
مسار2مسار 1

94.4292990POPOOOOOالهندسة المدنيةاألردنيــة1
94.5292990POPOOOOOالهندسة الكهربائيةاألردنيــة2
94.4292990POPOOOOOالهندسة الميكانيكيةاألردنيــة3
93.8292985POPOOOOOالهندسة الكيميائيةاألردنيــة4
94.8292995POPOOOOPالهندسة الصناعيةاألردنيــة5
93.1292990POPOOOOPهندسة الحاسوباألردنيــة6
93.5292985POPOOOOOهندسة الميكاترونكساألردنيــة7
89.9151565POOOPPOOالتمريض /ذكور واناثاألردنيــة8
88.7151565POOOPPOOالتمريض/ إناثاألردنيــة9
90.2474790POPPPPPPعلم الحاسوباألردنيــة10
85.1474790POPPPPPPانظمة  المعلومات الحاسوبيةاألردنيــة11
82.5606090POPPPPPPتكنولوجيا معلومات األعمالاألردنيــة12
86.2262660POPPPPPPالرياضياتاألردنيــة13
86.8262660POPPPPOOالفيزياءاألردنيــة14
86.9262660POPPPPOOالكيمياءاألردنيــة15
85.9262660POPPPPOPالعلوم الحياتيةاألردنيــة16
78.2262660POPPPPOOالجيولوجيا البيئية والتطبيقيةاألردنيــة17
93.1454585POOOPPOOالعلوم الطبية المخبريةاألردنيــة18
65.4262665POPPOPOOالبستنة والمحاصيلاألردنيــة19
66.5262665POPPOPOOوقاية النباتاألردنيــة20
72.4353570POPPOPOOتنسيق المواقع وإنتاج األزهاراألردنيــة21
72.1262665POPPOPOOاالنتاج الحيوانياألردنيــة22
84.7353585POPPOPOOعلم وتكنولوجيا الغذاءاألردنيــة23
91.3353585POPPOPOOتغذية االنسان والحمياتاألردنيــة24
65262665POPPOPOOاألراضي والمياه والبيئةاألردنيــة25
65262660POPPOPOOاالقتصاد الزراعي وإدارة األعمال الزراعيةاألردنيــة26
93.9202070PPOOOPPPإدارة األعمالاألردنيــة27
95.4202070PPOOOPPPالمحاسبةاألردنيــة28
92202070PPOOOPPPالتمويلاألردنيــة29
92.5202070PPOOOPPPالتسويقاألردنيــة30
86.5474790PPPPPPPPنظم المعلومات االداريةاألردنيــة31
89.3202045PPOOOPPPاإلدارة العامةاألردنيــة32
90.5161645PPOOOPPPإقتصاد األعمالاألردنيــة33
96.2161670PPOOOPPPاللغة االنجليزية وآدابهااألردنيــة34
97.6202070PPOOOPPPاللغة االنجليزية التطبيقيةاألردنيــة35
93.8161665PPOOOPPPاللغتين األلمانية واإلنجليزيةاألردنيــة36
92.4161665PPOOOPPPاللغتين اإليطالية واإلنجليزيةاألردنيــة37
94.4161665PPOOOPPPاللغتين اإلسبانية واإلنجليزيةاألردنيــة38
92.9252570PPOOOPPPاللغتين الكورية واالنجليزيةاألردنيــة39
94.1252570PPOOOPPPاللغتين الصينية واالنجليزيةاألردنيــة40
92.1252570PPOOOPPPاللغتين الروسية واالنجليزيةاألردنيــة41
96.3252570PPOOOPPPاللغتين التركية واالنجليزيةاألردنيــة42
89.6161645PPOOOPPPاللغة العربية وآدابهااألردنيــة43
84.7161645PPOOOPPPالتاريخاألردنيــة44
87.9161645PPOOOPPPالجغرافيااألردنيــة45
80.2161645PPOOOPPPالفلسفةاألردنيــة46
90.1161645PPOOOPPPعلم النفساألردنيــة47
84.5161645PPOOOPPPعلم االجتماعاألردنيــة48
80.4252555PPOOOPPPالعمل االجتماعياألردنيــة49
89.1161660PPOOOPPPالعلوم السياسيةاألردنيــة50
88161650PPPPPPPPمعلم الصف/ اناثاألردنيــة51
87.6161650PPPPPPPPالتربية الخاصةاألردنيــة52
88.2161650PPPPPPPPاإلرشاد والصحة النفسيةاألردنيــة53
83.7161650PPPPPPPPتربية الطفل/ اناثاألردنيــة54
83.1303070PPPPPPPPعلم المكتبات والمعلوماتاألردنيــة55
78.1161645PPOOOPPPأصول الديناألردنيــة56
81.6161645PPOOOPPPالفقه وأصولهاألردنيــة57
85.2353570PPOOOPPPالمصارف اإلسالميةاألردنيــة58
81.4161645PPOOOPPPاآلثاراألردنيــة59
79.1161645PPOOOPPPإدارة المصادر التراثيةاألردنيــة60
85.6161645PPOOOPPPاالدارة السياحيةاألردنيــة61
86.6202050PPPPPPPPالتربية الرياضيةاألردنيــة62
65474775POPPPPPPأنظمة المعلومات الحاسوبيةاألردنية /العقبة 63
65474775POPPPPPPتكنولوجيا معلومات األعمالاألردنية /العقبة 64
65353575POPPPPOPالعلوم الحياتيةاألردنية /العقبة 65
66.9202060PPOOOPPPالمحاسبةاألردنية /العقبة 66
65202060PPOOOPPPإدارة المخاطر والتأميناألردنية /العقبة 67
65202060PPOOOPPPإدارة األعمالاألردنية /العقبة 68
65161645PPOOOPPPاللغة العربية وآدابهااألردنية /العقبة 69
65161660PPOOOPPPاللغة االنجليزية وآدابهااألردنية /العقبة 70
65303060PPOOOPPPاللغة الفرنسية/ االنجليزيةاألردنية /العقبة 71
65457070PPOOOPPPاللغة اإلنجليزية التطبيقيةاألردنية /العقبة 72
65252560PPOOOPPPاالدارة السياحيةاألردنية /العقبة 73
65303070PPOOOPPPإدارة الفنادقاألردنية /العقبة 74
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92.4505090POPOOOOOالهندسة المدنية/ ادارة االنشاءاليرموك75
91.3505090POPOOOOOالهندسة المدنية/ تكنولوجيا البناءاليرموك76
86.5292975POPOOOOOهندسة االلكترونياتاليرموك77
87.6292975POPOOOOPهندسة االتصاالتاليرموك78
87.7292975POPOOOOPهندسة الحاسوباليرموك79
88.9292975POPOOOOOهندسة القوى الكهربائيةاليرموك80
90.6454575POPOOOOOهندسة النظم الطبية الحيويةاليرموك81
88.7454575POPOOOOOهندسة المعلوماتية الطبية الحيويةاليرموك82
91.2505090POPOOOOPالهندسة الصناعيةاليرموك83
79.4454570POPPPPPPعلوم الحاسوباليرموك84
76.6454570POPPPPPPنظم المعلومات الحاسوبيةاليرموك85
75.3454570PPPPPPPPنظم المعلومات االداريةاليرموك86
83.5212150POPPPPPPالرياضياتاليرموك87
79.5212150POPPPPOOالفيزياءاليرموك88
75.1212150POPPPPOPعلوم األرض والبيئةاليرموك89
75.5161640PPOOOPPPاإلدارة العامةاليرموك90
83.3161650PPOOOPPPإدارة األعمالاليرموك91
79.7161650PPOOOPPPالتسويقاليرموك92
77.3303050PPOOOPPPإقتصاد المال واألعمالاليرموك93
73.5161640PPOOOPPPاالقتصاداليرموك94
78.5161640PPOOOPPPاللغات الحديثة-اللغة الفرنسيةاليرموك95
70.6161640PPOOOPPPاللغة العبريةاليرموك96
72.4353550PPOOOPPPاللغة التركيةاليرموك97
71.6161640PPOOOPPPالعلوم السياسيةاليرموك98
75161640PPOOOPPPأصول الديناليرموك99
75161640PPOOOPPPالدراسات االسالمية/الدراسات األسريةاليرموك100
75161640PPOOOPPPالدراسات االسالمية/الدعوة واالعالم االسالمياليرموك101
72161640PPOOOPPPاآلثاراليرموك102
70.9161640PPOOOPPPاألنثروبولوجيااليرموك103
68.1161640POOOOPOPصيانة المصادر التراثية وإدارتهااليرموك104
71.7353550PPOOOPPPاالدارة السياحيةاليرموك105
70.7505075PPOOOPPPاالدارة الفندقيةاليرموك106
82.3353560PPOOOPPPالصحافةاليرموك107
81.1353560PPOOOPPPاإلذاعة والتلفزيوناليرموك108
91335053POPOOOOOالهندسة المدنيةمؤتــة109
80.7375053POPOOOOPهندسة الحاسوبمؤتــة110
80.1404060POPOOOOPهندسة الحاسوب / أمن الحاسوب والشبكاتمؤتــة111
83.3375053POPOOOOPهندسة النظم الصناعيةمؤتــة112
87.5255053POPOOOOOالهندسة الميكانيكيةمؤتــة113
84335053POPOOOOOالهندسة الكيميائيةمؤتــة114
83.3335053POPOOOOPالهندسة الكهربائية-إتصاالتمؤتــة115
85.1335053POPOOOOOالهندسة الكهربائية-قوى وتحكممؤتــة116
82.2335053POPOOOOOالهندسة الميكانيكية-قوى حرارية وطاقةمؤتــة117
81.7335053POPOOOOOالهندسة المدنية-مياه وبيئةمؤتــة118
86.2455575POOOPPOOالعلوم الطبية المخبريةمؤتــة119
68.9184043POPPPPOOالفيزياءمؤتــة120
75.4184043POPPPPOOالكيمياءمؤتــة121
69184043POPPPPOPالعلوم الحياتيةمؤتــة122
70.7184043POPPPPPPالرياضيات واإلحصاءمؤتــة123
66.7334053POPPPPPPعلم الحاسوبمؤتــة124
65334053POPPPPPPنظم المعلومات الحاسوبيةمؤتــة125
75.9333375POPPPPPPهندسة البرمجياتمؤتــة126
65184043POPPOPOOاالنتاج النباتيمؤتــة127
65184043POPPOPOOاالنتاج الحيوانيمؤتــة128
73.9304043POPPOPOOالتغذية والصناعات الغذائيةمؤتــة129
65304343POPPOPOOالوقاية والمكافحة المتكاملةمؤتــة130
75.6223030PPOOOPPPإدارة األعمالمؤتــة131
65.1153033PPOOOPPPاالدارة العامةمؤتــة132
81.3303040PPOOOPPPالمحاسبةمؤتــة133
65203040PPOOOPPPالتسويقمؤتــة134
65253040PPPPPPPPنظم المعلومات االداريةمؤتــة135
65153033PPOOOPPPإقتصاديات المال واألعمالمؤتــة136
69.4303040PPOOOPPPالعلوم المالية والمصرفيةمؤتــة137
72.1153033PPOOOPPPاللغة العربية وآدابهامؤتــة138
83.1153033PPOOOPPPاللغة االنجليزية وآدابهامؤتــة139
78.9163030PPOOOPPPاللغات األوروبيةمؤتــة140
81.1304040PPOOOPPPالترجمةمؤتــة141
87.7153033PPOOOPPPالحقوقمؤتــة142
67.2223030PPPPPPPPمعلم الصف/ اناثمؤتــة143
66.1303030PPPPPPPPاالرشاد والصحة النفسيةمؤتــة144
65.9153030PPPPPPPPعلم النفس التطبيقيمؤتــة145
65223030PPPPPPPPالتربية الخاصةمؤتــة146
75153033PPOOOPPPالفقه وأصولهمؤتــة147
75153033PPOOOPPPأصول الدينمؤتــة148
67.8153033PPPPPPPPالتربية الرياضيةمؤتــة149
65.2203030PPPPPPPPالتأهيل الرياضيمؤتــة150
65355055PPPPPPPPالتدريب الرياضيمؤتــة151
65153033PPOOOPPPعلم االجتماعمؤتــة152
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71.6153033PPOOOPPPالجغرافيامؤتــة153
65153033PPOOOPPPاآلثار والسياحةمؤتــة154
66.6153033PPOOOPPPالتاريخمؤتــة155
94.8212175POOOOOOOالصيدلةالعلوم والتكنولوجيا األردنية156
93.6212175POPOOOOOالهندسة المدنيةالعلوم والتكنولوجيا األردنية157
92.9212175POPOOOOOالهندسة الكهربائيةالعلوم والتكنولوجيا األردنية158
92.7212160POPOOOOOالهندسة الميكانيكيةالعلوم والتكنولوجيا األردنية159
92.7212150POPOOOOOالهندسة الكيميائيةالعلوم والتكنولوجيا األردنية160
93.93333100POPOOOOOالهندسة النوويةالعلوم والتكنولوجيا األردنية161
92.1414175POPOOOOPهندسة الحاسوبالعلوم والتكنولوجيا األردنية162
92.3414175POPOOOOOهندسة وأمن شبكات الحاسوبالعلوم والتكنولوجيا األردنية163
86.9303050POOOPPOOالقبالة/ اناثالعلوم والتكنولوجيا األردنية164
83.7323250POOOPPOOاالدارة والسياسات الصحيةالعلوم والتكنولوجيا األردنية165
87.6323250POOOPPOOاإلسعاف والطوارئالعلوم والتكنولوجيا األردنية166
83.6333375POPPPPPPنظم المعلومات الحاسوبيةالعلوم والتكنولوجيا األردنية167
85.8161640POPPPPPPالرياضياتالعلوم والتكنولوجيا األردنية168
87.4323250POPPPPOOالتقانات الحيوية والهندسة الوراثيةالعلوم والتكنولوجيا األردنية169
78.4161640POPPOPOOاالنتاج النباتيالعلوم والتكنولوجيا األردنية170
73.2161640POPPOPOOالتربة والريالعلوم والتكنولوجيا األردنية171
94.57575140POOOOOOOالصيدلةالهاشمية172
89.9404070POPOOOOOهندسة الميكاترونكسالهاشمية173
91.9404090POPOOOOOالهندسة المدنيةالهاشمية174
91404075POPOOOOOالهندسة الكهربائيةالهاشمية175
85.4202060POOOPPOOعلم التمريض /ذكورالهاشمية176
85.8202060POOOPPOOعلم التمريض /إناثالهاشمية177
89.4303060POOOPPOOالعلوم الطبية المخبريةالهاشمية178
85.9303055POOOPPOOالتغذية السريرية والحمياتالهاشمية179
86.9303055POOOPPOOالعالج الوظيفيالهاشمية180
88.5303055POOOPPOOالعالج الطبيعيالهاشمية181
88.3303055POOOPPOPالتصوير الطبي واإلشعاعيالهاشمية182
84.4454570POPPPPPPعلم الحاسوب وتطبيقاتهالهاشمية183
85.9454575POPPPPPPهندسة البرمجياتالهاشمية184
80.8454570POPPPPPPأنظمة المعلومات الحاسوبيةالهاشمية185
78.660080POPPPPPPتكنولوجيا معلومات األعمالالهاشمية186
83.1181840POPPPPOPالعلوم الحياتيةالهاشمية187
83.1181840POPPPPPPالرياضياتالهاشمية188
72181840POOPOOOOالجيولوجيا و البيئةالهاشمية189
65181840POOPOOOOإدارة األراضي والمياهالهاشمية190
65181840POOPOOOOإدارة المياه والبيئةالهاشمية191
65303060POOPOOOOالموارد الطبيعية في األراضي الجافةالهاشمية192
87.1161660PPOOOPPPإدارة األعمالالهاشمية193
84.9202060PPPPPPPPنظم المعلومات اإلداريةالهاشمية194
79.7202040PPOOOPPPإدارة الفنادقالهاشمية195
82.6161640PPOOOPPPاالقتصادالهاشمية196
72.4202040POOOOPOPاالقتصاد الماليالهاشمية197
86.2161660PPOOOPPPالعلوم المالية والمصرفيةالهاشمية198
77.4202040POOOOPOPإدارة المخاطر والتأمينالهاشمية199
90.6161660PPOOOPPPالمحاسبةالهاشمية200
88.5202060PPOOOPPPالمحاسبة والقانون التجاريالهاشمية201
82303050PPOOOPPPالعالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةالهاشمية202
86.1161640PPOOOPPPاللغة العربية وآدابهاالهاشمية203
92.6161660PPOOOPPPاللغة االنجليزية وآدابهاالهاشمية204
83.2161640PPPPPPPPمعلم الصف/ اناثالهاشمية205
65151540POOOOPOPعلم المحافظة على اآلثارالهاشمية206
81.7202040PPPPPPPPاالدارة والتدريب الرياضيالهاشمية207
75.6202050POPPPPOPالتأهيل الرياضيالهاشمية208
87.3303050POPOOOOOالهندسة المدنيةآل البيت209
80555580POPOOOOOهندسة الطاقة المتجددة والمستدامةآل البيت210
71.1303040POPPPPPPنظم المعلومات الحاسوبيةآل البيت211
72.5303040PPPPPPPPنظم المعلومات االداريةآل البيت212
74.4303040POPPPPPPعلم الحاسوبآل البيت213
77.4121235POPPPPPPالرياضياتآل البيت214
77121235POPPPPOOالفيزياءآل البيت215
79.8121235POPPPPOOالكيمياءآل البيت216
76.1121235POPPPPOPالعلوم الحياتيةآل البيت217
84.4252545POOOPPOOالعلوم الطبية المخبريةآل البيت218
71.4121235POPPPPOPعلوم األرض والبيئة التطبيقيةآل البيت219
67.6404075POPOOOOPنظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعدآل البيت220
76.6101030PPOOOPPPإدارة األعمالآل البيت221
74.9101030PPOOOPPPالتمويل والمصارفآل البيت222
82.1101030PPOOOPPPالمحاسبةآل البيت223
71.8252545PPOOOPPPنظم المعلومات المحاسبيةآل البيت224
71.9101030PPOOOPPPالعلوم السياسيةآل البيت225
76.6101030PPOOOPPPاللغة العربية وآدابهاآل البيت226
80.9101030PPOOOPPPاللغة االنجليزية وآدابهاآل البيت227
80303040PPOOOPPPاللغة واألدب/ فرنسي-إنجليزيآل البيت228
76.9101030PPOOOPPPالتاريخآل البيت229
83.4202040PPOOOPPPاسباني - انجليزيآل البيت230
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81.7101030PPOOOPPPالقانونآل البيت231
70.5202030PPPPPPPPتربية الطفل/اناثآل البيت232
74.8101030PPPPPPPPمعلم الصف/ اناثآل البيت233
71.4252540PPPPPPPPالتربية الخاصةآل البيت234
75101030PPOOOPPPالفقه وأصولهآل البيت235
75101030PPOOOPPPأصول الدينآل البيت236
74.8252540PPPPPPPPالتربية البدنيةآل البيت237
90.6454580POPOOOOOالهندسة المدنيةالبلقاء التطبيقية / المركز - السلط238
81.4404060POPOOOOOهندسة الموادالبلقاء التطبيقية / المركز - السلط239
84404060POPOOOOOهندسة المساحة والجيوماتكسالبلقاء التطبيقية / المركز - السلط240
84.9454560POPOOOOPهندسة الحاسوبالبلقاء التطبيقية / المركز - السلط241
80454560POPOOOOOهندسة الطاقة الكهربائيةالبلقاء التطبيقية / المركز - السلط242
74.7454560POPPPPPPعلم الحاسوبالبلقاء التطبيقية / المركز - السلط243
67.6454560POPPPPPPنظم المعلومات الحاسوبيةالبلقاء التطبيقية / المركز - السلط244
79.4454560POPPPPPPهندسة البرمجياتالبلقاء التطبيقية / المركز - السلط245
65505075POPPPPPPالرسم الحاسوبي والرسوم المتحركةالبلقاء التطبيقية / المركز - السلط246
67.1606080POPPPPPPأمن المعلومات والفضاء االلكترونيالبلقاء التطبيقية / المركز - السلط247
78.8454550POPPPPPPالرياضياتالبلقاء التطبيقية / المركز - السلط248
75.6454550POPPPPOOالفيزياءالبلقاء التطبيقية / المركز - السلط249
80.7454550POPPPPOOالكيمياءالبلقاء التطبيقية / المركز - السلط250
87.5353555POOOPPOOالتحاليل الطبيةالبلقاء التطبيقية / المركز - السلط251
65303045POPPOPOOإدارة موارد المياه والبيئة البلقاء التطبيقية / المركز - السلط252
65303045POPPOPOOالتقنيات الحيوية الزراعيةالبلقاء التطبيقية / المركز - السلط253
80.4303045POPPOPOOالتغذية والتصنيع الغذائيالبلقاء التطبيقية / المركز - السلط254
65303045POPPOPOOإنتاج ووقاية النباتالبلقاء التطبيقية / المركز - السلط255
77.1353555PPPPPPPPنظم المعلومات االداريةالبلقاء التطبيقية / المركز - السلط256
78.1353555PPOOOPPPالتسويقالبلقاء التطبيقية / المركز - السلط257
80.8353555PPOOOPPPإدارة األعمالالبلقاء التطبيقية / المركز - السلط258
76.2353555PPOOOPPPنظم المعلومات المحاسبيةالبلقاء التطبيقية / المركز - السلط259
80.1353555PPOOOPPPالعلوم المالية والمصرفيةالبلقاء التطبيقية / المركز - السلط260
74.7353555PPOOOPPPاالقتصادالبلقاء التطبيقية / المركز - السلط261
82.9353555PPOOOPPPالمحاسبةالبلقاء التطبيقية / المركز - السلط262
73.1353555PPOOOPPPتخطيط وادارة المشاريعالبلقاء التطبيقية / المركز - السلط263
83.5454560PPOOOPPPالقانونالبلقاء التطبيقية / المركز - السلط264
72.2353555PPOOOPPPإدارة المكتبات والمعلوماتالبلقاء التطبيقية / المركز - السلط265
78.7202035PPOOOPPPاللغة العربية وآدابهاالبلقاء التطبيقية / المركز - السلط266
87.7252545PPOOOPPPاللغة االنجليزية وادابهاالبلقاء التطبيقية / المركز - السلط267
73.8202035PPPPPPPPتربية الطفل/اناثالبلقاء التطبيقية / المركز - السلط268
65161635PPPPPPPPالتربية الخاصةالبلقاء التطبيقية / كلية االميرة رحمة 269
65161635PPOOOPPPالخدمة االجتماعيةالبلقاء التطبيقية / كلية االميرة رحمة 270
65303040PPOOOPPPعلم االجتماع/ االنحراف والجريمةالبلقاء التطبيقية / كلية االميرة رحمة 271
65353550PPPPPPPPعلم النفس التطبيقيالبلقاء التطبيقية / كلية االميرة رحمة 272
72.9353555PPOOOPPPإدارة األعمالالبلقاء التطبيقية / كلية عمان للعلوم المالية  273
70.3353555PPPPPPPPنظم المعلومات االداريةالبلقاء التطبيقية / كلية عمان للعلوم المالية  274
79.9353560PPOOOPPPالمحاسبةالبلقاء التطبيقية / كلية عمان للعلوم المالية  275
69.7353560PPOOOPPPنظم المعلومات المحاسبيةالبلقاء التطبيقية / كلية عمان للعلوم المالية  276
73.9353560PPOOOPPPالعلوم المالية والمصرفيةالبلقاء التطبيقية / كلية عمان للعلوم المالية  277
83.4252545PPOOOPPPاللغة االنجليزية وآدابهاالبلقاء التطبيقية / كلية االميرة عالية / إناث 278
77.4202035PPOOOPPPاللغة العربية وآدابهاالبلقاء التطبيقية / كلية االميرة عالية / إناث 279
67.5252545PPPPPPPPالتربية الخاصةالبلقاء التطبيقية / كلية االميرة عالية / إناث 280
67.2303045PPOOOPPPإدارة المكتبات والمعلوماتالبلقاء التطبيقية / كلية االميرة عالية / إناث 281
69.4202035PPOOOPPPاالقتصاد المنزليالبلقاء التطبيقية / كلية االميرة عالية / إناث 282
69.6202035PPPPPPPPتربية الطفل/ اناثالبلقاء التطبيقية / كلية االميرة عالية / إناث 283
70.3303045PPPPPPPPاالرشاد النفسي والتربويالبلقاء التطبيقية / كلية االميرة عالية / إناث 284
87.3303060POPOOOOPهندسة الحاسوبالبلقاء التطبيقية/كلية الهندسة التكنولوجية285
88.1303060POPOOOOOهندسة الميكاترونكسالبلقاء التطبيقية/كلية الهندسة التكنولوجية286
89.5303060POPOOOOOهندسة الطاقة الكهربائيةالبلقاء التطبيقية/كلية الهندسة التكنولوجية287
80303060POPOOOOOالهندسة المدنية/ الطرق والجسورالبلقاء التطبيقية/كلية الهندسة التكنولوجية288
80303060POPOOOOOهندسة اآلالت الحرارية والهيدروليكيةالبلقاء التطبيقية/كلية الهندسة التكنولوجية289
86.8303060POPOOOOOهندسة األوتوترونكسالبلقاء التطبيقية/كلية الهندسة التكنولوجية290
80303060POPOOOOOهندسة الميكانيكا العامةالبلقاء التطبيقية/كلية الهندسة التكنولوجية291
87.3303060POPOOOOPهندسة االتصاالتالبلقاء التطبيقية/كلية الهندسة التكنولوجية292
88.9303060POPOOOOOهندسة الصناعات الكيميائيةالبلقاء التطبيقية/كلية الهندسة التكنولوجية293
85.6303060POPOOOOOهندسة أنظمة الحاسبات  والشبكاتالبلقاء التطبيقية/كلية الهندسة التكنولوجية294
82.6353555POOOPPOOالتحاليل الطبيةالبلقاء التطبيقية / كلية الزرقاء 295
73.5353555POPPPPOPالعلوم الحياتيةالبلقاء التطبيقية / كلية الزرقاء 296
72.2353555POPPPPOOاألحياء الدقيقة التطبيقيةالبلقاء التطبيقية / كلية الزرقاء 297
77.8353555POPPOPOOالتغذية والتصنيع الغذائيالبلقاء التطبيقية / كلية الزرقاء 298
70.3303055PPOOOPPPإدارة األعمالالبلقاء التطبيقية / كلية اربد 299
72.4202035PPOOOPPPاللغة العربية وآدابهاالبلقاء التطبيقية / كلية اربد 300
76.6252545PPOOOPPPاللغة االنجليزية وآدابهاالبلقاء التطبيقية / كلية اربد 301
69.7303045PPOOOPPPإدارة المكتبات والمعلوماتالبلقاء التطبيقية / كلية اربد 302
69.2202035PPOOOPPPاالقتصاد المنزلي/ إناثالبلقاء التطبيقية / كلية اربد 303
69.8202035PPPPPPPPتربية الطفل/ إناثالبلقاء التطبيقية / كلية اربد 304
75.3353555POPPOPOOالتغذية والتصنيع الغذائيالبلقاء التطبيقية / كلية اربد 305
72.9353560POPPPPPPعلم الحاسوبالبلقاء التطبيقية / كلية اربد 306
73.1353560PPOOOPPPالمحاسبةالبلقاء التطبيقية / كلية اربد 307
70.4353555PPPPPPPPنظم المعلومات االداريةالبلقاء التطبيقية / كلية اربد 308
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73.3202035PPPPPPPPالتربية المهنيةالبلقاء التطبيقية / كلية اربد 309
81.1353560POPOOOOOهندسة الصناعات الكيميائيةالبلقاء التطبيقية / كلية الحصن310
80.7353560POPOOOOOهندسة التكييف والتبريدالبلقاء التطبيقية / كلية الحصن311
82.9353560POPOOOOOالهندسة الميكانيكية  /انتاج وآالتالبلقاء التطبيقية / كلية الحصن312
81.9353560POPOOOOPهندسة االتصاالت والبرمجياتالبلقاء التطبيقية / كلية الحصن313
80.6353560POPOOOOOهندسة المياه والبيئةالبلقاء التطبيقية / كلية الحصن314
66.7353560POPPPPPPعلم الحاسوبالبلقاء التطبيقية / كلية عجلون315
71.7252535PPOOOPPPاللغة االنجليزية وآدابهاالبلقاء التطبيقية / كلية عجلون316
67.8252545PPPPPPPPالتربية الخاصةالبلقاء التطبيقية / كلية عجلون317
65.5303040PPOOOPPPعلم االجتماع/ االنحراف والجريمةالبلقاء التطبيقية / كلية عجلون318
71.8454550POPPPPPPالرياضياتالبلقاء التطبيقية / كلية عجلون319
65.6161635PPOOOPPPالخدمة االجتماعيةالبلقاء التطبيقية / كلية عجلون320
70.9252535PPOOOPPPاللغة العربية وآدابهاالبلقاء التطبيقية / كلية عجلون321
75252535PPOOOPPPالدراسات االسالمية التطبيقية (خطابة وامامة وتالوةالبلقاء التطبيقية / كلية عجلون322
68.6303045PPPPPPPPاالرشاد النفسي والتربويالبلقاء التطبيقية / كلية عجلون323
65.1303050PPOOOPPPاإلدارة السياحية البلقاء التطبيقية / كلية عجلون324
65252540PPPPPPPPنظم المعلومات االداريةالبلقاء التطبيقية / كلية الكرك  325
65252540PPOOOPPPنظم المعلومات المحاسبية البلقاء التطبيقية / كلية الكرك  326
65202035PPOOOPPPإدارة المكتبات والمعلوماتالبلقاء التطبيقية / كلية الكرك  327
65202035PPPPPPPPالتربية المهنيةالبلقاء التطبيقية / كلية الشوبك 328
65303045POPPOPOOانتاج ووقاية النباتالبلقاء التطبيقية / كلية الشوبك 329
65454560POPPPPPPعلم الحاسوبالبلقاء التطبيقية / كلية العقبة330
65353555PPOOOPPPالمحاسبةالبلقاء التطبيقية / كلية العقبة331
65353555PPPPPPPPنظم المعلومات االداريةالبلقاء التطبيقية / كلية العقبة332
65353555PPOOOPPPإدارة الفنادقالبلقاء التطبيقية / كلية العقبة333
657070100POPOOOOOتكنولوجيا النقل البحريالبلقاء التطبيقية / كلية العقبة334
65404060PPOOOPPPادارة الشحن والتخليصالبلقاء التطبيقية / كلية العقبة335
8060600POPOOOOOهندسة االطفاء والسالمةالبلقاء التطبيقية / أكاديمية األمير حسين بن عبدهللا الثاني336
7060600POOOPPOOاالسعاف الطبي المتخصصالبلقاء التطبيقية / أكاديمية األمير حسين بن عبدهللا الثاني337
6540400PPOOOPPPإدارة الكارثةالبلقاء التطبيقية / أكاديمية األمير حسين بن عبدهللا الثاني338
80303040POPOOOOOهندسة البيئةالحسين بن طالل339
80323240POPOOOOOهندسة التعدينالحسين بن طالل340
80323240POPOOOOPهندسة الحاسوبالحسين بن طالل341
80282840POPOOOOOالهندسة الكيماويةالحسين بن طالل342
80303045POPOOOOPهندسة االتصاالتالحسين بن طالل343
80.5303045POPOOOOOالهندسة المدنيةالحسين بن طالل344
80454555POPOOOOOالهندسة الميكانيكيةالحسين بن طالل345
80454555POPOOOOOالهندسة الكهربائيةالحسين بن طالل346
75.1454555POOOPPOOالتحاليل الطبيةالحسين بن طالل347
75.5454555POOOPPOPالتصوير اإلشعاعيالحسين بن طالل348
75.6202040POOOPPOOالتمريض/إناثالحسين بن طالل349
65252540POPPPPPPعلم الحاسوبالحسين بن طالل350
65252540POPPPPPPنظم المعلومات الحاسوبيةالحسين بن طالل351
65282840POPPPPPPهندسة البرمجياتالحسين بن طالل352
65202040POPPPPPPالرياضياتالحسين بن طالل353
65151530POPPPPOOالفيزياءالحسين بن طالل354
65202030POPPPPOOالكيمياءالحسين بن طالل355
65202030POPPPPOPالعلوم الحياتيةالحسين بن طالل356
65151522PPOOOPPPاالقتصادالحسين بن طالل357
65252535PPOOOPPPالمحاسبةالحسين بن طالل358
65252535PPOOOPPPالتسويقالحسين بن طالل359
65212128PPOOOPPPإدارة األعمالالحسين بن طالل360
65212128PPOOOPPPإدارة المكاتب والمعلوماتالحسين بن طالل361
65252535PPPPPPPPنظم المعلومات االداريةالحسين بن طالل362
69.7303040PPOOOPPPالقانونالحسين بن طالل363
65121222PPOOOPPPاللغة العربية وآدابهاالحسين بن طالل364
65121222PPOOOPPPاللغة االنجليزية وآدابهاالحسين بن طالل365
75252535PPOOOPPPالدراسات االسالميةالحسين بن طالل366
65121222PPOOOPPPالعالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةالحسين بن طالل367
65303040PPOOOPPPالتاريخالحسين بن طالل368
65303040PPOOOPPPالجغرافياالحسين بن طالل369
65252535PPOOOPPPعلم المكتبات وتكنولوجيا المعلومات(متكامل)الحسين بن طالل370
65121222PPPPPPPPمعلم الصف/ اناثالحسين بن طالل371
65252535PPPPPPPPالتربية الخاصةالحسين بن طالل372
65121222PPPPPPPPرياض األطفال/ اناثالحسين بن طالل373
65151520PPOOOPPPاآلثارالحسين بن طالل374
65151520PPOOOPPPاإلدارة السياحية/ االرشاد السياحيالحسين بن طالل375
65151520PPOOOPPPاإلدارة السياحيةالحسين بن طالل376
65151520PPOOOPPPاإلدارة الفندقيةالحسين بن طالل377
80.9252550POPOOOOOالهندسة المدنيةالطفيلة التقنية378
80252540POPOOOOOهندسة الصناعات الكيميائيةالطفيلة التقنية379
80252535POPOOOOOهندسة التعدينالطفيلة التقنية380
80252545POPOOOOOهندسة الميكاترونكسالطفيلة التقنية381
80252545POPOOOOOهندسة القوى الكهربائيةالطفيلة التقنية382
80252545POPOOOOOالهندسة الميكانيكية/االنتاج واآلالتالطفيلة التقنية383
80252545POPOOOOOالهندسة الميكانيكية/ميكانيك المركباتالطفيلة التقنية384
80252545POPOOOOPهندسة الحاسوبالطفيلة التقنية385
80252535POPOOOOOالهندسة الجيولوجيةالطفيلة التقنية386

awa2el.net



مسار2مسار 1

اسم التخصصاسم الجامعة

الحد 
 االدنى من 

علميالمعدل

أدبي 
فندقي  
شرعي 
منزلي

سياحيتمريضيزراعيصناعي

فروع الثانوية المسموحةالرســوم الجامعية بالدينار 

إدارة معلوماتية

موازيتجسيرتنافس

80252545POPOOOOOالهندسة الميكانيكية/ التكييف والتبريد والتدفئةالطفيلة التقنية387
80252545POPOOOOPهندسة االتصاالت وااللكترونياتالطفيلة التقنية388
65202030POPPPPPPالرياضياتالطفيلة التقنية389
65202030POPPPPOOالفيزياء التطبيقيةالطفيلة التقنية390
65202030POPPPPOOالكيمياءالطفيلة التقنية391
65202030POPPPPOOتكنولوجيا الكيمياءالطفيلة التقنية392
65222240POPPPPOPالعلوم الحياتية التطبيقيةالطفيلة التقنية393
65202040POPPPPPPنظم المعلومات الحاسوبيةالطفيلة التقنية394
65161630PPOOOPPPإدارة األعمالالطفيلة التقنية395
65161625PPOOOPPPإقتصاد األعمالالطفيلة التقنية396
65161635PPOOOPPPالمحاسبةالطفيلة التقنية397
65161630PPOOOPPPالعلوم المالية والمصرفيةالطفيلة التقنية398
65161625PPOOOPPPاللغة العربية وآدابهاالطفيلة التقنية399
65161625PPOOOPPPاللغة االنجليزية وآدابهاالطفيلة التقنية400
65161630PPPPPPPPمعلم الصف/ اناثالطفيلة التقنية401
65161630PPPPPPPPالتربية الخاصةالطفيلة التقنية402
75151515PPOOOPPPأصول الدين العلوم االسالمية العالمية403
75151515PPOOOPPPالقراءات القرآنيةالعلوم االسالمية العالمية404
75151520PPOOOPPPالفقه وأصولهالعلوم االسالمية العالمية405
75101010PPOOOPPPالفقه الحنفي العلوم االسالمية العالمية406
75101010PPOOOPPPالفقه الشافعيالعلوم االسالمية العالمية407
78.1303040PPOOOPPPالقانونالعلوم االسالمية العالمية408
67.5252535PPPPPPPPاإلرشاد والصحة النفسية العلوم االسالمية العالمية409
66202025PPPPPPPPالتربية الخاصةالعلوم االسالمية العالمية410
71.1202025PPPPPPPPمعلم الصف/ اناثالعلوم االسالمية العالمية411
78.4303040PPOOOPPPاللغة اإلنجليزية آدابهاالعلوم االسالمية العالمية412
71.2161630PPOOOPPPاللغة العربية وآدبهاالعلوم االسالمية العالمية413
65.8252530PPOOOPPPالتاريخ والحضارة اإلسالميةالعلوم االسالمية العالمية414
65454560POPPPPPPعلم الحاسوبالعلوم االسالمية العالمية415
71.1454560POPPPPPPهندسة البرمجياتالعلوم االسالمية العالمية416
65454560POPPPPPPنظم شبكات الحاسوبالعلوم االسالمية العالمية417
68.2404050PPOOOPPPإدارة األعمالالعلوم االسالمية العالمية418
71.9404060PPOOOPPPالمحاسبة العلوم االسالمية العالمية419
65.6454550PPPPPPPPنظم المعلومات اإلداريةالعلوم االسالمية العالمية420
65303040PPOOOPPPالمصارف اإلسالميةالعلوم االسالمية العالمية421
65.8303050PPOOOPPPالعلوم المالية والمصرفيةالعلوم االسالمية العالمية422
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