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   Population Indicators  2011   أبرز املؤشرات السكانية  1

 إجمالي عدد السكان 1.1
ألف نسمة  

Thousand   
6,249.0  Total population 

 معدل إلاعالة 1.2
 شخص

  Person   
1 : 5  Dependency ratio   

 الكثافة السكانية 1.3
  ²شخص/كم

Person/km
2

  
70.4  Population density   

 معدل الوفيات الخام 1.4
 باأللف  

Thousand   
7  Crude death rate   

 معدل املواليد الخام 1.5
 باأللف  

Thousand   
28.9  Crude birth rate   

   Population natural increase rate  2.1 %    معدل الزيادة الطبيعية للسكان 1.6

   Population growth rate  2.2 %     معدل النمو السنوي للسكان 1.7

 توقع الحياة عند امليالد )الذكور( 1.8
 سنة

  Year   
71.6  Expectation of life (male)   

 توقع الحياة عند امليالد )إلاناث( 1.9
 سنة 

 Year   
74.4  Expectation of life (female)   

 معدل الخصوبة الكلي  1.1
 مولود لكل امرأة  

Child / Woman   
3.8  Total fertility rate   

   Educational indicators          أبرز املؤشرات التعليمية 2

2.1 
إجمالي عدد الطلبة امللتحقين في 

 جميع مراحل التعليم 

 باأللف  

Thousand   
1,822.0 Total no. Of students   

 الطالب  
 باأللف  

Thousand   
915.5    Male   

 الطالبات  
 باأللف  

Thousand   
906.5    Female   

   Student population ratio 29.2 %    نسبة الطلبة إلى إجمالي السكان 2.2

   Male    28.4 %    نسبة الطالب إلى السكان الذكور   

   Female    29.9 %    نسبة الطالبات إلى السكان إلاناث  

 طلبة التعليم الثانوي الاكاديمي  2.3
 باأللف  

Thousand   
178.4 

Total no. Of students enrolled in 

academic secondary education  

 ميطالب التعليم الثانوي ألاكادي  
 باأللف  

Thousand   
81    Male   

 طالبات التعليم الثانوي ألاكاديمي  
 باأللف  

Thousand   
97.4   Female   

 طلبة التعليم الثانوي املنهي 2.4
 باأللف  

Thousand   
26.1 

Total no. Of students enrolled in 

vocational secondary education    

   Male    18.0 باأللف   طالب التعليم الثانوي املنهي  
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Thousand   

 طالبات التعليم الثانوي املنهي  
 باأللف  

Thousand   
8.1   Female   

 عدد الطلبة في كليات املجتمع 2.5
 باأللف  

Thousand   
27.5 

Total no. Of students enrolled in 

community colleges    

 الطالب  
 باأللف  

Thousand   
11.5   Male   

 الطالبات  
 باأللف  

Thousand   
16   Female   

2.6 
إجمالي عدد الطلبة الخريجين من 

 كليات املجتمع

 باأللف  

Thousand   
8.3 

Total no. Of graduates from 

community colleges   

 الطالب  
 باأللف  

Thousand   
3.3    Male    

 الطالبات  
 باأللف  

Thousand   
5    Female   

   Labor market indicators          القوى العاملةأبرز مؤشرات  3

 25 %    معدل املشاركة الاقتصادية الخام 3.1
Crude labor force Participation 

rate for Jordanian population   

   Male    40 %    الذكور   

   Female    9.4 %    إلاناث  

 39 %    معدل املشاركة الاقتصادية املنقح 3.2
Refined labor force participation 

rate for Jordanian population   

   Male    62.8 %    الذكور   

   Female    14.7 %    إلاناث  

3.3 
نسبة القوى البشرية من إجمالي 

 السكان
   % 63.6  Manpower to total population   

3.4 
نسبة املشتغلين إلى مجموع السكان 

 سنة فأكثر 51
   % 34 

Employment to Jordanian 

population ratio for 15 years and 

above   

   Male    55.9 %    الذكور   

   Female    11.6 %    إلاناث  

   Unemployment rate  12.9 %    معدل البطالة 3.5

   Employed Jordanians          املشتغلون ألاردنيون  4

     Educational level          املستوى التعليمي 4.1

   Illiterates    3.4 %   ألاميون/امللمون   

   Male    3.7 %    الذكور   

   Female    2 %    إلاناث  
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   Less than secondary school    46.1 %   دون الثانوي   

   Male    52.4 %    الذكور   

   Female    14.5 %    إلاناث  

   Secondary education    12.8 %   الثانوي   

   Male    13.7 %    الذكور   

   Female    8.3 %    إلاناث  

   Community college graduate    11.1 %   كليات املجتمع  

   Male    9.1 %    الذكور   

   Female    20.9 %    إلاناث  

   University graduate    26.7 %   الجامعة  

   Male    21.2 %    الذكور   

   Female    54.3 %    إلاناث  

   Age groups           فئات ألاعمار 4.2

 years 19-15    3.2 %   سنة 51 - 51  

   Male    3.7 %    الذكور   

   Female    0.8 %    إلاناث  

 years  24-20    31.8 %   سنة 01 - 02  

   Male    31.1 %    الذكور   

   Female    35.3 %    إلاناث  

 years  39-30   32.5 %   سنة 01 - 02  

   Male    31.5 %    الذكور   

   Female    37.7 %    إلاناث  

 years  49-40   21.6 %   سنة 01 - 02  

   Male    21.7 %    الذكور   

   Female    21.4 %    إلاناث  

  years and more 50   10.9 %   سنة فأكثر 12  

   Male    12 %    الذكور   

   Female    4.9 %    إلاناث  

   Occupations          املهنة 4.3

   Professionals  24.6 %   الاختصاصيون   

   Male    18.3 %    الذكور   

   Female    56.2 %    إلاناث  

 8.3 %   الفنيون ومساعدو الاختصاص  
 Technicians & associate 

professionals   

   Male    7.3 %    الذكور   
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   Female    13 %    إلاناث  

   Services workers   28.6 %   عاملو البيع والخدمات  

   Male    32.5 %    الذكور   

   Female    9.3 %    إلاناث  

   Craft & related trades workers   13.9 %   الحرفيون واملهن املرتبطة بهم  

   Male    16.2 %    الذكور   

   Female    3 %    إلاناث  

    Other occupations   24.6 %   املهن ألاخرى   

   Male    25.8 %    الذكور   

   Female    18.6 %    إلاناث  

   Economic activity          النشاط الاقتصادي 4.4

   Agriculture   1.7 %   الزراعة والحراجة وصيد ألاسماك  

   Male    1.9 %    الذكور   

   Female    0.7 %    إلاناث  

   Manufacturing   0.9 %   التعدين واستغالل املحاجر  

   Male    1 %    الذكور   

   Female    0.1 %    إلاناث  

   Wholesale & retail trade   15.4 %   تجارة الجملة والتجزئة  

   Male    17.3 %    الذكور   

   Female    5.9 %    إلاناث  

 7.8 %   النقل والتخزين  
Transport, storage & 

communications   

   Male    9.2 %    الذكور   

   Female    1.1 %    إلاناث  

    Public administration   24.8 %   إلادارة العامة  

   Male    27.3 %    الذكور   

   Female    12.6 % إلاناث  

   Education   12.8 %   التعليم  

   Male    7.1 %   الذكور   

   Female    40.7 %   إلاناث  

    Other   36.6 %   النشاطات الاقتصادية ألاخرى   

   Male    36.1 %   الذكور   

   Female    38.8 %   إلاناث  

   Unemployed Jordanians          ن ألاردنيون و املتعطل 5

   Educational level          املستوى التعليمي 5.1
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   Illiterates    2.3 %   ألاميون/امللمون   

   Male    3.2 %   الذكور   

   Female    0.3 %   إلاناث  

   Less than secondary school  43.8 %   دون الثانوي   

   Male    59.2 %   الذكور   

   Female    8.9 %   إلاناث  

   Secondary education  9.1 %   الثانوي   

   Male    10.5 %   الذكور   

   Female    5.8 %   إلاناث  

   Community college graduate   10.6 %   كليات املجتمع  

   Male    6.3 %   الذكور   

   Female    20.3 %   إلاناث  

 University graduate (Bachelor)   32.5 %   بكالوريوس  

   Male    19.6 %   الذكور   

   Female    61.6 %   إلاناث  

 1.8 %   أعلى من بكالوريوس  
 University graduate (Above 

Bachelor) 

   Male    1.2 %   الذكور   

   Female    3.1 %   إلاناث  

   Duration of unemployment   %       مدة التعطل 5.2

 Month or Less  17.1 %   شهر فأقل  

   Male    19.1 %   الذكور   

   Female    12.6 %   إلاناث  

 months 12-2  41.1 %   شهر 50 - 0  

   Male    43.4 %   الذكور   

   Female    35.9 %   إلاناث  

 More than one year  41.8 %   أكثر من سنة   

   Male    37.5 %   الذكور   

   Female    51.5 %   إلاناث  

   Age groups    %       فئات ألاعمار 5.3

 years  19-15  12.2 %   سنة 51 - 51  

   Male    16.8 %   الذكور   

   Female    1.5 %   إلاناث  

 years  29-20  59.1 %   سنة 01 - 02  

   Male    52.1 %   الذكور   
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   Female    75.4 %   إلاناث  

 years  39-30  17.7 %   سنة 01 - 02  

   Male    16.9 %   الذكور   

   Female    19.5 %   إلاناث  

 years 49-40  8.5 %   سنة 01 - 02  

   Male    10.7 %   الذكور   

   Female    3.3 %   إلاناث  

   Years and more 50  2.5 %   سنة فأكثر 12  

   Male    3.4 %   الذكور   

   Female    0.3 %   إلاناث  

   Foreign Labor Force in Jordan          القوى العاملة الوافدة 6

 الحاصلون منهم على تصاريح عمل  6.1
عامال وعاملة  

Person   
280,263  Workers with working permits   

   Nationalities          الجنسية 6.2

   Workers of Arab nationalities  69.5 %   العرب  

   Workers of Asian nationalities  28 %   آلاسيويون   

   Others nationalities  2.5 %   جنسيات أخرى   

   Educational level         املستوى التعليمي 6.3

   Less than secondary education  79.6 %   دون الثانوي   

   Secondary education  13.8 %   التعليم الثانوي   

   Community college education  6.2 %   كليات املجتمع  

   University graduates  0.4 %   الجامعة  

   Economic activity         النشاط الاقتصادي 6.4

   Agricultural workers  31.9 %   الزراعة   

   Manufacturing  20.9 %   الصناعة  

   Construction  6.8 %   إلانشاءات  

 26.1 %   الخدمات الاجتماعية والشخصية   
 Community, social & personal 

service activities   

   Hotels & restaurants & Trade  11.5 %   املطاعم والفنادق والتجارة  

   Other  2.8 %   النشاطات الاقتصادية ألاخرى   

 


