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 طلبة الجامعة األردنية
 )الخصائص، القيم واالتجاهات(

 
 

 نتائج الدراسة
 

اتيجية  الجامعة االردنية -مركز الدراسات االستر
 

اير / شباط  2016فتر
 
 

 الملخص التنفيذي للدراسة

 

 من رؤية 
ً
ي الجامعة، والنهوض بها وحرص الجامعة انطالقا

 
ي تطوير العملية التعليمية ف

 
إدارة الجامعة ف

ي خدمة الجامعة، فقد قام بإجراء دراسة 
 
عىل استقصاء آراء الطلبة، ومن منطلق مساهمة المركز ف

ي بعض 
 
مسحيه شاملة عىل جميع طلبة الجامعة من دون استثناء، لمحاولة معرفة رأيهم وتوجهاتهم ف

ايا األكاديمية، واالجتماعية، واالقتصادية، والسياسية، والتطلعات المستقبلية لهؤالء الطلبة القض
. إن إجراء هذه الدراسة 

ً
نامج الدراسي المعمول به حاليا وتقييمهم للعملية التعليمية بما فيها جدول التر

دية، واالجتماعية، عىل الطلبة وهي األوىل من نوعها سيوفر معلومات قيمة حول الخليفات االقتصا
بوية للجامعة.  ي السياسات اإلدارية والتر

 
ي يمكن االستفادة منها ف

 وآرائهم وتوجهاتهم التر
 

أهداف الدراسة: هدفت هذه الدراسة بشكل عام عىل التعرف عىل واقع واتجاهات وتطلعات الطلبة 
، فإن اهداف الدراسة كانت عىل النحو  أكت  وفهمهم للعملية التعليمية بشكل عام، وبشكل 

ً
تحديدا

 :  التاىلي

 لتعرف عىل الخصائص الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية لطلبة الجامعة. ا -1
 ياس مدى رض  الطلبة عن العملية التعلمية )األكاديمية، واإلدارية، ومرافق ومنشآت الجامعة(. ق -2
 قتصادية والسياسية. واالالتعرف عىل توجهات الطلبة االجتماعية  -3
 االنتماء واالرتباط بالجامعة.  -4
 إدارة الوقت والجدول الدراسي  -5
 الطلبة المستقبلية.  التعرف عىل توجهات وتطلعات -6
 

 والعينة إجراءات الدراسة 
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اعداد طلبة مرحلة البكالوريوس أسلوب المسح الشامل باالعتماد عىل اعتمدت الدراسة عىل 
ي 
 
حسب سجالت القبول  37162. )عددهم 2015/2016الفصل الدراسي الحاىلي المسجلي   ف
 . والتسجيل(

ة  ي الفتر
 
، وكان عدد االستمارات 7/1/2016وحتر  9/12/2015استمرت عملية جمع البيانات ف

(، وتم 69استمارة )أي ما نسبته  25662، تم استخدام 33079المجموعة  % من حجم الطلبة الكىلي
 كرار وسوء الجودة واالخطاء وعدم االكتمال بسبب الت 7417حذف 

  :أبرز النتائج 
 
  :الرض  عن العملية التعليمية بالجامعة :

ً
 أوال

 ( ي القاعات التدريسية
 
ات ف ة ومتوسطة(. 51عن التجهت    % درجة كبت 

 ( ي األقسام
 
ات ف ات المختتر  وجيدة(. 58تجهت  

ً
 % جيدة جدا

 ( 48الرض  عن المرافق الصحية للجامعة .)% 
   ي الجامعة ) الرض

 
ة ومتوسطة(. 60عن مستوى النظافة العامة ف  % درجة كبت 

  (52 .يشعرون بأن اساتذتهم يعاملونهم بالتساوي )% 
 (57)ة ومتوسطة  %( راضون عن أداء الهيئة اإلدارية )درجة كبت 
 (45 . ة يعتمد عىل التلقي    %( أفادو بأن التدريس داخل المحاض 
 (53يعتقدون بأن المناهج الدراسي )% .ة غت  كافية إلعداد الطالب للحياة العملية 
 ( بأنهم 76%( من الطلبة بان الجامعة هي جزء من هويتهم، بينما أفاد )74أجاب )%

 يشعرون بالفخر بالقسم الذي يدرسون به. 
  ي الجامعة وليست محصورة عىل فئة معينة

 
غالبية الطلبة لديهم عالقات متنوعة ف

ة/المنطق  ةمثل القسم/الكلية/العشت 
 

  إدارة الوقت والجدول الدراسي :
ً
 ثانيا

 (41 من الطلبة يؤيدون توزي    ع الجدول الدراسي عىل أربعة أيام بينما يعارضه )%
(46 .)% 
 ( عىل 34يعتقد 

ً
%( من الطلبة بأن إعادة جدولة الدراسة عىل أربعة أيام سيؤثر سلبا

 .  التحصيل األكاديمي
 ( ي 56أفاد

 
ي حال تم إعادة  %( من الطلبة بأنهم سيقضون وقتهم ف

 
أمور غت  اكاديمية ف

 .  توزي    ع الجدول الدراسي
 (23ي التحاد الطلبة للقيام

 
 %( فقط من الطلبة يعتقدون بان الجامعة توفر الدعم الكاف

 بدوره عىل أكمل وجه. 
 ( ي نظمها اتحاد طلبة الجامعة. 63لم يشارك

ي األنشطة والفعاليات التر
 
 %( من الطلبة ف

 
  القيم :

ً
 واالتجاهات السياسية والفكريةثالثا

  .أفاد نصف الطلبة بأنهم مهتمون بالسياسة فيما أفاد النصف االخر بأنهم غت  مهتمون 
   ي األردن ب

 
، وقيم 10-0درجات عىل مقياس من  5.3قيم الطلبة مستوى الديموقراطية ف

 درجات عىل نفس المقياس.  5.7الطلبة مستوى مالئمة الديموقراطية لألردن ب  
 بينما أفاد )66اد )أف ، هم %( بأن12%( من الطلبة بأنهم ال ينتمون ألي اتجاه فكري معي  

، و) ي %( 7%( لالتجاه الفكري اإلسالمي و)11ينتمون لالتجاه الفكري القومي العربر
 . ي
 
ي األردب

 لالتجاه الوطت 
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 ( من الطلبة بأن الجماعات والتنظيمات المتطرفة ال تمثل وجهة نظرهم. 94أفاد )% 
 

 مواضيع متعلقة باألنماط والسلوكيات رابع :
ً
 ا

  نت كأهم مصدر للمعلومات حول االخبار والمواضيع 56يعتمد % من الطلبة عىل االنتر
ي تهم األردن. 

 التر
 (85 . نت ألغراض الدراسة والبحث العمىلي  %( من الطلبة أفادوا بأنهم يستخدمون االنتر
 (74من الطلبة لديهم حساب عىل موقع التوصل االج )% تماعي فيس بوك

Facebook . 
 (79 .ي الكليات ومرافق الجامعة

 
 %( من الطلبة يؤيدون حظر التدخي   ف

 (27 من الطلبة يدخنون السجائر )%( يدخنون االرجلية. 28)و% 
 
 
 
 

  التوجهات والتطلعات المستقبلية :
ً
 خامسا

  ي تواجه األردن اليوم من وجهة نظر الطلبة هي الفساد الماىلي
 أهم التحديات التر

 %(. 12%( وأزمة الالجئي   )22%( والوضع االقتصادي بشكل عام )34واإلداري )
 ( ي العمل بعد اكمال دراستهم، فيما يفكر )37يفكر

 
ي اكمال 24%( من الطلبة ف

 
%( ف

ي 21دراستهم العليا خارج األردن، ويفكر )
 
ي اكمال دراستهم العليا ف

 
%( من الطلبة ف

 األردن. 
 ( من الطلبة بأنهم 30افاد )% ي القطاع الخاص إذا سنحت لهم

 
ي العمل ف

 
يفكرون ف

. 24الفرصة، فيما يفكر ) ي القطاع الحكومي
 
ي العمل ف

 
 %( ف

 (35 ة من الزمن، فيما ينوي % الهجرة 21%( من الطلبة ينوون العيش خارج األردن لفتر
 % من الطلبة. 27خارج األردن  بشكل دائم، فيما ال يفكر بالسفر 
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 إجراءات الدراسة

 
ي 
ى
ى ف . 2015/2016الفصل الدراسي الحالي  اعتمدت الدراسة عىل اعداد طلبة مرحلة البكالوريوس المسجلي 

تم استخدام أسلوب المسح الشامل عىل الطلبة وقد  . حسب سجالت القبول والتسجيل( 37162)عددهم 
 عن اس أكير وجمع 

ً
لوب العينة وذلك ألن اهداف الدراسة ومحاورها عدد ممكن االستمارات التامة عوضا

 المختلفة ومستويات النشر تتطلب حجم عينة كبي  جد
ً
 . ا

ي كل كلية وحس
ى
 ألعداد الطلبة ف

ً
ي جميع كليات الجامعة وتبعا

ى
ب تم توزي    ع االستبيانات الورقية عىل الطلبة ف

 .  مستواهم الدراسي
ي مغلفات تحوي عىل كل •

ى
ي كل كلية بعد تعبئة االستمارات ف

ى
 تم تسليم االستمارات ال رؤساء األقسام ف
ة ومكانها  وقت، من المعلومات التالية: اسم المادة ورمزها  ى ، عالمحاضى ي المادةدد الطلبة المسجلي 

ى
 ف

 . ومدرس المادةواسم 
وانتهت عملية التوزي    ع والجمع  9/12/2015بدأت عملية توزي    ع االستبانات عىل الطلبة بتاري    خ  •

07/01/2016 . 
ي كل يوم عمل، كان يتم جمع االستمارات الممتلئة وإعادة استخدام االستمارات الفارغة وتوزيعها ع •

ى
 ىلف

 الشعب األخرى. 
 . 09/01/2016وانتهت  12/12/2015االستبانات بتاري    خ ادخال بدأت عملية  •
 . % من حجم الطلبة(69)ويشكل ما نسبته  25662مجموع االستمارات التامة  •
ي تم حذفها بسبب التكرار  •

 عىل الرقم الجامعي للطالب( 5780مجموع االستمارات الت 
ً
 . )اعتمادا

ي تم حذفها بسبب الجودة واالخطاء هو  •
 . 1637مجموع االستمارات الت 

ي  •
ى
تم اعتماد البيانات الموزونة عىل مستوى الكلية والجنس والسنة الدراسية وذلك إلتاحة الفرصة ف

 تحليل البيانات عىل المستويات المذكورة. 
 
 
 
 
 
 
 

 الدراسة نتائج

 بالجامعة: الرضا عن العملية التعليمية األولالمحور 

 
ي   بة رضا الطلبة عن العملية التعليمية ومرافق الجامعة، والتفاعالت جيتطرق هذا المحور اىل قياس در 

ي الجامعة. ونظرة الطلبة اىل مجمل العملية التعليمية اال 
 
 كاديمية. الطلبة والجهات االكاديمية واإلدارية ف

 
  يدرسه الطالبالسبب الرئيسي الختيار التخصص الذي  

 
 % من الطلبة بأنهم يدرسون التخصص لحبهم ورغبتهم فيه، 44أفاد 

ً
فيما تبي   أن رب  ع الطلبة تقريبا

ي الثانوية العامة  ألزمهم (24%)
 
ن سوق أ% ب22أفاد  فيما عىل دراسة التخصص الذي يدرسونه، معدلهم ف

% بان رغبة األهل هو الذي دفعهم 10تخصصهم، وأفاد لالعمل والتطلع اىل المستقبل هو سبب اختيارهم 
. وتظهر النتائج بعض الفروقات الطفيفة بي   السبب الرئيسي 

ً
لدراسة التخصص الذي يدرسونه حاليا
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هذه النتائج تدل عىل انه يوجد اكت  من ثلث  اإلنسانية. الكليات الكليات العلمية و ما بي   الختيار التخصص 
ي تخصصات قد ال 

 
 ( يبي   هذه النتائج. 1لشكل رقم )تكون خيارهم األفضل للدراسة. ا الطلبة ف
 
 الكليات نوع حسب لسبب الرئيسي الختيار التخصص الذي يدرسه الطالبا 1:رقم الشكل 

 
 

  ات الرض  درجة ي القاعات التدريسية عن مستوى التجهت  
 
 ف

ة ومتوسطة % من الطلبة راضون 51أظهرت نتائج الدراسة أن  ي  عن مستوىاىل درجة كبت 
 
ات ف التجهت  

غت  راضون عىل االطالق عن % 18% بأنهم راضون اىل درجة قليلة و29أفاد  فيما القاعات التدريسية، 
ي القاعات التدريسية. 

 
ات ف ولم تظهر النتائج اي فروقات واضحة بي   الرض  عن مستوى  مستوى التجهت  

ات بي   طلبة الكليا  ( يبي   هذه النتائج. 2الشكل رقم ). العلمية واالنسانيةت التجهت  
ي القاعات التدريسية2رقم الشكل 

 
ات ف  حسب نوع الكليات : درجة الرضا عن مستوى التجهت  

 
 

  ي تتبع للقسمتقييم تج
ات التر ات المختتر   هت  

 
ي تتبع 58قّيم 

ات التر ات المختتر  والجيدة،  ألقسامهم% من الطلبة تجهت  
ً
 %36قّيمها  فيما بالجيدة جدا

 والسيئة. ويرتفع مستوى التقييم الجيد بي   طلبة الكليات االنسانية مقارنة بطلبة الك
ً
ليات بالسيئة جدا

ات الكل العلمية،  من مختتر
ً
ات الكليات العلمية أكت  تطلبا يات ومن الممكن ان يعود السبب اىل ان مختتر

 ( يبي   هذه النتائج. 3الشكل رقم ) . اإلنسانية من ناحية المواد واالدوات
 

23% 45% 22% 10%

26% 44% 21% 9%

24% 44% 22% 10%

لى معدل الثانوية العامة الزمني ع
ذلك

هحبي للتخصص ورغبتي في العملالتطلع إلى المستقبل وسوق رغبة األهل

الكليات االنسانية الكليات العلمية المجموع

10% 42% 29% 16% 2%

11% 39% 30% 19% 2%

10% 41% 29% 18% 2%

إلى درجة كبيرة إلى درجة متوسطة إلى درجة قليلة غير راض على اإلطالق ال اعرف

الكليات االنسانية الكليات العلمية المجموع



 

3 | P a g e  

 

ي تتبع للقسم3رقم الشكل 
ات التر ات المختتر  حسب نوع الكليات : تقييم تجهت  

 
 
  ب(  عن ض  الر درجة ي المرافق الصحية )الحمامات، مياه الشر

 
 الكلية/القسم الموجودة ف

 
ب(بدرجات متفاوتة % من الطلبة رضاهم 48أبدى  الموجودة  عن المرافق الصحية )الحمامات، مياه الشر

ي الكلية/القسم، 
 
ضون % بأنهم را24غت  راضون عىل االطالق عن هذه المرافق وأفاد % بأنهم 50أفاد  فيما ف

 ( يبي   هذه النتائج. 4الشكل رقم ) . اىل درجة قليلة
  

ي الكلية/القسم4رقم الشكل 
 
 حسب نوع الكليات : درجة الرض  عن المرافق الصحية الموجودة ف

 
 
 
 
 ي الجامعة  عنض  ر ال درجة

 
 النظافة العامة ف

 
ة او متوسطة عن  (%60أغلبية الطلبة )افاد  ي الجامعة، بأنهم راضون اىل درجة كبت 

 
يما فالنظافة العامة ف

 ئج. ( يبي   هذه النتا5الشكل رقم )% غت  راضون عىل االطالق. 15وبأنهم راضون اىل درجة قليلة  %24أفاد 

12% 49% 18% 12%

9%

9% 46% 25% 16%

4%

11% 47% 22% 14% 6%

جيدة جدا   جيدة سيئة سيئة جدا   ع ال يوجد مختبرات تتب
لقسمي

الكليات االنسانية الكليات العلمية المجموع

8% 17% 24% 50% 2%

6% 18% 25% 49% 2%

7% 17% 24% 50% 2%

راض إلى درجة كبيرة راض إلى درجة 
متوسطة

راض إلى درجة قليلة غير راض على 
اإلطالق

ال اعرف

الكليات االنسانية الكليات العلمية المجموع
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ي الجامعة : درجة الرض  عن النظافة5رقم الشكل 

 
 حسب نوع الكليات العامة ف

 
 
 
 

 
 الشعور بالمساواة بمعاملة أساتذة الجامعة للطلبة 

 
ي الطلبة، ف52يشعر أكت  من نصف الطلبة بقليل )

ر
ا ال يم%( بأن اساتذة الجامعة يعاملونهم بالتساوي مع باف

ي الطلبة ام ال 16 % منهم، وأفاد 32يشعر بذلك 
ر
. % بأنهم ال يعرفون إذا كانوا يعاملوا بالتساوي مع باف

( 6قم )بي   طلبة الكليات العلمية مقارنة بطلبة الكليات االنسانية. الشكل ر بالمساواة ويرتفع هذا الشعور 
 يبي   هذه النتائج. 

 
 نوع الكلياتحسب  : شعور الطلبة بالمساواة بمعاملة أساتذة الجامعة لهم6رقم الشكل 

 
 

20% 41% 24% 14% 1%

17% 43% 24% 15% 1%

18% 42% 24% 15% 1%

راض إلى درجة كبيرة راض إلى درجة متوسطة راض إلى درجة قليلة غير راض على اإلطالق ال اعرف

الكليات االنسانية الكليات العلمية المجموع

51% 34% 16%

54% 30% 16%

52% 32% 16%

نعم ال ال اعرف

الكليات االنسانية الكليات العلمية المجموع
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 ي الجامعة
 
 درجة رض  الطلبة عن اداء الهيئة االدارية ف

 
ة ومتوسطة، فيما أفاد 58أبدت الغالبية ) % 23%( من الطلبة رضاهم عن أداء الهيئة اإلدارية بدرجة كبت 

رضا ال% غت  راضيي   عىل االطالق عن أداء الهيئة اإلدارية. ويرتفع هذا 12بأنهم راضون اىل درجة قليلة و
( يبي   هذه 7%(. الشكل رقم )61%( مقارنة بطلبة الكليات العلمية )64عند طلبة الكليات االنسانية )

 النتائج. 
 

ي الجامعة7الشكل رقم 
 
 حسب نوع الكليات : درجة رض  الطلبة عن اداء الهيئة االدارية ف

 
 
 
 
 

 ي ة يواإلدار األكاديمية  اتجاهات الطلبة نحو عدد من المسائل
 
 الجامعةف

 
ي رأي الطلبة حيال القضايا 

 
، يشت  الجدول أدناه اىل تفاوت ف

ً
عىل  % من الطلبة41يوافق الجامعية، فمثال

ي بداية كل فصل، 59يوافق  فيما قلة توافر المقررات للمواد، 
 
% عىل تعقد اجراءات التسجيل للمواد ف

، ويوافق 45ويوافق  ة يعتمد عىل التلقي   % عىل انه ال 34% من الطلبة عىل ان التدريس داخل المحاض 
ة، ويجد  % ان الرسوم الجامعية مرتفعة 62يتاح لهم الفرصة الكافية للنقاش والحوار داخل المحاض 

 المالية للطلبة. مقارنة بالقدرات 
 

ي الجامعة اتجاه: 1رقم جدول 
 
 الطلبة حول بعض األمور االكاديمية واإلدارية ف

غت   غت  موافق موافق 
 متأكد

 المجموع

قلة توفر المقررات للمواد )مراجع،  .1
ات( أجهزة،  مختتر

41 37 22 100 

ي   .2
 
تعقد إجراءات التسجيل للمواد ف

 بداية كل فصل. 
59 29 11 100 

15% 45% 21% 11% 7%

11% 44% 25% 13% 7%

13% 44% 23% 12% 7%

راض إلى درجة كبيرة راض إلى درجة متوسطة راض إلى درجة قليلة غير راض على اإلطالق ال اعرف

الكليات االنسانية الكليات العلمية المجموع
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ة عىل اعتماد  .3 التدريس داخل المحاض 
 التلقي   

45 41 14 100 

عدم إتاحة الفرصة الكافية للنقاش   .4
ة.   والحوار داخل المحاض 

34 53 13 100 

أجد أن الرسوم الجامعية مرتفعة   .5
ي المادية

ر
 مقارنة بقدراب

62 24 14 100 
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 مجموعة من العبارات الخاصة بالعملية التعليميةالطلبة حول  اتجاهات 
 

ي الجامعة  أن % من الطلبة عىل59يوافق 
 
% ان 56عىل االبداع، ويوافق  ال يشجعالنظام التدريسي ف

ي شخصية الطالب، 
 
ي عىل حساب الجوانب االخرى ف

 
العملية التعليمية تركز عىل تنمية الجانب المعرف

( 
ً
ي التعامل مع الجنس االخر، ويحس 24ويجد رب  ع الطلبة تقريبا

 
لبة بأن % من الط31%( صعوبة ف

 
ً
ي التعب38سلوكيات الطلبة داخل الحرم الجامعي غريبة عنهم، ويحس ايضا

 
ت  % من الطلبة بأنهم مقيدون ف

%( بأن المناهج 53من نصف الطلبة بقليل ) أكت  عن رأيهم برصاحة تجاه القضايا االجتماعية. ويعتقد 
ي  كافيةالدراسية غت   

 من  % من26إلعداد الطلبة للحياة العملية، ويكتف 
 
لعالمات االطلبة بإحراز الحد االدب

ي المواد الدراسية. 
 
 للنجاح ف

 
 
ي العملية التعليمية2رقم جدول 

 
 حسب نوع الكليات : شعور الطلبة حول بعض العبارات الخاصة ف

 المجموع الكليات العلمية الكليات االنسانية العبارات

 موافق
غت  

 موافق
غت  

 متأكد
 موافق

غت  
 موافق

غت  
 متأكد

 موافق
غت  

 موافق
غت  

 متأكد
ي  .1

 
نظام التدريس ف

الجامعة ال يشجع عىل 
 اإلبداع

53% 34% 13% 65% 24% 11% 59% 29% 12% 

العملية التعليمية تركز  .2
ي 
 
عىل تنمية الجانب المعرف

عىل حساب الجوانب 
ي شخصية الطالب

 
 األخرى ف

54% 31% 15% 59% 27% 14% 56% 29% 15% 

غت   المناهج الدراسية  .3
كافية إلعداد الطالب للحياة 

 العملية. 
51% 37% 12% 56% 31% 13% 53% 34% 13% 

ي  .4 ي التعبت  عن رأبي
 
مقيد ف

برصاحة تجاه القضايا 
 االجتماعية. 

38% 48% 14% 38% 47% 15% 38% 47% 15% 

سلوكيات الطلبة داخل  .5
 . ي
 الحرم الجامعي غريبة عت 

34% 50% 16% 29% 55% 17% 31% 52% 16% 

بإحراز الحد  االكتفاء .6
 من العالمات للنجاح 

 
األدب

ي المواد الدراسية. 
 
 ف

26% 64% 10% 25% 64% 11% 26% 64% 10% 

ي التعامل اجد  .7
 
صعوبة ف
 مع الجنس اآلخر. 

24% 63% 12% 23% 64% 13% 24% 63% 13% 

 
 
 
 
 



 

8 | P a g e  

 

 

ي المحور 
 
 واالرتباط بالجامعة: االنتماء الثاب

متعلقة بارتباط وانتماء الطلبة للجامعة من خالل التعرف عىل يتطرق هذا المحور اىل مواضيع 
ي الجامعة، ودرجة االهتمام بمرافق وممتلكات الجامعة، و 

 
أسباب االلتحاق بالتعليم صدقاتهم ف

ي ينتمي اليها الطالب. 
، والجماعة االجتماعية او الجغرافية التر  الجامعي

 ي الجامعة
 
 توزي    ع أصدقاء الطلبة ف

 
% 27ن نتائج الدراسة أتشت  البيانات أدناه اىل وجود درجة من االندماج االجتماعي بي   الطلبة، إذ أظهرت 
ي الجامعة وليست محصورة عىل فئة معينة، 

 
 % من الطلبة22أفاد  فيما من الطلبة لديهم عالقات متنوعة ف

ي ال أصدقائهم معظم% ان 19أن معظم اصدقائهم من طالب كليتهم، وأفاد 
 
جامعة من تخصصات ف

 . ي كلية او تخصص او قسم معي  
 
 أن معظم 19أفاد  فيما مختلفة وليسوا محصورين ف

ً
% من الطلبة ايضا

ي الجامعة من طالب التخصص الذي يدرسونه. 
 
 ( يبي   هذه النتائج. 8الشكل رقم ) اصدقائهم ف

ي الجامعة8رقم الشكل 
 
 حسب نوع الكليات : توزي    ع أصدقاء الطلبة ف

 
 

 
 والهوية الجامعية الطلبة 

 
 

وإن كان بدرجات متفاوتة، اذ أظهرت  هويتهمغالبية طلبة الجامعة يشعرون بأن الجامعة تشكل جزء من 
ة ومتوسطة(، نتائج الدراسة أن   ما فيثالثة ارباع الطلبة يشعرون ان الجامعة جزء من هويتهم )بدرجة كبت 

ال يشعرون عىل بأنهم % 9أشار فقط من هويتهم و % بأنهم يشعرون بدرجة قليلة ان الجامعة جزء 16أفاد 
ور. ولم لطلبة الذكبااالطالق بأن الجامعة جزء من هويتهم. وترتفع درجة االنتماء بي   الطلبة االناث مقارنة 
ي االنتماء بي   طلبة الكليات العلمية واإلنسانية. 

 
ي الشعور ف

 
( يبي   9الشكل رقم ) تظهر النتائج أي فروقات ف

 . هذه النتائج
 

18% 21%
5% 20% 5%

4% 27%

21% 22%
3% 18% 5% 3% 27%

19% 22% 4% 19% 5% 4% 27%

من طالب تخصصي من طالب كليتي من أبناء عائلتي 
عشيرتي/الممتدة

من مختلف 
التخصصات

من أبناء جنسي 
(ذكور، إناث)

من أبناء نفس 
المنطقة الجغرافية

عالقاتي في 
الجامعة متنوعة

الكليات االنسانية الكليات العلمية المجموع
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 حسب نوع الكليات : درجة تمثيل الجامعة كجزء من هوية الطالب9رقم الشكل 

 
 

 ممتلكات ومرافق الجامعة الفعل الذي من الممكن ان يقوم به طالب تجاه من يعتدي عىل 
 

ي المسؤولية تجاه مرافق وممتلكات الجامعة جزء من الهوية والمكون الجامعي للطلبة، وقد 
 
الشعور ف

 ) أظهرت النتائج
ً
 أي شخص يعتدي عىل ضد %(، لن يتعرضوا او يدافعوا او يقفو 32أن ثلث الطلبة تقريبا

ي الجامعة، ولكن 
 
كون االمر للمسؤولي   ف

ي طريقهم ويتر
 
ممتلكات ومرافق الجامعة، وانما سوف يمضون ف

 ما نسبته 
ً
 من الم20هنالك ايضا

ً
ي طريقهم خوفا

 
ء وسوف يمضون ف ي

شاكل. % من الطلبة لن يفعلوا أي سر
( 
ً
ون إذا رأوا شخص يعتدي عىل ممتلكات ومرافق الجامعة سوف يذهبأفادوا بأنهم %( 26رب  ع الطلبة تقريبا

ي طريقهم. 22للحديث اليه ونصيحته، و
 
مما يدل عىل  % من الطلبة سوف يبلغون المسؤولي   ويمضون ف

 ي   هذه النتائج. ( يب10الشكل رقم )أن ترجمة االنتماء اىل فعل حقيق ليست عملية تلقائية. 
 
 

تجاه من يعتدي عىل ممتلكات ومرافق : الفعل الذي من الممكن ان يقوم به الطالب 10رقم الشكل 
 حسب نوع الكليات الجامعة

 
 

  ي القسم الذي  االفتخار درجة
 
 الطالب درس بهيف

 

34% 41% 15% 9%

31% 43% 17% 9%

33% 42% 16% 9%

إلى درجة كبيرة الى درجة متوسطة إلى درجة قليلة ال اشعر أنها جزء من هويتي 
على االطالق

الكليات االنسانية الكليات العلمية المجموع

31% 21% 26% 23%

32% 20% 27% 21%

32% 20% 26% 22%

اتركه وامضي في طريقي 
واترك األمر للمسؤولين في 

الجامعة

أتجنبه وامضي في طريقي 
خوفا من المشاكل

اذهب لنصيحته وأتحدث إليه ابلغ المسؤولين فورا وامضي
في طريقي

الكليات االنسانية الكليات العلمية المجموع
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ي القسم الذي يدرسون به 76أكت  من ثالثة ارباع الطلبة بقليل )
 
ة %( يشعرون بالفخر ف )بدرجة كبت 

ال يشعرون بالفخر عىل  %9فقط و % بأنهم يشعرون بالفخر بدرجة قليلة 15 ومتوسطة(، فيما أفاد 
ت بي   لم تظهر النتائج أي فروقا فيما االطالق. ويزداد الفخر لدى الطلبة االناث مقارنة بالطلبة الذكور، 

 ( يبي   هذه النتائج. 11الشكل رقم ) واإلنسانية. طلبة الكليات العلمية 
 

ي القسم الذي يدرس به الطالب11رقم الشكل 
 
 حسب نوع الكليات : درجة الفخر ف

 
  بالتعليم الجامعي التحاق الطالب الغاية األساسية من 
 

ثلث الطلبة أكت  من ، أفاد بالتعليم الجامعي  التحاقهمعند سؤال الطلبة عن الغاية األساسية من 
ي المستقبل،  السبب الرئيسي هو  بأن%( 34)

 
أفاد رب  ع الطلبة  فيما من أجل الحصول عىل وظيفة ف

، بأنه من أجل تكوين معرفة ذاتية وثقافة عالية، وأفاد 
ً
ماعي % بأنه من أجل تحقيق مركز اجت16تقريبا

 . ( يبي   هذه النتائج12الشكل رقم ) وأفادت النسبة نفسها بأنه من أجل تحسي   الوضع المادي. 
 
 حسب نوع الكليات : الغايات من االلتحاق بالتعليم الجامعي 12رقم الشكل 

 
 
 

 : إدارة الوقت والجدول الدراسي الثالثالمحور 

 

41% 35% 15% 9%

40% 36% 15% 9%

40% 36% 15% 9%

فخور إلى درجة كبيرة فخور إلى درجة متوسطة فخور إلى درجة قليلة غير فخور على اإلطالق

الكليات االنسانية الكليات العلمية المجموع

33% 17% 15% 6% 24% 5%

34% 15% 16% 5% 25% 4%

34% 16% 16% 5% 24% 5%

من أجل الحصول على 
لوظيفة في المستقب

تحقيق مركز اجتماعي يتحسين الوضع الماد من أجل إرضاء 
الوالدين والعائلة

من أجل تكوين معرفة
ذاتية وثقافة عالية

من اجل الزواج 
وتكوين عائلة

الكليات االنسانية الكليات العلمية المجموع
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ي الجامعة، 
 
ي يقضونها ف

 وإعادةيتطرق هذا القسم اىل موضوعات الجدول الدراسي للطلبة واالوقات التر
 لذلك. ومدى قبول الطلبة  ،خمسةتوزي    ع الجدول الدراسي عىل أربعة أيام بدال من 

 
  للفصل الحاىلي توزي    ع الجدول الدراسي للطلبة 

 
ي جدولهم الدراسي  (%42) النسبة األكتر من الطلبة افادت

 
 أفاد  فيما ، معتمدة ساعة 15من  أكت  أن ف

ي جدولهم 33
 
ي جدولهم الدراسي 25اد ساعة، وأف 15-13 الدراسي % بأن ف

 
هر ساعة. ويظ 12-9% بأن ف

ي عدد الساعات 
 
ي العبء الدراسي لدى طلبة الكليات اإلنسانية ف

 
% 36حيث أفاد  ساعة، 15-9الفرق ف

% من طلبة 48، بينما أفاد ساعة 15يحتوي عىل أكت  من من طلبة الكليات اإلنسانية ان جدولهم 
( يبي   هذه 14الشكل رقم ). ساعة 15جدولهم الدراسي يحتوي عىل أكت  من  الكليات العلمية بأن

 النتائج. 
 
 حسب نوع الكليات : توزي    ع الجدول الدراسي للطلبة14رقم الشكل 

 
 
 
 
 

  عىل أيام األسبوعللطلبة األسبوعي  الجدولع ساعات ي    توز 
 

 أن 
ً
ن % بأ23أفاد  فيما % من الطلبة يتوزع جدولهم الدراسي عىل خمسة أيام، 56واظهرت النتائج ايضا

ي األسبوع، وأفاد 
 
ي  يتوزع عىل أربعة أيامالدراسي % بأن جدولهم 12جدولهم يتوزع عىل ثالثة أيام ف

 
ف

ي األسبوع. 9األسبوع. بينما 
 
( يبي   هذه 15م )الشكل رق % من الطلبة يتوزع جدولهم عىل يومي   ف

 النتائج. 
 

29% 35% 36%

22% 30% 48%

26% 32% 42%

ساعة9-12 ساعة13-15 ساعة15اكثر من 

الكليات االنسانية الكليات العلمية المجموع
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 حسب نوع الكليات: توزي    ع ساعات الجدول الدراسي للطلبة 15رقم الشكل 

 
  ها من األوقات األخرىمعدل ات وغت  ة المحاض  ي الجامعة مع فتر

 
 ساعات التواجد ف

 
ي الجامعة، أفاد 

 
ي يقضيها الطلبة ف

 وبمقارنة عدد ساعات الجدول الدراسي للطلبة بعدد الساعات التر
ي ا 15-12يقضون  بأنهم% من الطلبة 29

 
ي ساعة ف

ي األسبوع، بينما يقض 
 
% من الطلبة ما 21لجامعة ف

ي  20-16بي   
ي الجامعة، ويقض 

 
ي الجام 25-21% من الطلبة من 18ساعة ف

 
 ف
ً
عة، ساعة اسبوعيا

ي 
ي الجامعة.  30% من الطلبة أكت  من 18ويقض 

 
 ف
ً
ي عدد  ساعة اسبوعيا

 
وهنالك فروقات واضحة ف

ي الجامعة
 
ي يقضيها طلبة الكليات العلمية مقارنة بطلبة الكليات اإلنسانية ف

، وتظهر الساعات التر
اتها  الشكل رقم  . النتائج أن هنالك نسبة مرتفعة من الطلبة تغادر الجماعة بعد االنتهاء من محاض 

 ( يبي   هذه النتائج. 16)
 
ي الجامعة16رقم الشكل 

 
 حسب نوع الكليات : معدل ساعات التواجد الفعلية ف

 
 

  توزي    ع الجدول الدراسي عىل أربعة أيام بدال من خمسة من الطلبة موقف 
 

52%

9%
28%

11%

60%

15%

19%

7%

55%

12%

23%

9%

(خمسة أيام في األسبوع)كل يوم  أربعة أيام في األسبوع ثالثة أيام في األسبوع يومين في األسبوع

الكليات االنسانية الكليات العلمية المجموع

34%

22%
18%

13% 13%

24%

20%
18%

15%
22%

29%

21%
18%

14%

18%

ساعة12-15 ساعة16-20 ساعة21-25 ساعة26-30 ساعة30اكثر من 

الكليات االنسانية الكليات العلمية المجموع
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 من 
ً
تم سؤال الطلبة عن تأييدهم او معارضتهم لفكرة توزي    ع الجدول الدراسي عىل أربعة أيام بدال

ي 
ي الفصل الصيف 

 
% بأنهم ضد توزي    ع الجدول 46. وأفاد 2014خمسة عىل غرار ما تم العمل به ف

د أفا ما في% أفادوا بأنهم مع توزي    ع الجدول الدراسي عىل أربعة، 41الدراسي عىل أربعة أيام، مقابل 
( يبي   هذه 17الشكل رقم ) % بأنهم غت  متأكدين او ال يعرفون حتر تاري    خ تنفيذ االستطالع. 13

 النتائج. 
حسب نوع  : موافقة الطلبة عىل توزي    ع الجدول الدراسي عىل أربعة أيام بدال من خمسة17رقم الشكل 
 الكليات

 
 

   ي األيام أن تعاد جدولة ساعاته الدراسيةالطلبة فضل ياليوم الذي
ر
 عىل باف

 
ي حال تم توزي    ع جدول الدوام عىل أربعة أيام بدال من خمسة، يرغب 

 
% من الطلبة أن يكون يوم 42وف

ي أفاد 
 
ي األيام، ف

ر
نه ال % من الطلبة بأ33الخميس هو اليوم الذي تعاد جدولة ساعاته الدراسية عىل باف
ي اليوم الذي سوف تعاد جدولة ساعاته الدراسية

 
 ( يبي   هذه النتائج. 18الشكل رقم ). فرق عندهم ف

 
ي أيام 18رقم الشكل 

ر
 لتوزي    ع ساعاته الدراسية عىل باف

ً
 ياتاألسبوع حسب نوع الكل: اليوم األكت  تفضيال

 
 
 
 

39% 47% 13%

42% 45% 13%

41% 46% 13%

عة مع توزيع الجدول الدراسي على أرب
أيام

ضد توزيع الجدول الدراسي على 
أربعة أيام

غير محدد

الكليات االنسانية الكليات العلمية المجموع

15% 12%

37% 36%
14% 11%

47%

28%
14%

12%

42%

32%

األحد الثالثاء الخميس ال فرق

الكليات االنسانية الكليات العلمية المجموع
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  من وجهة نظر الطلبة للطلبةأثر توزي    ع الجدول الدراسي عىل التحصيل األكاديمي 

 
 عىل 

ً
يعتقد ثلث الطلبة ان توزي    ع الجدول الدراسي عىل أربعة أيام بدال من خمسة سوف يؤثر سلبا

 عىل تحصيلهم 27يعتقد  فيما ، األكاديمي الطلبة من ناحية التحصيل 
ً
% بانه سوف يؤثر ايجابا

 ائج. ( يبي   هذه النت19الشكل رقم ) للطلبة.  األكاديمي التحصيل % بأنه لن يؤثر 22، ويعتقد األكاديمي 
 
ي حال تم تعديله أثر توزي    ع الجدول الدراسي  19:  الشكل رقم

 
حسب نوع  عىل التحصيل األكاديمي  ف

 الكليات

 
 
 

  ي حال تم توزي    ع الجدول الدراسي عىل أربعة أيام بدال من خمسة للوقتاستغالل الطلبة
 
 ف

 
 

 
 
ي من توزي    ع الجدول الدراسي عىل أربعة أيام بدال من خمس20مس الطلبة )يعتقد خ

 
ة %( بأن الوقت اإلضاف
ي البحوث والدراسات، 

 
ي 56يعتقد أكت  من نصف الطلبة ) فيما سوف يتم استغالله ف

 
%( بأن الوقت اإلضاف

ي أمور 
 
 الشكل . اكاديميةغت  من توزي    ع الجدول الدراسي عىل أربعة أيام بدال من خمسة سوف يتم قضائه ف

 ( يبي   هذه النتائج. 20رقم )
 

35% 25% 22% 18%

33% 29% 22% 16%

34% 27% 22% 17%

سيؤثر سلبا   سيؤثر إيجابا لن يؤثر على اإلطالق ال اعرف

الكليات االنسانية الكليات العلمية المجموع
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ي حسب نوع الكليات: كيفية استغالل الطلبة للوقت 20رقم الشكل 
 
 اإلضاف

 
 
 
 

 ي التحاد الطلبة من قبل الجامعة
 
 توفت  الدعم الكاف

 
ي خدمتهم، أفاد  أكمليتعلق بالدعم الذي تقدمه الجامعة لمجلس الطلبة للقيام بدوره عىل  فيما 

 
وجه ف

23 ، ي
 
ي للم37أفاد  فيما % بأن الجامعة تقدم للمجلس الدعم الكاف

 
جلس، % بأن الجامعة ال توفر الدعم الكاف

ي اعتقادات الكلبة نحو كفاية الدعم او 40وأفاد 
 
دمه ع% بأنهم ال يعرفون. ولم تظهر النتائج أي فروقات ف

 ( يبي   هذه النتائج. 21الشكل رقم ) العلمية. بي   كلبة الكليات اإلنسانية وطلبة الكليات 
 
ي التحاد الطلبة21رقم الشكل 

 
 حسب نوع الكليات : اعتقاد الطلبة بتوفت  الدعم الكاف

 
 
 

 ي  اعتقاد الطلبة
 
 تهمخدمحول دور االتحاد ف

 

19% 55% 26%

20% 57% 24%

20% 56% 25%

اتسوف يستغلونه في البحوث والدراس سوف يقضونه في أمور أخرى ال اعرف

الكليات االنسانية الكليات العلمية المجموع

24% 37% 39%

23% 38% 40%

23% 37% 40%

نعم توفر الدعم الكافي ال، ال توفر الدعم الكافي ال اعرف

الكليات االنسانية الكليات العلمية المجموع
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ة  اتحاد الطلبة% من الطلبة أن 63يعتقد  ي خدمتهم )اىل درجة كبت 
 
يقوم بدوره بشكل فاعل ف

ال يقوم بدوره عىل أنه % 12% بأنه يقوم بدوره اىل درجة قليلة و25يعتقد  فيما ومتوسطة(، 
ي خدمة الطلبة

 
 ( يبي   هذه النتائج. 22الشكل رقم ) . االطالق ف

 
ي خدمة الطلبة؟اىل أي درجة تعتقد أن اتحاد طلبة الجامعة يقوم بدوره : 22رقم الشكل 

 
 بشكل فاعل ف

  حسب نوع الكليات
 
 
 

  ي نظمها اتحاد الطلبة
ي النشاطات والفعاليات التر

 
 المشاركة ف

 
( 
ً
ي نظمها اتحاد الطلبة، 63لم يشارك ثىلي الطلبة تقريبا

% 37أفاد  فيما %( بأي من النشاطات التر
ي 
 
ي نظمها اتحاد الطلبة.  أحد بأنهم شاركوا ف

ي وترتفع مشاركة طلبة الكليات اإلنس النشاطات التر
 
انية ف

 ئج. ( يبي   هذه النتا23. الشكل رقم )نشاطات اتحاد الطلبة مقارنة بمشاركة طلبة الكليات العلمية
 
ي نشاطات وفعاليات قام االتحاد بتنظيمها 23رقم الشكل 

 
 حسب نوع الكليات : المشاركة ف

 

 
 

16% 43% 28% 13%

20% 47% 23% 11%

18% 45% 25% 12%

إلى درجة كبيرة إلى درجة متوسطة إلى درجة قليلة ال يقوم بدوره على 
اإلطالق

الكليات االنسانية الكليات العلمية المجموع

34% 66%

41% 59%

37% 63%

شاركت لم أشارك

الكليات االنسانية الكليات العلمية المجموع
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ي وقت فراغهم
 
ي هذه األوقات، أفاد  عند سؤال الطلبة فيما يفعلون ف

 
ي يمارسونها ف

% 41والنشطات التر
ي الدراسة، وأفاد 

 
ي 23بأنهم يقضون ساعة او اقل من ساعة ف

 
% بأنهم يقضون ساعة واحدة مع زمالئهم ف

ي الجامعة، فيما يشارك 
 
ي 18أماكن مختلفة ف

ي نشاطات عمادة شؤون الطلبة. ويقض 
 
% بأقل من ساعة ف

ي 38
 
ي % من الطلبة اقل من ساعة ف

ي ما يقض 
 
ي صاالت 30 المصىل، ف

 
% من الطلبة اقل من ساعة ف

نت، وال يستخدم  نت خالل وقت فراغهم. 37الكمبيوتر واالنتر % من الطلبة صاالت الكمبيوتر واالنتر
 ( يبي   هذه النتائج بالتفصيل. 3الجدول رقم )

 
ي أوقات الفراغ )داخل وخارج القاعات التدريسية( يمارس (: 3جدول رقم )

 
الفرد أنواع مختلفة من ف

؟
ً
ي تمارسها غالبا

 النشاطات، ما هي أنواع النشاطات التر

أقل من   ال أمارسه  
 ساعة

اكت  من 
 ساعة

 المجموع

ي المكتبة أو قاعات المطالعة( 
 
ي الدراسة )ف

 
 100 53 20 27 ف

ي الجامعة 
 
ي أماكن مختلفة ف

 
 100 69 18 13 مع الزمالء ف

ي نشاطات عمادة 
 
 100 35 18 47 شؤون الطلبةالمشاركة ف

ي المصىل
 
 100 30 38 32 ف

نت ي صاالت الكومبيوتر واإلنتر
 
 100 33 30 37 ف

 
 
 
 

 : القيم واالتجاهاتالرابعالمحور 

 
ي بعض المواضيع االجتماعية والسيا

 
سية يتطرق هذا المحور اىل القيم االجتماعية لدى الطلبة ورأيهم ف

ي تواجه األردن واالتجاها
، باإلضافة اىل التعرف عىل أهم التحديات التر ي

 
ت الخاصة بالمجتمع األردب

 اىل اهم مصادر المعلومات و 
ً
ة االخبار لدى الطلبالفكرية والسياسية لدى الطلبة. وتم التطرق ايضا

نت، وبعض   السلوكية.  األنماط والممارساتواستخدامات االنتر
 الثقة باآلخرين 
   

ي التعامل مع الناس، 73يرى 
 
% بأن 20أفاد  فيما % من الطلبة أن هناك حاجة للحذر الشديد ف

 اغلب الناس يمكن الثقة بهم. ولم تظهر النتائج أي فروقات بي   طلبة الكليات اإلنسانية وطلبة
 ( يبي   هذه النتائج. 24الشكل رقم ) الكليات العلمية. 
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ي : 24الشكل رقم 
 
بشكل عام، هل ترى أن اغلب الناس يمكن الثقة بهم، أم أنك تحتاج للحذر الشديد ف

 حسب نوع الكليات الناسالتعامل مع 

 
 
 
 
 
 ي  والسياسيةحول بعض القضايا االجتماعية الطلبة  مواقف

 
 الخاصة بالمجتمع األردب

 
 

ي الحياة ال يعتمد عىل الجهد الشخضي بل عىل أن % من الطلبة عىل 43يوافق 
 
تحقيق التقدم ف
 
ً
، ويوافق أيضا ي

 
ي المجتمع األردب

 
 % من الطلبة عىل أن العالقات االجتماعية52مكانة األرسة ف

ن % من الطلبة عىل أ42المبنية عىل العادات والتقاليد تعيق نمو االستقاللية الفردية. ويوافق 
ي 
 
 % من الطلبة29 بينما أفاد الحياة بغض النظر عن الوسائل المتبعة. المهم هو تحقيق النجاح ف

 . مون بالقواني   لشعورهم بأنها ال تطبق عىل جميع المواطني    
 ما يلتر

ً
 عىل أنهم نادرا

 
ي  مواقف الطلبة: 4رقم جدول 

 
 حول بعض القضايا االجتماعية والسياسية الخاصة بالمجتمع األردب

 
 العب            ارات

 موافق
غت  

 موافق
غت  

 متأكد
 المجموع

ي الحياة ال يعتمد عىل الجهد  .1
 
تحقيق التقدم ف

ي المجتمع 
 
الشخضي بل عىل مكانة األرسة ف

 . ي
 
 األردب

43 44 13 100 

أرى أن العالقات االجتماعية المبنية عىل  .2
العادات والتقاليد تعيق نمو االستقاللية 

 الفردية. 
52 35 13 100 

ي  .3
 
ي أن أحقق النجاح ف

الحياة بغض النظر  يهمت 
 عن الوسائل المتبعة. 

42 50 8 100 

م بالقواني   لشعوري بأنها ال تطبق  .4  
 ما التر

ً
نادرا

 .  عىل جميع المواطني  
29 59 12 

100 
 

 
 

20% 73% 7%

20% 72% 8%

20% 72% 8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

أغلب الناس يمكن الثقة بهم تحتاج للحذر الشديد ال اعرف

الكليات االنسانية الكليات العلمية المجموع
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 اتجاهات الطلبة نحو المرأة 
 

ل، فإن األط55يوافق بشدة ويوافق  فال % من الطلبة عىل عبارة "أنه عندما تعمل المرأة خارج المت  
وجة أن تعمل خارج 78 (يوافقو بشدة )يوافق يوافق  فيما يعانون"،  % عىل أنه يمكن للمرأة المتر 
ل  عىل عبارة "بشكل عام، الرجال  %(50) هي أرادت، ويوافق بشدة ويوافق نصف الطلبة إذا المت  

ي توىلي القيادة السياسية من النساء"، ويوافق بشدة ويوافق 
 
% من الطلبة عىل أن 21افضل ف
ن ا% عىل 30يوافق بشدة ويوافق  فيما . لألوالد أهم من التعليم الجامعي للبناتالجامعي التعليم 

ي مجال األعمال بشكل عام، ويوافق ب
 
% من الطلبة عىل 39شدة ويوافق الرجال أفضل من النساء ف

 مثل عملها مقابل أجر. 
ً
ل فيه إرضاء لها تماما  أن دور المرأة بوصفها ربة مت  

 
 من العبارات التالية: : 5 جدول رقم

ً
 إىل أي مدى توافق أو تعارض كال

أوافق  العب            ارات
بشدة، 
 أوافق

 اعارض
بشدة، 
 اعارض

ال 
 اعرف

المجم
 وع

ل فإن األطفال  .1 عندما تعمل المرأة خارج المت  
 يعانون 

55 37 8 100 

ل  .2 وجة أن تعمل خارج المت    إذا يمكن للمرأة المتر 
 هي أرادت

78 18 4 100 

ي توىلي القيادة  أفضلبشكل عام، الرجال  .3
 
ف

 السياسية من النساء
50 42 8 100 

بشكل عام، التعليم الجامعي لألوالد أهم من  .4
 للبنات التعليم الجامعي 

21 75 4 100 

ي مجال  .5
 
بشكل عام، الرجال أفضل من النساء ف

 األعمال
30 62 8 100 

6.  
ً
ل فيه إرضاء لها تماما دور المرأة بوصفها ربة مت  

 مثل عملها مقابل أجر
39 47 14 100 

 
 

  ي
 
 : المختلفة الجامعةومرافق كليات   مدى تأييد حظر التدخي   ف

 
ي كليات ومرافق الجامعة، عمال بقانون الصحة العامة الذي 79

 
% من الطلبة مع حظر التدخي   ف
ي األماكن العامة. 

 
% من الطلبة. وترتفع نسبة 17يعارض حظر التدخي    فيما يحرص  التدخي   ف

مؤيدي حظر التدخي   بي   طلبة الكليات العلمية مقارنة بطلبة الكليات اإلنسانية وبي   الطلبة 
 ( يبي   هذه النتائج. 25الشكل رقم ) اث مقارنة بالطلبة الذكور. االن
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ي كليات ومرافق الجامعة األردنية25رقم الشكل 
 
 حسب نوع الكليات : مدى تأييد حظر التدخي   ف

 
 
 

 ي تواجههم أ
ي المرحلة الحالي التحديات التر

 
 ة األردن ف

 
ي المرحلة الحالية، أفاد ثلث الطلبة )

 
 %( بأن34عند سؤال الطلبة عن أهم تحدي يواجه األردن ف
ي ام أفاد 

 
 % بأن الوضع االقتصادي بشكل عام، وأفاد 22اهم تحدي هو الفساد الماىلي واإلداري، ف

ي ان اهم تحدي هو الفساد ا12
 
 لماىلي % بأن ازمة الالجئي   هو اهم تحدي. ويرتفع اعتقاد الطلبة ف

 أكت  ي   كانت أزمة لالجئ  فيما واإلداري بي   طلبة الكليات العلمية مقارنة بطلبة الكليات اإلنسانية، 
 بالنسبة لطلبة الكليات اإلنسانية مقارنة بطلبة الكليات العلمية. 

ً
ي   هذه ( يب26الشكل رقم ) تحديا
 النتائج. 

 
ي تواجه 26رقم الشكل 

 الكلياتاألردن حسب نوع : أهم التحديات التر

 
 
 
 مدى اهتمام الطلبة بالسياسة 

 

77% 19% 4%

82% 15% 3%

79% 17% 4%

أؤيد الحظر  أعارض  ال اعرف/ غير متأكد 

الكليات االنسانية الكليات العلمية المجموع

23% 29% 4% 5% 7% 14% 5% 13%

21% 38% 3% 5% 6% 9% 4% 14%

22% 34% 3% 5% 7% 12% 5% 13%

الوضع 
ل االقتصادي بشك

عام

الفساد المالي 
واإلداري

تعزيز 
الديمقراطية

حل القضية 
الفلسطينية

رار تحقيق االستق
واألمن الداخلي

أزمة الالجئين االرهاب ال أعرف

الكليات االنسانية الكليات العلمية المجموع
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ة و13أنفسهم مهمتي   بالسياسة ) الطلبةيعتتر نصف  % مهتم بدرجة 37% مهتم بدرجة كبت 
عىل االطالق. ولم تظهر  ي   % غت  مهتم19و ليسوا مهتمي    أنفسهم% 31يعتتر  فيما متوسطة(، 

ي درجة االهالنتائج أي فروقات ملحوظة بي   طلبة الكليات اإلنسانية وطلبة الكليات ا
 
تمام لعلمية ف

 ( يبي   هذه النتائج. 27الشكل رقم )ة. بالسياس
 
 حسب نوع الكليات : درجة اهتمام الطلبة بالسياسة27رقم الشكل 

 
 

  يوجد ديموقراطية( ال – 0، تامة ديموقراطية 10دولة ديمقراطية ) األردنر أن اعتبادرجة 
 

ي األردن هو )
 
حيث  10-0( عىل مقياس متدرج من 5.3يعتتر الطلبة أن مستوى الديموقراطية ف
ي الصفر أنه ال توجد ديموقراطية و

ي بلد ديموقراطي اىل ابعد الحدود.  10يعت 
( 28الشكل رقم )تعت 

 يبي   هذه النتائج. 
 
ي األردن: درجة 28رقم  الشكل

 
 سب نوع الكلياتح 10-0عىل مقياس من  الديموقراطية ف

 

14% 38% 30% 19%

12% 37% 32% 19%

13% 37% 31% 19%

مهتم إلى درجة كبيرة مهتم نوعا ما لست مهتما لست مهتما على اإلطالق

الكليات االنسانية الكليات العلمية المجموع

7.6

3.8

5.3

7.3

9.2

18.6

11.8

13.6

10.8

5.0

7.0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

في معدل تقييم الديموقراطية 
 (5.3)األردن 
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  10) ألردنلالديمقراطية مالئمة مدى  ،

ً
 غت  مالئمة عىل االطالق( 0مالئمة تماما

 
، 10-0( عىل مقياس متدرج من 5.7مالئمة الديموقراطية لألردن هي ) أنيعتتر الطلبة بالمعدل 
ي أن الديمقراطية غت  مالئمة لألردن عىل اإلطالق، و 0بحيث 

ي أن الديمقراطية مالئ 10يعت 
مة تعت 

 لألردن. ويظهر الفرق بي   الكليات اإلنسانية والعلمية، حيث يعتتر طلبة الكليات العل
ً
مية أن تماما

 ( يبي   29الشكل رقم ) وقراطية لألردن هي اعىل منها لدى طلبة الكليات اإلنسانية. مالئمة الديم
  هذه النتائج. 

 
 سب نوع الكلياتح 10-0ألردن عىل مقياس من ل: درجة مالئمة الديموقراطية 29 الشكل رقم

 
 

 الفكرية  اتجاهات الطلبة 
 

، ال تمثل وجهة نظرهم%( أن االتجاهات والتيارات الفكرية المذكورة ادناه 66ثىلي الطلبة ) أشار 
ي هو األقرب اىل آرائهم وأفكارهم. 12بينما أفاد   فيما % من الطلبة أن االتجاه الفكري القومي العربر

بأن االتجاه  %7هو األقرب اىل آرائهم وأفكارهم، فيما أفاد % أن االتجاه الفكري اإلسالمي 11أفاد 
ي هو األقرب اىل آرائهم وأفكارهم. 

 
اكية  الفكري القومي األردب بينما حظيت االتجاهات االشتر

الية بنسب ضئيلة.   ( يبي   هذه النتائج. 30الشكل رقم )ولليتر
  

8.2

3.1
3.9

5.7

7.8

18.1

10.2

12.5
11.8

6.9

11.9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 الديموقراطية مالئمة معدل

 (5.7) لألردن
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ي عن أي من : 30رقم الشكل 
 
ب ي األردن، هل لك أن تختر

 
هنالك العديد من االتجاهات والتيارات الفكرية ف
ي تشعر أنها األقرب آلرائك وأفكارك؟

 حسب نوع الكليات االتجاهات الفكرية التالية التر

 
 
 

 الحركات والتنظيمات األقرب اىل تمثيل وجهة نظر الطلبة 
 

% من 94وعند السؤال عن المنظمات والجماعات األقرب إىل تمثيل وجهة نظر الطلبة، أفاد 
% من المستجيبي   1.7المستجيبي   بأن أي من هذه المنظمات ال تمثل وجهات نظرهم، فيما أفاد 

% من المستجيبي   بأن تنظيم 1.7وجهة نظرهم. وأفاد اىل بأن جبهة النرصة )سورية( األقرب 
% بأن تنظيم القاعدة هو األقرب إىل 0.8أفاد  فيما قرب إىل تمثيل وجهة نظرهم. داعش هو األ

إن مجموع من أفادوا بان الحركات المتطرفة باألعمال تمثل وجهات نظرهم  .تمثيل وجهة نظرهم
 ( يبي   هذه النتائج. 31الشكل رقم )%. 7
 
 وجهة نظر الطلبة: الحركات والتنظيمات اإلسالمية األقرب اىل تمثيل 31رقم الشكل 

 
 ي تهم األردنالطلبة  المعلومات لدىدر امص أهم

 بخصوص األخبار والمواضيع التر
 

نت كمصدر للمعلومات بخصوص االخبار 56يعتمد أكت  من نصف الطلبة ) %( عىل االنتر
ي تهم األردن. 

% عىل التلفزيون كمصدر للمعلومات، ويعتمد بقية 21ما يعتمد فيوالمواضيع التر

13% 2% 11%
8% 2% 64%

11% 2% 12%
6% 2% 67%

12% 2% 11% 7% 2% 66%

االتجاه الفكري 
القومي العربي

االتجاه الفكري 
اليساري/ االشتراكي

االتجاه الفكري 
اإلسالمي

االتجاه الفكري 
القومي األردني

االتجاه الفكري 
الليبرالي

وال اتجاه

الكليات االنسانية الكليات العلمية المجموع

2% 1% 2% 0% 1%
0% 1% 93%

1% 1% 2% 0% 1%
0% 0% 95%

2% 1% 2% 0% 1% 0% 0% 94%

جبهة النصرة 
(سورية)

القاعدة داعش جماعة الحوثيين
في اليمن

عصائب أهل 
الحق في العراق

جماعة بكوحرام 
النيجيرية

جماعة الشباب 
الصومالية

ال تمثل اي من 
الحركات المذكورة 
وجهة نظري

الكليات االنسانية الكليات العلمية المجموع
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هنالك فروقات واضحة بي   الطلبة عىل مصادر أخرى للحصول عىل اخبار ومواضيع تهم األردن. 
اعتماد طلبة الكليات اإلنسانية والعلمية عىل مصادر المعلومات، فيعتمد طلبة الكليات اإلنسانية 

نت عىل التلفزيون اكت  من طلبة الكليات العلمية، بينما يعتمد طلبة الكليات العلمية عىل اال  نتر
 ( يبي   هذه النتائج. 32الشكل رقم ) كمصدر للمعلومات اكت  من طلبة الكليات اإلنسانية. 

 
 حسب نوع الكليات : أهم مصادر المعلومات لدى الطلبة32رقم الشكل 

 

 نت  استخدامات االنتر
 

ي األردن، ويقوم 64يعتمد 
 
نت من اجل التعرف عىل نشاطات عامة تجري ف % من الطلبة عىل االنتر

ي قضايا عامة، 49
 
نت من اجل التعبت  عن رأيهم ووجهة نظرهم ف % من الطلبة باستخدام االنتر

نت ألغراض الدراسة و  البحث العلمي المتعلق وتستخدم الغالبية العظم من الطلبة األنتر
 ( يبي   هذه النتائج6بدراستهم. الجدول رقم )

 
نت عند الطلبة6جدول رقم   حسب نوع الكلية : استخدامات االنتر

هل تقوم باستخدام 
نت من أجل:    االنتر

 المجموع الكليات العلمية الكليات االنسانية

 ال نعم
ال 

 أعرف
 ال نعم

ال 
 أعرف

 ال نعم
ال 

 أعرف

التعرف عىل  
نشاطات عامة تجري 

ي األردن
 
 ف

64% 28% 9% 64% 27% 10% 64% 27% 9% 

التعبت  عن رأيك  
ي 
 
ووجهة نظرك ف

 قضايا عامة
49% 43% 8% 48% 43% 9% 49% 43% 8% 

ألغراض الدراسة 
والبحث العلمي 

 المتعلق بدراستك
83% 14% 4% 87% 10% 3% 85% 12% 3% 

 

22% 6% 6% 3% 54% 3% 5%

19% 5% 5% 3% 59% 3% 6%

21% 5% 6% 3% 56% 3% 6%

التلفزيون اإلذاعة الصحف )الجرائد 
(اليومية

المجالت 
والصحف 
األسبوعية

اإلنترنت الرسائل النصية

SMS
ال أعرف

الكليات االنسانية الكليات العلمية المجموع



 

25 | P a g e  

 

 
 
 

  ي صفحات/منتديات/مدونات عىل مواقع التواصل االجتماعي
 
 : عضوية الطلبة ف

 
ي مجموعات أو صفحات حوارية وتفاعلية عىل شبكات التواصل % من الطلبة أنهم أعضاء 46أفاد 

 
ف

، بينما أفاد  نت، وأفاد 24االجتماعي ن م% 75% منهم بأنهم أعضاء عىل منتديات حوارية عىل األنتر
ي صفحات عىل الفيس بوك )

 
% بأن لديهم حساب عىل 36(، وFacebookالطلبة بأنهم أعضاء ف

، و ي مدونات خاصة. % لديهم مدونة خاصة او 21تويتر
 
 . ( يبي   هذه النتائج7الجدول رقم ) أعضاء ف

 
ي كل من التالية: 7رقم جدول 

 
 : عضوية الطلبة ف

 المجموع ال نعم نوع المجموعة/الصفحة

مجموعات أو صفحات حوارية وتفاعلية عىل شبكات  .1
 التواصل االجتماعي 

46 54 100 

نت .2  100 76 24 منتديات حوارية عىل األنتر

 74 26 100 (Facebookالفيس بوك )صفحات عىل  .3

 Twitter 36 64 100)حساب عىل تويتر ) .4

 100 79 21 مدونة خاصة .5

 
 
 

 ي الجمعيات المدنية
 
 عضوية الطلبة ف

 
ي جمعية دينية، و6أفاد 

 
ي جمعية رياضية، و9% من الطلبة بأنهم أعضاء ف

 
ي 7% أعضاء ف

 
% أعضاء ف

ي جمعيات بيئية، و % أعضاء4جمعيات فنية أو تعليمية أو موسيقية، 
 
ي جمعيات 11ف

 
% أعضاء ف

ية، و ي جمعيات نسائية. 4خت 
 
 . ( يبي   هذه النتائج8الجدول رقم ) % أعضاء ف

 
ي الجمعيات الطوعية8رقم جدول 

 
 : عضوية الطلبة ف

  نوع الجمعية
ً
 المجموع لست عضوا عضوا

ية  .1  100 89 11 جمعيات خت 

جمعية رياضية )نادي   .2
) ي

 رياض 
9 91 100 

جمعية فنية، تعليمية،   .3
 موسيقية

7 93 100 

 100 94 6 جمعية دينية   .4

 100 96 4 جمعيات بيئية  .5
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 100 96 4 جمعية نسائية  .6

 
 

 للطلبة السلوكية األنماط

 
 ي حياتهم اليومية بعض السلوكيات

 
ي يمارسها االفراد ف

 التر
 

ي حياتهم الجامعية تم سؤال الطلبة عن بعض األنماط والممارسات السلوكية
 
ن ، وأظهرت النتائج أف

جيلة، يدخنون% 28و، يدخنون السجائر % من الطلبة 27 يتناولون  بأنهم% 5و فيما أفاد  الت 
وبات الروحية، و % يتعاطون المخدرات )كوكائي   3% يتعاطون العقاقت  الطبية المهدئة، 4المشر

 % االدوية االعتيادية بشكل دائم. 14ل ويتناو % يتناولون العقاقت  الطبية المنشطة 4وحشيش(، و
 ( يبي   هذه النتائج9الجدول رقم )

 
ي يمارسها الطلبة 9رقم جدول 

 : بعض السلوكيات التر

 بدأتنعم،  نوع السلوك
قبل  ممارسته

 دخول الجامعة

نعم بدأت 
ممارسته بعد 
 دخول الجامعة

المجموع 
 الفرعي 

 المجموع أمارسهال 

 100 73 27 9 18 التدخي    .1

 100 72 28 10 18 األرجيلة .2

وبات الروحية  .3 المشر
 )الكحول(

3 2 
5 

95 100 

 100 96 4 2 2 عقاقت  طبية مهدئة .4

5.  ، المخدرات )كوكائي  
 …(حشيش

1 2 
3 

97 100 

 100 96 4 2 2 عقاقت  طبية منشطة .6

أدوية اعتيادية بشكل  .7
 دائم

9 5 
14 

86 100 

 
 

 المستقبلية: التوجهات والتطلعات الخامسالمحور 

ي هذا المحور، تم التطرق اىل النظرة المستقبلة للطلبة من حيث: العمل، اكمال الدراسة، الهجرة
 
اىل  ف

 الخارج
 

 ما الذي يفكر فيه الطلبة بعد اكمال دراستهم 
 

ي العمل بعد تخرجهم من الجامعة، فيما يفكر 37يفكر 
 
ي اكمال دراستهم 24% من الطلبة ف

 
% ف

ي األردن، ولم يقرر بعد 21العليا خارج األردن، ويفكر 
 
ي اكمال دراستهم العليا ف

 
لطلبة % من ا19% ف

ماذا سوف يفعلون بعد تخرجهم من الجامعة. وهناك فروقات ملحوظة بي   طلبة الكليات 
 (. 33) الشكل رقمما يتعلق بالعمل والدراسة يبنها والعلمية فينية اإلنسا
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 حسب نوع الكليات : بماذا يفكر الطلبة بعد اكمال دراستهم33رقم الشكل 

 
 النظر اىل الحياة العملية المستقبلية 

 
ي القطاع 24انقسمت أراء الطلبة حول حياتهم العملية المستقبلية، 

 
ي العمل ف

 
% منهم يفكرون ف

، و ي القطاع الخاص، و30الحكومي
 
ي العمل ف

 
وعهم 19% يفكرون ف ي البدء بمشر

 
% يفكرون ف

 تأسيس عمل خاص بهم.  أو % من الطلبة ال فرق عندهم من حيث قطاع العمل 28الخاص، و
 هذه النتائج.  ( يبي   34الشكل رقم )

 
ي المستقبل فيما : ماذا يفكر الطلبة 34رقم الشكل 

 
 حسب نوع الكليات بتعلق بحياتهم العملية ف

 
 

 )السفر اىل خارج األردن )العمل، السكن، الدراسة 
 

 %65لم يقم بذلك  فيما % من الطلبة خارج األردن للعمل او السكن او الدراسة، 35سبق وان سافر 
ي موضوع الس

 
 فر. من الطلبة. ولم تظهر النتائج أي فروقات بي   طلبة الكليات العلمية واإلنسانية ف

 ( يبي   هذه النتائج. 35الشكل رقم )
 

35% 23% 22% 19%

38% 18% 25% 18%

37% 21% 24% 19%

العمل دنإكمال دراستي العليا في األر إكمال دراستي العليا خارج 
األردن

لم أقرر بعد/ال اعرف

الكليات االنسانية الكليات العلمية المجموع

27% 28% 17% 28%

21% 32% 20% 28%

24% 30% 19% 28%

العمل في القطاع الحكومي العمل في القطاع الخاص البدء بمشروعي الخاص ال فرق عندي

الكليات االنسانية الكليات العلمية المجموع
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 حسب نوع الكليات: نسبة الطلبة الذين سافروا خارج األردن )للعمل، السكن، الدراسة(، 35 الشكل رقم

 
 
 

   ي العيش التفكت
 
 خارج األردن الهجرة/ ف

 
 

ة من الزمن، 35يفكر  ي العيش/الهجرة خارج األردن لفتر
 
ي 21يفكر  فيما % من الطلبة ف

 
% منهم ف

ي العيش/الهجرة لمدة غت  مؤكدة بعد، وال 18، ويفكر خارج األردن العيش/الهجرة بشكل دائم
 
% ف

ي الهجرة/العيش خارج األردن. 27يفكر 
 
 يبي   هذه النتائج. ( 36الشكل رقم ) % من الطلبة ف

 
ي العيش/الهجرة خارج األردن  يفكرون: نسبة الطلبة الذين 36رقم الشكل 

 
 حسب نوع الكلياتف

 
 

 خارج األردنللتفكت  بالعيش الطلبة  السبب الرئيسي الذي يدفع 
 

35% 65%

35% 65%

35% 65%

نعم ال

الكليات االنسانية الكليات العلمية المجموع

20% 33% 18% 28%

21% 37% 17% 25%

21% 35% 18% 27%

(الهجرة)نعم، بشكل دائم  (نقلالت)نعم، لفترة من الزمن  نعم، غير متأكد من المدة ال

الكليات االنسانية الكليات العلمية المجموع
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ي الخارج، أفاد 
 
ي العيش ف

 
ي تدفع الطلبة للتفكت  ف

سباب % بأنها األ 37وعند السؤال عن األسباب التر
% 31عائلية، وأفاد  ألسباب% بانها 11وأفاد  تعليمية،% بأنها ألسباب 20أفاد  فيما االقتصادية، 

 ( يبي   هذه النتائج. 37الشكل رقم ) أخرى.  ألسباببانها 
 
ي تدفع الطلبة للعيش خارج األردن: األسباب 37رقم الشكل 

 حسب نوع الكليات التر

 
  

35% 20% 12% 33%

40% 21% 10% 29%

37% 20% 11% 31%

ألسباب اقتصادية ألسباب تعليمية ألسباب عائلية ألسباب أخرى

الكليات االنسانية الكليات العلمية المجموع



 

30 | P a g e  

 

 الخصائص الديموغرافية، واالقتصادية واالجتماعية للطلبة

 
 

ي للطلبة حسب الكلية  التوزي    ع النستر

 

 % العدد الكلية 

كليات 
 علمية

 2.2 555 كلية التمريض

 15.9 4069 كلية الهندسة

 4.9 1251 كلية الزراعة

 6.7 1714 كلية العلوم

كلية الملك عبدهللا لتكنولوجيا 
 المعلومات

1135 4.4 

 2.0 509 علوم التأهيل

 2.9 737 طب األسنان

 6.2 1590 الصيدلة

 5.9 1519 كلية الطب

 51.0 13079 مجموع الكليات العلمية

كليات 
 انسانية

يعة  4.8 1229 كلية الشر

 8.5 2193 كلية اللغات األجنبية

 1.7 430 الفنونكلية 

 3.4 865 كلية الحقوق

كلية األمت  حسي   بن عبدهللا 
 للدراسات الدولية

389 1.5 

 6.3 1621 كلية اآلداب

 12.3 3163 كلية األعمال

بية الرياضية  2.5 630 كلية التر

 2.3 595 اآلثار والسياحة

بوية  5.7 1467 العلوم التر

 49.0 12582 مجموع الكليات اإلنسانية

 100 25661 المجموع الكىلي 
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ي للطلبة حسب الجنس  التوزي    ع النستر

 

 
 

ي للطلبة حسب   الحالة الزواجية: التوزي    ع النستر

 

 
 

ي للطلبة حسب   مكان السكن: التوزي    ع النستر

 
ة الدراسة   أثناء فتر

 الجامعية
مكان اإلقامة 

 الدائم

 60.7 68.1 عمان .1
 7.3 7.1 البلقاء .2
 7.5 7.3 الزرقاء .3
 5.5 4.1 مادبا .4
 2 1.7 اربد .5
 1.7 1.5 المفرق .6
 2.5 2.5 جرش .7
 1.9 1.7 عجلون .8

29.9% 70.1%

36.8% 63.2%

33.3% 66.7%

ذكر انثى

الكليات االنسانية الكليات العلمية المجموع
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 1.6 1.4 الكرك .9
 1.7 1.5 الطفيلة .10
 1.9 1.6 معان .11
 1.6 1.4 العقبة .12
 4.2 0 خارج األردن .13

 100 100 المجموع

ي للطلبة حسب   : المستوى الدراسي التوزي    ع النستر

 

 
 

اكمي الجامعي للطلبة   )باستثناء طلبة السنة األوىل(: المعدل التر

 

 
 

ي للطلبة حسب   فرع الثانوية العامة: التوزي    ع النستر
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ل( ي نفس المت  
 
 : للطلبة عدد أفراد األرسة الحاىلي )األفراد الذين يسكنون ف

 

 
 
 

ي للطلبة حسب ا  هاتواألم لآلباءى التعليمي لمستو التوزي    ع النستر
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 )من جميع مصادر الدخل/اإليجارات/العقارات/التجارة...(متوسط الدخل الشهري لألرسة 

 

 
 
 
 
 

17.7%
34.4%

35.9%

12.0%

18.9% 45.4% 31.6%
4.1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

اقل من ثانوي دبلوم متوسط/ثانوي  بكالوريوس ماجستير فأعلى

المستو ى التعليمي لالب المستو ى التعليمي لألم

11.7

17.8

16

11.8
12.6

8.6

6
5.2

10.3

350اقل من 
دينار

 351- 450  451 -600  601- 850  851- 1000   1001-1300  1301- 1500  1501- 1800 اكثر من 
1800



 

35 | P a g e  

 

 

 الحالة العملية للطلبة: 
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