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إعداد :دائرة ضمان الجودة والتخطيط

تاريخ التحديث2015/11/05 :

عدد طلبة البكالوريوس16130 :

عدد طلبة الدبلــــوم58 :

عدد طلبة الماجســـتير973 :

متوسط عدد الطلبة في الصف 40 :طالب

نسبة الطلبة الذكور إلى اإلناث55 :45 :

عدد طلبة البرنامج الدولي (ماجستير):
420

عدد الطلبة الوافدين1786 :

عدد أعضاء الهيئة التدريسية379 :

عدد أعضاء الهيئة االداريـــة952 :

نسبة المدرسين إلى الطلبـــــة48 : 01 :

المراكز والوحدات

العمادات والمعاهد

الكليات

الدوائر

عمادة البحث العلمي

مركز التميز واإلبداع

دائرة ضمان الجودة والتخطيط

الدائرة المالية

كلية األميرة سلمى بنت عبد اهلل للتمريض

عمادة الدراسات العليا

مركز بحوث الطاقة

دائرة اإلنتاج والتصنيع

دائرة الشؤون القانونية

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

مركز تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس

دائرة الهندسة والصيانة

المكتبة الهاشمية

كلية الهندسة

مركز إحياء التراث اإلسالمي

دائرة الشؤون اإلدارية

دائرة مكتب الرئيس

كلية العلوم

مركز بحوث المياه والبيئة والمناطق الجافة

دائرة القبول والتسجيل

دائرة االستثمار

كلية إدارة المال واألعمال

مركز اللغات

دائرة اللوازم والمشتريات

دائرة العالقات العامة

كلية الشريعة

المركز الثقافي اإلسالمي

دائرة الزراعة والمياه والري

دائرة شؤون العاملين

كلية العلوم التربوية

مركز االستشارات والخدمات الفنية وتنمية المجتمع

دائرة العطاءات

دائرة الخدمات العامة

كلية القانون

وحدة االمتحانات المحوسبة

دائرة الرقابة والتدقيق المالي واإلداري

وحدة الدراسات العمانية

دائرة األمن الجامعي والسالمة العامة

مركز الحاسوب يضم الدوائر التالية:

دائرة أمانة سر المجالس

عمادة شؤون الطلبة وتضم الدوائر التالية:
 .1دائرة النشاط الثقافي واالجتماعي
 .2دائرة النشاط الرياضي
 .3دائرة الخدمات والرعاية الطالبية
 .4دائرة الخريجين
 .5دائرة مكتب الطلبة الوافدين
 .6دائرة اإلرشاد التربوي واالجتماعي
 .7مكتب صندوق الملك عبداهلل الثاني
للتنمية

معهد بيت الحكمة
المعهد العالي للدراسات اإلسالمية

.1
.2
.3
.4

دائرة البرمجة
دائرة الدعم الفني
دائرة األنظمة والشبكات
دائرة الحماية وضبط الجودة

كلية األمير الحسين بن عبد اهلل لتكنولوجيا المعلومات

عدد القاعات التدريسية 120 :قاعة
عدد المختبرات الحاسوبية 46 :مختبر
2

مســــــاحــــــة الجـــــــــامعــــــــــــة7173388 :م
مساحة األراضي المقام عليها البنـــــاء 80000 :م

2
2

مســــــاحــــــة مسطحـــــات األبنيــــة 15600 :م

عدد األشجار الحرجيـــــة 130000 :شجرة
عدد أشجار الزيتـــــــــون 32000 :شجرة
عدد المبانـــــــــــــــــــــي:

 113مبنى

التخصصات التي تدرس لمرحلة البكالوريوس حسب الكلية:
الكلية

التخصصات

كلية الشريعة
كلية القانون
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
كلية العلوم
كلية إدارة المال واألعمال
كلية الهندسة
كلية األمير الحسين بن عبداهلل
لتكنولوجيا المعلومات
كلية األميرة سلمى بنت عبداهلل
للتمريض
كلية العلوم التربوية
معهد بيت الحكمة
معهد علوم األرض والبيئة

أصول الدين

اإلمامة والوعظ واإلرشاد

المجموع

الفقه وأًصوله
القانون
اللغة االنجليزية وآدابها
الفيزياء
نظم المعلومات المالية
والمصرفية
هندسة المساحة

اللغة الفرنسية وآدابها
العلوم الحياتية

اللغة العربية وآدابها
الكيمياء

التاريخ
الرياضيات

إيطالي -انجليزي
التحاليل الطبية

المحاسبة وقانون األعمال

نظم المعلومات المحاسبية

التمويل والمصارف

إدارة األعمال

هندسة العمارة

الهندسة المدنية

هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة

نظم المعلومات الحاسوبية

نظم المعلومات اإلدارية

علم الحاسوب

3
1
6
5

اسباني -انجليزي
اقتصاديات المال
واألعمال

المحاسبة

7
4
3
1

التمريض
التربية الخاصة

تربية طفل
العلوم السياسية
نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد
علوم الطيران

معلم الصف

4
1
2
2
39

التربية البدنية

علوم األرض والبيئة التطبيقية
المراقبة والمالحة الجوية

المجموع الكلي
التخصصات التي تدرس لمرحلة الدبلوم حسب الكلية:
الكلية

التخصصات
دبلوم التربية

كلية العلوم التربوية

المجموع

دبلوم صعوبات التعلم

3

اإلدارة المدرسية

التخصصات التي تدرس لمرحلة الماجستير حسب الكلية:
الكلية
كلية الشريعة
كلية القانون
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
كلية العلوم
كلية إدارة المال واألعمال
كلية األمير الحسين بن عبداهلل لتكنولوجيا
المعلومات
كلية العلوم التربوية
معهد الفلك وعلوم الفضاء
المعهد العالي للدراسات اإلسالمية
معهد بيت الحكمة
معهد علوم األرض والبيئة

التخصصات
الفقه وأًصوله
القانون
التاريخ
الفيزياء
االقتصاد والتعاون الدولي

أصول الدين
الملكية الفكرية
اللغة العربية وآدابها
العلوم الحياتية
اقتصاديات المال واألعمال

علم الحاسوب

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التربية
المناهج والتدريس  /الرياضيات
المناهج والتدريس  /اللغة االنجليزية

اإلدارة التربوية
المناهج والتدريس  /العلوم
علم الفلك
االقتصاد والمصارف اإلسالمية
العلوم السياسية
الجيولوجيا التطبيقية
موارد المياه والبيئة
المجموع الكلي

المجموع

القضاء الشرعي
اللغة االنجليزية/اللغويات
الرياضيات
الكيمياء
اإلدارة العامة
إدارة األعمال

اللغة االنجليزية /االدب والنقد
التمويل والمصارف

المحاسبة

المناهج والتدريس/اللغة العربية
تعليم اللغة االنجليزية بالحاسوب
المناهج والتدريس  /الدراسات االجتماعية
المناهج العامة
مناهج التربية االسالمية واساليب تدريسها

3
2
4
4
6
2
8
1
2
1
2
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التخصصات التي تدرس لمرحلة الدكتوراه حسب الكلية:
التخصصات

الكلية

المجموع

كلية اآلداب

اللغة العربية

1

كلية الشريعة

الفقه واصوله

1
المجموع الكلي

2

