
وحدة تنسيق القبول الموحد

2021 ولغاية 2017الحدود الدنيا لمعدالت القبول التنافسية للدورات الصيفية لألعوام الجامعية من 

2017201820192020202120172018201920202021

ي الطبالجامعة األردنيــة1
 
99.7799.50******************96.6097.1099.0099.4097.50دكتور ف

ي طب االسنانالجامعة األردنيــة2
 
99.0099.15******************94.3097.1098.0098.7095.65دكتور ف

97.8298.60******************92.6095.1096.5097.8092.95الصيدلةالجامعة األردنيــة3

98.0098.75******************93.3095.4096.9098.0093.40دكتور الصيدلةالجامعة األردنيــة4

97.3098.7997.90--95.6097.7090.95--هندسة العمارة الجامعة األردنيــة5

91.7094.4094.9097.0087.3099.1098.1096.5397.6097.35الهندسة المدنيةالجامعة األردنيــة6

92.3094.5095.4096.8088.4099.0098.4097.7098.4496.90الهندسة الكهربائيةالجامعة األردنيــة7

91.8094.4094.6096.7087.7098.6098.9897.4398.2096.70الهندسة الميكانيكيةالجامعة األردنيــة8

90.7093.8094.6096.8090.4598.9098.3097.2098.2197.45الهندسة الكيميائيةالجامعة األردنيــة9

92.3094.8095.7097.3091.6598.9098.9497.6097.8398.13الهندسة الصناعيةالجامعة األردنيــة10

89.8093.5094.8096.6090.8098.6097.8097.4098.8197.60هندسة الميكاترونكسالجامعة األردنيــة11

85.4089.9093.7096.7090.0598.2097.4095.8098.0797.60ذكور وإناث/ التمريض الجامعة األردنيــة12

83.9088.7092.3095.8088.8096.4096.4094.5097.0296.85إناث/ التمريض الجامعة األردنيــة13

86.0092.4094.1096.7090.3598.3098.8798.9098.5998.00العالج الطبيعيالجامعة األردنيــة14

يالجامعة األردنيــة15
83.5090.5091.8095.6087.2097.7098.3096.9098.1496.80العالج الوظيف 

83.6091.3091.6095.3084.5098.1097.8097.2098.2196.10األطراف االصطناعيةالجامعة األردنيــة16

80.6090.2090.8096.1089.7596.8897.5096.2097.1097.89علم الحاسوبالجامعة األردنيــة17

75.6085.1088.0092.8085.4594.6096.0195.8096.5795.29انظمة  المعلومات الحاسوبيةالجامعة األردنيــة18

75.9082.5085.4090.8083.5596.2096.7094.2095.7992.60تكنولوجيا معلومات األعمالالجامعة األردنيــة19

97.4395.40---95.5087.55---علم البياناتالجامعة األردنيــة20

يالجامعة األردنيــة21
ان  97.00----89.77----األمن السيبر

-97.83----96.80---الذكاء االصطناعيالجامعة األردنيــة22

80.2086.2090.0095.6083.3096.1096.2695.5097.3496.60الرياضياتالجامعة األردنيــة23

ياءالجامعة األردنيــة24 79.8086.8086.8092.4083.0596.8096.0593.4094.5094.45الفب  

82.9086.9091.3093.7087.1595.1095.6096.1096.0096.50الكيمياءالجامعة األردنيــة25

94.25----82.70----الكيمياء الصناعيةالجامعة األردنيــة26

79.0085.9089.7093.2084.3095.1095.0593.8095.2194.90العلوم الحياتيةالجامعة األردنيــة27

72.6078.2079.4085.5073.7591.6090.4087.0088.5284.60الجيولوجيا البيئية والتطبيقيةالجامعة األردنيــة28

يةالجامعة األردنيــة29 88.2093.1094.5096.9090.3597.8098.4396.3098.9397.75العلوم الطبية المخبر

68.0065.4071.8085.1076.8077.7079.4080.0087.3084.45البستنة والمحاصيلالجامعة األردنيــة30

69.6066.5073.2085.0074.7080.0079.6085.1087.0087.50وقاية النباتالجامعة األردنيــة31

73.0072.4077.6088.7077.7091.3090.5082.2092.4089.80تنسيق المواقع وإنتاج األزهارالجامعة األردنيــة32

يالجامعة األردنيــة33
70.6072.1074.4087.0077.3086.9084.3082.0087.6885.85االنتاج الحيوان 

81.0084.7086.9093.5091.0595.5095.7094.1395.8594.60علم وتكنولوجيا الغذاءالجامعة األردنيــة34

86.9091.3092.6096.6093.2097.5097.1197.7196.8997.50تغذية االنسان والحمياتالجامعة األردنيــة35

ي والمياه والبيئةالجامعة األردنيــة36
66.6065.0072.1085.3075.5074.6079.1091.0093.5582.60األراض 

68.3065.0068.4086.8077.7574.7077.9070.0089.2082.20االقتصاد الزراعي وإدارة األعمال الزراعيةالجامعة األردنيــة37

88.7093.9093.1096.4090.9596.8097.2595.000.0094.70إدارة األعمالالجامعة األردنيــة38

92.2095.4094.3097.4093.6097.8097.6095.0097.4195.70المحاسبةالجامعة األردنيــة39

ثانوية  غير أردنية
اسم التخصصاسم الجامعة

ثانوية أردنية
#
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88.7092.0092.0095.5090.0596.9095.7092.8096.4094.15التمويلالجامعة األردنيــة40

87.1092.5091.7095.7091.2594.7095.8092.9596.0594.10التسويقالجامعة األردنيــة41

82.1086.5089.9094.9090.4594.9094.0691.4095.1093.70نظم المعلومات االداريةالجامعة األردنيــة42

83.8089.3088.3094.7089.2593.2092.8989.500.0092.90اإلدارة العامةالجامعة األردنيــة43

85.4090.5088.9094.6088.8094.1394.9090.100.0092.70إقتصاد األعمالالجامعة األردنيــة44

ية وآدابهاالجامعة األردنيــة45 93.5096.2096.8098.4094.1596.3896.3098.560.0097.20اللغة االنجلب  

ية التطبيقيةالجامعة األردنيــة46 94.7097.6098.2099.2096.4097.0098.4098.810.0098.55اللغة االنجلب  

82.8090.4091.4094.7086.9591.3093.9592.570.0093.10اللغة الفرنسية وآدابهاالجامعة األردنيــة47

يةالجامعة األردنيــة48 90.6093.8095.0097.6092.8595.4094.1095.300.0095.90اللغتي   األلمانية واإلنجلب  

يةالجامعة األردنيــة49 89.0092.4094.1096.5091.1094.5092.500.0096.8695.70اللغتي   اإليطالية واإلنجلب  

يةالجامعة األردنيــة50 91.6094.4096.0097.7094.2096.5096.3396.920.0096.70اللغتي   اإلسبانية واإلنجلب  

يةالجامعة األردنيــة51 85.3092.9092.1095.7090.4097.0094.3395.5095.9094.00اللغتي   الكورية واالنجلب  

يةالجامعة األردنيــة52 87.1094.1094.6097.0092.7095.1097.1096.2598.0895.30اللغتي   الصينية واالنجلب  

يةالجامعة األردنيــة53 84.7092.1092.5095.4089.3096.7092.4096.1095.8394.48اللغتي   الروسية واالنجلب  

يةالجامعة األردنيــة54 كية واالنجلب  
91.5096.3095.8097.6093.9097.0097.160.000.0096.40اللغتي   البر

يةالجامعة األردنيــة55 85.5094.1093.9096.8091.4095.8096.9094.7096.8194.30اللغة الفرنسية واالنجلب  

82.8089.6093.5097.3093.0088.8089.9096.870.0096.20اللغة العربية وآدابهاالجامعة األردنيــة56

91.9094.2089.90-77.6084.7085.0092.2085.4580.38التاريــــخالجامعة األردنيــة57

0.0093.7088.85-83.2087.9087.8092.3085.3086.30الجغرافياالجامعة األردنيــة58

75.2080.2082.4089.3082.8582.3080.9484.7089.8191.08الفلسفةالجامعة األردنيــة59

80.3084.5087.0092.7086.7589.5086.9091.0093.7092.40علم االجتماعالجامعة األردنيــة60

77.5080.4085.8092.5084.7584.8081.300.000.0090.80العمل االجتماعيالجامعة األردنيــة61

92.2095.7094.9097.6095.4096.7096.7095.7097.9397.45القانونالجامعة األردنيــة62

84.1088.0089.0094.6090.6089.1091.5690.4095.2091.60إناث/ معلم الصف الجامعة األردنيــة63

بية الخاصةالجامعة األردنيــة64 82.7087.6087.7092.9088.6594.5094.8091.4094.8891.60البر

76.6083.1081.5091.3084.8581.7085.1085.9092.1788.00علم المكتبات والمعلوماتالجامعة األردنيــة65

80.1078.1081.8093.2085.3080.2084.3388.7093.5690.00أصول الدينالجامعة األردنيــة66

80.2081.6084.5092.5087.0585.7084.6087.300.0090.25الفقه وأصولهالجامعة األردنيــة67

81.3085.2088.7094.1087.3592.5089.7894.500.0091.70المصارف اإلسالميةالجامعة األردنيــة68

74.9081.4081.1088.7083.5086.3088.6093.300.0087.80اآلثارالجامعة األردنيــة69

اثيةالجامعة األردنيــة70 74.3079.1079.0088.3081.6591.5086.5081.9088.5686.60إدارة المصادر البر

79.7085.6086.3091.8085.9592.6090.1787.5092.4791.00االدارة السياحيةالجامعة األردنيــة71

بية البدنيةالجامعة األردنيــة72 0.0091.90---93.7088.35---البر

65.0065.0065.0070.2065.0572.0072.2080.5081.6065.70أنظمة المعلومات الحاسوبيةالعقبة /الجامعة األردنية 73

72.0077.0068.2066.40-65.1065.0065.0065.2065.00تكنولوجيا معلومات األعمالالعقبة /الجامعة األردنية 74

87.3090.1091.75--79.8088.0081.95--التمريضالعقبة /الجامعة األردنية 75

65.1065.0065.0070.8065.4568.3071.700.000.0074.10العلوم الحياتيةالعقبة /الجامعة األردنية 76

----------الرياضياتالعقبة /الجامعة األردنية 77

65.1066.9065.0082.1076.7582.3081.1065.000.0079.95المحاسبةالعقبة /الجامعة األردنية 78
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68.000.0075.15--65.0065.4071.85--التمويلالعقبة /الجامعة األردنية 79

65.0065.0065.0076.4074.8067.1068.2071.0082.1075.86إدارة األعمالالعقبة /الجامعة األردنية 80

0.000.0079.30--65.0073.9074.70--اللغة العربية وآدابهاالعقبة /الجامعة األردنية 81

ية وآدابهاالعقبة /الجامعة األردنية 82 72.4076.0091.4078.40-65.2065.0065.0081.4074.10اللغة االنجلب  

ية/ اللغة الفرنسية العقبة /الجامعة األردنية 83 0.000.0075.80--65.5065.0065.0068.6071.90االنجلب  

ية التطبيقيةالعقبة /الجامعة األردنية 84 69.5073.000.0084.70-66.9065.0067.1086.4079.60اللغة اإلنجلب  

65.9065.0065.0065.1069.9073.8075.7065.000.0070.50االدارة السياحيةالعقبة /الجامعة األردنية 85

66.000.000.00-65.3065.0065.0065.0072.4565.70إدارة الفنادقالعقبة /الجامعة األردنية 86

----------الحقوقالعقبة /الجامعة األردنية 87

موك88 98.6099.05******************94.8096.1097.5098.6094.60الطبجامعة الب 

موك89 97.6398.20******************91.3094.5096.1097.3092.30الصيدلةجامعة الب 

موك90 95.6098.1496.75--92.3095.9085.80--هندسة العمارة جامعة الب 

موك91 ونياتجامعة الب  80.8086.5082.8090.6080.6596.7096.3592.7195.8093.50هندسة االلكبر

موك92 81.3087.6084.2090.1081.4597.1096.5091.9095.6093.45هندسة االتصاالتجامعة الب 

موك93 86.4088.9083.3089.7080.1597.5096.7091.7094.7092.90هندسة القوى الكهربائيةجامعة الب 

موك94 86.0090.6089.5095.4084.8597.9097.8096.3097.6795.45هندسة النظم الطبية الحيويةجامعة الب 

موك95 84.3088.7086.9092.9082.5097.7097.1095.1096.6094.30هندسة المعلوماتية الطبية الحيويةجامعة الب 

موك96 87.2091.2089.1094.5084.0097.8097.4094.6096.4095.70الهندسة الصناعيةجامعة الب 

موك97 96.2992.45---91.9080.10---تكنولوجيا التصميم/ الهندسة الميكانيكيةجامعة الب 

موك98 ----------التمريضجامعة الب 

موك99 73.2079.4076.8088.7081.8092.5095.0088.8093.9392.25علوم الحاسوبجامعة الب 

موك100 70.2076.6073.9085.7079.6091.4093.7086.9694.5490.00نظم المعلومات الحاسوبيةجامعة الب 

موك101 83.0091.5088.45--66.4081.1078.45--تكنولوجيا معلومات األعمالجامعة الب 

موك102 يجامعة الب 
ان  94.7097.1896.50--83.0093.7085.80--األمن السيبر

موك103 95.00----83.05----علم البيانات والذكاء االصطناعيجامعة الب 

موك104 77.2083.5081.4092.8080.4094.9096.8083.7296.3692.85الرياضياتجامعة الب 

موك105 ياءجامعة الب  73.7079.5077.6089.3077.8092.0992.4480.0092.9190.15الفب  

موك106 ياء الطبية والحيويةجامعة الب  76.2082.6080.4090.1081.6095.0095.0087.5095.6592.00الفب  

موك107 79.9083.4082.0090.8080.3093.4095.5584.0093.5091.25الكيمياءجامعة الب 

موك108 73.2079.6079.4090.5079.7091.3094.1080.0096.9689.25العلوم الحياتيةجامعة الب 

موك109 68.8075.1070.7083.1073.3587.9085.4072.5087.1283.45الجيولوجيا التطبيقيةجامعة الب 

موك110 67.4075.2069.3079.0072.7588.7087.6077.7080.8982.50االحصاءجامعة الب 

موك111 77.3075.5072.9083.8077.9092.1088.1075.0084.9979.60اإلدارة العامةجامعة الب 

موك112 86.9089.4085.8088.7084.7594.3095.3187.1688.9785.65المحاسبةجامعة الب 

موك113 85.1085.2077.1086.0081.1093.6090.6081.6088.7483.75العلوم المالية والمرصفيةجامعة الب 

موك114 76.2077.3071.3084.2077.9590.1090.6777.0084.3279.65إقتصاد المال واألعمالجامعة الب 

موك115 75.4073.5070.4084.6079.1589.1084.0171.4387.1580.55االقتصادجامعة الب 

موك116 80.4085.5083.8095.9087.1085.0085.7688.800.0087.90اللغة العربية وآدابهاجامعة الب 

موك117 ية وآدابهاجامعة الب  87.7086.2088.1096.8088.8095.6090.8089.650.0090.80اللغة االنجلب  

3 / 14



وحدة تنسيق القبول الموحد

2021 ولغاية 2017الحدود الدنيا لمعدالت القبول التنافسية للدورات الصيفية لألعوام الجامعية من 

2017201820192020202120172018201920202021

ثانوية  غير أردنية
اسم التخصصاسم الجامعة

ثانوية أردنية
#

موك118 ية التطبيقيةجامعة الب  ----------اللغة االنجلب  

موك119 75.4078.5067.9083.6081.0089.8086.6075.2083.7281.20اللغة الفرنسية-اللغات الحديثةجامعة الب 

موك120 جمةجامعة الب  86.3086.1090.6096.2087.4594.5093.7092.0096.2690.05البر

موك121 يةجامعة الب  71.3070.6067.0080.1076.7585.6370.9075.0084.5679.55اللغة العبر

موك122 كيةجامعة الب  88.2074.0089.5383.00-72.4071.4083.7077.70-اللغة البر

موك123 75.9078.1073.1089.6081.5582.5085.6076.800.0085.00التاريــــخجامعة الب 

موك124 80.1081.9077.8090.5084.0091.4082.6980.800.0085.60الجغرافياجامعة الب 

موك125 74.1071.6072.6086.7078.8587.2575.1475.7087.9480.90العلوم السياسيةجامعة الب 

موك126 74.8073.0074.9087.4078.6088.4075.5078.8089.6081.10علم االجتماع والخدمة االجتماعيةجامعة الب 

موك127 81.8079.3080.2092.3085.6582.0083.2083.600.0087.50إناث/ معلم الصف جامعة الب 

موك128 81.7082.7077.5089.2083.2591.5090.2079.6090.5085.45االرشاد النفسيجامعة الب 

موك129 76.1074.2074.1086.8081.4077.9079.0380.810.0085.20إناث/ تربية الطفل جامعة الب 

موك130 80.0075.0075.0083.3077.5581.4079.200.0086.0178.70أصول الدينجامعة الب 

موك131 بية اإلسالمية/ الدراسات االسالمية جامعة الب  80.1075.0075.0083.4079.5082.6078.400.0083.6082.70البر

موك132 86.9077.8078.5079.10-80.1075.0075.0078.1077.65الدراسات األرسية/ الدراسات االسالمية جامعة الب 

موك133 82.5075.0075.0075.1076.8088.1377.2075.5075.8979.20الدعوة واالعالم االسالمي/ الدراسات االسالمية جامعة الب 

موك134 80.0075.6075.0075.7078.0586.6080.0076.0076.9080.40االقتصاد والمصارف االسالميةجامعة الب 

موك135 71.7072.0070.4079.0076.3575.0072.3470.7080.0480.00اآلثارجامعة الب 

موك136 وبولوجياجامعة الب  70.6070.9068.1076.8075.8573.0079.3070.0078.6079.90األنبر

موك137 اثية وإدارتهاجامعة الب  69.7070.0076.95-66.0068.1065.0065.0068.4589.00صيانة المصادر البر

موك138 71.6071.7067.8080.9076.6579.6075.6771.3081.6278.15االدارة السياحيةجامعة الب 

موك139 78.20----75.45----االرشاد السياحيجامعة الب 

موك140 71.0070.7067.2079.0076.1087.8082.9072.0080.5778.10االدارة الفندقيةجامعة الب 

موك141 77.9079.9073.6085.6079.8591.4087.4079.5088.5081.60العالقات العامة واإلعالنجامعة الب 

موك142 78.4082.3076.1091.0082.1596.1089.3078.0091.0083.25الصحافةجامعة الب 

موك143 بية الرياضيةجامعة الب  77.8075.6075.0089.7081.9583.6083.3077.0090.4084.35البر

ي الطبجامعة مؤتــة144
 
98.3098.86******************94.2095.6097.0098.2093.55دكتور ف

97.0098.00******************91.0093.9095.8097.0091.45الصيدلةجامعة مؤتــة145

ات التجميلجامعة مؤتــة146 95.4696.35---91.7082.50---علم التجميل ومستحرص 

95.1196.35---95.1086.07---هندسة العمارةجامعة مؤتــة147

87.5091.0090.9093.8080.2097.7597.0092.1095.1094.85الهندسة المدنيةجامعة مؤتــة148

80.0080.7080.0087.0080.2593.3094.2088.7094.6091.50هندسة الحاسوبجامعة مؤتــة149

94.8091.7095.0090.45-80.1080.0090.0080.00-أمن الحاسوب والشبكات/ هندسة الحاسوب جامعة مؤتــة150

83.6087.5080.0088.6080.0097.3096.7090.2594.4889.40الهندسة الميكانيكيةجامعة مؤتــة151

80.0084.0085.9090.7080.0096.4096.5691.0093.8690.85الهندسة الكيميائيةجامعة مؤتــة152

80.0083.3080.0087.3080.3095.8095.1980.0091.4587.30إتصاالت- الهندسة الكهربائية جامعة مؤتــة153

80.0085.1080.0086.9080.0595.7095.2085.4191.1685.20قوى وتحكم- الهندسة الكهربائية جامعة مؤتــة154

80.0082.2080.0085.4080.1095.3096.3081.0092.0884.80قوى حرارية وطاقة- الهندسة الميكانيكية جامعة مؤتــة155

80.1081.7080.0089.5080.7593.4094.1083.0090.2085.30مياه وبيئة- الهندسة المدنية جامعة مؤتــة156
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--96.6095.5080.36--80.2083.3080.00هندسة النظم الصناعيةجامعة مؤتــة157

95.20----85.95----ذكور وإناث/ التمريض جامعة مؤتــة158

يةجامعة مؤتــة159 83.8086.2089.0094.7082.7596.2095.5093.4095.9094.30العلوم الطبية المخبر

ياءجامعة مؤتــة160 65.0068.9071.4084.1071.9068.5077.2772.0084.9083.40الفب  

70.8075.4075.4084.6074.1580.6086.4082.4090.2580.70الكيمياءجامعة مؤتــة161

88.6084.0082.05--77.2082.5075.70--الكيمياء الصناعيةجامعة مؤتــة162

65.0069.0073.0084.2073.8069.7584.1976.000.0082.70العلوم الحياتيةجامعة مؤتــة163

65.0070.7072.6087.8074.4077.4078.7076.5788.7589.00الرياضياتجامعة مؤتــة164

65.2066.7065.0082.0076.5586.4089.8072.5091.2078.20علم الحاسوبجامعة مؤتــة165

65.1065.0065.0075.6074.2079.3187.9671.0080.5075.90نظم المعلومات الحاسوبيةجامعة مؤتــة166

مجياتجامعة مؤتــة167 72.3075.9075.9085.1078.4091.0091.7085.6091.6887.90هندسة البر

86.20----77.90----علم البيانات والذكاء االصطناعيجامعة مؤتــة168

82.50----75.70----امن المعلومات واالدلة الرقميةجامعة مؤتــة169

يجامعة مؤتــة170
67.0075.9074.50-65.0065.0065.0074.2067.8578.10االنتاج النبانر

يجامعة مؤتــة171
72.9066.0084.9070.85-65.4065.0065.0078.1065.75االنتاج الحيوان 

68.3073.9076.4088.3081.0586.4090.6080.0090.6087.65التغذية والصناعات الغذائيةجامعة مؤتــة172

70.0087.3569.30--67.6065.0065.0074.1066.30الوقاية والمكافحة المتكاملةجامعة مؤتــة173

66.8075.6074.9085.4076.4078.8080.3076.0088.4078.80إدارة األعمالجامعة مؤتــة174

78.1081.3080.2087.1076.9088.6088.7683.800.0080.25المحاسبةجامعة مؤتــة175

65.0065.0065.0077.8075.0079.5569.0076.000.0077.70التسويقجامعة مؤتــة176

65.6065.0066.3080.8073.9074.3070.2170.0084.2475.30نظم المعلومات االداريةجامعة مؤتــة177

65.1065.0065.0073.4072.5068.5066.1067.0073.9073.64إقتصاديات المال واألعمالجامعة مؤتــة178

68.6069.4067.1075.4074.0574.8073.9072.0080.1074.70العلوم المالية والمرصفيةجامعة مؤتــة179

----------التكنولوجيا المالية وإدارة المخاطرجامعة مؤتــة180

65.0072.1076.4087.5078.4072.6076.2078.000.0080.30اللغة العربية وآدابهاجامعة مؤتــة181

ية وآدابهاجامعة مؤتــة182 76.6083.1085.3093.0081.9088.4086.7087.010.0082.85اللغة االنجلب  

ية التطبيقيةجامعة مؤتــة183 ----------اللغة االنجلب  

71.5078.9076.1087.8073.9572.6088.5078.000.0074.90اللغات األوروبيةجامعة مؤتــة184

جمةجامعة مؤتــة185 88.1086.800.0080.10-81.1082.6091.6078.75-البر

80.5087.7086.7094.8089.2589.1092.2590.600.0093.39الحقوقجامعة مؤتــة186

65.3066.1066.4076.9074.5069.2077.710.000.0075.70االرشاد والصحة النفسيةجامعة مؤتــة187

65.0065.9070.3085.8079.4586.2071.700.0090.2682.80علم النفسجامعة مؤتــة188

78.1078.000.0077.40-80.3075.0075.0086.1076.90الفقه وأصولهجامعة مؤتــة189

0.0085.1075.45--82.1075.0075.0081.5075.10أصول الدينجامعة مؤتــة190

بية الرياضيةجامعة مؤتــة191 65.1067.8072.0077.4074.8067.7069.2573.0078.5575.35البر

يجامعة مؤتــة192
65.2065.2069.6076.4076.4565.6065.8071.000.0077.30التأهيل الرياض 

يجامعة مؤتــة193
65.1069.0077.1478.10-65.0066.3075.3074.75-التدريب الرياض 

66.000.0073.10--65.8065.0065.0074.2072.00علم االجتماعجامعة مؤتــة194

77.36----72.95----العلوم السياسيةجامعة مؤتــة195
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72.0067.0073.2273.25-65.0065.0065.2072.6072.05اآلثار والسياحةجامعة مؤتــة196

70.000.0077.07--65.0066.6068.6074.7074.50التاريــــخجامعة مؤتــة197

ي الطب جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية198
 
99.3099.41******************96.1096.3098.6099.2096.80دكتور ف

98.4999.10******************93.9096.3097.4098.4094.70طب وجراحة األسنانجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية199

97.7098.55******************92.0094.8096.3097.7092.75الصيدلةجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية200

98.0098.75******************92.9095.2096.8098.0093.20دكتور صيدلةجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية201

96.7097.6498.05--95.1097.0090.10--العمارة جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية202

91.2093.6092.6096.0084.6098.9098.0095.7097.0096.90الهندسة المدنيةجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية203

80.4090.3089.2093.8084.6597.0097.7097.1097.1995.40التصميم والتواصل البرصيجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية204

----------تخطيط وتصميم المدنجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية205

87.9092.9092.6095.2082.1598.4098.3096.5097.7095.70الهندسة الكهربائيةجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية206

90.5092.7091.5095.6083.1598.5098.6095.9098.1295.85الهندسة الميكانيكيةجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية207

86.7092.7093.4095.5087.6598.1098.2096.5097.4597.30الهندسة الكيميائيةجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية208

89.9093.5094.6096.9090.5598.8098.4097.6098.4398.00الهندسة الطبية الحيويةجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية209

87.7093.9094.6096.1090.4098.0098.2096.5097.0098.00الهندسة النوويةجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية210

90.2093.6093.4096.3088.2098.2098.1096.4297.4398.20الهندسة الصناعيةجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية211

81.3092.1092.4095.5090.6597.5097.6996.9097.3497.75هندسة الحاسوبجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية212

انجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية213 88.6092.9093.6096.5089.3097.9098.2597.0097.4197.65هندسة الطب 

79.5087.5090.9095.3090.0096.6096.7092.8695.9397.70ذكور/ التمريض جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية214

83.1089.3091.0096.0088.8096.7096.4294.1096.7598.10إناث/ التمريض جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية215

76.5086.9089.0093.8085.2594.0096.3089.5096.0595.75إناث/ القبالة جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية216

يةجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية217 86.3092.6092.0095.9088.8597.3898.5095.7697.9397.65العلوم الطبية المخبر

75.2083.7084.7091.4080.0595.5096.6393.2095.8093.50االدارة والسياسات الصحيةجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية218

يجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية219
75.9088.6089.3094.2086.1097.0098.2396.5096.8796.80العالج الوظيف 

81.8089.7090.4093.9085.5096.7097.7094.8095.9796.55البرصياتجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية220

82.1090.4092.2095.5088.4097.1097.5096.6398.7297.20تكنولوجيا األشعةجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية221

76.9087.6088.7093.7087.0595.0098.4097.5095.9096.70اإلسعاف والطوارئجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية222

78.2088.5090.4094.4085.9097.2097.4096.1098.1497.10السمع والنطقجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية223

97.85----90.05----العالج التنفسيجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية224

82.0090.3091.5095.2086.9097.0097.7096.0796.7796.20علوم طب األسنان المساندةجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية225

75.1088.1086.1092.4087.0093.3097.4094.0094.9696.00علوم الحاسوبجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية226

69.4083.6082.9089.3083.1092.9096.4091.5093.8093.70نظم المعلومات الحاسوبيةجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية227

مجياتجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية228 78.9090.1088.1094.2085.6595.9097.3095.1097.1096.00هندسة البر

يجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية229
ان  97.40----86.65----االمن السيبر

----------علم البياناتجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية230

----------الذكاء اإلصطناعيجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية231

75.8085.8085.5093.6082.3095.2096.2089.3095.8395.90الرياضياتجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية232

ياءجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية233 73.5085.4081.1092.0078.3594.5095.4084.7095.3092.20الفب  

76.7085.3087.9092.8081.2094.5096.6092.7695.2192.95الكيمياءجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية234
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77.2087.4089.2093.9087.3097.1298.4096.4097.4496.09التقانات الحيوية والهندسة الوراثيةجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية235

ية واللغوياتجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية236 90.9095.1093.2097.2094.8594.2096.1093.600.0097.20اللغة االنجلب  

يجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية237
66.6078.4080.4091.2081.3079.6094.2082.7096.8993.10االنتاج النبانر

يجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية238
65.0076.9078.7089.4081.4577.7086.3078.9090.0092.20االنتاج الحيوان 

86.7090.1088.7095.5091.1097.4099.0095.0096.8496.07التغذية وتكنولوجيا الغذاءجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية239

بة والريجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية240 65.0073.2076.4088.2078.0566.2086.1080.0088.4390.50البر

ي الطبالجامعة الهاشمية241
 
98.8899.20******************95.3096.3097.7098.8095.23دكتور ف

97.6098.25******************91.8094.5096.4097.4092.05الصيدلةالجامعة الهاشمية242

83.9089.6091.1094.7087.5097.3096.7095.4297.0896.30هندسة الحاسوبالجامعة الهاشمية243

85.4089.9089.8094.4083.8597.6097.1094.9096.8494.70هندسة الميكاترونكسالجامعة الهاشمية244

87.4091.9093.6095.8087.9098.1097.8197.0098.2396.50الهندسة الطبيةالجامعة الهاشمية245

88.2092.5093.2095.5085.8597.9097.7595.5097.0095.95الهندسة الصناعيةالجامعة الهاشمية246

87.4091.2089.3094.4080.9098.0097.3995.3296.3094.35الهندسة الميكانيكيةالجامعة الهاشمية247

95.4097.7496.60--93.8096.1086.35--هندسة العمارة الجامعة الهاشمية248

89.1091.9089.7093.2080.2598.4097.2093.7094.9794.90الهندسة المدنيةالجامعة الهاشمية249

87.1091.0088.8092.8080.0098.2097.6094.4995.9092.60الهندسة الكهربائيةالجامعة الهاشمية250

يةالجامعة الهاشمية251 84.2089.4091.1094.2086.2597.0097.0094.1796.2895.60العلوم الطبية المخبر

79.9085.9087.6092.7084.7095.8096.6095.4096.1294.90التغذية الرسيرية والحمياتالجامعة الهاشمية252

يالجامعة الهاشمية253
78.1086.9088.7093.3085.4596.6097.0095.7097.0096.40العالج الوظيف 

81.5088.5090.8095.0087.6097.4097.4097.4097.3496.50العالج الطبيعيالجامعة الهاشمية254

76.3084.4080.7089.2081.7092.4096.8091.6794.1091.60علم الحاسوب وتطبيقاتهالجامعة الهاشمية255

مجياتالجامعة الهاشمية256 78.6085.9083.7089.5083.0594.1096.0092.8095.4093.45هندسة البر

71.8080.8072.5085.0080.7088.4095.2086.8091.0389.25أنظمة المعلومات الحاسوبيةالجامعة الهاشمية257

70.6078.6065.0078.5078.2588.9093.1084.0087.9687.30تكنولوجيا معلومات األعمالالجامعة الهاشمية258

93.80----83.00----علم البيانات والذكاء االصطناعيالجامعة الهاشمية259

يالجامعة الهاشمية260
ان  95.40----84.90----األمن السيبر

ياءالجامعة الهاشمية261 74.8081.8081.2090.0079.7093.6992.0087.7093.4190.90الفب  

75.0083.1084.8089.7080.9093.3094.0086.1091.4089.85العلوم الحياتيةالجامعة الهاشمية262

76.7083.9087.4091.2082.5097.0097.1093.0095.9191.95التكنولوجيا الحيويةالجامعة الهاشمية263

77.8084.2088.9091.1081.9091.5793.6091.8091.1191.55الكيمياءالجامعة الهاشمية264

76.4083.1085.5093.2081.6091.8693.3091.0093.2194.29الرياضياتالجامعة الهاشمية265

68.2072.0065.0079.1069.6581.8287.6066.8079.1080.40الجيولوجيا و البيئةالجامعة الهاشمية266

ي والمياهالجامعة الهاشمية267
72.7070.0066.1170.10-65.0065.0065.0065.1066.50إدارة األراض 

65.1065.0065.0067.2069.5073.5075.5369.0084.6473.60إدارة المياه والبيئةالجامعة الهاشمية268

81.9087.1086.4091.5083.7593.4094.0088.0691.8084.45إدارة األعمالالجامعة الهاشمية269

78.6084.9083.4090.5085.9088.5091.8085.7090.5986.90نظم المعلومات اإلداريةالجامعة الهاشمية270

73.5079.7080.0087.5079.8085.1089.6084.8088.4080.10إدارة الفنادقالجامعة الهاشمية271

78.5082.6082.8088.2081.7093.5087.6086.4389.8983.00االقتصادالجامعة الهاشمية272

69.8072.4065.0065.5072.4790.7090.5072.7077.1077.30االقتصاد الماليالجامعة الهاشمية273
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ثانوية أردنية
#

81.0086.2083.7089.5083.6091.6092.6085.8190.2084.25العلوم المالية والمرصفيةالجامعة الهاشمية274

85.8090.6090.8092.9087.3095.0094.3191.6093.0888.30المحاسبةالجامعة الهاشمية275

82.9088.5083.1089.8084.2591.6093.7088.3090.9986.70المحاسبة والقانون التجاريالجامعة الهاشمية276

اتيجيةالجامعة الهاشمية277 75.0082.0074.5085.9080.8594.6085.3076.0886.5584.65العالقات الدولية والدراسات االسبر

ية وآدابهاالجامعة الهاشمية278 87.8092.6094.1095.0089.9593.3092.900.0096.3493.90اللغة االنجلب  

يةالجامعة الهاشمية279 78.4086.6089.1094.0080.4081.3087.8792.580.0081.20األدب والدراسات الثقافية باللغة اإلنجلب  

72.9076.9077.5084.4080.0577.5085.110.0085.7083.60إناث/ تربية الطفولة المبكرةالجامعة الهاشمية280

بية الخاصةالجامعة الهاشمية281 76.1079.9081.2086.3083.1092.3089.6286.6088.1087.10البر

77.1080.6083.7089.9083.4088.3788.3086.200.0086.50االرشاد النفسيالجامعة الهاشمية282

78.4083.2085.8088.9083.3084.8084.9087.200.0085.65إناث/ معلم الصف الجامعة الهاشمية283

بية الفنيةالجامعة الهاشمية284 0.0080.40---85.3078.40---معلم البر

اثية والمتاحفالجامعة الهاشمية285 76.6067.50---65.8065.80---إدارة الموارد البر

67.0092.1066.00--65.0066.4065.00--علم المحافظة عىل اآلثارالجامعة الهاشمية286

82.0084.3781.50--78.3084.2079.40--االدارة السياحيةالجامعة الهاشمية287

يالجامعة الهاشمية288
77.0081.7085.7090.3084.1587.2086.4087.7090.8188.10االدارة والتدريب الرياض 

يالجامعة الهاشمية289
71.1075.6076.3082.9075.7083.8087.4081.0083.5583.70التأهيل الرياض 

92.1095.7693.75--85.2092.4080.15--هندسة العمارة جامعة آل البيت290

83.2087.3080.8090.9080.1096.4096.4089.2093.8086.75الهندسة المدنيةجامعة آل البيت291

80.0085.2080.0087.1080.1595.1096.0086.4090.5086.70هندسة المساحةجامعة آل البيت292

91.7095.5091.50--80.3090.3083.20--هندسة الطاقة المتجددة والمستدامةجامعة آل البيت293

76.1082.9087.3092.1085.8094.0094.8090.5094.9494.10ذكور/ التمريض جامعة آل البيت294

75.2082.9087.0092.3084.1593.1093.7088.7094.8593.55إناث/ التمريض جامعة آل البيت295

65.0071.1066.9081.8076.0579.3084.4978.6089.1081.25نظم المعلومات الحاسوبيةجامعة آل البيت296

65.3072.5071.4082.7077.4577.9081.300.0085.3078.05نظم المعلومات االداريةجامعة آل البيت297

65.0074.4070.6084.5078.3586.2084.2078.3092.6483.00علم الحاسوبجامعة آل البيت298

يجامعة آل البيت299
ان  93.2078.55---81.4074.20---االمن السيبر

86.90----78.50----علم البيانات والذكاء االصطناعيجامعة آل البيت300

70.8077.4075.8087.7074.7578.3486.9078.8692.0187.55الرياضياتجامعة آل البيت301

ياءجامعة آل البيت302 67.6077.0071.0085.3071.1579.3087.2078.7090.2982.05الفب  

72.1079.8082.0086.5074.6075.4085.7085.6086.8685.20الكيمياءجامعة آل البيت303

68.8076.1077.1086.1075.3079.6083.2090.9087.3083.50العلوم الحياتيةجامعة آل البيت304

يةجامعة آل البيت305 76.0084.4086.1091.7083.3093.5095.5092.1293.9792.70العلوم الطبية المخبر

65.0071.4066.4077.1066.6565.4075.600.000.0077.45علوم األرض والبيئة التطبيقيةجامعة آل البيت306

65.1067.6065.0071.9068.7082.0083.5070.0079.4076.57نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعدجامعة آل البيت307

70.0076.6077.4085.8077.1086.9082.760.0087.1579.00إدارة األعمالجامعة آل البيت308

67.4074.9074.2082.7074.9577.5079.500.000.0076.80التمويل والمصارفجامعة آل البيت309

0.0080.60---88.9079.15---المحاسبةجامعة آل البيت310

66.3071.8071.2082.0076.9577.9083.2573.0087.6078.25نظم المعلومات المحاسبيةجامعة آل البيت311

82.300.0078.30--77.0086.4077.00--محاسبة وقانون األعمالجامعة آل البيت312
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70.2384.2075.80--66.6082.0073.95--نظم المعلومات المالية والمرصفيةجامعة آل البيت313

88.5084.80---85.3084.45---التسويق الرقميجامعة آل البيت314

65.7071.9072.9082.5075.5071.0075.0077.900.0078.90العلوم السياسيةجامعة آل البيت315

70.5076.6077.7088.3082.1075.8081.200.000.0085.50اللغة العربية وآدابهاجامعة آل البيت316

ية وآدابهاجامعة آل البيت317 79.0080.9087.1093.2082.6583.6085.3087.800.0084.80اللغة االنجلب  

ي-فرنسي/ اللغة واألدب جامعة آل البيت318 85.700.0081.90--66.3080.0072.1089.2078.55إنجلب  

76.000.0082.90-70.9076.9072.7085.0078.8588.50التاريــــخجامعة آل البيت319

ي- إيطالي جامعة آل البيت320 ---0.000.00---69.0080.60انجلب  

ي جامعة آل البيت321
ي- اسبان  91.1791.3488.3084.00-72.0083.4076.5088.0081.65انجلب  

72.5081.7086.7093.9087.1585.8084.0688.3096.0092.00القانونجامعة آل البيت322

66.1070.5071.3081.4075.4567.8075.000.0096.6378.50إناث/ تربية الطفل جامعة آل البيت323

69.4074.8074.8083.4077.0569.4078.2176.500.0079.80إناث/ معلم الصف جامعة آل البيت324

بية الخاصةجامعة آل البيت325 67.9071.4071.0081.6075.3584.8077.9877.3086.7079.40البر

0.0083.3078.80--82.2075.0075.0081.4075.95الفقه وأصولهجامعة آل البيت326

75.100.000.0078.40-80.9075.0075.0080.5075.40أصول الدينجامعة آل البيت327

بية البدنيةجامعة آل البيت328 71.4074.8075.8086.0081.7087.5081.9081.9088.6085.45البر

ي الطبالسلط- المركز / جامعة البلقاء التطبيقية 329
 
0.0098.4099.00************94.3095.7097.0098.4093.90دكتور ف

94.3096.7095.75--90.4094.3082.40--هندسة العمارةالسلط- المركز / جامعة البلقاء التطبيقية 330

86.9090.6086.7093.6080.0597.4096.6790.0095.1093.90االنشاءات/ الهندسة المدنيةالسلط- المركز / جامعة البلقاء التطبيقية 331

80.0081.4080.0085.7080.0593.8094.5081.4088.5785.60هندسة الموادالسلط- المركز / جامعة البلقاء التطبيقية 332

80.0084.0080.0089.0080.1594.5094.1381.0090.5088.40هندسة المساحة والجيوماتكسالسلط- المركز / جامعة البلقاء التطبيقية 333

80.1084.9080.0092.1080.0096.0095.9090.3096.4092.70الحاسوب/ الهندسة الكهربائيةالسلط- المركز / جامعة البلقاء التطبيقية 334

90.1093.6589.60--81.8090.1080.40--القوى الكهربائية/ الهندسة الكهربائيةالسلط- المركز / جامعة البلقاء التطبيقية 335

66.6074.7071.1088.7079.5087.4091.6080.1094.0289.35علم الحاسوبالسلط- المركز / جامعة البلقاء التطبيقية 336

65.0067.6065.0083.1078.0583.0085.5078.1091.0283.75نظم المعلومات الحاسوبيةالسلط- المركز / جامعة البلقاء التطبيقية 337

مجياتالسلط- المركز / جامعة البلقاء التطبيقية 338 73.3079.4076.3088.4080.4591.5093.2786.4093.0189.10هندسة البر

ي والرسوم المتحركةالسلط- المركز / جامعة البلقاء التطبيقية 339 65.0065.0065.0084.5075.2589.7089.4073.6094.6080.20الرسم الحاسونر

يالسلط- المركز / جامعة البلقاء التطبيقية 340
ون  65.1067.1068.8089.2079.3587.3093.1091.3096.1687.95أمن المعلومات والفضاء االلكبر

75.0089.2085.50--65.0081.2077.85--علم البياناتالسلط- المركز / جامعة البلقاء التطبيقية 341

93.8097.4493.65--77.4092.6082.10--الذكاء االصطناعي والربوتاتالسلط- المركز / جامعة البلقاء التطبيقية 342

يالسلط- المركز / جامعة البلقاء التطبيقية 343
اض  68.0092.1079.70--65.0081.6074.65--الواقع االفبر

84.20----77.45----التحقيقات الجنائية الرقميةالسلط- المركز / جامعة البلقاء التطبيقية 344

71.1078.8071.6088.7073.1590.0089.1884.7088.9385.90الرياضياتالسلط- المركز / جامعة البلقاء التطبيقية 345

ياءالسلط- المركز / جامعة البلقاء التطبيقية 346 69.9075.6065.0086.3069.3080.5088.4070.0089.8678.20الفب  

74.3080.7076.6089.6077.0585.7090.3482.8089.7483.70الكيمياءالسلط- المركز / جامعة البلقاء التطبيقية 347

80.4087.5087.9094.0084.6096.3096.1092.2096.0093.70التحاليل الطبيةالسلط- المركز / جامعة البلقاء التطبيقية 348

87.95----76.25----القبالة السلط- المركز / جامعة البلقاء التطبيقية 349

65.2065.0065.0065.5068.7074.8076.5071.0074.3074.40إدارة موارد المياه والبيئةالسلط- المركز / جامعة البلقاء التطبيقية 350

65.0065.0065.0073.1072.5075.7083.4065.0075.0089.50التقنيات الحيوية الزراعيةالسلط- المركز / جامعة البلقاء التطبيقية 351
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يالسلط- المركز / جامعة البلقاء التطبيقية 352
76.0080.4076.3091.3082.3093.4094.9588.9095.2090.30التغذية والتصنيع الغذان 

65.0065.0065.0065.2068.1065.7071.800.0088.4278.60إنتاج ووقاية النباتالسلط- المركز / جامعة البلقاء التطبيقية 353

68.00----65.05----وقاية نباتالسلط- المركز / جامعة البلقاء التطبيقية 354

70.6077.1072.0086.6081.0085.6482.4076.0089.7681.50نظم المعلومات االداريةالسلط- المركز / جامعة البلقاء التطبيقية 355

69.9078.1068.7086.7082.5086.5087.6073.0089.9084.35التسويقالسلط- المركز / جامعة البلقاء التطبيقية 356

71.8080.8078.8086.7081.6088.3090.1084.4587.4982.40إدارة األعمالالسلط- المركز / جامعة البلقاء التطبيقية 357

68.4076.2068.0083.8080.9582.8077.5075.5083.9082.05نظم المعلومات المحاسبيةالسلط- المركز / جامعة البلقاء التطبيقية 358

72.8080.1071.3087.4080.3583.9086.3072.8088.1181.50العلوم المالية والمرصفيةالسلط- المركز / جامعة البلقاء التطبيقية 359

67.8074.7065.0083.6079.4082.0081.9071.0088.1080.15االقتصادالسلط- المركز / جامعة البلقاء التطبيقية 360

75.8082.9081.1090.1084.1089.1091.8085.7190.2087.40المحاسبةالسلط- المركز / جامعة البلقاء التطبيقية 361

68.2073.1070.1083.0081.3585.4092.6075.0083.7084.20تخطيط وادارة المشاريــــعالسلط- المركز / جامعة البلقاء التطبيقية 362

79.8083.5083.4094.5088.7586.3088.7087.360.0092.55القانونالسلط- المركز / جامعة البلقاء التطبيقية 363

68.8072.2066.6082.7077.9574.2072.7070.000.0079.70إدارة المكتبات والمعلوماتالسلط- المركز / جامعة البلقاء التطبيقية 364

74.4078.7078.4087.7083.0587.5080.200.000.0085.80اللغة العربية وآدابهاالسلط- المركز / جامعة البلقاء التطبيقية 365

ية وادابهاالسلط- المركز / جامعة البلقاء التطبيقية 366 82.6087.7089.7095.1087.0091.0092.4491.2095.6290.00اللغة االنجلب  

0.000.0083.40-68.3073.8069.3083.7080.3582.50إناث/ تربية الطفل السلط- المركز / جامعة البلقاء التطبيقية 367

ة رحمة / جامعة البلقاء التطبيقية 368 65.3065.0065.0065.2072.9578.1072.630.0087.3276.70الخدمة االجتماعيةكلية االمب 

ة رحمة / جامعة البلقاء التطبيقية 369 يكلية االمب 
65.1065.0065.0076.7077.8569.6069.0171.0082.5081.80علم النفس التطبيفر

67.9072.9070.6083.9079.3586.0089.4472.0091.2680.10إدارة األعمالكلية عمان للعلوم المالية  / جامعة البلقاء التطبيقية 370

65.0070.3065.0081.8077.6081.3083.6065.0083.5479.80نظم المعلومات االداريةكلية عمان للعلوم المالية  / جامعة البلقاء التطبيقية 371

77.2079.9076.4084.7082.4592.7091.3084.2587.5886.60المحاسبةكلية عمان للعلوم المالية  / جامعة البلقاء التطبيقية 372

66.4069.7065.0080.5078.2083.6081.3070.0081.0578.90نظم المعلومات المحاسبيةكلية عمان للعلوم المالية  / جامعة البلقاء التطبيقية 373

67.2073.9065.0083.7077.1584.3089.4268.0083.9778.30العلوم المالية والمرصفيةكلية عمان للعلوم المالية  / جامعة البلقاء التطبيقية 374

ة عالية / جامعة البلقاء التطبيقية 375 ية وآدابهاإناث / كلية االمب  75.0083.4088.7093.0083.4587.3886.0092.0593.3188.80اللغة االنجلب  

ة عالية / جامعة البلقاء التطبيقية 376 78.5088.1083.10--70.6077.4072.8085.3079.65اللغة العربية وآدابهاإناث / كلية االمب 

ة عالية / جامعة البلقاء التطبيقية 377 بية الخاصةإناث / كلية االمب  65.0067.5065.0082.4075.2077.0085.3279.0692.6980.20البر

ة عالية / جامعة البلقاء التطبيقية 378 بية الخاصة إناث / كلية االمب  87.3875.50---79.9073.20---الموهبة واالبداع/ البر

ة عالية / جامعة البلقاء التطبيقية 379 65.5069.6065.0082.1076.6569.4074.0069.4085.6180.20إناث/ تربية الطفل إناث / كلية االمب 

ة عالية / جامعة البلقاء التطبيقية 380 بويإناث / كلية االمب  65.0070.3067.4082.7079.9073.2080.9072.100.0087.00االرشاد النفسي والبر

80.7087.3080.0092.1082.4596.1096.2089.2095.5793.35الحاسوب/ الهندسة الكهربائيةكلية الهندسة التكنولوجية/ جامعة البلقاء التطبيقية381

83.7088.1084.4089.5080.2596.7096.5694.4093.2091.68هندسة الميكاترونكسكلية الهندسة التكنولوجية/ جامعة البلقاء التطبيقية382

85.3089.5080.8091.3080.3596.7097.1091.9091.6087.00القوى الكهربائية/ الهندسة الكهربائيةكلية الهندسة التكنولوجية/ جامعة البلقاء التطبيقية383

83.1593.5588.75--80.0090.8080.20--الطرق والجسور/ الهندسة المدنية كلية الهندسة التكنولوجية/ جامعة البلقاء التطبيقية384

81.5086.4087.00--80.0084.9080.00--القوى الحرارية والهيدروليكية/الهندسة الميكانيكية كلية الهندسة التكنولوجية/ جامعة البلقاء التطبيقية385

80.2086.8080.0088.9080.0095.6095.8089.5091.9189.25هندسة األتوترونكسكلية الهندسة التكنولوجية/ جامعة البلقاء التطبيقية386

92.7092.3289.80--80.0088.9080.10--الهندسة الميكانيكيةكلية الهندسة التكنولوجية/ جامعة البلقاء التطبيقية387

82.2087.3080.0089.0080.3095.8095.4085.4095.2187.75اتصاالت/ الهندسة الكهربائيةكلية الهندسة التكنولوجية/ جامعة البلقاء التطبيقية388

84.2088.9089.3092.9083.9096.5096.9092.0093.1093.50الصناعات الكيميائية/ الهندسة الكيميائيةكلية الهندسة التكنولوجية/ جامعة البلقاء التطبيقية389

80.0085.6080.0089.3080.7595.7595.6992.6094.5891.60أنظمة وأمن الشبكات/ الهندسة الكهربائيةكلية الهندسة التكنولوجية/ جامعة البلقاء التطبيقية390
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76.7082.6085.0089.6081.9094.5096.9889.9092.8089.70التحاليل الطبيةكلية الزرقاء / جامعة البلقاء التطبيقية 391

65.0073.5072.0084.8074.0078.3088.4074.9087.0283.00العلوم الحياتيةكلية الزرقاء / جامعة البلقاء التطبيقية 392

65.1072.2073.3083.6075.6085.3092.1075.0085.3083.95األحياء الدقيقة التطبيقيةكلية الزرقاء / جامعة البلقاء التطبيقية 393

يكلية الزرقاء / جامعة البلقاء التطبيقية 394
73.3077.8076.3089.2081.2593.0094.1084.5092.9387.10التغذية والتصنيع الغذان 

66.5070.3065.7078.8075.1568.2075.4067.5884.7678.15إدارة األعمالكلية اربد/ جامعة البلقاء التطبيقية 395

67.2072.4070.3080.5077.5577.6077.900.0080.5081.00اللغة العربية وآدابهاكلية اربد/ جامعة البلقاء التطبيقية 396

ية وآدابهاكلية اربد/ جامعة البلقاء التطبيقية 397 69.2076.6073.6086.8080.8087.4087.6079.3088.0687.15اللغة االنجلب  

66.9091.4478.15-65.5069.7065.0080.1074.9083.60إدارة المكتبات والمعلوماتكلية اربد/ جامعة البلقاء التطبيقية 398

65.0069.8065.4080.5075.7065.9070.7068.800.0079.00إناث/ تربية الطفل كلية اربد/ جامعة البلقاء التطبيقية 399

69.2073.1068.0080.4075.7583.7185.2068.9086.2978.65المحاسبةكلية اربد/ جامعة البلقاء التطبيقية 400

66.8070.4065.0078.7075.7576.9072.9066.1090.4478.35نظم المعلومات االداريةكلية اربد/ جامعة البلقاء التطبيقية 401

80.0081.1080.0087.0080.0591.6093.5080.8092.3988.20الصناعات الكيميائية/ الهندسة الكيميائيةكلية الحصن/ جامعة البلقاء التطبيقية 402

يد وتكييف الهواء/الهندسة الميكانيكية كلية الحصن/ جامعة البلقاء التطبيقية 403 80.0080.7080.0083.4082.4593.2092.0088.8089.7083.35نظم التبر

80.0082.9080.0084.5081.4595.5094.3084.3092.8684.20انتاج وآالت/ الهندسة الميكانيكية كلية الحصن/ جامعة البلقاء التطبيقية 404

مجيات/ الهندسة الكهربائيةكلية الحصن/ جامعة البلقاء التطبيقية 405 80.2081.9080.0085.0080.0093.8092.3086.7093.9286.55االتصاالت والبر

80.2080.6080.0086.0081.5091.9092.5082.0089.2086.30المياه والبيئة/ الهندسة المدنية كلية الحصن/ جامعة البلقاء التطبيقية 406

80.9091.2085.30--80.0085.1080.10--القوى الكهربائية/ الهندسة الكهربائيةكلية الحصن/ جامعة البلقاء التطبيقية 407

84.3095.2188.50--80.0085.4080.10--أنظمة وأمن الشبكات/ الهندسة الكهربائيةكلية الحصن/ جامعة البلقاء التطبيقية 408

----------هندسة الطاقة المتجددةكلية الحصن/ جامعة البلقاء التطبيقية 409

65.5072.9065.5080.4075.9081.1086.1368.0092.3084.90علم الحاسوبكلية الحصن/ جامعة البلقاء التطبيقية 410

بية المهنيةكلية الحصن/ جامعة البلقاء التطبيقية 411 69.4073.3070.0085.9077.6572.8076.3072.700.0081.70البر

72.600.0092.2076.75-65.0066.7065.0073.1071.70علم الحاسوبكلية عجلون/ جامعة البلقاء التطبيقية 412

ية وآدابهاكلية عجلون/ جامعة البلقاء التطبيقية 413 66.8071.7067.4082.5074.0067.2078.5082.3086.0477.80اللغة االنجلب  

بية الخاصةكلية عجلون/ جامعة البلقاء التطبيقية 414 65.0067.8065.0072.9073.2070.6069.7071.8774.5076.40البر

65.0065.5065.0067.2074.7071.7065.9069.5070.3576.50االنحراف والجريمة/ علم االجتماعكلية عجلون/ جامعة البلقاء التطبيقية 415

77.0081.0079.80-66.4071.8065.0078.9069.6594.20الرياضياتكلية عجلون/ جامعة البلقاء التطبيقية 416

0.000.0075.00-65.0065.6065.0069.9071.6571.70الخدمة االجتماعيةكلية عجلون/ جامعة البلقاء التطبيقية 417

0.000.0077.50-66.3070.9065.0079.4076.2067.90اللغة العربية وآدابهاكلية عجلون/ جامعة البلقاء التطبيقية 418

93.500.0084.1875.70-85.2075.0075.0075.1075.60(خطابة وامامة وتالوة)الدراسات االسالمية التطبيقية كلية عجلون/ جامعة البلقاء التطبيقية 419

65.2066.600.0074.00-68.3065.1065.0065.1069.65اإلدارة السياحيةكلية عجلون/ جامعة البلقاء التطبيقية 420

بية المهنيةكلية الشوبك / جامعة البلقاء التطبيقية 421 68.0069.8075.80--65.0065.0065.0069.7073.85البر

70.000.0067.10--67.0065.0065.0066.6065.50انتاج ووقاية النباتكلية الشوبك / جامعة البلقاء التطبيقية 422

66.4065.0065.0065.2066.3587.7571.750.000.0067.40المحاسبةكلية العقبة/ جامعة البلقاء التطبيقية 423

0.000.0065.30--65.0065.0065.5065.00-إدارة الفنادقكلية العقبة/ جامعة البلقاء التطبيقية 424

67.8065.0065.0066.2065.1087.0083.7072.000.0076.30تكنولوجيا النقل البحريكلية العقبة/ جامعة البلقاء التطبيقية 425

72.0067.5774.20-65.0065.0065.0065.1072.7567.80ادارة الشحن والتخليصكلية العقبة/ جامعة البلقاء التطبيقية 426

ي/ جامعة البلقاء التطبيقية 427
80.1080.0080.0083.0081.3097.1092.9685.7086.3081.95االطفاء والسالمة/الهندسة الميكانيكية الموقر/ أكاديمية األمب  حسي   بن عبدهللا الثان 

ي/ جامعة البلقاء التطبيقية 428
ي المتخصصالموقر/ أكاديمية األمب  حسي   بن عبدهللا الثان  70.0070.0074.4082.0077.6594.6092.3982.7088.3087.15االسعاف الطبر

ي/ جامعة البلقاء التطبيقية 429
65.8065.0065.0077.0074.7580.0085.8370.0079.1082.50إدارة الكارثةالموقر/ أكاديمية األمب  حسي   بن عبدهللا الثان 
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ي/ جامعة البلقاء التطبيقية 430
94.6089.8090.4084.60-80.0080.0085.5080.10-الطاقة المتجددة/ الهندسة الميكانيكية الموقر/ أكاديمية األمب  حسي   بن عبدهللا الثان 

82.4080.0080.0080.2080.7084.8086.8988.9289.100.00هندسة البيئةجامعة الحسي   بن طالل431

83.4080.0080.0080.1082.4088.5093.200.000.0084.40هندسة التعدينجامعة الحسي   بن طالل432

87.7583.6088.2080.10-80.0080.0080.0080.10-هندسة الحاسوبجامعة الحسي   بن طالل433

92.9285.00---82.3080.50---هندسة امن الشبكات والمعلومات جامعة الحسي   بن طالل434

80.6080.0080.0083.6080.6592.3089.7085.4990.7480.90الهندسة الكيماويةجامعة الحسي   بن طالل435

80.6080.0080.0080.000.0090.6088.5085.6084.200.00هندسة االتصاالتجامعة الحسي   بن طالل436

80.0080.5080.0088.1080.0595.0094.3180.0091.1082.50الهندسة المدنيةجامعة الحسي   بن طالل437

80.0080.0080.0081.4080.3092.6092.0485.3090.4081.60الهندسة الميكانيكيةجامعة الحسي   بن طالل438

80.2080.0080.0081.5080.2591.8090.2080.0082.6080.35الهندسة الكهربائيةجامعة الحسي   بن طالل439

82.20----80.25----هندسة الطاقة المتجددةجامعة الحسي   بن طالل440

72.5075.1078.0089.6079.9087.3091.5080.2094.8588.10التحاليل الطبيةجامعة الحسي   بن طالل441

70.0075.5077.3089.9080.4584.3090.0078.9095.5890.55التصوير اإلشعاعيجامعة الحسي   بن طالل442

73.5075.6081.0090.1082.0086.2085.8083.3093.0793.55إناث/ التمريض جامعة الحسي   بن طالل443

65.0065.0065.0076.2071.1577.5379.5070.1079.7072.25علم الحاسوبجامعة الحسي   بن طالل444

78.3866.2077.2069.80-76.5065.0065.0071.2067.70نظم المعلومات الحاسوبيةجامعة الحسي   بن طالل445

مجياتجامعة الحسي   بن طالل446 65.0065.0071.3080.4074.5078.6083.7078.4088.5378.10هندسة البر

77.75----74.50----علم البيانات والذكاء االصطناعيجامعة الحسي   بن طالل447

79.6771.000.0079.95-65.0065.0065.0079.4068.50الرياضياتجامعة الحسي   بن طالل448

ياءجامعة الحسي   بن طالل449 0.0085.5066.00-65.8065.0065.0070.7065.0091.60الفب  

75.5076.0089.6573.95-65.0065.0065.0079.7066.65الكيمياءجامعة الحسي   بن طالل450

65.7065.0065.0075.0070.2565.8070.6074.5076.3071.30العلوم الحياتيةجامعة الحسي   بن طالل451

0.0077.6867.36--65.2065.0065.0065.0066.10االقتصادجامعة الحسي   بن طالل452

65.3065.0065.0079.2076.0569.3079.5267.000.0077.50المحاسبةجامعة الحسي   بن طالل453

70.4068.6075.60-66.6065.0065.0065.0072.3573.50التسويقجامعة الحسي   بن طالل454

72.0077.3071.60-67.7065.0065.0072.7070.5068.30إدارة األعمالجامعة الحسي   بن طالل455

0.0073.4366.40--65.0065.0065.0065.00-إدارة المكاتب والمعلوماتجامعة الحسي   بن طالل456

65.400.0078.3073.80-65.2065.0065.0068.5070.30العلوم المالية والمرصفيةجامعة الحسي   بن طالل457

75.600.0074.9971.40-65.2065.0065.0070.4069.45نظم المعلومات االداريةجامعة الحسي   بن طالل458

0.000.0072.60--65.0068.3070.09--تأمي   وإدارة المخاطرجامعة الحسي   بن طالل459

65.8069.7071.7090.1085.9071.1082.9075.000.0091.80القانونجامعة الحسي   بن طالل460

65.100.0078.00--65.8065.0065.0082.7075.25اللغة العربية وآدابهاجامعة الحسي   بن طالل461

ية وآدابهاجامعة الحسي   بن طالل462 65.2065.0065.0084.5076.3580.2080.8066.9089.7377.50اللغة االنجلب  

0.000.0076.20--80.4075.0075.0075.4075.10الدراسات االسالميةجامعة الحسي   بن طالل463

اتيجيةجامعة الحسي   بن طالل464 69.7065.0065.0069.1069.0072.2082.130.000.0070.29العالقات الدولية والدراسات االسبر

0.000.0072.55--65.3065.0065.0074.7070.95التاريــــخجامعة الحسي   بن طالل465

82.100.000.0073.30-65.9065.0065.0074.3071.95الجغرافياجامعة الحسي   بن طالل466

0.000.0067.75--66.5065.0065.0065.9065.05(متكامل)علم المكتبات وتكنولوجيا المعلوماتجامعة الحسي   بن طالل467

0.0069.5074.30--65.4065.0065.0065.6073.15إناث/ معلم الصف جامعة الحسي   بن طالل468

12 / 14



وحدة تنسيق القبول الموحد

2021 ولغاية 2017الحدود الدنيا لمعدالت القبول التنافسية للدورات الصيفية لألعوام الجامعية من 

2017201820192020202120172018201920202021

ثانوية  غير أردنية
اسم التخصصاسم الجامعة

ثانوية أردنية
#

بية الخاصةجامعة الحسي   بن طالل469 73.0069.8867.20-65.0065.0065.0066.4065.0074.80البر

0.000.0068.20--65.1065.0065.0065.0067.30إناث/ رياض األطفال جامعة الحسي   بن طالل470

0.000.0066.10--69.1065.0065.0065.4065.05اآلثارجامعة الحسي   بن طالل471

0.000.0069.80--79.3065.0065.0065.2065.00االرشاد السياحي/ اإلدارة السياحية جامعة الحسي   بن طالل472

66.220.000.0065.64-68.9065.0065.0065.4065.07اإلدارة السياحيةجامعة الحسي   بن طالل473

0.0080.1970.60-68.0065.0065.0065.2065.0084.40اإلدارة الفندقيةجامعة الحسي   بن طالل474

80.1080.9080.0086.0080.0095.1093.4082.3088.4082.90الهندسة المدنيةجامعة الطفيلة التقنية475

80.3080.0080.0083.8082.0590.4092.6082.1883.9082.30هندسة الصناعات الكيميائيةجامعة الطفيلة التقنية476

87.3182.0087.800.00-80.0080.0080.2082.90-هندسة التعدينجامعة الطفيلة التقنية477

80.1080.0080.0080.2080.4590.0091.6082.3090.8181.75هندسة الميكاترونكسجامعة الطفيلة التقنية478

80.2080.0080.0080.0080.5088.4091.8093.4088.3180.60هندسة القوى الكهربائيةجامعة الطفيلة التقنية479

80.1080.0080.0080.0080.3089.8088.700.0086.1081.65االنتاج واآلالت/ الهندسة الميكانيكية جامعة الطفيلة التقنية480

80.0080.0080.0080.1080.0090.4089.400.0080.9080.80تكنولوجيا المركبات الهجينة / الهندسة الميكانيكية جامعة الطفيلة التقنية481

80.0080.0080.0080.3081.1586.8088.2084.1087.8081.15هندسة الحاسوبجامعة الطفيلة التقنية482

81.1080.0080.0080.100.0086.2088.0094.7091.170.00الهندسة الجيولوجيةجامعة الطفيلة التقنية483

يد والتدفئة/ الهندسة الميكانيكية جامعة الطفيلة التقنية484 80.0080.0080.0080.1082.0087.8290.3085.4083.200.00التكييف والتبر

ونياتجامعة الطفيلة التقنية485 80.3080.0080.0080.0080.0086.9091.200.0080.8080.00هندسة االتصاالت وااللكبر

87.8084.4081.55--80.0080.0080.80--هندسة األنظمة الذكيةجامعة الطفيلة التقنية486

89.0087.40---84.2080.05---هندسة الطاقة المتجددة المتكاملةجامعة الطفيلة التقنية487

65.0065.0065.0065.5065.2068.4068.100.0073.2070.90الرياضياتجامعة الطفيلة التقنية488

ياء التطبيقيةجامعة الطفيلة التقنية489 0.0072.1066.60-65.0065.0065.0065.1065.0074.90الفب  

70.0072.3065.70-65.0065.0065.0065.4065.0082.64الكيمياءجامعة الطفيلة التقنية490

65.1065.0065.0066.1065.2569.1084.1070.6077.3068.64تكنولوجيا الكيمياءجامعة الطفيلة التقنية491

65.2065.0065.0068.7065.1577.6078.2065.1469.8067.70العلوم الحياتية التطبيقيةجامعة الطفيلة التقنية492

65.7078.6075.05--65.0070.8067.40--حوسبة األجهزة الذكيةجامعة الطفيلة التقنية493

92.4180.05---78.6075.40---الذكاء االصطناعي وعلم البيانات/ علم الحاسوبجامعة الطفيلة التقنية494

يجامعة الطفيلة التقنية495
ان  79.70----76.20----االمن السيبر

65.7065.0065.0065.0071.6071.1070.0080.0065.0073.80إدارة األعمالجامعة الطفيلة التقنية496

66.300.0066.10--67.2065.0065.0065.7065.00إقتصاد األعمالجامعة الطفيلة التقنية497

65.4065.0065.0065.1071.5069.9069.4073.9066.5072.65المحاسبةجامعة الطفيلة التقنية498

65.30----65.00----التكنولوجيا الماليةجامعة الطفيلة التقنية499

74.1077.1373.50--65.2065.0065.0065.0071.60اللغة العربية وآدابهاجامعة الطفيلة التقنية500

ية وآدابهاجامعة الطفيلة التقنية501 66.8092.8978.29-65.9065.0065.0084.2077.6575.60اللغة االنجلب  

0.0068.5070.50--65.8065.0065.0065.4069.75إناث/ معلم الصف جامعة الطفيلة التقنية502

بية الخاصةجامعة الطفيلة التقنية503 72.000.0065.55-66.1065.0065.0065.0065.0091.00البر

80.2091.2187.3078.20-75.0075.0081.1075.00-أصول الدينجامعة العلوم اإلسالمية العالمية504

91.400.000.0075.30-75.0075.0075.0075.00-القراءات القرآنيةجامعة العلوم اإلسالمية العالمية505

0.000.0081.30--75.0075.0084.0075.95-الفقه وأصولهجامعة العلوم اإلسالمية العالمية506

65.0078.1081.9093.2088.0573.6086.0084.000.0092.40القانونجامعة العلوم اإلسالمية العالمية507
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وحدة تنسيق القبول الموحد

2021 ولغاية 2017الحدود الدنيا لمعدالت القبول التنافسية للدورات الصيفية لألعوام الجامعية من 

2017201820192020202120172018201920202021

ثانوية  غير أردنية
اسم التخصصاسم الجامعة

ثانوية أردنية
#

يجامعة العلوم اإلسالمية العالمية508
0.0087.2080.60--75.0075.0075.2075.30-الفقه الحنف 

78.0079.1078.71--75.0075.0075.0075.15-الفقه الشافعيجامعة العلوم اإلسالمية العالمية509

0.000.0075.80--75.0075.5075.00--الفقه المالكيجامعة العلوم اإلسالمية العالمية510

ي والتجويدجامعة العلوم اإلسالمية العالمية511
----------األداء الصونر

65.0067.5073.0084.5077.3065.3070.5078.6093.6079.60اإلرشاد والصحة النفسيةجامعة العلوم اإلسالمية العالمية512

بية الخاصةجامعة العلوم اإلسالمية العالمية513 65.1066.0070.2081.9074.8571.0073.4076.0084.6975.75البر

78.700.0085.4680.80-65.1071.1074.4083.1077.10إناث/ معلم الصف جامعة العلوم اإلسالمية العالمية514

ية وآدابهاجامعة العلوم اإلسالمية العالمية515 68.3078.4083.9091.9082.9577.0080.0087.5093.1083.95اللغة اإلنجلب  

65.0071.2074.1088.3082.6568.2078.5084.2088.5186.64اللغة العربية وآدابهاجامعة العلوم اإلسالمية العالمية516

65.3065.8065.8080.6077.1566.6065.800.0083.2080.60التاريــــخ والحضارة اإلسالميةجامعة العلوم اإلسالمية العالمية517

65.0065.0065.0080.8077.5068.9084.2082.0090.2881.60علم الحاسوبجامعة العلوم اإلسالمية العالمية518

مجياتجامعة العلوم اإلسالمية العالمية519 65.0071.1073.3084.7078.5585.2491.2079.2091.4187.50هندسة البر

66.2065.0065.0077.1071.7071.0081.0065.2089.3473.50نظم شبكات الحاسوبجامعة العلوم اإلسالمية العالمية520

67.7091.3782.35--65.0082.2076.85--أمن ورسية الشبكات والمعلوماتجامعة العلوم اإلسالمية العالمية521

65.0068.2071.7084.8078.6075.2081.8074.0085.8879.40إدارة األعمالجامعة العلوم اإلسالمية العالمية522

65.1071.9073.6087.100.0084.2082.3378.0089.200.00المحاسبةجامعة العلوم اإلسالمية العالمية523

65.0065.6067.1082.9077.2565.0074.2570.2083.0080.50نظم المعلومات اإلداريةجامعة العلوم اإلسالمية العالمية524

65.0065.0066.3081.5075.5065.5074.3070.0086.0077.50المصارف اإلسالميةجامعة العلوم اإلسالمية العالمية525

65.0065.8069.8083.4077.1070.9078.5677.1084.3078.90العلوم المالية والمرصفيةجامعة العلوم اإلسالمية العالمية526

65.1080.9073.70--65.0074.3072.85--الفنون اإلسالمية والتطبيقية جامعة العلوم اإلسالمية العالمية527
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