وحدة تنسيق القبول الموحد

2017/9/17

التاريخ:

الحدود الدنيا لمعدلت القبول التنافسية للعام الجامعي

/ 2017

صفحة:

2018

1

/

3

جامعة الطفيلة التقنية
التخصص في الجامعة
الهندسة المدنية

التخصص في كلية المجتمع
الهندسة المعمارية

عام حالي
83.00

أعوام سابقة
80.60

الرسم المعماري
الهندسة المدنية

الهندسة المدنية

78.10

77.00

أبنية وانشاءات
طرق وجسور
هندسة الطرق
الطرق
الهيدرولوجيا
الطباعة والتصوير

الهندسة المدنية

80.30

82.00

المساحة
المسح الجوي ورسم الخرائط
التصوير والطباعة
حساب الكميات والمواصفات

الهندسة المدنية

79.00

0.00

هندسة حساب الكميات
حساب الكميات
الهندسة المدنية

الهندسة المدنية والبيئة العمرانية

0.00

77.00

هندسة الصناعات الكيميائية

تكنولوجيا الصناعات الكيميائية

75.20

0.00

الصناعات الكيميائية
البتروكيماويات والبلستيك
تكنولوجيا الصناعات البتروكميائية
تكنولوجيا الهندسة الكيميائية
صناعات كيماوية
تكنولوجيا الصناعات الكيماوية
تكنولوجيا الصناعات البتروكيماويات
الصناعات البترولية
حفر البار

هندسة التعدين

77.60

0.00

الموارد المائية وحفر البار
هندسة الموارد المائية وحفر البار
تكنولوجيا حفر البار
هندسة القوى الكهربائية

التمديدات الكهربائية

80.00

0.00

توليد الطاقة
محطات توليد الطاقة
نقل الطاقة وتوزيعها
محطات توليد الطاقة تكنولوجيا كهربائية
هندسة القوى الكهربائية

هندسة قوى
الهندسة الكهربائية/قوى ثلث سنوات
نظم القوى الكهربائية

صفحة

1

/

3

75.80

76.90

وحدة تنسيق القبول الموحد

2017/9/17

التاريخ:

الحدود الدنيا لمعدلت القبول التنافسية للعام الجامعي

/ 2017

صفحة:

2018

2

/

3

جامعة الطفيلة التقنية
التخصص في الجامعة
الهندسة الميكانيكية/النتاج واللت

التخصص في كلية المجتمع
نظم التكييف والتبريد والتدفئة

عام حالي
72.30

أعوام سابقة
0.00

التكييف والتبريد والتدفئة
الهندسة الميكانيكية/التكييف والتبريد
التكييف
التكييف والتبريد
الهندسة الميكانيكية/النتاج واللت

ميكانيك السيارات

73.50

0.00

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

ميكانيك المركبات الثقيلة

81.60

0.00

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

صفحة

2

/

3

تكنولوجيا الصيانة الكهروميكانيكية العامة

78.40

0.00

وحدة تنسيق القبول الموحد

2017/9/17

التاريخ:

الحدود الدنيا لمعدلت القبول التنافسية للعام الجامعي

/ 2017

صفحة:

2018

3

/

3

جامعة الطفيلة التقنية
التخصص في الجامعة
الهندسة الميكانيكية/ميكانيك المركبات

التخصص في كلية المجتمع
ميكانيك المركبات

عام حالي
74.90

أعوام سابقة
0.00

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

النتاج واللت

76.60

0.00

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

نظم التكييف والتبريد والتدفئة

73.80

0.00

التكييف والتبريد
التكييف
الهندسة الميكانيكية/التكييف والتبريد
التكييف والتبريد والتدفئة
إدارة العمال

ادارة العمال

79.80

0.00

إدارة العمال

التجارة اللكترونية

0.00

71.40

إدارة العمال المتقدمة والتجارة اللكترونية
المحاسبة

المحاسبة

76.70

0.00

العلوم الحياتية التطبيقية

الصحة العامة

83.40

78.20

المراقبة الصحية

صفحة

3

/

3

