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ت�ضع بني  �أن  �لبيت  �آل  و�لتخطيط يف جامعة  د�ئرة �ضمان �جلودة  ي�ضر 

و�قع  من   2012/2011 �جلامعي  للعام  تعريفية  �إح�ضائية  ن�ضرة  �أيديكم 

�جلامعة تت�ضمن جمموعة من �حلقائق و�لأرقام و�لر�ضومات �لبيانية و�لتي 

ت�ضمل �لكادر �لوظيفي من �أع�ضاء �لهيئتني �لتدري�ضية و�لإد�رية، �إ�ضافة �إىل 

ومباين  �حلا�ضوب  وخمترب�ت  ومكتبتها  �جلامعة  بطلبة  تتعلق  �إح�ضائيات 

من  ��ضتخر�جها  �ملعلومات مت  باأن هذه  �لعلم  مع  وم�ضاحات �جلامعة، هذ� 

قاعدة بيانات �جلامعة بتاريخ 2012/4/1م. 

�آملني �أن نكون قد وفقنا يف تقدمي �جلامعة من خالل �لأرقام و�حلقائق 

�لتي تزخر بها.

د�ئرة �ضمان �جلودة و�لتخطيط

املقــــــــدمة
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املحتويات

ال�ضفحةاملو�ضوعت

9توزيع اأع�ضاء هيئة التدري�س ح�ضب الرتبة الأكادميية واجلن�س 1

10توزيع اأع�ضاء هيئة التدري�س ح�ضب املوؤهل العلمي واجلن�س2

11توزيع اأع�ضاء هيئة التدري�س ح�ضب الكليات واجلن�س 3

12توزيع اأع�ضاء هيئة التدري�س ح�ضب اجلن�ضية واجلن�س4

13توزيع اأع�ضاء الهيئة الإدارية ح�ضب املوؤهل العلمي واجلن�س  5

14توزيع اأع�ضاء الهيئة الإدارية ح�ضب اجلن�ضية واجلن�س6

15توزيع اأع�ضاء الهيئة الإدارية ح�ضب الدرجة واجلن�س7

16توزيع اأع�ضاء الهيئة الإدارية ح�ضب اجلهة واجلن�س8

18توزيع اأعداد طلبة البكالوريو�س ح�ضب الكليات واجلن�س9

19توزيع اأعداد طلبة الدرا�ضات العليا ح�ضب الكليات واجلن�س10

20توزيع اأعداد الطلبة الوافدين ح�ضب اجلن�ضية واجلن�س11

21تطور اأعداد خريجي طلبة البكالوريو�س ح�ضب �ضنوات التخرج واجلن�س من العام 1997 - 122011

132012   - 22تطور اأعداد طلبة البكالوريو�س املقبولني يف اجلامعة من 1994 

23املجموع العام لأعداد الطلبة موزعني ح�ضب اجلن�س  14

24املجموع العام لأعداد الطلبة موزعني ح�ضب الدرجة واجلن�س15

25توزيع الطلبة ح�ضب املحافظات16

26املوفدون واملر�ضحون للإيفاد للح�ضول على درجة الدكتوراه موزعني ح�ضب الكليات17

27توزيع القاعات واملختربات احلا�ضوبية ح�ضب الكليات واملباين18

28توزيع اأجهزة احلا�ضوب وملحقاتها يف اجلامعة با�ضتثناء املختربات19

30موجودات املكتبة الها�ضمية من الكتب والدوريات20

31احلرم اجلامعي21

32الإنتاج الزراعي22
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توزيع أعضاء هيئة التدريس حسب الرتبة األكاديمية والجنس 

الدرجة

اجلن�س

املجموع

اأنثىذكر

27128اأ�ضتاذ

90595اأ�ضتاذ م�ضارك

12822150اأ�ضتاذ م�ضاعد

191938مدر�س

2911مدر�س م�ضاعد

26656322املجموع
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توزيع أعضاء هيئة التدريس حسب املؤهل العلمي والجنس 

املوؤهل العلمي

اجلن�س

املجموع

اأنثىذكر

24528273دكتوراه

212849ماج�ضتري

26656322املجموع
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توزيع أعضاء هيئة التدريس حسب الكليات والجنس

الكلية

اجلن�س

املجموع

اأنثىذكر

24024كلية اإدارة املال والأعمال

32739كلية الآداب والعلوم الإن�ضانية

20323كلية الأمري احل�ضني بن عبد اهلل لتكنولوجيا املعلومات

101727كلية الأمرية �ضلمى بنت عبد اهلل للتمري�س

28129كلية ال�ضريعة

53659كلية العلوم

36844كلية العلوم الرتبوية

13114كلية القانون

18119كلية الهند�ضة

202متحف �ضمرقند

11920مركز اللغات

101مركز بحوث الطاقة

101مركز درا�ضات العامل الإ�ضلمي

011املعهد العايل للدرا�ضات الإ�ضلمية

202معهد الفلك وعلوم الف�ضاء

808معهد بيت احلكمة

729معهد علوم الأر�س والبيئة

26656322املجموع
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توزيع أعضاء هيئة التدريس حسب الجنسية والجنس

اجلن�ضية

اجلن�س

املجموع

اأنثىذكر

25755312الأردن

819عرب

101اأجانب

26656322املجموع
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توزيع أعضاء الهيئة اإلدارية حسب املؤهل العلمي والجنس 

املوؤهل العلمي

اجلن�س

املجموع

اأنثىذكر

303دكتوراه

371653ماج�ضتري

101دبلوم عايل

158128286بكالوريو�س

4571116دبلوم

14123164توجيهي

15842200اأ�ضا�ضي

16326189دون الأ�ضا�ضي

162541اأمي

7223311053املجموع
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توزيع أعضاء الهيئة اإلدارية حسب الجنسية والجنس

اجلن�ضية

اجلن�س

املجموع

اأنثىذكر

7203311051 الأردن 

202عرب

7223311053 املجموع
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توزيع أعضاء الهيئة اإلدارية حسب الدرجة والجنس

الدرجة

اجلن�س

املجموع

اأنثىذكر

718اأوىل

63972ثانية

12850178ثالثة

206124330رابعة

11133144خام�ضة

221032�ضاد�ضة

101�ضابعة

184104288بل درجة

7223311053املجموع

واجلن�س
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توزيع أعضاء الهيئة اإلدارية حسب الجهة والجنس

اجلهة

اجلن�س

املجموع

اأنثىذكر

011 رئا�ضة اجلامعة 

421052 دائرة الأمن اجلامعي وال�ضلمة العامة

11483197 دائرة اخلدمات العامة 

617 دائرة الرقابة الداخلية 

82284 دائرة الزراعة واملياه والري 

12921 دائرة ال�ضوؤون الإدارية 

224 دائرة ال�ضوؤون القانونية 

1060106 دائرة ال�ضيانة 

516 دائرة العطاءات 

628 دائرة العلقات العامة والإعلم 

121123 دائرة القبول والت�ضجيل 

40242 دائرة اللوازم وامل�ضرتيات 

401151 الدائرة املالية 

325 دائرة اأمانة �ضر املجال�س 

9312 دائرة �ضوؤون العاملني 

101 دائرة �ضندوق ال�ضتثمار 

549 دائرة �ضمان اجلودة والتخطيط 

325 دائرة مكتب الرئي�س 

538 عمادة البحث العلمي 

314 عمادة الدرا�ضات العليا 

402969 عمادة �ضوؤون الطلبة 

4711 كلية اإدارة املال والأعمال 

5712 كلية الآداب والعلوم الإن�ضانية 
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10919 كلية الأمري احل�ضني بن عبد اهلل لتكنولوجيا املعلومات 

71724 كلية الأمرية �ضلمى بنت عبد اهلل للتمري�س 

7512 كلية ال�ضريعة 

162238 كلية العلوم 

257 كلية العلوم الرتبوية 

314 كلية القانون 

81119 كلية الهند�ضة 

213 متحف �ضمرقند

011 جملة البيان 

044 مركز اإحياء الرتاث الإ�ضلمي 

729 مركز ال�ضت�ضارات واخلدمات الفنية وتنمية املجتمع

011 مركز التميز والإبداع 

213 املركز الثقايف الإ�ضلمي 

301848 مركز احلا�ضوب 

8210 مركز اللغات 

022 مركز بحوث الطاقة 

7512 مركز بحوث املياه والبيئة واملناطق اجلافة

224 مركز تطوير اأداء اأع�ضاء هيئة التدري�س 

224 مركز درا�ضات العامل الإ�ضلمي 

516 املطبعة الها�ضمية 

213 املعهد العايل للدرا�ضات الإ�ضلمية 

213 معهد الفلك وعلوم الف�ضاء 

213 معهد بيت احلكمة 

5510 معهد علوم الأر�س والبيئة 

12214 مكتب الإن�ضاءات الهند�ضية 

341549 املكتبة الها�ضمية 

213 وحدة الدرا�ضات العمانية 

7223311053املجموع
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توزيع أعداد طلبة البكالوريوس حسب الكليات والجنس

الكلية

اجلن�س

املجموع

ذكر                                  اأنثى

153210212553كلية اإدارة املال والأعمال

56811051673كلية الآداب والعلوم الإن�ضانية

7807061486كلية الأمري احل�ضني بن عبد اهلل لتكنولوجيا املعلومات

237430667كلية الأمرية �ضلمى بنت عبد اهلل للتمري�س

404377781كلية ال�ضريعة

55611471703كلية العلوم

24911561405كلية العلوم الرتبوية

262147409كلية القانون

428570998كلية الهند�ضة

30585390معهد بيت احلكمة

229223452معهد علوم الأر�س والبيئة

5550696712517املجموع
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توزيع أعداد طلبة الدراسات العليا حسب الكليات والجنس 
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توزيع أعداد الطلبة الوافدين حسب الجنسية والجنس 

اجلن�ضية

اجلن�س

املجموع
اأنثىذكر

الإمارات العربية 
 112

البحرين 
 213

اجلزائر 
 369

ال�ضعودية 
 303

�ضوريا 
 241236

العراق 
 10818

ُعمان
 27229

3596131فل�ضطني 
الكويت 

 92294
لبنان 

 202
ليبيا 

 131629
م�ضر 

 71825
املغرب 

 011
اليمن 

 19120
جزر القمر 

 101
اندوني�ضيا 

 18119
باك�ضتان 

 101
بروناي 

 101
بنغلد�س 

 202
ماليزيا 

 202166368
تايلند 

 17623
تايوان 

 101
ال�ضني 

 632689
ال�ضنغال 

 303
نيجرييا 

 134
البو�ضنه و الهر�ضك 

 101
بلغاريا 

 303
الوليات املتحدة 

 101
يوغ�ضلفيا 

 202
تركمن�ضتان 

 202
كمبوديا 

 101

558366924املجموع
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تطور أعداد خريجي طلبة البكالوريوس حسب سنوات التخرج والجنس 

من العام  1997 - 2011

ال�ضنة
اجلن�س

املجموع
اأنثىذكر

1998/199719423

1999/1998242234476

2000/1999350461811

2001/2000312440752

2002/20014276741101

2003/20024728501322

2004/200381714242241

2005/2004132419943318

2006/2005132019083228

2007/2006136217413103

2008/2007117915562735

2009/2008109814712569

2010/2009109616222718

2011/2010 92914662395

109471584526792املجموع
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تطور أعداد طلبة البكالوريوس املقبولني يف الجامعة

 من العام 1994 - 2012

ال�ضنة

اجلن�س

املجموع
اأنثىذكر

1995/1994168107275

1996/1995467476943

1997/1996311424735

1998/1997274410684

1999/1998299529828

2000/19994467911237

2001/200093315502483

2002/2001135920933452

2003/2002129117533044

2004/2003135016022952

2005/2004120616312837

2006/2005124115752816

2007/2006120717682975

2008/200783513892224

2009/2008147718653342

2010/2009148617643250

2011/2010156119033464

2012/2011181221663978

177232379641519املجموع
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املجموع العام ألعداد الطلبة موزعني حسب الجنس

الن�ضبة املئويةالعدداجلن�س

%6093ذكر  45

%7361اأنثى  55

%13454املجموع  100
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املجموع العام ألعداد الطلبة موزعني حسب املرحلة الجامعية والجنس

الدرجة

اجلن�س

املجموع

اأنثىذكر

5550696712517بكالوريو�س

62112174دبلوم

481282763ماج�ستري

6093736113454املجموع

املجموع العام ألعداد الطلبة موزعني حسب املرحلة الجامعية والجنس
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توزيع الطلبة حسب املحافظات

عدد الطلبةاملحافظة

98البلقاء

1878العا�ضمة

41الكرك

49مادبا

2382الزرقاء

1921اربد

17الطفيلة

400جر�س

17معان

112عجلون

5579املفرق

36العقبة

924خارج الأردن)وافدين(

13454املجموع



حقائق واأرقام للعام اجلامعي 2011 / 2012

26

املوفدون واملرشحون لإليفاد للحصول

على درجة املاجستري والدكتوراه موزعني حسب الكليات

موفدالكليةت
مر�ضح 

للإيفاد

-5كلية الآداب والعلوم الإن�ضانية1

81كلية الأمرية �ضلمى بنت عبد اهلل للتمري�س2

-6كلية الهند�ضة3

--كلية العلوم الرتبوية4

111كلية الأمري احل�ضني بن عبد اهلل لتكنولوجيا املعلومات5

71كلية اإدارة املال والأعمال6

21كلية القانون7

-3معهد علوم الأر�س والبيئة8

-1معهد الفلك وعلوم الف�ضاء9

-2كلية ال�ضريعة10

-10كلية العلوم11

املجموع الكلي

554

59
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توزيع القاعات واملختربات الحاسوبية حسب الكليات واملباني
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توزيع أجهزة الحاسوب وملحقاتها يف الجامعة باستثناء املختربات

طابعة حا�ضوبية

نقال �ضخ�ضي الكلية

�ضطرية
نقطية/

نفثية
ليزرية

- - 3 - 4 دائرة الأمن اجلامعي وال�ضلمة العامة 

- - 8 2 25 دائرة اخلدمات العامة

- - 2 - 8 دائرة الرقابة الداخلية

- - 3 - 15 دائرة الزراعة واملياه والري

- - 1 1 4 دائرة ال�ضوؤون القانونية 

- 3 4 1 18 دائرة ال�ضيانة 

- 1 3 1 6 دائرة العطاءات

3 2 10 - 51 دائرة القبول والت�ضجيل

2 2 21 1 37 دائرة اللوازم وامل�ضرتيات

2 14 36 1 47 الدائرة املالية

- - 5 - 11 دائرة �ضوؤون العاملني

- - 2 - 11 دائرة �ضمان اجلودة والتخطيط

- - 13 2 67 رئا�ضة اجلامعة

- - - - 16 رو�ضة الإبرار 

- - 5 1 17 عمادة البحث العلمي  وجملة املنارة

- - 3 1 7 عمادة الدرا�ضات العليا

- - 19 1 42 عمادة �ضوؤون الطلبة 

- - 10 4 33 كلية اإدارة املال والأعمال

- - 11 3 28 كلية الآداب والعلوم الإن�ضانية

- - 15 27 35 كلية الأمري احل�ضني بن عبد اهلل لتكنولوجيا املعلومات 

7 2 61 كلية الأمرية �ضلمى بنت عبد اهلل للتمري�س

- - 8 4 50 كلية ال�ضريعة

- - 27 7 91 كلية العلوم
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- - 12 6 77 كلية العلوم الرتبوية

- - 8 2 38 كلية الهند�ضة

- - 1 1 5 متحف �ضمرقند

- - 2 - 3 جملة البيان

- - 5 1 12 مرافق ملحقة مع اجلامعة 

- - 3 1 5 مركز اأحياء الرتاث

- - 1 - 3 مركز الإبداع والتميز

- - 4 1 10 مركز ال�ضت�ضارات واخلدمات الفنية وتنمية املجتمع

- - 2 - 3 املركز الإ�ضلمي الثقايف

2 2 8 14 48 مركز احلا�ضوب

- - 4 1 45 مركز اللغات

- - 1 1 3 مركز بحوث الطاقة

- - 5 - 7 مركز بحوث املياه والبيئة واملناطق اجلافة

- - 3 1 5 مركز تطوير اأداء اأع�ضاء هيئة التدري�س

- - 3 - 4 مركز درا�ضات العامل الإ�ضلمي

- - - 1 م�ضجد بلل بن رباح

- - 2 - 3 املطبعة الها�ضمية

- - 1 - 5 املعهد العايل للدرا�ضات الإ�ضلمية

- - 3 - 8 معهد الفلك وعلوم الف�ضاء

- - 2 - 9 معهد بيت احلكمة

- - 3 8 45 معهد علوم الأر�س والبيئة

- - 2 2 3 مكتب الرتباط

- - 2 1 5 مكتب الإن�ضاءات الهند�ضية 

- - 1 - 5 مكتب ديوان املحا�ضبة

- - 9 - 64 املكتبة الها�ضمية

- - - - 5 وحدة الدرا�ضات العمانية

9 24 303 99 1105 املجموع
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موجودات املكتبة الهاشمية من الكتب والدوريات

الكميةنوع الكتب

123950الكتب العربية

34060الكتب الإجنليزية

19950املراجع العربية

5113املراجع الإجنليزية

4006الر�ضائل العربية

160الر�ضائل الإجنليزية

3400املجموعات اخلا�ضة العربية

4062املجموعات اخلا�ضة الإجنليزية

32050الدوريات العربية والإجنليزية

862املواد ال�ضمعية والب�ضرية

45000الكتب الإلكرتونية

272613املجموع
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الحرم الجامعي

7173,388  دومنم�ضاحة اجلامعة

541,912  دومنامل�ضاحة املقام عليها مباين اجلامعة

%الن�ضبة املئوية للم�ضاحة امل�ضتغلة )مباين(  7

%الن�ضبة املئوية للم�ضاحة ال�ضاغرة )بدون مباين(  93

113 مبنىعدد املباين التابعة للجامعة داخل احلرم اجلامعي

120عدد القاعات التدري�ضية يف خمتلف مباين اجلامعة

60عدد املختربات احلا�ضوبية يف خمتلف مباين اجلامعة
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اإلنتاج الزراعي

32000 �ضجرةعدد اأ�ضجار الزيتون يف اجلامعة

130000 �ضجرةعدد الأ�ضجار احلرجية يف اجلامعة

 142000دينارمبيع الزيتون عام 2012/2011

2748 دومنامل�ضاحة الإجمالية املزروعة اأ�ضجار ) زيتون + حرجي(


