
الحدود الدنيا لمعدلت القبول التنافسية للعام الجامعي

2022/10/3التاريخ:وحدة تنسيق القبول الموحد

14صفحة:  / 2023 / 2022

أعوام سابقةالتخصص في كلية المجتمعالتخصص في الجامعة عام حالي

جامعة اليرموك

 89.30 90.60الصيدلةالصيدلة

مساعدو الصيدلة

 93.30 0.00إلكترونيات الطيرانهندسة اللكترونيات

الطيران

هندسة الطيران/الكترونيات/الطيران

اللكترونيات / الطيران

هندسة الطيران

 95.60 0.00الشبكاتهندسة التصالت

التصالت العامة

المقاسم

اتصالت محلية/راديو

اتصالت محلية / تراسل

الهندسة اللكترونية / التصالت الثابتة

التصالت اللكترونية

تكنولوجيا التصالت

التصالت المحملة الرقمية

الشبكات السلكية المحملة

الشبكات السلكية واللسلكية

هندسة التصالت

التصالت

الشبكات السلكية المحلية

المقاسم اللكترونية الرقمية

التصالت وشبكات الحاسوب

 0.00 82.90تكنولوجيا الطاقة الشمسيةهندسة القوى الكهربائية

هندسة الطاقة الشمسية

تكنولوجيا الطاقة

 85.00 0.00تكنولوجيا الطاقة المتجددةهندسة القوى الكهربائية

 90.70 0.00أمن المعلومات والشبكاتعلوم الحاسوب

 90.80 0.00إدارة العمال وأنظمة المكاتبتكنولوجيا معلومات العمال

السكرتاريا واعمال المكاتب

ادارة مكاتب وسكرتاريا

الطباعة والسكرتاريا

السكرتاريا

السكرتاريا الطبية

السكرتاريا والسجلت الطبية

اعداد معلمي الطباعة والسكرتاريا

السجل الطبي

السكرتاريا والسجل الطبي

التجارة وادارة المكاتب

السكرتاريا التنفيذية

14صفحة   /



الحدود الدنيا لمعدلت القبول التنافسية للعام الجامعي

2022/10/3التاريخ:وحدة تنسيق القبول الموحد

24صفحة:  / 2023 / 2022

أعوام سابقةالتخصص في كلية المجتمعالتخصص في الجامعة عام حالي

جامعة اليرموك

 92.20 0.00أمن المعلومات والشبكاتالمن السيبراني

 0.00 74.30العلـــومالكيمياء

 92.60 0.00إدارة العمال وأنظمة المكاتبالدارة العامة

السكرتاريا التنفيذية

التجارة وادارة المكاتب

السكرتاريا والسجل الطبي

السجل الطبي

اعداد معلمي الطباعة والسكرتاريا

السكرتاريا والسجلت الطبية

السكرتاريا الطبية

السكرتاريا

الطباعة والسكرتاريا

ادارة مكاتب وسكرتاريا

السكرتاريا واعمال المكاتب

 0.00 81.30المحاسبةالمحاسبة

 0.00 77.10إدارة العمالالعلوم المالية والمصرفية

 91.00 0.00إدارة العمال وأنظمة المكاتبالقتصاد

السكرتاريا واعمال المكاتب

ادارة مكاتب وسكرتاريا

الطباعة والسكرتاريا

السكرتاريا

السكرتاريا الطبية

السكرتاريا والسجلت الطبية

اعداد معلمي الطباعة والسكرتاريا

السجل الطبي

السكرتاريا والسجل الطبي

التجارة وادارة المكاتب

السكرتاريا التنفيذية

 0.00 70.00الصلح والتأهيلعلم الجتماع والخدمة الجتماعية

 90.10 80.00التربية الخاصةالرشاد النفسي

القياس والتشخيص لضطرابات التوحد

التخلف العقلي

العوق البصري

السمع والنطق

العوق السمعي

العوق العقلي

24صفحة   /



الحدود الدنيا لمعدلت القبول التنافسية للعام الجامعي

2022/10/3التاريخ:وحدة تنسيق القبول الموحد

34صفحة:  / 2023 / 2022

أعوام سابقةالتخصص في كلية المجتمعالتخصص في الجامعة عام حالي

جامعة اليرموك

 0.00 85.90العوق العقليتربية الطفل / إناث

العوق السمعي

السمع والنطق

العوق البصري

التخلف العقلي

القياس والتشخيص لضطرابات التوحد

التربية الخاصة

 84.10 75.80علوم الشريعة السلميةأصول الدين

الشريعة السلمية

العلوم الشرعية

علوم الشريعة والحضارة السلمية

علوم الشريعة

التربية السلمية

الفقه الشافعي

الفقه المالكي

القراءات والدراسات القرآنية

القراءات القرانية

الوعظ والرشاد

التلوة وعلوم القران

المامة والوعظ

القراءات

الفقه الحنفي

 0.00 75.70الفقه الحنفيالدراسات السلمية / التربية السلمية

القراءات

المامة والوعظ

التلوة وعلوم القران

الوعظ والرشاد

القراءات القرانية

القراءات والدراسات القرآنية

الفقه المالكي

الفقه الشافعي

التربية السلمية

علوم الشريعة

علوم الشريعة والحضارة السلمية

العلوم الشرعية

الشريعة السلمية

علوم الشريعة السلمية

34صفحة   /



الحدود الدنيا لمعدلت القبول التنافسية للعام الجامعي

2022/10/3التاريخ:وحدة تنسيق القبول الموحد

44صفحة:  / 2023 / 2022

أعوام سابقةالتخصص في كلية المجتمعالتخصص في الجامعة عام حالي

جامعة اليرموك

 0.00 79.30علوم الشريعة السلميةالدراسات السلمية / الدراسات السرية

الشريعة السلمية

العلوم الشرعية

علوم الشريعة والحضارة السلمية

علوم الشريعة

التربية السلمية

الفقه الشافعي

الفقه المالكي

القراءات والدراسات القرآنية

القراءات القرانية

الوعظ والرشاد

التلوة وعلوم القران

المامة والوعظ

القراءات

الفقه الحنفي

 81.50 74.70التصميم البداعي والملتيميدياالتصميم والفنون التطبيقية

التصميم الجرافيكي والملتيميديا

تصميم الميديا الرقمية

الملتيميديا

الميديا الرقمية

التصميم الداخلي

ديكور وتصميم داخلي

التصميم الجرافيكي

التصميم الجرافيكي الرقمي

فنون التصميم الداخلي والديكور

 86.00 85.30تصميم الزياء وتصنيع الملبسالتصميم والفنون التطبيقية

تصميم الزياء وإنتاج الملبس

تصميم وصناعة المنسوجات

الزياء وتكنولوجيا اللبسة

تصميم وطباعة المنسوجات

تصميم الزياء

 0.00 91.30التربية الموسيقيةالموسيقا

الموسيقى

العلوم الموسيقية

 90.90 0.00أمن المعلومات والشبكاتعلم البيانات والذكاء الصطناعي

44صفحة   /


