وحدة تنسيق القبول الموحد

2017/9/18

التاريخ:

الحدود الدنيا لمعدلت القبول التنافسية للعام الجامعي

/ 2017

صفحة:

2018

1

/

3

جامعة آل البيت
التخصص في الجامعة
الهندسة المدنية

التخصص في كلية المجتمع
أبنية وانشاءات

عام حالي
80.30

أعوام سابقة
77.80

طرق وجسور
هندسة الطرق
الطرق
الهيدرولوجيا
الهندسة المدنية
هندسة المساحة

المساحة

79.30

78.70

المسح الجوي ورسم الخرائط
التصوير والطباعة
الطباعة والتصوير
هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة

تكنولوجيا الطاقة الشمسية

82.50

75.30

هندسة الطاقة الشمسية
تمريض العمليات

التمريض /ذكور

82.50

0.00

التمريض
التمريض القانوني
التمريض المشارك
التمريض المشارك

التمريض /إناث

83.30

0.00

التمريض القانوني
التمريض
تمريض العمليات
التمريض /إناث

القبالة

90.70

81.20

نظم المعلومات الحاسوبية

نظم المعلومات الحاسوبية

0.00

86.10

نظم المعلومات الدارية

نظم المعلومات الدارية

77.40

0.00

الكيمياء

الصيدلة

83.00

79.50

مساعدو الصيدلة
نظم المعلومات الجغرافية والستشعار عن بعد

التصوير والطباعة
المسح الجوي ورسم الخرائط
المساحة
الطباعة والتصوير

صفحة

1

/

3

78.80

79.70

وحدة تنسيق القبول الموحد

2017/9/18

التاريخ:

الحدود الدنيا لمعدلت القبول التنافسية للعام الجامعي

/ 2017

صفحة:

2018

2

/

3

جامعة آل البيت
التخصص في الجامعة
إدارة العمال

التخصص في كلية المجتمع
ادارة مكاتب وسكرتاريا

عام حالي
87.40

أعوام سابقة
88.60

السكرتاريا والسجل الطبي
الطباعة والسكرتاريا
التجارة وادارة المكاتب
السكرتاريا
السكرتاريا الطبية
السكرتاريا التنفيذية
السكرتاريا والسجلت الطبية
اعداد معلمي الطباعة والسكرتاريا
ادارة العمال وانظمة المكاتب
إدارة العمال وأنظمة المكاتب
السكرتاريا واعمال المكاتب
السجل الطبي
إدارة العمال

ادارة العمال

التمويل والمصارف

العلوم المالية والمصرفية

83.80

80.80

82.30

77.40

الدراسات المصرفية والمالية
الدراسات المصرفية والمالية السلمية
الدارة المالية والمصرفية
الضريبة الجمركية والمالية
العلوم المصرفية
الدراسات المصرفية والمالية/السلمية
الدراسات المصرفية المالية/البنك المركزي
المحاسبة

المحاسبة

81.60

75.80

المحاسبة وقانون العمال

المحاسبة

77.70

74.50

التربية البدنية

التربية الرياضية

0.00

74.90

اللغة النجليزية وآدابها

اللغة النجليزية

81.70

0.00

معلم صف /لغة انجليزية
حضانة ورياض الطفال

تربية الطفل/اناث

76.60

0.00

تربية الطفل
تربية ابتدائية
تربية ابتدائية

معلم الصف

83.60

0.00

تربية الطفل
حضانة ورياض الطفال
العوق العقلي

التربية الخاصة

العوق السمعي
العوق البصري
السمع والنطق
التربية الخاصة
التخلف العقلي

صفحة

2

/

3

75.60

0.00

وحدة تنسيق القبول الموحد

2017/9/18

التاريخ:

الحدود الدنيا لمعدلت القبول التنافسية للعام الجامعي

/ 2017

صفحة:

2018

3

/

3

جامعة آل البيت
التخصص في الجامعة
الفقه وأصوله

التخصص في كلية المجتمع
علوم الشريعة السلمية
الشريعة السلمية
علوم الشريعة
التربية السلمية
القراءات القرانية
الوعظ والرشاد
العلوم الشرعية
التلوة وعلوم القران
المامة والوعظ
علوم الشريعة والحضارة السلمية
القراءات

صفحة

3

/

3

عام حالي
78.70

أعوام سابقة
0.00

