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 الملخص 

يػػعـعللؽعالطل ػػلع جعميػػلعاللرمػػكؾعهػػدرتعهػػذ عالدراجػػلعهػػكعالب ػػؼعيػػفعاليكامػػؿعالمػػتثرةعيلػػ عالع ػػع

 بمععجيتعللب ؼعيفعالخصعلصعالدلمكغرارللعلطل لعجعميػلعاللرمػكؾعع6094/ع6091الدراجتع

ع يععللم عرظلعالعتعقدمكاعمالهعع عكدكارععالع عقهـع علجعميلع عاجػعخدمتعالدراجػلعالمػالهجعالكصػفتع

لرمكؾع يدةعيكامؿعجعاتعالػدكارععالع لللتع عأظهرتعالالععلجععأثرعيملللعالع عؽعالطل لع جعميلعال

الجغرارلػػلعكال خصػػللع علصػػدارةع عثػػـعالػػدكارععاالقعصػػعدللعكمػػفعثػػـعالػػدكارععاالجعمعيلػػلعرػػتعالمرع ػػلع

األخلرةع عبمععأظهرتعالالععلجعكجكدعاليدلدعمفعالفرصعالجعميلػلعالعػتعأعل ػتعاللع ػعؽعالطل ػلع هػعع

لرمػػكؾع عأكصػتعالدراجػػلع مػػععللػػتع:عإلػػبلاع علبالهػععلػػـععػػتثرعيلػػ عيمللػلعالع ػػعؽعالطل ػػلع جعميػػلعال

الطل لعالدارجلفعملزاتعكظلفللعأبثرعمفعغلرهـع عديػكةعأصػ عبعالقػرارعمػفعاقعصػعدللفعكعر ػكللفع

كغلرغـع عالظلـع رامجعالجعغبلؿعالطعقعتعال  ع للعكعكجلههعع عكزلعدةععقػدلـعالمػالحعكالقػركضعلػديـع

عرمكؾع  بؿعخعصع يملللعااللع عؽعالجعميتع  بؿعيعـعكرتعجعميلعالل

عالبلمعتعالمفعع للع:عالخصعلصعالدلمكغرارللع عجعميلعاللرمكؾع عالطل لع عاليكامؿ 

ع

ع
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Summaryع

Factors affecting the enrollment of students at the ع
Universisty of Yarmouk pattern (Master Thesis). 

muna habs bani esaa, Educational researcher, private sector 
,Jordan.  muna.baniessa@yahoo.com ع

The aim of this study is to reveal the factors affecting the enrollment of students at 
Yarmouk University for the academic year 6091/6094, as it sought to reveal the 
demographic characteristics of yarmouk university students according to the 
province from which they came from, and the motives of their enrollment at the 
university, the study used the descriptive analytical curriculum, the results showed 
the impact of the process of enrolling students at Yarmouk University by several 
factors came geographical and personal motives at the forefront, and then economic 
motives and then Social motivations in the last place, as the results showed the 
existence of many university opportunities that were available to enroll students, but 
did not affect the process of enrolling students at Yarmouk University, the study 
recommended the following: to give students the most functional advantages, to 
invite decision makers from economists, educators and germinto organize programs 
to exploit and direct youth energies, and to increase the provision of grants and 
loans to support the process of university enrollment in general and at Yarmouk 
University in particular 

 Key  word ; demographic characteristics, yarmouk university, students, factors.ع
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 .مقدمه

ع رالحعالمجعمععمفعخبلؿع عاالجعمعيتعبعره عكالعطكلرعكالررع  عجي علع قلؽعالعالمله

االهعمعـع علعيللـعكع جلععال  ثعاليلمتعالمكببعالعطكرعالميررتعيل عبعرهعالصيدع

عالقؿع عرجؿعاالجعثمعراتعالخعصه عاص  تعكجه عاالخلر  عكرتعاالكاله عكالدكلله الم لله

لبعيللهع عيع عر عخدمعتعع ععجهععبعرهع رالحعالمجعمععقطعععالعيللـع ج بعزلعد عالط

عالخدمعتع عيل  عالضغط عزلعد  عال  عاالردف عرت عالمعجعرع عالجبعالت عالالمك عادل كقد

العيللملهعكغلرهععمفعالخدمعتعكاجعالزاؼعالبثلرعمفعالمكاردعممععجيؿعال عجهعمعجهع

عكالم عالمعجعرع عالجبعالت عالالمك ع لف عالعكازف عمف عالكع عالجعد عالط ليلهعال عضركر  كارد

عكال  رلهعالمعع لع ع

عالع علهع عال الله عكالخدمعت عكالص ه عبعلعيللـ عالمخعلفه عالغذالله عاال علعجعت كلرع ط

عدرسع عالخدمعت عجغرارله عرعالالع عكلذا عكبثعرعهـ ععكزيهع عكامعبف عالجبعف عايداد كغلرهع

عالعتععتثرعي ععكزععالجبعفعكاليكامؿ ع عالكار عالجغرارتعللخدمعتعكعر طهع للهععالعكزلع

عالقراراتعاالالجبعاالبثرعمبلامهعاالمعبفععكقلتع علمبفعصعاليتعالقرارعمفعهذ  ممع

عمفع ع رل ه عاب ر علخدمه عالمع يه عالميعللر عمف عمجمكيه عظؿ عرت عالجدلد  خدمعت

عالقراراتع علمبفعصعاليتعالقرارعمفعاعخعذ عمفعمع عالعتععتثرعيللهع الجبعفعكاليكامؿ

ع ععكقلع عامبعف عرت عمبللمه عمفعاالالجبعكاالبثر عمجمكيه عرتعظؿ الخدمعتعالجدلد 
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الميعللرعالمع يهعرتعخدمهعاب رع رل هعمفعالجبعفعكمفععقععيل عيععؽعالجغرارلعع

جزاعمفعالمجتكللهعدراجهعكع للؿعاالمعرععكزلععالخدمعتعرتعظؿعالمعغلراتعالجغرارلهع

عالعتععطراعيل عالمبعفعمفعمععلعـععل لهع عجعتعالجبعفعكع قلؽعاليداله

الدراجهعال عالب ؼعيفعاليكامؿعالمتثر عيل عالع عؽعالطل هعرتعجعميهعكعجي عهذ ع

عكرااع عالبعماله عميعمبلتعاالرع عطعكالعيرؼعيل عالدكارع عاجعخداـ اللرمكؾعمفعخبلؿ

عمثبلع عجعرع عبلمه عجغرارله عيكامؿ عميعمبلتعاالرع عط عععضمف عاالالج عبعبمع يملله

لمالعطؽعكع لفعالمرابزعال لكلهعكالعتعقدععتثرعيل عالعفعيؿع لفعالجبعفعرتعمخعلؼعا

ع عقر ت عرت عكرد عكبمع عاليلملهع9416للمدلاله عالدراجعت عيل  عااليعمعد علمبف هجرم

ع لفع عالمبعالت عالعفعيؿ عاالمعط عع دلد عالمبعالللرت عالع للبلت عيف عالالععجه الجغرارله

مخعلؼعالمالعطؽعكلذاعرعفعهذ عالدراجهععجي عال عاث عتعرلمععاذاعبعفعللمجعرهعععثلرع

ع عجد  عالطل هعرت عايداد عكااليداد عاالردالله عالم عرظعت عمخعلؼ عمف عالجعميه طل عت

عااللع عؽع عيل عيملله عععثلرا عمخعلؼعالم عرظعتعاالردالله عاليعمه ع علثعالكله الالعج لف

لتثرعرتع جـعالطلبعكعبرارعالخدمعتعرتعع6006كيالصرعالمجعرهعبمععلعراعالكبع

لفعيل ع هعد عالثعالكلهعاليعمهعالقؿعال ضعلععاكعلبل خعصعامععايدادعالطل هعال عصل

عمفع عالع د عاللرمكؾعبمع عالجعميتعرتعجعميه عالطلبعيل عالمقيد  سعلمثلكفعبمله

العيرؼعيل عدكارععااللع عؽععالطل لعالجعميهعاللرمكؾعكذلؾعبلهعمفعاجؿعمجعيد ع

صالعيهعالقرارعكمجعثمرمعالقطعععاليعـعكالخعصعرتعكضععجلعجعتعك رامجععجعغؿع
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عبعمفعخرلجتعجعميهعاللرمكؾعللمجعيد عرتعرجـعقراراتعالعكجعععكجهعطعقعتعال  

عمضتع عرت علجعيد عقد عممع عمبثؼ ع  بؿ عال علله عاالراضت عاجعغبلؿ عاك المجعق لت

العيللـعاليعلتعقدمععال كعالالمكعكاالزدهعرعكبذلؾعرعفعالدراجعتععجي علكضععصكر ع

عالعخصصعتعاالبث عالمهعملفع ميرره عاالمكر عالصبعيلالتعاكللعا عاق عالعلدلعاكلله ر

عالطل هعالثعالكلهعاليعمهعكر طهععبععخصصعتعال بعلكرلكسعرتعالجعميهع 

 مشكمه الدراسه وتساؤالتها  2-0

 الععكجدعصكر عكاض هعيفعاثرعيعـعالمجعرهعرتعالع عؽعالطل هعرتعجعميهع

عاللرمكؾع 

 ع علثعالكلهعع عالالعج لف عالطل ه عيدد عيعمؿ عاثر عيف عكاض ه عصكر  ععكجد ال

 لع عؽعالجعميتعرتعجعميهعاللرمكؾاليعمهعرتعاال

 الععكجدعصكر عكاض هعيفعاليكامؿعالمتثر عيل عالدكارععااللع عؽعالطل هعع

 رتعجعميهعاللرمكؾ ع

 كع كؿعالدراجهعاالجع هعيفعالعجعتالتعاالعلهع:ع

 (مععهتعط ليهعاليبلقهع لفعالمجعرهعكامبعاللهعالكصكؿعAccessibilityعرتع)

عالملع قل عالطل ه عايداد عم عرظعتعع دلد عمخعلؼ عمف عاللرمكؾ ع جعميه ف

عالمملبلع؟ع
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 عالمالعطؽع عديـ عرت عاليعمه عالثعالكله عرت عالالعج لف عالطل ه ع جـ عععثلر عهك مع

 الراردةعرتعالجعميهعكعزكلدهعع عيدادعللطل هععاليبسعيل عيمللهعااللع عؽع؟ع

 عيل ع ععتثر عمع ربه عجعميه عكجكد عكهتعررصه هبلعاثرتعالفرصعالميعرضه

تعجعميهعاللرمكؾعكبعع هـعاللهععمفعمخعلؼعمالعطؽعالمملبهعالع عؽعالطل هعر

اقربعمبعفعمفع لثععخعصرعالمجعرهعكالبلفهعكع قؽعامبعاللهعالكصكؿعمفع

عالجعميهع عررد عيل  عاللرمكؾ عجعميه عرت عااللع عؽ عامعـ عليعرضعالطرلؽ مع

ع علطل ه

 عالع عؽع عرتعدكارع عمجعكلعالدالله عيالد عا صعلله عرركؽعذاتعدالله هؿععكجد

 هع علجعميعتععيزلعلمعغلرعالبللهعالالكععاالجعمعيتعررععالثعالكلهعاليعمهعالطل

عرتع عالطعلب عق كؿ علعـ عاجعس عيل  عالعخصصعالذم عاليعمه عالثعالكله ميدؿ

عالجعميهعكالم عرظهع؟ع

  هؿعلععثرعااللع عؽعالطل هععبلفهعالمكاصبلتعمفعكال عالجعميهع؟ع 

 

 اهميه الدراسه ومبرراتها  2-3

اجهعمفعقدراتعال  ثعالجغرارتعيل عميعلجهعمخعلؼعالقضعلععالمعيلقهععع ععاهملهعالدرع

عع عكؿعالدراجهع عالخدمعتعاذا  علخدمعتعالضركرلهعكلبكفعخدمهعالعيللـعمفعاهـعهذ 

عاال صعللهع عال ـز عكع للؿ عاالرع عط عميعمبلت عكالرلعضلعت عاال صعا علغه اجعخداـ
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عاالجعمعيلهعرتعميعلجهعقضلهعااللع عؽعالطل هع  علجعميعتعبمعععهعـع عل عفعاهـعلليلـك

عالمجعرهع عععثلر عكمعذا عاللـك ع جعميه عالطل ه عالع عؽ عب عالمرع طه عالدكارع عاك اليكامؿ

عيل ع عرتعذلؾعك علععلتعالقدر  عاليعمه عالالعج لفعرتعالثعالكله كالبل عتعك داتعالطل ه

عمفعمعتعلجعيدع عللجعميهع عداتعالطبلبعابثرعمفعغلرهع عالمالعطؽعالعتععررد ع دلد

عالطل هع عرغ عت ععل ت عالمك د عالق كؿ عجلعجعت عاك عاللعت عع دلد عرت عالقرار صالعيه

عكع دلدع عجعميت عمقيد عيل  عال صكؿ عرت عاليعمه عالثعالكله ع هعد  عيل  ال عصللف

عالعخصصعتعالمطلك هعكالمرغك هعكر طهعع علكظعلؼعكجكؽعاليمؿع 

ع

 اهداف الدراسه 2-2

 عاللرمكؾعكعقللـعاثر  عالب ؼعيفعاثرعيعمؿعالمجعرهعيل عالع عؽع جعميه

 عرتعااللع عؽعع عاليعمه ع علثعالكله عالالعج لف عالطل ه عمفعيدد عاثرهع الب ؼعيف

 الجعميتعع جعميهعاللرمكؾ

 عمخعلؼعع عرت عاللرمكؾ عجعميه عرت عالطل ه عالع عؽ عالدكارع عيل  العيرؼ

 الم عرظعتعاالردالله

 علليعـعع عاللرمكؾ عجعميه عرت عالمق كللف عالطل ه عالعخصصعت عيل  العيرؼ

 ع ععلم عرظهـع6094-6091دراجتعال
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 فرضيات الدراسه 2-5

الععتثرعالمجعرهع لفعالم عرظعتعاالرداللهعكجعميهعاللرمكؾعيل عالع عؽع -9

عالطل هع علجعميهعكامبعاللهعكصكلهـعاللهع ع

العلععثرعالعفعيؿعالمبعالتع لفعجعميهعاللرمكؾعرتعمخعلؼعالم عرظعتع -6

  عالثعالكلهعاليعمهعرلهعع االرداللهع عيدادعالطل هعال عصللفعيل ع هعد

 للسعهالعؾعررصعميعرضهعامعـعالع عؽعالطل هعع جعميهعاللرمكؾ عع -1

 للسعهالعؾعيبلقهع لفعالعبلفهعكايدادعالطل هعالملع قلفع علجعميه عع -4

عa0 01<الععكجدعرركؽعذاتعداللهعا صعللهعيالدعمجعكلعالداللهع)ععع -1

 (ععيزلعلمعغلراتعالدراجهع 

(ععa0 01<ا صعللهعيالدعمجعكلعالداللهع)عالععكجدعرركؽعذاتعداللهعع (أع

 رتعدكارععالع عؽعالطل هع علجعميهععيزلعلمعغلرعالبلللع 

(عععa0 01<الععكجدعرركؽعذاتعداللهعا صعللهعيالدعمجعكلعالداللهع)ع (بع

 رتعدكارععااللع عؽعالطل لع علجعميهععيزلعلمعغلرعالالكععاالجعمعيتع 

(عععa0 01<الداللهع)ععالععكجدعرركؽعذاتعداللهعا صعللهعيالدعمجعكلع (جع

عررعع عالعخصص علمعغلر ععيزل ع علجعميل عالطل ه عالع عؽ عدكارع رت

 الثعالكللعاليعمل 
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(عععa0 01<الععكجدعرركؽعذاتعداللهعا صعللهعيالدعمجعكلعالداللهع)ع (دع

عررعع عالعخصص علمعغلر ععيزل ع علجعميل عالطل ه عالع عؽ عدكارع رت

 الثعالكللعاليعمل 

(ععععa0 01<هعيالدعمجعكلعالداللهع)عالععكجدعرركؽعذاتعداللهعا صعللع (قع

رتعدكارععالع عؽعالطل هع علجعميهععيزلعلمعغلرعالعخصصعالذمعيل ع

 اجعجهععـعق كؿعالطعلبعرتعجعميهعاللرمكؾع 

(ععععa0 01<الععكجدعرركؽعذاتعداللهعا صعللهعيالدعمجعكلعالداللهع)عع (كع

 رتعدكارععالع عؽعالطل هع علجعميهععيزلعلمعغلرعم عرظهع 

عرعدكارععالع عؽعالطل هعرتععبلفهعالمكاصبلتعمفعكال عالجعميهع الععععث -2

 منهجيه الدراسة  2-9

 مصادر البيانات 2 - 9 - 2

عالطل هعع عايداد عرت عالخعصه عكالعيللـ عالعر له عكزار  ع لعالعت عيل  عالدراجه ايعمدت

ع عالدراجت علليعـ عاليعمه عالثعالكله عرت عاخعبلؼعع6091-6096الالعج لف عمف ملبلدم

عم عر عالمععهلكفعمخعلؼ عهـ عالطبلب عيل  علبكالهع عالهع مله عاالردالله عالمملبه ظعت

ملبلدمعكبذلؾعااليعمعدعيل عع6094ع6091االلع عؽعرتعجعميهعاللرمكؾعرتعيعـع

دالر عالق كؿعكالعججلؿعرتعجعميهعاللرمكؾعرتعمععلعيلؽع عكرلرعال لعالعتعالخعصهعبع
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ع عالجعميت علليعـ ع علجعميه عالملع قلف عالطل ه ملبلدمعم عرظهعع6094-6091ايداد

جبالهـعكعخصصععهـعبللععهـعكغلرعذلؾعيل عالمجمكيهعالطل هعالمق كللفعرتعالجعميهع

ع عبمععع6094-6091ليعـ عالجعميه عرت عالدراجله عالمقعيد عاليرضعمف عقلعتعمقدار

ايعمدتعالدراجهعيل عقلعجعتعالمربزعالجغرارتعالملبتعاالطلسعاالردالتعالمجعرعتع

(عGoogle Earthهعكعـعايعمعدع رامجعجكجؿعجكجؿعالرثع) لفعالم عرظعتعاالردالل

 أخذعالقلعجعتعالعتعع ععجهععدراجهع علعقجلطعميررهعالمجعرعتع لفعالمرابزعاالكل عرتع

م عرظهعار دعمدلالهعار دعبمععافعالدراجعتعالضععيل عالععلجعع للؿعاالجع لعفعالمكزع

عدكارع عيل  عالعيرؼ ع هدؼ عاللرمكؾ عجعميه عطل ه عمف عيلاله عالطل هععيل  الع عؽ

ع(ع 9 علجعميهع ع بؿع)

 
 (ع:عمصعدرعال لعالعتع9 بؿع)
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 مجتمع الدراسه وعينتها 2-9-0

عالذلفعع عاالردف عرت عالمقلملف عال بعلكرلكسعاالردالللف عطل ه عمف عالدراجه عمجعمع عبكف

ع عالجعميت عالرقـ عالدراجتعع6091ل ملكف علليعـ عيددهـ ع لغ عاللرمكؾعكقد رتعجعميه

علبعكطعل هعمفعمخعلؼعالم عرظعتعاالرداللهعك لغع جـع(عط4144)ع6091-6094

(عطعلبعكطعل هععـع جع هعع عط لؽعميعدالتع جعبع جـعاليلالهع)ميعدللع406اليلالهع)

عجعلففعثعم جكف(ع

ع لثع:ع

 n=          N × p(9-p) 

      N-9 × (d6 ÷ z6) + p (9-p) 

 

N ع جـعالمجعمعع: 

عع52 9كعجعكمععع51 0لعالدالللععالدرجهعالميلعرلهعالمقع لهعمجعكع: عZع

Dع01 0:عالج هعالخطأعكععجعكمعع

Pع01 0:عالج هععكررعالخعصللعكالم علدةع=عع

ع
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 المناهج المستخدمه واساليب تحميل البيانات  2-9-3

عالق كؿعع  9 عالمالهجعالكصفتعالع لللتعرتعع للؿعال لعالعتعدالر  ايعمدتعالدراجه

ع جعمي عالملع قلف عالطل ه عايداد عب عالخعصه عالدراجتعكالعججلؿ علليعـ عاللرمكؾ ه

عرتعع6091-6094 عالالعج لف عالطل ه ع عيداد عالخعصه عكالعيللـ عالعر له عكزار   لعالعت

ع6091-6096الثعالكلهعاليعمهعلليعـع

عالع عؽعع  6 عيملله عيل  عالعيرؼ عرت عاالرع عط عميعمؿ عالدراجه عاجعخدمت بمع

عا ع لف عالعجعذب عبقكة عالمجعره عقلعس علعـ ع ع  عكعفجلرهع ع علجعميه لمالعطؽعالطل ه

عكع عالدرع عاك عالمصدر عمالعطؽ ععجم  عكالعت ع)م عرظعتعالمملبه( عالمخعلفه الجغرارله

ععـعاجعخداـعيددع جعميهعاللرمكؾعالعتععيربع م طهعالكصكؿعاكعمالطقهعالج ؿعبمع

ملبلدمعع6091-6096الطل هعال عصللفعيل ع هعد عالثعالكلهعاليعمهعلليعـعالدراجتع

عايع عره عاالردالله عالمالعطؽ عمخعلؼ عالعيللـعرت عيل  عالطلب ع جـ علقلعس عمعغلر ع

عاللرمكؾع ع جعميه عالمق كللف عللطل ه عالبلت عالمجمكع عاجعخداـ عال  ع عالضعره الجعميت

ع عالجعميت عالدراجلهعع6094-6091لليعـ عالمقعيد عمف علقلعسعمقدار عمعغلر ملبلدم

عاردالللع عم عرظل عبؿ عمربز عاللرمكؾ عجعميه عمف عالطرلؽ عمجعره ع جعب لجعميه

رقعـعالعتعلكررهعععالمربزعالجغرارتعالملبتعاالطلسعاالردالتع عالضعرهعاجعخدامعتعاال

(علقلعسعالمجعرعتعGoogle Earhال عالقلعجعتعالعتععكررهعع رمجلهعجكجؿعالرثع)

  لفع يضعالمالعطؽعالجغرارلهعاالرداللهع 
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ع  1 عاالجعمعيله علليلـك عاال صعلله عال زمه عاجعخدمت عالدراجه عاف عSpssبمع

عيلؽعرتعميررهع يضعالخصعلصعالمعيلقهعبعطل هعال بعلكرلكسعع للؿعاالجع لعفعالم

كالدكارععالبعمالهعكرااعالع عؽع علجعميعتعع يععلمالعطقهـعالجغرارلهعكعهذاعع6091يعـع

االجع لعفعمكزيهعيل عطل هعمفعجعميهعاللرمكؾع عجعثالعاعطل هعالدراجعتعاليللععكطل هع

عاصدقعاعيفع يض عال  ثعكاالجعقصعا الخصعلصعالدلمكغرارلهععالكاردلفعمفعاجؿ

كالعبلفهعالمعدلهعكالرغ عتعال خصلهعكغلرهععلدلعيلالهعمفعطل هعجعميهعاللرمكؾعكعـع

اخذعيلالهعمفعالطل هعمفعمخعلؼعالعخصصعتعاالبعدلملهعرتعالبللعتعالمكجكد عرتع

 (ع6جعميهعاللرمكؾعرتعالطرلقهعالي كاللهعال جلطهع عكللخصعال بؿع)

 

ع
ع(ع:عخطكاتعاليمؿ6 بؿع)
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 Arcكمفعاهـعاالدكاتعالعتعاجعخدمهععدراجهع ع رمجهعالظـعالميلكمعتعالجغرارلهع  4

Viewعمفعع ع علجعميه عالع عؽ عب عالخعصه عكالرجكمعت عالخرالط عرجـ ثبلث

ع جعميلع عالمملبه عالم عرظعت عمف عااللع عؽ عيملله علعمثؿ عالمخعلفه الم عرظعت

عاللرمكؾع ع

 الدراسات السابقة  9 -2

عالدراجع عمف عاليدلد عيقدمعظهرت عرت عالجكرللت عيالد عالخدمعت عجغرارله عرت ت

الج يلالعتعكالثمعاللالعتعمفعالقرفعالععجععي رعكعبعمؿعالجغرارلععدكراع عرزاعرتعدراجهع

عافع ع يد عخعصه عللخدمعت عميعلجعهع عرت ع مكلله عاليلكـ عابثر عمف علبكالهع الخدمعت

عككضععالجكرل ع ع  عمفعاليعمللفعرتعمخعلؼعا بعلهع لتعاخذتعالخدمعتعرتعاليدلد

عرتع عامع عالفعر  عرتعهذ  عال لعالعتعكميعلجعهع عكالمالهجلعتعكطرؽعجمع عالالظرله االطر

عكظهرتعا  عثعكدراجعتعل يضعالغلرع عالغر له عكاكرك ع عاالمرلبله الكاللعتعالمع د 

عالقرفع عمف عاالخلرلف عاليقدلف ع هد عكقد عيلله عبعالت عممع عاقؿ عبعالت ععطكرهع مدرجه

عالفرحع ع عرتعهذا عب لرا ع ذاعهع لثعاص  تعجغرارلهعالي رلفععطكرا  عاص حعيلمع

عضمفع ععالدرج عكاف عالير ت عالكطف عرت عال دلثل عالجغرارلع عرركع عمف الخدمعت

عالمكضكيعتعالجغرارلهعاالخرلع 



 0303حزيران  33(3)العدد                                                              المجمة العربية لمعموم االنسانية واالجتماعية
 اسات والتدريب والنشر لمدر تصدر من السنبمة 

 

 -24- 

(ععالعكلتعدكارععالع عؽعالطل لع علجعميلع6005رتعدراجلعلر عيلهعجعلدعيكد عاهللع)ع

ة القدس المفتوحة في "دوافع التحاق الدارسين بجامع لثع ملتعالدراجلعيالكافع

ع عخعبلؼعمعغلرععضوء عدد من المتةيرات " عاخعبلؼعالدكارع عال  عالدراجه عيررت

عاالبعدلمتع عال رالعمج عالجبف عكمبعف عالمهالت عكالكضع عاالجعمعيله عكال عله االجعمعيت

رقر ععمعيتعرتعدرجهعع40كاليمرعللدارجعتعمد عالدراجهعيل عالع عالهعمبكالهعمفعار يهع

ع علجعمععرتععالجبرعجلداعكزيت االجع عالهعيل عيلالهعمفعالجعلجلفعالمجع ؽع دلثع

طعل ععكطعل هعزهر عع412 لغع جـعع6003-6002الفصؿعالدراجتعاالكؿعمفعجعميهع

عاالبعدلملهع عاالقعصعدله عالدكر  ع يد عمجعؿ علبؿ عاال صعلله عاث ت عكجكد الدراجه

عر عاالضكاا عع ت عهععكا عالمفعك ه عالقدس ع جعميه عااللع عؽ عاالبعدلملهعكالجلعجله ت

عرتع عالدكارععاالجعمعيله علللهع عاالكل عرتع  سعالدالرعلفعلبللع عؽع علجعميه المرع ه

ع لفع عرت عاالقعصعدله عالصلبعالدكارع عمف عالثعلثه عبعالتعالمرع ل ع لالمع عالثعالت المربز

عالدكارععال خصلهعر صلتعيل عالمرع هع عاـ عالرا يه عالمرع ه ا علتعالدكارععالجلعجله

عر عع الخعمجهعكاالخل

ع) عمصطف  عي لر عل جف عدراجه عالهجر ع6001كرت عيل  عالمجعره عيعمؿ (المجعرر

عالكصفتع عالمالهج عيل  ععمدد عيمعف علم عرظه عكالمفرؽ عال لقعا عم عرظه الداخلله

كالع لللتعع دلدعاثرعيعمؿعالمجعرهعيل ععلعراتعالهجر عمفعم عرظهعال لقعاعكالمفرؽع

عـعالعربلزعيل عدراجهعالخصعلصععال عم عرظهعيمعفع عجعخداـعدللؿعالعخطلطعبمع
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عافعاب رع عالععلجعمالهع عال عيد  عللمهعجرلفععكصلتعالدراجه الدلمكغرارلهعكاالقعصعدله

العلعراتعالهجرلهعبعالتع لفعالمالعطؽعالمجعكر عبمععافعيددعالمهعجرلفعمفعرـعالملؿع

ال عاالالخفعضعمعع يدعالمجعرهع لالهـعك لفعالمالعطؽعاالخرلعاجعثالعاعيمعفعم عرظهع

عمعد ععرتعالصلبعالمهعجرلفعال عم عرظهعجرشعريمعفع 

عرلعضع) عدراجعتعالص  لعتع كقت عرت ع6001امع عيالكاف دوافع التحاق الطمبه ـ(

كقدععالعكلتعال دلثعيفعدكارعععببرامج الدراسات العميا في الجامعات الفمسطينيه "

عا ع هعد  ععمالح عالعت عالفلجطلالله عالجعميعت عرت عالطل ه عالع عؽ عكراا لدراجعتعالبعماله

عاالجعمعيتعيمرع عالالكع ععكاضيؾ عالمعغلراتعيل  عمف عمجمكيه عاثر عع دلد عك اليللع

عالدخؿع عكمجعكل عاالجعمعيله عال عله عالكظلفه عالجبف عمبعف عالجعميه العخصص

اجعخدمتعالدراجهعالمالهجعالكصفتعالمج تعامثلهعيل عاالجع عالهعالط قهعيل عيلفع

عالع465 عجعميه ع لرزلت عجعميه عمف عكطعل ه عالقدسعطعل ع عجعميه عك عالكطالله الجعح

عكصلتعالدراجهعال عععثلرعدكارععالع عؽعالطل هعرتعالمجعؿعالمهالتعرتعدرجهعب لر ع

ب لر عرتعالمجعالتعاالقعصعدلهعكاالجعمعيلهعاليلملهعكالالفجلهعكاالقعصعدلهعكال طعلهعكع

ع عرجـعمعكجطهعرتعالمجعؿعاالجعمعيتع 

ع
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ع عالكبعجملر عاقعع6006عرل عيالكاف عدراجه عيفعرت ععمهلدله عدراجه عالالقؿ صعدلعت

عرعيبلعرتعدرععيمللهعالعالملهعاالقعصعدلهع الخدمعتعالالقؿعال رمعال  رمعالجكلهعدكرا

كاالجعمعيلهعرتعمخعلؼعالدكؿع غضعالالظرعيفعدكرعالدكلهعالالكيلهعرتعديـعالال عطع

عالقؿع عيملله عععـ عمخعلؼعالمالعطؽ ع لف عالمجعرعت عاف عاك عاالجعمعيت عاك االقعصعدم

عقصرعالصالك رعالعبعللؼعالميعرع ؼعكالعقاللعتعمفعمبعفعال عاخرع جريهعكامعفعكرقع

ك علععلتعزلعد عاالالععجعكالعخصصعكعقجلـعاليمؿعبمععالجكاالبعاالجعمعيلهعكالخدمعتع

عكزلعد عاليبلقعتعكالعقعربع لفعال يكبع 

عالداخللهعال عمدلالهعراـعاهللعع6006يمعدعبجعبعلعجرعجر عفع كالمعمكفعابعالهجر 

 لر عكقدععكصلتعال عافعاليعمؿعالمجعرهعلعالعجبعيبجلععمععيددعالمهعجرلفعمفعكال

عرتع عاالجعمعيله عالدكارع عاالقعصعدله عالدكارع عهت عالهجر  عليملله ع علالج ه عالدكارع اهـ

ع الدكارععالدلمكغرارله

ع عا مد عالخ معف عدراجه ع علجعميهعع9556امع عااللع عؽ عاالمعط عع للؿ عرت الميكاله

عال عاجعخداـ عرتعاالردالله عالطل ه عالع عؽ عاالمعط عع للؿ عال  عجيت عرقد عالجعذ له مكذج

عرتع عالالمكذج عصبل له عاخع عر عالجعذ له عالمكذج ععط لؽ عخبلؿ عمف عاالردالله الجعميه

عالجغرارلهع عالمالعطؽ عمخعلؼ عرت ع علجعميه عالع عؽ عالمعكقع عالطلب ع عيداد العال ت

عدال ع لعالعت عع للؿ عرت عالع لللت عالكصؼ عمالهج عيل  عالدراجه عالق كؿعكايعمدت ر 
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كالعججلؿعالعدمعالجعميهعاالرداللهعميعلجعهععبمععكبلفععمفعا رزعالالععلجعالعتععكصلتع

عالقعدملفعمفع يضع عالطل ه عرع لغعرتععقدلرعايداد عالدراجهعافعالمكذجعالجعذ له اللهع

عقعؿعالمكذجعمفعاهملهع يضعالمالعطؽعاالخرلعرتع ع لالمع المالعطؽعال معللهعرتعار د

ع لطبلبعبعلطفلللررضعالجعميهعبعايدادعا

ع ال رعجملععرصكؿعالرجعللععرتعاأليدادع هذاعهكعاإلطعرعاليعـعللدراجلع عكجكؼعالقـك

القعدملع أذفعاهللع عبتعالعيرؼعيل عاليكامؿعالمتثر عيل عالع عؽعالطل هعرتعجعميهع

عاللرمكؾ 


