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أكاديمية األمير الحسين للحماية المدنية

الجامعة االردنية

الجامعة االردنية فرع العقبة

الجامعة االلمانية االردنية

الجامعة الهاشمية

جامعة آل البيت

جامعة البلقاء التطبيقية

جامعة الحسين بن طالل

جامعة الطفيله التقنية

جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية

جامعة اليرموك

جامعة مؤتة

األكاديمية األردنية للموسيقى الخاصة

الجامعة االميركية في مادبا

الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا

جامعة اربد االهلية الخاصة

جامعة االسراء 

جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا

جامعة البترا الخاصة

جامعة الزرقاء الخاصة

جامعة الزيتونة األردنية الخاصة

جامعة الشرق االوسط

جامعة العقبة للتكنولوجيا

جامعة العلوم التطبيقية الخاصة

جامعة جدارا

جامعة جرش االهلية الخاصة

جامعة عجلون الوطنية الخاصة

جامعة عمان األهلية الخاصة

جامعة عمان العربية

جامعة فيالدلفيا الخاصة

كلية الخوارزمي الجامعية التقنية

االنروا/كلية العلوم التربوية واالداب 

كلية طالل أبو غزالة الجامعية لإلبتكار

كلية عمون الجامعية التطبيقية

كلية لومينوس الجامعية التقنية

معهد اإلعالم األردني

جامعة الحسين التقنية

جامعة العلوم االسالمية العالمية

الجامعة العربية المفتوحة

حسب الجامعة و الدرجة العلمية2021/2020أعداد الطلبة الملتحقين في الجامعات األردنية على الفصل الدراسي الثاني 

البكالوريوس دبلوم عالي الماجستير الدكتوراه دبلوم متوسط دبلوم تقني



دبلوم تقنيدبلوم متوسطالدكتوراهالماجستيردبلوم عاليالبكالوريوس
279488295824823469719938509332413

65300000653أكاديمية األمير الحسين للحماية المدنية
4014204904186104446951الجامعة االردنية

22720790002351الجامعة االردنية فرع العقبة
385304400004293الجامعة االلمانية االردنية

2224792840610023240الجامعة الھاشمية
151059302053910018179جامعة آل البيت

30128174829018519049650جامعة البلقاء التطبيقية
77733444420008559جامعة الحسين بن طالل
5894206296045906855جامعة الطفيله التقنية

2423601667610025964جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية
32568121422912580038176جامعة اليرموك
1632236025675790019828جامعة مؤتة

20119322271834639111897844244699
200000020األكاديمية األردنية للموسيقى الخاصة

1376000001376الجامعة االميركية في مادبا
850000085الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا

251902010002720جامعة اربد االھلية الخاصة
474203610005103جامعة االسراء 

3639037311004023جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا
620001900006390جامعة البترا الخاصة
622104910006712جامعة الزرقاء الخاصة

778703580008145جامعة الزيتونة األردنية الخاصة
381915200004340جامعة الشرق االوسط
623260000649جامعة العقبة للتكنولوجيا

569302950005988جامعة العلوم التطبيقية الخاصة
390403910004295جامعة جدارا

39931194480004560جامعة جرش االھلية الخاصة
2046882020002336جامعة عجلون الوطنية الخاصة

Grand Total

Total حكومية

حكومية

خاصة

المجموع الجامعة نوع الجامعة
الدرجة العلمية

٢٠٢١/٢٠٢٠ حسب الجامعة و الدرجة العلمية خالصة بأعداد الطلبة الملتحقين في الجامعات األردنية على الفصل الدراسي الثاني



دبلوم تقنيدبلوم متوسطالدكتوراهالماجستيردبلوم عاليالبكالوريوس
المجموع الجامعة نوع الجامعة

الدرجة العلمية

616306480006811جامعة عمان األھلية الخاصة
24751079070003489جامعة عمان العربية
365001020003752جامعة فيالدلفيا الخاصة

31700000317كلية الخوارزمي الجامعية التقنية
1242000001242كلية العلوم التربوية واالداب /االنروا
007800078كلية طالل أبو غزالة الجامعية لإلبتكار

17000000170كلية عمون الجامعية التطبيقية
61900000619كلية لومينوس الجامعية التقنية

004800048معھد اإلعالم األردني
67303341561311073268

4310000465896جامعة الحسين التقنية
8520239691775960011185جامعة العلوم االسالمية العالمية

895123969177596046512081
20411511730002365الجامعة العربية المفتوحةاقليمية

20411511730002365

ذات قانون خاص

Total خاصة

Total ذات قانون خاص

Total اقليمية


