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The Center of Excellence for Innovative
Projects at JUST has launched the first phase
of its project "My Bike", aiming at promoting
the
"eco-campus"
strategic
plans
in
accordance with the Green Metric criteria, and
fostering the culture of exercise for students
on campus. The university has put 250 bikes
in service across the campus. Students can
rent bikes for negligible prices through an
easy-interface mobile application.

Why JUST?
JUST was established in 1986 to serve local and
regional educational needs.
JUST is a comprehensive, international university
with an exponential growth noticed and
acknowledged by many key success and excellence
factors.
JUST witnessed an impressive and unequalled
record of accomplishment in education, scientific
research, innovation and entrepreneurship, as well
as community service and leadership. It prepares
highly qualified graduates who gained national and
international reputation.

Key Success Factors
• Unique multidisciplinary educational system.
• Broad diversity of students; %15 are international
students representing 49 countries and comprising the
largest diverse student body in Jordan.
• Undergraduate and graduate programs offered only by
JUST; Nuclear engineering, Aeronautical Engineering,
Veterinary Medicine, and Paramedics.
• Inauguration of the Nanotechnology Institute as a
nucleus for research and development in diverse fields.
• Establishment of the Regional Institute of Infectious
diseases and Antimicrobial Resistance in collaboration
with Purdue University/USA.
• Establishment of the Regional Radiotherapy Center at
King Abdullah University Hospital.
• All Engineering and Information Technology programs
are ABET accredited.
• The Faculty of Medicine is accredited by Avicenna,
WFM, and RCP.
• Applied Medical Sciences Faculty is accredited by
WFOT and WCPT.
• JUST is recognized locally, regionally, and
internationally for excellence in teaching, scientific
research, graduate employability, and
internationalization.

حقائق سريعة عن الجامعة





صدرت االرادة الملكية السامية بتأسيس الجامعة عام 1986
الجامعة حاصلة على وسام الحسين للعطاء المميز.
أطلق عليها الملك الراحل الحسين بن طالل طيب هللا ثراه :أن جامعة العلوم والتكنولوجيا
األردنية هي جوهرة الجامعات األردنية.
من أقوال جاللة الملك عبدهللا الثاني بن الحسين المعظم عنها :أن جامعة العلوم والتكنولوجيا
األردنية هي أفضل مؤسسة علمية في األردن.

الموقع والمساحة والمباني


الموقع الجغرافي :محافظة إربد على بعد  70كيلومترا شمال العاصمة عمان.



تبلغ المساحة الكلية للجامعة  11000دونم ،ويبلغ أقصى طول للجامعة  7كم ،وأقصى
عرض  19كم.
تبلغ مساحة مباني الجامعة  303950متر مربع.
تبلغ مساحة المنطقة خضراء  5000دونم ،منها  550دونم مزروعة بـ  532200شجرة
حرجية ،و 2666دونم مزروعة بـ  47000شجرة مثمرة 550 ،دونم حدائق 1232 ،دونم
مزروعة بـ محاصيل حقلية.
يتواجد في الجامعة بحيرة اصطناعية تبلغ مساحة سطحها  40000متر مربع ،وسعتها
137000متر مكعب.
يتواجد في الجامعة سد ترابي يتم تعبئته في فصل الشتاء من سيول المناطق المجاورة بسعة
 170000متر مكعب.
يتواجد في الجامعة محطة طاقة شمسية بقدرة  5ميجاواط ،وهناك خطة إلنشاء محطة بقوة
 20ميجاواط.
يتواجد في الجامعة مستشفى الملك المؤسس عبدهللا الجامعي ،حيث تبلغ مساحته 110300
متر مربع ،ويتسع لـ  588سرير ،باإلضافة الى المبنى االشعاعي تحت االنشاء بمساحة
 2000متر مربع.









الموارد البشرية






يبلغ عدد اعضاء الهيئة التدريسية  1006منهم  28.6%إناث.
يبلغ عدد اعضاء الهيئة االدارية والفنيون 1282
يبلغ عدد العمال وموظفي الوظائف الخدماتية 781
نسبة أعضاء هيئة التدريس ألعضاء الهيئة اإلدارية 1.27 :1
يتوزع أعضاء هيئة التدريس حسب بلدان التخرج الى %50 :من اعضاء الهيئة التدريسية
هم من خريجي الواليات المتحدة االمريكية  % 20،من خريجي الدول االوروبية و
بريطانيا %7 ،من كندا %4 ،من استراليا ونيوزلندا و  %17.5من خريجي األردن.

الكليات والبرامج والطلبة




تضم الجامعة  12كلية ،ومعهد واحد 61 ،قسم أكاديمي 45 ،برنامج بكالوريوس ،و 98
برنامج ماجستير ،وبرنامجي دكتوراه.
الخريجون منذ تأسيس الجامعة 77462 :خريج ،منهم ( )12534من جنسيات غير
اردنية.
عدد الطالب الحالي:
  25094طالب في مرحلة البكالوريوس.  2020طالب في مرحلة الماجستير.  3664طالب من جنسيات غير أردنية ( 51جنسية مختلفة) و يمثلون ما نسبته 14 %من العدد الكلي للطالب.

مكتبة الجامعة






تبلغ مساحة المكتبة  12500متر مربع.
تستوعب المكتبة  2500زائر في نفس الوقت.
تتوفر خدمة اإلعارة واالرجاع الذاتي من خالل تقنية  RFIDونافذة ارجاع آلية على مدار
الساعة كما تتيح هذه التقنية خدمة الترتيب والتعشيب والجرد االلي للكتب من خالل أجهزة
.DLA
تحتوي المكتبة على  195000كتاب 50000 ،مجلد 433000 ،كتاب إلكتروني 58 ،قاعدة
بيانات مع  103000مجلة الكترونية.

تصنيف الجامعة
 oحصلت الجامعة على المركز األول حسب التصنيف األردني للجامعات
o THE Rank, in World University Rankings 2019: 351-400
o THE Rank, in Asia University Rankings 2019: 51
o THE Rank, in Young Universities Ranking 2019: 91
o THE Rank, in Emerging Economies 2019: 58.
o THE Rank, in Arab World University Rankings: 2019: 4
o THE Rank, in Jordanian Universities Rankings: 2019: 1
o Shanghai Ranking for Clinical Medicine: 151-200
o Shanghai Ranking for Nursing: 151-200
o Shanghai Ranking for Veterinary Science: 201-300
o QS Ranking: 651-700 in the world
o QS Ranking: 13 in the Arab world
o US News& World Report Ranking for Best Global
Universities:799
o US News& World Report Ranking for Best Global
Universities in Asia:170

ميزانية

الجامعة:
تبلغ ميزانية الجامعة للعام  2019حوالي  102مليون دينار أردني.

البحث العلمي:





تخصص الجامعة  %5من موازنتها للبحث العلمي باإلضافة الى دعم البحوث الخارجية
(خارجي محلي ،خارجي عالمي) ،حيث يقدر مجمل ميزانية البحث العلمي بحوالي ()8
مليون دينار.
األوراق العلمية منذ تأسيس الجامعة  11154ورقة علمية حسب . Scopus
تحتل الجامعة المركز االول بالنسبة لمقياس المنشورات التي يتم اقتباسها حسب تصنيف
 SciValالعالمي حيث بلغت اكثر من ( )47000استشهاد في اخر خمس سنوات.

االعتمادات العالمية











كلية الهندسة :حصلت على اعتماد ABET
كلية الطب :حصلت على اعتماد Avicenna, JCI, WFME, RCP
كلية طب االسنان :حصلت على اعتماد RCSI
كلية الصيدلة :حصلت على اعتماد ACPE
كلية العلوم الطبية التطبيقية :حصلت على اعتماد ASIC
كلية الطب البيطري :حصلت على اعتماد EAEVE
كلية التمريض :حصلت على اعتماد ACEN, WHO, CIDA
قسم هندسة الحاسوب :حصلت على اعتماد .ABET
قسم هندسة البرمجيات :حصلت على اعتماد .ABET
قسم العلوم الحياتية والهندسة الوراثية :حصلت على اعتماد ASIIN

شهادات الجودة :


حصلت الجامعة على شهادة الجودة ISO 9001-2015

