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 حضرة صاحب الجاللة الملك عبدهللا الثاني بن الحسين المعظم
" أما تنمية الموارد البشرية فهي من أولوياتنا في المرحلة المقبلة، ذلك أن ثروة األردن 

الكبرى الحقيقة هي اإلنسان األردني. ولهذا فستعمل حكومتي على االستثمار في هذا 
من حيث الحوسبة وتأهيل المعلمين وتطوير  اإلنسان ضمن شمولية االقتصاد المعرفي

 المناهج واالرتقاء بمستوى البحث العلمي والتعليم العالي"
 

 لجاللة الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين المعظم السامي  من خطاب العرش"

 "1/12/2004، ة لمجلس األمة الرابع عشردورة العاديتاح الفي افت



 

 دصاحب السمو الملكي األمير الحسين بن عبدهللا الثاني، ولي العه
 

 

 

 

 

 



رقم 

 الجدول 
 الفهرس

 إحصائيات أعضاء الجهاز اإلداري واألكاديمي

 .2016/2017توزيع أعضاء الجهاز اإلداري في الجامعات األردنية حسب الجامعة والدرجة العلمية للعام الجامعي  1

 .2016/2017الجامعي توزيع أعضاء الجهاز األكاديمي في الجامعات األردنية حسب الرتبة األكاديمية والحقل للعام  2

 .2016/2017توزيع أعضاء الجهاز األكاديمي في الجامعات األردنية حسب الدرجة العلمية والحقل للعام الجامعي  3

 .2016/2017توزيع أعضاء الجهاز األكاديمي في الجامعات األردنية حسب الجنسية والحقل للعام الجامعي  4

 .2016/2017خالصة إحصائية بأعداد الجهاز األكاديمي حسب الحقل والدرجة العلمية للعام الجامعي  5

 إحصائيات الطلبة املقبولين

 .2016/2017توزيع الطلبة املقبولين في الجامعات األردنية ملستوى البكالوريوس حسب الحقل  للعام الجامعي  6

7 
الدراسات العليا املقبولين في الجامعات األردنية الرسمية حسب الحقل والدرجة العلمية للعام توزيع طلبة 

 .2016/2017الجامعي 

8 
توزيع طلبة الدراسات العليا املقبولين في الجامعات األردنية الخاصة حسب الحقل والدرجة العلمية للعام 

 .2016/2017الجامعي 

9 
بأعداد الطلبة املقبولين في الجامعات األردنية حسب الجامعة والدرجة العلمية للعام الجامعي خالصة إحصائية 

2016/2017. 

 إحصائيات الطلبة امللتحقين

10 
توزيع الطلبة امللتحقين في الجامعات األردنية ملستوى البكالوريوس حسب الحقل والجامعة للعام الجامعي 

2016/2017. 

11 
توزيع طلبة الدراسات العليا امللتحقين في الجامعات األردنية الرسمية حسب الحقل والدرجة العلمية للعام 

 .2016/2017الجامعي 

12 
توزيع طلبة الدراسات العليا امللتحقين في الجامعات األردنية الخاصة حسب الحقل والدرجة العلمية للعام 

 .2016/2017الجامعي 

13 
خالصة إحصائية بأعداد الطلبة امللتحقين في الجامعات األردنية حسب الدرجة العلمية والجامعة للعام الجامعي 

2016/2017. 

 إحصائيات الطلبة الوافدين

14 
الجنسية والجامعة توزيع طلبة البكالوريوس املقبولين في الجامعات األردنية الرسمية من العرب واألجانب حسب 

 .2016/2017للعام الجامعي 

15 
توزيع طلبة البكالوريوس املقبولين في الجامعات األردنية الخاصة من العرب واألجانب حسب الجنسية والجامعة 

 .2016/2017للعام الجامعي 

http://rce.mohe.gov.jo/Statistics/2016-2017/1-توزيع-أعضاء-الجهاز-الإداري-في-الجامعات-الأردنية-حسب-الجامعة-والدرجة-العلمية.xlsx
http://rce.mohe.gov.jo/Statistics/2016-2017/2-توزيع-أعضاء-الجهاز-الأكاديمي-في-الجامعات-الأردنية-حسب-الرتبة-الأكاديمية-والحقل.xlsx
http://rce.mohe.gov.jo/Statistics/2016-2017/3-توزيع-أعضاء-الجهاز-الأكاديمي-في-الجامعات-الأردنية-حسب-الدرجة-العلمية-والحقل.xlsx
http://rce.mohe.gov.jo/Statistics/2016-2017/4-توزيع-أعضاء-الجهاز-الأكاديمي-في-الجامعات-الأردنية-حسب-الجنسية-والحقل.xlsx
http://rce.mohe.gov.jo/Statistics/2016-2017/5-خلاصة-إحصائية-بأعداد-الجهاز-الأكاديمي-حسب-الحقل-والدرجة-العلمية.xlsx
http://rce.mohe.gov.jo/Statistics/2016-2017/6-توزيع-الطلبة-المقبولين-في-الجامعات-الأردنية-لمستوى-البكالوريوس-حسب-الحقل.xlsx
http://rce.mohe.gov.jo/Statistics/2016-2017/7-توزيع-طلبة-الدراسات-العليا-المقبولين-في-الجامعات-الأردنية-الرسمية-حسب-الحقل-والدرجة-العلمية.xlsx
http://rce.mohe.gov.jo/Statistics/2016-2017/7-توزيع-طلبة-الدراسات-العليا-المقبولين-في-الجامعات-الأردنية-الرسمية-حسب-الحقل-والدرجة-العلمية.xlsx
http://rce.mohe.gov.jo/Statistics/2016-2017/8-توزيع-طلبة-الدراسات-العليا-المقبولين-في-الجامعات-الأردنية-الخاصة-حسب-الحقل-والدرجة-العلمية.xlsx
http://rce.mohe.gov.jo/Statistics/2016-2017/8-توزيع-طلبة-الدراسات-العليا-المقبولين-في-الجامعات-الأردنية-الخاصة-حسب-الحقل-والدرجة-العلمية.xlsx
http://rce.mohe.gov.jo/Statistics/2016-2017/9-خلاصة-إحصائية-بأعداد-الطلبة-المقبولين-في-الجامعات-الأردنية-حسب-الجامعة-والدرجة-العلمية.xlsx
http://rce.mohe.gov.jo/Statistics/2016-2017/9-خلاصة-إحصائية-بأعداد-الطلبة-المقبولين-في-الجامعات-الأردنية-حسب-الجامعة-والدرجة-العلمية.xlsx
http://rce.mohe.gov.jo/Statistics/2016-2017/10-توزيع-الطلبة-الملتحقين-في-الجامعات-الأردنية-لمستوى-البكالوريوس-حسب-الحقل-والجامعة.xlsx
http://rce.mohe.gov.jo/Statistics/2016-2017/10-توزيع-الطلبة-الملتحقين-في-الجامعات-الأردنية-لمستوى-البكالوريوس-حسب-الحقل-والجامعة.xlsx
http://rce.mohe.gov.jo/Statistics/2016-2017/11-توزيع-طلبة-الدراسات-العليا-الملتحقين-في-الجامعات-الأردنية-الرسمية-حسب-الحقل-والدرجة-العلمية.xlsx
http://rce.mohe.gov.jo/Statistics/2016-2017/11-توزيع-طلبة-الدراسات-العليا-الملتحقين-في-الجامعات-الأردنية-الرسمية-حسب-الحقل-والدرجة-العلمية.xlsx
http://rce.mohe.gov.jo/Statistics/2016-2017/12-توزيع-طلبة-الدراسات-العليا-الملتحقين-في-الجامعات-الأردنية-الخاصة-حسب-الحقل-والدرجة-العلمية.xlsx
http://rce.mohe.gov.jo/Statistics/2016-2017/12-توزيع-طلبة-الدراسات-العليا-الملتحقين-في-الجامعات-الأردنية-الخاصة-حسب-الحقل-والدرجة-العلمية.xlsx
http://rce.mohe.gov.jo/Statistics/2016-2017/13-خلاصة-إحصائية-بأعداد-الطلبة-الملتحقين-في-الجامعات-الأردنية-حسب-الدرجة-العلمية-والجامعة.xlsx
http://rce.mohe.gov.jo/Statistics/2016-2017/13-خلاصة-إحصائية-بأعداد-الطلبة-الملتحقين-في-الجامعات-الأردنية-حسب-الدرجة-العلمية-والجامعة.xlsx
http://rce.mohe.gov.jo/Statistics/2016-2017/14-توزيع-طلبة-البكالوريوس-المقبولين-في-الجامعات-الأردنية-الرسمية-من-العرب-والأجانب-حسب-الجنسية-والجامعة.xlsx
http://rce.mohe.gov.jo/Statistics/2016-2017/14-توزيع-طلبة-البكالوريوس-المقبولين-في-الجامعات-الأردنية-الرسمية-من-العرب-والأجانب-حسب-الجنسية-والجامعة.xlsx
http://rce.mohe.gov.jo/Statistics/2016-2017/15-توزيع-طلبة-البكالوريوس-المقبولين-في-الجامعات-الأردنية-الخاصة-من-العرب-والأجانب-حسب-الجنسية-والجامعة.xlsx
http://rce.mohe.gov.jo/Statistics/2016-2017/15-توزيع-طلبة-البكالوريوس-المقبولين-في-الجامعات-الأردنية-الخاصة-من-العرب-والأجانب-حسب-الجنسية-والجامعة.xlsx


16 
الدراسات العليا املقبولين في الجامعات األردنية الرسمية من العرب واألجانب حسب الدرجة العلمية توزيع طلبة 

 .2016/2017والجنسية للعام الجامعي 

17 
توزيع طلبة الدراسات العليا املقبولين في الجامعات األردنية الخاصة من العرب واألجانب حسب الدرجة العلمية 

 .2016/2017جامعي والجنسية للعام ال

18 
توزيع طلبة البكالوريوس امللتحقين في الجامعات األردنية الرسمية من العرب واألجانب حسب الجنسية والجامعة 

 .2016/2017للعام الجامعي 

19 
الدرجة العلمية توزيع طلبة الدراسات العليا امللتحقين في الجامعات األردنية الخاصة من العرب واألجانب حسب 

 .2016/2017والجنسية للعام الجامعي 

 إحصائيات الطلبة الخريجين

20 
توزيع الطلبة الخريجين من الجامعات األردنية ملستوى البكالوريوس حسب الحقل والجامعة للعام الجامعي 

2016/2017. 

21 
الدراسات العليا الخريجين من الجامعات األردنية الرسمية حسب الحقل والدرجة العلمية للعام توزيع طلبة 

 .2016/2017الجامعي 

22 
توزيع طلبة الدراسات العليا الخريجين في الجامعات الخاصة حسب الحقل والدرجة العلمية للعام الجامعي 

2016/2017. 

23 
بأعداد الطلبة الخريجين من الجامعات األردنية حسب الدرجة العلمية والجامعة للعام الجامعي خالصة إحصائية 

2016/2017. 

 إحصائيات كليات املجتمع األردنية

 .2016/2017توزيع املعلمين املتفرغين في كليات املجتمع األردنية حسب البرنامج والكلية للعام الدراس ي  24

25 
إجمالي أعداد الطلبة امللتحقين في كليات املجتمع األردنية حسب املستوى الدراس ي والكلية والبرنامج والجنس 

 .2016/2017للعام الدراس ي 

 إحصائيات الطلبة االردنيين الدارسين في الخارج

 .2016/2017ة  للعام الجامعي توزيع الطلبة االردنيين الدارسين في الخارج حسب الدولة والدرجة العلمي 26

 

http://rce.mohe.gov.jo/Statistics/2016-2017/16-توزيع-طلبة-الدراسات-العليا-المقبولين-في-الجامعات-الأردنية-الرسمية-من-العرب-والأجانب-حسب-الدرجة-العلمية-والجنسية.xlsx
http://rce.mohe.gov.jo/Statistics/2016-2017/16-توزيع-طلبة-الدراسات-العليا-المقبولين-في-الجامعات-الأردنية-الرسمية-من-العرب-والأجانب-حسب-الدرجة-العلمية-والجنسية.xlsx
http://rce.mohe.gov.jo/Statistics/2016-2017/17-توزيع-طلبة-الدراسات-العليا-المقبولين-في-الجامعات-الأردنية-الخاصة-من-العرب-والأجانب-حسب-الدرجة-العلمية-والجنسية.xlsx
http://rce.mohe.gov.jo/Statistics/2016-2017/17-توزيع-طلبة-الدراسات-العليا-المقبولين-في-الجامعات-الأردنية-الخاصة-من-العرب-والأجانب-حسب-الدرجة-العلمية-والجنسية.xlsx
http://rce.mohe.gov.jo/Statistics/2016-2017/18-توزيع-طلبة-البكالوريوس-الملتحقين-في-الجامعات-الأردنية-الرسمية-من-العرب-والأجانب-حسب-الجنسية-والجامعة.xlsx
http://rce.mohe.gov.jo/Statistics/2016-2017/18-توزيع-طلبة-البكالوريوس-الملتحقين-في-الجامعات-الأردنية-الرسمية-من-العرب-والأجانب-حسب-الجنسية-والجامعة.xlsx
http://rce.mohe.gov.jo/Statistics/2016-2017/19-توزيع-طلبة-الدراسات-العليا-الملتحقين-في-الجامعات-الأردنية-الخاصة-من-العرب-والأجانب-حسب-الدرجة-العلمية-والجنسية.xlsx
http://rce.mohe.gov.jo/Statistics/2016-2017/19-توزيع-طلبة-الدراسات-العليا-الملتحقين-في-الجامعات-الأردنية-الخاصة-من-العرب-والأجانب-حسب-الدرجة-العلمية-والجنسية.xlsx
http://rce.mohe.gov.jo/Statistics/2016-2017/20-توزيع-الطلبة-الخريجين-من-الجامعات-الأردنية-لمستوى-البكالوريوس-حسب-الحقل-والجامعة.xlsx
http://rce.mohe.gov.jo/Statistics/2016-2017/20-توزيع-الطلبة-الخريجين-من-الجامعات-الأردنية-لمستوى-البكالوريوس-حسب-الحقل-والجامعة.xlsx
http://rce.mohe.gov.jo/Statistics/2016-2017/21-توزيع-طلبة-الدراسات-العليا-الخريجين-من-الجامعات-الأردنية-الرسمية-حسب-الحقل-والدرجة-العلمية.xlsx
http://rce.mohe.gov.jo/Statistics/2016-2017/21-توزيع-طلبة-الدراسات-العليا-الخريجين-من-الجامعات-الأردنية-الرسمية-حسب-الحقل-والدرجة-العلمية.xlsx
http://rce.mohe.gov.jo/Statistics/2016-2017/22-توزيع-طلبة-الدراسات-العليا-الخريجين-في-الجامعات-الخاصة-حسب-الحقل-والدرجة-العلمية.xlsx
http://rce.mohe.gov.jo/Statistics/2016-2017/22-توزيع-طلبة-الدراسات-العليا-الخريجين-في-الجامعات-الخاصة-حسب-الحقل-والدرجة-العلمية.xlsx
http://rce.mohe.gov.jo/Statistics/2016-2017/23-خلاصة-إحصائية-بأعداد-الطلبة-الخريجين-من-الجامعات-الأردنية-حسب-الدرجة-العلمية-والجامعة.xlsx
http://rce.mohe.gov.jo/Statistics/2016-2017/23-خلاصة-إحصائية-بأعداد-الطلبة-الخريجين-من-الجامعات-الأردنية-حسب-الدرجة-العلمية-والجامعة.xlsx
http://rce.mohe.gov.jo/Statistics/2016-2017/24-توزيع-المعلمين-المتفرغين-في-كليات-المجتمع-الأردنية-حسب-البرنامج-والكلية.xlsx
http://rce.mohe.gov.jo/Statistics/2016-2017/25-إجمالي-أعداد-الطلبة-الملتحقين-في-كليات-المجتمع-الأردنية-حسب-المستوى-الدراسي-والكلية-والبرنامج-والجنس.xlsx
http://rce.mohe.gov.jo/Statistics/2016-2017/25-إجمالي-أعداد-الطلبة-الملتحقين-في-كليات-المجتمع-الأردنية-حسب-المستوى-الدراسي-والكلية-والبرنامج-والجنس.xlsx
http://rce.mohe.gov.jo/Statistics/2016-2017/26-توزيع-الطلبة-الاردنيين-الدارسين-في-الخارج-حسب-الدولة-والدرجة-العلمية.xlsx

