وحدة تنسيق القبول الموحد

2017/9/17

التاريخ:

الحدود الدنيا لمعدلت القبول التنافسية للعام الجامعي

/ 2017

صفحة:

2018

1

/

6

الجامعة الهاشمية
التخصص في الجامعة
الصيدلة

التخصص في كلية المجتمع
مساعدو الصيدلة

عام حالي
87.30

أعوام سابقة
82.10

الصيدلة
هندسة الميكاترونكس

الوتوترونكس

77.90

0.00

هندسة الميكاترونكس

التمتة الصناعية

79.50

0.00

هندسة الميكاترونكس

الجهزة الدقيقة والتحكم بالعمليات

83.10

0.00

تكنولوجيا التحكم اللي
الجهزة الدقيقة
كهرباء والت دقيقة
تكنولوجيا الجهزة الطبية

الهندسة الطبية

81.50

78.30

صيانة الجهزة الطبية
الهندسة الصناعية

هندسة التصنيع والتشغيل
النتاج واللت
اللت الزراعية
اليات خاصة ومهمات ارضية
اللت الثقيلة
تكنولوجيا الحدادة واللحام
تكنولوجيا اللحام المتقدم
الهندسة الميكانيكية/النتاج واللت
ميكانيك المركبات/اللت الزراعية
الحدادة واللحام
ميكانيك الليات الثقيلة
ميكانيك المركبات الثقيلة
هندسة اللحام وتشكيل المعادن
تكنولوجيا النتاج
تكنولوجيا اللحام
تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية/النتاج واللت
ميكانيك المركبات/اليات ثقيلة
تكنولوجياالهندسة الميكانيكية/انتاج والت

صفحة

1

/

6

79.90

0.00
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/
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الجامعة الهاشمية
التخصص في كلية المجتمع

التخصص في الجامعة

عام حالي

أعوام سابقة

الهندسة الميكانيكية

الوتوترونكس

76.60

0.00

الهندسة الميكانيكية

نظم التكييف والتبريد والتدفئة

76.00

0.00

التكييف والتبريد والتدفئة
الهندسة الميكانيكية/التكييف والتبريد
التكييف
التكييف والتبريد
الهندسة الميكانيكية

ميكانيك السيارات

77.40

76.10

محركات الحتراق الداخلي
السيارات ومحركات الحتراق الداخلي
ميكانيك المركبات/سيارات
ميكانيك المركبات
الهندسة الميكانيكية

ميكانيك المركبات الثقيلة

80.10

80.30

ميكانيك المركبات/اليات ثقيلة
تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية/النتاج واللت
تكنولوجيا اللحام
تكنولوجيا النتاج
هندسة اللحام وتشكيل المعادن
تكنولوجياالهندسة الميكانيكية/انتاج والت
اليات خاصة ومهمات ارضية
اللت الزراعية
النتاج واللت
ميكانيك الليات الثقيلة
الحدادة واللحام
ميكانيك المركبات/اللت الزراعية
الهندسة الميكانيكية/النتاج واللت
تكنولوجيا اللحام المتقدم
تكنولوجيا الحدادة واللحام
اللت الثقيلة
هندسة التصنيع والتشغيل
الهندسة الميكانيكية

الرسم الميكانيكي

0.00

76.60

تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية/رسم ميكانيكي
التصميم الميكانيكي
الهندسة الميكانيكية

أنظمة المحركات

0.00

71.30

الهندسة المدنية

الهندسة المدنية

82.90

79.70

الهيدرولوجيا
أبنية وانشاءات
طرق وجسور
هندسة الطرق
الطرق
الهندسة المدنية
صفحة
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75.70

0.00
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الجامعة الهاشمية
التخصص في كلية المجتمع

التخصص في الجامعة

عام حالي

أعوام سابقة

الهندسة الكهربائية

النظم الكهربائيةوالجهزةالدقيقةفي الطائر

84.20

0.00

الهندسة الكهربائية

نظم القوى الكهربائية

78.20

0.00

هندسة قوى
الهندسة الكهربائية/قوى ثلث سنوات
الهندسة الكهربائية

التصالت

0.00

79.10

الشبكات
التصالت العامة
المقاسم
اتصالت محلية/راديو
اتصالت محلية  /تراسل
الهندسة اللكترونية  /التصالت الثابتة
الشبكات السلكية المحلية
التصالت اللكترونية
المقاسم اللكترونية الرقمية
التصالت المحملة الرقمية
الشبكات السلكية المحملة
الشبكات السلكية واللسلكية
هندسة التصالت
تكنولوجيا التصالت
الهندسة الكهربائية

تكنولوجيا الطاقة الشمسية

82.20

0.00

هندسة الطاقة الشمسية
علم التمريض /ذكور

التمريض المشارك

88.10

81.80

التمريض
تمريض العمليات
التمريض القانوني
علم التمريض /إناث

التمريض القانوني

84.60

84.80

تمريض العمليات
التمريض
التمريض المشارك
العلوم الطبية المخبرية

المختبرات الطبية

89.90

0.00

التحاليل الطبية
فنيو المختبرات الطبية
التصوير الطبي والشعاعي

تقنيات الشعة
تكنولوجيا الشعة
الشعة

صفحة
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83.10

81.20
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الجامعة الهاشمية
التخصص في الجامعة
العلوم الحياتية

التخصص في كلية المجتمع
التحاليل الطبية

عام حالي
87.90

أعوام سابقة
84.80

المختبرات الطبية
فنيو المختبرات الطبية
التمريض المشارك

العلوم الحياتية

83.50

0.00

التمريض
تمريض العمليات
التمريض القانوني
العلوم الحياتية

العلـــوم

0.00

71.60

التكنولوجيا الحيوية

التحاليل الطبية

89.10

0.00

المختبرات الطبية
فنيو المختبرات الطبية
الرياضيات

الرياضيات

0.00

68.90

الجيولوجيا و البيئة

الهيدرولوجيا

77.20

75.50

الطرق
هندسة الطرق
طرق وجسور
أبنية وانشاءات
الهندسة المدنية
إدارة المياه والبيئة

الهندسة المدنية
أبنية وانشاءات
طرق وجسور
هندسة الطرق
الطرق
الهيدرولوجيا

صفحة

4

/
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77.20

0.00
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الجامعة الهاشمية
التخصص في الجامعة
إدارة العمال

التخصص في كلية المجتمع
ادارة اللوازم والمستودعات

عام حالي
84.00

أعوام سابقة
0.00

خازن فني طيران
ادارة المستودعات
إدارة التزويد
السكرتاريا واعمال المكاتب

إدارة العمال

88.00

0.00

السجل الطبي
ادارة مكاتب وسكرتاريا
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
إدارة العمال

ادارة العمال

86.50

81.10

إدارة العمال

إدارة العمال المتقدمة والتجارة اللكترونية

88.10

71.00

التجارة اللكترونية
نظم المعلومات الدارية

نظم المعلومات الدارية

العلوم المالية والمصرفية

العلوم المالية والمصرفية

78.40

88.80

85.70

90.40

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

86.90

80.40

المحاسبة

نظم المعلومات المحاسبية

0.00

69.20

المحاسبة

المحاسبة والدارة المالية

0.00

80.00

المحاسبة والقانون التجاري

المحاسبة

84.50

76.50

اللغة العربية وآدابها

اللغة العربية لغير الناطقين بها

0.00

84.70

اللغة العربية
اللغة النجليزية وآدابها

معلم صف /لغة انجليزية
اللغة النجليزية

صفحة
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87.60

84.90
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الجامعة الهاشمية
التخصص في الجامعة
تربية الطفولة المبكرة /اناث

التخصص في كلية المجتمع
حضانة ورياض الطفال

عام حالي
81.00

أعوام سابقة
80.00

تربية الطفل
تربية ابتدائية
التربية الخاصة

التربية الخاصة

76.60

80.30

التخلف العقلي
العوق العقلي
العوق السمعي
العوق البصري
السمع والنطق
حضانة ورياض الطفال

معلم الصف

76.70

81.10

تربية ابتدائية
تربية الطفل
ادارة الخدمات السياحية

الدارة السياحية

الدارة السياحية
إدارة السياحة والضيافة
ادارة مكاتب السياحة والسفر
الدلء السياحيين
الدارة السياحية والطيران

صفحة

6

/

6

0.00

73.00

