وحدة تنسيق القبول الموحد

2018/9/29

التاريخ:

الحدود الدنيا لمعدلت القبول التنافسية للعام الجامعي

/ 2018

صفحة:

2019

1

/

4

جامعة اليرموك
التخصص في الجامعة
الصيدلة

التخصص في كلية المجتمع
مساعدو الصيدلة

عام حالي
87.30

أعوام سابقة
85.50

الصيدلة
الهندسة المدنية /ادارة النشاء

أبنية وانشاءات

82.60

85.80

طرق وجسور
هندسة الطرق
الهيدرولوجيا
الهندسة المدنية
الطرق
هندسة التصالت

هندسة التصالت

79.60

0.00

تكنولوجيا التصالت
التصالت
الشبكات
التصالت العامة
المقاسم
اتصالت محلية/راديو
اتصالت محلية  /تراسل
الهندسة اللكترونية  /التصالت الثابتة
الشبكات السلكية المحلية
التصالت اللكترونية
المقاسم اللكترونية الرقمية
التصالت المحملة الرقمية
الشبكات السلكية المحملة
الشبكات السلكية واللسلكية
هندسة التصالت

هندسة التصالت وشبكات الحاسوب

76.60

0.00

هندسة القوى الكهربائية

هندسة قوى

76.40

0.00

الهندسة الكهربائية/قوى ثلث سنوات
نظم القوى الكهربائية
هندسة القوى الكهربائية

اوتوترونكس المركبات الثقيلة

0.00

77.80

نظم المعلومات الدارية

نظم المعلومات الدارية

81.10

0.00

الكيمياء

الصيدلة

85.50

80.90

مساعدو الصيدلة

صفحة

1

/

4
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التاريخ:

الحدود الدنيا لمعدلت القبول التنافسية للعام الجامعي

/ 2018

صفحة:

2019

2

/

4

جامعة اليرموك
التخصص في الجامعة
إدارة العمال

التخصص في كلية المجتمع
السكرتاريا واعمال المكاتب

عام حالي
85.30

أعوام سابقة
0.00

ادارة مكاتب وسكرتاريا
السجل الطبي
السكرتاريا والسجل الطبي
الطباعة والسكرتاريا
التجارة وادارة المكاتب
السكرتاريا
السكرتاريا الطبية
السكرتاريا التنفيذية
السكرتاريا والسجلت الطبية
اعداد معلمي الطباعة والسكرتاريا
ادارة العمال وانظمة المكاتب
إدارة العمال

ادارة العمال

78.40

78.00

المحاسبة

المحاسبة

84.90

0.00

العلوم المالية والمصرفية

العلوم المالية والمصرفية

82.90

0.00

الدراسات المصرفية والمالية السلمية
الدراسات المصرفية والمالية
الدارة المالية والمصرفية
الضريبة الجمركية والمالية
العلوم المصرفية
الدراسات المصرفية والمالية/السلمية
الدراسات المصرفية المالية/البنك المركزي
علم الجتماع والخدمة الجتماعية

التنمية الجتماعية

81.60

0.00

التعاون
الخدمة الجتماعية
الشريعة السلمية

الفقه وأصوله

المامة والوعظ
علوم الشريعة
التربية السلمية
القراءات
علوم الشريعة السلمية
القراءات القرانية
الوعظ والرشاد
العلوم الشرعية
التلوة وعلوم القران
علوم الشريعة والحضارة السلمية

صفحة

2

/

4

84.50

80.10
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الحدود الدنيا لمعدلت القبول التنافسية للعام الجامعي

/ 2018

صفحة:

2019

3

/

4

جامعة اليرموك
التخصص في الجامعة
أصول الدين

التخصص في كلية المجتمع
علوم الشريعة والحضارة السلمية

عام حالي
80.70

أعوام سابقة
0.00

التلوة وعلوم القران
العلوم الشرعية
الوعظ والرشاد
القراءات القرانية
علوم الشريعة السلمية
القراءات
التربية السلمية
علوم الشريعة
المامة والوعظ
الشريعة السلمية
الدراسات السلمية/التربية السلمية

الشريعة السلمية

0.00

79.70

المامة والوعظ
علوم الشريعة
التربية السلمية
القراءات
علوم الشريعة السلمية
القراءات القرانية
الوعظ والرشاد
العلوم الشرعية
التلوة وعلوم القران
علوم الشريعة والحضارة السلمية
ادارة الخدمات السياحية

الدارة السياحية

82.00

0.00

ادارة مكاتب السياحة والسفر
الدلء السياحيين
الدارة السياحية والطيران
الدارة السياحية
إدارة السياحة والضيافة
الدارة الفندقية

إدارة الفنادق والمطاعم

74.90

0.00

هندسة العمارة

الهندسة المعمارية

83.30

0.00

الرسم المعماري
الرسم المعماري وحساب الكميات
التصميم والفنون التطبيقية

التصميم الجرافيكي الرقمي
التصميم الجرافيكي

صفحة

3

/

4

82.00

80.40
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التاريخ:

الحدود الدنيا لمعدلت القبول التنافسية للعام الجامعي

/ 2018

صفحة:

2019

4

/

4

جامعة اليرموك
التخصص في الجامعة
الدراما

التخصص في كلية المجتمع
السينما والتلفزيون
فنون المسرح
فنون التلفزيون
فنون المسرح والسينما والتلفزيون/ف.تلفزيو
فنون المسرح والسينما والتلفزيون/ف.مسرح
فنون المسرح والسينما والتلفزيون
إنتاج وإخراج تلفزيوني

صفحة

4

/

4

عام حالي
78.30

أعوام سابقة
0.00

