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الجامعة الردنية
التخصص في الجامعة
الصيدلة

التخصص في كلية المجتمع
مساعدو الصيدلة

عام حالي
88.80

أعوام سابقة
88.20

الصيدلة
الهندسة المدنية

الهندسة المدنية

88.80

80.40

أبنية وانشاءات
طرق وجسور
هندسة الطرق
الطرق
الهيدرولوجيا
الطباعة والتصوير

الهندسة المدنية

87.60

87.80

المساحة
المسح الجوي ورسم الخرائط
التصوير والطباعة
الهندسة المدنية

الهندسة المدنية -البنية والنشاءات

76.90

0.00

الهندسة المدنية

الهندسة المدنية والبيئة العمرانية

86.00

87.10

الهندسة الكهربائية

التمديدات الكهربائية

81.50

0.00

توليد الطاقة
محطات توليد الطاقة
نقل الطاقة وتوزيعها
محطات توليد الطاقة تكنولوجيا كهربائية
الهندسة الكهربائية

هندسة قوى

79.90

79.10

الهندسة الكهربائية/قوى ثلث سنوات
نظم القوى الكهربائية
الهندسة الكهربائية

هندسة التصالت الجوية

82.30

0.00

التصالت الجوية
التصالت الفضائية
الهندسة الكهربائية

التصالت
الشبكات
التصالت العامة
المقاسم
اتصالت محلية/راديو
اتصالت محلية  /تراسل
الهندسة اللكترونية  /التصالت الثابتة
الشبكات السلكية المحلية
الشبكات السلكية واللسلكية
التصالت اللكترونية
المقاسم اللكترونية الرقمية
التصالت المحملة الرقمية
الشبكات السلكية المحملة
هندسة التصالت
تكنولوجيا التصالت
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83.30

84.50
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الجامعة الردنية
التخصص في الجامعة
الهندسة الميكانيكية

التخصص في كلية المجتمع
هياكل الطائرات

عام حالي
77.10

أعوام سابقة
0.00

الهياكل
هندسة هياكل ومحركات الطائرات
هندسة الطائرات/هياكل
أسلحة الطائرات
هندسة صيانة الطائرات
الهندسة الميكانيكية

التكييف والتبريد والتدفئة

85.00

75.30

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

ميكانيك المركبات

77.40

75.60

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

النتاج واللت

84.50

80.40

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

التصميم الميكانيكي
الرسم الميكانيكي
تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية/رسم ميكانيكي
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70.80

0.00
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الجامعة الردنية
التخصص في الجامعة
الهندسة الميكانيكية

التخصص في كلية المجتمع
ميكانيك محطات التوليد

عام حالي
81.30

أعوام سابقة
0.00

ميكانيك محطات توليد الطاقة
ميكانيك محطات توليد الكهرباء
محطات التوليد
الهندسة الميكانيكية

تكنولوجيا الطاقة الشمسية

83.20

0.00

هندسة الطاقة الشمسية
الهندسة الميكانيكية

تكنولوجيا الطاقة المتجددة

79.30

0.00

الهندسة الكيميائية

تكنولوجيا الصناعات الكيميائية

83.90

0.00

الصناعات الكيميائية
البتروكيماويات والبلستيك
تكنولوجيا الصناعات البتروكميائية
تكنولوجيا الهندسة الكيميائية
صناعات كيماوية
تكنولوجيا الصناعات الكيماوية
تكنولوجيا الصناعات البتروكيماويات
الصناعات البترولية
هندسة الحاسوب

نظم رقمية

92.70

0.00

حاسب الكتروني
الحاسبات اللكترونية
اللكترونيات
الحاسبات اللكترونية والنظمة الرقمية
تكنولوجيا الحاسوب
هندسة الحاسوب

هندسة التصالت
تكنولوجيا التصالت
التصالت
الشبكات السلكية المحلية
الهندسة اللكترونية  /التصالت الثابتة
اتصالت محلية  /تراسل
اتصالت محلية/راديو
المقاسم
التصالت العامة
الشبكات
الشبكات السلكية المحملة
التصالت المحملة الرقمية
المقاسم اللكترونية الرقمية
التصالت اللكترونية
الشبكات السلكية واللسلكية
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79.30

0.00
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الجامعة الردنية
التخصص في كلية المجتمع

التخصص في الجامعة

عام حالي

أعوام سابقة

هندسة الميكاترونكس

النظم الكهربائيةوالجهزةالدقيقةفي الطائر

0.00

78.90

هندسة الميكاترونكس

إلكترونيات الطيران

0.00

76.40

هندسة الطيران/الكترونيات/الطيران
الطيران
اللكترونيات  /الطيران
هندسة الطيران
هندسة الميكاترونكس

الوتوترونكس

80.50

78.30

هندسة الميكاترونكس

اللكترونيات الصناعية

82.10

74.60

هندسة الميكاترونكس

التمتة الصناعية

79.80

75.70

هندسة الميكاترونكس

الجهزة الدقيقة والتحكم بالعمليات

83.70

80.60

تكنولوجيا التحكم اللي
الجهزة الدقيقة
كهرباء والت دقيقة
هندسة الميكاترونكس

الميكاترونكس

80.80

0.00

هندسة الميكاترونكس

هندسة الصيانة الكهروميكانيكية

82.80

0.00

هندسة الميكاترونكس

تكنولوجيا الصيانة الكهروميكانيكية العامة

80.90

0.00

هندسة الميكاترونكس

تكنولوجيا السيارات الهجينة

77.90

0.00

هندسة الميكاترونكس

تكنولوجيا انظمة الستشعار والتحكم الصناعية

79.10

0.00

التمريض /ذكور واناث

التمريض المشارك

90.70

86.00

التمريض
التمريض القانوني
تمريض العمليات
تمريض العمليات

التمريض /إناث

89.40

83.70

التمريض القانوني
التمريض
التمريض المشارك
الطراف الصطناعية

الطراف الصناعية والجهزةالطبيةالمساندة

0.00

81.90

علوم السمع والنطق

التربية الخاصة

75.80

83.90

التخلف العقلي
العوق العقلي
العوق السمعي
العوق البصري
السمع والنطق
علم الحاسوب

شبكات الحاسوب

73.10

0.00

انظمة المعلومات الحاسوبية

تكنولوجيا المعلومات

0.00

90.10

البرمجة
معلم صف حاسوب
البرمجة وتحليل النظم
انظمة المعلومات الحاسوبية
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نظم المعلومات الحاسوبية

88.40

79.10
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الجامعة الردنية
التخصص في الجامعة
الكيمياء

التخصص في كلية المجتمع
الصيدلة

عام حالي
83.20

أعوام سابقة
77.00

مساعدو الصيدلة
التحاليل الطبية

العلوم الحياتية

90.60

89.20

فنيو المختبرات الطبية
المختبرات الطبية
التمريض المشارك

العلوم الحياتية

81.00

0.00

التمريض
التمريض القانوني
تمريض العمليات
العلوم الطبية المخبرية

التحاليل الطبية

92.00

0.00

فنيو المختبرات الطبية
المختبرات الطبية
العلوم الطبية المخبرية

التعقيم

87.00

0.00

علم وتكنولوجيا الغذاء

القتصاد المنزلي

81.40

0.00

التغذية وادارة المنزل في المؤسسات
التغذية والقتصاد المنزلي
العلوم المنزلية
التغذية والدارة المنزلية في المؤسسات
تغذية النسان والحميات

التغذية والدارة المنزلية في المؤسسات

79.20

75.60

العلوم المنزلية
التغذية والقتصاد المنزلي
التغذية وادارة المنزل في المؤسسات
القتصاد المنزلي
إدارة التزويد

إدارة العمال

88.20

0.00

ادارة المستودعات
خازن فني طيران
ادارة اللوازم والمستودعات
إدارة العمال

ادارة العمال

89.20

85.50

إدارة العمال

إدارة الموارد البشرية

87.40

80.30

المحاسبة

المحاسبة

88.60

82.20

التمويل

العلوم المالية والمصرفية

87.20

0.00

الدراسات المصرفية والمالية
الدراسات المصرفية والمالية السلمية
الدارة المالية والمصرفية
الضريبة الجمركية والمالية
العلوم المصرفية
الدراسات المصرفية والمالية/السلمية
الدراسات المصرفية المالية/البنك المركزي
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الجامعة الردنية
التخصص في الجامعة
التسويق

التخصص في كلية المجتمع
التسويق وادارة المنتوجات

عام حالي
87.80

أعوام سابقة
0.00

النتاج وادارة التسويق
التسويق
إدارة مبيعات التجزئة

التسويق

77.40

0.00

إدارة العمال ومبيعات التجزئة
نظم المعلومات الدارية

نظم المعلومات الدارية

الدارة العامة

إدارة التزويد

91.00

0.00

88.10

0.00

ادارة المستودعات
ادارة اللوازم والمستودعات
خازن فني طيران
اللغة النجليزية وآدابها

معلم صف /لغة انجليزية

86.20

85.50

اللغة النجليزية
الدراسات الجتماعية

الجغرافيا

0.00

78.50

الجتماعيات
حضانة ورياض الطفال

معلم الصف

84.40

85.00

تربية ابتدائية
تربية الطفل
التخلف العقلي

التربية الخاصة

83.10

81.20

التربية الخاصة
السمع والنطق
العوق البصري
العوق السمعي
العوق العقلي
حضانة ورياض الطفال

تربية الطفل/اناث

89.30

81.40

تربية ابتدائية
تربية الطفل
علم المكتبات والمعلومات

علم المكتبات والمعلومات
المكتبات وتكنولوجيا التعليم
المصادر التعليمية والمكتبات
علم المكتبات والتوثيق
امناء المكتبات
تكنولوجيا التعليم
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88.40

0.00
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الجامعة الردنية
التخصص في الجامعة
أصول الدين

التخصص في كلية المجتمع
القراءات

عام حالي
82.40

أعوام سابقة
0.00

العلوم الشرعية
التلوة وعلوم القران
المامة والوعظ
علوم الشريعة والحضارة السلمية
القراءات القرانية
الوعظ والرشاد
علوم الشريعة السلمية
الشريعة السلمية
علوم الشريعة
التربية السلمية
الفقه وأصوله

79.60

التربية السلمية

77.00

علوم الشريعة
الشريعة السلمية
علوم الشريعة السلمية
الوعظ والرشاد
القراءات القرانية
علوم الشريعة والحضارة السلمية
المامة والوعظ
التلوة وعلوم القران
العلوم الشرعية
القراءات
الثار

فن انتاج وترميم الفسيفساء

95.10

86.40

إدارة المصادر التراثية

فن انتاج وترميم الفسيفساء

96.00

0.00

الدارة السياحية

ادارة الخدمات السياحية

79.80

74.00

الدارة السياحية
إدارة السياحة والضيافة
ادارة مكاتب السياحة والسفر
الدلء السياحيين
الدارة السياحية والطيران
الجامعة الردنية /العقبة
التخصص في كلية المجتمع

التخصص في الجامعة

عام حالي

أعوام سابقة

المحاسبة

المحاسبة

80.70

78.90

المحاسبة

المحاسبة والدارة المالية

83.10

0.00

إدارة العمال

ادارة العمال

77.70

0.00

إدارة الفنادق

إدارة الفنادق

0.00

76.90

ادارة اليواء
إدارة الطعام والشراب
إدارة الفنادق
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85.60

0.00

