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 يةاألردن الجامعةطلبة : ثانياا 

لرلبرررر  ولرلبرررة  ( 34363) 2111/ 2111ن  ررري الناثرررة لانررررم الد ايررري بارررغ عررردد اللابرررة الدا يرررث
 الألرمنرررةو ثمرررر ثاررري ع  رررر  مفصرررال  إلحصررررلثرج لابرررة . إنررررث%( 61)ذنرررو   و%( 31)بنيررربة 
 .2111/ 2111ثة و ض عدد من المزمث اج خالو النرم الد ايي الحرلي اا دن

 : ية حسب الجنساألردن الجامعةتوتيع طلبة  ( أ

زوزثر لابة الألرمنة اا دنثة  ي ناثرج الألرمنة ومنر د ر وم انز ر و قر  ( 11)ام    الألدووثبثن 
 . لاناثة

 والألنا زوزثر لابة الألرمنة اا دنثة حيل مزمث ن الناثة(: 11)ألدوو  ام 

 الكلية أو المعهد
 عدد الطلبة حسب الجنس

 المجموع الكلي
 أنثى ذكر

 8993 3705 313 اآلداب
 4381 .103 3143 األعمال
 8914 3104 570 العلوم

 8894 371 533 الحقوق
 193 553 310 التمريض
 8481 71. 417 الزراعة

 314 181 153 التربية الرياضية
 8435 3011 418 الشريعة
 8193 3780 133 الصيدلة
 8345 718 31. الطب

 8511 80.0 4.0 العلوم التربوية
 984 830 304 الفنون

 8535 8844 183 يةاللغات األجنب
 5131 8581 1145 الهندسة والتكنولوجيا
 8311 3087 50. تكنولوجيا المعلومات

 188 581 3.1 طب األسنان
 383 4.7 318 علوم التأهيل
 413 830 343 معهد اآلثار

 818 837 54 معهد العمل االجتماعي
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 الكلية أو المعهد
 عدد الطلبة حسب الجنس

 المجموع الكلي
 أنثى ذكر

 883 10 .1 الدراسات الدولية
 93 84 38 معهد اللغة العربية

 88 83 3 راسات المرأةد
 85 37 1 دراسات اإلسالم
 94939 88983 88191 المجموع الكلي

 %811 %35 %95 %النسبة المئوية 
 

 ن عدد اللرلبرج اإلنرث ثفوض عدد اللابة الذنو   ي عدد نبث  من ( 11)ثالحظ من ألدوو  ام 
الحقرروض  والز اعررة  واللرر ثنة   ناثررة ا دال  وناثررة ااعمرررو  وناثررة النارروم  وناثررة: الناثرررج  معررو

والناروم الز بوثررة  والصررثدلة  ولث  ررر   ري حررثن نرررن عرردد الررذنو  ثفروض عرردد اللرلبرررج اإلنرررث  رري 
ناثة اللل  وناثرة الهنديرة والزننولوألثرر  وناثرة : نردثمثة  و يعدد ااثو من الناثرج والمنر د اا

مقربررو %( 31)ننررو  الألرمنررة رري  لررذنو اللابررة االز بثررة ال ثر ررثة  وبلررنو عرررم  قررد نرنررج نيرربة 
 . زمعو نيبة اللرلبرج اإلنرث%( 61)
 

 .ثة حيل الناثة والألنااا دن الألرمنةزوزثر لابة ( 21)وثبثن اللنو  ام 
 

 
 ثة حيل الناثة والألنااا دن الألرمنةالزمعثو البثرني لزوزثر لابة (: 21)لنو  ام 
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 الألرمنةلابة زوزثر لانيبة الملوثة ل برلقلرعرج الدال ثة الزمعثو البثرني( 26)ثبثن اللنو  ام نمر 
 .ثة و قر  لمزمث  الألنااا دن

 

 
 ثة و قر  لمزمث  الألنااا دن الألرمنةالزمعثو البثرني لانيبة الملوثة للابة (: 26)لنو  ام 

 
 : ية حسب البرنامج األكاديمياألردن الجامعةتوتيع طلبة ( ب

المازحقثن  ي الب ام  اانردثمثة المخزافة  ري ناثررج الألرمنرة وم انز رر  و ثمر ثزناض بكعداد اللابة
زوزثررررر اللابررررة عاررررل ( 16)ألرررردوو  اررررم  ثبررررثن  2111/ 2111ومنر ررررد ر خررررالو النرررررم الألرررررمني 

 .الب ام  اانردثمثة و قر  لاناثة

 ةالناثالب نرم  اانردثمي و زوزثر لابة الألرمنة اا دنثة حيل مزمث ن (: 16)ألدوو  ام 
 :عدد الطلبة حسب البرنامج األكاديمي الكلية أو المعهد

 دكتوراه ماجستير دبلوم مهني بكالوريوس
 330 378 0 8004 اآلداب
 11 811 0 45.4 األعمال
 3. 3.5 0 8011 العلوم

 81 37 0 .331 الحقوق
 .1 40 0 357 التمريض
 47 18 0 3813 الزراعة

 81 17 0 384 التربية الرياضية
 337 388 0 3883 الشريعة
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 30 77 0 .3.4 الصيدلة
 887 300 0 3131 الطب

 103 107 317 3715 العلوم التربوية
 0 35 0 ..8 الفنون

 84 31 0 8471 اللغات األجنبية
 30 851 0 5305 الهندسة والتكنولوجيا
 0 317 0 37.0 تكنولوجيا المعلومات

 0 13 0 315 طب األسنان
 0 3 0 381 علوم التأهيل
 0 33 0 1.5 معهد اآلثار

 0 87 0 844 معهد العمل االجتماعي
 0 .33 0 0 الدراسات الدولية
 0 13 0 0 معهد اللغة العربية
 0 88 0 0 دراسات المرأة

 0 85 0 0 دراسات اإلسالم
 8885 8818 811 91113 المجموع الكلي

 9.84 3.35 1.54 13.51 %النسبة المئوية 

ب نررم  :   المزمعارة  رياا بنرةعال الب ام  اانردثمثرة  الألرمنةزوزثر لابة ( 16)و  ام ثبثن ألدو 
ثالحرظ  ن بنر  المنر رد اانردثمثرة ارد و البنرلو وثا  والدباوم المهنري  والمرأليرزث   والردنزو اه  

 منهرد الد ايررج الدولثرة  ومنهرد الامرة: اازص ج عال ب نرم  المرأليزث   قل  نمرر  رو الحررو  ري
الن بثة  وم نز د ايرج الم  ة  ومنهد د ايرج اإليالم  وثظه  من الألدوو  ن ألمثر الناثررج  و 

 (.المرأليررررزث   و الرررردنزو اه  و ناثهمررررر)المنر ررررد اانردثمثررررة زلررررزمو عاررررل برررر ام  لاد ايرررررج الناثررررر 
 وبلررنو عرررم   قررد نرنررج نيرربة اللابررة المازحقررثن بب نرررم  البنرررلو ثوا  رري ااعاررل عاررل ميررزوى

 %(. 11.17) زهم قد بامج نيب  (زينة  علر  مألموت اللابة) ننو الألرمنة

ثررة و قررر  لمزمثرر  اا دن الألرمنررةلابررة نرردد الزمعثررو البثرررني لانيرربة الملوثررة ل( 27)وثبررثن اللررنو  اررم 
  .الب نرم  اانردثمي الذن الزحض به
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 ثة و قر  لمزمث  الب نرم  اانردثمياا دن ألرمنةاللابة زوزثر الزمعثو البثرني لانيبة الملوثة ل(: 27)لنو  ام 

 : ية حسب نوع البرنامجاألردن الجامعة البكالوريوس في توتيع طلبة( ج

ميررر  الب نرررم  : الألرمنررة اا دنثررة عاررل ميررر ثن مررن الزناررثم   مرررالبنرررلو ثوا  رري ثزرروزت لابررة 
و قررر   الميررر ثناللابررة عاررل  زوزثررر( 17)ألرردوو  اررم ثبررثن النررردن الزنر يرري  والميررر  المرروزان  و 

 .لاناثة

 ثة حيل نوت الب نرم  الذن الزحقوا به والناثةاا دن الألرمنةزوزثر لابة (: 17)ألدوو  ام 

 الكلية أو المعهد
 نوع البرنامج

 المجموع
 موازي عادي تنافسي

 8114 741 3833 اآلداب
 4534 3.33 8371 األعمال
 8119 .11 3844 العلوم

 8893 148 7.7 الحقوق
 351 834 441 التمريض
 8818 888 .305 الزراعة

 384 333 431 التربية الرياضية
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 الكلية أو المعهد
 نوع البرنامج

 المجموع
 موازي عادي تنافسي

 8883 8.3 10. الشريعة
 8343 115 3334 الصيدلة
 8981 543 777 الطب

 8115 587 3851 العلوم التربوية
 833 84 875 الفنون

 8419 3058 3483 اللغات األجنبية
 5315 3.43 .135 الهندسة والتكنولوجيا
 8131 103 .1. تكنولوجيا المعلومات

 315 8.7 111 طب األسنان
 381 853 177 علوم التأهيل
 935 88 171 معهد اآلثار

 844 10 834 معهد العمل االجتماعي
 1 0 0 الدراسات الدولية
 1 0 0 دراسات المرأة

 1 0 0 معهد اللغة العربية 
 1 0 0 دراسات اإلسالم

 91113 88153 83181 الكليالمجموع 
 811 95.39 34.11 %النسبة المئوية 

 
ثقر ل عاعري   ن عدد اللابة المازحقثن و ض الب نرم  الزنر يي النردن( 17)ثبثن ألدوو  ام 

   مر عدد اللابرة %64.17لرلبر  بنيبة  11721 عدد م باغ عدد اللابة  ي الألرمنة   قد
 %.31.13لرلبر  ولرلبة بنيبة  11111زن  قد باغ المازحقثن و ض ب نرم  الزناثم الموا

لانيرربة الملوثررة لزوزثررر لابررة  برلقلرعرررج الدال ثررة الزمعثررو البثرررني( 21)وثبررثن اللررنو  اررم 
 . نوت الب نرم  الد اييثة و قر  لمزمث  اا دن الألرمنة

 



63 

 

 
ثة اا دن الألرمنةالبنرلو ثوا  ي بة الزمعثو البثرني برلقلرعرج الدال ثة لانيبة الملوثة لزوزثر لا( 21)لنو  ام 

 و قر  لمزمث  نوت الب نرم  الد ايي
 
 :ية حسب المستوى الدراسياألردن الجامعةتوتيع طلبة ( د

المخزافرة  بردءا  الألرمنة اا دنثة عال الميزوثرج الد ايثة البنرلو ثوا  ي ومن حثث زوزثر لابة 
( 11)ألرردوو  اررم ديررة  رري بنرر  الناثرررج   ثبررثن بلابررة اليررنة ااولررل  وانزهرررء بلابررة اليررنة الير

 .زوزثر اللابة عال  ذه الميزوثرج الد ايثة و قر  لاناثة
 

ينة  ولل  وعرنثة  )ثة حيل الناثة والميزوى الد ايي اا دن الألرمنةزوزثر لابة (: 11)ألدوو  ام 
 (  وخرمية  ويرديةوعرلعة  و ابنة

 الكلية أو المعهد
 :بكالوريوس من مستوى السنةعدد الطلبة في مرحلة ال

 السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى
 0 0 434 133 114 140 اآلداب
 0 0 3310 3334 13. .313 األعمال
 0 0 ..4 173 184 114 العلوم

 0 0 871 .84 838 400 الحقوق
 0 0 3.1 .38 333 834 التمريض
 0 0 133 834 .37 578 الزراعة

 0 0 4. 385 385 810 ة الرياضيةالتربي
 0 0 830 875 833 475 الشريعة
 73 140 187 480 188 434 الصيدلة
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 الكلية أو المعهد
 :بكالوريوس من مستوى السنةعدد الطلبة في مرحلة ال

 السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى
 331 315 334 831 .88 .15 الطب

 0 0 484 170 188 .33 العلوم التربوية
 0 0 54 41 13 333 الفنون

 0 0 500 440 407 3383 اللغات األجنبية
 0 31.3 110 3314 .11 3433 الهندسة والتكنولوجيا
 0 0 434 433 8.5 335 تكنولوجيا المعلومات

 0 314 7. .38 .38 3.3 طب األسنان
 0 0 301 358 3. 878 علوم التأهيل
 0 0 15 58 .. .80 معهد اآلثار

 0 0 44 17 14 .38 معهد العمل االجتماعي
 0 0 0 0 0 0 الدراسات الدولية
 0 0 0 0 0 0 معهد اللغة العربية

 0 0 0 0 0 0 ت المرأةدراسا
 0 0 0 0 0 0 دراسات اإلسالم
 844 8151 3893 3853 5835 81335 المجموع الكلي

 1.13 3.33 81.83 81.94 81.81 94.15 %النسبة المئوية 

 مرلبثرررررة   الميرررررزوثرج الد ايرررررثة المخزافرررررةعارررررل  الألرمنرررررةزوزثرررررر لابرررررة ( 11)ثبرررررثن ألررررردوو  ارررررم 
ريررررزعنرء اللابرررة الدا يررررثن  ررري ناثرررررج اللرررل  والصررررثدلة  الزخصصررررج زمزرررد ا بنررررة ميرررزوثرج ب
مرن الألردوو  ن عردد اللابرة  ري اليرنة ااولرل  نمرر ثالحرظ والهندية والزننولوألثر  ولل اايرنرن 

 ي ألمثر الزخصصررج ثفروض عردد اللابرة  ري الميرزوثرج الد ايرثة ااخر ى  و بمرر ثنرود ذلر  إلرل 
 رري النرررم الد ايرري الحرررلي مقر نررة بنرردد اللابررة  ألرمنررةالا زفرررت عرردد اللابررة المقبررولثن  رري ناثرررج 

   و لنردم زحقثرض لر ول اعنزقررو لايرنواج الزرلثرة  ري الناثررج الزري المقبولثن  ري اليرنواج اليرربقة
بامررج النيرربة الملوثررة لنرردد اللابررة الدا يررثن برلميررزوثرج وبلررنو عرررم   قررد  .زنزمررد النظرررم اليررنون

  %6.66  و%21.26  و%21.34  و%17.21  و%34.71: اليرررزة عارررل الزررروالي نمرررر ثاررري
 % .1.71و

 الألرمنررةلابررة نرردد لانيرربة الملوثررة ل برلقلرعرررج الدال ثررة الزمعثررو البثرررني( 21)وثبررثن اللررنو  اررم 
 . الميزوى الد ايي لالرللثة و قر  لمزمث  اا دن
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 ثة و قر  لمزمث  الميزوى الد ايي دناا الألرمنةلابة زوزثر الزمعثو البثرني لانيبة الملوثة ل(: 21)لنو  ام 

 
 : الذي تخرجوا منه البرنامج األكاديميحسب الخريجين ية األردن الجامعةتوتيع طلبة ( هر

 2111/ 2111لانررم الد ايري  الخ ثألثنزوزثر لابة الألرمنة اا دنثة ( 11)نمر ثبثن ألدوو  ام 
 .( اهالبنرلو وثا والمرأليزث  والدنزو ) والب نرم حيل الناثة 

 
البنرلو وثا والمرأليزث  ) والب نرم حيل الناثة الخ ثألثن ثة اا دن الألرمنةزوزثر لابة (: 11)ألدوو  ام 

 (والدنزو اه

 الكلية
 :عدد الطلبة الخريجين من برنامج

 المجموع الكلي
 دكتوراه ماجستير بكالوريوس

 185 41 30 738 اآلداب
 8814 5 337 18. األعمال
 111 83 .33 530 العلوم

 813 4 40 818 الحقوق
 951 7 88 183 التمريض
 814 1 84 858 الزراعة

 815 33 34 345 التربية الرياضية
 989 84 43 851 الشريعة
 493 1 48 1.3 الصيدلة
 891 0 71 335 الطب
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 الكلية
 :عدد الطلبة الخريجين من برنامج

 المجموع الكلي
 دكتوراه ماجستير بكالوريوس

 113 51 ..3 558 العلوم التربوية
 43 0 0 .4 الفنون

 153 0 44 738 اللغات األجنبية
 8199 3 34 31. دسة والتكنولوجياالهن

 911 0 38 185 تكنولوجيا المعلومات
 881 0 8 383 طب األسنان
 899 0 33 388 علوم التأهيل
 35 0 7 51 معهد اآلثار

 14 0 . 75 معهد العمل االجتماعي
 81 0 87 0 الدراسات الدولية
 83 0 33 0 معهد اللغة العربية
 3 0 3 0 دراسات المرأة

 3 0 3 0 سات اإلسالمدرا
 1811 831 8115 1115 المجموع الكلي

 811 8.98 88.83 15.49 %النسبة المئوية 

 
من ناثة اخر ى   2111/ 2111زفروج عدد الخ ثألثن خالو النرم  (11)ألدوو  ام  ثالحظ من

مزوارر  نمر  ن اللابة الخ ثألثن من ب نرم  البنرلو ثوا  م اانع  عددا   ي ألمثر الناثررج  و رذا
 رري ظررو زفررروج عرردد اللابررة المازحقررثن برلناثرررج المخزافررة  وزثررردة عرردد اللابررة المازحقررثن بب نرررم  

 قررررد بامررررج النيرررربة الملوثررررة لنرررردد اللابررررة  وعمومررررر   .مقر نررررة ببرررر ام  الد ايرررررج الناثررررر البنرررررلو ثوا
: الي نمرررر ثاررريعارررل الزرررو ( البنررررلو ثوا  والمرأليرررزث   والررردنزو اه) مرررن البررر ام  العالعرررة الخررر ثألثن
 %.2.32  و%12.26و  11.43%

 
 الألرمنررةلابررة زوزثرر لانيرربة الملوثررة ل برلقلرعرررج الدال ثرة الزمعثرو البثرررني( 31)وثبرثن اللررنو  اررم 

 . للرللا الذن زخ   منه الب نرم  اانردثميلاناثة و و قر  الخ ثألثن ثة اا دن
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ثة الذثن زخ ألوا من الب ام  اانردثمثة اا دن الألرمنةة الزمعثو البثرني لانيبة الملوثة للاب(: 31)لنو  ام 

 (البنرلو ثوا  والمرأليزث    والدنزو اه) العالعة
 

 : تقديراتهمحسب الخريجين في آخر دفعة طلبة التوتيع ( و

 2111/ 2111لانررررم الد ايررري  الخررر ثألثنزوزثرررر لابرررة الألرمنرررة اا دنثرررة ( 21)ثبرررثن ألررردوو  ارررم 
 .(ممزرز  وألثد ألدا   وألثد  ومقبوو) وهالزقدث  الذن حققحيل 

 
زخ ألوا  ي آخ  د نة و قر  لازقدث  الذن حصاوا عاثه  الذثن ثةاا دن الألرمنةزوزثر لابة (: 21)ألدوو  ام 

 (ممزرز  وألثد ألدا   وألثد  ومقبوو)

 الكلية أو المعهد
 :عدد الطلبة الخريجين في آخر دفعة الذين حصلوا على تقدير

 مقبول جيد جيد جدا   ممتاز
 873 .85 .35 81 اآلداب
 533 845 375 43 األعمال
 8.8 351 1. 38 العلوم

 380 57 45 30 الحقوق
 .34 11 78 38 التمريض
 .30 1. 41 7 الزراعة

 55 .5 10 3 التربية الرياضية
 57 5. 1. 31 الشريعة
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 الكلية أو المعهد
 :عدد الطلبة الخريجين في آخر دفعة الذين حصلوا على تقدير

 مقبول جيد جيد جدا   ممتاز
 317 387 7. 10 الصيدلة
 80 31 35 37 الطب

 378 377 374 .8 العلوم التربوية
 4 31 85 8 الفنون

 878 317 ..3 54 اللغات األجنبية
 143 111 855 .1 الهندسة والتكنولوجيا
 341 3. .3 37 تكنولوجيا المعلومات

 31 57 48 . طب األسنان
 81 41 17 34 علوم التأهيل
 83 83 30 3 معهد اآلثار

 37 13 38 3 معهد العمل االجتماعي
 0 0 0 0 الدراسات الدولية
 0 0 0 0 معهد اللغة العربية
 0 0 0 0 دراسات المرأة

 0 0 0 0 دراسات اإلسالم
 8141 8888 8111 991 المجموع الكلي

 93.81 98.38 84.91 4.18 %النسبة المئوية 
 

 ري ألمثرر الناثررج ( ممزررز)حصاوا عال زقردث   انخفر  عدد اللابة الذثن (21)ثبثن ألدوو  ام 
وعمومر   قد .  (مقبووألثد ألدا   وألثد  و ) اج ااخ ىزقدث  الاللابة الذثن حصاوا عال مقر نة بندد 

  وعاررل %4.12( ممزرررز)ممررن حصرراوا عاررل زقرردث  بامررج النيرربة الملوثررة لنرردد اللابررة الخرر ثألثن 
 %.31.27( مقبوو)عال زقدث    و %31.62 (ألثد)  وعال زقدث  %24.31( ألثد ألدا  )زقدث  

 
الرذثن زخ ألروا  ري آخرر  د نرة و قرر  لزقرردث ازهم  لنردد اللابررةالزمعثررو البثررني ( 31)وثبرثن اللرنو  ارم 

 .ولاناثة الزي د يوا  ثهر
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 ي آخ  د نة و قر  لاناثة والزقدث  ثة الذثن زخ ألوا اا دن الألرمنةالزمعثو البثرني لندد لابة (: 31)لنو  ام 
 اانردثمي
   

زخ ألرروا ثررة الررذثن اا دن الألرمنررةي لانيرربة الملوثررة للابررة الزمعثررو البثرررن( 32)نمررر ثبررثن اللررنو  اررم 
 . عال ميزوى الألرمنة ننوالزقدث    ي آخ  د نة و قر  لمزمث 
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 زخ ألوا  ي آخ  د نة و قر  لمزمث ثة الذثن اا دن الألرمنةالزمعثو البثرني لانيبة الملوثة للابة (: 32)لنو  ام 
 عال ميزوى الألرمنة ننوالزقدث  

 : ع الطلبة حسب نسبة الملتحقين ببرامج الدراسات العلياتوتي( ت

ومن حثث نيربة اللابرة المازحقرثن ببر ام  الد ايررج الناثرر مقر نرة بنردد لابرة الناثرة   ثبرثن ألردوو 
 .حيل الناثةنيبة اعلزحرض بب ام  الد ايرج الناثر ( 21) ام 

 زحقثن منهم بب ام  الد ايرج الناثرحيل نيبة الماثة اا دن الألرمنةزوزثر لابة (: 21)ألدوو  ام 

 الكلية أو المعهد
نسبة الطلبة في برامج الدراسات العليا إلى 

 عدد طلبة الكلية
 %34383 اآلداب
 % 3344 األعمال
 %38383 العلوم

 %..73 الحقوق
 %30371 التمريض
 %335. الزراعة

 %1377 التربية الرياضية
 %33313 الشريعة
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 الكلية أو المعهد
نسبة الطلبة في برامج الدراسات العليا إلى 

 عدد طلبة الكلية
 %4387 الصيدلة
 %3.311 الطب

 %10313 العلوم التربوية
 %4371 الفنون

 %.135 اللغات األجنبية
 %4341 الهندسة والتكنولوجيا
 %84347 تكنولوجيا المعلومات

 %..43 طب األسنان
 %0333 علوم التأهيل
 %3353 معهد اآلثار

 %3.3. معهد العمل االجتماعي
 %300 الدراسات الدولية

 %300 يةمعهد اللغة العرب
 %300 دراسات المرأة

 %300 دراسات اإلسالم
 %88.91 ةالكلي النسبة

 
زفرروج عردد اللابرة المازحقرثن ببر ام  الد ايررج الناثرر   هنرر   (21)ألردوو  ارم  ثالحظ مرن

الد ايرررج الدولثررة  منهررد الامررة الن بثررة  : معررو ناثرررج بكنماهررر مخصصررة لاد ايرررج الناثررر 
و نرلررر  ناثررررج ومنر رررد  خررر ى زز رررمن بررر ام    ايررررج اإليرررالم وم نرررز د ايررررج المررر  ة  ود

 .لاد ايرج الناثر برإل ر ة إلل ب نرم  البنرلو ثوا  و الدباوم
 

 قرر  و اللابة المازحقثن ببر ام  الد ايررج الناثرر  لنيبةالزمعثو البثرني ( 33)وثبثن اللنو  ام 
 .اناثةل
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 ة المازحقثن بب ام  الد ايرج الناثر و قر  لاناثةاللاب لنيبةالزمعثو البثرني ( 33)لنو  ام 

 
 : توتيع الطلبة حسب معدل عددهم في الشعبة الواحدق( ح

 مررر مررن حثررث منرردو عرردد اللابررة  رري اللررنبة الواحرردة  رري البرر ام  اانردثمثررة خررالو النرررم الد ايرري 
ة الواحرردة لررنب رري اللابررة الألرمنررة اا دنثررة  منرردو عرردد( 22) ثبررثن ألرردوو  اررم  2111/ 2111

 .اانردثمي والب نرم حيل الناثة  2111/ 2111لانرم الد ايي 
 

 ثة  ي اللنبة الواحدة  ي ب ام  البنرلو ثوا والد ايرج الناثراا دن الألرمنةلابة  مندو عدد(: 22)ألدوو  ام 

 الكلية أو المعهد
 :معدل عدد الطلبة في الشعبة في برامج

 الدراسات العليا البكالوريوس
 1314 85314 داباآل

 4305 31334 األعمال
 1377 31313 العلوم

 1373 83345 الحقوق
 4341 1357 التمريض
 8313 ..303 الزراعة

 1307 35331 التربية الرياضية
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 الكلية أو المعهد
 :معدل عدد الطلبة في الشعبة في برامج

 الدراسات العليا البكالوريوس
 1333 833.7 الشريعة
 5301 1358 الصيدلة
 31318 .1031 الطب

 3357 38344 العلوم التربوية
 8330 30315 الفنون
 3313 33371 جنبيةاللغات األ

 33334 33387 الهندسة والتكنولوجيا
 35337 15373 تكنولوجيا المعلومات

 1307 .433 طب األسنان
 300. 803.5 علوم التأهيل
 1311 3.300 معهد اآلثار

 3310 31373 معهد العمل االجتماعي
 1343 0 الدراسات الدولية
 1300 0 معهد اللغة العربية
 3311 0 دراسات المرأة

 1311 0 دراسات اإلسالم
 5.89 81.48 المجموع الكلي

زر او  مندعج  عداد اللابة  ي الب ام  اانردثمثة عال ميزوى الناثة   قرد  (22)ثبثن ألدوو  ام 
نرن منردو   و (31.76)و( 4.61)البنرلو ثوا مر بثن مندو اللابة  ي اللنبة الواحدة  ي ب ام  

  (1.17)والزمر ث    (4.61) لرل اايرنرن  البنررلو ثوا  ري ناثررج  ري بر ام ااثال  عدد اللابة 
 .(31.11)واللل ( 31.76)  ونرن نبث ا   ي ناثرج زننولوألثر المناومرج (1.12)والصثدلة 

 قد ز او  مندو اللابة  ي اللنبة الواحدة  ي بر ام  الد ايررج و ثمر ثزناض بب ام  الد ايرج الناثر 
 قررد نرررن منرردو اللابررة  رري اللررنبة الواحرردة ااررثال   رري منهرررد   (16.14)و( 1.31)الناثررر مررر بررثن 

  ونررررن نبثررر ا   ررري (2.61)  والفنرررون (1.11)  ومنهرررد د ايررررج المرر  ة (1.31)النمررو اعألزمررررعي 
 (.13.32)  واللل (11.17)  وزننولوألثر المناومرج (16.14)ناثرج الهندية والزننولوألثر 

 
 رررري اللررررنبة الواحرررردة  رررري برررر ام  عرررردد اللابررررة منرررردو لبثرررررني لالزمعثررررو ا( 34)وثبررررثن اللررررنو  اررررم 

 .البنرلو ثوا والد ايرج الناثر زبنر  لاناثة
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لمندو عدد اللابة  ي اللنبة الواحدة  ي ب ام  البنرلو ثوا والد ايرج  برلخلول الزمعثو البثرني( 34)لنو  ام 
 الناثر زبنر  لاناثة

 
 : توتيع الطلبة المنذرين والمفصولين( ط

 ثبرثن ألردوو  2111/ 2111ومن حثث عدد اللابة المنذ ثن  و المفصولثن خالو النرم الد ايي 
 . المنذ ثن  و المفصولثن حيل الناثةلابة زوزثر ال( 23) ام 

 
 المنذ ثن والمفصولثن حيل الناثةثة اا دن الألرمنةزوزثر لابة (: 23)ألدوو  ام 

 د الطلبة المفصولينعد عدد الطلبة المنذرين الكلية أو المعهد
 33 .80 اآلداب
 57 3058 األعمال
 18 417 العلوم

 . 343 الحقوق
 3 45 التمريض
 38 813 الزراعة

 3 54 التربية الرياضية
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 د الطلبة المفصولينعد عدد الطلبة المنذرين الكلية أو المعهد
 1 77 الشريعة
 30 303 الصيدلة
 38 0 الطب

 1 341 العلوم التربوية
 0 31 الفنون

 80 110 اللغات األجنبية
 11 707 الهندسة والتكنولوجيا
 .8 133 تكنولوجيا المعلومات

 3 0 طب األسنان
 . 51 علوم التأهيل
 4 74 معهد اآلثار

 3 .3 معهد العمل االجتماعي
 0 0 الدراسات الدولية
 0 0 معهد اللغة العربية
 0 0 دراسات المرأة

 0 0 دراسات اإلسالم
 859 4118 المجموع الكلي

ارد زر او  مرر  2111/ 2111ة المنذ ثن خالو النررم الد ايري  ن عدد اللاب (23)ثبثن ألدوو  ام 
لرلبررر   رري ناثررة لررل اايررنرن  وناثررة اللررل  ومنهررد الد ايرررج الدولثررة  ومنهررد الامررة ( صررف )بررثن 

 . لرلبر   ي ناثة ااعمرو( 1112)الن بثة  ومنهد د ايرج الم  ة  ومنهد د ايرج اإليالم  و

ومنهرررد الد ايررررج الفنرررون  لرلبرررر   ررري ناثرررج ( صررف )برررثن  نمررر زررر او  عررردد اللابررة المفصرررولثن مرررر
لرلبرر   رري ( 17)الدولثرة  ومنهرد الامرة الن بثرة  ومنهرد د ايرررج المر  ة  ومنهرد د ايررج اإليرالم  و

 .ناثة ااعمرو
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 : اإليفاد ونوعوالبرنامج  الموفدين حسب الكليةتوتيع الطلبة ( ي

دا  داخاثر  وخر ألثر   ي ب ام  الد ايرج الناثر  وثبثن ألردوو نمر ثزم إثفرد لابة الألرمنة اا دنثة إثفر
اانرردثمي  والب نررم حيل الناثرة داخاثر  وخر ألثر   المو دثن لابة الألرمنة اا دنثة عدد( 24) ام 

 .ونوت اإلثفرد
 

 ثة المو دثن حيل الناثة والب نرم  ونوت اإلثفرداا دن الألرمنةزوزثر لابة (: 24)ألدوو  ام 

 ة أو المعهدالكلي
 عدد الموفدين إيفادا  خارجيا   عدد الموفدين إيفادا  داخليا  

 دكتوراه ماجستير دكتوراه ماجستير
 5 0 0 7 اآلداب
 35 0 0 1 األعمال
 3 0 0 4 العلوم

 8 0 0 0 الحقوق
 3 8 0 3 التمريض
 0 0 0 38 الزراعة

 8 0 0 8 التربية الرياضية
 3 0 0 4 الشريعة
 30 0 0 3 ةالصيدل
 81 0 0 0 الطب

 1 0 0 1 العلوم التربوية
 4 0 0 0 الفنون

 4 0 0 1 اللغات األجنبية
 31 0 0 5 الهندسة والتكنولوجيا
 33 0 0 0 تكنولوجيا المعلومات

 33 0 0 3 طب األسنان
 30 3 0 0 علوم التأهيل
 3 0 0 0 معهد اآلثار

 8 0 0 0 معهد العمل االجتماعي
 0 3 0 0 العقبة/ والتمويل اإلدارة

 0 1 0 0 العقبة/ السياحة والفندقة
 1 8 0 0 العقبة/ ريةحالعلوم الب

 1 3 0 0 العقبة/ اللغات األجنبية
 1 8 0 0 العقبة/ نظم وتكنولوجيا المعلومات
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 ة أو المعهدالكلي
 عدد الموفدين إيفادا  خارجيا   عدد الموفدين إيفادا  داخليا  

 دكتوراه ماجستير دكتوراه ماجستير
 1 3 0 0 الجامعةمستشفى 

 893 89 1 43 المجموع الكلي
 11.81 3.51 1 89.89 %النسبة المئوية 

 
 ن اإلثفرد  من ب نرم  المرأليزث  نرن داخاثر   ي لرلبثة الناثرج بريزعنرء  (24)ثبثن ألدوو  ام 

ناثة عاوم الزك ثو  وناثرج  ر ت مدثنرة النقبرة   مرر عماثررج اإلثفررد لب نررم  الردنزو اه  رثالحظ  نهرر 
من برر ام  و رر ننررو الألرمنررةألمثنررر  نرنررج خر ألثررة  واررد باررغ عرردد اللابررة المو رردثن عاررل ميررزوى 

  (%21.1)لرلبررر   مرروزعثن عاررل ب نرررم  المرأليررزث  بنيرربة ( 111)نو عرررم الد ايرررج الناثررر بلرر
 (. %71.21)وعال ب نرم  الدنزو اه بنيبة 

 
 : وجهة اإليفاد والجنستوتيع الطلبة الموفدين حسب الكلية ( ك

 عردد( 21)وو  ارم ومن حثث إثفرد لابرة الألرمنرة اا دنثرة حيرل الألرنا وألهرة اإلثفررد  ثبرثن ألرد
 .وألهة اإلثفرد الألناحيل  المو دثن لابة الألرمنة اا دنثة

 
  ثفردوألهة اإل الألناثة المو دثن حيل اا دن الألرمنةزوزثر لابة (: 21)ألدوو  ام 

 الكلية أو المعهد
 عدد الموفدين حسب الجنس

 عدد الموفدين حسب جهة اإليفاد إلى الجامعات األجنبية

 جامعات أجنبية جامعات عربية أردنية جامعات أنثى ذكر
 5 0 7 3 4 اآلداب
 31 0 1 8 33 األعمال
 3 0 4 5 3 العلوم

 8 0 0 0 8 الحقوق
 1 0 3 8 3 التمريض
 0 0 38 0 0 الزراعة

 1 0 8 8 3 التربية الرياضية
 3 0 4 0 3 الشريعة
 30 0 3 3 4 الصيدلة
 81 0 0 31 30 الطب

 1 0 1 1 0 العلوم التربوية
 4 0 0 8 8 الفنون
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 الكلية أو المعهد
 عدد الموفدين حسب الجنس

 عدد الموفدين حسب جهة اإليفاد إلى الجامعات األجنبية

 جامعات أجنبية جامعات عربية أردنية جامعات أنثى ذكر
 4 0 1 4 0 اللغات األجنبية

 31 0 5 4 34 الهندسة والتكنولوجيا
 33 0 0 5 33 تكنولوجيا المعلومات

 33 0 3 5 3 طب األسنان
 33 0 0 7 4 علوم التأهيل
 3 0 0 3 0 معهد اآلثار

 8 0 0 8 0 معهد العمل االجتماعي
 0 3 0 0 0 العقبة/ اإلدارة والتمويل
 0 1 0 0 0 العقبة/ السياحة والفندقة

 0 8 0 0 0 العقبة/ ريةحالعلوم الب
 0 3 0 0 0 العقبة/ اللغات األجنبية

 0 8 0 0 0 العقبة/ نظم وتكنولوجيا المعلومات
 0 3 0 0 0 الجامعةمستشفى 

 848 81 43 34 11 المجموع الكلي
 18.18 5.15 89.89 45.18 54.83 %النسبة المئوية 

 
نررث)زوزثرر اللابررة المو ردثن حيررل الألرنا  (21)ثبرثن ألردوو  اررم  حثررث ثظهر  زقررر ل ( ذنررو   وا 

  نمررر ثظهرر  مررن الألرردوو زوزثررر اللابررة المو رردثن حيررل مررر وألررود    رراثة لاررذنو   رري نيرربزثهمر
   قد نرنج نيبة (ألرمنرج   دنثة  وألرمنرج ع بثة  وألرمنرج  ألنبثة)الألهة الزي زم اإلثفرد إلثهر 

 مرر نيربة اإلثفررد إلرل ألرمنررج ع بثرة  زبارغ مرر ثقرر ل %( 23)د إلل ألرمنرج   دنثرة زقرر ل اإلثفر
 . %(72)  وزباغ اانب    ي حثن نرنج نيبة اإلثفرد إلل ألرمنرج  ألنبثة  ي %(1)
 

ذنر   )المو دثن حيل الألرنا ندد اللابة ل لانيل الملوثةالزمعثو البثرني ( 31)وثبثن اللنو  ام 
 .(و نعل
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 ثة المو دثن حيل الألنا اا دن الألرمنةزوزثر لابة (: 31)لنو  ام 

 
لانيرررل الملوثرررة لنررردد اللابرررة المو ررردثن حيرررل ألهرررة الزمعثرررو البثررررني ( 36)ثبرررثن اللرررنو  ارررم نمرررر 
 .اإلثفرد

 

 ثة المو دثن حيل ألهة اإلثفرد اا دن الألرمنةزوزثر لابة (: 36)لنو  ام 
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