
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

جامعة العلوم والتكنولوجيا الردنية

 91.10 92.80الصيدلةالصيدلة

مساعدو الصيدلة

 90.40 0.00الهندسة المعماريةالعمارة

هندسة العمارة والتصميم الداخلي

هندسة البنية الذكية

هندسة العمارة

الرسم المعماري

الرسم المعماري وحساب الكميات

 73.40 0.00طرق وجسورالهندسة المدنية

هندسة الطرق

الطرق

الهيدرولوجيا

الهندسة المدنية

أبنية وانشاءات

هندسة المياه والبيئة

 86.20 88.10حساب الكميات والمواصفاتالهندسة المدنية

هندسة حساب الكميات

حساب الكميات

تكنولوجيا إنشاء وصيانة المباني

مساحة الطرق وحساب الكميات

هندسة المساحة

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

جامعة العلوم والتكنولوجيا الردنية

 95.30 0.00السلحة الموجهةالهندسة الكهربائية

السلحة

هندسة كهرباء المطارات

اللكترونيات/اسلحة موجهة

هندسة الطيران / السلحة

 93.70 0.00الطيرانالهندسة الكهربائية

هندسة الطيران/الكترونيات/الطيران

اللكترونيات / الطيران

هندسة الطيران

إلكترونيات الطيران

 87.20 0.00نظم القوى الكهربائيةالهندسة الكهربائية

هندسة نظم القوى الكهربائية

هندسة القوى الكهربائية

هندسة قوى

الهندسة الكهربائية/قوى ثلث سنوات

هندسة الطاقة الكهربائية

 91.80 0.00الشبكاتالهندسة الكهربائية

التصالت العامة

المقاسم

اتصالت محلية/راديو

اتصالت محلية / تراسل

الهندسة اللكترونية / التصالت الثابتة

التصالت اللكترونية

تكنولوجيا التصالت

التصالت المحملة الرقمية

الشبكات السلكية المحملة

هندسة التصالت

التصالت

الشبكات السلكية المحلية

المقاسم اللكترونية الرقمية

التصالت وشبكات الحاسوب

الشبكات السلكية واللسلكية

 0.00 71.30التمتة الصناعيةالهندسة 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

جامعة العلوم والتكنولوجيا الردنية

 92.60 0.00الهياكلالهندسة الميكانيكية

صيانة الطائرات

هياكل الطائرات

هندسة صيانة الطائرات

هندسة هياكل ومحركات الطائرات

هندسة الطائرات/هياكل

أسلحة الطائرات

 0.00 80.10محركاتالهندسة الميكانيكية

محركات الطائرات

هندسة الطيران/المحركات

 0.00 77.70النظم الكهروهيدروليكيةالهندسة الميكانيكية

الكهروهيدروليك

النظم الهيدروليكية

كهرباء هيدروليك

 0.00 85.90التكييفالهندسة الميكانيكية

نظم التكييف والتبريد والتدفئة

التكييف والتبريد والتدفئة

الهندسة الميكانيكية/التكييف والتبريد

التكييف والتبريد

 91.50 0.00المهمات الرضية في المطاراتالهندسة الميكانيكية

المهمات الرضية والليات الخاصة في المطارات

 86.20 0.00التوترونكس وتكنولوجيا المركباتالهندسة الميكانيكية

صيانة المركبات الكهربائية والهجينة

 0.00 70.90تكنولوجيا السيارات الهجينةالهندسة الميكانيكية

 0.00 85.70الهندسة البحريةالهندسة الميكانيكية

 0.00 95.20صيانة الطائراتالهندسة الصناعية

الهياكل

هياكل الطائرات

أسلحة الطائرات

هندسة الطائرات/هياكل

هندسة هياكل ومحركات الطائرات

هندسة صيانة الطائرات

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

جامعة العلوم والتكنولوجيا الردنية

 0.00 94.90السلحةهندسة الحاسوب

هندسة الطيران / السلحة

اللكترونيات/اسلحة موجهة

هندسة كهرباء المطارات

السلحة الموجهة

 93.50 0.00هندسة التصالتهندسة الحاسوب

التصالت وشبكات الحاسوب

المقاسم اللكترونية الرقمية

الشبكات السلكية المحلية

التصالت

الشبكات السلكية واللسلكية

التصالت العامة

الشبكات

الشبكات السلكية المحملة

التصالت المحملة الرقمية

تكنولوجيا التصالت

التصالت اللكترونية

الهندسة اللكترونية / التصالت الثابتة

اتصالت محلية / تراسل

اتصالت محلية/راديو

المقاسم

 94.90 0.00هندسة صيانة الطائراتهندسة الطيران

هندسة هياكل ومحركات الطائرات

هندسة الطائرات/هياكل

أسلحة الطائرات

هياكل الطائرات

الهياكل

صيانة الطائرات

 95.80 80.90النظم الكهربائيةوالجهزةالدقيقةفي الطائراتهندسة الطيران

 86.50 0.00التمريض المشارك والرعاية الصحيةالتمريض / ذكور

التمريض القانوني

قلب ورئة إصطناعية

الرعاية الصحية

التمريض المشارك

التمريض

تمريض العمليات

 75.50 89.20السعاف الفوريالتمريض / ذكور

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

جامعة العلوم والتكنولوجيا الردنية

 86.30 80.00تمريض العملياتالتمريض / إناث

التمريض

التمريض المشارك

الرعاية الصحية

قلب ورئة إصطناعية

التمريض القانوني

التمريض المشارك والرعاية الصحية

 86.20 83.80القبالةالتمريض / إناث

 86.30 83.20القبالةالقبالة / إناث

 91.60 0.00المختبرات الطبيةالعلوم الطبية المخبرية

فنيو المختبرات الطبية

التحاليل الطبية

 88.50 89.80مساعدو الصيدلةالعلوم الطبية المخبرية

الصيدلة

 89.50 87.00التعقيمالعلوم الطبية المخبرية

 92.30 0.00فحص البصر وتجهيز النظارات الطبيةالبصريات

فحص البصر

النظارات الطبية

تقنيات البصريات

 87.80 80.90تقنيات الشعةتكنولوجيا الشعة

تكنولوجيا الشعة

الشعة

 86.20 0.00تمريض العملياتالسعاف والطوارئ

التمريض المشارك

التمريض

التمريض المشارك والرعاية الصحية

التمريض القانوني

قلب ورئة إصطناعية

الرعاية الصحية

 90.90 84.90التخدير والنعاشالسعاف والطوارئ

المعالجة التنفسية

 91.10 0.00التربية الخاصةالسمع والنطق

القياس والتشخيص لضطرابات التوحد

العوق العقلي

العوق السمعي

العوق البصري

السمع والنطق

التخلف العقلي

 87.40 0.00مختبرات السنانتكنولوجيا صناعة السنان

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

جامعة العلوم والتكنولوجيا الردنية

 0.00 78.50صحة الفم والسنانعلوم طب السنان المساندة

 0.00 74.60تكنولوجيا المعلوماتهندسة البرمجيات

البرمجة

البرمجة وتحليل النظم

 90.60 0.00أمن المعلومات والشبكاتهندسة البرمجيات

 0.00 91.10الصيدلةالتقانات الحيوية والهندسة الوراثية

مساعدو الصيدلة

 0.00 78.00التمريض المشارك والرعاية الصحيةالتقانات الحيوية والهندسة الوراثية

التمريض القانوني

الرعاية الصحية

قلب ورئة إصطناعية

تمريض العمليات

التمريض

التمريض المشارك

 89.10 0.00التعقيمالتقانات الحيوية والهندسة الوراثية

 0.00 89.70مساعدو الصيدلةالتغذية وتكنولوجيا الغذاء

الصيدلة

 88.30 85.80المراقبة الصحيةالتغذية وتكنولوجيا الغذاء

الصحة العامة

 86.60 91.30تكنولوجيا التصنيع الغذائيالتغذية وتكنولوجيا الغذاء

هندسة تكنولوجيا الغذية

هندسة تكنولوجيا الغذية/تصنيع الغذية

تكنولوجيا الغذية

تصنيع الغذية

التصنيع الغذائي

تصنيع خضراوات وفواكه

 91.40 91.50التخدير والنعاشالعلج التنفسي

المعالجة التنفسية

 93.10 0.00أمن المعلومات والشبكاتالمن السيبراني

66صفحة   /


