
 
 

 
 

 جامعة القدس املفتوحة
 

 

 (دراسات عليا)قني ابجلامعة حأ عداد الطلبة امللت 
 

 "1111"   الاولللفصل 
 

 1010 /1011 اجلامعي لعام من ا

 
 

 عـدادا  

 القبـول والتسجيـل والامتحـاانت عامدة

 

 

 

 1011   ترشين الثاين



رقم الصفحة

1توزيع الطلبة  القدامى والجدد في كلية الدراسات العليا حسب فروع الجامعة والجنس
2توزيع الطلبة في كلية الدراسات العليا حسب التخصص وفروع الجامعة والجنس

3توزيع الطلبة القدامى في كلية الدراسات العليا حسب التخصص وفروع الجامعة والجنس
4توزيع الطلبة الجدد في كلية الدراسات العليا حسب التخصص وفروع الجامعة والجنس

5توزيع الطلبة في كلية الدراسات العليا حسب الفئات العمرية والحالة االجتماعية والجنس
6توزيع الطلبة في كلية الدراسات العليا حسب الفئات العمرية والمهنة والجنس

7توزيع الطلبة في كلية الدراسات العليا حسب مكان اإلقامة والجنس
8نسبة توزيع طلبة كلية الدراسات العليا حسب التخصص والجنس

9نسبة توزيع الطلبة في كلية الدراسات العليا حسب الجنس
10نسبة توزيع طلبة الدراسات العليا حسب فروع الجامعة والجنس

11نسبة توزيع طلبة الدراسات العليا حسب مكان االقامة والجنس - مدينة،قرية،مخيم،غير محدد

الـــعـنــــــــــــــوان

الفهرس



جامعة القدس المفتوحة
AL-Quds Open University 

توزيع الطلبة القدامى والجدد حسب فروع الجامعة والجنس

الفصل األول  من العام الدراسي 2019/2020
Distribution of Old & New Students By Branches and Gender

1191

  دراسات عليا - رام الله

  دراسات عليا - غزة
Master - Rammalah  

Master - Gaza  

18

27

60

24

78

51

32

3

58

3

90

6

50

30

118

27

168

57

المجموعالجددالقدامى
المجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكور

فروع الجامعة
الجنس    

458412935619680145225 المجموع  
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جامعة القدس المفتوحة
AL-Quds Open University 

توزيع الطلبة في كلية  الدراسات العليا حسب التخصص وفروع الجامعة والجنس

الفصل األول  من العام الدراسي 2019/2020
Distribution of Students In Graduate Studies Faculty By Specialization, Branches, Gender

1191

 دراسات عليا - رام الله

 دراسات عليا - غزة

الجنس 

اإلدارة  واإلشراف 
التربوي

االدارة  والسياسات
العامة

االرشاد  النفسي
والتربوي

القيادة واالدارة 
االستراتيجية 

اللغة العربيةاللغة العربية وآدابها
وآدابها/األدب  والنقد

اللغة العربية
وآدابها/اللغة والنحو فروع الجامعة

 Branches

594115145 1515879676 20241282471111

591315125

2802

ذكورذكورذكورذكورذكورذكورذكور

1515659536

2214

إناثإناثإناثإناثإناثإناثإناث

202478246511

5016

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

50

30

118

27

168

57

Master - Rammalah

Master - Gaza

Educational
Administration and

Supervision

Administration and
public policies

Psychological And
Educational Guidance

Leadership and
strategic management

Arabic language and
literature

Arabic language and
literature: literature and

criticism program

Arabic language and
literature: language
and syntax program

المجموع

Total

المجموعإناثذكور

80145225 المجموع
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جامعة القدس المفتوحة
AL-Quds Open University 

توزيع الطلبة القدامى في كلية  الدراسات العليا حسب التخصص وفروع الجامعة والجنس

الفصل األول  من العام الدراسي 2019/2020
Distribution of Old Students In Graduate Studies Faculty By Specialization, Branches, Gender

1191

 دراسات عليا - رام الله

 دراسات عليا - غزة

الجنس 

اإلدارة  واإلشراف 
التربوي

االدارة  والسياسات
العامة

االرشاد  النفسي
والتربوي

القيادة واالدارة 
االستراتيجية 

اللغة العربيةاللغة العربية وآدابها
وآدابها/األدب  والنقد

اللغة العربية
وآدابها/اللغة والنحو فروع الجامعة

 Branches

00350145 00710076 00106011111

00100125

2502

ذكورذكورذكورذكورذكورذكورذكور

00510036

2004

إناثإناثإناثإناثإناثإناثإناث

006101511

4506

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

18

27

60

24

78

51

Master - Rammalah

Master - Gaza

Educational
Administration and

Supervision

Administration and
public policies

Psychological And
Educational Guidance

Leadership and
strategic management

Arabic language and
literature

Arabic language and
literature: literature and

criticism program

Arabic language and
literature: language
and syntax program

المجموع

Total

المجموعإناثذكور

4584129 المجموع
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جامعة القدس المفتوحة
AL-Quds Open University 

توزيع الطلبة الجدد في كلية  الدراسات العليا حسب التخصص وفروع الجامعة والجنس

الفصل األول  من العام الدراسي 2019/2020
Distribution of New Students In Graduate Studies Faculty By Specialization, Branches, Gender

1191

 دراسات عليا - رام الله

 دراسات عليا - غزة

الجنس 

اإلدارة  واإلشراف 
التربوي

االدارة  والسياسات
العامة

االرشاد  النفسي
والتربوي

القيادة واالدارة 
االستراتيجية 

اللغة العربيةاللغة العربية وآدابها
وآدابها/األدب  والنقد

اللغة العربية
وآدابها/اللغة والنحو فروع الجامعة

 Branches

59615000 1515169600 20242224600

59315000

300

ذكورذكورذكورذكورذكورذكورذكور

1515149500

210

إناثإناثإناثإناثإناثإناثإناث

20241724500

510

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

32

3

58

3

90

6

Master - Rammalah

Master - Gaza

Educational
Administration and

Supervision

Administration and
public policies

Psychological And
Educational Guidance

Leadership and
strategic management

Arabic language and
literature

Arabic language and
literature: literature and

criticism program

Arabic language and
literature: language
and syntax program

المجموع

Total

المجموعإناثذكور

356196 المجموع
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جامعة القدس المفتوحة
AL-Quds Open University 

توزيع الطلبة حسب الفئات العمرية والحالة االجتماعية  والجنس

الفصل األول  من العام الدراسي 2019/2020
Distribution of Students By Age, Marital Status, Gender

1191

80145

25 - 21
30 - 26
35 - 31
40 - 36
45 - 41

أكبر من 45

Age  متزوج/ةالفئة العمرية    Married أعزب/عزباء    Single أرمل/ة    Widow

8
13
8
18
20
13

60191

21
35
26
32
17
14

825211

170
490
530
1701
2000
1300

MaleMaleMale
2163
11222
1961
2642
1421
1022

الجنس
Gender

ذكورذكورذكور إناثإناثإناث المجموعالمجموعالمجموع

3233
15312
2491
4343
3421
2322

29
48
34
50
37
27
225

TotalTotalTotal FemaleFemaleFemaleMale
المجموعإناثذكور

FemaleTotal

Total  المجموع

1427112 Total  المجموع
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جامعة القدس المفتوحة
AL-Quds Open University 

توزيع الطلبة في الجامعة حسب الفئات العمرية والمهنة والجنس

الفصل األول  من العام الدراسي 2019/2020
Distribution of Students By Age, Job Status, Gender

1191

80145

25 - 21

30 - 26

35 - 31

40 - 36

45 - 41

أكبر من 45

Age  أعمال أخرىأعمال حرة/ التربية والتعليمأعمال حرة/ تجارةأعمال حرة/ زراعةموظف/ التربية والتعليمموظف/ التجارةموظف/ زراعةبدون عملالفئة العمرية

8

13

8

18

20

13

19151511236

21

35

26

32

17

14

820122001129

21104

81004

41201

2113011

12629

23107

MaleMaleMaleMaleMaleMaleMaleMale

131034

170549

180125

2201414

80504

46013

الجنس
Gender

ذكورذكورذكورذكورذكورذكورذكورذكور إناثإناثإناثإناثإناثإناثإناثإناث المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

152138

2515413

221326

24127115

9211213

691110

29

48

34

50

37

27

225

TotalTotalTotalTotalTotalTotalTotalTotal FemaleFemaleFemaleFemaleFemaleFemaleFemaleFemaleMale
المجموعإناثذكور

FemaleTotal

Total  المجموع

1011637111365 Total  المجموع
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جامعة القدس المفتوحة
AL-Quds Open University 

توزيع الطلبة في الكلية حسب مكان اإلقامة  والجنس

الفصل األول  من العام الدراسي 2019/2020
Distribution of Students By Faculty, City, Gender

1191

 الدراسات العليا

المجموع العامالطلبة القدامىالطلبة الجدد
مخيمقريةمدينةمخيمقريةمدينةمخيمقريةمدينة

18152308748239 322725424686518
18152308748239

ذكورذكورذكورذكورذكورذكورذكورذكورذكور

322725424686518

إناثإناثإناثإناثإناثإناثإناثإناثإناث
Faculty   الكلية

Graduate Studies354580 6184145 6184145

المجموعالمجموعالمجموع
ذكورذكورذكور إناثإناثإناث المجموعالمجموعالمجموع

354580 6184145 96129225
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قسم القبول والتسجيل

نسبة توزيع الطلبة في كلية  الدراسات العليا حسب التخصص والجنس 

جامعة القدس المفتوحة

الفصل الدراسي (1191)
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قسم القبول والتسجيل

جامعة القدس المفتوحة
 نسبة توزيع الطلبة حسب الجنس

الفصل الدراسي (1191)

9



قسم القبول والتسجيل

نسبة توزيع الطلبة حسب فروع الجامعة والجنس

جامعة القدس المفتوحة

الفصل الدراسي (1191)
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قسم القبول والتسجيل

 نسبة توزيع الطلبة حسب مكان االقامة  والجنس - مدينة،قرية،مخيم،غير محدد
جامعة القدس المفتوحة

الفصل الدراسي (1191)

مدينـة
(ذكور)

مدينـة
(إناث)

قريـة
(ذكور)

قريـة
(إناث)

مخيـم
(ذكور)

مخيـم
(إناث)

غير محدد
(ذكور)

غير محدد
(إناث)
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