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الملخص
هػػدرتعهػػذ عالد ارجػػلعهػػكعالب ػػؼعيػػفعاليكامػػؿعالمػػتثرةعيلػ عالع ػػعؽعالطل ػػلع جعميػػلعاللرمػػكؾعلليػػعـع
الدراجتع/6091ع6094ع بمععجيتعللب ؼعيفعالخصعلصعالدلمكغرارللعلطل لعجعميػلعاللرمػكؾع
ع يععللم عرظلعالعتعقدمكاعمالهعع عكدكارععالع عقهـع علجعميلع عاجػعخدمتعالد ارجػلعالمػالهجعالكصػفتع
الع لللتع عأظهرتعالالععلجععأثرعيملللعالع عؽعالطل لع جعميلعاللرمكؾع يدةعيكامؿعجعاتعالػدكارعع
الجغرارلػػلعكال خصػػللع علصػػدارةع عثػػـعالػػدكارععاالقعصػػعدللعكمػػفعثػػـعالػػدكارععاالجعمعيلػػلعرػػتعالمرع ػػلع
األخلرةع عبمععأظهرتعالالععلجعكجكدعاليدلدعمفعالفرصعالجعميلػلعالعػتعأعل ػتعاللع ػعؽعالطل ػلع هػعع
علبالهػععلػػـععػػتثرعيلػ عيمللػلعالع ػػعؽعالطل ػػلع جعميػػلعاللرمػػكؾع عأكصػتعالد ارجػػلع مػػععللػػتع:عإلػػبلاع
الطل لعالدارجلفعملزاتعكظلفللعأبثرعمفعغلرهـع عديػكةعأصػ عبعالقػرارعمػفعاقعصػعدللفعكعر ػكللفع
كغلرغـع عالظلـع رامجعالجعغبلؿعالطعقعتعال ع للعكعكجلههعع عكزلعدةععقػدلـعالمػالحعكالقػركضعلػديـع
يملللعااللع عؽعالجعميتع بؿعيعـعكرتعجعميلعاللرمكؾع بؿعخعصع ع
البلمعتعالمفعع للع:عالخصعلصعالدلمكغرارللع عجعميلعاللرمكؾع عالطل لع عاليكامؿ ع
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ع
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 عSummary
 عFactors affecting the enrollment of students at the
Universisty of Yarmouk pattern (Master Thesis).
muna habs bani esaa, Educational researcher, private sector
 ع,Jordan. muna.baniessa@yahoo.com

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
 عKey word ; demographic characteristics, yarmouk university, students, factors.
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مقدمه.
عجي علع قلؽ عالعالمله عكالعطكلر عكالررع عاالجعمعيت عبعره ع رالح عالمجعمع عمف عخبلؿع
االهعمعـع علعيللـعكع جلععال ثعاليلمتعالمكببعالعطكرعالميررتعيل عبعرهعالصيدع
الم لله عكالدكلله عكرت عاالكاله عاالخلر عاص ت عكجه عرجؿ عاالجعثمعرات عالخعصه عالقؿع
قطعععالعيللـع ج بعزلعد عالطلبعيللهع عيع عر عخدمعتعع ععجهععبعرهع رالحعالمجعمعع
كقد عادل عالالمك عالجبعالت عالمعجعرع عرت عاالردف عال عزلعد عالضغط عيل عالخدمعتع
العيللملهعكغلرهععمفعالخدمعتعكاجعالزاؼعالبثلرعمفعالمكاردعممععجيؿعال عجهعمعجهع
ال عضركر عالجعد عالكع عمف عالعكازف ع لف عالالمك عالجبعالت عالمعجعرع عكالمكارد عالط ليلهع
كال رلهعالمعع لع ع ع
كلرع ط عاال علعجعت عالغذالله عالمخعلفه عبعلعيللـ عكالص ه عكالخدمعت عال الله عالع علهع
كغلرهع عايداد عالجبعف عكامعبف ععكزيهع عكبثعرعهـ عكلذا عرعالالع عجغرارله عالخدمعت عدرسع
العكزلع عالجغرارت عللخدمعت عكعر طهع ع عالكار ععكزع عالجبعف عكاليكامؿ عالعت ععتثر عيللهعع
ممع علمبف عصعاليت عالقرار عمف عهذ عالق اررات عاالالجب عاالبثر عمبلامه عاالمعبف ععكقلتع
خدمعت عالجدلد عرت عظؿ عمجمكيه عمف عالميعللر عالمع يه علخدمه عاب ر ع رل ه عمفع
الجبعف عكاليكامؿ عالعت ععتثر عيللهع عمف عمع علمبف عصعاليت عالقرار عمف عاعخعذ عالق ارراتع
االالجب عكاالبثر عمبللمه عرت عامبعف ععكقلع عالخدمعت عالجدلد عرت عظؿ عمجمكيه عمفع
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الميعللرعالمع يهعرتعخدمهعاب رع رل هعمفعالجبعفعكمفععقععيل عيععؽعالجغرارلعع
جزاعمفعالمجتكللهعدراجهعكع للؿعاالمعرععكزلععالخدمعتعرتعظؿعالمعغلراتعالجغرارلهع
العتععطراعيل عالمبعفعمفعمععلعـععل لهع عجعتعالجبعفعكع قلؽعاليداله ع
كعجي عهذ ع الدراجهعال عالب ؼعيفعاليكامؿعالمتثر عيل عالع عؽعالطل هعرتعجعميهع
اللرمكؾ عمف عخبلؿ عاجعخداـ عميعمبلت عاالرع عط عكالعيرؼ عيل عالدكارع عالبعماله عكرااع
يملله عاالالج عب عبمع عععضمف عميعمبلت عاالرع عط عيكامؿ عجغرارله عبلمه عجعرع عمثبلع
كالعتعقدععتثرعيل عالعفعيؿع لفعالجبعفعرتعمخعلؼعالمالعطؽعكع لفعالمرابزعال لكلهع
للمدلاله عكبمع عكرد عرت عقر ت ع9416هجرم علمبف عااليعمعد عيل عالدراجعت عاليلملهع
الجغرارله عالالععجه عيف عالع للبلت عالمبعالللرت عع دلد عاالمعط عالعفعيؿ عالمبعالت ع لفع
مخعلؼعالمالعطؽعكلذاعرعفعهذ عالدراجهععجي عال عاث عتعرلمععاذاعبعفعللمجعرهعععثلرع
رت عجد عطل عت عالجعميه عمف عمخعلؼ عالم عرظعت عاالردالله عكااليداد عايداد عالطل هع
الالعج لف ع علثعالكله عاليعمه عمخعلؼ عالم عرظعت عاالردالله عععثل ار عيل عيملله عااللع عؽع
كيالصرعالمجعرهعبمععلعراعالكبع 6006علتثرعرتع جـعالطلبعكعبرارعالخدمعتعرتع
القؿعال ضعلععاكعلبل خعصعامععايدادعالطل هعال عصللفعيل ع هعد عالثعالكلهعاليعمهع
س علمثلكف عبمله عالطلب عيل عالمقيد عالجعميت عرت عجعميه عاللرمكؾ عبمع عال ع د عمفع
العيرؼعيل عدكارععااللع عؽععالطل لعالجعميهعاللرمكؾعكذلؾعبلهعمفعاجؿعمجعيد ع
صالعيهعالقرارعكمجعثمرمعالقطعععاليعـعكالخعصعرتعكضععجلعجعتعك رامجععجعغؿع
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عكجهعطعقعتعال عبعمفعخرلجتعجعميهعاللرمكؾعللمجعيد عرتعرجـعق ارراتعالعكجعع
المجعق لت عاك عاجعغبلؿ عاالراضت عال علله ع بؿ عمبثؼ عممع عقد علجعيد عرت عمضتع
العيللـعاليعلتعقدمععال كعالالمكعكاالزدهعرعكبذلؾعرعفعالدراجعتععجي علكضععصكر ع
اكلله عالصب عيلالت عاكللعا عاالمكر عالمهعملف ع ميرره عالعخصصعت عاالبثر عاق عال علدلع
الطل هعالثعالكلهعاليعمهعكر طهععبععخصصعتعال بعلكرلكسعرتعالجعميهع ع
 0-2مشكمه الدراسه وتساؤالتها
 الععكجدعصكر عكاض هعيفعاثرعيعـعالمجعرهعرتعالع عؽعالطل هعرتعجعميهع
اللرمكؾع ع
 عال ععكجد عصكر عكاض ه عيف عاثر عيعمؿ عيدد عالطل ه عالالعج لف ع علثعالكلهع
اليعمهعرتعااللع عؽعالجعميتعرتعجعميهعاللرمكؾ
 عالععكجدعصكر عكاض هعيفعاليكامؿعالمتثر عيل عالدكارععااللع عؽعالطل هع
رتعجعميهعاللرمكؾ ع
كع كؿعالدراجهعاالجع هعيفعالعجعتالتعاالعلهع:ع
 مععهتعط ليهعاليبلقهع لفعالمجعرهعكامبعاللهعالكصكؿع()Accessibilityعرتع
ع دلد عايداد عالطل ه عالملع قلف ع جعميه عاللرمكؾ عمف عمخعلؼ عم عرظعتع
المملبلع؟ع ع
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 مع عهك عععثلر ع جـ عالطل ه عالالعج لف عرت عالثعالكله عاليعمه عرت عديـ عالمالعطؽع
الراردةعرتعالجعميهعكعزكلدهعع عيدادعللطل هععاليبسعيل عيمللهعااللع عؽع؟ع
 هبل عاثرت عالفرص عالميعرضه عكهت عررصه عكجكد عجعميه عمع ربه ععتثر عيل ع
الع عؽعالطل هعرتعجعميهعاللرمكؾعكبعع هـعاللهععمفعمخعلؼعمالعطؽعالمملبهع
اقربعمبعفعمفع لثععخعصرعالمجعرهعكالبلفهعكع قؽعامبعاللهعالكصكؿعمفع
مع عليعرض عالطرلؽ عامعـ عااللع عؽ عرت عجعميه عاللرمكؾ عيل عررد عالجعميهع
علطل ه ع
 هؿ ععكجد عرركؽ عذات عدالله عا صعلله عيالد عمجعكل عالدالله عرت عدكارع عالع عؽع
الطل هع علجعميعتععيزلعلمعغلرعالبللهعالالكععاالجعمعيتعررععالثعالكلهعاليعمهع
ميدؿ عالثعالكله عاليعمه عالعخصص عالذم عيل عاجعس علعـ عق كؿ عالطعلب عرتع
الجعميهعكالم عرظهع؟ع ع
 هؿعلععثرعااللع عؽعالطل هععبلفهعالمكاصبلتعمفعكال عالجعميهع؟ع

 3-2اهميه الدراسه ومبرراتها
ععاهملهعالدراجهعمفعقدراتعال ثعالجغرارتعيل عميعلجهعمخعلؼعالقضعلععالمعيلقهع
ع
عع
علخدمعتعالضركرلهعكلبكفعخدمهعالعيللـعمفعاهـعهذ عالخدمعتعاذاعع عكؿعالدراجهع
اجعخداـ علغه عاال صعا عكالرلعضلعت عميعمبلت عاالرع عط عكع للؿ عال زـ عاال صعللهع
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لليلكـعاالجعمعيلهعرتعميعلجهعقضلهعااللع عؽعالطل هع علجعميعتعبمعععهعـع عل عفعاهـع
اليكامؿ عاك عالدكارع عالمرع طه عب عالع عؽ عالطل ه ع جعميه عاللكـ عكمعذا عععثلر عالمجعرهع
كالبل عت عك دات عالطل ه عالالعج لف عرت عالثعالكله عاليعمه عرت عذلؾ عك علععلت عالقدر عيل ع
ع دلدعالمالعطؽعالعتععرردعللجعميهع عداتعالطبلبعابثر عمفعغلرهععمف عمعتعلجعيدع
صالعيه عالقرار عرت عع دلد عاللعت عاك عجلعجعت عالق كؿ عالمك د ععل ت عرغ عت عالطل هع
ال عصللف عيل ع هعد عالثعالكله عاليعمه عرت عال صكؿ عيل عمقيد عجعميت عكع دلدع
العخصصعتعالمطلك هعكالمرغك هعكر طهعع علكظعلؼعكجكؽعاليمؿع ع
ع
 2-2اهداف الدراسه
 الب ؼعيفعاثرعيعمؿعالمجعرهعيل عالع عؽع جعميهعاللرمكؾعكعقللـعاثر ع
 ع الب ؼ عيف عاثرهع عمف عيدد عالطل ه عالالعج لف ع علثعالكله عاليعمه عرت عااللع عؽع
الجعميتعع جعميهعاللرمكؾ
 ع العيرؼ عيل عالدكارع عالع عؽ عالطل ه عرت عجعميه عاللرمكؾ عرت عمخعلؼع
الم عرظعتعاالردالله
 عالعيرؼ عيل عالعخصصعت عالطل ه عالمق كللف عرت عجعميه عاللرمكؾ علليعـع
الدراجتع6094-6091عع ععلم عرظهـ
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 5-2فرضيات الدراسه
 -9الععتثرعالمجعرهع لفعالم عرظعتعاالرداللهعكجعميهعاللرمكؾعيل عالع عؽع
الطل هع علجعميهعكامبعاللهعكصكلهـعاللهع ع ع
 -6العلععثرعالعفعيؿعالمبعالتع لفعجعميهعاللرمكؾعرتعمخعلؼعالم عرظعتع
االرداللهع عيدادعالطل هعال عصللفعيل ع هعد عالثعالكلهعاليعمهعرلهعع
 -1ععللسعهالعؾعررصعميعرضهعامعـعالع عؽعالطل هعع جعميهعاللرمكؾ
 -4ععللسعهالعؾعيبلقهع لفعالعبلفهعكايدادعالطل هعالملع قلفع علجعميه
 -1عع الععكجدعرركؽعذاتعداللهعا صعللهعيالدعمجعكلعالداللهع(ع0 01>aع
)ععيزلعلمعغلراتعالدراجهع
عأ) عالععكجدعرركؽعذاتعداللهعا صعللهعيالدعمجعكلعالداللهع(ع0 01>aع)ع
رتعدكارععالع عؽعالطل هع علجعميهععيزلعلمعغلرعالبلللع
عب) الععكجدعرركؽعذاتعداللهعا صعللهعيالدعمجعكلعالداللهع(ع 0 01>aع)عع
رتعدكارععااللع عؽعالطل لع علجعميهععيزلعلمعغلرعالالكععاالجعمعيتع
عج) عالععكجدعرركؽعذاتعداللهعا صعللهعيالدعمجعكلعالداللهع(ع0 01>aع)عع
رت عدكارع عالع عؽ عالطل ه ع علجعميل ععيزل علمعغلر عالعخصص عررعع
الثعالكللعاليعمل
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عد) الععكجدعرركؽعذاتعداللهعا صعللهعيالدعمجعكلعالداللهع(ع 0 01>aع)عع
رت عدكارع عالع عؽ عالطل ه ع علجعميل ععيزل علمعغلر عالعخصص عررعع
الثعالكللعاليعمل
عق) عالععكجدعرركؽعذاتعداللهعا صعللهعيالدعمجعكلعالداللهع(ع0 01>aع)ععع
رتعدكارععالع عؽعالطل هع علجعميهععيزلعلمعغلرعالعخصصعالذمعيل ع
اجعجهععـعق كؿعالطعلبعرتعجعميهعاللرمكؾع
عك) عالععكجدعرركؽعذاتعداللهعا صعللهعيالدعمجعكلعالداللهع(ع0 01>aع)ععع
رتعدكارععالع عؽعالطل هع علجعميهععيزلعلمعغلرعم عرظهع
 -2الععععثرعدكارععالع عؽعالطل هعرتععبلفهعالمكاصبلتعمفعكال عالجعميهع ع
 9-2منهجيه الدراسة
 2 - 9 - 2مصادر البيانات
عايعمدت عالدراجه عيل ع لعالعت عكزار عالعر له عكالعيللـ عالخعصه عرت عايداد عالطل هع
الالعج لف عرت عالثعالكله عاليعمه علليعـ عالدراجت ع 6091-6096عملبلدم عمف عاخعبلؼع
مخعلؼ عم عرظعت عالمملبه عاالردالله عالهع مله علبكالهع عيل عالطبلب عهـ عالمععهلكفع
االلع عؽعرتعجعميهعاللرمكؾعرتعيعـع 6091ع 6094عملبلدمعكبذلؾعااليعمعدعيل ع
دالر عالق كؿعكالعججلؿعرتعجعميهعاللرمكؾعرتعمععلعيلؽع عكرلرعال لعالعتعالخعصهعبع
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ايداد عالطل ه عالملع قلف ع علجعميه علليعـ عالجعميت ع 6094-6091عملبلدم عم عرظهع
جبالهـعكعخصصععهـعبللععهـعكغلرعذلؾعيل عالمجمكيهعالطل هعالمق كللفعرتعالجعميهع
ليعـ ع 6094-6091ععقلعت عمقدار عاليرض عمف عالمقعيد عالدراجله عرت عالجعميه عبمعع
ايعمدتعالدراجهعيل عقلعجعتعالمربزعالجغرارتعالملبتعاالطلسعاالردالتعالمجعرعتع
لفعالم عرظعتعاالرداللهعكعـعايعمعدع رامجعجكجؿعجكجؿعالرثع()Google Earthع
أخذعالقلعجعتعالعتعع ععجهععدراجهع علعقجلطعميررهعالمجعرعتع لفعالمرابزعاالكل عرتع
م عرظهعار دعمدلالهعار دعبمععافعالدراجعتعالضععيل عالععلجعع للؿعاالجع لعفعالمكزع
يل عيلاله عمف عطل ه عجعميه عاللرمكؾ ع هدؼ عالعيرؼ عيل عدكارع عالع عؽ عالطل هع
علجعميهع ع بؿع()9ع ع

بؿع()9ع:عمصعدرعال لعالعتع
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 0-9-2مجتمع الدراسه وعينتها
ععبكف عمجعمع عالدراجه عمف عطل ه عال بعلكرلكس عاالردالللف عالمقلملف عرت عاالردف عالذلفع
ل ملكف عالرقـ عالجعميت ع 6091عرت عجعميه عاللرمكؾ عكقد ع لغ عيددهـ علليعـ عالدراجتع
 6094-6091ع()4144عطعلبعكطعل هعمفعمخعلؼعالم عرظعتعاالرداللهعك لغع جـع
اليلالهع() 406عطعلبعكطعل هععـع جع هعع عط لؽعميعدالتع جعبع جـعاليلالهع(ميعدللع
جعلففعثعم جكف)ع ع
لثع:ع ع
)N × p(9-p
)N-9 × (d6 ÷ z6) + p (9-p

Nع:ع جـعالمجعمع
لهعمجعكلعالدالللعع0 51ععكعجعكمع9 52ع ع
ع
عZع :الدرجهعالميلعرلهعالمقع
Dع:عالج هعالخطأعكععجعكمع 0 01ع
Pع:عالج هععكررعالخعصللعكالم علدةع=ع 0 01ع
ع
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3-9-2
9

المناهج المستخدمه واساليب تحميل البيانات

ع ايعمدت عالدراجه عالمالهج عالكصفت عالع لللت عرت عع للؿ عال لعالعت عدالر عالق كؿع

كالعججلؿ عالخعصه عب عايداد عالطل ه عالملع قلف ع جعميه عاللرمكؾ علليعـ عالدراجتع
 6094-6091ع لعالعت عكزار عالعر له عكالعيللـ عالخعصه ع عيداد عالطل ه عالالعج لف عرتع
الثعالكلهعاليعمهعلليعـع 6091-6096ع
6

عبمع عاجعخدمت عالدراجه عميعمؿ عاالرع عط عرت عالعيرؼ عيل عيملله عالع عؽع

الطل ه ع علجعميه عكعفجلرهع ع ع علعـ عقلعس عالمجعره عبقكة عالعجعذب ع لف عالمالعطؽع
الجغرارله عالمخعلفه ع(م عرظعت عالمملبه) عكالعت ععجم عمالعطؽ عالمصدر عاك عالدرع عكع
جعميهعاللرمكؾعالعتععيربع م طهعالكصكؿعاكعمالطقهعالج ؿعبمعععـعاجعخداـعيددع
الطل هعال عصللفعيل ع هعد عالثعالكلهعاليعمهعلليعـعالدراجتع 6091-6096عملبلدمع
رت عمخعلؼ عالمالعطؽ عاالردالله عايع عرهع عمعغلر علقلعس ع جـ عالطلب عيل عالعيللـع
الجعميت ع عالضعره عال عاجعخداـ عالمجمكع عالبلت عللطل ه عالمق كللف ع جعميه عاللرمكؾع
لليعـ عالجعميت ع 6094-6091عملبلدم عمعغلر علقلعس عمقدار عمف عالمقعيد عالدراجلهع
لجعميه ع جعب عمجعره عالطرلؽ عمف عجعميه عاللرمكؾ عمربز عبؿ عم عرظل عاردالللع
اجعخدامعتعاالرقعـعالعتعلكررهعععالمربزعالجغرارتعالملبتعاالطلسعاالردالتع عالضعرهع
ال عالقلعجعتعالعتععكررهعع رمجلهعجكجؿعالرثع()Google Earhعلقلعسعالمجعرعتع
لفع يضعالمالعطؽعالجغرارلهعاالرداللهع
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1

بمع عاف عالدراجه عاجعخدمت عال زمه عاال صعلله علليلكـ عاالجعمعيله عSpssع

ع للؿعاالجع لعفعالمعيلؽعرتعميررهع يضعالخصعلصعالمعيلقهعبعطل هعال بعلكرلكسع
يعـع 6091عكالدكارععالبعمالهعكرااعالع عؽع علجعميعتعع يععلمالعطقهـعالجغرارلهعكعهذاع
االجع لعفعمكزيهعيل عطل هعمفعجعميهعاللرمكؾع عجعثالعاعطل هعالدراجعتعاليللععكطل هع
الكاردلف عمف عاجؿ عال ث عكاالجعقصعا عاصدقعا عيف ع يض عالخصعلص عالدلمكغرارلهع
كالعبلفهعالمعدلهعكالرغ عتعال خصلهعكغلرهععلدلعيلالهعمفعطل هعجعميهعاللرمكؾعكعـع
اخذعيلالهعمفعالطل هعمفعمخعلؼعالعخصصعتعاالبعدلملهعرتعالبللعتعالمكجكد عرتع
جعميهعاللرمكؾعرتعالطرلقهعالي كاللهعال جلطهع عكللخصعال بؿع()6ع

ع
بؿع()6ع:عخطكاتعاليمؿ ع
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 4كمفعاهـعاالدكاتعالعتعاجعخدمهععدراجهع ع رمجهعالظـعالميلكمعتعالجغرارلهع Arc
 Viewعثبلث عرجـ عالخرالط عكالرجكمعت عالخعصه عب عالع عؽ ع علجعميه عمفع
الم عرظعت عالمخعلفه علعمثؿ عيملله عااللع عؽ عمف عالم عرظعت عالمملبه ع جعميلع
اللرمكؾع ع ع
 9 -2الدراسات السابقة
ظهرت عاليدلد عمف عالدراجعت عرت عجغرارله عالخدمعت عيالد عالجكرللت عرت عيقدمع
الج يلالعتعكالثمعاللالعتعمفعالقرفعالععجععي رعكعبعمؿعالجغرارلععدكراع عرزاعرتعدراجهع
الخدمعت علبكالهع عمف عابثر عاليلكـ ع مكلله عرت عميعلجعهع عللخدمعت عخعصه ع يد عافع
اخذت عالخدمعت عرت عاليدلد عمف عاليعمللف عرت عمخعلؼ عا بعلهع ع ع عككضع عالجكرللتع
االطر عالالظرله عكالمالهجلعت عكطرؽ عجمع عال لعالعت عكميعلجعهع عرت عهذ عالفعر عامع عرتع
الكاللعت عالمع د عاالمرلبله عكاكرك ع عالغر له عكظهرت عا عث عكدراجعت عل يض عالغلرع
مدرجه ععطكرهع عبعالت عاقؿ عممع عبعالت عيلله عكقد ع هد عاليقدلف عاالخلرلف عمف عالقرفع
الي رلفععطكراعب لراعرتعهذاعالفرحع ع عاص حعيلمعع ذاعهع لثعاص تعجغرارلهع
الخدمعت عمف عرركع عالجغرارلع عال دلثل عرت عالكطف عالير ت عكاف ععالدرج عضمفع
المكضكيعتعالجغرارلهعاالخرلع ع
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عرتعدراجلعلر عيلهعجعلدعيكد عاهللع()6005ععالعكلتعدكارععالع عؽعالطل لع علجعميلع
لثع ملتعالدراجلعيالكافع"دوافع التحاق الدارسين بجامعة القدس المفتوحة في
ضوء عدد من المتةيرات " ععيررت عالدراجه عال عاخعبلؼ عالدكارع ع عخعبلؼ عمعغلرع
االجعمعيت عكال عله عاالجعمعيله عكالكضع عالمهالت عكمبعف عالجبف عال رالعمج عاالبعدلمتع
كاليمرعللدارجعتعمد عالدراجهعيل عالع عالهعمبكالهعمفعار يهع40عرقر ععمعيتعرتعدرجهع
الجبرعجلداعكزيت ع االجع عالهعيل عيلالهعمفعالجعلجلفعالمجع ؽع دلثعع علجعمععرتع
الفصؿعالدراجتعاالكؿعمفعجعميهع6003-6002ع لغع جـع412عطعل ععكطعل هعزهر ع
الدراجه عكجكد عاث ت عاال صعلله علبؿ عمجعؿ ع يد عالدكر عاالقعصعدله عاالبعدلملهع
كالجلعجله عااللع عؽ ع جعميه عالقدس عالمفعك ه عهععكا عع ت عاالضكاا عرت عاالبعدلملهع
المرع ه عاالكل عرت ع س عالدالرعلف علبللع عؽ ع علجعميه علللهع عالدكارع عاالجعمعيله عرتع
المربز عالثعالت ع لالمع عبعالت عالمرع ل عالثعلثه عمف عالصلب عالدكارع عاالقعصعدله عرت ع لفع
ا علت عالدكارع عالجلعجله عالمرع ه عال ار يه عاـ عالدكارع عال خصله عر صلت عيل عالمرع هع
الخعمجهعكاالخلر عع ع
كرت عدراجه عل جف عي لر عمصطف ع()6001المجعرر عيعمؿ عالمجعره عيل عالهجر ع
الداخلله عم عرظه عال لقعا عكالمفرؽ علم عرظه عيمعف ععمدد عيل عالمالهج عالكصفتع
كالع لللتعع دلدعاثرعيعمؿعالمجعرهعيل ععلعراتعالهجر عمفعم عرظهعال لقعاعكالمفرؽع
ال عم عرظهعيمعفع عجعخداـعدللؿعالعخطلطعبمع ععـعالعربلزعيل عدراجهعالخصعلصع
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الدلمكغرارله عكاالقعصعدله عللمهعجرلف ععكصلت عالدراجه عال عيد عالععلج عمالهع عاف عاب رع
العلعراتعالهجرلهعبعالتع لفعالمالعطؽعالمجعكر عبمععافعيددعالمهعجرلفعمفعرـعالملؿع
ال عاالالخفعضعمعع يدعالمجعرهع لالهـعك لفعالمالعطؽعاالخرلعاجعثالعاعيمعفعم عرظهع
معد ععرتعالصلبعالمهعجرلفعال عم عرظهعجرشعريمعفع ع
امع عرت عدراجعت عالص لعت ع كقت عرلعض ع(6001ـ) عيالكاف عدوافع التحاق الطمبه
ببرامج الدراسات العميا في الجامعات الفمسطينيه " عكقدععالعكلتعال دلثعيفعدكارعع
البعماله عكراا عالع عؽ عالطل ه عرت عالجعميعت عالفلجطلالله عالعت ععمالح ع هعد عالدراجعتع
اليللع عك عع دلد عاثر عمجمكيه عمف عالمعغلرات عيل ععكاضيؾ عالالكع عاالجعمعيت عيمرع
العخصص عالجعميه عمبعف عالجبف عالكظلفه عال عله عاالجعمعيله عكمجعكل عالدخؿع
اجعخدمتعالدراجهعالمالهجعالكصفتعالمج تعامثلهعيل عاالجع عالهعالط قهعيل عيلفع
 465عطعل ع عكطعل ه عمف عجعميه ع لرزلت عجعميه عالالجعح عالكطالله عك عجعميه عالقدسع
عكصلتعالدراجهعال عععثلرعدكارععالع عؽعالطل هعرتعالمجعؿعالمهالتعرتعدرجهعب لر ع
ب لر عرتعالمجعالتعاالقعصعدلهعكاالجعمعيلهعاليلملهعكالالفجلهعكاالقعصعدلهعكال طعلهعكع
عرجـعمعكجطهعرتعالمجعؿعاالجعمعيتع ع
ع
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عرل عالكب عجملر ع 6006عرت عدراجه عيالكاف عاقعصعدلعت عالالقؿ عدراجه ععمهلدله عيفع
الخدمعتعالالقؿعال رمعال رمعالجكلهعدكراعرعيبلعرتعدرععيمللهعالعالمله عاالقعصعدلهع
كاالجعمعيلهعرتعمخعلؼعالدكؿع غضعالالظرعيفعدكرعالدكلهعالالكيلهعرتعديـعالال عطع
االقعصعدم عاك عاالجعمعيت عاك عاف عالمجعرعت ع لف عمخعلؼ عالمالعطؽ عععـ عيملله عالقؿع
الميعرؼعكالعقاللعتعمف عمبعفعال عاخر ع جريهعكامعفعكرقععقصرعالصالك رعالعبعللؼع
ع
ك علععلتعزلعد عاالالععجعكالعخصصعكعقجلـعاليمؿعبمععالجكاالبعاالجعمعيلهعكالخدمعتع
كزلعد عاليبلقعتعكالعقعربع لفعال يكبع ع
يمعدعبجعبعلعجرعجر عفع 6006عكالمعمكفعابعالهجر عالداخللهعال عمدلالهعراـعاهللع
كال لر عكقدععكصلتعال عافعاليعمؿعالمجعرهعلعالعجبعيبجلععمععيددعالمهعجرلفعمفع
اهـ عالدكارع ع علالج ه عليملله عالهجر عهت عالدكارع عاالقعصعدله عالدكارع عاالجعمعيله عرتع
الدكارععالدلمكغرارله ع
امع عدراجه عالخ معف عا مد ع 9556ع الميكاله عرت عع للؿ عاالمعط عااللع عؽ ع علجعميهع
االردالله عاجعخداـ عال مكذج عالجعذ له عرقد عجيت عال عع للؿ عاالمعط عالع عؽ عالطل ه عرتع
الجعميه عاالردالله عمف عخبلؿ ععط لؽ عالمكذج عالجعذ له عاخع عر عصبل له عالالمكذج عرتع
العال ت ع عيداد عالطلب عالمعكقع عالع عؽ ع علجعميه عرت عمخعلؼ عالمالعطؽ عالجغرارلهع
كايعمدت عالدراجه عيل عمالهج عالكصؼ عالع لللت عرت عع للؿ ع لعالعت عدالر عالق كؿع
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كالعججلؿعالعدمعالجعميهعاالرداللهعميعلجعهععبمععكبلفععمفعا رزعالالععلجعالعتععكصلتع
اللهع عالدراجه عاف عالمكذج عالجعذ له عرع لغ عرت ععقدلر عايداد عالطل ه عالقعدملف عمف ع يضع
المالعطؽعال معللهعرتعار دع لالمععقعؿعالمكذج عمفعاهملهع يضعالمالعطؽ عاالخرلعرتع
ررضعالجعميهعبعايدادعالطبلبعبعلطفللل ع
هذاعهكعاإلطعرعاليعـعللدراجلع عكجكؼعالقكـع ال رعجملععرصكؿعالرجعللععرتعاأليدادع
القعدملع أذفعاهللع عبتعالعيرؼعيل عاليكامؿعالمتثر عيل عالع عؽعالطل هعرتعجعميهع
اللرمكؾ ع
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