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المجموععاديموازيالجنسالكلیة
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العلوم البحریة

المجموع

المجموع الكلي لطلبة البكالوریوس  
(فرع العقبة)
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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
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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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المجموع

معھد اآلثار
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معھد دراسات االسالم في العالم المعاصر

المجموع

كلیة الدراسات الدولیة
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كلیة طب األسنان
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المجموع
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المجموع

كلیة الفنون والتصمیم
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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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كلیة الطب

كلیة الزراعة

كلیة التمریض
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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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أعضاء الھیئة التدریسیة في الجامعة األردنیة وفرع العقبة موزعین حسب الرتبة االكادیمیة

أستاذ 
أستاذ أستاذشرف

مشارك
أستاذ 
أستاذ زائرمساعد

16314911

مساعد مدرس
تدریس

مشرف 
سریري

أستاذ 
فخري

1841437741412161628 153

محاضر 
متفرغ

المجموع 
الكلي باحث

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1

2

3

18

414

377

414

12

1

153

63

149

11
16

أعضاء الھیئة التدریسیة حسب الرتبة االكادیمیة أستاذ شرف

أستاذ 

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد 

أستاذ زائر 

أستاذ فخري

محاضر 
متفرغ 

مدرس

مساعد 
تدریس
مشرف 
سریري 
باحث



١٢٧٧دكتوراة

٢٥٠ماجستیر

٣دبلوم عالي

٩٨بكالوریس

١٦٢٨المجموع

المجموعالمؤھل العلمي

أعضاء الھیئة التدریسیة  في الجامعة األردنیة وفرع العقبة موزعین 
حسب المؤھل العلمي

ماجستیردكتوراة
دبلوم عالي

بكالوریس

١٢٧٧

٢٥٠
٣٩٨

أعضاء الھیئة التدریسیة في الجامعة األردنیة  حسب المؤھل  
العلمي  



المجموعأجنبيأردني

١٥٥٣٧٥١٦٢٨دوام كلي

٢٥٦٥٩٠

تم اإلستعانة بھم خالل العام  )
الدراسي على مدى ثالثة 

فصول دراسیة )

تم اإلستعانة بھم خالل  )
العام الدراسي على مدى 
ثالثة فصول دراسیة )

أعضاء الھیئة التدریسیة موزعین حسب طبیعة الدوام دوام كلي / دوام جزئي         
محاضر غیر متفرغ ) )

٢٦٥٥دوام جزئي (محاضر غیر متفرغ )

١٦٢٨كلي دوام 

محاضر غیر  (دوام جزئي 
٢٦٥٥)  متفرغ 

أعضاء الھیئة التدریسیة موزعین             
)  دوام جزئي -دوام كلي (



المجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكر
٥٧٨٦١٤٣٥١٢٠١٣٧٣٠٩٨٦٣٩٥١٥٩٢٤٩٥٦٨١٤١٧٧٠٢٣٧١٣١٣٦٨٢٢٦٩٤كلیة اآلداب
٣١٨٩٤٣٠٥٧٤٩٤١٦٨٢٤٠٠٠٥١٩٤٠٧٩٢٦١٥٨٢٣٨٤٦٧كلیة األعمال

١٧٦٢١٧٢١٣٤٨٣٤٠٥٤٥٠٠٠٢٩٠١١٢٤٠٢٥٩١٧٧٦٤٠٠٦كلیة التربیة الریاضیة
٢١٦١٢٧٧٥٤٩٣٦١١٢٤٦١٠٢٠٩٢٣١٤٤٠٥١١١٦٥٤٠٤كلیة التمریض
٣٢٧٥٢٧٢٢٥٩٩٧٧٨٢٨٠٠٠٠٥٢٨١٩٣٧٢١٤١٥٦٨٠٣كلیة الحقوق

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٤١١١٥٠٠٠١٥معھد دراسات اإلسالم في العالم المعاصر 
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢١٤٧٦٨٠٠٠٦٨كلیة الدراسات الدولیة
٠٠٠١٠١٠٠٠٨٤١٥٢٢٣٦٠٠٠٢٣٧كلیة الدراسات العلیا

٣٠١٦٤٠٦٩٧٠٨٥١١٨٤٢١٦٠٠٠٠٦٥٥٢٨٥٩٤٠٨٥٢٦١١١٨٢٩٦كلیة الزراعة
٣٢٢٨٥٧٦٧٨٩٩٥٢٦٧٣٣٧٣٦٣١٣٦٩٠٣٢٣١١١٣٤٢٤٠٣٥٢٧٥١٠٥٧٣كلیة الشریعة
٩٩٣٢٣٤٨٣٣٤١٤٢٦٠٠٠٨٠١٥٦٢٣٦١٥٦٣٥٨٩كلیة الصیدلة
١٩٠٣١٠١٠٢٩١٣٣٦٩٠٠٠٦٠٢٤١٥١٠١٧٠٠٠٣٩٣٩كلیة الطب
٣٩٩١٩٠١٥١٣٠٠٦٩٢٣٠١٢٢١٢٢٢٢٣٣٤٥١٠٥٨٥٦٢١٦٢٠١٣٠٥٥١٨٥١٥٢٧٨كلیة العلوم

٤٨٨٤١٠٩٥٩١٥٨٤٣١٩٥١٣٣٣٢٨٤١٢١٢٤٣٤٦٥٥٥١٩٧٠١٥٩١٣٥٦١٣٥٩١٩٣٥٥٢٢٦٨٣٩كلیة العلوم التربویة
٥٧١٠٧٨١١٣٥٠٠٠٠٠٠٢٣٥٠٠٠١١٤٠كلیة الفنون والتصمیم
٣١٤١٣٣٤١٦٤٨٣٥٨٠٠٠٢١٥٧٧٨٠٠٠١٧٣٤كلیة اللغات األجنبیة

٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٥١٢٢٧٠٠٠٢٧المعھد الدولي لتعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرھا
٧٨١١٤٤٨٤١٢٢٩٥١٠٩١٠١١٩٠٠٠١٠٧١٣٢٩١٤٠٠٣٤١٠٤٤١٣٨٥٨كلیة الھندسة والتكنولوجیا

١٥٩١١٧٠٣٣٢٩٤١٩٠٤٣٤٦٢٤١٤٩٢٣٦٣٨٥١٥٠١٤٣٢٩٣٠٠٠٤٥٩٦كلیة الملك عبد اهللا الثاني لتكنولوجیا المعلومات
٦٩٩١١٥٠١٨٤٩٠٠٠٠٠٠١٢١٥٢٧٠٠٠١٨٧٦كلیة طب األسنان
١٨٩٥٩٥٧٨٤١٢٣٠٠٠١٨٣٠٤٨٠٠٠٨٣٥كلیة علوم التأھیل

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٤٣٣٣٧٠٠٠٣٧مركز دراسات المرأة
٣١٦٨٩٩٠١١٠٠٠٣٥٨٠٠٠١٠٨معھد اآلثار

١٧٦٣٨٠٠٠٠٠٠٠٣٦٩٠٠٠٨٩معھد العمل االجتماعي
٦٨٥٥٤٦٣٧١١٤٩٢١١١٦٨١٧٩٠٠٠٥٨٤١٨٦٧٧٠٠٠٠١٢٤٤١كلیة االقتصاد والعلوم االداریة (سابقًا)

١٧٤٣٣٩٤٢٥٦٨٥٦٤١٠٠٠٠١٠٥٩٣٦٠٣١٠٠٣٦١٣٦٦٤٣٤كلیة العلوم االجتماعیة واالنسانیة (سابقًا)
٥٣٤٩٥٧٨٠٩٦١٣١٥٩١١٣٠٣٨٤٦٢١٤٩٤٤٨٤٢٩٧١٧٤٥٥٩٧٧٢٦٦١٩١٦٣٩١١٢٦٩٥٢٨١٧٩٧١٥٩٣٨٣المجموع العام

اعداد الخريجین منذ نشأة الجامعة ولغاية العام الدراسي ٢٠١٢/٢٠١١

المجموع الكلیة
العام

دكتوراهدبلوم مھنيدبلوم عاليالبكالوریوس ماجستیر
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4596
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835

37

108
89

12441
6434

٢٠١٢/٢٠١١خریجي الجامعة االردنیة منذ تأسیس الجامعة ولغایة العام الدراسي 

كلیة العلوم كلیة العلوم التربویة كلیة الفنون والتصمیم

كلیة اللغات األجنبیة المعھد الدولي لتعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرھا كلیة الھندسة والتكنولوجیا

كلیة الملك عبد اهللا الثاني لتكنولوجیا المعلومات كلیة طب األسنان كلیة علوم التأھیل

مركز دراسات المرأة معھد اآلثار معھد العمل االجتماعي

)سابقًا(كلیة االقتصاد والعلوم االداریة  )سابقًا(كلیة العلوم االجتماعیة واالنسانیة 
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٢٠١٢/٢٠١١خریجي الجامعة االردنیة منذ تأسیس الجامعة ولغایة العام الدراسي 
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كلیة التمریض كلیة الحقوق معھد دراسات اإلسالم في العالم المعاصر 

كلیة الدراسات الدولیة كلیة الدراسات العلیا كلیة الزراعة
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كلیة العلوم كلیة العلوم التربویة كلیة الفنون والتصمیم

كلیة اللغات األجنبیة المعھد الدولي لتعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرھا كلیة الھندسة والتكنولوجیا

كلیة الملك عبد اهللا الثاني لتكنولوجیا المعلومات كلیة طب األسنان كلیة علوم التأھیل

مركز دراسات المرأة معھد اآلثار معھد العمل االجتماعي
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البیانالبند

١٠٦عدد االبحاث المدعومة

٩٩٣,٨٧٦قیمة الدعم لھذه االبحاث

عدد االبحاث التي تم زیادة 
٢٦مخصصاتھا

قیمة الدعم لزیادة 
٧٠,٧٥٠المخصصات

١٧٩,٣٢٨قیمة دعم االبحاث الطالبیة

١.٢٤٣.٩٥٤المجموع النھائي لالنفاق

القیمة االجمالیة بالدینارالسنة

٢٠٠٨٩٤٣,٥٨٣

٢٠٠٩١,٢١٩,٠٩٥

٢٠١٠٨٠١,٣٠٧

٢٠١١١,٢٤٣,٩٥٤

معدل االنفاق على البحث العلمي للعام 
٢٠١٢/٢٠١١

قیمة االنفاق على البحث العلمي منذ العام 
ولغایة ٢٠١١ ٢٠٠٨
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