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 انكــراش االحصبئي
2017/2016 
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 كهيخ اآلثبر واألَثرثىنىجيب

 كهيخ اآلداة

 كهيخ االعالو

 كهيخ االقتصبد وانعهىو االداريخ

 كهيخ انترثيخ

 كهيخ انترثيخ انريبضيخ

 كهيخ انطيبحخ وانفُبدق

 كهيخ انحجبوي نههُذضخ انتكُىنىجيخ

 انفهـــــرش

 كهيخ انشريعخ وانذراضبد االضالييخ

 كهيخ انصيذنخ

 كهيخ انطت

 كهيخ انعهىو

 كهيخ انفُىٌ انجًيهخ

 كهيخ انقبَىٌ

 كهيخ تكُىنىجيب انًعهىيبد وعهىو انحبضىة

 يركس انهغبد

 إحصبئيبد عبيخ



 كهيــخ انعهـــىو



 2017/2016أعذاد انًقجىنيٍ في كهيخ انعهىو نعبو 

 الرئيسية الصفحة الفهرس انهاء العرض



 2017/2016أعذاد انًطجهيٍ في كهيخ انعهىو نهفصم األول 

 الرئيسية الصفحة الفهرس انهاء العرض



 2017/2016أعذاد انًطجهيٍ في كهيخ انعهىو نهفصم انثبَي 

 الرئيسية الصفحة الفهرس انهاء العرض



 2017/2016أعذاد انًطجهيٍ في كهيخ انعهىو نهفصم انصيفي 

 الرئيسية الصفحة الفهرس انهاء العرض



 2017/2016أعذاد انخريجيٍ في كهيخ انعهىو نهعبو انجبيعي  

 الرئيسية الصفحة الفهرس انهاء العرض



أعذاد انجهبز األكبديًي في كهيخ انعهىو حطت انكهيخ وانقطى وانرتجخ نهعبو انجبيعي  

2017/2016 

 الرئيسية الصفحة الفهرس انهاء العرض



 كهيــخ اآلداة



 2017/2016أعذاد انًقجىنيٍ في كهيخ اآلداة نعبو 

 انجرَبيج انذراضي                            ثكبنىريىش              دكتىراِ              يبجطتير

 الرئيسية الصفحة الفهرس انهاء العرض



 2017/2016أعذاد انًطجهيٍ في كهيخ اآلداة نهفصم االول 

 الرئيسية الصفحة الفهرس انهاء العرض



 2017/2016أعذاد انًطجهيٍ في كهيخ اآلداة نهفصم انثبَي 

 الرئيسية الصفحة الفهرس انهاء العرض



 2017/2016أعذاد انًطجهيٍ في كهيخ اآلداة نهفصم انصيفي 

 الرئيسية الصفحة الفهرس انهاء العرض



 2017/2016أعذاد انخريجيٍ في كهيخ اآلداة نهعبو انجبيعي  

 الرئيسية الصفحة الفهرس انهاء العرض



 2017/2016أعذاد انجهبز األكبديًي في كهيخ اآلداة حطت انكهيخ وانقطى وانرتجخ نهعبو انجبيعي 

 الرئيسية الصفحة الفهرس انهاء العرض



كهيــخ االقتصبد وانعهىو 

 اإلداريخ



 2017/2016أعذاد انًقجىنيٍ في كهيخ اإلقتصبد وانعهىو اإلداريخ نعبو 

 انجرَبيج انذراضي                    ثكبنىريىش          يبجطتير

 الرئيسية الصفحة الفهرس انهاء العرض



 2017/2016أعذاد انًطجهيٍ في كهيخ االقتصبد وانعهىو اإلداريخ نهفصم األول 

 الرئيسية الصفحة الفهرس انهاء العرض



 2017/2016أعذاد انًطجهيٍ في كهيخ اإلقتصبد وانعهىو اإلداريخ نهفصم انثبَي 

 الرئيسية الصفحة الفهرس انهاء العرض



 2017/2016أعذاد انًطجهيٍ في كهيخ االقتصبد وانعهىو اإلداريخ نهفصم انصيفي 

 الرئيسية الصفحة الفهرس انهاء العرض



 2017/2016أعذاد انخريجيٍ في كهيخ االقتصبد وانعهىو اإلداريخ نهعبو انجبيعي 

 الرئيسية الصفحة الفهرس انهاء العرض



أعذاد انجهبز األكبديًي في كهيخ االقتصبد وانعهىو اإلداريخ حطت انكهيخ وانقطى وانرتجخ نهعبو انجبيعي  

2017/2016 

 الرئيسية الصفحة الفهرس انهاء العرض



كهيــخ انحجبوي نههُذضخ 

 انتكُىنىجيخ



 أعذاد انًقجىنيٍ في كهيخ انحجبوي نههُذضخ انتكُىنىجيخ  

 2017/2016نعبو 

 الرئيسية الصفحة الفهرس انهاء العرض



 أعذاد انًطجهيٍ في كهيخ انحجبوي نههُذضخ انتكُىنىجيخ  

 2017/2016نهفصم األول 

 الرئيسية الصفحة الفهرس انهاء العرض



 أعذاد انًطجهيٍ في كهيخ انحجبوي نههُذضخ انتكُىنىجيخ  

 2017/2016نهفصم انثبَي 

 الرئيسية الصفحة الفهرس انهاء العرض



 أعذاد انًطجهيٍ في كهيخ انحجبوي نههُذضخ انتكُىنىجيخ  

 2017/2016نهفصم انصيفي 

 الرئيسية الصفحة الفهرس انهاء العرض



 2017/2016أعذاد انخريجيٍ في كهيخ انحجبوي نههُذضخ انتكُىنىجيخ نهعبو انجبيعي  

 الرئيسية الصفحة الفهرس انهاء العرض



أعذاد انجهبز األكبديًي في كهيخ انحجبوي نههُذضخ انتكُىنىجيخ حطت انكهيخ وانقطى وانرتجخ نهعبو  

 2017/2016انجبيعي 

 الرئيسية الصفحة الفهرس انهاء العرض



 كهيــخ انترثيـــخ



 2017/2016أعذاد انًقجىنيٍ في كهيخ انترثيخ نعبو 

 انجرَبيج انذراضي                         ثكبنىريىش             دكتىراِ            يبجطتير

 الرئيسية الصفحة الفهرس انهاء العرض



 2017/2016أعذاد انًطجهيٍ في كهيخ انترثيخ نهفصم األول 

 الرئيسية الصفحة الفهرس انهاء العرض



 2017/2016أعذاد انًطجهيٍ في كهيخ انترثيخ نهفصم انثبَي 

 الرئيسية الصفحة الفهرس انهاء العرض



 2017/2016أعذاد انًطجهيٍ في كهيخ انترثيخ نهفصم انصيفي 

 الرئيسية الصفحة الفهرس انهاء العرض



 2017/2016أعذاد انخريجيٍ في كهيخ انترثيخ نهعبو انجبيعي  

 الرئيسية الصفحة الفهرس انهاء العرض



أعذاد انجهبز األكبديًي في كهيخ انترثيخ حطت انكهيخ وانقطى وانرتجخ نهعبو انجبيعي  

2017/2016 

 الرئيسية الصفحة الفهرس انهاء العرض



 كهيــخ انترثيـخ انريبضيـخ



 2017/2016أعذاد انًقجىنيٍ في كهيخ انترثيخ انريبضيخ نعبو 

 الرئيسية الصفحة الفهرس انهاء العرض



 2017/2016أعذاد انًطجهيٍ في كهيخ انترثيخ انريبضيخ نهفصم األول 

 الرئيسية الصفحة الفهرس انهاء العرض



 2017/2016أعذاد انًطجهيٍ في كهيخ انترثيخ انريبضيخ نهفصم انثبَي 

 الرئيسية الصفحة الفهرس انهاء العرض



 2017/2016أعذاد انًطجهيٍ في كهيخ انترثيخ انريبضيخ نهفصم انصيفي 

 الرئيسية الصفحة الفهرس انهاء العرض



 2017/2016أعذاد انخريجيٍ في كهيخ انترثيخ انريبضيخ نهعبو انجبيعي  

 الرئيسية الصفحة الفهرس انهاء العرض



أعذاد انجهبز األكبديًي في كهيخ انترثيخ انريبضيخ حطت انكهيخ وانقطى وانرتجخ نهعبو انجبيعي  

2017/2016 

 الرئيسية الصفحة الفهرس انهاء العرض



كهيـــخ انشريعـــخ 

 نهذراضــبد اإلضالييــخ



 2017/2016أعذاد انًقجىنيٍ في كهيخ انشريعخ وانذراضبد اإلضالييخ نعبو 

 الرئيسية الصفحة الفهرس انهاء العرض



 2017/2016أعذاد انًطجهيٍ في كهيخ انشريعخ وانذراضبد األضالييخ نهفصم األول 

 الرئيسية الصفحة الفهرس انهاء العرض



 2017/2016أعذاد انًطجهيٍ في كهيخ انشريعخ وانذراضبد اإلضالييخ نهفصم انثبَي 

 الرئيسية الصفحة الفهرس انهاء العرض



 2017/2016أعذاد انًطجهيٍ في كهيخ انشريعخ وانذراضبد اإلضالييخ نهفصم انصيفي 

 الرئيسية الصفحة الفهرس انهاء العرض



 2017/2016أعذاد انخريجيٍ في كهيخ انشريعخ وانذراضبد اإلضالييخ نهعبو انجبيعي  

 
 

 الرئيسية الصفحة الفهرس انهاء العرض



أعذاد انجهبز األكبديًي في كهيخ انشريعخ وانذراضبد اإلضالييخ حطت انكهيخ وانقطى وانرتجخ 

 2017/2016نهعبو انجبيعي 

 الرئيسية الصفحة الفهرس انهاء العرض



 كهيــخ انقبَـــىٌ



 2017/2016أعذاد انًقجىنيٍ في كهيخ انقبَىٌ نعبو 

 الرئيسية الصفحة الفهرس انهاء العرض



 2017/2016أعذاد انًطجهيٍ في كهيخ انقبَىٌ نهفصم األول 

 الرئيسية الصفحة الفهرس انهاء العرض



 2017/2016أعذاد انًطجهيٍ في كهيخ انقبَىٌ نهفصم انثبَي 

 الرئيسية الصفحة الفهرس انهاء العرض



 2017/2016أعذاد انًطجهيٍ في كهيخ انقبَىٌ نهفصم انصيفي 

 الرئيسية الصفحة الفهرس انهاء العرض



 2017/2016أعذاد انخريجيٍ في كهيخ انقبَىٌ نهعبو انجبيعي 

 الرئيسية الصفحة الفهرس انهاء العرض



أعذاد انجهبز األكبديًي في كهيخ انقبَىٌ حطت انكهيخ وانقطى وانرتجخ نهعبو انجبيعي  

2017/2016 

 الرئيسية الصفحة الفهرس انهاء العرض



كهيــخ اآلثبر 

 واألَثرثىنىجيب



 2017/2016أعذاد انًقجىنيٍ في كهيخ االثبر واألَثروثىنىجيب نعبو 

 انجرَبيج انذراضي                              ثكبنىريىش           يبجطتير

 الرئيسية الصفحة الفهرس انهاء العرض



 2017/2016أعذاد انًطجهيٍ في كهيخ االثبر واألَثروثىنىجيب نهفصم االول 

 الرئيسية الصفحة الفهرس انهاء العرض



 2017/2016أعذاد انًطجهيٍ في كهيخ االثبر واألَثروثىنىجيب نهفصم انثبَي 

 الرئيسية الصفحة الفهرس انهاء العرض



 2017/2016أعذاد انًطجهيٍ  في كهيخ اآلثبر واألَثروثىنىجيب نهفصم انصيفي 



 2017/2016أعذاد انخريجيٍ في كهيخ االثبر واألَثروثىنىجيب نهعبو انجبيعي 

 الرئيسية الصفحة الفهرس انهاء العرض



أعذاد انجهبز األكبديًي في كهيخ اآلثبر واألَثروثىنىجيب حطت انكهيخ وانقطى وانرتجخ نهعبو انجبيعي  

2017/2016 

 الرئيسية الصفحة الفهرس انهاء العرض



كهيــخ تكُىنىجيب انًعهىيبد 

 وعهىو انحبضىة



 أعذاد انًقجىنيٍ في كهيخ تكُىنىجيب انًعهىيبد وعهىو انحبضىة  

 2017/2016نعبو 

 الرئيسية الصفحة الفهرس انهاء العرض



 أعذاد انًطجهيٍ في كهيخ تكُىنىجيب انًعهىيبد وعهىو انحبضىة  

 2017/2016نهفصم األول 

 الرئيسية الصفحة الفهرس انهاء العرض



 أعذاد انًطجهيٍ  في كهيخ تكُىنىجيب انًعهىيبد وعهىو انحبضىة  

 2017/2016نهفصم انثبَي 

 الرئيسية الصفحة الفهرس انهاء العرض



 أعذاد انًطجهيٍ في كهيخ تكُىنىجيب انًعهىيبد وعهىو انحبضىة  

 2017/2016نهفصم انصيفي 

 الرئيسية الصفحة الفهرس انهاء العرض



 2017/2016أعذاد انخريجيٍ في كهيخ تكُىنىجيب انًعهىيبد وعهىو انحبضىة نهعبو انجبيعي  

 الرئيسية الصفحة الفهرس انهاء العرض



أعذاد انجهبز األكبديًي في كهيخ تكُىنىجيب انًعهىيبد وعهىو انحبضىة حطت انكهيخ وانقطى وانرتجخ 

 2017/2016نهعبو انجبيعي 

 الرئيسية الصفحة الفهرس انهاء العرض



 كهيــخ انفُـىٌ انجًيهـخ



 2017/2016أعذاد انًقجىنيٍ في كهيخ انفُىٌ انجًيهخ نعبو 

 الرئيسية الصفحة الفهرس انهاء العرض



 2017/2016أعذاد انًطجهيٍ في كهيخ انفُىٌ انجًيهخ نهفصم األول 

 الرئيسية الصفحة الفهرس انهاء العرض



 2017/2016أعذاد انًطجهيٍ في كهيخ انفُىٌ انجًيهخ نهفصم انثبَي 



 2017/2016أعذاد انًطجهيٍ في كهيخ انفُىٌ انجًيهخ نهفصم انصيفي 

 الرئيسية الصفحة الفهرس انهاء العرض



 2017/2016أعذاد انخريجيٍ في كهيخ انفُىٌ انجًيهخ نهعبو انجبيعي  

 الرئيسية الصفحة الفهرس انهاء العرض



أعذاد انجهبز األكبديًي في كهيخ انفُىٌ انجًيهخ حطت انكهيخ وانقطى وانرتجخ نهعبو انجبيعي  

2017/2016 

 الرئيسية الصفحة الفهرس انهاء العرض



 كهيــخ اإلعـــــالو



 2017/2016أعذاد انًقجىنيٍ في كهيخ اإلعالو نعبو 

 انجرَبيج انذراضي                               ثكبنىريىش             يبجطتير

 الرئيسية الصفحة الفهرس انهاء العرض



 2017/2016أعذاد انًطجهيٍ في كهيخ اإلعالو نهفصم األول 

 الرئيسية الصفحة الفهرس انهاء العرض



 2017/2016أعذاد انًطجهيٍ في كهيخ اإلعالو نهفصم انثبَي 

 الرئيسية الصفحة الفهرس انهاء العرض



 2017/2016أعذاد انًطجهيٍ في كهيخ اإلعالو نهفصم انصيفي 

 الرئيسية الصفحة الفهرس انهاء العرض



 2017/2016أعذاد انخريجيٍ في كهيخ االعالو نهعبو انجبيعي 

 الرئيسية الصفحة الفهرس انهاء العرض



 2017/2016أعذاد انجهبز االكبديًي في كهيخ اإلعالو حطت انكهيخ وانقطى وانرتجخ نهعبو انجبيعي 

 الرئيسية الصفحة الفهرس انهاء العرض



 كهيــخ انطيبحخ وانفُبدق



 2017/2016أعذاد انًقجىنيٍ في كهيخ انطيبحخ وانفُبدق نعبو 

 الرئيسية الصفحة الفهرس انهاء العرض



 2017/2016أعذاد انًطجهيٍ في كهيخ انطيبحخ وانفُبدق نهفصم االول 

 الرئيسية الصفحة الفهرس انهاء العرض



 2017/2016أعذاد انًطجهيٍ في كهيخ انطيبحخ وانفُبدق نهفصم انثبَي 

 الرئيسية الصفحة الفهرس انهاء العرض



 2017/2016أعذاد انًطجهيٍ في كهيخ انطيبحخ وانفُبدق نهفصم انصيفي 

 الرئيسية الصفحة الفهرس انهاء العرض



 2017/2016أعذاد انخريجيٍ في كهيخ انطيبحخ وانفُبدق نهعبو انجبيعي 

 الرئيسية الصفحة الفهرس انهاء العرض



أعذاد انجهبز األكبديًي في كهيخ انطيبحخ وانفُبدق حطت انكهيخ وانقطى وانرتجخ نهعبو  

 2017/2016انجبيعي 

 الرئيسية الصفحة الفهرس انهاء العرض



 كهيــخ انصيـذنــخ



 2017/2016أعذاد انًقجىنيٍ في كهيخ انصيذنخ نعبو 

 الرئيسية الصفحة الفهرس انهاء العرض



 2017/2016أعذاد انًطجهيٍ في كهيخ انصيذنخ نهفصم االول 

 الرئيسية الصفحة الفهرس انهاء العرض



 2017/2016أعذاد انًطجهيٍ في كهيخ انصيذنخ نهفصم انثبَي 

 الرئيسية الصفحة الفهرس انهاء العرض



 2017/2016أعذاد انًطجهيٍ في كهيخ انصيذنخ نهفصم انصيفي 

 الرئيسية الصفحة الفهرس انهاء العرض



أعذاد انجهبز األكبديًي في كهيخ انصيذنخ حطت انكهيخ وانقطى وانرتجخ نهعبو انجبيعي  

2017/2016 

 الرئيسية الصفحة الفهرس انهاء العرض



 كهيــخ انطــــت



 2017/2016أعذاد انًقجىنيٍ في كهيخ انطت نعبو 

 الرئيسية الصفحة الفهرس انهاء العرض



 2017/2016أعذاد انًطجهيٍ في كهيخ انطت نهفصم األول 

 الرئيسية الصفحة الفهرس انهاء العرض



 2017/2016أعذاد انًطجهيٍ في كهيخ انطت نهفصم انثبَي 

 الرئيسية الصفحة الفهرس انهاء العرض



 2017/2016أعذاد انًطجهيٍ في كهيخ انطت نهفصم انصيفي 

 الرئيسية الصفحة الفهرس انهاء العرض



 2017/2016أعذاد انجهبز األكبديًي في كهيخ انطت حطت انكهيخ وانقطى وانرتجخ نهعبو انجبيعي 

 الرئيسية الصفحة الفهرس انهاء العرض



 يركس انهغـــــبد



أعذاد انجهبز األكبديًي في يركس انهغبد حطت انكهيخ وانقطى وانرتجخ نهعبو انجبيعي  

2017/2016 

 الرئيسية الصفحة الفهرس انهاء العرض



 إحصبئيبد عبيخ



 الرئيسية الصفحة الفهرس انهاء العرض

 أضتبر انجُطيخ
أضتبر  

 يشبرك
 يذرش أضتبر يطبعذ

يطبعذ 

 تذريص
 انُطت انًئىيخ انًجًىع

 %97 1054 28 199 302 263 262 أردَي

 %3 32 0 2 15 5 10 غير أردَي

 %100 1086 28 201 317 268 272 انًجًىع

ثهغ عذد انًحبضريٍ غير انًتفرغيٍ يٍ جهبد خبرجيخ خالل انفصلم  ** 

يحبضر خالل انفصم انثبَي في يختهف ( 45)يحبضر، و( 39)األول 

  .2016/2017كهيبد انجبيعخ خالل انعبو انجبيعي 

 أعضبء هٍئخ انتدرٌش حضت انرتجخ األكبدٌمٍخ وانجىضٍخ

 97%, أردني

,  غير أردني
3% 
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أعضبء هٍئخ انتدرٌش حضت انىحدح انتىظٍمٍخ وانرتجخ األكبدٌمٍخ 

 2017/2016وانمؤهم انعهمً نهعبو انجبمعً 

 أعضبء هٍئخ انتدرٌش                               

  

 انمركز/ انكهٍخ

 انمؤهم انعهمً انرتجخ األكبدٌمٍخ  
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 8 1 213 1 853 1 13 28 201 317 268 272 1086 انمجمىع

 3 0 39 0 133 0 0 14 28 28 44 61 175 كهٍخ انعهىو

 0 0 20 1 126 0 0 1 20 39 42 45 147 كهٍخ اَداة

 0 0 16 0 65 0 0 0 16 26 15 24 81 كهٍخ االقتصبد وانعهىو اإلدارٌخ

 0 0 13 0 99 0 0 2 12 16 40 42 112 كهٍخ انترثٍخ

 0 0 15 0 97 0 0 0 15 51 28 18 112 كهٍخ انحجبوي نههىدصخ انتكىىنىجٍخ

 1 0 13 0 81 0 0 1 13 33 27 21 95 كهٍخ انشرٌعخ واندراصبد اإلصالمٍخ

 1 0 12 0 43 0 0 2 11 12 13 18 56 كهٍخ انترثٍخ انرٌبضٍخ

 0 0 2 0 27 0 0 0 2 8 11 8 29 كهٍخ انقبوىن

 2 0 20 0 33 0 0 3 20 12 12 9 56 كهٍخ انفىىن انجمٍهخ

 0 0 11 0 51 0 0 0 11 32 14 5 62 كهٍخ تكىىنىجٍب انمعهىمبد وعهىو انحبصىة

 0 0 6 0 31 0 0 0 6 10 9 12 37 كهٍخ اَثبر واألوثروثىنىجٍب

 1 0 11 0 21 0 0 3 9 14 4 3 33 كهٍخ اإلعالو

 0 0 1 0 13 0 0 0 1 9 3 1 14 كهٍخ انضٍبحخ وانفىبدق

 0 1 5 0 15 1 13 2 16 10 4 3 35 كهٍخ انطت

 0 0 4 0 11 0 0 0 4 10 0 1 15 كهٍخ انصٍدنخ

 0 0 20 0 7 0 0 0 17 7 2 1 27 مركز انهغبد
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ميىععٍه  ( 1544)اإلجمبنً نهعبمهٍه فيً انجبمعيخ ميه انىفيبإلد اإلدارٌيخ وانفىٍيخ       انعدد ثهغ 

 :تًَاحضت صفخ انتعٍٍه عهى انىحى 

بالىظيفة المصنفة          
988 

 بالراتب المقطىع

 480 

 باألجىر اليىمية

 6 

 بالعقذ السنىي

 70 



 الرئيسية الصفحة الفهرس انهاء العرض

 إحصبئيخ ثبنعبيهيٍ في انجبيعخ حطت فئخ انىظيفيخ
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 إحصبئيخ ثأعذاد اإلدارييٍ وانفُييٍ في انجبيعخ حطت انىحذح انتُظيًيخ وانذرجخ وانفئخ
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 :انعدد اإلجمبنً نهطهجخ
 

ثكييبنىرٌىسم مبجضييتٍرم )عييدد انطهجييخ انمقجييىنٍه فييً مرتهييد انجييرام   ثهييغ •

 .طبنجًب وطبنجخ( 7386) 2016/2017نهعبو انجبمعً ( دكتىراي

ثكييبنىرٌىسم مبجضييتٍرم )ثهييغ عييدد انطهجييخ انمضييجهٍه فييً مرتهييد انجييرام   •

( 31306)وانفصم انثيبوً  ( 32240) 2016/2017نهفصم األول ( دكتىراي

 .وطبنجخطبنجًب 

عيييدد انطهجيييخ انريييرٌجٍه فيييً مرتهيييد انجيييرام  فيييً انعيييبو انجيييبمعً        ثهيييغ •

 .  طبنجًب وطبنجخ( 8727) 2016/2017


