
اناثذكور

وآدابها العربية اللغة

 البيت، العقبة،اليرموك،مؤتة،الهاشمية،ال/ األردنية،األردنية

 بن ،الحسين(اربد عجلون، عالية، االميرة السلط،)البلقاء

 االهلية،البترا،فيالدلفيا، التقنية،اإلسراء،اربد طالل،الطفيلة

/ الجامعية التربوية العلوم الوطنية،كلية جرش،الزرقاء،عجلون

االسالمية االوسط،جدارا،العلوم االونوروا،الزيتونة،الشرق

%16مشبعمطلوبمطلوب96885708

 ثقافية، دراسات سياسية، علوم

دولية عالقات

 طالل،العلوم بن البيت،الحسين األردنية،اليرموك،مؤتة،الهاشمية،ال

التطبيقية
%8راكدمشبعمطلوب15901728

%0.30محدد غيرمحدد غيرمشبع977522(عجلون رحمة، االميرة)البلقاء اليرموك،والجريمة واالنحراف االنثروبولوجيا

التاريخ
 العلوم طالل، بن الحسين البيت، ال مؤتة، اليرموك، األردنية،

االسالمية
%1.80محدد غيرمطلوبمطلوب24031628

جغرافيا
 العلوم كلية طالل، بن البيت،الحسين مؤتة،ال األردنية،اليرموك،

االونوروا/الجامعية التربوية
%2.30محدد غيرمطلوبمطلوب18512552

 عمل اجتماعية، خدمة اجتماع، علم

اجتماعي
%2.80راكدمحدد غيرمشبع19791451(عجلون رحمة، االميرة)األردنية،اليرموك،مؤتة،البلقاء

%12راكدمشبعمطلوب723638االسراء االهلية، عمان مؤتة، االردنية،نفس علم

%0راكدراكدمطلوب0128االردنيةالفلسفة

والمعلومات المكتبات
 بن ،الحسين(الكرك اربد، عالية، االميرة السلط،)األردنية،البلقاء

فيالدلفيا طالل،الزرقاء،
%0.90محدد غيرمحدد غيرمشبع831806

االعمال ادارة

 البيت، ال الهاشمية، مؤتة، اليرموك، العقبة،/ األردنية األردنية،

 بن الحسين ،(اربد عالية، االميرة االدارية، عمان السلط،)البلقاء

 اربد اإلسراء، االردنية، األلمانية التقنية، الطفيلة طالل،

 التطبيقية، العلوم جرش، فيالدلفيا، المفتوحة، العربية االهلية،البترا،

 عمان الوطنية، عجلون الزرقاء، العربية، عمان سمية، االميرة

 االسالمية، العلوم جدارا، االوسط، الشرق الزيتونة، االهلية،

للتكنولوجيا العقبة مادبا، في االمريكية

%14راكدمشبعمطلوب10033####

%3.20محدد غيرمحدد غيرمشبع4401645جرش البيت، ال مؤتة، اليرموك، االردنية،عامة ادارة

%7.20محدد غيرمحدد غيرمشبع472663االمريكية طالل، بن الحسين الهاشمية، العقبة،/االردنيةوالتامين المخاطر

 المعلومات ونظم المحاسبة،

المحاسبية

 البيت، ال الهاشمية، مؤتة، اليرموك، العقبة،/ األردنية األردنية،

 بن الحسين ،(العقبة الكرك، االدارية، عمان الحصن، السلط،)البلقاء

 االردنية، األلمانية التقنية، الطفيلة طالل، بن الحسين طالل،

 فيالدلفيا، المفتوحة، العربية البترا، االهلية، اربد اإلسراء،

 ،الزرقاء، العربية عمان سمية، االميرة التطبيقية، جرش،العلوم

االوسط الشرق الزيتونة، االهلية، عمان الوطنية، عجلون

%8راكدمشبعمشبع19238####

االعمال اقتصاد اقتصاد،
 ،(السلط)البلقاء البيت، ال مؤتة،الهاشمية، اليرموك، األردنية،

الزرقاء التقنية، الطفيلة طالل، بن الحسين
%3محدد غيرراكدمشبع17552962
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 وادارة تخطيط اقليمي، تخطيط

المستدامة التنمية دراسات مشاريع،
%1محدد غيرمحدد غيرمشبع869509فيالدلفيا االسالمية، العلوم الزيتونة، ،(المركز)البلقاء

%34.40محدد غيرمطلوبمطلوب141120فياللدفيامستشفيات ادارة

%18.60محدد غيرمحدد غيرمطلوب584333االهلية عمان البترا،الكترونية اعمال

تسويق

 بن الحسين ،(المركز)البلقاء مؤتة، اليرموك، األردنية،

 التطبيقية، العلوم فيالدلفيا، ،البترا، االهلية، اربد طالل،اإلسراء،

 عمان الوطنية، عجلون الزرقاء، ، العربية عمان سمية، االميرة

مادبا في االمريكية جدارا، االوسط، الشرق الزيتونة، االهلية،

%9.60محدد غيرراكدمطلوب46333604

ادارية معلومات نظم

 المركز،)البلقاء البيت، ال الهاشمية، مؤتة، اليرموك، األردنية،

 طالل، بن الحسين ،(الكرك العقبة، الحصن، االدارية، عمان

 االميرة التطبيقية، العلوم فيالدلفيا، البترا، االهلية، اربد اإلسراء،

 االهلية، عمان الوطنية، عجلون الزرقاء، العربية، عمان سمية،

االسالمية العلوم جدارا، الزيتونة،

%6.00راكدمشبعمطلوب63113931

%4.30محدد غيرمحدد غيرمطلوب16741868االردنية اليرموك، االسالمية، العلوم عجلون، الزرقاء، الهاشمية،اسالمية مصارف بنوك، ادارة

 الشحن ادارة الكارثة، ادارة)اخرى

(البحري التقل والتخليص،
%0.60محدد غيرمحدد غيرمشبع345320العقبة/البلقاء

تمويل والمصرفية، المالية

 الحسين ،()البلقاء البيت، ال الهاشمية، مؤتة، اليرموك، األردنية،

 جرش، فيالدلفيا، البترا، اربد، اإلسراء، التقنية، الطفيلة طالل، بن

 عمان الوطنية، عجلون الزرقاء، العربية، عمان التطبيقية، العلوم

 االسالمية، العلوم جدارا، االوسط، الشرق الزيتونة، االهلية،

للتكنولوجيا العقبة مادبا، في االمريكية

%23.00راكدمشبعمطلوب67526626

صف معلم

 طالل، بن الحسين البيت، ال الهاشمية، مؤتة، اليرموك، األردنية،

 كلية الزرقاء، جرش، البترا، االهلية، اربد التقنية،اإلسراء، الطفيلة،

 الزيتونة، الغوث، وكالة/ الجامعية التربوية العلوم

االسالمية العلوم

%10.00راكدراكدمطلوب77315986

والنفسية والصحة االرشاد االرشاد،
 االهلية، اربد ،()البلقاء الهاشمية، مؤتة، اليرموك، األردنية،

االسالمية العلوم جدارا، الوطنية، عجلون فيالدلفيا،
%13.00راكدمحدد غيرمطلوب29623928

تعلم صعوبات خاصة، تربية

 طالل، بن الحسين ،()البلقاء البيت، ال الهاشمية، األردنية،مؤتة،

 العربية، عمان المفتوحة، العربية االهلية، اربد التقنية، الطفيلة

 الغوث، وكالة/ الجامعية التربوية العلوم كلية الوطنية، عجلون

االسالمية العلوم جدارا، االوسط، الشرق االهلية، عمان

%7.00راكدراكدمشبع54104091

5324753047البكالوريوساالدارية العلوم

2025018353البكالوريوسالتربوية العلوم
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 طفولة اطفال، رياض طفل، تربية

مبكرة

 الحسين ،()البلقاء البيت، ال الهاشمية، مؤتة، اليرموك، األردنية،

 المفتوحة، العربية البترا، اإلسراء، التقنية، الطفيلة طالل، بن

الزرقاء جرش،

%3.30راكدراكدمطلوب27932830

 مهنية، تربية/ فنية تربية معلم

منزلي اقتصاد
%0.20محدد غيرمطلوبمشبع7171406البلقاء الهاشمية،

%28محدد غيرمحدد غيرمشبع637112جدارا االوسط، الشرق العربية، عمانتعليم تكنولوجيا

53204703البكالوريوسالرياضة علوم
 التاهيل الرياضية، التربية

البدنية التربية الرياضي،
%9مطلوبمشبعمطلوب53204703البيت ال الهاشمية، اليرموك، مؤتة، االردنية،

%24محدد غيرمحدد غيرمطلوب683333والتكنولوجيا العلومالبيطري الطب

%1محدد غيرمحدد غيرمطلوب432276جرش االردنية،زراعي وارشاد اقتصاد

%3محدد غيرراكدمطلوب681565جرش والتكنولوجيا، العلوم مؤتة، االردنية،حيواني انتاج

%0.4محدد غيرمحدد غيرمطلوب414274االردنيةومحاصيل بستنة

%4محدد غيرمحدد غيرمطلوب1028512جرش ،(الشوبك)البلقاء والتكنولوجيا، العلوم مؤتة،نباتي انتاج

%1.00محدد غيرمحدد غيرمطلوب796376(المركز)البلقاء االردنية،نبات وقاية

 الموارد وبيئة، ومياه اراضي

الجافة االراضي في الطبيعية

(المركز)البلقاء الهاشمية، والتكنولوجيا، العلوم األردنية،
%0.5محدد غيرمحدد غيرمطلوب1329989

%2.6محدد غيرمحدد غيرمطلوب409234االردنيةالغذاء تكنولوجيا علم

 والمكافحة الوقائة) اخرى

(االزهار تنسيق المتكاملة،
محدد غيرمحدد غيرمطلوب758226مؤتة االردنية،

%28.0مطلوبمطلوبمطلوب####7630اليرموك البلقاء، مؤتة، الهاشمية، والتكنولوجيا، العلوم االردنية،العامة والجراحة الطب

%46.2محدد غيرمحدد غيرمشبع16892814والتكنولوجيا العلوم االردنية،االسنان طب

 علوم صيدلة، دكتور الصيدلة،

صيدالنية

 والتكنولوجيا،الهاشمية،اإلسراء،البترا، األردنية،مؤتة،العلوم

 عمان العربية،الزرقاء، عمان التطبيقية، العلوم فيالدلفيا،جرش،

 العقبة مادبا، في االمريكية جدارا، االوسط، الشرق الزيتونة، االهلية،

للتكنولوجيا

%40.6مشبعمشبعمشبع13317####

طبية مختبرات طبية، تحاليل

 البيت، ال الهاشمية، والتكنولوجيا، العلوم مؤتة، االردنية،

 االهلية، الزرقاء،عمان طالل، بن ،الحسين(الزرقاء المركز،)البلقاء

مادبا في االمريكية

%11.4محدد غيرمحدد غيرمشبع18593398

%54.0محدد غيرمحدد غيرمشبع0157والتكنولوجيا العلوموطوارئ اسعاف

%13.0محدد غيرمحدد غيرمشبع877663طالل بن الحسين الهاشمية، والتكنولوجيا، العلومطبي تصوير اشعة،

%20.0محدد غيرمحدد غيرمطلوب68116االردنيةصناعية اطراف

 الطب

 البيطري

 والعلوم

الزراعية

65303785البكالوريوس

 الطبية العلوم

والصحية
3551843180البكالوريوس
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 نسبة

الوافدين
%21.0محدد غيرمحدد غيرمشبع300199االهلية عمان والتكنولوجيا، العلومالبصري التاهيل البصريات،

 التغذية الغذائي، والتصنيع التغذية

والحميات

 المركز،)البلقاء الهاشمية، والتكنولوجيا، العلوم مؤتة، األردنية،

 في االمريكية التطبيقية، العلوم جرش، البترا، ،(الزرقاء الحصن،

مادبا

%8.7محدد غيرمحدد غيرمطلوب22963025

القبالة التمريض،

 الحسين البيت، ال الهاشمية، والتكنولوجيا، العلوم مؤتة، األردنية،

 التطبيقية، العلوم جرش، فيالدلفيا، االهلية، اربد اإلسراء، طالل، بن

.الزيتونة االهلية، عمان الزرقاء،

%11.6محدد غيرمشبعمشبع54345063

%27.5محدد غيرمحدد غيرمطلوب632557االهلية عمان والتكنولوجيا، العلوم االردنية،ونطق سمع

%48محدد غيرمحدد غيرمطلوب496793الهاشمية والتكنولوجيا، العلوم االردنية،طبيعي عالج

%16.7محدد غيرمحدد غيرمشبع417450الهاشمية والتكنولوجيا، العلوم االردنية،وظيفي عالج

%15.2محدد غيرمحدد غيرمشبع503449والتكنولوجيا العلوماالسنان صناعة تكنولوجيا

 تقنيات دقيقة، احياء حياتية، علوم

وراثية هندسة حيوبة،

 البيت، ال الهاشمية، مؤتة، اليرموك، العقبة،/ األردنية األردنية،

 جرش، التقنية، الطفيلة طالل، بن الحسين ،(الزرقاء)البلقاء

مادبا في االمريكية

%2.8مشبعمطلوبمطلوب39973667

 ساحلية، بيئة جنائية، علوم)اخرى

....جوية، مراقبة/ بحار علوم
%6.0محدد غيرمحدد غيرمطلوب39235والتكنولوجيا العلوم البيت، ال العقبة،/االردنية

%1.3محدد غيرمطلوبمطلوب16031322الهاشمية البيت، ال اليرموك، االردنية،ارض علوم جيولوجيا،

 والرياضيات، االحصاء الرياضيات،

االحصاء

 البيت، ال الهاشمية، والتكنولوجيا، العلوم اليرموك،مؤتة، األردنية،

 اربد التقنية، طالل،الطفيلة بن الحسين ،(عجلون المركز،)البلقاء

 عجلون ،الزرقاء، العربية عمان جرش، فيالدلفيا، البترا، االهلية،

جدارا الزيتونة، الوطنية،

%4.1مشبعمطلوبمطلوب44334395

 وحيوية، طبية فيزياء فيزياء،

نووية فيزياء

 البيت، الهاشمية،ال والتكنولوجيا، العلوم مؤتة، اليرموك، األردنية،

 الطفيلة طالل، بن الحسين ،(التكنولوجية الهندسة المركز،)البلقاء

مادبا في االمريكية الزرقاء، جرش، اإلسراء، التقنية،

%2.7محدد غيرمطلوبمطلوب29592249

كيمياء

 البيت، ال الهاشمية، والتكنولوجيا، العلوم مؤتة، اليرموك، األردنية،

 البترا، التقنية،اإلسراء، الطفيلة طالل، بن الحسين ،(المركز)البلقاء

مادبا في االمريكية جرش،

%4.5مشبعمطلوبمطلوب42384007

وااللكترونيات االتصاالت هندسة

 الهندسة الحصن،)البلقاء والتكنولوجيا، العلوم اليرموك،

 االردنية، األلمانية التقنية، الطفيلة طالل، بن ،الحسين(التكنولوجية

 عمان سمية، االميرة التطبيقية، العلوم جرش، فيالدلفيا، اإلسراء،

.جدارا الزيتونة، االهلية،

%15.0راكدمحدد غيرمطلوب32212482

%4.4محدد غيرمحدد غيرمطلوب152435(التكنولوجيا الهندسة) البلقاءاالوتوترونكس هندسة

الطاقة هندسة
 الزيتونة، الزرقاء، فيالدلفيا، اإلسراء، االردنية، األلمانية البيت، ال

.االوسط الشرق
%14.3محدد غيرمحدد غيرمشبع331200

 الطبية العلوم

والصحية
3551843180البكالوريوس

1762215675البكالوريوسالطبيعية العلوم

 العلوم

الهندسية
3981351035البكالوريوس
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 طرق،)مدنية هندسة

....انشاءات،جسور،

 الهاشمية، والتكنولوجيا، العلوم مؤتة، اليرموك، اليرموك، األردنية،

 ،الحسين(الحصن التكنولوجية، الهندسة المركز،)البلقاء البيت، ال

 البترا، اإلسراء، االردنية، األلمانية التقنية، الطفيلة طالل، بن

 عجلون الزرقاء، ، العربية عمان التطبيقية، العلوم جرش، فيالدلفيا،

 االمريكية جدارا، االوسط، الشرق الزيتونة، االهلية، عمان الوطنية،

للتكنولوجيا، العقبة مادبا، في

%18.5محدد غيرمطلوبمطلوب10526####

%1.2محدد غيرمحدد غيرمشبع538595التقنية الطفيلة طالل، بن الحسين ،(المركز)البلقاءتعدين هندسة

شبكات هندسة حاسوب، هندسة

 والتكنولوجيا،الهاشمية، العلوم األردنية،اليرموك،مؤتة،

 األلمانية التقنية، طالل،الطفيلة بن ،الحسين()البلقاء

 عمان سمية، االميرة التطبيقية، العلوم فيالدلفيا، االردنية،اإلسراء،

.الزيتونة االهلية،

%9.3راكدمحدد غيرمشبع43403726

صناعية هندسة
 األلمانية الهاشمية، والتكنولوجيا، العلوم مؤتة، اليرموك، األردنية،

التطبيقية العلوم االردنية،
%8.0محدد غيرمحدد غيرمطلوب25833395

%20.0مشبع2001االهلية االلمانية،عمان والتكنولووجيا، العلوم اليرموك،وحيوية طبية هندسة

ميكانيك هندسة

 الهندسة)البلقاء الهاشمية، والتكنولوجيا، العلوم مؤتة، األردنية،

 األلمانية التقنية، الطفيلة طالل، بن الحسين ،(الحصن التكنولوجية،

 االمريكية الزيتونة، الزرقاء، التطبيقية، العلوم فيالدلفيا، االردنية،

مادبا في

%9.0محدد غيرمطلوبمشبع51158929

كهربائية هندسة

 التكنولجية، الهندسة)البلقاء الهاشمية، مؤتة، اليرموك، األردنية،

 التقنية، الطفيلة طالل، بن الحسين ،(الحصن المركز،

 االهلية، عمان الزرقاء، سمية، االميرة التطبيقية، فيالدلفيا،العلوم

.مادبا في االوسط،االمريكية الشرق الزيتونة،

%9محدد غيرمحدد غيرمشبع46385590

 معمارية، هندسة العمارة، هندسة

الحضري التخطيط العمارة،

 البيت، ال الهاشمية، والتكنولوجيا، العلوم اليرموك، األردنية،

 جرش،العلوم فيالدلفيا، البترا، اإلسراء، االردنية، األلمانية البلقاء،

 االهلية، عمان الوطنية، عجلون الزرقاء، العربية، عمان التطبيقية،

االمريكية للتكنولوجيا، العقبة االوسط، الشرق الزيتونة،

%23محدد غيرمحدد غيرمشبع27833830

ميكاترونكس هندسة
 االردنية، األلمانية التقنية، الطفيلة البلقاء، الهاشمية، األردنية،

فيالدلفيا
%10.1راكدمحدد غيرمشبع23352057

 هندسة مساحة، هندسة )اخرى

 هندسة نووية، هندسة جيولوجية،

...طيران،

 المركز،)البلقاء البيت، ال الهاشمية، والتكنولوجيا، العلوم اليرموك،

 االردنية، األلمانية التقنية، الطفيلة طالل، بن الحسين ،(الحصن

االهلية عمان الزرقاء،

%5محدد غيرمحدد غيرمطلوب32513829

حاسوب علم

 البيت، ال الهاشمية، والتكنولوجيا، العلوم مؤتة، اليرموك، األردنية،

 االهلية، اربد اإلسراء، االردنية، األلمانية طالل، بن البلقاء،الحسين

 التطبيقية، العلوم ، جرش، ، فيالدلفيا، المفتوحة، العربية البترا،

 عمان الوطنية، عجلون الزرقاء، ، العربية عمان سمية، االميرة

 االسالمية، العلوم جدارا، االوسط، الزيتونة،الشرق االهلية،

للتكنولوجيا العقبة مادبا، في االمريكية

%7راكدمشبعمشبع62156111

%10محدد غيرمحدد غيرمطلوب274209للتكنولوجيا سمية االميرةالحاسوبي الرسم علم

حاسوبية شبكات
 الزيتونة، االهلية، عمان التطبيقية، العلوم جرش، البترا، اإلسراء،

االسالمية العلوم جدارا،
%24محدد غيرمحدد غيرمطلوب1350392

 تكنولوجيا

المعلومات
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 نسبة

الوافدين  نظم االعمال، معلومات تكنولوجيا

االعمال معلومات
%8محدد غيرمحدد غيرمطلوب1126946سمية االميرة  اإلسراء، الهاشمية، العقبة،/ األردنية األردنية،

حاسوبية معلومات نظم

 والتكنولوجيا، العلوم مؤتة، اليرموك، العقبة،/ األردنية األردنية،

 التقنية، الطفيلة طالل، بن الحسين البلقاء، البيت، ال الهاشمية،

 التطبيقية، العلوم جرش، فيالدلفيا، البترا، االهلية، اربد اإلسراء،

 ، االهلية، عمان الوطنية، عجلون الزرقاء، ، العربية عمان

االسالمية العلوم االوسط، الشرق الزيتونة،

%4محدد غيرمحدد غيرمطلوب37243349

البرمجيات هندسة

 اإلسراء، طالل، بن الحسين البلقاء، الهاشمية، والتكنولوجيا، العلوم

 عمان سمية، االميرة التطبيقية، العلوم جرش، فيالدلفيا، البترا،

 الوطنية،عمان عجلون الزرقاء، العربية،

للتكنولوجيا العقبة االسالمية، االهلية،الزيتونة،جدارا،العلوم

%13محدد غيرمحدد غيرمطلوب44594236

%15محدد غيرمحدد غيرمطلوب860205الزيتونة المفتوحة، العربية البترا، اإلسراء،المتعددة الوسائط

%11محدد غيرمحدد غيرمطلوب20084الزرقاءاالنترنت تكنولوجيا

 صيانة سياحي، ارشاد اثار،

والمتاحف التراثية المصادر
%0راكدراكدمطلوب17581097طالل بن الحسين مؤتة،الهاشمية، اليرموك، األردنية،

 ادارة فنادق، ادارة سياحية، ادارة

وشراب طعام

 بن الحسين الهاشمية، مؤتة، اليرموك، العقبة،/االردنية األردنية،

 الشرق االهلية، عمان الوطنية، عجلون التطبيقية، العلوم طالل،

 اربد البلقاء، التطبيقية،األردنية، الجامعية عمون كلية االوسط،

الزيتونة فيالدلفيا، االهلية،

%3راكدراكدمطلوب28391025

 فنون البصرية، والفنون التصميم

 دراما، اسالمية، فنون تشكيلية،

البصري والتواصل التصميم

 الشرق االردنية، األلمانية والتكنولوجيا، العلوم اليرموك، األردنية،

االسالمية العلوم االوسط،
%6.0راكدمشبعمطلوب13892089

الجرافيكي التصميم

 ، العربية عمان التطبيقية، العلوم فيالدلفيا، االهلية،البترا، اربد

 االمريكية جدارا، االوسط، الشرق الزيتونة، االهلية، عمان الزرقاء،

مادبا في

%30.2محدد غيرمحدد غيرمشبع21951035

الداخلي التصميم
 الشرق االهلية، عمان الزرقاء، التطبيقية، العلوم فيالدلفيا، البترا،

مادبا في االمريكية االسالمية، العلوم االوسط،
محدد غيرمحدد غيرمطلوب18061529

%23.0محدد غيرمحدد غيرمطلوب714217الموسيقا اكاديمية اليرموك، االردنية،الموسيقا

%18محدد غيرمحدد غيرمطلوب734582الزرقاء االوسط، الشرق االهلية، عمان البترا، اليرموك،والتلفزيون االذاعة

 الصحافة، واالعالم، الصحافة

واالعالن العامة العالقات االعالم،
%12محدد غيرمحدد غيرمطلوب16391522جدارا االوسط، الشرق الزرقاء، اليرموك،البترا،فيالدلفيا،

قانون74666662البكالوريوسالقانون

 بن الحسين ،(المركز)البلقاء البيت، ال مؤتة، اليرموك، األردنية،

 العلوم جرش، فيالدلفيا، البترا، االهلية، اربد اإلسراء، طالل،

 االهلية، عمان الوطنية، عجلون الزرقاء، العربية، عمان التطبيقية،

االسالمية العلوم جدارا، االوسط، الشرق الزيتونة،

%21.0راكدمشبعمطلوب74666662

 تكنولوجيا

المعلومات
1820815532البكالوريوس

 االثار

والسياحة
45972122البكالوريوس

 الفنون

والتصميم
61044870البكالوريوس

 الصحافة

والعالم
23732104البكالوريوس
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الترجمة وادابها، االنجليزية اللغة

 اولتكنولوجيا، العلوم اليرموك،مؤتة، العقبة،/ األردنية،األردنية

 ،(اربد عجلون، عالية، االميرة المركز،)البلقاء البيت، ال الهاشمية،

 اإلسراء،اربد االردنية، األلمانية التقنية، الطفيلة طالل، بن الحسين

 جرش، فيالدلفيا، المفتوحة، العربية البترا، االهلية، اربد االهلية،

 عجلون الزرقاء، العربية، عمان التطبيقية، العلوم التطبيقية، العلوم

 االهلية، عمان االونوروا،/ الجامعية التربوية العلوم كلية الوطنية،

 االمريكية االسالمية، العلوم جدارا، جدارا، االوسط، الشرق الزيتونة،

مادبا في

%8.6مشبعراكدمطلوب12645####

 الفرنسية،) االوروبية اللغات

...االيطالية، االلمانية، االسبانية،

 بن البيت،الحسين ال مؤتة، اليرموك، العقبة،/ األردنية االردنية،

الزيتونة البترا، االردنية، األلمانية طالل،
%6.0محدد غيرراكدمشبع36362846

 كوري، صيني،) االسيوية اللغات

..عبري، روسي،
%4.2محدد غيرراكدمطلوب7321029اليرموك االردنية،

%38.00مشبعمطلوبمشبع19402429االسالمية العلوم الزرقاء، البيت، ال مؤتة، اليرموك، األردنية،الدين اصول

اسالمية ودراسات شريعة
 عمان التطبيقية، العلوم جرش، طالل، بن الحسين البلقاء، اليرموك،

االسالمية العلوم العربية،
%12.40مشبعمطلوبمشبع16251962

 وعظ امامة قرآنية، قراءات

خطابة وارشاط،
%22.00مشبعمطلوبمشبع400189االسالمية العلوم الزرقاء، البيت، ال األردنية،

حنفي فقه واصوله، فقه فقه،
 العلوم الزرقاء، جرش، البيت، ال مؤتة، اليرموك، األردنية،

االسالمية
%58.00مشبعمطلوبمطلوب42383302

%2988.40المفتوحة العربية البيت، ال الهاشمية، مؤتة،مدرسية ادارة التربية،298العالي الدبلومالتربوية العلوم

 دراسات وادابها، العربية اللغة

ادبية دراسات اللغوية،

 بن البيت،الحسين األردنية،اليرموك،مؤتة،الهاشمية،ال

 العلوم االوسط،جدارا، الزرقاء،الشرق طالل،البترا،فيالدلفيا،جرش،

االسالمية

52418%

 دبلوماسية، دراسات سياسية، علوم

 دراسات دولية، عالقات دراسات

االنسان حقوق والنزاع، السالم

 التطبيقية،الشرق البيت،العلوم األردنية،اليرموك،مؤتة،الهاشمية،ال

االوسط
54822%

%80اليرموكاالنثربولوجيا

%9432االسالمية العلوم مؤتة، اليرموك، االردنية،التاريخ

%1296.20مؤتة اليرموك، االردنية،الجغرافيا

 عمل الجريمة، علم االجتماع، علم

اجتماعي
%11813.60مؤتة اليرموك، االردنية،

%8040االهلية عمان االردنية،اكلينيكي نفس علم النفس، علم

%933.30االردنيةالفلسفة

%2917.20االردنيةومعلومات مكتبات

1701316568البكالوريوساالجنبية اللغات

82037882البكالوريوسالشريعة

 االداب

 والعلوم

 االجتماعية

واالنسانية

1539ماجستير



 الطاقات

االستيعابية

 عدد

الطلبة

 مشبع

 مطلوب

 حسب

 الطاقة

االستيعابية

 التخصص وضع

 الخدمة ديوان حسب

المدنية
البرنامجالعائلة

 الطاقة مجموع

االستيعابية

 المجموع

للطلبة الكلي
تطرحها التي الجامعاتتحتها تندرج التي التخصصات

 نسبة

الوافدين

 ادارة االعمال، ادارة

 ،(..اقتصاد، محاسبة،)/اعمال

االعمال ريادة

 العقبة،اليرموك،مؤتة،الهاشمية،ال/ األردنية،األردنية

 اإلسراء، االردنية، األلمانية ،(الجامعية عمان السلط،)البيت،البلقاء

 الزرقاء، العربية، عمان سمية، االميرة المفتوحة، العربية البترا،

االسالمية العلوم االوسط، الشرق الزيتونة، االهلية، عمان

17679.20%

%5328.50العربية عمان البيت، ال مؤتة، اليرموك، االردنية،ادارة عامة، ادارة

 المعلومات نظم المحاسبة،

المحاسبية

 البيت، ال مؤتة، اليرموك، العقبة،/ األردنية األردنية،

 التطبيقية، العلوم جرش، االهلية، اربد اإلسراء، ،(المركز)البلقاء

 العلوم جدارا، االوسط، الشرق الزيتونة، الزرقاء، ، العربية عمان

االسالمية

84316%

تسويق
الزيتونة الزرقاء، ، العربية عمان التطبيقية، العلوم البترا، األردنية،

22714%

 تمويل، ومصارف، مالية مالية،

اسالمية مصارف

 عمان)البلقاء البيت، ال الهاشمية، مؤتة، اليرموك، األردنية،

 اإلسراء، التقنية، الطفيلة طالل، بن الحسين ،(والمركز االدارية،

 عمان التطبيقية، العلوم جرش، فيالدلفيا، البترا، االهلية، اربد

 الشرق الزيتونة، االهلية، عمان الوطنية، عجلون الزرقاء، العربية،

 العقبة مادبا، في االمريكية االسالمية، العلوم جدارا، االوسط،

للتكنولوجيا

66277%

%5114العربية عمان اليرموك،ادارية معلومات نظم

%1521جدارا العربية، عمان ،(المركز) البلقاءالبشرية الموارد ادارة

 ومصرفية، مالية ومصارف، تمويل

اسالمية مصارف

 العربية، عمان البيت، ال الهاشمية، الهاشمية، اليرموك، األردنية،

االسالمية العلوم
4599%

%2217البيت ال مؤتة، اليرموك، االردنية،االعمال اقتصاد اقتصاد،

%490(المركز) البلقاءمشاريع وادارة تخطيط

%5110جدارا االوسط، الشرقااللكترونية االعمال

 تربوية، اصول تربوية، ادارة

تربوي اشراف تربية،

 العربية البلقاء، البيت، ال مؤتة،الهاشمية، األردنية،اليرموك،

جدارا االوسط، الشرق العربية، عمان جرش، المفتوحة،
50319%

 تربوي، نفس علم نفسي، ارشاد

نفسية وصحة ارشاد
%67910العربية عمان الهاشمية، مؤتة، اليرموك، ، األردنية،

%15337االسالمية العلوم ، العربية عمان اليرموك، األردنية،تعلم صعوبات خاصة، تربية

%388االسراءاطفال رياض

 التعليم، تقنيات التعليم، تكنولوجيا

التربية في االتصاالت تكنولوجيا
%2050.5المفتوحة العربية البيت، ال الهاشمية، اليرموك،

تدريس واساليب مناهج

 طالل، بن الحسين البيت، مؤتة،الهاشمية،ال اليرموك، األردنية،

 العلوم االوسط، الشرق ، العربية جرش،عمان التقنية، الطفيلة

االسالمية

96217%

2712الماجستيرالتربوية العلوم
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 نسبة

الوافدين %1725جدارا مؤتة، اليرموك، االردنية،والتقويم القياس

217الماجستيرالرياضة علوم
 تاهيل رياضي وتدريب ادارة

بدنية تربية رياضي،
%2177مؤتة اليرموك، االردنية،

%2635جرش االردنية،زراعي وارشاد اقتصاد

%1414والتكنولوجيا العلوم االردنية،حيواني انتاج

%534والتكنولوجيا العلوم مؤتة،نباتي انتاج

%80االردنيةومحاصيل بستنة

%1920.5االردنيةازهار تنسيق نبات، وقاية

 طبيعية موارد وبيئة، ومياه اراضي

الجافة باالراضي
%6514.0(المركز)البلقاء الهاشمية، البيت ال األردنية،

 زراعية، حيوية تقنيات) اخرى

(الجافة االراضي في مناخية تغيرات
%2313الهاشمية االردنية،

%2015االردنيةالغذاء تكنولوجيا علم

%234اليرموكاحصاء

دقيقة احياء حياتية، علوم
 الهاشمية، والتكنولوجيا، العلوم مؤتة، اليرموك، األردنية،

البيت ال
37713%

%7743الهاشمية البيت، ال اليرموك، االردنية،ارض علوم جيولوجيا،

الرياضيات
 البيت، ال والتكنولوجيا، العلوم مؤتة، اليرموك، األردنية،

الزرقاء االهلية، اربد طالل، بن الحسين ،(المركز)البلقاء
4107%

 وحيوية، طبية فيزياء فيزياء،

نووية فيزياء

 البيت، ال الهاشمية، والتكنولوجيا، العلوم مؤتة، اليرموك، األردنية،

(المركز)البلقاء
2677%

كيمياء
 البيت، ال الهاشمية، والتكنولوجيا، العلوم مؤتة، اليرموك، األردنية،

(المركز )البلقاء
2309%

%280العقبة/االردنيةبحار علوم

 فنون البصرية، والفنون التصميم

اسالمية فنون تشكيلية،
%709االسالمية اليرموك،

%307االوسط الشرقالجرافيكي التصميم

الداخلي التصميم
 الشرق االهلية، عمان الزرقاء، التطبيقية، العلوم البترا،فيالدلفيا،

مادبا في االمريكية االسالمية، العلوم االوسط،
152936%

%5667اليرموك االردنية،الموسيقا

2712الماجستيرالتربوية العلوم
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 البيطري

 والعلوم

الزراعية

401الماجستير

1412الماجستيرالطبيعية العلوم
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1685الماجستير



 الطاقات

االستيعابية
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الطلبة

 مشبع
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االستيعابية
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 نسبة

الوافدين

1141الماجستيرالقانون
 خاص، قانون عام، قانون قانون،

...اداري، قانون

 جرش، االهلية، اربد اإلسراء، البيت، ال مؤتة، األردنية،اليرموك،

 الزيتونة، االهلية، عمان الوطنية، عجلون الزرقاء، العربية، عمان

االسالمية العلوم جدارا، االوسط، الشرق

114126%

%18831البيت ال مؤتة، االردنية،الدين اصول

 الدعوة العقيدةالحديث، التفسير،

االسالمي واالعالم
%16142االسالمية االردنية،

%1384اسالمية ودراسات شريعة

%1735االسالمية االردنية،قرانية قراءات

%49041االسالمية العلوم جرش، البيت، ال مؤتة، اليرموك، األردنية،واصوله فقه

%81220والتكنولوجيا العلوم االردنية،والجراحة الطب

صيدالنية علوم صيدلة
 التطبيقية، العلوم البترا، والتكنولوجيا،اإلسراء، األردنية،العلوم

الزيتونة االهلية، عمان
41829%

%9328والتكنولوجيا العلوم االردنية،االسنان طب

%18023الهاشمية والتكنولوجيا، العلوم االردنية،طبية مختبرات طبية، تحاليل

%50االلمانيةالبصري التاهيل اعادة

 التغذية الغذائي، والتصنيع التغذية

والحميات
%11313والتكنولوجيا العلوم االردنية،

 رعاية سريري، تمريض التمريض،

... تلطفية،

 التطبيقية، العلوم الهاشمية، والتكنولوجيا، العلوم مؤتة، األردنية،

الزيتونة
4435%

%4212االردنيةونطق سمع

%12113االهلية عمان مؤتة، اليرموك، االردنية،والكترونيات اتصاالت هندسة

 طرق،)مدنية هندسة

....انشاءات،جسور،

 ،(التكنولوجية الهندسة)البلقاء والتكنولوجيا، العلوم مؤتة، األردنية،

االهلية عمان االردنية، األلمانية
4766%

 انظمة هندسية، مشاريع ادارة

....الجودة، البناء،
%36124الزيتونة سمية، االميرة اإلسراء، الهاشمية، مؤتة، األردنية،

%1987االلمانية والتكنولوجيا، العلوم اليرموك، االردنية،شبكات هندسة حاسوب، هندسة

%1194والتكنولوجيا العلوم اليرموك، االردنية،صناعية هندسة

%2184الهاشمية والتكنولوجيا، العلوم مؤتة، االردنية،ميكانيك هندسة

994الماجستيرالشريعة علوم
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والصحية
2106الماجستير

 العلوم
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1997الماجستير
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 مطلوب
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 الطاقة مجموع

االستيعابية

 المجموع

للطلبة الكلي
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 نسبة

الوافدين كهربائية هندسة
 االميرة التقنية، الطفيلة والتكنولوجيا، العلوم اليرموك، األردنية،

سمية
1967%

 معمارية، هندسة العمارة، هندسة

معماري حفاظ
%28410والتكنولوجيا العلوم االردنية،

%2429فيالدلفيا ،(التكنولوجية الهندسة)البلقاءالميكاترونكس هندسة

الحاسوب علم

 البلقاء، البيت، ال والتكنولوجيا، العلوم مؤتة، اليرموك، األردنية،

 ، العربية عمان سمية، االميرة التطبيقية، العلوم فيالدلفيا، البترا،

االوسط الشرق الزيتونة، الزرقاء،

67811%

%313االردنيةالشبكة ذكاء

 نظم المعلومات، انظمة ادارة

الحاسوبية المعلومات
%2253اليرموك االردنية، الهاشمية،

%5052االسراء الهاشمية،البرمجيات هندسة

%480للتكنولوجيا سمية االميرةالرقمية الجرائم امن

 الفرنسية،) االوروبية اللغات

...االيطالية، االلمانية، االسبانية،
%415االلمانية الهاشمية، اليرموك، االردنية،

الترجمة وادابها، االنجليزية اللغة

 البترا، االردنية، األلمانية البيت، ال الهاشمية، اليرموك، األردنية،

 االهلية، عمان الزرقاء، جرش، فيالدلفيا، المفتوحة، العربية

جدارا االوسط، الشرق الزيتونة،

63918%

%1656والتكنولوجيا العلوم اليرموك، مؤتة، االردنية،لغويات

%415مؤتة الهاشمية، اليرموك، االردنية،سياحي وارشاد اثار

 ادارة سياحية، ادارة فنادق، ادارة

وشراب طعام
%783مؤتة الهاشمية، اليرموك، االردنية،

%484اليرموكالنقوش التراثية، المصادر صيانة

%12618اليرموكوالتلفزيون االذاعة

 الصحافة، واالعالم، الصحافة

واالعالن العامة العالقات االعالم،
%8322جدارا االوسط، الشرق البترا،

 دراسات وادابها، العربية اللغة

ادبية دراسات اللغوية،
%30939817االسالمية العلوم البيت، ال الهاشمية، مؤتة، اليرموك، االردنية،

%014018االسالمية العلوم مؤتة، االردنية،سياسية علوم

%358013.80مؤتة اليرموك، االردنية،التاريخ

%335413االردنيةالجغرافيا

%6412720.50مؤتة االردنية،جريمة علم اجتماع، علم

%175726االردنيةالفلفسة

%66656.20االسالميةاعمال ادارة

845ماجستيراالجنبية اللغات

 االثار

والسياحة
167الماجستير

 العلوم

الهندسية
1997الماجستير

 تكنولوجيا

المعلومات
1032الماجستير

 الصحافة

واالعالم
209ماجستير

 االداب

 والعلوم

 االجتماعية

واالنسانية

458856الدكتوراه

140433الدكتوراهاالدارية العلوم
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 نسبة

الوافدين %08323االسالميةادارة

%2000مؤتةاالستراتيجية ادارة

%06626االسالميةالمحاسبة

%5410215االردنيةاالعمال اقتصاد اقتصاد،

%011744.50االسالمية اليرموك،اسالمية مصارف
 تربوية، اصول تربوية، ادارة

تربوي اشراف تربية،
%21949623اليرموك/ االردنية

 نفس تربوي،علم نفسي،ارشاد ارشاد

وتقويم قياس/تربوي
%42874717االسالمية العلوم مؤتة، اليرموك، االردنية،

%9612227االسالمية العلوم االردنية،خاصة تربية

%25852916االسالمية العلوم اليرموك، االردنية،تدريس واساليب مناهج

%331472االردنيةرياضية تربية33147الدكتوراهالرياضة علوم

%3370االردنيةومحاصيل بستنة

%3360االردنيةنبات وقاية

%02313االردنيةوبيئة ومياه اراضي

%12120االردنيةالغذاء تكنولوجيا علم

%14119621االسالمية العلوم اليرموك، االردنية،العقيدة الحديث، الدين، اصول

%334115اليرموكاسالمية تربية

%02025االسالميةقرانية قراءات

 الشرعي، القضاء واصوله، فقه

االسالمية العقيدة
%18122832االسالمية العلوم البيت، ال مؤتة، االردنية،

%842828االردنيةصيدلة

%171718االردنيةالغذائي والتصنيع التغذية

%235215االردنيةتمريض

%202421االردنيةحياتية علوم

%33186االردنيةارض علوم جيولوجيا،

%25778االردنيةالرياضيات

%40534االردنيةفيزياء

%20430االردنيةكيمياء
 الفنون

والتصميم
%01145االسالمية العلومالداخلي التصميم011الدكتوراه

%022531االسالمية العلوم االردنية،خاص/عام قانون،0225الدكتوراهالقانون

%5011526االردنيةاللغويات  االنجليزية، اللغة50115الدكتوراهاالجنبية اللغات
 تكنولوجيا

المعلومات
%485718للتكنولوجيا سمية االميرة االردنية،حاسوب علم4857الدكتوراة

26230626067924254583284597

1894

 الطبية العلوم

والصحية
8297الدكتوراه

138215الدكتوراهالطبيعية العلوم

 الطب

 البيطري

 والعلوم

الزراعية

8948الدكتوراه

481485الدكتوراهالشريعة علوم

140433الدكتوراهاالدارية العلوم

1001الدكتوراهالتربوية العلوم


