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 1992سنة التأسيس: 

 المفرق - الموقع الجغرافي: األردن

 طبيعة المؤسسة: رسمية 

 مصدر التمويل: حكومي

 10/10/2018 تاريخ التحديث:

 54:  46 نسبة الطلبة الذكور إلى اإلناث: 67ـــــــــــــوراه: ـتـــطلبة الدكعدد  2379 اجســـتير: ــــعدد طلبة الم 176: العالي ومعدد طلبة الدبل 18252وس: ـــــــوريــــالـــــعدد طلبة البك

 51:  01 ــــة:ـنسبة المدرسين إلى الطلبـ 886عدد أعضاء الهيئة االداريـــة:  407 عدد أعضاء الهيئة التدريسية: 1708ن: ــعدد الطلبة الوافدي 402 عدد طلبة البرنامج الدولي )ماجستير(:

 رـــــــــــــــــــــالدوائ  داتـــــــــــز والوحـــــــــــالمراك اهدـــــــادات والمعـــــالعم اتـــــــــــــــــــــــــالكلي

 يـــــــــــث العلمـــــــــــــادة البحــــــــــــــعم ةـــــــــــعــريـــــــــة الشــــــــــــــكلي
 ةــــــــاليــــرة المــــالدائ دائرة ضمان الجودة والتخطيط  داعــــــــــــــــز واإلبـــــــــــــز التميـــــــركــــم

 اءاتـــــــرة العطـــــــدائ ســـب الرئيــــــــرة مكتـــــدائ ةـــــــــاقـــــــــوث الطــــــــــــــز بحـــــــركــــم

 اـــــــــــــات العليــــــــادة الدراســــــــــــــعم ونـــــــــــــانـــــــــــة القــــــــــــــكلي
 ميةـــــــة الهاشـــــالمكتب اج والتصنيعــــــرة اإلنتـــــدائ ز تطوير أداء أعضاء هيئة التدريســـــــركــــم

 الصنـــــاديــــقرة ـــــدائ ة والصيانةــــرة الهندســـــدائ يـــالمــــراث اإلســـــاء التــــــز إحيـــــــركــــم

 ة اآلداب والعلوم اإلنسانيةــــــــــــــكلي
 عمادة شؤون الطلبة وتضم الدوائر التالية:

 اعيـاط الثقافي واالجتمــرة النشـــــدائ .1

 ي ــــــــاضــاط الريــــــــــرة النشـــــدائ .2

 ةـــات والرعاية الطالبيـرة الخدمـــــدائ .3

 نـــــــــــــجيـريـــــــــرة الخـــــــــــــدائ .4

 نــــة الوافديـــــــــرة مكتب الطلبـــــدائ .5

 اد التربوي واالجتماعيـرة اإلرشـــــدائ .6

مكتب صندوق الملك عبداهلل الثاني  .7

 للتنمية

 تثمارــــــــــرة االســـــدائ ؤون اإلداريةـــــــرة الشـــــدائ ز بحوث المياه والبيئة والمناطق الجافةـــــــركــــم

 ةـرة العالقات العامـــــدائ جيلـــــرة القبول  والتســـــدائ اتــــــــــــــــــــــغــــز اللـــــــــــــركـــــــــم

 ومــــــــــــلـــــــــــــــة العــــــــــــــكلي
 ؤون العاملينـرة شـــــدائ ترياتــرة اللوازم والمشـــــدائ يــالمـــــــــــــــي اإلســافـــــــز الثقـــــــركــالم

 ةـرة الخدمات العامـــــدائ ؤون القانونيةـــــرة الشـــــدائ مركز االستشارات والخدمات الفنية وتنمية المجتمع

 الـــال واألعمــة إدارة المــــــــــــــكلي
 ةــــــالمحوسبات ـــــــــــدة االمتحانــــــــــــوح

 ريــــاه والـــــــة والميــــــدائرة الزراع

 دائرة الرقابة والتدقيق المالي واإلداري

 المة العامةـــدائرة األمن الجامعي والس ةـــــانيــــات العمـــــــــــــدة الدراســــــــــــوح

 ةــــــــــــــدســـــــــــة الهنــــــــــــــكلي
 يضم الدوائر التالية: ووب ـــــالحاسز ـــــــركــــم

 

 ةــــــــرمجــــــرة البـــــــدائ .1

 ي ــــم الفنـــــرة الدعـــــــدائ .2

 رة األنظمة والشبكات ـــــــدائ .3

 دائرة الحماية وضبط الجودة .4

 ســــــر المجالـــــة ســــــرة أمانـــــدائ

 

اهلل  دن عبـالحسين ب ة األميرــــــــــــــكلي

 اتــــــــومـــــــا المعلــــوجيـــولــــــلتكن
 

 مبنى 113ـي:    ــعدد المبانــــــــــــــــــــ

 قاعة 129ة: ــــعدد القاعات التدريسي

كلية األميرة سلمى بنت عبد اهلل 

 ضــــــــــــــــللتمري

 مختبر 62عدد المختبرات الحاسوبية:   الحكمـــــــــــةـــت ــــمعهــــــــد بيـــــ

 والبيئـــــــــــة رضاأل علــــــــــومـد معهـــــــ

 

م 7173388  :ةمســــــاحـــة الجــــامعـــــــــ
2

 شجرة 130000ـة:  ــشجار الحرجيــــعدد األ 

 المعهــــــد العالي للدراســــــات اإلســــــالمية كليــــــــــــــة العلــــــــــوم التربويـــــــــة
م 80000اء: حة األراضي المقام عليها البنمسا

2
 شجرة 32000ون:   ــعدد أشجار الزيتـــــــــ 

م 15600ــة:   ــاحـــــة مسطحــات األبنيـمســــ
2

  

 معهــــــــد الفـــــلك وعلـــــــــوم الفضــــــــاء علــــــــــــوم الطيـــــــــرانة ــــــــــــــكلي
 

  

http://www.aabu.edu.jo/
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 التخصصات التي تدرس لمرحلة البكالوريوس حسب الكلية:

 المجموع اتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتخصص / المعهــــــــد ةـــــــالكلي

 3     اإلمامة والوعظ واإلرشاد أصول الدين الفقه وًأصوله ةـــــــــعــريـــــــة الشـــــــــــكلي

 1       القانون ونــــــــــانــــــــة القـــــــــــكلي

 انجليزي -اسباني انجليزي -إيطالي اللغة الفرنسية وآدابها اللغة االنجليزية وآدابها اللغة العربية وآدابها ة اآلداب والعلوم اإلنسانيةـــكلي
 -يفرنس

 انجليزي

الجغرافية 

 التطبيقية
 8 التاريخ

 5  العلوم الطبية المخبرية العلوم الحياتية الكيمياء الفيزياء الرياضيات ومـــــــــلــــــــــة العـــــــــــكلي

 الـال واألعمـالمة إدارة ــــــكلي
نظمممممممممممم المعلوممممممممممممات  

 المالية والمصرفية
 ون األعمالنالمحاسبة وقا

نظمممممممممممممم المعلوممممممممممممممات  

 المحاسبية

التمويل 

 والمصارف
 7 المحاسبة اقتصاديات المال واألعمال إدارة األعمال

 4    هندسة المساحة ندسة الطاقة المتجددةه الهندسة المدنية هندسة العمارة ةــــــــــــدســــــة الهنــــــــكلي

اهلل دن عبـة األمير الحسين بـكلي

 اتــــــا المعلومــــــولوجيـلتكن
 3     نظم المعلومات اإلدارية نظم المعلومات الحاسوبية علم الحاسوب

كلية األميرة سلمى بنت عبد اهلل 

 للتمريض
 1       التمريض

 4    التربية البدنية معلم الصف التربية الخاصة تربية طفل العـلـــوم التربويـــــــةة ــــــكلي

 2      المراقبة والمالحة الجوية علوم الطيران علـــــــوم الطيــــــرانة ــــــكلي

 1      العلوم السياسية معهـــــد بيـــــت الحكمـــــــــــة

 2    علوم األرض والبيئة التطبيقية واالستشعار عن بعدنظم المعلومات  الجغرافية  معهـــــد علوم األرض والبيئــة

 41 المجموع الكلي

  

 

 

 وم حسب الكلية:ـــــــــالتخصصات التي تدرس لمرحلة الدبل

 المجموع اتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتخصص / المعهــــــــد ةـــــــالكلي

 3 اإلدارة المدرسيةدبلوم  دبلوم صعوبات التعلم دبلوم التربية العـلـــوم التربويـــــــةة ــــــكلي

 

  



 
3 

 

 

 حسب الكلية: تيرــــماجسالتخصصات التي تدرس لمرحلة ال

 المجموع اتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتخصص / المعهــــــــد ةـــــــالكلي

 3    القضاء الشرعي أصول الدين الفقه وًأصوله ةـــــــــعــريـــــــة الشــــــــــــكلي

 2     الفكرية الملكية القانون ونـــــــــــانــــــــة القــــــــــــكلي

 4  / االدب والنقد اللغة االنجليزية اللغويات / اللغة االنجليزية اللغة العربية وآدابها التاريخ ة اآلداب والعلوم اإلنسانيةـــــكلي

 4   الرياضيات الكيمياء العلوم الحياتية الفيزياء ومـــــــــــلــــــــــة العــــــــــــكلي

 6 المحاسبة التمويل والمصارف اإلدارة العامة إدارة األعمال اقتصاديات المال واألعمال االقتصاد والتعاون الدولي الـال واألعمـإدارة المة ــــــــــكلي

اهلل دن عبـة األمير الحسين بــــكلي

 اتــــــومــا المعلــــــوجيــولـلتكن
 علم الحاسوب

تكنولوجيممممممممممممممممما المعلوممممممممممممممممممات 

 التربيةواالتصاالت في 
    2 

ة رـــــــــــــة األميــــــــــــكلي

 ســلمـى بنت عبداهلل للتمـــريض

/  تمريض صحة البالغين

 العناية الحثيثة
     1 

 العـلـــوم التربويـــــــةة ــــــــــكلي
  التربويــةالسياسات  المناهج والتدريس/اللغة العربية المناهج والتدريس/الرياضيات اإلدارة التربوية

8 
  المناهج والتدريس/الدراسات االجتماعية المناهج العامةالمناهج والتدريس/ المناهج والتدريس/اللغة االنجليزية المناهج والتدريس/العلوم

 1      العلوم السياسية ةــــــــــــــــت الحكمــــــد بيـــمعه

 2     الجيولوجيا التطبيقية المياه والبيئةموارد  ةــــوم األرض والبيئــــد علـــمعه

 1      علم الفلك اءــــوم الفضــد الفلك وعلـــــمعه

 المعهد العالي للدراسات اإلسالمية
االقتصمممممممماد والمصمممممممممارف  

 اإلسالمية

منممممممممماهج التربيمممممممممة االسمممممممممالمية  

 واساليب تدريسها
    2 

 36 المجموع الكلي

 

 

 وراه حسب الكلية:ـــــالتخصصات التي تدرس لمرحلة الدكت

 المجموع اتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتخصص ةــــــــــــــالكلي

 1   الفقه واصوله ةــــــــــعــريـــــــة الشــــــــــــكلي

 1   اللغة العربية ة اآلداب والعلوم اإلنسانيةـــــــكلي

 2 المجموع الكلي
 


