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المجموععاديموازيالجنسالكلیة
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العلوم البحریة
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المجموع الكلي لطلبة البكالوریوس  
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كلیة العلوم التربویة
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كلیة الملك عبد اهللا الثاني 

لتكنولوجیا المعلومات

الدبلوم المھني

طلبة الدبلوم المھني في الجامعة األردنیة موزعین حسب الكلیات والمعاھد للعام الجامعي 
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دبلوم مھنيبكالوریوسالجنس

٢٠٨٤٤أنثى

١١٢٨٧ذكر

٣٢١٣١المجموع

أردني

٣٠٥٥٦

دوام جزئيدوام كلي الجنسیة

٣٠٥٥٦أردني 

٢٢٩٥أجنبي 
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طلبة البكالوریوس والدبلوم المھني في الجامعة األردنیة موزعین حسب طبیعة الدوام              
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المجموعماجستیردكتوراةالجنسالكلیة / المعھد /المركز
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معھد اآلثار
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معھد العمل االجتماعي
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معھد دراسات االسالم في العالم المعاصر
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كلیة الدراسات الدولیة
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كلیة طب األسنان
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أردني
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المجموعالكلیة / المعھد / المركز

١١٢كلیة اآلداب

٨٢كلیة األعمال

١٥٦كلیة العلوم

٨٦كلیة الشریعة

١٨٩كلیة الطب

١٠٩كلیة الزراعة

٥٨كلیة التمریض

٩٨كلیة العلوم التربویة

١٥٩كلیة الھندسة والتكنولوجیا

٤٢كلیة الحقوق

٣٤كلیة التربیة الریاضیة

٦٤كلیة الصیدلة

٤٥كلیة طب األسنان

١كلیة الدراسات العلیا

٣١كلیة علوم التأھیل

٥٥كلیة الملك عبد اهللا الثاني لتكنولوجیا المعلومات

٤٠كلیة الفنون والتصمیم

١٠٢كلیة اللغات األجنبیة

١١كلیة الدراسات الدولیة

أعضاء الھیئة التدریسیة في الجامعة األردنیة وفرع العقبة موزعین حسب الكلیات        
والمعاھد والمراكز
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معھد العمل االجتماعي 

معھد دراسات اإلسالم في العالم المعاصر

معھد اآلثار

المركز / المعھد / الكلیة 

المعھد الدولي لتعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرھا  

عمادة البحث العلمي

مركز اللغات
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فرع العقبة / كلیة اللغات 

فرع العقبة  / كلیة اإلدارة والتمویل 

فرع العقبة / كلیة السیاحة والفندقة 

فرع العقبة / كلیة نظم وتكنولوجیا المعلومات 

فرع العقبة / كلیة العلوم البحریة 

فرع العقبة  / المحطة البحریة 

المركز الثقافي اإلسالمي 

مركز الدراسات االستراتیجیة  

مركز حمدي منكو للبحوث العلمیة

مركز المیاه والطاقة والبیئة 

معھد البحوث والتدریب واإلرشاد والتعلیم الزراعي

مركز العالج بالخالیا
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حسب الكلیات والمعاھد وفرع العقبةأعضاء الھیئة التدریسیة في الجامعة األردنیة
والمراكز



المجموعالكلیة / المعھد / المركز

٧معھد العمل االجتماعي

٨معھد دراسات اإلسالم في العالم المعاصر

٢١معھد اآلثار

١١المعھد الدولي لتعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرھا

٢عمادة البحث العلمي

٢٢مركز اللغات
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٥مركز الدراسات االستراتیجیة

٣مركز حمدي منكو للبحوث العلمیة
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٤معھد البحوث والتدریب واإلرشاد والتعلیم الزراعي

١مركز العالج بالخالیا
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٩كلیة العلوم البحریة / فرع العقبة

٣المحطة البحریة / فرع العقبة

١٦٢٨المجمــوع العــام
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كلیة طب األسنان 
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رسائل كتبالموقع
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المركز الثقافي 
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٣٣١٩٠٠٠٠٢٩٠٣٦٠٩قاعة المستشفى

١٠٨٢٣١١٠٢٠٢٠٥٨٩١٢٥١٦كلیة االداب

٣٠٤٣٦٤٠٠٠١٩٣١٢٦كلیة التربیة الریاضیة

٣٢٩١١٣٠١١٠٠٥٠٠٣٩٣٢كلیة الحقوق

٥٨١٥٣٢٥٢٥٠٠٧٧٣٢٤٢كلیة الزراعة

كلیة الزراعة 
١٧٧٧١١٣٠٠١٢١٨٠٣(دراسات علیا)
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٤٤٥٦٤٤٥٠١٧٤٤٦٤٣البشریة
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اخرى

محتویات عربیة

عدد الرسائل االلكترونیة

عدد المواد المكتبیة التي توفرھا المكتبة

٤٢٢١٣٩

٢٦٣٥٣٨

٧٦٧٩١

٨٦٣٢٢

١٧٠٠٦٠

٤٤٩١٦

٣٢٩٤٢

١١٢٧٢٢٧

محتویات اجنبیة

مجالت الكترونیة

الكتب االلكترونیة

مجالت ورقیة

عدد عناوین الرسائل كاملة
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عدد المدرجاتعدد المختبراتعدد القاعات التدریسیةالكلیة

1231االداب

1617االعمال

25442العلوم

1621الشریعة

12 تدریسیة
5 12سمنار ابحاث

5 1تدریسیة مھارات سریریة
8 تدریس

6 سمنار

1 قاعة انترنت

2 قاعة مطالعة

782التمریض

48123العلوم التربویة

38503الھندسة والتكنولوجیا

801الحقوق

2 تدریسیة
1 1مسرح دراسات علیا

5 1صاالت ریاضیة انترنت
1 مسبح

16251الصیدلة

7 تدریسیة
2 انترنت ١قاعات تدریسیة

2 مشاغل ٢سمنار

7461علوم التأھیل

الملك عبداهللا الثاني لتكنولوجیا 
14161المعلومات

2 1تدریس نحت
1 1قاعة مطالعة خزف

2 1قاعة تدریب مسرح جرافیك
3 1محترفات تصمیم

3 1غرف تدریب مشغل ازیاء
2 1مرسم مختبر حاسوب

4 قاعات موسیقى

1 استودیو

القاعات التدریسیة والمختبرات والمدرجات في كلیات الجامعة

0الطب

162الزراعة

2الفنون والتصمیم

0طب االسنان

2التربیة الریاضیة



عدد المدرجاتعدد المختبراتعدد القاعات التدریسیةالكلیة

قاعة االمیرة بسمة بنت طالل 00الدراسات العلیا
لالجتماعات

12تدریس / ٣زوایا نشاطاتاللغات االجنبیة
11تدریسیة

020معھد االثار

100معھد العمل االجتماعي

000كلیة الدراسات الدولیة

المعھد الدولي لتعلیم اللغة العربیة 
1255للناطقین بغیرھا

معھد البحوث والتدریب واالرشاد 
322والتعلیم الزراعي

2571الجامعة االردنیة/فرع العقبة

عدد المدرجاتعدد المختبراتعدد القاعات التدریسیةالمبنى

001إدارة الجامعة

002عمادة شؤون الطلبة

1641مركز اللغات

مجمع القاعات التدریسیة للكلیات 
801الطبیة

مجمع القاعات التدریسیة للكلیات 
2420العلمیة

مجمع القاعات االتدریسیة للكلیات 
2401االنسانیة

القاعات التدریسیة والمختبرات والمدرجات في المواقع االخرى
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