
الحدود الدنيا لمعدلت القبول التنافسية للعام الجامعي

2022/10/3التاريخ:وحدة تنسيق القبول الموحد

16صفحة:  / 2023 / 2022

أعوام سابقةالتخصص في كلية المجتمعالتخصص في الجامعة عام حالي

الجامعة الهاشمية

 90.10 90.40مساعدو الصيدلةالصيدلة

الصيدلة

 94.10 0.00هندسة التصالتهندسة الحاسوب

التصالت

الشبكات السلكية المحلية

المقاسم اللكترونية الرقمية

التصالت وشبكات الحاسوب

الشبكات

التصالت العامة

المقاسم

اتصالت محلية/راديو

اتصالت محلية / تراسل

الهندسة اللكترونية / التصالت الثابتة

التصالت اللكترونية

تكنولوجيا التصالت

التصالت المحملة الرقمية

الشبكات السلكية المحملة

الشبكات السلكية واللسلكية

 85.50 0.00التحكم الكهرورئوي والكهروهيدروليكيهندسة الميكاترونكس

انظمة التحكم الكهرورئوية والكهروهيدروليكية

انظمة التحكم الكهرورئوي والهيدروليكي

النظم الهيدروليكية والكهرورئوية في الليات الثقيلة

تكنولوجيا التحكم الصناعي

 0.00 94.20المهمات الرضية في المطاراتالهندسة الصناعية

المهمات الرضية والليات الخاصة في المطارات

16صفحة   /



الحدود الدنيا لمعدلت القبول التنافسية للعام الجامعي

2022/10/3التاريخ:وحدة تنسيق القبول الموحد

26صفحة:  / 2023 / 2022

أعوام سابقةالتخصص في كلية المجتمعالتخصص في الجامعة عام حالي

الجامعة الهاشمية

 82.10 0.00ميكانيك المركبات الثقيلةالهندسة الميكانيكية

تكنولوجيا اللحام

هندسة النظمة الهيدروليكية/ اللت الثقيلة

ميكانيك الليات الثقيلة

تكنولوجيا النتاج

النتاج واللت

اللت الزراعية

اليات خاصة ومهمات ارضية

تكنولوجيا الحدادة واللحام

تكنولوجيا اللحام المتقدم

الهندسة الميكانيكية/النتاج واللت

تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية/النتاج واللت

ميكانيك المركبات/اللت الزراعية

ميكانيك المركبات/اليات ثقيلة

الحدادة واللحام

تكنولوجياالهندسة الميكانيكية/انتاج والت

هندسة التصنيع والتشغيل

هندسة اللحام وتشكيل المعادن

 88.20 0.00التوترونكس وتكنولوجيا المركباتالهندسة الميكانيكية

صيانة المركبات الكهربائية والهجينة

 89.50 0.00الهندسة المعماريةهندسة العمارة

هندسة العمارة والتصميم الداخلي

هندسة البنية الذكية

هندسة العمارة

الرسم المعماري

الرسم المعماري وحساب الكميات

 0.00 82.10حساب الكميات والمواصفاتالهندسة المدنية

هندسة حساب الكميات

حساب الكميات

تكنولوجيا إنشاء وصيانة المباني

مساحة الطرق وحساب الكميات

هندسة المساحة

 70.30 0.00الصيانة الكهروميكانيكية العامةالهندسة الكهربائية

الصيانة الكهروميكانيكية

 79.90 0.00تكنولوجيا الطاقة الشمسيةالهندسة الكهربائية

هندسة الطاقة الشمسية

تكنولوجيا الطاقة

 85.40 0.00تكنولوجيا الطاقة المتجددةالهندسة الكهربائية

26صفحة   /



الحدود الدنيا لمعدلت القبول التنافسية للعام الجامعي

2022/10/3التاريخ:وحدة تنسيق القبول الموحد

36صفحة:  / 2023 / 2022

أعوام سابقةالتخصص في كلية المجتمعالتخصص في الجامعة عام حالي

الجامعة الهاشمية

 91.90 0.00فنيو المختبرات الطبيةالعلوم الطبية المخبرية

التحاليل الطبية

المختبرات الطبية

 91.10 0.00ادارة المستودعاتتكنولوجيا معلومات العمال

إدارة التزويد

ادارة المشتريات وسلسل التزويد

ادارة اللوازم والمستودعات

خازن فني طيران

 0.00 92.80المختبرات الطبيةالعلوم الحياتية

التحاليل الطبية

فنيو المختبرات الطبية

 0.00 88.60السعاف الفوريالعلوم الحياتية

 88.90 0.00تكنولوجيا التصنيع الغذائيالعلوم الحياتية

هندسة تكنولوجيا الغذية

هندسة تكنولوجيا الغذية/تصنيع الغذية

تكنولوجيا الغذية

تصنيع الغذية

التصنيع الغذائي

تصنيع خضراوات وفواكه

 0.00 91.90الصيدلةالكيمياء

مساعدو الصيدلة

36صفحة   /



الحدود الدنيا لمعدلت القبول التنافسية للعام الجامعي

2022/10/3التاريخ:وحدة تنسيق القبول الموحد

46صفحة:  / 2023 / 2022

أعوام سابقةالتخصص في كلية المجتمعالتخصص في الجامعة عام حالي

الجامعة الهاشمية

 84.40 81.00ادارة المشتريات وسلسل التزويدإدارة العمال

إدارة التزويد

ادارة المستودعات

خازن فني طيران

ادارة اللوازم والمستودعات

 87.50 86.10السكرتاريا 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

 82.30 81.80إدارة العمالإدارة العمال

 87.30 0.00إدارة الفنادقإدارة العمال

الدارة السياحية

الدارة السياحية والضيافة

خدمات المسافرين

إدارة الفنادق والمطاعم

ادارة الفنادق والفعاليات

ادارة الخدمات السياحية

ادارة اليواء

إدارة الطعام والشراب

ادارة مكاتب السياحة والسفر

الدلء السياحيين

الدارة السياحية والطيران

 81.60 0.00تخليص جمركيإدارة العمال

تخليص جمركي وخدمات الشحن

ادارة العمليات اللوجستية

العلوم الجمركية والضريبية

إدارة التزويد الفني

الدعم اللوجستي

46صفحة   /



الحدود الدنيا لمعدلت القبول التنافسية للعام الجامعي

2022/10/3التاريخ:وحدة تنسيق القبول الموحد

56صفحة:  / 2023 / 2022

أعوام سابقةالتخصص في كلية المجتمعالتخصص في الجامعة عام حالي

الجامعة الهاشمية

 84.60 0.00ادارة المستودعاتنظم المعلومات الدارية

إدارة التزويد

ادارة المشتريات وسلسل التزويد

ادارة اللوازم والمستودعات

خازن فني طيران

 0.00 70.70نظم المعلومات الداريةنظم المعلومات الدارية

 87.40 0.00خدمات المسافرينإدارة الفنادق

الدارة السياحية والضيافة

الدارة السياحية

إدارة الفنادق

ادارة الفنادق والفعاليات

إدارة الفنادق والمطاعم

الدارة السياحية والطيران

الدلء السياحيين

ادارة مكاتب السياحة والسفر

إدارة الطعام والشراب

ادارة اليواء

ادارة الخدمات السياحية

 0.00 84.80فنون الطهي الفندقيإدارة الفنادق

ادارة فنون الطهي

فنون الطهي

 0.00 78.60إدارة العمالالقتصاد

 81.80 0.00إدارة العمالالعلوم المالية والمصرفية

 83.00 83.50المحاسبةالمحاسبة

 75.30 0.00نظم المعلومات المحاسبيةالمحاسبة

 82.80 81.40المحاسبةالمحاسبة والقانون التجاري

 0.00 70.00اللغة النجليزيةاللغة النجليزية وآدابها

الترجمة

 90.70 0.00التربية الخاصةتربية الطفولة المبكرة/ إناث

القياس والتشخيص لضطرابات التوحد

التخلف العقلي

العوق السمعي

العوق البصري

السمع والنطق

العوق العقلي

56صفحة   /



الحدود الدنيا لمعدلت القبول التنافسية للعام الجامعي

2022/10/3التاريخ:وحدة تنسيق القبول الموحد

66صفحة:  / 2023 / 2022

أعوام سابقةالتخصص في كلية المجتمعالتخصص في الجامعة عام حالي

الجامعة الهاشمية

 91.30 0.00العوق العقليالتربية الخاصة

السمع والنطق

العوق البصري

العوق السمعي

التخلف العقلي

القياس والتشخيص لضطرابات التوحد

التربية الخاصة

 90.20 0.00التربية الخاصةالرشاد النفسي

القياس والتشخيص لضطرابات التوحد

التخلف العقلي

العوق السمعي

العوق البصري

السمع والنطق

العوق العقلي

 91.50 0.00فن إنتاج وترميم الفسيفساءعلم المحافظة على الثار

 68.90 0.00خدمات المسافرينالدارة السياحية

إدارة الفنادق

الدارة السياحية

الدارة السياحية والضيافة

ادارة اليواء

ادارة الخدمات السياحية

إدارة الطعام والشراب

ادارة مكاتب السياحة والسفر

الدلء السياحيين

الدارة السياحية والطيران

إدارة الفنادق والمطاعم

ادارة الفنادق والفعاليات

66صفحة   /


