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طلبة الجامعة : ثايياا 
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 ةردييال  الجامعةطلبة : اا ثايي

طالبةةا  ( 36403) 2012/ 2011للعةةام الدراسةةي  الجامعةةة األردنيةةةبلةة  عةةدد الطلبةةة الدارسةةين فةةي 
وفيمةةا يلةةي عرضةةةا  مفصةةال  إلحصةةةائيات . تقريبةةةا   إنةةاث%( 95)ذكةةةور، و%( 35)وطالبةةة، بنسةةبة 

 .2012/ 2011لي ة وفق عدد من المتغيرات خالل العام الدراسي الحاردنياأل الجامعةطلبة 

 : ة حسب الجيسردييال  الجامعةتوزيع طلبة  ( أ

 . للجنسة في كليات الجامعة ومراكزها وفقا  ردنيتوزيع طلبة الجامعة األ( 16)قم الجدول ر يبين 

 والجنس ة حسب متغيري الكليةردنيتوزيع طلبة الجامعة األ(: 16)جدول رقم 

 الكلية 
 :عدد الطلبة حسب الجنس

 المجموع الكلي
 أنثى ذكر

 3.6. 9.6. 688 اآلداب
 6145 9.6. 9353 األعمال
 .561 9345 4.9 العلوم

 9659 465 661 الحقوق
 3.6 464 919 التمريض
 9764 9835 646 الزراعة

 ..99 767 733 التربية الرياضية
 9319 95.1 475 الشريعة
 58.8 9696 .9. الصيدلة
 9613 844 954 الطب

 5684 9171 666 ةالعلوم التربوي
 18. 566 994 والتصميم الفنون

 5471 5.84 .7. اللغات األجنبية
 7611 5769 573. الهندسة والتكنولوجيا
 5758 9.15 9953 تكنولوجيا المعلومات

 .69 795 589 طب األسنان
 646 717 941 علوم التأهيل

 394 638 4.. اآلثار والسياحة
 953 .1 7. سياسيةوالعلوم ال الدراسات الدولية

 .6 45 11 
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 المجموع الكلي :عدد الطلبة حسب الجنس الكلية 
 العقبة/كلية العلوم البحرية

 635 536 917 العقبة/كلية اإلدارة والتمويل
 594 46 961 العقبة/كلية السياحة والفندقة

 543 5.7 .. العقبة/كلية اللغات
 913 954 65 العقبة/كلية نظم وتكنولوجيا المعلومات

 91319 35813 99511 المجموع الكلي
 911.11 65.31 93.59 %بة المئوية النس

 
أن عدد الطالبات اإلناث يفوق عدد الطلبة الذكور في عدد كبير من ( 16)يالحظ من جدول رقم 

، والزراعةةةة، والشةةةريعة، والتمةةةريضكليةةةة اآلداب، وكليةةةة األعمةةةال، وكليةةةة العلةةةوم، : الكليةةةات، مثةةةل
ي حةةةين كةةةان عةةةدد الةةةذكور يفةةةوق عةةةدد وغيرهةةةا، فةةةهيةةةل، وعلةةةوم التأوالعلةةةوم التربويةةةة، والصةةةيدلة، 

كليةةةةة الطةةةةب، وكليةةةةة الهندسةةةةة : ة، وهةةةةيكاديميةةةةعةةةةدد قليةةةةل مةةةةن الكليةةةةات األالطالبةةةةات اإلنةةةةاث فةةةةي 
 الجامعةةةفةةي  الطلبةةة الةةذكورفقةةد كانةةت نسةةبة  ،والتكنولوجيةةا، وكليةةة التربيةةة الرياضةةية، وبشةةكل عةةام

 . تمثل نسبة الطالبات اإلناث%( 95)مقابل %( 35) تقارب ككل
 

 .ة حسب الكلية والجنسردنياأل الجامعةتوزيع طلبة ( 31)ويبين الشكل رقم 

 
 



73 

 

 ة حسب الكلية والجنسردنياأل الجامعةالتمثيل البياني لتوزيع طلبة (: 31)شكل رقم 
 

 الجامعةطلبة توزيع للنسبة المئوية ل بالقطاعات الدائرية التمثيل البياني( 32)يبين الشكل رقم كما 
 .لمتغير الجنس ة وفقا  ردنياأل

 

 
 ة وفقا  لمتغير الجنسردنياأل الجامعةالتمثيل البياني للنسبة المئوية لطلبة (: 32)شكل رقم 

 : يةة حسب الجيسردييتوزيع طلبة الجامعة ال ( ب

ة، وعربيةةة، أردنيةة: تةةوزع طلبةةة الجامعةةة إلةةى فئةةات مختلفةةة حسةةب الجنسةةية التةةي يحملونهةةا، مةةا بةةين
ة فةي كليةات الجامعةة ومراكزهةا وفقةا  ردنيتوزيع طلبة الجامعة األ( 20)ل رقم يبين الجدو و . وأجنبية

 . للكلية وحسب الجنسية

 والجنسية ة حسب متغيري الكليةردنيتوزيع طلبة الجامعة األ(: 20)جدول رقم 

 الكلية 
 يةعدد الطلبة حسب الجنس

 المجموع الكلي
 أجنبية عربية ةأردني

 3.6. 986 974 769. اآلداب
 6145 8 978 6145 األعمال
 .561 57 949 5.86 العلوم

 9659 6 965 9565 الحقوق
 3.6 8 76 .63 التمريض
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% 62النسةبة المئويةة للطلبةة مةن الجنسةية األردنيةة قةد بلة  أن ( 20)يالحظ من جدول رقةم 

 تقريبا ، 
مةةةن الجنسةةةيات % 1.46، مقابةةةل %9.09بينمةةةا كانةةةت نسةةةبة الطلبةةةة مةةةن الجنسةةةية العربيةةةة 

 .األجنبية
طلبةة توزيةع للنسةبة المئويةة ل بالقطاعةات الدائريةة التمثيةل البيةاني( 33)يبين الشكل رقم كما 

 .الجنسيةالجامعة األردنية وفقا  لمتغير 
 

 9764 9 8 9767 الزراعة
 ..99 8 7. 9813 التربية الرياضية

 9319 85. 945 9656 الشريعة
 58.8 99 ..5 9634 الصيدلة
 9613 9 6 9618 الطب

 5684 3 567 .595 العلوم التربوية
 18. 8 8 18. والتصميم الفنون

 5471 56 958 5797 اللغات األجنبية
 7611 96 756 7573 الهندسة والتكنولوجيا
 5758 7 13 5696 تكنولوجيا المعلومات

 .69 58 965 779 طب األسنان
 646 76 16 494 علوم التأهيل

 394 9 95 .38 اآلثار والسياحة
 953 . 6 959 اسيةوالعلوم السي الدراسات الدولية

 11 8 8 11 العقبة/كلية العلوم البحرية
 635 8 97 646 العقبة/كلية اإلدارة والتمويل
 594 8 8 594 العقبة/كلية السياحة والفندقة

 543 8 5 544 العقبة/كلية اللغات
 913 8 5 914 العقبة/كلية نظم وتكنولوجيا المعلومات

 91319 586 3988 96331 المجموع الكلي
 911.11 9.31 6.16 13.35 %النسبة المئوية 
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 كاديمية وفقا  لمتغير البرنامج األردنيالتمثيل البياني للنسبة المئوية لتوزيع طلبة الجامعة األ(: 35)شكل رقم 

 
 : كاديمية حسب البريامج ال ردييال  الجامعةتوزيع طلبة ( ج

ة المختلفة فةي كليةات الجامعةة ومراكزهةا كاديميا يتعلق بأعداد الطلبة الملتحقين في البرامج األوفيم
توزيةةةةةع الطلبةةةةةة علةةةةةى البةةةةةرامج ( 21)جةةةةةدول رقةةةةةم فيبةةةةةين  2012/ 2011خةةةةةالل العةةةةةام الجةةةةةامعي 

 .ة وفقا  للكليةكاديمياأل

 الكلية و  اديميكالبرنامج األة حسب متغيري ردنيتوزيع طلبة الجامعة األ(: 21)جدول رقم 

 :كاديميعدد الطلبة حسب البرنامج األ الكلية 
 دكتوراه ماجستير دبلوم مهني بكالوريوس

 .59 914 8 5.49 اآلداب
 61 686 8 6784 األعمال
 14 594 8 5939 العلوم

 41 53 8 9938 الحقوق
 65 .1 8 685 التمريض
 79 18 8 9687 الزراعة

 63 79 8 6.4 التربية الرياضية
 961 .59 8 9611 الشريعة
 93 984 8 58.8 الصيدلة
 8 39. 8 9696 الطب

 91. 86. 581 9638 العلوم التربوية
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برنةامج : ، المتمثلةة فةياألربعةةة كاديميةعلى البرامج األ الجامعةتوزيع طلبة ( 21)يبين جدول رقم 
ة قةد كاديميةاأل الكليةاتحةظ أن بعةض يالو البكالورويس، والدبلوم المهنةي، والماجسةتير، والةدكتوراه، 

، ويظهةةر مةةن الدراسةةات الدوليةةة كليةةة: لحةةال فةةياقتصةةرت علةةى برنةةامج الماجسةةتير فقةةط، كمةةا هةةو ا
 (.الماجستير أو الدكتوراه أو كليهمةا)الجدول أن جميع الكليات تشتمل على برامج للدراسات العليا 

البكةةالوريوس هةةي األعلةةى علةةى مسةةتوى وبشةةكل عةةام، فقةةد كانةةت نسةةبة الطلبةةة الملتحقةةين ببرنةةامج 
 %(. 88.08) تهمفقد بلغت نسب، (تقريبا   تسعة أعشار مجموع الطلبة) ككل الجامعة

ة وفقةةةةا  لمتغيةةةةر البرنةةةةامج ردنيةةةةطلبةةةةة الجامعةةةةة األلعةةةةدد التمثيةةةةل البيةةةةاني ( 34)ويبةةةةين الشةةةةكل رقةةةةم 
 .والكلية كاديمياأل

 

 

 

 8 58 8 68. والتصميم الفنون
 56 69 8 5746 اللغات األجنبية

 7 514 8 7613 الهندسة والتكنولوجيا
 8 63 685 646 تكنولوجيا المعلومات

 8 5. 8 439 طب األسنان
 8 8 8 616 وم التأهيلعل

 8 4 8 398 اآلثار والسياحة
 8 48 8 8 والعلوم السياسية الدراسات الدولية

 8 8 8 988 العقبة/كلية العلوم البحرية
 8 8 93 636 العقبة/كلية اإلدارة والتمويل
 8 8 8 555 العقبة/كلية السياحة والفندقة

 8 8 8 544 العقبة/كلية اللغات
 8 8 8 .58 العقبة/لوجيا المعلوماتكلية نظم وتكنو 

 9999 3639 631 93336 المجموع الكلي
 9.13 7.96 9.73 88.18 %النسبة المئوية 
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 والكلية كاديمية وفقا  لمتغير البرنامج األردنيالجامعة األ طلبةلعدد التمثيل البياني (: 34)شكل رقم 

ة وفقةةا  لمتغيةةر ردنيةةاأل الجامعةةةطلبةةة عةةدد التمثيةةل البيةةاني للنسةةبة المئويةةة ل( 35)ويبةةين الشةةكل رقةةم 
  .الذي التحق به كاديميالبرنامج األ
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 كاديمية وفقا  لمتغير البرنامج األردنياأل الجامعةطلبة توزيع التمثيل البياني للنسبة المئوية ل(: 35)شكل رقم 

 : الذين حصلوا على جوائزة ردييالجامعة ال  في طلبةالتوزيع ( د

ة بشكل واضح من خالل حصولهم على عدد من الجوائز وتقديم ردنيتميز طلبة الجامعة األ
هم عدد الطلبة الذين حصلوا على جوائز أو كانت ل( 22)مساهمات إبداعية، ويبين جدول رقم 

  .كاديمياه موزعين حسب الكلية والبرنامج األإبداعات في برامج البكالوريوس والماجستير والدكتور 

 كاديميالذين حصلوا على جوائز وفقا  للكلية والبرنامج األة ردنيتوزيع طلبة الجامعة األ(: 22)جدول رقم 

 الكلية
عدد الطلبة الذين حصلوا على جوائز أو كانت 

 :رنامجلهم إبداعات في ب
 الدكتوراه املاجستري البكالوريوس

 8 8 8 اآلداب
 8 8 8 األعمال
 8 8 97 العلوم

 8 8 6 الحقوق
 8 8 4 التمريض
 8 8 8 الزراعة

 8 8 8 التربية الرياضية
 8 8 8 الشريعة
 8 8 8 الصيدلة
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يةة التةي حققهةا طلبةة الجامعةة قةد أن عةدد الجةوائز أو المسةاهمات اإلبداع (22)يالحظ مةن جةدول 
ن لطلبةةةة توى برنةةةامج البكةةةالوريوس، ولةةةم يكةةةوكانةةةت جميعهةةةا مقتصةةةرة علةةةى مسةةة جةةةائزة،( 77)  بلةةة

  .ية إنجازات على هذا الصعيدالماجستير أو الدكتوراه أ

عةةدد الطلبةةة ة وفقةةا  لمتغيةةر ردنيةةلتوزيةةع طلبةةة الجامعةةة األ التمثيةةل البيةةاني( 39)ويبةةين الشةةكل رقةةم 
 .حسب الكليةالذين حصلوا على جوائز أو كانت لهم إبداعات في برنامج البكالوريوس 

 8 8 8 الطب
 8 8 8 العلوم التربوية

 8 8 7 والتصميم الفنون
 8 8 8 ةاللغات األجنبي

 8 8 55 الهندسة والتكنولوجيا
 8 8 6 تكنولوجيا المعلومات

 8 8 8 طب األسنان
 8 8 8 علوم التأهيل

 8 8 8 اآلثار والسياحة
 8 8 8 والعلوم السياسية الدراسات الدولية

 8 8 8 العقبة/كلية العلوم البحرية
 8 8 5 العقبة/كلية اإلدارة والتمويل

 8 8 7 العقبة/قةكلية السياحة والفند
 8 8 9 العقبة/كلية اللغات

 8 8 8 العقبة/كلية نظم وتكنولوجيا المعلومات
 8 8 .9 مركز اللغات

 1 1 77 المجموع الكلي
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 الكليةة وفقا  لمتغير ردنيطلبة الجامعة األلعدد الجوائز والمساهمات اإلبداعية لالتمثيل البياني (: 39)شكل رقم 

 : عدد الطلبة الذين تلقوا دعماا ( هر

 جهةةةاتدعمةةةا  مةةةن الجامعةةةة أو المجتمةةةع المحلةةةي أو مةةةن  ةردنيةةةالجامعةةةة األ طلبةةةةتلقةةةى عةةةدد مةةةن 
توزيةع الطلبةة حسةب ( 23)ويبةين جةدول رقةم  ،تلةف الكليةاتمخء الطلبة علةى ، وتوزع هؤالخارجية

 .وفقا  للكلية الدعم المقدم لهم

 وفقا  للكلية حسب الدعم المقدم لهمة ردنيتوزيع طلبة الجامعة األ(: 23)جدول رقم 

 الكلية 
المجموع  :عدد الطلبة الذين تلقوا دعماً من

 جهة خارجية اجملتمع احمللي اجلامعة الكلي

 8 8 8 8 داباآل
 8 8 8 8 األعمال
 636 61 743 968 العلوم
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 طالبةا ، مةوزعين ( 3542)العدد الكلي للطلبة الذين تلقوا دعما  قةد بلة   أن( 23)يالحظ من جدول 
للنسةبة  بالقطاعةات الدائريةة التمثيةل البيةاني( 37)ويبين الشةكل رقةم  ادر الدعم المختلفة،مص على

مةن الجامعةة أو المجتمةع المحلةي أو  تلقةوهللةدعم الةذين ة وفقةا  ردنيةالمئوية لتوزيع طلبة الجامعة األ
 . جهة خارجية ةمن أي

 9566 8 9566 8 الحقوق
 93 8 8 93 التمريض
 8 8 8 8 الزراعة

 8 8 8 8 التربية الرياضية
 .78 8 8 .78 الشريعة
 8 8 8 8 الصيدلة
 8 8 8 8 الطب

 48 8 8 48 العلوم التربوية
 6 8 8 6 والتصميم الفنون

 461 . 7.5 996 اللغات األجنبية
 8 8 8 8 الهندسة والتكنولوجيا
 8 8 8 8 تكنولوجيا المعلومات

 8 8 8 8 طب األسنان
 8 8 8 8 علوم التأهيل

 8 8 8 8 اآلثار والسياحة
 8 8 8 8 والعلوم السياسية الدراسات الدولية

 97 99 . 9 العقبة/كلية العلوم البحرية
 38 46 99 5 العقبة/كلية اإلدارة والتمويل
 1. 5. 4 9 العقبة/كلية السياحة والفندقة

 79 66 . 9 العقبة/كلية اللغات
 71 66 98 5 العقبة/كلية نظم وتكنولوجيا المعلومات

 9533 356 3391 876 المجموع الكلي
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 للدعم الذية وفقا  ردنيمئوية لتوزيع طلبة الجامعة األللنسبة ال بالقطاعات الدائريةالتمثيل البياني (: 37)شكل رقم 

 على مستوى الجامعة تلقوه

 : ة حسب يوع البريامجردييال  الجامعة البكالوريوس في توزيع طلبة( و

مسةةار البرنةةامج العةةادي التنافسةةي، : ة علةةى مسةةارين مةةن التعلةةيم، همةةاردنيةةيتةةوزع طلبةةة الجامعةةة األ
جةدول يبةين و  ى وجود عدد مةن الطلبةة يقبلةون علةى شةريحة محةددة،باإلضافة إل والمسار الموزاي،

 .وفقا  للكلية هذه المساراتتوزيع الطلبة على ( 24)رقم 

 ة حسب نوع البرنامج الذي التحقوا به والكليةردنياأل الجامعةتوزيع طلبة (: 24)جدول رقم 

 الكلية 
 :البرنامج توزيع الطلبة حسب

عادي  المجموع
 تنافسي

 موازي
على شرحية 

 حمددة
 5668 8 333 9335 اآلداب
 6716  9194 5463 األعمال
 .561 3.7 181 661 العلوم

 9566 4.5 9.. 96. الحقوق
 3.6 8 536 .77 التمريض
 9764 8 56. 9591 الزراعة

 3.4 8 594 458 التربية الرياضية
 93.6 8 7.6 .9.8 الشريعة
 58.8 386 3.8 14. الصيدلة
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نصف عدد يقارب  أن عدد الطلبة الملتحقين وفق البرنامج التنافسي العادي( 24)يبين جدول رقم 

نةامج ، أمةا عةدد الطلبةة الملتحقةين وفةق بر %51.83طالبا  بنسبة  19935 عددهم بل  ، فقدالطلبة
، فةةي حةةين كانةةت نسةةبة الطلبةةة %31.44طالبةةا  وطالبةةة بنسةةبة  10060التعلةةيم المةةوازي فقةةد بلةة  

 %.19.73المقبولين على شريحة محددة 
 

 الجامعةةةللنسةةبة المئويةةة لتوزيةع طلبةةة  بالقطاعةةات الدائريةة التمثيةل البيةةاني( 38)ويبةين الشةةكل رقةةم 
  .نوع البرنامج الدراسية وفقا  لمتغير ردنياأل

 9613 8 763 9558 الطب
 9638  777 9557 العلوم التربوية

 66. 8 75 517 والتصميم الفنون
 .566 145 9816 .48 اللغات األجنبية

 9938 8 694 646 الهندسة والتكنولوجيا
 5758 5986 59 17. تكنولوجيا المعلومات

 695 8 571 .67 طب األسنان
 614 5. 667 531 علوم التأهيل

 358 8 57. 617 اآلثار والسياحة
 8 8 8 8 والعلوم السياسية الدراسات الدولية

 11 8 8 11 العقبة/كلية العلوم البحرية
 654 8 45 693 العقبة/كلية اإلدارة والتمويل
 597 8 . 595 العقبة/كلية السياحة والفندقة

 543 8 1 571 العقبة/كلية اللغات
 588 8 4 916 العقبة/كلية نظم وتكنولوجيا المعلومات

 93113 5961 91111 96695 المجموع الكلي
 911.11 96.79 99.33 59.89 %النسبة المئوية 
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ة ردنياأل الجامعةالبكالوريوس في التمثيل البياني بالقطاعات الدائرية للنسبة المئوية لتوزيع طلبة ( 38)شكل رقم 

 وفقا  لمتغير نوع البرنامج الدراسي
 :ة حسب المستوى الدراسيردييال  الجامعةتوزيع طلبة ( ز

المختلفةة، بةدءا  تويات الدراسية ة على المسردنيالجامعة األالبكالوريوس في ومن حيث توزيع طلبة 
( 25)جةةدول رقةةم بطلبةةة السةةنة األولةةى، وانتهةةاء بطلبةةة السةةنة السادسةةة فةةي بعةةض الكليةةات، فيبةةين 

 .توزيع الطلبة على هذه المستويات الدراسية وفقا  للكلية
 

ية، سنة أولى، وثان)ة حسب الكلية والمستوى الدراسي ردنياأل الجامعةتوزيع طلبة (: 25)جدول رقم 
 (، وخامسة، وسادسةوثالثة، ورابعة

 الكلية 
 :عدد الطلبة في مرحلة البكالوريوس من مستوى السنة

 السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى
 8 8 693 33. 796 98.3 اآلداب
 8 8 9591 345 135 .966 األعمال
 8 8 .75 65. 18. 154 العلوم

 8 8 536 577 551 695 الحقوق
 8 8 949 955 954 .51 التمريض
 8 8 .56 586 543 476 الزراعة

 8 8 9.3 .95 946 83. التربية الرياضية
 8 8 515 564 81. 475 الشريعة
 36 73. 18. 66. .65 653 الصيدلة
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فغالبيةةةةةة  ،المسةةةةةتويات الدراسةةةةةية المختلفةةةةةةعلةةةةةى  الجامعةةةةةةتوزيةةةةةع طلبةةةةةة ( 25)يبةةةةةين جةةةةةدول رقةةةةةم 
وطةب التخصصات تمتد ألربعة مستويات باستثناء الطلبة الدارسين في كليةات الطةب، والصةيدلة، 

من الجدول أن عدد الطلبة في السنة  كما يالحظ التكنولوجيا، وطب األسنان،والهندسة و األسنان، 
األولى في جميع التخصصات يفوق عدد الطلبة في المستويات الدراسية األخرى، وربما يعود ذلك 

في العام الدراسي الحالي مقارنةة بعةدد الطلبةة  الجامعةإلى ارتفاع عدد الطلبة المقبولين في كليات 
، أو لعةدم تحقيةق شةروط االنتقةال للسةنوات التاليةة فةي الكليةات التةي فةي السةنوات السةابقةالمقبولين 

بلغةةت النسةةبة المئويةةة لعةةدد الطلبةةة الدارسةةين بالمسةةتويات وبشةةكل عةةام، فقةةد  .تعتمةةد النظةةام السةةنوي
، %5.70، و%16.67، %18.51، %20.05، %34.69: السةةةةةةةتة علةةةةةةةى التةةةةةةةوالي كمةةةةةةةا يلةةةةةةةي

 % .0.80و

 الجامعةةةطلبةةة عةةدد للنسةةبة المئويةةة ل بالقطاعةةات الدائريةةة التمثيةةل البيةةاني( 36)رقةةم ويبةةين الشةةكل 
 . المستوى الدراسي للطالبة وفقا  لمتغير ردنياأل

 933 944 919 917 93. 71. الطب
 8 8 696 659 61. 666 العلوم التربوية

 8 8 61 5. .3 937 والتصميم الفنون
 8 8 521 465 433 1145 اللغات األجنبية

 8 9.65 136 9863 9865 .9.7 الهندسة والتكنولوجيا
 8 8 661 564 19. .61 تكنولوجيا المعلومات

 8 .1 955 983 919 946 طب األسنان
 8 8 976 993 .97 4.. علوم التأهيل

 8 8 34 .99 937 654 اآلثار والسياحة
 8 8 8 8 8 8 وم السياسيةوالعل الدراسات الدولية

 8 8 58 951 59 61 العقبة/العلوم البحرية
 8 8 47 64 955 5.5 العقبة/اإلدارة والتمويل
 8 8 55 997 74 996 العقبة/السياحة والفندقة

 8 8 65 .96 46 956 العقبة/اللغات
 8 8 68 586 69 17 العقبة/نظم وتكنولوجيا المعلومات

 375 9151 6869 6963 6811 93195 المجموع الكلي
 1.81 5.71 91.17 98.59 31.15 93.16 %النسبة المئوية 
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 ة وفقا  لمتغير المستوى الدراسيردنياأل الجامعةطلبة توزيع التمثيل البياني للنسبة المئوية ل(: 36)شكل رقم 
 

 :برامج الكليةحسب  ولينالمقبطلبة عدد التوزيع ( ح

( الماجسةتير، والةدكتوراهو ، البكةالوريوس)ين فةي بةرامج الكليةة الطلبة المقبول متوسط عددومن حيث 
توزيةةةةع الطلبةةةةة علةةةةى هةةةةذه المسةةةةتويات ( 29)، فيبةةةةين جةةةةدول رقةةةةم 2012/ 2011للعةةةةام الدراسةةةةي 
 .كليةوال كاديميبرنامج األالدراسية وفقا  لل

 
في برامج البكالوريوس  المقبولينمتوسط عدد حسب ة ردنيبة الجامعة األتوزيع طل (:29)جدول رقم 

 والماجستير والدكتوراه

 الكلية 
 متوسط عدد الطلبة المقبولين في برنامج الكلية

 المجموع
 الدكتوراه الماجستير البكالوريوس

 674 79 46 469 اآلداب
 9814 586 59 369 األعمال
 416 1 46 459 العلوم
 84. 95 56 546 قالحقو 

 517 98 .7 5.5 التمريض
 76 9 . 78 الزراعة

 596 55 96 963 التربية الرياضية
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لبكالوريوس والماجستير والدكتوراه، ا المقبولين في برامجطلبة التوزيع ( 29)يبين جدول رقم 
 2012/ 2011لمقبةةةولين فةةةي برنةةةامج البكةةةالوريوس للعةةةام الدراسةةةي فقةةةد بلةةة  عةةةدد الطلبةةةة ا

طالبةا  ( 886)طالبا  وطالبة، فةي حةين بلة  عةدد المقبةولين فةي برنةامج الماجسةتير ( 8838)
 . طالبا  وطالبة( 576)وطالبة، أما الطلبة المقبولون في برنامج الدكتوراه فقد بل  عددهم 

طلبةةةة العةةةدد للنسةةةبة المئويةةةة ل بالقطاعةةةات الدائريةةةة يالتمثيةةةل البيةةةان( 40)ويبةةةين الشةةةكل رقةةةم 
 .على مستوى الجامعة كاديميللبرنامج األوفقا   المقبولين

 764 48 61 646 الشريعة
 688 1 .7 3.. الصيدلة
 675 8 .95 51. الطب

 478 38 976 694 العلوم التربوية
 .94 8 53 9.7 والتصميم الفنون

 159 3 6. 361 اللغات األجنبية
 95.6 .99 34 98.3 والتكنولوجياالهندسة 

 797 8 63 646 تكنولوجيا المعلومات
 .94 8 1 976 طب األسنان
 553 8 8 553 علوم التأهيل

 576 8 7 575 اآلثار والسياحة
 8. 8 8. 8 والعلوم السياسية الدراسات الدولية

 988 8 8 988 العقبة/العلوم البحرية
 785 8 93 636 العقبة/اإلدارة والتمويل
 555 8 8 555 العقبة/السياحة والفندقة

 544 8 8 544 العقبة/اللغات
 .58 8 8 .58 العقبة/نظم وتكنولوجيا المعلومات

 91916 571 881 8898 المجموع الكلي
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على مستوى  كاديميللبرنامج األوفقا   المقبولينطلبة عدد الللنسبة المئوية ل التمثيل البياني :(40)شكل رقم 

 الجامعة
 
 : الذي تخرجوا ميه كاديميالبريامج ال سب حالخريجين ة ردييال  الجامعةتوزيع طلبة ( ط

 2012/ 2011للعةام الدراسةي  الخريجينة ردنيتوزيع طلبة الجامعة األ( 27)كما يبين جدول رقم 
 .(البكالورويس والماجستير والدكتوراه) والبرنامجحسب الكلية 

 
البكالورويس والماجستير ) والبرنامجحسب الكلية الخريجين ة ردنياأل الجامعةتوزيع طلبة (: 27)جدول رقم 

 (والدكتوراه

 الكلية
 المجموع الكلي :عدد الطلبة الخريجين من برنامج

 دكتوراهال ماجستيرال بكالوريوسال
 .76 3. 63 636 اآلداب
 9966 6 .6 9816 األعمال
 415 5. 986 .77 العلوم

 57. 5 .5 88. الحقوق
 584 3 6 916 التمريض
 76 9 . 78 الزراعة

 999 8 98 989 لتربية الرياضيةا
 5.. 79 56 576 الشريعة
 61. 5 8. 96. الصيدلة
 566 8 66 968 الطب
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من كلية ألخةرى،  2012/ 2011تفاوت عدد الخريجين خالل العام  (27)يبين جدول رقم 

ذا كما أن الطلبة الخريجين من برنامج البكالوريوس هم األكثر عددا  فةي جميةع الكليةات، وهة
متوقةةةةع فةةةةي ظةةةةل تفةةةةاوت عةةةةدد الطلبةةةةة الملتحقةةةةين بالكليةةةةات المختلفةةةةة، وزيةةةةادة عةةةةدد الطلبةةةةة 

فقةةد بلغةةت النسةةبة  وعمومةةا   .مقارنةةة ببةةرامج الدراسةةات العليةةا الملتحقةةين ببرنةةامج البكةةالوريوس
( البكةةالوريوس، والماجسةةتير، والةةدكتوراه) مةةن البةةرامج الثالثةةة الخةةريجينالمئويةةة لعةةدد الطلبةةة 

 %.2.76، و%8.71و، %88.50: توالي كما يليعلى ال
 

طلبةةة توزيةةع للنسةةبة المئويةةة ل بالقطاعةةات الدائريةةة التمثيةةل البيةةاني( 41)ويبةةين الشةةكل رقةةم 
 . لطالبا الذي تخرج منه كاديميالبرنامج األللكلية و وفقا  الخريجين ة ردنياأل الجامعة

 381 .6 43 696 العلوم التربوية
 994 8 3 983 والتصميم الفنون

 674 8 56 483 اللغات األجنبية
 95.7 . .3 9961 الهندسة والتكنولوجيا
 .75 8 64 666 تكنولوجيا المعلومات

 964 8 95 9.6 ب األسنانط
 986 8 9 984 علوم التأهيل

 576 8 7 575 اآلثار والسياحة
 93 8 93 8 والعلوم السياسية الدراسات الدولية

 8 8 8 8 العقبة/العلوم البحرية
 8 8 8 8 العقبة/اإلدارة والتمويل
 8 8 8 8 العقبة/السياحة والفندقة

 8 8 8 8 العقبة/اللغات
 8 8 8 8 العقبة/يا المعلوماتنظم وتكنولوج

 7658 393 667 6777 المجموع الكلي
 911 3.71 8.79 88.51 %النسبة المئوية 
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ة كاديمية الذين تخرجوا من البرامج األردنياأل الجامعةة التمثيل البياني للنسبة المئوية لطلب(: 41)شكل رقم 

 (البكالوريوس، والماجستير ، والدكتوراه) الثالثة
 

 : تقديراتهمحسب الخريجين في آخر دفعة طلبة التوزيع ( ي

 2012/ 2011للعةةةام الدراسةةةي  الخةةةريجينة ردنيةةةتوزيةةةع طلبةةةة الجامعةةةة األ( 28)يبةةةين جةةةدول رقةةةم 
 .(ممتاز، وجيد جدا ، وجيد، ومقبول) وهالتقدير الذي حققحسب 

ة الةةذين تخرجةةوا فةةي آخةةر دفعةةة وفقةةا  للتقةةدير الةةذي حصةةلوا عليةةه ردنيةةتوزيةةع طلبةةة الجامعةةة األ(: 28)جةةدول رقةةم 
 ممتاز، وجيد جدا ، وجيد، ومقبول)

 الكلية 
 عدد الطلبة الخريجين في آخر دفعة الذين حصلوا على تقدير

 مقبول جيد جيد جداً  ممتاز
 918 971 944 76 اآلداب
 749 547 543 68 األعمال
 561 963 18 99 العلوم

 988 74 68 6. الحقوق
 49 41 79 58 التمريض
 958 34 67 91 الزراعة

 68 65 .5 4 التربية الرياضية
 79 16 964 .6 الشريعة
 18 19 955 1. الصيدلة
 94 64 995 .6 الطب

 14 977 1.. 947 العلوم التربوية
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فةي جميةع ( ممتةاز)حصةلوا علةى تقةدير  فةاض عةدد الطلبةة الةذينانخ (28)يبين جةدول رقةم 

جيةةةد جةةةدا ، وجيةةةةد، ) ات األخةةةةرىتقةةةدير الالكليةةةات مقارنةةةة بعةةةةدد الطلبةةةة الةةةذين حصةةةةلوا علةةةى 
ممن حصلوا على تقدير وعموما  فقد بلغت النسبة المئوية لعدد الطلبة الخريجين .  (مقبولو 
، %27.56 (جيةةةد)، وعلةةةى تقةةةدير %26.22( جيةةةد جةةةدا  )، وعلةةةى تقةةةدير %6.22( ممتةةاز)
 %.33.67( مقبول)على تقدير و 
 

الةةةذين تخرجةةةوا فةةةي آخةةةر دفعةةةة وفقةةةا   لعةةةدد الطلبةةةةالتمثيةةةل البيةةةاني ( 42)ويبةةةين الشةةةكل رقةةةم 
 .لتقديراتهم وللكلية التي درسوا فيها

 . 6. 93 6 والتصميم الفنون
 184 132 141 49 اللغات األجنبية

 666 33. 81. 49 الهندسة والتكنولوجيا
 939 998 13 .5 تكنولوجيا المعلومات

 55 76 77 95 طب األسنان
 5. 53 7. 99 علوم التأهيل

 98 97 1 6 اآلثار والسياحة
 8 4 6 7 والعلوم السياسية الدراسات الدولية

 8 8 8 8 العقبة/لوم البحريةالع
 8 8 8 8 العقبة/اإلدارة والتمويل
 8 8 8 8 العقبة/السياحة والفندقة

 8 8 8 8 العقبة/اللغات
 8 8 8 8 العقبة/نظم وتكنولوجيا المعلومات

 3381 3193 3999 679 المجموع الكلي
 99.17 37.51 31.33 1.33 %النسبة المئوية 



92 

 

 
 

وفقا  للكلية والتقدير في آخر دفعة ة الذين تخرجوا ردنياأل الجامعةالتمثيل البياني لعدد طلبة (: 42)شكل رقم 
 كاديمياأل

   
تخرجةةوا ة الةةذين ردنيةةاأل الجامعةةةالتمثيةةل البيةةاني للنسةةبة المئويةةة لطلبةةة ( 43)كمةةا يبةةين الشةةكل رقةةم 

 . على مستوى الجامعة ككلالتقدير  في آخر دفعة وفقا  لمتغير
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 تخرجوا في آخر دفعة وفقا  لمتغيرذين ة الردنياأل الجامعةالتمثيل البياني للنسبة المئوية لطلبة (: 43)شكل رقم 
 على مستوى الجامعة ككلالتقدير 

 : توزيع الطلبة حسب يسبة الملتحقين ببرامج الدراسات العليا( ك

ومن حيث نسةبة الطلبةة الملتحقةين ببةرامج الدراسةات العليةا مقارنةة بعةدد طلبةة الكليةة، فيبةين جةدول 
 .حسب الكليةعليا نسبة االلتحاق ببرامج الدراسات ال( 26)رقم 

 حسب نسبة الملتحقين منهم ببرامج الدراسات العلياة ردنياأل الجامعةتوزيع طلبة (: 26)جدول رقم 

 الكلية 
نسبة الطلبة في برامج الدراسات العليا إلى عدد 

 طلبة الكلية
 %99 اآلداب
 % 1 األعمال
 %9547 العلوم

 %647 الحقوق
 %9449 التمريض
 %1 الزراعة

 %95 لتربية الرياضيةا
 % 59 الشريعة
 %449 الصيدلة
 %57 الطب

 % 56 العلوم التربوية
 %68 والتصميم الفنون
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 الكلية 
نسبة الطلبة في برامج الدراسات العليا إلى عدد 

 طلبة الكلية
 %476. اللغات األجنبية

 %647 دسة والتكنولوجياالهن
 %6 تكنولوجيا المعلومات

 % 6468 طب األسنان
 8 علوم التأهيل

 %8849 اآلثار والسياحة
 - والعلوم السياسية الدراسات الدولية

 8 العقبة/العلوم البحرية
 %7 العقبة/اإلدارة والتمويل
 8 العقبة/السياحة والفندقة

 8 العقبة/اللغات
 8 العقبة/معلوماتنظم وتكنولوجيا ال

  المجموع الكلي

 
ونسةةةةبتهم  تفةةةةاوت عةةةدد الطلبةةةة الملتحقةةةةين ببةةةرامج الدراسةةةةات العليةةةا (26)جةةةةدول رقةةةم  يالحةةةظ مةةةن

، وهنالةةةك كليةةةات تتضةةةمن بةةةرامج للدراسةةةات العليةةةا باإلضةةةافة إلةةةى برنةةةامج البكةةةالوريوس أو المئويةةةة
 .الدبلوم

 
 : حدةتوزيع الطلبة حسب معدل عددهم في الشعبة الوا( ل

ة خةةالل العةةام الدراسةةي كاديميةةأمةةا مةةن حيةةث معةةدل عةةدد الطلبةةة فةةي الشةةعبة الواحةةدة فةةي البةةرامج األ
شةةعبة الواحةةدة فةةي الة ردنيةةطلبةةة الجامعةةة األ معةةدل عةةدد( 30)فيبةةين جةةدول رقةةم ، 2012/ 2011

 .كاديمياأل والبرنامجحسب الكلية  2012/ 2011للعام الدراسي 
 

 ة في الشعبة الواحدة في برامج البكالوريوس والدراسات العلياردنياأل الجامعةلبة ط معدل عدد(: 30)جدول رقم 

 :معدل عدد الطلبة في الشعبة في برامج الكلية 
 الدراسات العليا البكالوريوس

 1 61 اآلداب
 58 47 األعمال
 8. 68 العلوم

 61 68 الحقوق
 1 78 التمريض
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 الكلية 
 :معدل عدد الطلبة في الشعبة في برامج

 الدراسات العليا البكالوريوس
 6 56 الزراعة

 95 67 التربية الرياضية
 97 68  الشريعة
 97 68 الصيدلة
 98 958 الطب

 98 78 العلوم التربوية
 5 98 والتصميم الفنون

 5 96 اللغات األجنبية
 4 66 الهندسة والتكنولوجيا
 95 78 تكنولوجيا المعلومات

 7 9.8 طب األسنان
 8 68 علوم التأهيل

 4 47 اآلثار والسياحة
 57 - ياسيةوالعلوم الس الدراسات الدولية

 8 8. العقبة/العلوم البحرية
 93 57 العقبة/اإلدارة والتمويل
 8 8. العقبة/السياحة والفندقة

 8 8. العقبة/اللغات
 8 53 العقبة/نظم وتكنولوجيا المعلومات

 .9846 .4743 الكلي المتوسط

تةراوح الكلية، فقةد  ة على مستوىكاديميمعدالت أعداد الطلبة في البرامج األ (30)يبين جدول رقم 
 فةي كليةة الفنةون والتأهيةل، (10)ن معدل الطلبة فةي الشةعبة الواحةدة فةي بةرامج البكةالوريوس مةا بةي

بةةةةرامج شةةةةعب فةةةةي  قلةةةةيال  كةةةةان معةةةةدل عةةةةدد الطلبةةةةة ، و المةةةةواد النظريةةةةة/ فةةةةي كليةةةةة الطةةةةب (130)و
، وكةةان (27) اعةةوالزر ، (17) واللغةات األجنبيةةة، (10) الفنةون والتصةةميمالبكةالوريوس فةي كليةةات 

 .طالبا  ( 130)، وكلية طب األسنان (120) النظرية للمواد الطبفي كلية كبيرا  

فقد تراوح معدل الطلبة في الشعبة الواحدة في بةرامج الدراسةات وفيما يتعلق ببرامج الدراسات العليا 
يةةةة الفنةةةون كلفقةةةد كةةةان معةةةدل الطلبةةةة فةةةي الشةةةعبة الواحةةةدة قلةةةيال  فةةةي ، (46)و( 2)العليةةةا مةةةا بةةةين 

 .طالبا   (46) الحقوق ةوكان كبيرا  في كلي ،(2) وكلية اللغات األجنبية، (2) والتصميم
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فةةةةي الشةةةةعبة الواحةةةةدة فةةةةي بةةةةرامج عةةةةدد الطلبةةةةة معةةةةدل التمثيةةةةل البيةةةةاني ل( 44)ويبةةةةين الشةةةةكل رقةةةةم 
 .البكالوريوس والدراسات العليا تبعا  للكلية

 

 معدل عدد الطلبة في الشعبة الواحدة في برامج البكالوريوس والدراساتل بالخطوط التمثيل البياني( 44)شكل رقم 
 العليا تبعا  للكلية

 
 : توزيع الطلبة الميذرين والمفصولين( م

فيبةين جةدول  2012/ 2011ومن حيث عدد الطلبة المنذرين أو المفصولين خالل العام الدراسي 
 . كليةالمنذرين أو المفصولين حسب الطلبة توزيع ال( 31)رقم 

 
 المنذرين والمفصولين حسب الكليةة ردنياأل الجامعةتوزيع طلبة (: 31)جدول رقم 

 عدد الطلبة المفصولين عدد الطلبة المنذرين الكلية 
 8 9 اآلداب
 8 8 األعمال
 8 63. العلوم

 8 986 الحقوق
 1 45 التمريض
 76 5.3 الزراعة

 8 99 التربية الرياضية
 9 65 الشريعة
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 عدد الطلبة المفصولين عدد الطلبة المنذرين الكلية 
 8 .3 دلةالصي

 8 8 الطب
 8 8 العلوم التربوية

 8 93 والتصميم الفنون
 98 958 اللغات األجنبية

 664 659 الهندسة والتكنولوجيا
 8 554 تكنولوجيا المعلومات

 8 8 طب األسنان
 8 8 علوم التأهيل

 . 994 اآلثار والسياحة
 8 8 والعلوم السياسية الدراسات الدولية

 9 96 العقبة/ريةكلية العلوم البح
 4 44 العقبة/كلية اإلدارة والتمويل
 7 5. العقبة/كلية السياحة والفندقة

 1 5. العقبة/كلية اللغات
 5 97 العقبة/كلية نظم وتكنولوجيا المعلومات

 531 3353 المجموع الكلي

اوح مةا قةد تةر  2012/ 2011أن عدد الطلبة المنذرين خالل العةام الدراسةي  (31)يبين جدول رقم 
وعلةةةوم والتأهيةةةل، ، والعلةةةوم التربويةةةةطالبةةةا  فةةةي كليةةةة طةةةب األسةةةنان، وكليةةةة الطةةةب، ( صةةةفر)بةةةين 

 . الهندسة والتكنولوجياطالبا  في كلية ( 721)وواألعمال، 

كليةةةات : عةةةدد مةةةن الكليةةةات، مثةةةلطالبةةةا  فةةةي ( صةةةفر)كمةةةا تةةةراوح عةةةدد الطلبةةةة المفصةةةولين مةةةا بةةةين 
طالبا  في كلية ( 449)و والدراسات الدولية ،وعلوم والتأهيل، تربويةوالعلوم الوكلية الطب، الفنون، 

طالبةةةا   2252وعلةةةى أيةةةة حةةةال، فقةةةد بلةةة  المجمةةةوع الكلةةةي للطلبةةةة المنةةةذرين  .الهندسةةةة والتكنولوجيةةةا
 .طالبا  وطالبة 546وطالبة على مستوى الجامعة ككل، وبل  عدد الطلبة المفصولين 
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 : اإليفاد ويوعوالبريامج  الكلية الموفدين حسبتوزيع الطلبة ( ن

ة إيفادا  داخليا  وخارجيا  في برامج الدراسات العليا، ويبين جةدول ردنيكما يتم إيفاد طلبة الجامعة األ
 كةاديمياأل والبرنةامجحسب الكليةة داخليا  وخارجيا   الموفدين ةردنيطلبة الجامعة األ عدد( 32)رقم 

 .ونوع اإليفاد
 

 ة الموفدين حسب الكلية والبرنامج ونوع اإليفادردنياأل الجامعةيع طلبة توز (: 32)جدول رقم 
 

 الكلية 
 عدد الموفدين إيفاداً خارجياً  عدد الموفدين إيفاداً داخلياً 

 دكتوراه ماجستير دكتوراه ماجستير
 4 8 8 4 اآلداب
 98 9 9 4 األعمال
 4 8 8 98 العلوم

 . 8 8 8 الحقوق
 6 5 8 5 التمريض

 8 8 8 97 لزراعةا
 5 8 8 6 التربية الرياضية

 8 8 8 8 الشريعة
 98 8 8 8 الصيدلة
 59 8 8 8 الطب

 6 8 8 6 العلوم التربوية
 8 5 9 9 والتصميم الفنون

 98 5 8 5 اللغات األجنبية
 59 5 8 6 الهندسة والتكنولوجيا
 99 8 8 8 تكنولوجيا المعلومات

 99 8 8 9 طب األسنان
 94 8 8 8 التأهيلعلوم 

 8 8 8 8 الدراسات الدولية والعلوم السياسية
 5 8 8 8 اآلثار والسياحة

 9 8 8 8 العقبة/ اإلدارة والتمويل
 6 8 8 8 العقبة/ السياحة والفندقة

 3 8 8 8 العقبة/ العلوم البحرية



99 

 

 الكلية 
 عدد الموفدين إيفاداً خارجياً  عدد الموفدين إيفاداً داخلياً 

 دكتوراه ماجستير دكتوراه ماجستير
 9 8 8 8 العقبة/ اللغات األجنبية

 3 8 8 8 العقبة/ نظم وتكنولوجيا المعلومات
 953 1 3 55 المجموع الكلي

 61.73 3.99 1.13 35.39 %النسبة المئوية 
 

، أمةةا ر كةةان داخليةةا  فةةي غالبيةةة الكليةةاتأن اإليفةةاد ضةةمن برنةةامج الماجسةةتي (32)يبةةين جةةدول رقةةم 
حالتين لطالبين في كل من باستثناء  عمليات اإليفاد لبرنامج الدكتوراه فيالحظ أنها كانت خارجية،

وضةةمن  ككةةل الجامعةةةوقةةد بلةة  عةةدد الطلبةةة الموفةةدين علةةى مسةةتوى  عمةةال وكليةةة الفنةةون،كليةةة األ
طالبةةةةةا ، مةةةةةوزعين علةةةةةى برنةةةةةامج الماجسةةةةةتير بنسةةةةةبة ( 218)كل عةةةةةام بةةةةةرامج الدراسةةةةةات العليةةةةةا بشةةةةة

 (. %73.85)، وعلى برنامج الدكتوراه بنسبة (29.15%)
 

 : عودتهم في العام القادم المرشحين لإليفاد وعدد الموفدين المتوقعالطلبة عدد ( ه
ترشيح عدد مةن الطلبةة لإليفةاد، ويتوقةع أيضةا  عةودة عةدد  2012/ 2011تم خالل العام الدراسي 

( 33)ويبةين جةدول رقةم . آخر من الموفدين الةذين أنهةوا فتةرة إيفةادهم ليلتحقةوا بعملهةم فةي الجامعةة
 .يةحسب الكلالمرشحين لإليفاد، وأولئك المتوقع عودتهم طلبة  عدد

والمتوقع عودتهم في العام  المرشحين لإليفادة الموفدين ردنيتوزيع طلبة الجامعة األ(: 33)جدول رقم 
 القادم

 ن لإليفادعدد المرشحي الكلية 
عدد الموفدين المتوقع عودتهم في 

 العام القادم
 6 7 اآلداب
 7 4 األعمال
 5 9 العلوم

 8 . الحقوق
 4 98 التمريض
 8 8 الزراعة

 5 . لتربية الرياضيةا
 8 5 الشريعة
 7 98 الصيدلة
 6 55 الطب
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 ن لإليفادعدد المرشحي الكلية 
عدد الموفدين المتوقع عودتهم في 

 العام القادم
 5 6 العلوم التربوية

 5 5 والتصميم الفنون
 . 7 اللغات األجنبية

 7 98 الهندسة والتكنولوجيا
 4 9 تكنولوجيا المعلومات

 5 4 طب األسنان
 5 7 علوم التأهيل

 8 8 الدراسات الدولية والعلوم السياسية
 8 6 لسياحةاآلثار وا

 8 9 العقبة/ اإلدارة والتمويل
 . 6 العقبة/ السياحة والفندقة

 5 . العقبة/ العلوم البحرية
 8 8 العقبة/ اللغات األجنبية

 9 5 العقبة/ نظم وتكنولوجيا المعلومات
 51 911 المجموع الكلي

 95.93 63.88 %النسبة المئوية 
 

 قةةد 2012/ 2011المرشةةحين لإليفةةاد خةةالل العةةام  عةةدد الطلبةةةأن  (33)جةةدول رقةةم  يالحةةظ مةةن
طالبا  فةي ( 22)راسات الدولية إلى الزراعة، والد: بعض الكليات، مثلطالبا  في ( 0)تراوح ما بين 

طالبةا  فةي بعةض ( 0)العةام مةا بةين  هةذاكلية الطب، كما تراوح عدد الموفدين المتوقع عودتهم فةي 
 بلةة طةةالب فةةي كليةةة الطةةب، وعمومةةا ، فقةةد ( 7)زراعةةة إلةةى الشةةريعة، والحقةةوق، وال: الكليةةات، مثةةل

يتوقةةع عةةودة كةةان طةةالب، فةةي حةةين ( 106)عةةدد الطلبةةة المرشةةحين لإليفةةاد علةةى مسةةتوى الجامعةةة 
 . طالبا  وطالبة ممن تم إيفادهم في السنوات السابقة( 56)
 
 : وجهة اإليفاد والجيستوزيع الطلبة الموفدين حسب الكلية ( و

 عةدد( 34)ة حسةب الجةنس وجهةة اإليفةاد فيبةين جةدول رقةم ردنيةد طلبةة الجامعةة األومن حيث إيفا
 .وجهة اإليفاد الجنسحسب  الموفدين ةردنيطلبة الجامعة األ
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  يفادوجهة اإل الجنسة الموفدين حسب ردنياأل الجامعةتوزيع طلبة (: 34)جدول رقم 

 الكلية 
عدد الموفدين حسب 

 اإليفادعدد الموفدين حسب جهة  الجنس

 جامعات أجنبية جامعات عربية ةأردنيجامعات  أنثى ذكر
 6 6 5 98 . اآلداب
 99 8 6 99 6 األعمال
 7 8 95 96 . العلوم

 6 8 8 9 . الحقوق
 1 8 5 6 6 التمريض
 8 8 97 95 . الزراعة

 6 5 8 4 8 التربية الرياضية
 5 8 8 5 8 الشريعة
 98 8 8 3 5 الصيدلة
 59 8 8 3 .9 الطب

 6 8 6 3 8 العلوم التربوية
 . 9 8 9 . والتصميم الفنون

 .9 8 9 99 . اللغات األجنبية
 .5 8 6 3 91 الهندسة والتكنولوجيا
 99 8 8 4 7 تكنولوجيا المعلومات

 99 8 9 4 4 طب األسنان
 4 8 5 4 5 علوم التأهيل

 8 8 8 8 8 الدراسات الدولية والعلوم السياسية
 5 8 8 5 8 والسياحةاآلثار 

 9 8 8 8 9 العقبة/ اإلدارة والتمويل
 6 8 8 9 . العقبة/ السياحة والفندقة

 5 8 8 8 5 العقبة/ العلوم البحرية
 . 8 8 8 . العقبة/ اللغات األجنبية

 6 8 8 8 6 العقبة/ نظم وتكنولوجيا المعلومات
 961 7 51 935 13 المجموع الكلي

 79.79 9.39 39.13 57.61 33.31 %النسبة المئوية 
 

، كمةةةا %42.4مقابةةةل % 57.9بنسةةةبة  تفةةةوق اإلنةةةاث علةةةى الةةةذكور (34)جةةةدول رقةةةم  يالحةةةظ مةةةن
ة، أردنيةةجامعةةات )يظهةةر مةةن الجةةدول توزيةةع الطلبةةة الموفةةدين حسةةب الجهةةة التةةي تةةم اإليفةةاد إليهةةا 
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%( 23)ة تقةارب نيةأرد، فقد كانةت نسةبة اإليفةاد إلةى جامعةات (وجامعات عربية، وجامعات أجنبية
، فةةي حةةين كانةةت نسةةبة اإليفةةاد إلةةى %(3)أمةةا نسةةبة اإليفةةاد إلةةى جامعةةات عربيةةة فتبلةة  مةةا يقةةارب 

 . تقريبا   %(74)، وتبل  األكبرجامعات أجنبية هي 
 

ذكةر، )الموفدين حسب الجةنس عدد الطلبة ل للنسب المئويةالتمثيل البياني ( 45)ويبين الشكل رقم 
 .(وأنثى

 
 ة الموفدين حسب الجنس ردنياأل الجامعةتوزيع طلبة (: 45)شكل رقم 

 
للنسةةةب المئويةةةة لعةةةدد الطلبةةةة الموفةةةدين حسةةةب جهةةةة التمثيةةةل البيةةةاني ( 49)يبةةةين الشةةةكل رقةةةم كمةةةا 
 .اإليفاد

 

ة الموفدين حسب جهة اإليفاد ردنياأل الجامعةتوزيع طلبة (: 49)شكل رقم 


