
  1

المفتوحة جامعة القدس  
 دائرة شؤون الطلبة

 
المستفيدين من لطلبة ل حول الوضع األكاديمي دراسة

   الشهداء بجامعة القدس المفتوحةءمنحة أبنا
 

ةــمقــدمـ  
 الشهداء أبناء إعفاءوجهت وزارة التربية والتعليم العالي لكافة الجامعات الفلسطينية كتاباً يتضمن 

فلسطينية من جميع الرسوم التعليمية المترتبة عليهم، حيث صدر هذا الدارسين في أي جامعة 
، فإكراماً لشهداء الوطن وتيسيراً ألبنائهم لتحصيل تعليمهم الجامعي، 1997 /23/4القرار بتاريخ 

 أبناء الشهداء من جميع الرسوم المترتبة فيه إعفاء قررت المفتوحة كتاباًأصدرت جامعة القدس 
 .1997/1998ا القرار بدء العمل به منذ بداية العام الدراسي كتطبيق لهذعليهم، 

 
 تعريف من هو الشهيد استناداً إلى مؤسسة رعاية اسر الشهداء والجرحى

أي من القوى المعادية هو من جرى استشهاده في معركة قتالية مع قوات االحتالل أو مع : الشهيد
 مثل االنتفاضتين المباركتين أو أثناء أو في حالة الصراع المسلح أو غير المسلح مع العدو

 .المظاهرات ضد ممارسات االحتالل
ويشمل أيضاً كل من توفي نتيجة التعذيب في السجون االحتاللية أو في سجون القوى المعادية أو 
  .الدول التي تطارد رجال الثورة بالخارج أو من صفي من قبل مخابرات العدو في دول العالم

 الذي أصيب في إحدى معارك الثورة أو نتيجة اعتداء قوات االحتالل أو وكذلك يشمل الجريح
عمالئه عليه وتوفي نتيجة اإلصابة خالل ثالث سنوات من تاريخ اإلصابة مدعمة بتقرير طبي من 

 .لجنة طبية معتمدة
 

ويشمل أيضاً وفاة العسكري واألمني أو الذي يعمل في إحدى أجهزة ومؤسسات الثورة بالخارج 
ء تأديته الخدمة، وأيضاً أفراد التنظيم والمليشيا من جميع التنظيمات والفصائل واألحزاب أثنا

 .الفلسطينية وغير الفلسطينية التي خاضت النضال ضد االحتالل أو ضد القوى المعادية للثورة
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 أما الشهداء المدنين فهم األفراد الذين قتلوا بسبب الصراع بين الثورة والقوى المعادية بشكل
مباشر دون أن يكونوا منضمين إلى الفصائل والتنظيمات الفلسطينية أو من قتل خطأ من قبل 
قوات الثورة أو توفي بسبب إجراءات االحتالل في حاالت الحصار والحواجز االحتاللية، أو من 

 .توفي وله تاريخ نضالي مشرف أو عمل في احد أجهزة منظمة التحرير الفلسطينية
في حالة احتدام الصراع ( حادث سير أو دهس متعمد من قبل قوات االحتالل وكذلك من توفي في

 .أثناء االنتفاضات والمظاهرات) مع العدو
 

 مصادر اعتماد الشهداء
 رعاية اسر الشهداء والجرحى في حاالت االستشهاد اليومية الواضحة أثناء النزاع مؤسسة •

 .المسلح مع العدو

 الشهداء المدنين والحاالت التي تقتل في ظروف في حالة(قرار سيادة األخ الرئيس  •
 ).غامضة

  . أمر إداري من هيئة التنظيم واإلدارة بالنسبة لألجهزة العسكرية واألمنية •
 

ةـاء المعتمدة في الجامعـة اإلعفـآلي  
من رسوم الساعات المعتمدة التي % 100 تقدم منحة أبناء الشهداء للدارسين في الجامعة وتغطي

  وتمنح الجامعة اإلعفاء ألبناء الشهداء بناًء .ارس، وتخضع لشروط المساعدات األخرىيسجلها الد
على الوثيقة الصادرة عن مؤسسة رعاية اسر الشهداء والجرحى المعتمدة من الوزارة والتي تمرر 

 في اإلعفاء إذا وقعوا تحت مالمركز عبر دائرة شؤون الطلبة، ويفقد أبناء الشهداء حقه/للمنطقة
حذير أو المراقبة األكاديمية بسبب المعدل التراكمي، وتستأنف هذه المنحة بمجرد تصويب الت

الوضع األكاديمي وإزالة هذا السبب حسب ما جاء في كتاب وزير التعليم العالي كتعديل الحق، 
يعفى الطالب ( من مرة أكثر الواحدة ةحيث ال يجوز أن يستفيد الدارس من اإلعفاء لرسوم الساع

من الرسوم التي تغطي عدد من الساعات يساوي عدد الساعات المطلوبة للتخرج ضمن فقط 
ويستثنى فيها من شروط المساعدات أنها تعطى للدارس منذ الفصل ).  137، 136، 132:برنامجه

 .الدراسي األول اللتحاقه بالجامعة
 جامعةالالوضع األكاديمي لطلبة أبناء الشهداء الملتحقين ب

قامـت جامعــة القـدس       أ المهنية في تقديم الخدمات والمساعدات للطلبة،      تعزيزاً لمبد 
المفتوحـة مؤخراً مـن خـالل دائرة شؤون الطلبـة وبالتنسيق مــع البـاحثين االجتمـاعين              
ومنسقي شؤون الطلبـة في المناطق التعليميـة المختلفـة بحصر حاالت الطلبة المستفيدين مـن             
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الساعات التي درسها الطالب، المعدل التراكمـي، التخصـص،         " :منحة أبناء الشهداء وذلك حسب    
 ". عدد الساعات التي أنهاها الطالب بنجاح، معدل الساعات التي يسجلها في الفصل الواحد 

اعتماداً على البيانات التي زودت بها دائرة شؤون الطلبة، قامت الدائرة بالعمل على إعـداد هـذه                 
".  الضفة الغربية، قطاع غـزة    " دت الدراسة على مبدأ المناطق      في عرض النتائج اعتم   و.  الدراسة

 .كما اعتمدت داخل هذا التصنيف على التسلسل الجغرافي للمناطق التعليمية المختلفة
المراكز التعليمية التابعة لجامعـة القـدس       /يستفيد من منحة أبناء الشهداء الملتحقين بكافة المناطق       

 التعليمة التابعة للضفة الغربية وبلغ عـددهم        المراكز/المناطق طالب، موزعين بين     268المفتوحة  
يفوق  طالب، وبهذا    173المراكز التابعة لقطاع غزة البالغ عددهم       / طالب، و المناطق التعليمية    95

.  عدد المستفيدين في قطاع غزة مقارنة مع عدد المستفيدين في الضـفة الغربيـة              تقريباً   بالضعف
النظر هذا يستدعي و، أم ال ان يعود لزيادة عدد الشهداء في قطاع غزةوهذا الفرق ال نعرف إن ك

 .  إلى أعداد الشهداء في المنطقتين
 المناطق التعليمية في الضفة الغربية 

 منطقة رام اهللا والبيرة التعليمية
 الشهداء والملتحقين بمنطقة رام اهللا والبيرة أبناءبلغ عدد المستفيدين من منحة 

 طلبة معدلهم 6ويذكر بأن هناك   . إناث9 ذكور و7الب، منهم  ط16التعليمية 
 بأنه تستأنف هذه ، علماً، مما يؤدي إلى فقدانهم لهذا اإلعفاء%60التراكمي أقل من 

  كما وبلغ متوسط عدد  . هذا السببوإزالة األكاديميالمنحة بمجرد تصويب الوضع 
ساعات الرسوب هي عبارة عن ومتوسط عدد   . ساعات9ساعات الرسوب لهؤالء الطلبة 

الفرق بين عدد الساعات التي درسها الطالب وعدد الساعات التي أنهيت بنجاح مقسوماً على عدد 
 .الطلبة

التالي بأن متوسط المعدل التراكمي للطلبة المستفيدين من منحة أبناء الشهداء كما يوضح الشكل 
 ساعة،  50ا هؤالء الطلبة بنجاح هو ، في حين بلغ متوسط عدد الساعات التي أنهاه%64.3هو 

مما يدل على أن الطلبة المستفيدين من هذه المنحة قد انهوا أكثر من سنة دراسية مع العلم بأن 
أما متوسط .   ساعة معتمدة34عدد الساعات المعتمدة المقررة إلكمال السنة الدراسية هو 

 . ساعة13لغ الساعات التي سجلها هؤالء الطلبة في الفصل الواحد فقد ب
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، الساعات التي  المعدل التراكمي، الساعات التي أنهاها الطالب بنجاحاتمتوسط
 يسجلها الطالب في الفصل الواحد
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كمي ترا ل عدل ا لم ا نجاح ب لب  لطا نهاها ا تي ا ل ساعات ا ل ا لواحد صل ا ف ل في ا لها  سج ي تي  ل ساعات ا ل ا

 
 منطقة القدس التعليمية

أبناء طلبة ممن هم من تعتبر منطقة القدس التعليمية هي المنطقة الوحيدة التي لم يلتحق بها 
 .الشهداء

 مركز أريحا الدراسي
  وبالنظر إلى . ذكور وطالبة واحدة2 طالب، منهم 3 المستفيدين من منحة أبناء الشهداء بلغ عدد

 ساعات الرسوب  عددالساعات المسجلة وعدد الساعات التي تم إنهاؤها بنجاح، يتضح بأن متوسط
 . ساعات5لهؤالء الطلبة هو 
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، الساعات التي اكمي، الساعات التي أنهاها الطالب بنجاحالمعدل التر متوسطات
 يسجلها الطالب في الفصل الواحد

 

13.6

48.3
68

آمي ترا ل عدل ا لم سط ا تو م نجاح  ب نهاها  تي ا ل ساعات ا ل سط عدد ا تو م

الول صل ا ف ل في ا لها  سج ي تي  ل ساعات ا ل سط  عدد ا تو م
 

 
، في حين بلغ %68 بأن متوسط المعدل التراكمي للمستفيدين من هذه المنحة هو كما ويتضح

توسط عدد الساعات التي ، أما م ساعة48عات التي أنهاها هؤالء الطلبة هو متوسط عدد السا
  . ساعة معتمدة13هو فيسجلها هؤالء الطلبة 

 منطقة بيت لحم التعليمية
 2 طالب، منهم 5بلغ عدد الطلبة المستفيدين من منحة أبناء الشهداء في منطقة بيت لحم التعليمية 

 . إناث3ذكور و
ات التي ، الساعالمعدل التراكمي، الساعات التي أنهاها الطالب بنجاح متوسطات 

 يسجلها الطالب في الفصل الواحد

13.8
65.4

60.6

كمي ترا ل عدل ا لم سط ا تو م
نجاح ب نهاها  تي ا ل ساعات ا ل سط ا تو م
لواحد صل ا ف ل في ا لها  سج ي تي  ل ساعات ا ل عدل ا سط م تو  م
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 ،%65.4 للطلبة المستفيدين من هذه المنحة هو ةيتضح مما سبق بأن متوسط المعدالت التراكمي

ساعة معتمدة، بهذا يكون قد أنهى  60الساعات التي أنهاها هؤالء الطلبة هو  عدد كما وبلغ متوسط
 المسجلة للفصل الساعات  معدل متوسطبلغفي حين .  أكثر من سنة ونصف السنةهؤالء الطلبة 

 . ساعة معتمدة13الواحد 
 منطقة الخليل التعليمية

 ذكور و 5 طالب، منهم 9بلغ عدد المستفيدين من منحة أبناء الشهداء في منطقة الخليل التعليمية 
كما وبلغ متوسط ، %60اقل من  طالب معدلهم التراكمي 9 طالب من بين 7هناك   .  إناث4

 . ساعات4عدد ساعات الرسوب لهؤالء الطلبة 
 

، الساعات التي المعدل التراكمي، الساعات التي أنهاها الطالب بنجاح متوسطات
 يسجلها الطالب في الفصل الواحد
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كمي ترا ل عدل ا لم سط ا تو م
نجاح ب لب  لطا نهاها ا تي أ ل ساعات ا ل سط عدد ا تو م
لواحد صل ا ف ل با لها  سج ي تي  ل ساعات ا ل عدل ا سط م تو م

 
في .  %57.7لبة هو يوضح الشكل السابق بأن متوسط المعدل التراكمي لهؤالء الط

أما .   ساعة20 هؤالء الطلبة بنجاح أنهاهاحين بلغ متوسط عدد الساعات التي 
  . ساعة معتمدة12متوسط معدل الساعات التي يسجلها الطالب في الفصل الواحد 
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 مركز دورا الدراسي
 4 طالب، منهم 5لشهداء في مركز دورا الدراسي  اأبناءبلغ عدد الطلبة المستفيدين من منحة 

  بينما بلغ متوسط عدد %.60منهم طالبة واحدة معدلها التراكمي اقل من .  ذكور وطالبة واحدة
 . ساعة11ساعات الرسوب 

 
، الساعات التي المعدل التراكمي، الساعات التي أنهاها الطالب بنجاح متوسطات

 يسجلها الطالب في الفصل الواحد
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كمي ترا ل عدل ا لم سط ا تو م
نجاح ب نهاها  تي ا ل ساعات ا ل سط عدد ا تو م
لواحد صل ا ف ل في ا لها  سج ي تي  ل ساعات ا ل عدل ا سط م تو م

 
 مركز يطا الدراسي

بلغ عدد المستفيدين من منحة أبناء الشهداء الملتحقين بمركز يطا الدراسي طالب واحد، علماً بأن  
الستمرار في االستفادة من هذا اإلعفاء، حيث بلغ معدله التراكمي لمعدله التراكمي ال يؤهله 

 ساعات بنجاح من إجمالي عدد 4 معتمدة ولكنه اجتاز  ساعة15، في حين انه قد سجل 45.4%
    .الساعات المسجلة

 منطقة نابلس التعليمية
 ذكور 11، منهم  طالب14 الشهداء في منطقة نابلس التعليمية أبناءبلغ عدد المستفيدين من منحة 

 . ساعات8 الرسوب لهؤالء الطلبة  ساعاتعددفي حين بلغ متوسط   .  إناث3و
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، الساعات التي المعدل التراكمي، الساعات التي أنهاها الطالب بنجاح تمتوسطا
 يسجلها الطالب في الفصل الواحد

9.9

32.2 58.5

آمي ترا ل عدل ا لم سط ا تو م نجاح ب لب  لطا نهاها ا تي ا ل ساعات ا ل ا
لواحد صل ا ف ل في ا لها  سج ي تي  ل ساعات ا ل ا

 
                                                    

ساعات ، في حين بلغ متوسط عدد ال%60 طالب معدلهم التراكمي اقل 8يجدر اإلشارة بأن هناك 
أما متوسط عدد الساعات التي يسجلها الطلبة للفصل  ساعة، 32 هؤالء الطلبة بنجاح أنهاهاالتي 

 . ساعات معتمدة9الواحد 
 مركز قلقيلية الدراسي

كما وبلغ .   إناث7 ذكور و2منهم   طالب،9بلغ عدد الطلبة المستفيدين من منحة أبناء الشهداء 
 طلبة معدلهم التراكمي اقل من 4  هناك . ساعات5 متوسط ساعات الرسوب لهؤالء الطلبة

60.%   
، الساعات التي المعدل التراكمي، الساعات التي أنهاها الطالب بنجاح متوسطات

 يسجلها الطالب في الفصل الواحد
11.4
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47.2

آمي ترا ل عدل ا لم سط ا تو م نجاح ب نهاها  تي أ ل ساعات ا ل سط عدد ا تو م
لواحد صل ا ف ل في ا لها  سج ي تي  ل ساعات ا ل سط ا تو م
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نه لم تستغل هذه ، وهذا مؤشر على أ%47.2 الطلبة في حين بلغ متوسط المعدل التراكمي لهؤالء
وبلغ متوسط عدد الساعات التي أنهاها هؤالء .  المطروحةرالمنحة من قبل الطلبة وفق المعايي

 . ساعة11، أما متوسط معدل الساعات التي سجلت للفصل الواحد  ساعة37الطلبة بنجاح 
 مركز سلفيت الدراسي

 2 طالب، منهم 3مركز سلفيت بلغ عدد الطلبة المستفيدين من منحة أبناء الشهداء الملتحقين ب
  بينما بلغ %.60اثنان من الطلبة المستفيدين معدلهم التراكمي اقل من .  ذكور وطالبة واحدة

 . ساعات4متوسط عدد ساعات الرسوب 
 

، الساعات التي المعدل التراكمي، الساعات التي أنهاها الطالب بنجاح متوسطات
 يسجلها الطالب في الفصل الواحد
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آمي ترا ل عدل ا لم سط ا تو م
نجاح ب لب  لطا نهاها ا تي ا ل ساعات ا ل سط عدد ا تو م
لواحد صل ا ف ل ل لة  سج لم ساعات ا ل سط عدد ا تو م

 
 

 بلغ متوسط عدد الساعات  حين، في%52.2يذكر بأن متوسط المعدل التراكمي لهؤالء الطلبة 
 ساعة 12 و 17التي تم إنهاؤها بنجاح ومتوسط عدد الساعات المسجلة في الفصل الواحد هو 

 .معتمدة على التوالي
 مركز طوباس الدراسي

 %.  60، واحد منهم معدله التراكمي اقل من 2ة أبناء الشهداء بلغ عدد الطلبة المستفيدين من منح
  ساعة، إذ يعتبر هذا مؤشر على أن16 ساعات الرسوب هو  عددويجدر اإلشارة إلى إن متوسط

 .    الساعات التي أنهيت بنجاح عدد الساعات المسجلة أكثر منعدد
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، الساعات التي  بنجاحالمعدل التراكمي، الساعات التي أنهاها الطالب متوسطات
 يسجلها الطالب في الفصل الواحد
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لواحد صل ا ف ل ل لة  سج لم ساعات ا ل عدل ا سط م تو م

 
، في حين بلغ %56.8ويتضح من الشكل السابق بأن متوسط المعدل التراكمي لهؤالء الطلبة 

 ساعة، أما متوسط عدد الساعات المسجلة للفصل 22متوسط عدد الساعات التي أنهيت بنجاح 
 . ت ساعا10الواحد 

 منطقة جنين التعليمية
 6 طالب، منهم 17عدد المستفيدين من منحة أبناء الشهداء الملتحقين بمنطقة جنين التعليمية بلغ 

 على أن هؤالء ر، وهذا مؤش%60معدلهم التراكمي اقل من طالب  8منهم .   إناث12ذكور و 
هذه المنحة بمجرد علماً بأنه تستأنف  ،ين لفقد االستفادة من هذه المنحةالطلبة مرشح

 كما وبلغ متوسط عدد ساعات . تصويب الوضع األكاديمي وإزالة هذا السبب
 . ساعات7الرسوب لهؤالء الطلبة 
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، الساعات التي المعدل التراكمي، الساعات التي أنهاها الطالب بنجاح متوسطات
 يسجلها الطالب في الفصل الواحد

8.8

42.4 64.5
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  طولكرم التعليميةمنطقة

 طالب،  11بلغ عدد الطلبة المستفيدين من منحة أبناء الشهداء والملتحقين بمنطقة طولكرم التعليمية             
 %. 60 طالب معدلهم التراكمي اقل من 3وهناك .   إناث5 ذكور و6منهم 

  
، الساعات التي المعدل التراكمي، الساعات التي أنهاها الطالب بنجاح متوسطات

 لطالب في الفصل الواحديسجلها ا
45.5

66.4
12 ي      راآم ت ط المعدل ال توس م

نجاح           ت ب ي ي انه ت اعات ال ط عدد الس توس م

ل الواحد ة للفص جل اعات المس ط معدل الس توس

 
 

، في حين بلغ متوسط عدد الساعات %66.4ويذكر بأن متوسط المعدل التراكمي لهؤالء الطلبة 
 ساعة، كما وبلغ متوسط عدد الساعات التي يتم المسجلة في الفصل الواحد 45التي أنهيت بنجاح 

 طالبين عند حساب المتوسطات المذكورة أعاله يه استثن انإلىويجدر اإلشارة هنا .   ساعة12
.  أي بيانات يمكن االعتماد عليهادوذلك كونهم طلبة جدد وال يوج  



  12

 
  التابعة لقطاع غزةةالمناطق التعليمي 

  منطقة غزة التعليمية
 53 ، منهماً طالب81الملتحقين بمنطقة غزة التعليمية  بلغ عدد المستفيدين من منحة أبناء الشهداء

ومن الواضح بأن منطقة غزة التعليمية لديها أكبر عدد من الطلبة المستفيدين  .  إناث28ذكور و 
 طالب من المستفيدين معدلهم التراكمي اقل من 40علماً بأن هناك .  من منحة أبناء الشهداء

60%. 
 

، الساعات التي المعدل التراكمي، الساعات التي أنهاها الطالب بنجاح متوسطات
 جلها الطالب في الفصل الواحديس

47

12

57.2
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،  في حين بلغ متوسط عدد الساعات        %57.2يذكر أن متوسط المعدل التراكمي للطلبة المستفيدين        

 بينما بلـغ  . 0 طالب عدد ساعات النجاح لهم      4 علماً بأن هناك      ساعة، 47التي تم إنهاؤها بنجاح     
أما متوسط عدد ساعات الرسوب فهو      .   ساعة 12لة للفصل الواحد    متوسط معدل الساعات المسج   

 . ساعة15

 منطقة خان يونس التعليمية
 طالب، 40بلغ عدد المستفيدين من منحة أبناء الشهداء والملتحقين بمنطقة خان يونس التعليمية 

غ كما وبل  %.60 طالب معدلهم التراكمي اقل من 17من بينهم .   إناث12 ذكور و 28منهم 
 .ة ساع13متوسط عدد ساعات الرسوب لهؤالء الطلبة 
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، الساعات التي المعدل التراكمي، الساعات التي أنهاها الطالب بنجاح متوسطات
 يسجلها الطالب في الفصل الواحد

59.9
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كمي ترا ل عدل ا لم سط ا تو م
نجاح ب نهاها  تي ا ل ساعات ا ل سط عدد ا تو م
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الساعات التي ، في حين بلغ متوسط عدد %59.9وقد بلغ متوسط المعدل التراكمي لهؤالء الطلبة 
  ويجدر . ساعة13 ساعة، أما متوسط معدل الساعات المسجلة للفصل الواحد 48أنهيت بنجاح 

 طالب عند حساب المتوسطات المذكورة أعاله وذلك كونهم طلبة 6 ياإلشارة هنا إلى انه استثن
.  أي بيانات يمكن االعتماد عليهادجدد وال يوج  

 مركز الوسطى الدراسي
كما وبلغ  .  إناث 8 ذكور و 16 طالب، 24 الشهداء أبناءة المستفيدين من منحة بلغ عدد الطلب

في حين بلغ متوسط المعدل  . ساعة24متوسط عدد ساعات الرسوب لهؤالء الطلبة 
، بينما بلغ متوسط عدد الساعات التي تم إنهاؤها بنجاح %55التراكمي لهؤالء الطلبة 

 . ساعة36
 مركز رفح الدراسي

 طالب، 28لطلبة المستفيدين من منحة أبناء الشهداء والملتحقين بمركز رفح الدراسي بلغ عدد ا
  %.60 طالب من المستفيدين معدلهم التراكمي اقل من 7هناك .   إناث12 ذكور و 16منهم 

 . ساعات3 ساعات الرسوب  عددبينما بلغ متوسط
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، الساعات التي جاحالمعدل التراكمي، الساعات التي أنهاها الطالب بن متوسطات
 يسجلها الطالب في الفصل الواحد

 

36.7

11

65.6
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 ، في حين%65.6كما هو مبين في الشكل السابق فقد بلغ متوسط المعدل التراكمي لهؤالء الطلبة 
بينما بلغ متوسط معدل الساعات المسجلة  ساعة، 36متوسط عدد الساعات التي أنهيت بنجاح  بلغ
 طلبة 6 يجدر اإلشارة هنا إلى انه وعند إيجاد المتوسطات تم استثناء .  ساعة11صل الواحد للف

 .لعدم وجود بيانات تتعلق بهم كونهم طلبة جدد
 الخالصــة

وهذا مما سبق يتبين بأن هناك عدد كبير من أبناء الشهداء يستفيدون من هذه المنحة، 
مساعدة من يستحق من إلى  ءهاتهدف من ورمؤشر على تحمل الجامعة عبء كبير 

من الواضح بأن و.  التزاماً منها بقرار وزارة التربية والتعليم العاليوأبناء الشهداء، 
 معدالتهم تهمفغالبيهذا اإلعفاء لم يستغل بالشكل الصحيح من قبل هؤالء الطلبة 

د الساعات المراكز التعليمية تبين بأن عد/ ففي غالبية المناطق. التراكمية متدنية جداً
د الساعات التي تم إنهاؤها بنجاح، إضافة إلى أن هناك عدد من المسجلة أكثر من عد

.   %60المراكز التعليمية معدلهم التراكمي يقل عن /الطلبة موزعين على كافة المناطق
وبدراسة مالية عامة، فإن إجمالي المبلغ الذي ستتحمله موازنة الجامعة إلجمالي الطلبة 

= 268x134x13 (إلىداء الذين هم حالياً على مقاعد الدراسة فقط تصل أبناء الشه
 .ديناراً أردنياً) 236,912


