
الحدود الدنيا لمعدلت القبول التنافسية للعام الجامعي

2022/10/3التاريخ:وحدة تنسيق القبول الموحد

13صفحة:  / 2023 / 2022

أعوام سابقةالتخصص في كلية المجتمعالتخصص في الجامعة عام حالي

جامعة آل البيت

 89.00 88.50الرسم المعماريهندسة العمارة

الرسم المعماري وحساب الكميات

الهندسة المعمارية

هندسة العمارة والتصميم الداخلي

هندسة البنية الذكية

هندسة العمارة

 90.30 83.40هندسة المساحةالهندسة المدنية

حساب الكميات

تكنولوجيا إنشاء وصيانة المباني

مساحة الطرق وحساب الكميات

هندسة حساب الكميات

حساب الكميات والمواصفات

 0.00 87.80المسح الجوي ورسم الخرائطهندسة المساحة

التصوير والطباعة

الطباعة والتصوير

المساحة

 87.20 0.00مساحة الطرق وحساب الكمياتهندسة المساحة

تكنولوجيا إنشاء وصيانة المباني

حساب الكميات

هندسة المساحة

حساب الكميات والمواصفات

هندسة حساب الكميات

 86.50 0.00تكنولوجيا الطاقة المتجددةهندسة الطاقة المتجددة والمستدامة

 86.10 84.30التمريض المشاركالتمريض / إناث

التمريض

تمريض العمليات

التمريض القانوني

قلب ورئة إصطناعية

الرعاية الصحية

التمريض المشارك والرعاية الصحية

 90.80 90.10المختبرات الطبيةالعلوم الطبية المخبرية

فنيو المختبرات الطبية

التحاليل الطبية

13صفحة   /



الحدود الدنيا لمعدلت القبول التنافسية للعام الجامعي

2022/10/3التاريخ:وحدة تنسيق القبول الموحد

23صفحة:  / 2023 / 2022

أعوام سابقةالتخصص في كلية المجتمعالتخصص في الجامعة عام حالي

جامعة آل البيت

 83.10 0.00ادارة اللوازم والمستودعاتإدارة العمال

خازن فني طيران

ادارة المستودعات

إدارة التزويد

ادارة المشتريات وسلسل التزويد

 73.00 0.00السكرتاريا واعمال المكاتبإدارة العمال

ادارة مكاتب وسكرتاريا

الطباعة والسكرتاريا

السكرتاريا

السكرتاريا الطبية

السكرتاريا والسجلت الطبية

اعداد معلمي الطباعة والسكرتاريا

السجل الطبي

السكرتاريا والسجل الطبي

التجارة وادارة المكاتب

السكرتاريا التنفيذية

إدارة العمال وأنظمة المكاتب

 81.60 0.00إدارة العمالإدارة العمال

 73.30 0.00الدراسات المصرفية والماليةالتمويل والمصارف

الدراسات المصرفية والمالية السلمية

الضريبة الجمركية والمالية

الدراسات المصرفية والمالية/السلمية

الدراسات المصرفية المالية/البنك المركزي

العلوم المالية والمصرفية

الدارة المالية والمصرفية

العلوم المصرفية

 82.90 80.30المحاسبةالمحاسبة

23صفحة   /



الحدود الدنيا لمعدلت القبول التنافسية للعام الجامعي

2022/10/3التاريخ:وحدة تنسيق القبول الموحد

33صفحة:  / 2023 / 2022

أعوام سابقةالتخصص في كلية المجتمعالتخصص في الجامعة عام حالي

جامعة آل البيت

 84.80 0.00القراءات القرانيةالقانون

الوعظ والرشاد

التلوة وعلوم القران

المامة والوعظ

القراءات

الفقه الحنفي

علوم الشريعة السلمية

الشريعة السلمية

العلوم الشرعية

علوم الشريعة والحضارة السلمية

علوم الشريعة

التربية السلمية

الفقه الشافعي

الفقه المالكي

القراءات والدراسات القرآنية

 92.00 0.00التربية الخاصةالتربية الخاصة

القياس والتشخيص لضطرابات التوحد

العوق العقلي

العوق السمعي

العوق البصري

السمع والنطق

التخلف العقلي

33صفحة   /


