.3698.5498.5392.7094.80ذكور/علم التمريض الهاشمية241

86.6083.2082.9079.2078.9097.8897.0698.4391.6095.30إناث/علم التمريض الهاشمية242

90.5088.8087.7084.5084.2099.7999.6199.8695.4097.00العلوم الطبية المخبريةالهاشمية243

84.3084.3083.6080.0079.9099.8199.2699.2694.6095.80التغذية السريرية والحمياتالهاشمية244

84.5083.3084.3079.6078.1099.3099.4298.8594.4096.60العالج الوظيفيالهاشمية245

87.2085.6085.5080.2081.5099.6099.2899.8594.7097.40العالج الطبيعيالهاشمية246

87.8085.0085.6080.9080.3099.2499.7099.3193.9096.61التصوير الطبي واإلشعاعيالهاشمية247

90.8088.9086.8082.8076.3098.5798.1198.0891.1092.40علم الحاسوب وتطبيقاتهالهاشمية248

91.7090.6087.7086.2078.6099.5099.4898.1591.4094.10هندسة البرمجياتالهاشمية249

89.5088.0083.8079.2071.8098.0496.9097.0788.1088.40أنظمة المعلومات الحاسوبيةالهاشمية250

87.9784.8088.90--77.8077.9070.60--تكنولوجيا معلومات األعمالالهاشمية251

80.2081.2081.5079.4074.8097.3096.8097.3892.1093.69الفيزياءالهاشمية252

80.5082.4081.7077.8075.0098.8396.1696.2686.3093.30العلوم الحياتيةالهاشمية253

80.8082.6081.4078.8076.7098.8898.5497.7392.1097.00التكنولوجيا الحيويةالهاشمية254

85.1084.1083.3079.5077.8096.5896.9098.3590.3091.57الكيمياءالهاشمية255

84.6084.0083.7080.1076.4098.5997.1899.0393.8091.86الرياضياتالهاشمية256

76.7077.1075.8069.3068.2083.5093.2094.4674.6081.82الجيولوجيا و البيئةالهاشمية257

-69.7065.4065.6065.3065.0090.4284.6080.8068.80إدارة األراضي والمياهالهاشمية258

70.9067.0065.0065.0065.1086.4078.6477.2868.5073.50إدارة المياه والبيئةالهاشمية259

71.4067.70---66.9067.30---الموارد الطبيعية في األراضي الجافةالهاشمية260

89.2087.3084.2080.6081.9098.6898.1397.5790.4093.40إدارة األعمالالهاشمية261

88.4086.3083.8077.2078.6097.6996.8995.1287.4088.50نظم المعلومات اإلداريةالهاشمية262

92.1193.5386.5085.10+ + +82.9077.8079.2075.8073.50إدارة الفنادقالهاشمية263

87.2085.7083.3077.2078.5092.9495.6193.8286.0093.50االقتصادالهاشمية264

71.6075.4076.8071.6069.8090.4294.9793.1777.0090.70االقتصاد الماليالهاشمية265

90.1088.0084.7081.4081.0096.4297.8196.3289.3091.60العلوم المالية والمصرفيةالهاشمية266

73.1075.3076.3076.8070.8092.5695.4096.0886.5089.60إدارة المخاطر والتأمينالهاشمية267

93.3091.8088.7086.1085.8099.0598.9198.1994.0095.00المحاسبةالهاشمية268

90.8088.5085.6083.0082.9097.0996.2695.2687.5091.60المحاسبة والقانون التجاريالهاشمية269

83.7082.2079.4075.3075.0096.2191.8792.8880.5094.60العالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةالهاشمية270

78.3076.0084.2065.0079.0079.3379.8591.9169.8088.82اللغة العربية وآدابهاالهاشمية271

91.2089.8089.0084.1087.8098.1397.4297.7887.9093.30اللغة االنجليزية وآدابهاالهاشمية272

84.9083.2083.3072.1078.4094.3690.1094.0972.9081.30األدب والدراسات الثقافية باالنجليزيةالهاشمية273

76.8073.7074.6065.2072.9078.6284.7185.0069.0077.50اناث/ تربية الطفولة المبكرةالهاشمية274

79.8079.1078.8065.0076.1091.3792.4095.0081.2092.30التربية الخاصةالهاشمية275

81.4081.1080.1065.0077.1087.5393.3294.3373.9088.37االرشاد النفسيالهاشمية276

81.1084.3080.5070.8078.4082.1491.3091.8671.3084.80معلم الصفالهاشمية277

71.10-76.9072.7072.6065.4069.7090.0779.8784.70معلم التربية الفنيةالهاشمية278

78.9077.4076.5065.3066.3082.3891.6090.8071.6075.80اإلدارة السياحيةالهاشمية279

65.2071.3065.6066.4066.7069.2972.6879.7067.6069.90إدارة الموارد التراثية والمتاحفالهاشمية280

91.30-65.5066.7065.4065.7067.0069.5469.4074.20علم المحافظة على اآلثارالهاشمية281

82.3079.8079.8068.3077.0084.1094.5689.1471.1087.20االدارة والتدريب الرياضيالهاشمية282

77.2074.3073.2065.1071.1089.4593.4090.8973.1083.80التأهيل الرياضيالهاشمية283

93.5089.7088.9087.4083.2099.6199.4699.3496.8096.40الهندسة المدنيةآل البيت284

90.5086.0084.5082.3080.0098.8098.9697.2593.4095.10هندسة المساحةآل البيت285

90.0084.9085.7085.2082.2098.8897.7098.8095.6096.50هندسة الطاقة المتجددة والمستدامةآل البيت286

82.8078.6078.1077.2076.1095.8796.9097.6390.1094.00ذكور/التمريض آل البيت287

83.1079.6079.0076.7075.2091.1384.1089.1085.3093.10إناث/التمريض آل البيت288

83.7076.8073.5068.1065.0085.0093.6081.6078.8079.30نظم المعلومات الحاسوبيةآل البيت289

81.3073.5072.5065.2065.3084.4984.1080.6069.2077.90نظم المعلومات االداريةآل البيت290

84.9079.3075.1071.7065.0090.0494.0286.5080.4086.20علم الحاسوبآل البيت291

80.3077.9077.4072.9070.8093.0683.2092.1077.4078.34الرياضياتآل البيت292

تعني آلية قبول خاصة (******)

تعني آلية قبول امتحان مفاضلة (+ + +)
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78.1074.0073.6070.6067.6086.1477.3089.4071.5079.30الفيزياءآل البيت293

79.1076.4075.6073.6072.1088.7993.4584.6576.3075.40الكيمياءآل البيت294

76.7073.5071.7066.0068.8088.5175.3084.2070.9079.60العلوم الحياتيةآل البيت295

89.7093.50---75.5076.00---العلوم الطبية المخبريةآل البيت296

65.40-74.5072.2070.3066.2065.0078.8077.1083.40علوم األرض والبيئة التطبيقيةآل البيت297

67.9082.00---71.8067.1065.6066.5065.10نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعدآل البيت298

80.0077.8075.5065.0070.0080.5490.5291.1777.3086.90إدارة األعمالآل البيت299

80.1074.7073.8065.4067.4082.6095.0885.3067.2077.50التمويل والمصارفآل البيت300

87.6084.1079.0076.7077.6092.1092.7593.9982.3090.80المحاسبةآل البيت301

79.1072.3072.4065.6066.3081.1381.7977.0067.6077.90نظم المعلومات المحاسبيةآل البيت302

80.8076.5076.5065.3068.3083.4083.4083.9074.2086.30المحاسبة وقانون االعمالآل البيت303

75.7067.8066.7065.0065.7076.9076.4072.6065.0071.00العلوم السياسيةآل البيت304

90.3067.2075.80-74.2065.1072.9066.4070.5074.97اللغة العربية وآدابهاآل البيت305

83.9082.8082.3075.2079.0091.0395.7090.5382.6083.60اللغة االنجليزية وآدابهاآل البيت306

---75.2070.3072.3065.8066.3080.1785.31اللغة الفرنسية وآدابهاآل البيت307

69.1085.1866.0088.50-75.8068.5069.7065.4070.90التاريخآل البيت308

-81.6192.0386.30-75.4071.1074.4065.1069.00انجليزي- ايطالي آل البيت309

-75.70-77.0074.3076.6065.3072.0092.1682.43انجليزي- اسباني آل البيت310

78.8075.2073.1065.1072.5081.6292.5080.6971.9085.80القانونآل البيت311

67.80-74.0372.80-74.3065.0065.8065.1066.10اناث/تربية الطفلآل البيت312

66.4069.40---76.0071.3072.5065.0069.40معلم الصفآل البيت313

76.6065.0068.6065.0067.9077.6078.4078.9965.1084.80التربية الخاصةآل البيت314

-74.3065.90-73.2070.3065.0065.3082.2073.50الفقه وأصولهآل البيت315

-----73.1070.4065.2071.4080.90أصول الدينآل البيت316

--------71.5073.5065.7066.00االمامة والوعظ واالرشادآل البيت317

70.6087.50---65.1071.40---التربية البدنيةآل البيت318

******************--95.7093.8094.30--دكتور في الطبالسلط- المركز / البلقاء التطبيقية 319

99.6099.8897.0097.40-91.5091.2089.8086.90-الهندسة المدنيةالسلط- المركز / البلقاء التطبيقية 320

89.7082.2082.8080.1080.0099.3297.1598.1790.3093.80هندسة الموادالسلط- المركز / البلقاء التطبيقية 321

91.5086.8085.2083.1080.0099.5397.9198.1089.0094.50هندسة المساحة والجيوماتكسالسلط- المركز / البلقاء التطبيقية 322

90.8085.3084.4081.1080.1099.5499.0399.0892.9096.00هندسة الحاسوبالسلط- المركز / البلقاء التطبيقية 323

89.1080.9081.2080.0080.6099.1797.1898.1191.4091.90هندسة نظم الحاسوبالسلط- المركز / البلقاء التطبيقية 324

92.1087.6087.0084.9083.7099.3198.8299.4994.7097.10هندسة الطاقة الكهربائيةالسلط- المركز / البلقاء التطبيقية 325

88.3081.9080.3077.4066.6096.3993.2396.7184.8087.40علم الحاسوبالسلط- المركز / البلقاء التطبيقية 326

87.3080.4078.1074.6065.0095.6583.0388.3179.8083.00نظم المعلومات الحاسوبيةالسلط- المركز / البلقاء التطبيقية 327

89.4084.6082.6079.6073.3099.1296.7097.6687.5091.50هندسة البرمجياتالسلط- المركز / البلقاء التطبيقية 328

89.70----65.00----الرسم الحاسوبي والرسوم المتحركةالسلط- المركز / البلقاء التطبيقية 329

87.30----65.10----أمن المعلومات والفضاء االلكترونيالسلط- المركز / البلقاء التطبيقية 330

83.7079.1078.4073.2071.1092.3088.9096.5077.6090.00الرياضياتالسلط- المركز / البلقاء التطبيقية 331

79.7076.6076.1071.8069.9084.6380.1595.1476.4080.50الفيزياءالسلط- المركز / البلقاء التطبيقية 332

83.4079.7079.2075.5074.3088.4090.5896.9077.2085.70الكيمياءالسلط- المركز / البلقاء التطبيقية 333

88.6085.3084.3079.3080.4099.2898.7899.5693.1096.30التحاليل الطبيةالسلط- المركز / البلقاء التطبيقية 334

78.0070.1065.0065.2065.2092.4891.5874.7073.5074.80إدارة موارد المياه والبيئة السلط- المركز / البلقاء التطبيقية 335

79.5073.9073.6065.1065.0098.1080.9095.5872.4075.70التقنيات الحيوية الزراعيةالسلط- المركز / البلقاء التطبيقية 336

82.7078.6078.2074.3076.0099.0694.4198.7091.2093.40التغذية والتصنيع الغذائيالسلط- المركز / البلقاء التطبيقية 337

65.70-75.9070.8065.0065.0065.0093.4077.4075.38إنتاج ووقاية النباتالسلط- المركز / البلقاء التطبيقية 338

85.9077.9076.8065.0070.6095.9782.5088.7372.0085.64نظم المعلومات االداريةالسلط- المركز / البلقاء التطبيقية 339

84.5076.0076.1065.1069.9092.8091.1993.1574.6086.50التسويقالسلط- المركز / البلقاء التطبيقية 340

85.8078.5077.9068.5071.8094.2093.0892.9778.2088.30إدارة األعمالالسلط- المركز / البلقاء التطبيقية 341

86.6077.8077.3065.2068.4095.2086.4983.9069.3082.80نظم المعلومات المحاسبيةالسلط- المركز / البلقاء التطبيقية 342

87.0079.3079.5066.6072.8096.6091.0790.6373.5083.90العلوم المالية والمصرفيةالسلط- المركز / البلقاء التطبيقية 343

83.9073.2074.9065.2067.8091.7089.7082.2367.9082.00االقتصادالسلط- المركز / البلقاء التطبيقية 344

90.3085.0083.8078.6075.8098.7094.1397.9982.2089.10المحاسبةالسلط- المركز / البلقاء التطبيقية 345

83.9075.3075.3065.6068.2091.7194.8397.1270.3085.40تخطيط وادارة المشاريعالسلط- المركز / البلقاء التطبيقية 346

87.6080.1079.1075.2079.8088.7987.5093.6779.5086.30القانونالسلط- المركز / البلقاء التطبيقية 347

74.20-82.9070.5071.8065.3068.8088.3376.1077.40إدارة المكتبات والمعلوماتالسلط- المركز / البلقاء التطبيقية 348

87.50-73.2185.04-78.7065.2076.5065.4074.40اللغة العربية وآدابهاالسلط- المركز / البلقاء التطبيقية 349

89.3083.7083.9079.1082.6098.4296.9996.2887.2091.00اللغة االنجليزية وادابهاالسلط- المركز / البلقاء التطبيقية 350

79.4065.3070.7065.2068.3086.2083.1580.8071.6082.50اناث/تربية الطفلالسلط- المركز / البلقاء التطبيقية 351

76.3065.0065.0065.5065.2084.0083.8674.0566.8082.90التربية الخاصةكلية االميرة رحمة / البلقاء التطبيقية 352

87.7176.8078.10-75.4068.6065.0065.8065.3077.62الخدمة االجتماعيةكلية االميرة رحمة / البلقاء التطبيقية 353

69.4070.3073.0069.70-79.5065.2065.1065.5065.30االنحراف والجريمةكلية االميرة رحمة / البلقاء التطبيقية 354

69.60----65.10----علم النفس التطبيقيكلية االميرة رحمة / البلقاء التطبيقية 355

86.1079.5078.5066.9067.9096.3093.2094.4678.5086.00إدارة األعمالكلية عمان للعلوم المالية  / البلقاء التطبيقية 356

85.8078.6076.8065.0065.0093.9091.3490.5070.1081.30نظم المعلومات االداريةكلية عمان للعلوم المالية  / البلقاء التطبيقية 357

90.2085.5084.1077.9077.2098.1296.9395.3887.5092.70المحاسبةكلية عمان للعلوم المالية  / البلقاء التطبيقية 358

86.6080.6078.2065.1066.4094.6492.1389.7071.9083.60نظم المعلومات المحاسبيةكلية عمان للعلوم المالية  / البلقاء التطبيقية 359

87.0080.7079.9066.5067.2095.6093.6090.7779.6084.30العلوم المالية والمصرفيةكلية عمان للعلوم المالية  / البلقاء التطبيقية 360

90.8084.9084.3069.3075.0097.9396.2794.2079.5087.38اللغة االنجليزية وآدابهاإناث / كلية االميرة عالية / البلقاء التطبيقية 361

--81.6065.1075.7065.0070.6085.5491.8387.13اللغة العربية وآدابهاإناث / كلية االميرة عالية / البلقاء التطبيقية 362

79.5065.4073.3065.0065.0087.1590.4493.3065.8077.00التربية الخاصةإناث / كلية االميرة عالية / البلقاء التطبيقية 363

84.3075.9075.3065.3065.3093.4091.1794.4778.6073.60ادارة اعمالإناث / كلية االميرة عالية / البلقاء التطبيقية 364

81.7065.6068.1066.2065.0088.7689.5486.6768.1068.70إدارة المكتبات والمعلوماتإناث / كلية االميرة عالية / البلقاء التطبيقية 365
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تعني آلية قبول امتحان مفاضلة (+ + +)
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65.0065.00-77.5065.9067.7065.0065.0080.0183.52االقتصاد المنزليإناث / كلية االميرة عالية / البلقاء التطبيقية 366

78.3065.0070.4065.2065.5088.9173.9078.6066.4069.40تربية الطفلإناث / كلية االميرة عالية / البلقاء التطبيقية 367

73.20-79.7065.0071.4065.4065.0086.6392.4093.62االرشاد النفسي والتربويإناث / كلية االميرة عالية / البلقاء التطبيقية 368

92.0087.0085.7083.4080.7099.4399.0799.1093.4096.10هندسة الحاسوبكلية الهندسة التكنولوجية/البلقاء التطبيقية369

92.9088.8088.4086.8083.7099.8099.3299.4795.2096.70هندسة الميكاترونكسكلية الهندسة التكنولوجية/البلقاء التطبيقية370

93.3089.7088.9088.4085.3099.6799.5399.5395.5096.70هندسة الطاقة الكهربائيةكلية الهندسة التكنولوجية/البلقاء التطبيقية371

94.6091.1090.7090.6086.7099.9299.7899.9296.1096.90الطرق والجسور/ الهندسة المدنيةكلية الهندسة التكنولوجية/البلقاء التطبيقية372

92.1086.9086.5084.4080.5099.5699.0099.0090.5095.52هندسة اآلالت الحرارية والهيدروليكيةكلية الهندسة التكنولوجية/البلقاء التطبيقية373

91.4086.5085.8084.0080.2099.5498.6798.6090.9095.60هندسة األوتوترونكسكلية الهندسة التكنولوجية/البلقاء التطبيقية374

93.8090.1089.7090.0085.7099.7899.4399.7895.9097.10هندسة الميكانيكا العامةكلية الهندسة التكنولوجية/البلقاء التطبيقية375

92.5088.1087.2084.8082.2099.6399.2899.2994.7095.80هندسة االتصاالتكلية الهندسة التكنولوجية/البلقاء التطبيقية376

92.0087.5087.1084.4084.2099.4099.0099.0693.0096.50هندسة الصناعات الكيميائيةكلية الهندسة التكنولوجية/البلقاء التطبيقية377

91.2085.6084.7082.6080.0099.3398.7098.7391.4095.75هندسة أنظمة الحاسبات  والشبكاتكلية الهندسة التكنولوجية/البلقاء التطبيقية378

88.1083.4081.5078.6076.7099.3297.8098.8092.3094.50التحاليل الطبيةكلية الزرقاء / البلقاء التطبيقية 379

76.7073.6071.3065.1065.0093.5291.9092.9676.9078.30العلوم الحياتيةكلية الزرقاء / البلقاء التطبيقية 380

76.7072.9071.6065.8065.1088.7090.7493.2675.8085.30األحياء الدقيقة التطبيقيةكلية الزرقاء / البلقاء التطبيقية 381

79.1077.6076.4072.0073.3097.1396.7897.8887.2093.00التغذية والتصنيع الغذائيكلية الزرقاء / البلقاء التطبيقية 382

68.20-84.20-77.8065.0068.6065.3066.5092.64إدارة األعمالإناث / كلية اربد / البلقاء التطبيقية 383

82.4170.0077.60-72.0065.0066.6065.2067.2074.70اللغة العربية وآدابهاإناث / كلية اربد / البلقاء التطبيقية 384

81.4066.6073.3065.0069.2087.4090.8088.5467.6087.40اللغة االنجليزية وآدابهاإناث / كلية اربد / البلقاء التطبيقية 385

87.4772.1083.60--75.7065.8065.1065.1065.50إدارة المكتبات والمعلوماتإناث / كلية اربد / البلقاء التطبيقية 386

65.56-83.10-73.1065.5065.0065.6065.1080.62االقتصاد المنزليإناث / كلية اربد / البلقاء التطبيقية 387

72.5670.4065.90--74.2065.3065.5065.8065.00تربية الطفلإناث / كلية اربد / البلقاء التطبيقية 388

90.5082.6082.9080.0080.0098.4093.9897.8092.8091.60هندسة الصناعات الكيميائيةكلية الحصن/ البلقاء التطبيقية 389

92.0086.3085.5083.0080.0099.0795.4397.6087.8093.20هندسة التكييف والتبريدكلية الحصن/ البلقاء التطبيقية 390

91.4085.4084.8082.8080.0099.0597.4098.5688.9095.50انتاج وآالت/الهندسة الميكانيكية  كلية الحصن/ البلقاء التطبيقية 391

91.1084.2084.1080.0080.2099.2297.1797.9992.0093.80هندسة االتصاالت والبرمجياتكلية الحصن/ البلقاء التطبيقية 392

89.8081.4082.2080.0080.2098.6097.4997.6193.6091.90هندسة المياه والبيئةكلية الحصن/ البلقاء التطبيقية 393

79.2070.6074.5073.2069.2097.4077.2091.6486.0091.00التغذية والتصنيع الغذائيكلية الحصن/ البلقاء التطبيقية 394

87.5080.8077.3073.8065.5094.5293.1083.4083.1081.10علم الحاسوبكلية الحصن/ البلقاء التطبيقية 395

88.2081.3078.9072.0069.2097.5087.6195.4579.4083.71المحاسبةكلية الحصن/ البلقاء التطبيقية 396

85.5077.4074.8066.4066.8091.7081.8786.4075.0076.90نظم المعلومات االداريةكلية الحصن/ البلقاء التطبيقية 397

80.6072.0072.9066.2069.4084.9072.4674.9066.9072.80التربية المهنيةكلية الحصن/ البلقاء التطبيقية 398

-83.8076.1070.4065.1065.0087.1076.6076.7071.70علم الحاسوبكلية عجلون/ البلقاء التطبيقية 399

80.7065.0069.1065.0066.8086.7468.1071.0066.0067.20اللغة االنجليزية وآدابهاكلية عجلون/ البلقاء التطبيقية 400

67.8270.7067.0070.60-74.7065.0065.0065.3065.00التربية الخاصةكلية عجلون/ البلقاء التطبيقية 401

66.0071.70--77.9065.6065.4065.3065.0084.34االنحراف والجريمةكلية عجلون/ البلقاء التطبيقية 402

78.3065.8072.9067.4066.4080.6780.4082.3371.2094.20الرياضياتكلية عجلون/ البلقاء التطبيقية 403

71.70-78.16-73.7070.6066.8066.3065.0090.70الخدمة االجتماعيةكلية عجلون/ البلقاء التطبيقية 404

67.90-67.90--70.4065.2065.2065.0066.30اللغة العربية وآدابهاكلية عجلون/ البلقاء التطبيقية 405

-72.00--72.3070.3065.6065.0085.2096.14(خطابة وامامة وتالوة)الدراسات االسالمية التطبيقية كلية عجلون/ البلقاء التطبيقية 406

-65.90-69.10-77.3065.4066.0065.4065.20االرشاد النفسي والتربويكلية عجلون/ البلقاء التطبيقية 407

-----66.2065.0065.3068.30-االدارة السياحية كلية عجلون/ البلقاء التطبيقية 408

--70.80-65.5079.64-71.7065.1066.50نظم المعلومات االداريةكلية الكرك  / البلقاء التطبيقية 409

79.79----69.4066.0066.2066.5066.20نظم المعلومات المحاسبية كلية الكرك  / البلقاء التطبيقية 410

---73.8095.3072.30-66.5066.3073.40إدارة المكتبات والمعلوماتكلية الكرك  / البلقاء التطبيقية 411

-----66.3067.7065.5066.2065.00التربية المهنيةكلية الشوبك / البلقاء التطبيقية 412

-----70.2074.6070.4074.9067.00انتاج ووقاية النباتكلية الشوبك / البلقاء التطبيقية 413

70.10--72.9066.2066.4065.4065.8088.2681.78علم الحاسوبكلية العقبة/ البلقاء التطبيقية 414

76.7065.1065.0066.3066.4092.5578.1382.8370.5087.75المحاسبةكلية العقبة/ البلقاء التطبيقية 415

-80.20-75.46-69.80-71.2065.0066.60نظم المعلومات االداريةكلية العقبة/ البلقاء التطبيقية 416

-71.70--79.60---67.7071.40-65.00إدارة الفنادقكلية العقبة/ البلقاء التطبيقية 417

81.6793.7070.9087.00-67.4065.5065.9067.80-تكنولوجيا النقل البحريكلية العقبة/ البلقاء التطبيقية 418

67.80-76.50--65.3066.3065.5065.00-ادارة الشحن والتخليصكلية العقبة/ البلقاء التطبيقية 419

87.8080.6080.5080.1080.1096.5098.6396.7891.0097.10هندسة االطفاء والسالمةالموقر/ أكاديمية األمير حسين بن عبدهللا الثاني/ البلقاء التطبيقية 420

79.3071.2072.3070.3070.0092.4093.0389.3178.7094.60االسعاف الطبي المتخصصالموقر/ أكاديمية األمير حسين بن عبدهللا الثاني/ البلقاء التطبيقية 421

78.3067.0065.3065.4065.8092.5092.0082.3073.2080.00إدارة الكارثةالموقر/ أكاديمية األمير حسين بن عبدهللا الثاني/ البلقاء التطبيقية 422

82.8080.5080.2080.7082.4094.3894.7595.4082.5084.80هندسة البيئةالحسين بن طالل423

83.4094.2196.6096.4582.2088.50-84.0080.0080.00هندسة التعدينالحسين بن طالل424

-91.9896.3596.2788.20---83.9080.0080.2081.70هندسة الحاسوبالحسين بن طالل425

85.0080.1080.4080.3080.6094.9995.7596.7592.3092.30الهندسة الكيماويةالحسين بن طالل426

86.7080.2080.0080.0080.6097.0096.8797.9695.3090.60هندسة االتصاالتالحسين بن طالل427

91.5087.4086.6084.2080.0099.1898.8099.1394.3095.00الهندسة المدنيةالحسين بن طالل428

88.1085.4084.9080.0080.0096.4097.6598.4391.6092.60الهندسة الميكانيكيةالحسين بن طالل429

87.1083.7083.0080.0080.2096.0097.7198.5789.2091.80الهندسة الكهربائيةالحسين بن طالل430

85.5081.0080.0074.4072.5092.5796.2296.0879.2087.30التحاليل الطبيةالحسين بن طالل431

82.2076.8076.5070.0070.0092.2092.1595.2578.2084.30التصوير اإلشعاعيالحسين بن طالل432

79.8080.5077.6070.0073.5091.4392.0084.3073.0086.20إناث/التمريضالحسين بن طالل433

79.4072.8065.1065.1065.0088.7384.3377.6070.3077.53علم الحاسوبالحسين بن طالل434

-77.5065.3065.5065.6076.5081.9074.2475.7074.40نظم المعلومات الحاسوبيةالحسين بن طالل435

83.4078.1076.3074.9065.0092.4192.0693.4579.5078.60هندسة البرمجياتالحسين بن طالل436

-75.9471.30-65.0065.5065.3065.4065.0079.51الرياضيات الحسين بن طالل437

91.60-69.88-65.5067.0065.0067.3065.8088.40الفيزياءالحسين بن طالل438

تعني آلية قبول خاصة (******)

تعني آلية قبول امتحان مفاضلة (+ + +)

تعني التخصص جديد (-)
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-80.8576.00-68.9069.7065.3065.1065.0082.34الكيمياءالحسين بن طالل439

65.80-65.6065.5065.1065.0065.7081.2068.0965.15العلوم الحياتيةالحسين بن طالل440

---68.0065.8065.6072.8065.2075.2272.97االقتصادالحسين بن طالل441

80.4073.0065.2065.6065.3085.0586.8485.1465.7069.30المحاسبةالحسين بن طالل442

73.50--70.6067.2066.3066.7066.6090.4672.07التسويقالحسين بن طالل443

72.6065.0065.0066.6067.7073.6078.6078.8670.5068.30إدارة األعمالالحسين بن طالل444

--75.2181.90----65.0071.4066.2065.20إدارة المكاتب والمعلوماتالحسين بن طالل445

73.80----65.90-67.5065.3065.50التأمين وإدارة المخاطرالحسين بن طالل446

---74.5066.6065.1065.2065.2079.2474.00العلوم المالية والمصرفيةالحسين بن طالل447

---69.8066.7066.4067.2065.2074.9072.40نظم المعلومات االداريةالحسين بن طالل448

71.10----65.0065.80---القانونالحسين بن طالل449

-----65.2086.9069.5068.6065.80اللغة العربية وآدابهاالحسين بن طالل450

80.20-69.1066.4065.1066.4065.2071.9076.6087.33اللغة االنجليزية وآدابهاالحسين بن طالل451

-----70.2074.6067.8065.1080.40الدراسات االسالميةالحسين بن طالل452

72.20----67.4069.5067.8065.4069.70العالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةالحسين بن طالل453

-----65.1067.8065.8066.4065.30التاريخالحسين بن طالل454

---79.55-72.2065.1066.5065.3065.90الجغرافياالحسين بن طالل455

---65.0066.0068.6065.1066.5069.8068.80متكامل)علم المكتبات وتكنولوجيا المعلوماتالحسين بن طالل456

-----65.1069.3065.0079.7065.40معلم الصفالحسين بن طالل457

74.80-65.0065.2074.0898.54-65.0071.0067.50التربية الخاصةالحسين بن طالل458

-----65.10-74.20-65.20اناث/ رياض األطفالالحسين بن طالل459

-----69.10--65.7066.90اآلثارالحسين بن طالل460

-----79.30--65.0068.30االرشاد السياحي/ اإلدارة السياحيةالحسين بن طالل461

-----68.90--65.3069.40اإلدارة السياحيةالحسين بن طالل462

84.40----68.00--65.0066.10اإلدارة الفندقيةالحسين بن طالل463

--72.80-83.99---65.4065.3069.4085.80(متكامل)التسويق/اإلدارة الفندقيةالحسين بن طالل464

92.6087.3087.1084.5080.1099.2198.9599.1094.1095.10الهندسة المدنيةالطفيلة التقنية465

85.8080.0080.0080.4080.3096.0893.2495.2084.6090.40هندسة الصناعات الكيميائيةالطفيلة التقنية466

-95.2996.4391.2082.00---85.3080.0080.0080.90هندسة التعدينالطفيلة التقنية467

88.3082.7082.1080.3080.1098.7797.9495.7486.4090.00هندسة الميكاترونكسالطفيلة التقنية468

89.1084.3083.1080.1080.2098.3696.3097.8387.4088.40هندسة القوى الكهربائيةالطفيلة التقنية469

88.1081.5081.8080.0080.1097.9098.2097.8090.6089.80االنتاج واآلالت/الهندسة الميكانيكيةالطفيلة التقنية470

87.3080.0080.9080.1080.0096.5597.1495.5588.3090.40ميكانيك المركبات/الهندسة الميكانيكيةالطفيلة التقنية471

85.8080.0080.4080.7080.0096.2395.3595.4882.3086.80هندسة الحاسوبالطفيلة التقنية472

84.4080.1081.2080.3081.1094.6090.9087.3285.1086.20الهندسة الجيولوجيةالطفيلة التقنية473

87.7080.0080.7080.2080.0095.9094.1196.2084.7087.82التكييف والتبريد والتدفئة/الهندسة الميكانيكيةالطفيلة التقنية474

87.1080.0080.0080.0080.3097.0296.5595.8184.1086.90هندسة االتصاالت وااللكترونياتالطفيلة التقنية475

68.40--65.1065.9065.4065.5065.0081.3077.40الرياضياتالطفيلة التقنية476

74.90-77.4174.46-65.1066.7068.7065.7065.00الفيزياء التطبيقيةالطفيلة التقنية477

75.8079.3069.1082.64-65.1065.5065.0065.0065.00الكيمياءالطفيلة التقنية478

65.4067.6065.0065.0065.1076.6483.1075.6077.0069.10تكنولوجيا الكيمياءالطفيلة التقنية479

77.60----65.8065.20---العلوم الحياتية التطبيقيةالطفيلة التقنية480

78.1070.0065.4065.4066.6080.3082.9288.3066.6071.30نظم المعلومات الحاسوبيةالطفيلة التقنية481

85.9080.6086.2071.10-74.7065.3065.0066.1065.70إدارة األعمالالطفيلة التقنية482

---67.2084.5976.88-72.3066.9065.30إقتصاد األعمالالطفيلة التقنية483

83.2075.9074.3065.7065.4083.9088.1784.8072.1069.90المحاسبةالطفيلة التقنية484

78.30-66.70-77.4065.4065.6065.7065.8080.18العلوم المالية والمصرفيةالطفيلة التقنية485

--82.20--65.0066.8065.9066.8065.20اللغة العربية وآدابهاالطفيلة التقنية486

73.8065.8065.0066.5065.9097.5683.6075.7072.1075.60اللغة االنجليزية وآدابهاالطفيلة التقنية487

-----65.0071.2065.8065.8065.80معلم الصفالطفيلة التقنية488

65.6091.00--65.1071.2068.3065.3066.1072.97التربية الخاصةالطفيلة التقنية489

-----66.50---65.00اناث/تربية الطفلالطفيلة التقنية490

------------أصول الدين العلوم اإلسالمية العالمية491

------------القراءات القرآنيةالعلوم اإلسالمية العالمية492

------------الفقه وأصولهالعلوم اإلسالمية العالمية493

------------الفقه الحنفي العلوم اإلسالمية العالمية494

73.60----65.00----القانونالعلوم اإلسالمية العالمية495

65.30----65.00----اإلرشاد والصحة النفسية العلوم اإلسالمية العالمية496

71.00----65.10----التربية الخاصةالعلوم اإلسالمية العالمية497

-----65.10----معلم الصفالعلوم اإلسالمية العالمية498

77.00----68.30----اللغة اإلنجليزية آدابهاالعلوم اإلسالمية العالمية499

68.20----65.00----اللغة العربية وآدبهاالعلوم اإلسالمية العالمية500

66.60----65.30----التاريخ والحضارة اإلسالميةالعلوم اإلسالمية العالمية501

68.90----65.00----علم الحاسوبالعلوم اإلسالمية العالمية502

85.24----65.00----هندسة البرمجياتالعلوم اإلسالمية العالمية503

71.00----66.20----نظم شبكات الحاسوبالعلوم اإلسالمية العالمية504

75.20----65.00----إدارة األعمالالعلوم اإلسالمية العالمية505

84.20----65.10----المحاسبة العلوم اإلسالمية العالمية506

65.00----65.00----نظم المعلومات اإلداريةالعلوم اإلسالمية العالمية507

65.50----65.00----المصارف االسالميةالعلوم اإلسالمية العالمية508

70.90----65.00----العلوم المالية والمصرفيةالعلوم اإلسالمية العالمية509

تعني آلية قبول خاصة (******)

تعني آلية قبول امتحان مفاضلة (+ + +)

تعني التخصص جديد (-)


