
الحدود الدنيا لمعدلت القبول التنافسية للعام الجامعي

2022/10/3التاريخ:وحدة تنسيق القبول الموحد

114صفحة:  / 2023 / 2022

أعوام سابقةالتخصص في كلية المجتمعالتخصص في الجامعة عام حالي

الجامعة الردنية

 92.20 92.50الصيدلةالصيدلة

مساعدو الصيدلة

 91.90 89.20الرسم المعماري وحساب الكمياتهندسة العمارة

الرسم المعماري

الهندسة المعمارية

هندسة العمارة والتصميم الداخلي

هندسة البنية الذكية

هندسة العمارة

 0.00 87.40هندسة العمارةالهندسة المدنية

هندسة البنية الذكية

هندسة العمارة والتصميم الداخلي

الهندسة المعمارية

الرسم المعماري

الرسم المعماري وحساب الكميات

 0.00 84.80طرق وجسورالهندسة المدنية

هندسة الطرق

الطرق

الهيدرولوجيا

الهندسة المدنية

أبنية وانشاءات

هندسة المياه والبيئة

 91.30 0.00المساحةالهندسة المدنية

المسح الجوي ورسم الخرائط

التصوير والطباعة

الطباعة والتصوير

 90.40 82.80حساب الكميات والمواصفاتالهندسة المدنية

هندسة حساب الكميات

حساب الكميات

تكنولوجيا إنشاء وصيانة المباني

مساحة الطرق وحساب الكميات

هندسة المساحة

114صفحة   /



الحدود الدنيا لمعدلت القبول التنافسية للعام الجامعي

2022/10/3التاريخ:وحدة تنسيق القبول الموحد

214صفحة:  / 2023 / 2022

أعوام سابقةالتخصص في كلية المجتمعالتخصص في الجامعة عام حالي

الجامعة الردنية

 95.70 0.00النظم الكهربائيةوالجهزةالدقيقةفي الطائراتالهندسة الكهربائية

 0.00 81.80إلكترونيات الطيرانالهندسة الكهربائية

الطيران

هندسة الطيران/الكترونيات/الطيران

اللكترونيات / الطيران

هندسة الطيران

 79.40 0.00توليد الطاقةالهندسة الكهربائية

محطات توليد الطاقة

نقل الطاقة وتوزيعها

محطات توليد الطاقة تكنولوجيا كهربائية

التمديدات الكهربائية

 89.60 87.30هندسة التصالتالهندسة الكهربائية

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

 84.10 82.40الصيانة الكهروميكانيكيةالهندسة الكهربائية

الصيانة الكهروميكانيكية العامة

 86.50 81.60تكنولوجيا الطاقة المتجددةالهندسة الكهربائية

214صفحة   /



الحدود الدنيا لمعدلت القبول التنافسية للعام الجامعي

2022/10/3التاريخ:وحدة تنسيق القبول الموحد

314صفحة:  / 2023 / 2022

أعوام سابقةالتخصص في كلية المجتمعالتخصص في الجامعة عام حالي

الجامعة الردنية

 95.80 0.00محركاتالهندسة الميكانيكية

محركات الطائرات

هندسة الطيران/المحركات

 0.00 72.40الوتوترونكسالهندسة الميكانيكية

 94.70 0.00ميكانيك المركبات الثقيلةالهندسة الميكانيكية

تكنولوجيا اللحام

ميكانيك الليات الثقيلة

هندسة النظمة الهيدروليكية/ اللت 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

 90.70 86.40التوترونكس وتكنولوجيا المركباتالهندسة الميكانيكية

صيانة المركبات الكهربائية والهجينة

 0.00 86.10الصيانة الكهروميكانيكية العامةالهندسة الميكانيكية

الصيانة الكهروميكانيكية

 72.30 0.00الهندسة الميكانيكيةالهندسة الميكانيكية

 87.60 79.50تكنولوجيا الطاقة المتجددةالهندسة الميكانيكية

 83.60 0.00تكنولوجيا الصناعات الكيميائيةالهندسة الكيميائية

الصناعات الكيميائية

البتروكيماويات والبلستيك

تكنولوجيا الهندسة الكيميائية

صناعات كيماوية

تكنولوجيا الصناعات الكيماوية

تكنولوجيا الصناعات البتروكميائية

تكنولوجيا الصناعات البتروكيماويات

الصناعات البترولية

314صفحة   /



الحدود الدنيا لمعدلت القبول التنافسية للعام الجامعي

2022/10/3التاريخ:وحدة تنسيق القبول الموحد

414صفحة:  / 2023 / 2022

أعوام سابقةالتخصص في كلية المجتمعالتخصص في الجامعة عام حالي

الجامعة الردنية

 0.00 83.00هندسة اللحام وتشكيل المعادنالهندسة الصناعية

هندسة التصنيع والتشغيل

تكنولوجياالهندسة الميكانيكية/انتاج والت

الحدادة واللحام

ميكانيك المركبات/اليات ثقيلة

ميكانيك المركبات/اللت الزراعية

تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية/النتاج واللت

الهندسة الميكانيكية/النتاج واللت

تكنولوجيا اللحام المتقدم

تكنولوجيا الحدادة واللحام

اليات خاصة ومهمات ارضية

اللت الزراعية

النتاج واللت

تكنولوجيا النتاج

هندسة النظمة الهيدروليكية/ اللت الثقيلة

ميكانيك الليات الثقيلة

تكنولوجيا اللحام

ميكانيك المركبات الثقيلة

 94.40 86.10التصالت وشبكات الحاسوبهندسة الحاسوب

المقاسم اللكترونية الرقمية

هندسة التصالت

الشبكات السلكية المحلية

التصالت

الشبكات السلكية واللسلكية

الشبكات السلكية المحملة

التصالت المحملة الرقمية

تكنولوجيا التصالت

التصالت اللكترونية

الهندسة اللكترونية / التصالت الثابتة

اتصالت محلية / تراسل

الشبكات

اتصالت محلية/راديو

المقاسم

التصالت العامة

414صفحة   /



الحدود الدنيا لمعدلت القبول التنافسية للعام الجامعي

2022/10/3التاريخ:وحدة تنسيق القبول الموحد

514صفحة:  / 2023 / 2022

أعوام سابقةالتخصص في كلية المجتمعالتخصص في الجامعة عام حالي

الجامعة الردنية

 88.20 0.00التحكم الكهرورئوي والكهروهيدروليكيهندسة الميكاترونكس

انظمة التحكم الكهرورئوية والكهروهيدروليكية

انظمة التحكم الكهرورئوي والهيدروليكي

النظم الهيدروليكية والكهرورئوية في الليات الثقيلة

تكنولوجيا التحكم الصناعي

 0.00 85.80صيانة المركبات الكهربائية والهجينةهندسة الميكاترونكس

التوترونكس وتكنولوجيا المركبات

 0.00 83.60الصيانة الكهروميكانيكيةهندسة الميكاترونكس

الصيانة الكهروميكانيكية العامة

 88.20 85.80التمريض المشاركالتمريض / ذكور وإناث

التمريض

تمريض العمليات

التمريض القانوني

قلب ورئة إصطناعية

الرعاية الصحية

التمريض المشارك والرعاية الصحية

 85.70 86.90القبالةالتمريض / ذكور وإناث

 88.70 88.80السعاف الفوريالتمريض / ذكور وإناث

 87.10 84.90تمريض العملياتالتمريض / إناث

التمريض

التمريض المشارك

التمريض المشارك والرعاية الصحية

الرعاية الصحية

قلب ورئة إصطناعية

التمريض القانوني

 0.00 85.00القبالةالتمريض / إناث

 70.90 91.30الطراف الصناعية والجهزةالطبيةالمساندةالطراف الصطناعية

الطراف الصناعية

 91.70 85.00العوق البصريعلوم السمع والنطق

السمع والنطق

التخلف العقلي

العوق العقلي

العوق السمعي

التربية الخاصة

القياس والتشخيص لضطرابات التوحد

 69.90 0.00السمعياتعلوم السمع والنطق

تخطيط السمع

تقنيات السمعيات

 0.00 86.60أمن المعلومات والشبكاتعلم الحاسوب

514صفحة   /



الحدود الدنيا لمعدلت القبول التنافسية للعام الجامعي

2022/10/3التاريخ:وحدة تنسيق القبول الموحد

614صفحة:  / 2023 / 2022

أعوام سابقةالتخصص في كلية المجتمعالتخصص في الجامعة عام حالي

الجامعة الردنية

 94.40 0.00ادارة المستودعاتتكنولوجيا معلومات العمال

إدارة التزويد

ادارة المشتريات وسلسل التزويد

ادارة اللوازم والمستودعات

خازن فني طيران

 83.50 75.60إدارة العمالتكنولوجيا معلومات العمال

 95.70 0.00المراقبة الجويةالفيزياء

المراقبة الجوية التأسيسية

المعلومات الجوية

الرصاد الجوية

 81.70 0.00التحاليل الطبيةالكيمياء

المختبرات الطبية

فنيو المختبرات الطبية

 89.50 91.20مساعدو الصيدلةالكيمياء

الصيدلة

 0.00 69.00المختبرات المدرسيةالكيمياء

هندسة كيماوية مختبرات

المختبرات الصناعية والمدرسية

المختبرات الصناعية

الهندسة الكيماوية/مختبرات

فنيو المختبرات الصناعية

 0.00 89.30الصيدلةالعلوم الحياتية

مساعدو الصيدلة

 0.00 80.50تمريض العملياتالعلوم الحياتية

التمريض المشارك

التمريض

الرعاية الصحية

التمريض المشارك والرعاية الصحية

التمريض القانوني

قلب ورئة إصطناعية

 0.00 72.80النباتات الطبية والعطريةالعلوم الحياتية

النتاج النباتي

 93.10 90.40التحاليل الطبيةالعلوم الطبية المخبرية

فنيو المختبرات الطبية

المختبرات الطبية

 87.70 90.30مساعدو الصيدلةالعلوم الطبية المخبرية

الصيدلة

614صفحة   /



الحدود الدنيا لمعدلت القبول التنافسية للعام الجامعي

2022/10/3التاريخ:وحدة تنسيق القبول الموحد

714صفحة:  / 2023 / 2022

أعوام سابقةالتخصص في كلية المجتمعالتخصص في الجامعة عام حالي

الجامعة الردنية

 87.90 90.10الصيدلةعلم وتكنولوجيا الغذاء

مساعدو الصيدلة

 0.00 71.10التغذية والقتصاد المنزليعلم وتكنولوجيا الغذاء

القتصاد المنزلي

العلوم المنزلية

التغذية والدارة المنزلية في المؤسسات

التغذية وادارة المنزل في المؤسسات

 89.10 0.00المراقبة الصحيةعلم وتكنولوجيا الغذاء

الصحة العامة

 84.40 0.00تكنولوجيا التصنيع الغذائيعلم وتكنولوجيا الغذاء

هندسة تكنولوجيا الغذية

هندسة تكنولوجيا الغذية/تصنيع الغذية

تكنولوجيا الغذية

تصنيع الغذية

التصنيع الغذائي

تصنيع خضراوات وفواكه

714صفحة   /



الحدود الدنيا لمعدلت القبول التنافسية للعام الجامعي

2022/10/3التاريخ:وحدة تنسيق القبول الموحد

814صفحة:  / 2023 / 2022

أعوام سابقةالتخصص في كلية المجتمعالتخصص في الجامعة عام حالي

الجامعة الردنية

 83.30 0.00ادارة المشتريات وسلسل التزويدإدارة العمال

إدارة التزويد

ادارة المستودعات

خازن فني طيران

ادارة اللوازم والمستودعات

 83.00 82.60المحاسبةإدارة العمال

 91.20 88.00السجل الطبيإدارة العمال

السكرتاريا والسجل الطبي

التجارة وادارة المكاتب

السكرتاريا التنفيذية

إدارة العمال وأنظمة المكاتب

السكرتاريا واعمال المكاتب

ادارة مكاتب وسكرتاريا

الطباعة والسكرتاريا

السكرتاريا

السكرتاريا الطبية

السكرتاريا والسجلت الطبية

اعداد معلمي الطباعة والسكرتاريا

 86.10 85.40إدارة العمالإدارة العمال

 88.20 88.50ادارة الفنادق والفعالياتإدارة العمال

ادارة الخدمات السياحية

ادارة اليواء

إدارة الطعام والشراب

ادارة مكاتب السياحة والسفر

الدلء السياحيين

الدارة السياحية والطيران

إدارة الفنادق والمطاعم

إدارة الفنادق

الدارة السياحية

الدارة السياحية والضيافة

خدمات المسافرين

 79.10 0.00إدارة التزويد الفنيإدارة العمال

العلوم الجمركية والضريبية

الدعم اللوجستي

ادارة العمليات اللوجستية

تخليص جمركي

تخليص جمركي وخدمات الشحن

814صفحة   /



الحدود الدنيا لمعدلت القبول التنافسية للعام الجامعي

2022/10/3التاريخ:وحدة تنسيق القبول الموحد

914صفحة:  / 2023 / 2022

أعوام سابقةالتخصص في كلية المجتمعالتخصص في الجامعة عام حالي

الجامعة الردنية

 85.20 83.80المحاسبةالمحاسبة

 0.00 81.40العلوم المالية والمصرفيةالمحاسبة

الدارة المالية والمصرفية

العلوم المصرفية

الدراسات المصرفية والمالية

الدراسات المصرفية والمالية السلمية

الضريبة الجمركية والمالية

الدراسات المصرفية والمالية/السلمية

الدراسات المصرفية المالية/البنك المركزي

 72.80 0.00المحاسبة والدارة الماليةالمحاسبة

 82.80 82.30المحاسبةالتمويل

 83.30 0.00ادارة المشتريات وسلسل التزويدالتسويق

ادارة المستودعات

إدارة التزويد

ادارة اللوازم والمستودعات

خازن فني طيران

 88.10 86.60السكرتاريا واعمال المكاتبالتسويق

السكرتاريا الطبية

السكرتاريا

الطباعة والسكرتاريا

ادارة مكاتب وسكرتاريا

اعداد معلمي الطباعة والسكرتاريا

السكرتاريا والسجلت الطبية

السكرتاريا التنفيذية

التجارة وادارة المكاتب

السكرتاريا والسجل الطبي

السجل الطبي

إدارة العمال وأنظمة المكاتب

 83.40 79.20إدارة العمالالتسويق

 82.10 0.00المبيعات والتسويقالتسويق

 0.00 73.60التجارة اللكترونيةالتسويق

إدارة العمال المتقدمة والتجارة اللكترونية

914صفحة   /



الحدود الدنيا لمعدلت القبول التنافسية للعام الجامعي

2022/10/3التاريخ:وحدة تنسيق القبول الموحد

1014صفحة:  / 2023 / 2022

أعوام سابقةالتخصص في كلية المجتمعالتخصص في الجامعة عام حالي

الجامعة الردنية

 91.70 0.00إدارة التزويدنظم المعلومات الدارية

ادارة المستودعات

ادارة المشتريات وسلسل التزويد

خازن فني طيران

ادارة اللوازم والمستودعات

 89.10 0.00السكرتاريا واعمال المكاتبنظم المعلومات الدارية

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

 81.90 80.80إدارة العمالنظم المعلومات الدارية

 92.20 0.00إدارة العمال وأنظمة المكاتبالدارة العامة

السكرتاريا التنفيذية

التجارة وادارة المكاتب

السكرتاريا والسجل الطبي

السجل الطبي

اعداد معلمي الطباعة والسكرتاريا

السكرتاريا والسجلت الطبية

السكرتاريا الطبية

السكرتاريا

الطباعة والسكرتاريا

ادارة مكاتب وسكرتاريا

السكرتاريا واعمال المكاتب

 82.60 80.80إدارة العمالالدارة العامة

 80.90 0.00ادارة العمليات اللوجستيةالدارة العامة

تخليص جمركي وخدمات الشحن

تخليص جمركي

الدعم اللوجستي

العلوم الجمركية والضريبية

إدارة التزويد الفني

 83.00 79.60إدارة العمالإقتصاد العمال

 86.70 0.00اللغة النجليزيةاللغة النجليزية وآدابها

الترجمة

1014صفحة   /



الحدود الدنيا لمعدلت القبول التنافسية للعام الجامعي

2022/10/3التاريخ:وحدة تنسيق القبول الموحد

1114صفحة:  / 2023 / 2022

أعوام سابقةالتخصص في كلية المجتمعالتخصص في الجامعة عام حالي

الجامعة الردنية

 0.00 71.20اللغة العربيةاللغة العربية وآدابها

 0.00 70.20الخدمة الجتماعيةعلم الجتماع

التنمية الجتماعية

 85.00 0.00القراءاتالقانون

الفقه الحنفي

الوعظ والرشاد

التلوة وعلوم القران

المامة والوعظ

القراءات القرانية

الفقه المالكي

القراءات والدراسات القرآنية

علوم الشريعة السلمية

الشريعة السلمية

العلوم الشرعية

علوم الشريعة والحضارة السلمية

علوم الشريعة

التربية السلمية

الفقه الشافعي

 74.00 76.70تربية الطفلمعلم الصف / إناث

حضانة ورياض الطفال

تعليم ورعاية الطفولة المبكرة

 92.00 85.50العوق السمعيالتربية الخاصة

العوق العقلي

التخلف العقلي

السمع والنطق

العوق البصري

القياس والتشخيص لضطرابات التوحد

التربية الخاصة

 74.10 0.00إرشاد وتمكين السرةالتربية الخاصة

 83.50 0.00علم المكتبات والمعلوماتعلم المكتبات والمعلومات

المصادر التعليمية والمكتبات

علم المكتبات والتوثيق

تقنيات المعلومات والرشفة الرقمية

المكتبات وتكنولوجيا التعليم

امناء المكتبات

1114صفحة   /



الحدود الدنيا لمعدلت القبول التنافسية للعام الجامعي

2022/10/3التاريخ:وحدة تنسيق القبول الموحد

1214صفحة:  / 2023 / 2022

أعوام سابقةالتخصص في كلية المجتمعالتخصص في الجامعة عام حالي

الجامعة الردنية

 0.00 79.40الفقه الحنفيأصول الدين

القراءات

القراءات القرانية

المامة والوعظ

التلوة وعلوم القران

الوعظ والرشاد

القراءات والدراسات القرآنية

الفقه المالكي

الفقه الشافعي

التربية السلمية

علوم الشريعة

علوم الشريعة والحضارة السلمية

العلوم الشرعية

الشريعة السلمية

علوم الشريعة السلمية

 91.10 77.00علوم الشريعة السلميةالفقه وأصوله

الشريعة السلمية

العلوم الشرعية

علوم الشريعة والحضارة السلمية

علوم الشريعة

التربية السلمية

الفقه الشافعي

الفقه المالكي

القراءات والدراسات القرآنية

الوعظ والرشاد

التلوة وعلوم القران

المامة والوعظ

القراءات القرانية

القراءات

الفقه الحنفي

 84.40 0.00المحاسبةالمصارف السلمية

 0.00 92.70فن إنتاج وترميم الفسيفساءالثار

 88.10 0.00فن إنتاج وترميم الفسيفساءإدارة المصادر التراثية

1214صفحة   /



الحدود الدنيا لمعدلت القبول التنافسية للعام الجامعي

2022/10/3التاريخ:وحدة تنسيق القبول الموحد

1314صفحة:  / 2023 / 2022

أعوام سابقةالتخصص في كلية المجتمعالتخصص في الجامعة عام حالي

الجامعة الردنية

 87.90 93.40الدارة السياحية والضيافةالدارة السياحية

الدارة السياحية

إدارة الفنادق

خدمات المسافرين

ادارة الفنادق والفعاليات

إدارة الفنادق والمطاعم

الدارة السياحية والطيران

الدلء السياحيين

ادارة مكاتب السياحة والسفر

إدارة الطعام والشراب

ادارة اليواء

ادارة الخدمات السياحية

 80.80 0.00التربية الرياضيةالتربية البدنية

التربية البدنية والصحية

 79.40 78.30التصميم الداخليالفنون البصرية

ديكور وتصميم داخلي

التصميم الجرافيكي

التصميم الجرافيكي الرقمي

فنون التصميم الداخلي والديكور

التصميم البداعي والملتيميديا

التصميم الجرافيكي والملتيميديا

تصميم الميديا الرقمية

الملتيميديا

الميديا الرقمية

 0.00 89.90أمن المعلومات والشبكاتالمن السيبراني

1314صفحة   /



الحدود الدنيا لمعدلت القبول التنافسية للعام الجامعي

2022/10/3التاريخ:وحدة تنسيق القبول الموحد

1414صفحة:  / 2023 / 2022

أعوام سابقةالتخصص في كلية المجتمعالتخصص في الجامعة عام حالي

الجامعة الردنية /العقبة

 0.00 79.50تمريض العملياتالتمريض

التمريض

التمريض المشارك

التمريض المشارك والرعاية الصحية

الرعاية الصحية

قلب ورئة إصطناعية

التمريض القانوني

 88.40 0.00السعاف الفوريالعلوم الحياتية

 85.50 80.00إدارة العمالإدارة العمال

 84.40 0.00ادارة الخدمات السياحيةإدارة العمال

ادارة اليواء

إدارة الطعام والشراب

ادارة مكاتب السياحة والسفر

الدلء السياحيين

الدارة السياحية والطيران

إدارة الفنادق والمطاعم

ادارة الفنادق والفعاليات

إدارة الفنادق

الدارة السياحية

الدارة السياحية والضيافة

خدمات المسافرين

 82.90 0.00الدعم اللوجستيإدارة العمال

إدارة التزويد الفني

العلوم الجمركية والضريبية

تخليص جمركي

تخليص جمركي وخدمات الشحن

ادارة العمليات اللوجستية

1414صفحة   /


