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الكليـــــــــــــــــــــــــات

العمـــــادات والمعـــــــاهد

كليــــــــــــــة الشـــــــــريــعـــــــــــة

عمــــــــــــــادة البحـــــــــــــث العلمـــــــــــي

كليــــــــــــــة القـــــــــــانـــــــــــــون

عمــــــــــــــادة الدراســــــــات العليـــــــــــــا

كليــــــــــــــة اآلداب والعلوم اإلنسانية

عمادة شؤون الطلبة وتضم الدوائر التالية:

كليــــــــــــــة العـــــــــــــــلــــــــــــوم
كليــــــــــــــة إدارة المــال واألعمـــال
كليــــــــــــــة الهنـــــــــــدســــــــــــــة
كليــــــــــــــة األمير الحسين بـن عبد اهلل
لتكنــــــولـــوجيــــا المعلـــــــومــــــــات

 .1دائـــــرة النشــاط الثقافي واالجتمـاعي
 .2دائـــــرة النشــــــــــاط الريــاضــــــــي
 .3دائـــــرة الخدمـات والرعاية الطالبيـــة
 .4دائـــــــــــــرة الخـــــــــريـجيـــــــــــــن
 .5دائـــــرة مكتب الطلبـــــــــة الوافديــــن
 .6دائـــــرة اإلرشـاد التربوي واالجتماعي
 .7مكتب صندوق الملك عبداهلل الثاني
للتنمية

كلية األميرة سلمى بنت عبد اهلل
للتمريــــــــــــــــض

معهــــــــد علــــــــــوم األرض والبيئـــــــــــة

كليــــــــــــــة العلــــــــــوم التربويـــــــــة

المعهــــــد العالي للدراســــــات اإلســــــالمية

كليــــــــــــــة علــــــــــــوم الطيـــــــــران

معهــــــــد الفـــــلك وعلـــــــــوم الفضــــــــاء

الدوائـــــــــــــــــــــر

المراكـــــــــــز والوحـــــــــــدات

دائرة ضمان الجودة والتخطيط الدائــــرة المــــاليــــــــة
دائـــــرة مكتــــــــب الرئيـــس دائـــــــرة العطـــــــاءات
دائـــــرة اإلنتــــــاج والتصنيع المكتبـــــة الهاشـــــــمية
دائـــــرة الهندســــة والصيانة دائـــــرة الصنـــــاديــــق
دائـــــرة الشـــــــؤون اإلدارية دائـــــرة االســــــــــتثمار
دائـــــرة القبول والتســـــجيل دائـــــرة العالقات العامـة
دائـــــرة اللوازم والمشــتريات دائـــــرة شـؤون العاملين
دائـــــرة الشـــــؤون القانونية دائـــــرة الخدمات العامـة
دائرة الزراعــــــة والميـــــــاه والــــري
دائرة الرقابة والتدقيق المالي واإلداري
دائرة األمن الجامعي والســـالمة العامة

مــــركـــــــز التميـــــــــــــز واإلبــــــــــــــــداع
مــــركـــــــز بحــــــــــــــوث الطـــــــــاقـــــــــة
مــــركـــــــز تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس
مــــركـــــــز إحيــــــاء التـــــراث اإلســــالمـــي
مــــركـــــــز بحوث المياه والبيئة والمناطق الجافة
مـــــــــركـــــــــــــز اللــــغــــــــــــــــــــــات
المــركـــــــز الثقـــــــافــي اإلســـــــــــــــالمــي
مركز االستشارات والخدمات الفنية وتنمية المجتمع
وحــــــــــــدة االمتحانـــــــــــات المحوسبــــــة
وحــــــــــــدة الدراســـــــــــــات العمــــانيـــــة
مــــركـــــــز الحاســـــوب ويضم الدوائر التالية:
.1
.2
.3
.4

دائـــــرة أمانــــــة ســـــر المجالــــــس

دائـــــــرة البــــــرمجــــــــة
دائـــــــرة الدعـــــم الفنــــي
دائـــــــرة األنظمة والشبكات
دائرة الحماية وضبط الجودة

عدد المبانـــــــــــــــــــــــي 113 :مبنى
عدد القاعات التدريسيــــة 129 :قاعة
عدد المختبرات الحاسوبية 62 :مختبر

معهــــــــد بيــــــــــــت الحكمـــــــــــة
2

مســــــاحـــة الجــــامعـــــــــة 7173388 :م

مساحة األراضي المقام عليها البناء 80000 :م

عدد األشجار الحرجيـــــــة 130000 :شجرة
2

مســــــاحـــــة مسطحــات األبنيـــة 15600 :م

2

عدد أشجار الزيتـــــــــــون 32000 :شجرة

التخصصات التي تدرس لمرحلة البكالوريوس حسب الكلية:
الكليـــــــة  /المعهــــــــد

التخصصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

كليـــــــــــة الشـــــــريــعـــــــــة

الفقه وأًصوله

كليـــــــــــة القــــــــانــــــــــون

القانون

أصول الدين

المجموع
3

اإلمامة والوعظ واإلرشاد

1
فرنسي-
انجليزي

كليـــة اآلداب والعلوم اإلنسانية

اللغة العربية وآدابها

اللغة االنجليزية وآدابها

اللغة الفرنسية وآدابها

إيطالي -انجليزي

اسباني -انجليزي

كليـــــــــــة العــــــــــلـــــــــوم

الرياضيات

الفيزياء

الكيمياء

العلوم الحياتية

العلوم الطبية المخبرية

كليــــــة إدارة المـال واألعمـال

نظمممممممممممم المعلوممممممممممممات
المالية والمصرفية

المحاسبة وقانون األعمال

نظمممممممممممممم المعلوممممممممممممممات التمويل
والمصارف
المحاسبية

كليــــــــة الهنــــــدســــــــــــة

هندسة العمارة

الهندسة المدنية

هندسة الطاقة المتجددة

علم الحاسوب

نظم المعلومات الحاسوبية

نظم المعلومات اإلدارية

كليـة األمير الحسين بـن عبداهلل
لتكنـولوجيــــــا المعلومــــــات
كلية األميرة سلمى بنت عبد اهلل
للتمريض
كليــــــة العـلـــوم التربويـــــــة

تربية طفل

التربية الخاصة

كليــــــة علـــــــوم الطيــــــران

علوم الطيران

المراقبة والمالحة الجوية

معهـــــد بيـــــت الحكمـــــــــــة

العلوم السياسية

معهـــــد علوم األرض والبيئــة

نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد

إدارة األعمال

الجغرافية
التطبيقية

اقتصاديات المال واألعمال

التاريخ

8
5

المحاسبة

7
4

هندسة المساحة

3
1

التمريض
معلم الصف

4

التربية البدنية

2
1
2

علوم األرض والبيئة التطبيقية

41

المجموع الكلي

التخصصات التي تدرس لمرحلة الدبلـــــــــوم حسب الكلية:
الكليـــــــة  /المعهــــــــد
كليــــــة العـلـــوم التربويـــــــة

التخصصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
دبلوم التربية

دبلوم صعوبات التعلم

المجموع
دبلوم اإلدارة المدرسية

2

3

التخصصات التي تدرس لمرحلة الماجســــتير حسب الكلية:
الكليـــــــة  /المعهــــــــد

التخصصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

كليــــــــــــة الشـــــــريــعـــــــــة

الفقه وأًصوله

أصول الدين

كليــــــــــــة القــــــــانـــــــــــون

القانون

الملكية الفكرية

المجموع
3

القضاء الشرعي

2

كليـــــة اآلداب والعلوم اإلنسانية

التاريخ

اللغة العربية وآدابها

اللغة االنجليزية  /اللغويات

اللغة االنجليزية  /االدب والنقد

4

كليــــــــــــة العــــــــــلـــــــــــوم

الفيزياء

العلوم الحياتية

الكيمياء

الرياضيات

4

كليــــــــــة إدارة المـال واألعمـال

االقتصاد والتعاون الدولي

كليــــة األمير الحسين بـن عبداهلل
لتكنـولــوجيــــــا المعلــومــــــات

علم الحاسوب

اقتصاديات المال واألعمال
تكنولوجيممممممممممممممممما المعلوممممممممممممممممممات
واالتصاالت في التربية

إدارة األعمال

اإلدارة العامة

كليــــــــــــة األميـــــــــــــرة
ســلمـى بنت عبداهلل للتمـــريض

تمريض صحة البالغين /
العناية الحثيثة

كليــــــــــة العـلـــوم التربويـــــــة

2
1

اإلدارة التربوية

المناهج والتدريس/الرياضيات

المناهج والتدريس/العلوم

المناهج والتدريس/اللغة االنجليزية المناهج والتدريس/المناهج العامة

معهـــد بيــــــت الحكمــــــــــــــــة

العلوم السياسية

معهـــد علــــوم األرض والبيئــــة

موارد المياه والبيئة

معهـــــد الفلك وعلــوم الفضــــاء

علم الفلك

المعهد العالي للدراسات اإلسالمية

االقتصمممممممماد والمصمممممممممارف
اإلسالمية

التمويل والمصارف

المحاسبة

6

المناهج والتدريس/اللغة العربية

السياسات التربويــة
المناهج والتدريس/الدراسات االجتماعية

8
1
2

الجيولوجيا التطبيقية

1
منممممممممماهج التربيمممممممممة االسمممممممممالمية
واساليب تدريسها

2

المجموع الكلي

36

التخصصات التي تدرس لمرحلة الدكتـــــوراه حسب الكلية:
التخصصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

الكليــــــــــــــة

المجموع

كليــــــــــــة الشـــــــريــعــــــــــة

الفقه واصوله

1

كليـــــــة اآلداب والعلوم اإلنسانية

اللغة العربية

1
المجموع الكلي

3

2

