اتحاد الجامعات العربية

Association of Arab Universities
Information Center

مركز المعلومات

www.aaru.edu.jo

www.aaru.edu.jo

الجامعات األعضاء في اإلتحاد وعناوينها حتى تاريخ 26-02-2014
المملكة األردنية الهاشمية
الرقم

الجامعـــة

الرئيــس  /المديــر

صفحة 1

عنوان الجامعة

1

الجامعة األردنية

أ.د .اخليف الطراونة

الجبيهة  -عمان  -األردن

تلفون

فاكس

الرمز
الدولي

البريد اإللكتروني

نـــــوع

سنـــــة

عنوانها على اإلنترنت العضوية الجامعة التأسيس القبـول

9626 5355511 5355000

reems@ju.edu.jo

www.ju.edu.jo

عامل

حكومية 1969 1962

9622 7274725 7211111

yarmouk@yu.edu.jo

www.yu.edu.jo

عامل

حكومية 1976 1975

9623 2375540 2372380

mutah@mutah.edu.jo

www.mutah.edu.jo

عامل

حكومية 1983 1981

9622 7095123 7201000

prsdy@just.edu.jo

www.just.edu.jo

عامل

حكومية 1987 1986

عامل

خاصة

1996 1989

مكتب بريد جامعة عمان االهلية 29011 -عمان

9626 4799040 4799000

info@philadelphia.edu.jo

www.philadelphia.edu.jo

9625 3500212 3500211

info@ammanu.edu.jo

www.ammanu.edu

عامل

خاصة

1995 1989

ص.ب  11مكتب بريد جامعة االسرا عمان 9626 4711505 4711710 22511

info@isra.edu.jo

www.isra.edu.jo

عامل

خاصة

1996 1989

ص.ب 2301 .الجبيهة  22932عمان  -األردن

9626 5347295 5359949

info@psut.edu.jo

www.psut.edu.jo

عامل

خاصة

2011 1990

9626 4291432 4291511

president@zuj.edu.jo

www.zuj.edu.jo

عامل

خاصة

1998 1990

president@uop.edu.jo

www.uop.edu.jo

عامل

خاصة

1996 1991

9626 5232899 5609999

info@asu.edu.jo

www.asu.edu.jo

عامل

خاصة

1996 1991

9622 7056681 7056682

public_relations@inu.edu.jo

www.inu.edu.jo

عامل

خاصة

1998 1992

9622 6297025 6297000

info@aabu.edu.jo

www.aabu.edu.jo

عامل

حكومية 1996 1992

whalloush@yahoo.com

www.jpu.edu.jo

عامل

خاصة

1997 1992

9625 3821120 3821100

diwan@zu.edu.jo

www.zu.edu.jo

عامل

خاصة

1999 1994

9625 3826613 3903333

huniv@hu.edu.jo

www.hu.edu.jo

عامل

حكومية 2000 1995

9625 3532312 3491111

info@bau.edu.jo

www.bau.edu.jo

عامل

حكومية 2003 1997

president@aau.edu.jo

www.aau.edu.jo

عامل

خاصة

9623 2179050 2179000

ahu@go.com.jo

www.ahu.edu.jo

عامل

حكومية 2000 1999

9626 4129613 4790222

info@meu.edu.jo

www.meu.edu.jo

عامل

خاصة

info@gju.edu.jo

www.gju.edu.jo

عامل

حكومية 2006 2005

info@jadara.edu.jo

www.jadara.edu.jo

مشارك

خاصة

www.ttu.edu.jo

مشارك

حكومية 2006 2005

www.wise.edu.jo

عامل

حكومية 2010 2008

2

جامعة اليرموك

أ.د .عبد اهلل الموسى

ص.ب  655إربد  -األردن

3

جامعة مؤتة

أ.د .رضا الخوالدة

ص.ب  - 7مؤتة  -الكرك  /األردن

4

جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية

أ.د .عبد اهلل ملكاوي

ص.ب  - 0303إربد  - 11223األردن

5

جامعة فيالدلفيا

أ.د .محمد أحمد عواد

ص.ب  - 2جامعة فيالدلفيا  29091األردن

6

جامعة عمان األهلية

أ.د .صادق حامد

7

جامعة اإلسراء الخاصة

أ.د .نعمان أحمد الخطيب

8

جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا

أ.د .عيسى بطارسة

9

جامعة الزيتونة األردنية األهلية

أ.د .رشدي الحسن

ص.ب  203عمان  22700األردن

10

جامعة البتراء

أ.د .عدنان بدران

ص  .ب  - 952030عمان  -االردن

11

جامعة العلوم التطبيقية األهلية

أ.د .محفوظ أحمد جودة

عمان  22902األردن

12

جامعة إربد االهلية

أ.د .محمد سعيد الصباريني

ص.ب  - 1533إربد  - 12223االردن

13

جامعة آل البيت

أ.د .فارس المشاقبة

ص.ب  203333المفرق 16220

14

جامعة جرش األهلية

أ.د .خالد العمري

مكتب بريد جامعة جرش  - 15263األردن

15

جامعة الزرقاء الخاصة

أ.د .محمود الوادي

ص.ب  1333االردن  -الزرقاء 20223

16

الجامعة الهاشمية

أ .د .كمال بني هاني

ص.ب  003217الزرقاء - 20200األردن

9626 5715570 5799555

9622 6350520 6350521

17

جامعة البلقاء التطبيقية

أ.د .نبيل شواقفة

السلط  - 29227 -االردن

18

جامعة عمان العربية للدراسات العليا

أ.د .فريد أبو زينة

ص.ب 1103 .عمان  22960األردن

19

جامعة الحسين بن طالل

أ.د .طه خميس العبادي

ص.ب  13معان  -االردن

20

جامعة الشرق األوسط

أ.د ماهر سليم

ص.ب 31 .عمان 22523

21

الجامعة األلمانية األردنية

أ.د .نظير ابو عبيد

ص.ب06137 .

22

جامعة جدا ار

أ.د .محمد طعامنة

9626 4300215 4294444

23

جامعة الطفيلة التقنية

أ.د .شتيوي صالح العبد اهلل

ص.ب 700 .اربد  12223مثاث النعيمة -طريق ا 9622 7201210 7201222
ص.ب  279الطفيلة

24

جامعة العلوم اإلسالمية العالمية

أ.د .عبد الناصر ابو البصل

ص.ب - 2232 .عمان  -22937االردن

9623 2250431 2250034

yacoub111@yahoo.com

9626 5064015 5600230

president@wise.edu.jo

المملكة األردنية الهاشمية  :عمان -الجبيهة ص.ب  ، 104هاتف  ، 202-0-8002015فاكس 202-0-8002084

9626 5516103 5516124
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2003 1997
2009 2004
2009 2005

اتحاد الجامعات العربية
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الجامعات األعضاء في اإلتحاد وعناوينها حتى تاريخ 26-02-2014
المملكة األردنية الهاشمية
الرقم
25

الجامعـــة
جامعة عجلون الوطنية

الرئيــس  /المديــر

صفحة 2

عنوان الجامعة

أ.د .أحمد نصيرات

تلفون

ص.ب 30 .عجلون  15123 -األردن

فاكس

الرمز
الدولي

9622 6455584 6446437

البريد اإللكتروني
ajloun_un@yahoo.com

نـــــوع

سنـــــة

عنوانها على اإلنترنت العضوية الجامعة التأسيس القبـول
www.anu.edu.jo

مشارك

خاصة

2013 2009

دولة اإلمارات العربية المتحدة
الرقم

الجامعـــة

الرئيــس  /المديــر

عنوان الجامعة

تلفون

فاكس

الرمز
الدولي

26

جامعة اإلمارات العربية المتحدة

أ.د .علي راشد النعيمي

ص.ب  -26662العين  -دولة اإلمارات

27

كلية الدراسات االسالمية والعربية

أ.د .محمد أحمد عبدالرحمن

ص.ب 63235 .دبي

28

جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا

أ.د .سعيد عبداهلل سلمان

ص .ب  035عجمان  -االمارات

29

جامعة الشارقة

أ.د .سامي عبدالحميد محمود

ص .ب  - 17171الشارقة

30

جامعة الخليج الطبية

أ.د .محي الدين ثومبي

9716 5585099 5585000

ص.ب - 3213 .عجمان  -االمارات العربية

31

جامعة الغرير

د .عبدالرحيم األمين

9716 7431222 7431333

ص.ب 07073 .دبي

32

جامعة أبو ظبي

أ.د .نبيل إبراهيم

ص.ب 69922 .أبو ظبي-دولة االمارات العربية

9714 4200224 4200223

33

جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا

أ.د .غالب الرفاعي

34

الجامعة األمريكية في رأس الخيمة

أ.د .حسن حمدان العلكيم

35

جامعة حمدان بن محمد اإللكترونية

أ.د .منصور العور

36

جامعة الحصن  -اإلمارات العربية المتحدة

ص.ب 53232 .العين  -االمارات العربية المت

البريد اإللكتروني

نـــــوع

سنـــــة

عنوانها على اإلنترنت العضوية الجامعة التأسيس القبـول

Vice_Chancellor@uaeu.ac.ae

www.uaeu.ac.ae

عامل

حكومية 1977 1976

9714 3961314 3961117

iasc@emirates.net.ae

www.islamic-college.ae

عامل

خاصة

2007 1986

9716 7438888 7466666

info@ajman.ac.ae

www.ajman.ac.ae

عامل

خاصة

1999 1988

uos@sharjah.ac.ae

www.sharjah.ac.ae

عامل

حكومية 2001 1997

gmcajman@eim.ae

www.gmu.ac.ae

مشارك

خاصة

2013 1998

President@agu.ac.ae

www.agu.ae

عامل

خاصة

2006 1999

9712 5015800 5015555

registrar@adu.ac.ae

www.adu.ac.ae

عامل

خاصة

2011 2003

9713 7611198 7611185

President@aau.ac.ae

www.aau.ac.ae

عامل

خاصة

2010 2005

791 72210300 72221888

hhalkim@aurak.ae

www.aurak.ac.ae

971 44394010 44241010

elsalhat@hbmeu.ac.ac

www.hbmeu.ac.ae

9713 7134904 7673333

www.alhisun.ae

مملكة البحرين
الرقم
37

الجامعـــة
جامعة الخليج العربي

الرئيــس  /المديــر
أ.د .خالد بن عبد الرحمن العوهلي

عنوان الجامعة

تلفون

ص.ب- 15572العدلية  -مملكة البحرين

المملكة األردنية الهاشمية  :عمان -الجبيهة ص.ب  ، 104هاتف  ، 202-0-8002015فاكس 202-0-8002084

فاكس

272555 7239540

الرمز

الدولي
97317

البريد اإللكتروني
amaniaah@agu.edu.bh

نـــــوع

سنـــــة

عنوانها على اإلنترنت العضوية الجامعة التأسيس القبـول
www.agu.edu.bh

عامل
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الجامعات األعضاء في اإلتحاد وعناوينها حتى تاريخ 26-02-2014
مملكة البحرين
الرقم

الجامعـــة

الرئيــس  /المديــر

صفحة 3

عنوان الجامعة

الدكتور ابراهيم محمد جناحي

38

جامعة البحرين

39

الجامعة الخليجية

أ.د .مؤيد عزيز حسن

40

جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا

أ.د .حسن منصور قاضي

41

جامعة العلوم التطبيقية

تلفون

فاكس

الرمز
الدولي

البريد اإللكتروني

نـــــوع

سنـــــة

عنوانها على اإلنترنت العضوية الجامعة التأسيس القبـول

438888

ص.ب15319 .

449900

97317

uobpresident@admin.uob.bh

www.uob.edu.bh

عامل

حكومية 1986 1986

620092

عامل

خاصة

2008 2001

ص.ب - 1359 .شارع المعارض -المنامة

622230

97317

info@gulfuniversity.net

www.gulfuniversity.net

أ.د .وهيب أحمد الخاجة

ص.ب - 6366 .المنامة  -مملكة البحرين

973 17292010 17295500

info@delmon.bh

www.delmon.edu.bh

مشارك

خاصة

2013 2004

admission@asu.edu.bh

www.asu.edu.bh

عامل

خاصة

2010 2005

ص.ب  01301المنامنة  -مملكة البحرين

728777

728915

97317

الجمهورية التونسية
الرقم

الجامعـــة

الرئيــس  /المديــر

عنوان الجامعة

تلفون

42

جامعة تونس المنار

أ.د .عبد الحفيظ الغربي

المركب الجامعي المنار 1391-1تونس

873366

43

الجامعة الخاصة بتونس

أ.د الصادق بالعيد

شارع خيرالدين باشا  -تونس 30 2331

841411

44

جامعة تونس

أ.د .حميد بن عزيزة

-شارع  9أفربل - 2901تونس 92 2337 -

567322

فاكس
872055
782260
560633

الرمز
الدولي
21671
21671
21671

البريد اإللكتروني

نـــــوع

سنـــــة

عنوانها على اإلنترنت العضوية الجامعة التأسيس القبـول

kmr.riadh@yahoo.fr

www.utm.rnu.tn

عامل

حكومية 1995 1969

intac.ult@planet.tn

www.ult.ens.tn

مشارك

خاصة

yassine.khaled@utunis.rnu.tn

www.utunis.rnu.tn

عامل

حكومية 1996 1988

2004 1973

الجمهورية الجزائرية
الرقم

الجامعـــة

45

جامعة الجزائر

الرئيــس  /المديــر
أ.د .طاهر حجار

عنوان الجامعة

تلفون

شارع ديدوش مراد - 2533-الجزائر العاصمة 2

637765

فاكس

الدولي

البريد اإللكتروني

عنوانها على اإلنترنت العضوية الجامعة التأسيس القبـول

Contact@admin.univ-alger.dz

www.univ-alger.dz

عامل

حكومية 1969 1879

derbal.aek@univ-oran.dz

www.univ-oran.dz

عامل

حكومية 1977 1967

614349

21331

uni-costantine@fr.fm

www.umc.edu.dz

عامل

حكومية 1977 1969

875399

21338

mtlaskri@wissal.dz

www.univ-annaba.org

عامل

حكومية 1981 1974

2132

webmaster@usthb.dz

www.usthb.dz

عامل

حكومية 1977 1974

recteur@mailuniv.usto.dz

www.univ-usto.dz

عامل

حكومية 1977 1975

643696

46

جامعة وهران

أ.د .عبدالقادر دربال

شارع العربي بن مهيدي -وهران  -الجزائر

47

جامعة قسنطينة

أ.د .عيدالحميد جكون

ص.ب  - 016طريق عين الباي  -قسنطينة

614348

48

جامعة باجي مختار  -عنابة

أ.د .عبد الكريم قاضي

ص.ب  -21الحجار  -عنابة  -الجزائر

872678

49

جامعة هوراي بومدين للعلوم والتكنولوجيا

أ.د .بن علي بن زاغو

ص.ب - 01العاليا  25222باب الزوار

247912

50

جامعة محمد بوضياف للعلوم والتكنولوجيا

أ.د .جمال الدين كردال

ص.ب  - 2636وهران المنور -الجزائر

247992

422561

421581

المملكة األردنية الهاشمية  :عمان -الجبيهة ص.ب  ، 104هاتف  ، 202-0-8002015فاكس 202-0-8002084

الرمز

نـــــوع

سنـــــة

338627 4196512

21321
2136

21341
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الجامعات األعضاء في اإلتحاد وعناوينها حتى تاريخ 26-02-2014
الجمهورية الجزائرية
الرقم
51

الجامعـــة
جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية

الرئيــس  /المديــر
أ.د .عبداهلل بوخلخال

صفحة 4

عنوان الجامعة

تلفون

ص.ب  207حي قدور بومدوس  -قسنطينة

922694

فاكس
922141

الرمز
الدولي
21331

البريد اإللكتروني
A.Boukhalkhal@univ-emir.dz

نـــــوع

سنـــــة

عنوانها على اإلنترنت العضوية الجامعة التأسيس القبـول
www.univ-emir.dz

حكومية 1987 1984

عامل

المملكة العربية السعودية
الرقم

الجامعـــة

الرئيــس  /المديــر

عنوان الجامعة

تلفون

52

جامعة الملك سعود

أ.د .بدران بن عبد الرحمن العمر

ص.ب  - 1363الرياض  - 22362السعودية

53

الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة

أ.د .عبد الرحمن بن عبد اهلل السند

ص.ب 273 .المدينة المنورة  -السعودية

54

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

أ.د .خالد بن صالح السلطان

ص.ب  6332الظهران  - 02152السعودية

55

جامعة الملك عبد العزيز

أ.د .أسامة بن صادق طيب

56

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

أ.د .سليمان بن عبداهلل أبا الخيل

57

جامعة الملك فيصل

58

جامعة أم القرى

فاكس

الرمز
الدولي

البريد اإللكتروني

نـــــوع

سنـــــة

عنوانها على اإلنترنت العضوية الجامعة التأسيس القبـول

rectoroffice@ksu.edu.sa

www.ksu.edu.sa

عامل

حكومية 1976 1957

96614 8470354 8474080

iu@iu.edu.sa

www.iu.edu.sa

عامل

حكومية 1976 1961

ص.ب  13133جدة  - 12619السعودية

96613 8602064 8602000

kousa@kfupm.edu.sa

www.kfupm.edu.sa

عامل

حكومية 1976 1963

96612 6952441 6400000

almodyr@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa

عامل

حكومية 1976 1967

ص.ب  6732الرياض  - 22301السعودية

عامل

أ.د .عبد العزيز بن جمال الدين

96611 2590271 2586444

webmaster@imamu.edu.sa

www.imamu.edu.sa

حكومية 1974 1974

ص.ب  333اإلحساء  -02911السعودية

96613 5801243 5800000

ygindan@kfu.edu.sa

www.kfu.edu.sa

عامل

حكومية 1976 1975

96612 5564560 5501000

rect@uqu.edu.sa

www.uqu.edu.sa

عامل

حكومية 1982 1981

96611 2290189 2290197

rector@pnu.edu.sa

www.pnu.edu.sa

عامل

حكومية 2011 1996

pub-relations@kku.edu.sa

www.kku.edu.sa

عامل

حكومية 2000 1998

www.bpcs.edu.sa

مشارك

خاصة

president@taibahu.edu.sa

www.taibahu.edu.sa

عامل

حكومية 2008 2004

info@qu.edu.sa

www.qu.edu.sa

عامل

حكومية 2008 2004

9661 73232600 73232800

www.jazan.edu.sa

عامل

حكومية 2009 2005

9661 75428557 75440277

www.nu.edu.sa

عامل

حكومية 2010 2006

info@bu.edu.sa

bu.edu.sa

عامل

حكومية 2010 2006

maljuhani@ut.edu.sa

www.ut.edu.sa

عامل

حكومية 2011 2006

vrgs@mu.edu.sa

www.mu.edu.sa

عامل

حكومية 2012 2009

أ.د .بكر
الساعاتي بن معتوق بن بكري عساس ص.ب  - 726مكة المكرمة -السعودية

96611 4677580 4670888

59

جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن

أ.د .هدى محمد العميل

ص.ب 13311 .الرياض 22572

60

جامعة الملك خالد

أ.د عبدالرحمن بن حمد الداود

ص.ب  -321السعودية -أبها 52322

61

كلية الباحة األهلية للعلوم

أ.د .الفاضل بنتركية

ص.ب -2911 .الباحة  -السعودية

62

جامعة طيبة

أ.د .عدنان بن عبداهلل المزروع

ص.ب - 033 .المدينة المنورة

63

جامعة القصيم

أ.د .خالد بن عبدالرحمن الحمودي

ص.ب - 5555 .بريدة 62361

64

جامعة جازان

أ.د .محمد بن علي آل هيازع

ص.ب 1393 .جازان

65

جامعة نجــــران

أ.د .محمد بن ابراهيم الحسن

ص.ب 2911 .نجران 22332

66

جامعة البـــاحة

أ.د .سعد الحريقي

ص.ب 2911 .الباحة  -السعودية

67

جامعة تبوك

أ.د .عبد العزيز بن سعود العنزي

96617 7254023 7274111

68

جامعة المجمعة

أ.د .خالد بن سعد المقرن

ص.ب - 732 .تبوك  - 72392المدينة الجامعية 96614 4251255 4251252
ص.ب 55 .المجمعة  - 22961المملكة العربية

96661 4322785 4311520

المملكة األردنية الهاشمية  :عمان -الجبيهة ص.ب  ، 104هاتف  ، 202-0-8002015فاكس 202-0-8002084

96617 2419018 2290992
9671 7270022 7271010
96614 8461172 8460020
9661 63800656 63801094

Jordan - Amman / Jubeyha P.O.Box 401 , Tel. 962-6-5062048 , Fax 962-6-5062051 , email : secgen@aaru.edu.jo

2010 2001

اتحاد الجامعات العربية

Association of Arab Universities
Information Center

مركز المعلومات

www.aaru.edu.jo

www.aaru.edu.jo

الجامعات األعضاء في اإلتحاد وعناوينها حتى تاريخ 26-02-2014
المملكة العربية السعودية
الرقم

الجامعـــة

الرئيــس  /المديــر

صفحة 5

عنوان الجامعة

69

جامعة سلمان بن عبد العزيز

أ.د .عبد الرحمن بن محمد العاصمي

70

كلية الجبيل الصناعية وكلية الجبيل الجامعية

أ.د .علي بن حسن عسيري

71

جامعة الحدود الشمالية

أ.د .سعيد بن عمر آل عمر

تلفون

فاكس

الرمز
الدولي

البريد اإللكتروني

نـــــوع

عنوانها على اإلنترنت العضوية الجامعة التأسيس القبـول

9661 15883301 15883310

s.alkahtani@sau.edu.sa

www.sau.edu.sa

9663 3411258 3402000

ibbinim@rcjubail.gov.sa

www.jic.edu.sa

balanazi@nbu.edu.sa

www.nbu.edu.sa

9664 6620771 6613236

سنـــــة

جمهورية السودان
الرقم

الجامعـــة

الرئيــس  /المديــر

الرمز

عنوان الجامعة

تلفون

فاكس

الدولي

72

جامعة الخرطوم

أ.د .الصديق مصطفى حياتي

ص.ب  -012مدينة الخرطوم 22226-السودان

73

جامعة أم درمان اإلسالمية

أ.د .حسن عباس حسن ابراهيم

ص.ب -011أم درمان -السودان

513541

74

جامعة االحفاد للبنات

أ.د .قاسم بدري

ص.ب - 257 .ام درمان  -السودان

75

جامعة الجزيرة

أ .د .محمد وراق عمر

24918 5553363 5579111

ص.ب  -13واد مدني  /ص.ب  1557الخرطوم

843174

76

)جامعة بحري (جوبا سابقا

أ.د أيوب آدم محمد خليل

الخرطوم  -السودان

77

جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية

أ.د .ابراهيم نورين ابراهيم

ص.ب  -2369أم درمان  -السودان

24915 5882052 5888480

78

جامعة السودان العالمية

أ.د .بكري عثمان سعيد

ص.ب - 21759 .الخرطوم

79

جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا

أ.د .هاشم علي محمد سالم

80

جامعة العلوم والتقانة

772601

780295

249183

511578

24987

787838

249183

البريد اإللكتروني

نـــــوع

سنـــــة

عنوانها على اإلنترنت العضوية الجامعة التأسيس القبـول

vc@uofk.edu

www.uofk.edu

عامل

حكومية 1969 1902

vc@oiu.edu.sd

www.oiu.edu.sd

عامل

حكومية 1969 1965

auw@ahfad.edu.sd

www.ahfad.edu.sd

عامل

خاصة

vch@uofg.edu.sd

www.uofg.edu.sd

عامل

حكومية 1978 1975

عامل

حكومية 1977 1975
حكومية 1993 1990
خاصة

حكومية 1995 1990

2001 1965

quranunv@quran-unv.edu.sd

qunv.net23.net

عامل
عامل

ص.ب  337الخرطوم  -السودان

24918 3227344 3227552

info@siu-sd.com

www.siu-sd.com

772508

أ.د .المعتز محمد أحمد البرير

ص.ب  03ام درمان  -السودان

774559

24918

sust@sustech.edu

www.sustech.edu

عامل

556390

عامل

خاصة

81

جامعة كسال

أ.د .ازهري عمر عبد الباقي

ص.ب 155

644212

249187

admin@ust.edu.sd

www.ust.edu.sd

822075

عامل

حكومية 2007 1990

82

جامعة الزعيم االزهري

أ.د .محمد سعيد الخليفة

ص.ب  2301الخرطوم بحري  -السودان

823505

249411

vc@kassaluni.edu.sd

kassaluni.edu.sd

326533

عامل

83

جامعة كردفان

أ.د .أحمد عبد اهلل عجب الدور

ص.ب - 253 .االبيض  -السودان

24918 5344510

oir@aau.edu.sd

www.aau.edu.sd

حكومية 2000 1990

823119

84

جامعة وادي النيل

أ.د .عبد االله موسى

ص.ب  -2130الخرطوم  -السودان

823108

26954

عامل

حكومية 1996 1990

85

جامعة الفاشر

أ.د .عثمان عبد الجبار هارون

ص.ب  216والية شمال دارفور  -السودان

26953

http://www.kordofan.edu.sd/ meshaalabdelgadir@kordofan.e
249611
du
www.nilevalley.edu.sd
info@nilevalley.edu.sd
2492118

عامل

حكومية 2001 1990

43394

عامل

حكومية 2001 1991

86

جامعة القرآن الكريم و تأصيل العلوم

أ.د .محمود مهدي الشريف

ص.ب111 .

42111

2497318

24915 7903789 7903789

www.sudanstudies.orgalfashir
u

عامل

حكومية 2009 1991

المملكة األردنية الهاشمية  :عمان -الجبيهة ص.ب  ، 104هاتف  ، 202-0-8002015فاكس 202-0-8002084

24915 3996770 87559012

info@uofq.edu.sd

Jordan - Amman / Jubeyha P.O.Box 401 , Tel. 962-6-5062048 , Fax 962-6-5062051 , email : secgen@aaru.edu.jo

2012 1990
2007 1990

اتحاد الجامعات العربية

Association of Arab Universities
Information Center

مركز المعلومات

www.aaru.edu.jo

www.aaru.edu.jo

الجامعات األعضاء في اإلتحاد وعناوينها حتى تاريخ 26-02-2014
جمهورية السودان
الرقم

الجامعـــة

الرئيــس  /المديــر

87

جامعة أفريقيا العالمية

أ.د .كمال محمد عبيد

88

جامعة المستقبل

أ.د .مصطفى الطيب

89

جامعة سنار

أ.د .محمد الخير عبد الرحمن

90

جامعة النيلين

أ.د .أحمد الطيب محمد أحمد

91

جامعة اإلمام المهدي

أ.د .نور الدائم عثمان حمدان

صفحة 6

عنوان الجامعة

تلفون

ص.ب 1359 .الخرطوم  -جمهورية السودان
ص.ب 22222 - 23660 .الخرطوم -السودان
ص.ب - 21731الخرطوم  -السودان

92

جامعة القضارف

أ.د ابراهيم عبد السالم يوسف

ص.ب 339 .السودان  -القضارف

93

جامعة نياال

أ.د .محمد علي الحاج علوبة

94

جامعة دنقال

أ.د .سعد الدين ابراهيم

فاكس

الرمز
الدولي

24915 3998991 3992431

hassan@iua.edu.sd

www.iua.edu.sd

عامل

أهلية

1991 1991

info@fusudan.net

2013 1991

عامل

خاصة

22013

830285

249561

visin@sinnaruniv.edu.sd

www.sinnaruniv.edu.sd

عامل

حكومية 1992 1992

780055

776338

24918

aaamageed@yahoo.com

www.Neelain.edu.sd

عامل

حكومية 1994 1993

822545

822222

249571

dayemnor@gmail.com

www.elmahdi.edu.sd

عامل

حكومية 1994 1994

admin@gaduniv.edu.sd

www.gaduniv.edu.sd

عامل

حكومية 1994 1994

v-c@nyalau.edu.sd

nyalau.edu.sd

عامل

حكومية 2001 1994

www.uofd.edu.sd

عامل

حكومية 2003 1994

alibahar9@yahoo.com

www.zalingei.edu.sd

عامل

حكومية 2000 1994

razi190@gmail.com

www.ush.sd

عامل

حكومية 2001 1994

abdalljawish@yahoo.com

www.rsu.edu.sd

عامل

حكومية 2001 1994

www.dalanjuniversity.edu.sd info@dalanjuniversity.edu.sd

عامل

حكومية 2009 1995

24918

amst33@hotmail.com

www.umst-edu.org

عامل

خاصة

info@uwkordufan.edu.sd

www.uwkordufan.edu.sd

عامل

حكومية 1997 1997

info@bakhtalruda.edu.sd

www.bakhtalruda.edu.sd

عامل

حكومية 1997 1997

exc@ribat.edu.sd

www.ribat.edu.sd

عامل

حكومية 2006 2000

info@elrazicollege.net

www.elrazicollege.net

مشارك

خاصة

24915 5881100

faisal@ous.edu.sd

www.ous.edu.sd

عامل

حكومية 2008 2002

mabashir-1@hotmail.com

2491 55182880 83411818

118120 1843668

24944

833122

ص.ب  37دنقال

833123

24971

21519

95

جامعة زالنجي

أ.د .علي حسين بحر

ص.ب  - 5زالنجي  -السودان

21514

24924

822013

96

جامعة شندي

أ.د .أحمد محمد أحمد إبراهيم

ص.ب 231 .شندي  -السودان

822109

249731

872184

97

جامعة البحر األحمر

أ.د .عبد الرؤوف عباس البدوي

ص.ب 13 .بورتسودان  -السودان

872509

21928

98

جامعة الدلنج

أ.د .محمد عوض دفع اهلل احمد

ص.ب - 23 .الدنج  -السودان

27778

276852

249122 24982203

99

جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا

أ.د .حسن محمد احمد علي

ص.ب21123 .

223385

224799

22672

22248

24964

122400

120548

24953

263590

 101جامعة بخت الرضا

عنوانها على اإلنترنت العضوية الجامعة التأسيس القبـول
www.fusudan.net

ص.ب 266 .نياال  -والية جنوب دارفور

 100جامعة غرب كردفان

البريد اإللكتروني

نـــــوع

249261
24931

4

أ .د .علي احمد آدم
أ.د .الطيب عبد الوهاب محمد

سنـــــة

 102جامعة الرباط الوطني

المصطف
عبداللطيف عشميق خليفة
أ.د.

ص .ب  66بري  -الخرطوم

263592

 103كلية الرازي للعلوم الطبية والتقنية

أ.د .أحمد عثمان رزق

ص.ب - 22332 .الخرطوم

 104جامعة السودان المفتوحة

أ.د .فيصل عبد اهلل الحاج

ص.ب 20392 .الخرطوم

24918 55124004 3730002
58886

 105أكاديمية العلوم الهندسية

أ.د .محمد علي بشير حسين

ص.ب- 21336 .غرب سباق الخيل  -الخرطوم

 106أكاديمية السودان للعلوم

أ.د .الطيب إدريس عيسى

488872 4988871

249183

2006 1996

2012 2001

aes.edu.sd

مشارك

خاصة

ص.ب  15الخرطوم  -السودان

321288

 107الكلية الوطنية للدراسات الطبية والتقنية

أ.د .قرشي محمد علي

ص.ب 0710 .الخرطوم 22222

319974

24918

info@sas-sd.net

www.sas-sd.net

عامل

حكومية 2005 2004

772782

مشارك

خاصة

 108جامعة السالم

أ.د .العاقب فرحين العاقب

الفولة  -السودان

775788

249155

dean@nc.edu.sd

www.nc.edu.sd

 109جامعة كرري

أ.د .يوسف حسن عبد الرحيم

ص.ب - 21033 .الخرطوم

0 1126790

عامل

حكومية 2011 2008

عامل

حكومية 2012 2008

المملكة األردنية الهاشمية  :عمان -الجبيهة ص.ب  ، 104هاتف  ، 202-0-8002015فاكس 202-0-8002084

655022

655022

2491815

24912

peace_university@yahoo.com

24918

karary@karary.net

www.karary.edu.sd

Jordan - Amman / Jubeyha P.O.Box 401 , Tel. 962-6-5062048 , Fax 962-6-5062051 , email : secgen@aaru.edu.jo

2012 2002
2010 2005

اتحاد الجامعات العربية

Association of Arab Universities
Information Center

مركز المعلومات

www.aaru.edu.jo

www.aaru.edu.jo

الجامعات األعضاء في اإلتحاد وعناوينها حتى تاريخ 26-02-2014
جمهورية السودان
الرقم

الجامعـــة

 110جامعة البطانة

الرئيــس  /المديــر

صفحة 7

عنوان الجامعة

أ.د .أنور أحمد عيسى راشد

تلفون

ص.ب - 133 .ادارة الجامعة-مدينة رفاعة

فاكس

340512

الرمز
الدولي
249120

البريد اإللكتروني
rashedanwar501@gmail.com

نـــــوع

سنـــــة

عنوانها على اإلنترنت العضوية الجامعة التأسيس القبـول
www.albutana.edu.sd

مشارك

حكومية 2013 2009

الجمهورية العربية السورية
الرقم

الجامعـــة

الرئيــس  /المديــر

عنوان الجامعة

تلفون

فاكس

الرمز
الدولي

البريد اإللكتروني

 111جامعة دمشق

أ.د .محمد عامر المارديني

جامعة دمشق  --البرامكة  -دمشق  -سورية

 112جامعة حلب

أ.د .نضال شحادة

جامعة حلب  -حلب  -سورية

 113جامعة تشرين

أ.د .هاني شعبان

جامعة تشرين  -الالذقية  -سورية

 114جامعة البعث

أ.د .أحمد مفيد صبح

ص.ب - 77 .حمص  -سوريا

9910

 115جامعة القلمون

أ.د .أسعد لطفي

ص.ب 111 .دير عطية  -سوريا

 116جامعة المأمون الخاصة للعلوم والتكنولوجيا

أ.د .محمد اسامة دويدري

96311 7833990 7833999

ص.ب - 6323 .اتوستراد المزة  -دمشق

 117جامعة االتحاد الخاصة (الرقة -منبج ) /
 118سورية
الجامعة السورية الدولية الخاصة للعلوم

أ.د .أحمد حمصي

ص.ب - 63 .الرقة

96311 6117908 6114398
213013

التكنولوالجزيرة الخاصة
 119وجامعة

أ.د .محمد ماهر المجتهد

ص.ب 233 .محافظة ريف دمشق -صحنايا

أ.د .تيسير الرداوي

ص.ب 070 .دير الزور 362

96311 6720382 67299041
326237

 120جامعة اليرموك الخاصة

أ.د .محمد فايز كيوان

ص.ب- 6751 .اتوستراد دمشق-عمان الدولي

 121الجامعة العربية الدولية الخاصة  /سوريا

أ.د .عبد الغني ماء البارد

ص.ب - 25213 .دمشق  -سورية

96315 8691010 8691000

info@ypu.edu.sy

860380

 122الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا

أ.د .وائل معال

درعا  -اتوستراد درعا  -غباعب

860385

96315

info@aiu.edu.sy

860450

860460

96315

info@iust.edu.sy

نـــــوع

سنـــــة

عنوانها على اإلنترنت العضوية الجامعة التأسيس القبـول

96311 2236010 2232152

president-damasuniv@mail.sy

www.damasuniv.shern.net

عامل

حكومية 1969 1923

96321 2229184 2668800

pauoffice@alepuniv.shern.net

www.alepuniv.edu.sy

عامل

حكومية 1969 1958

422200

418504

96341

president@tishreen.edu.sy

www.tishreen.edu.sy

عامل

حكومية 1971 1971

426716

96331

baath-univ@net.sy

www.albaath-univ.edu.sy

عامل

حكومية 1979 1979

info@uok.edu.sy

www.uok.edu.sy

عامل

خاصة

2003 2003

admin@must.edu.sy

www.must.edu.sy

مشارك

أهلية

2007 2003

96321 7921400

info@uu-sy.com

www.uu-sy.com

مشارك

خاصة

2009 2003

admissions@siust.edu.sy

www.siust.edu.sy

مشارك

خاصة

2008 2005

96351

president@jude.edu.sy

www.jude.edu.sy

مشارك

خاصة

2009 2005

www.ypu.edu.sy

مشارك

خاصة

2010 2005

www.aiu.edu.sy

عامل

خاصة

2009 2005

www.iust.edu.sy

عامل

خاصة

2007 2005

326236

جمهورية الصومال
الرقم

الجامعـــة

الرئيــس  /المديــر

عنوان الجامعة

المملكة األردنية الهاشمية  :عمان -الجبيهة ص.ب  ، 104هاتف  ، 202-0-8002015فاكس 202-0-8002084

تلفون

فاكس

الرمز

الدولي

البريد اإللكتروني

نـــــوع

سنـــــة

عنوانها على اإلنترنت العضوية الجامعة التأسيس القبـول
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الجامعات األعضاء في اإلتحاد وعناوينها حتى تاريخ 26-02-2014
جمهورية الصومال
الرقم

الجامعـــة

 123جامعة مقديشو

الرئيــس  /المديــر

صفحة 8

عنوان الجامعة

أ.د علي الشيخ أحمد أبو بكر

تلفون

ص.ب 17312 .دبي  -االمارات العربية

223433

فاكس
216820

الرمز
الدولي
2521

البريد اإللكتروني

نـــــوع

سنـــــة

عنوانها على اإلنترنت العضوية الجامعة التأسيس القبـول

www.mogadishuuniversity.co info@mu.edu.so
m

خاصة

عامل

2003 1996

الجمهورية العراقية
الرقم

الجامعـــة

الرئيــس  /المديــر

عنوان الجامعة

فاكس

تلفون

الرمز
الدولي

 124جامعة بغداد

أ.د .عالء عبد الحسين عبد الرسول الجادرية -بغداد -العراق

 125الجامعة المستنصرية

أ.د .رحيم الساعدي

ص.ب  2311الوزيرية  -بغداد  -العراق

 126جامعة البصرة

أ.د .ثامر أحمد حمدان

ص.ب 39 .محافظة البصرة  -كرمة علي

 127جامعة الموصل

أ.د .أبي سعيد الديوه جي

جامعة الموصل  -الموصل  -العراق

810733

 128جامعة صالح الدين

أ.د .أحمد أنور دزه يى

الجمهورية العراقية  -محافظة اربيل

 129هيئة التعليم التقني

أ.د .عبد الكاظم جعفر الياسري

96466 2547931 2262764

بغداد -المنصور  -شارع النقابات

 130الجامعة التكنولوجية

أ.د .امين دواي التميمي

ص.ب  -06323بغداد  -تل محمد -العراق

964790 7783592 1486768
9641 8853112 4168501
9640 40417970 40417962

www.uobaghdad.edu.iq

عامل

حكومية 1969 1958

www.uomustansiriyah.edu.iq president@uomustansiriyah.edu
.i
http://www.uobasrah.edu.iq chancellery@uobasrah.edu.iq

عامل

حكومية 1963 1963

عامل

حكومية 1964 1964
حكومية 1967 1967
حكومية 1969 1968
حكومية 2001 1969

info@uobaghdad.edu.iq

unmocha@yahoo.com

www.uomosul.edu.iq

عامل

ahmeddezaye@suh-edu.com

www.suh-edu.com

عامل

9641

Fte_Presidency@fte.edu.iq

www.fte.edu.iq

عامل

9641 7199446 1395987

technology_university@yahoo.co
m
info@uokufa.edu.iq

uotechnology.edu.iq

عامل

حكومية 1975 1975

www.uokufa.edu.iq

عامل

حكومية 1996 1987

pres_univanb@univ-anbar.org

www.uoanbar.edu.iq

عامل

حكومية 1993 1987

info@qadissuni.edu.iq

www.qadissuni.edu.iq

عامل

حكومية 1992 1987

president@tikrituniversity.edu.i
q
info@iubaghdad.edu.iq

tu.edu.iq

عامل

حكومية 1988 1988

www.iubaghdad.edu.iq

عامل

حكومية 1989 1989

fadhil_fm@yahoo.com

www.uobabylon.edu.iq

عامل

حكومية 1993 1991

relation@uod.ac

www.uod.ac

عامل

حكومية 2011 1992

nahrain.president@yahoo.com

www.nahrainuniv.edu.iq

عامل

حكومية 1994 1993

college@imamaladham.edu.iq

www.imamaladham.edu.iq

مشارك

حكومية 2013 1996

815066

0 5376993

96460

 131جامعة الكوفة

أ.د .عقيل عبد ياسين

ص.ب 12 .محافظة النجف  -الكوفة

340952

 132جامعة األنبار

أ.د .جمعة محمد عوض

ص.ب  66محافظة األنبار  -الرمادي

96433 8867170

421119

 133جامعة القادسية

أ.د .أحسان كاظم شريف القرشي

ص .ب  - 11الديوانية  -القادسية -العراق

96424 8178849

9643 8164160 21474836

 134جامعة تكريت

أ.د .مزاحم قاسم الخياط

ص.ب 31 .محافظة صالح الدين

 135الجامعة العراقية

أ.د .زياد محمود رشيد العاني

ص.ب حيفا  7055بغداد -االعظمية-هيبة خاتون 422246 4253273

47

825734

0

 136جامعة بابل

أ.د .عادل هادي حسين البغدادي

ص.ب .الحلة  -الجمهورية العراقية

249551

 137جامعة دهوك  -العراق

أ.د .مصلح محمد سعيد دهوكي

دهوك  2335اقليم كردستان  -العراق

9643 8851398

96462 21474836 7224142

 138جامعة النهرين

أ.د .فالح حسن االسدي

ص.ب  53373الجادرية  -بغداد  -العراق

 139كلية اإلمام األعظم

أ.د .خليل ابراهيم السامرائي

ص.ب - 71330 .بغداد  -العراق

9641 7780297 7786743

المملكة األردنية الهاشمية  :عمان -الجبيهة ص.ب  ، 104هاتف  ، 202-0-8002015فاكس 202-0-8002084

البريد اإللكتروني

نـــــوع

سنـــــة

عنوانها على اإلنترنت العضوية الجامعة التأسيس القبـول

964
9641

47

251700

256521

96414
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الجامعات األعضاء في اإلتحاد وعناوينها حتى تاريخ 26-02-2014
الجمهورية العراقية
الرقم

الجامعـــة

 140جامعة ديالي

الرئيــس  /المديــر

صفحة 9

عنوان الجامعة

أ.د .عباس فاضل الدليمي

تلفون

ص.ب 151 .مكتب بريد بعقوبة  -ديالى  -بعقو

 141جامعة كربالء

أ.د .منير القنبر السعدي

 142جامعة ذي قار

أ.د .نبيل كاظم عبد الصاحب

 143جامعة أهل البيت العالمية

أ.د .صادق عبد المطلب الموسوي

ص.ب 2329 .كربالء المقدسة-طريق الحر

 144جامعة كركوك

أ.د .بهرام خورشيد محمد

ص.ب 1112 .كركوك  -العراق

ص.ب 2236 .كربالء  -العراق

فاكس

الرمز
الدولي

964 8853610 21474836

البريد اإللكتروني
diyala_university@yahoo.com

نـــــوع

سنـــــة

عنوانها على اإلنترنت العضوية الجامعة التأسيس القبـول
www.uodiyala.edu.iq

حكومية 1999 1999

عامل

47

kerbalauniversity@yahoo.com

www.uokerbala.edu.iq

عامل

حكومية 2012 2002

university_of_thi_qar@yahoo.co
m
karbala@ahlulbaitonline.com

thiqaruni.org

عامل

حكومية 2010 2002

www.ahlulbaitonline.com

عامل

خاصة

kirkuk_univ@uokirkuk.edu.iq

www.uokirkuk.edu.iq

عامل

حكومية 2012 2003

president.office@hmu.edu.iq

www.hawlermu.org

عامل

حكومية 2011 2005

96466 2552420 2552419

info@cihanuniversity.org

www.cihanuniversity.org

عامل

خاصة

770101

96462

vpresident.sci@uoz-krg.org

www.uoz-krg.org

عامل

حكومية 2013 2012

964750

info@lfu-bmu.net

www.lfu-bmu.net

haitham.alyousif@nawrozuniver 964750
si

www.nawrozuniversity.com

335027

964 8850678
96478

0 19457492

9643 2334942 2351256
418531 50418531

 145جامعة هولير الطبية

أ.د .بشتيوان هاشم البزاز

ص .ب 271 .اربيل  -العراق

 146جامعة جيهان

أ.د .أمجد صابر سعيد الدلوي

ص.ب 10-30103 .أربيل  -العراق

 147جامعة زاخو

أ.د .لزكين عبدي جميل

ص.ب 21 .جامعة زاخو  -الطريق الدولي

 148الجامعة اللبنانية الفرنسية في اربيل

أ.د .محمد صديق خوشناو

7030968

 149جامعة نوروز  -كردستان

أ.م.د .ازاد أحمد سعدون

7356057

96466 2273382 2273382

2010 2003

2011 2007

سلطنة عمان
الرقم

الجامعـــة

 150جامعة السلطان قابوس

الرئيــس  /المديــر
أ.د .علي بن سعود البيماني

عنوان الجامعة

تلفون

ص.ب  -63الخوض  -210سلطنة عمان

فاكس

الرمز

الدولي

968 24413391 24141111

البريد اإللكتروني
squinfo@squ.edu.om

نـــــوع

سنـــــة

عنوانها على اإلنترنت العضوية الجامعة التأسيس القبـول
www.squ.edu.om

حكومية 1986 1986

عامل

دولة فلسطين
الرقم

الجامعـــة

 151جامعة النجاح الوطنية

الرئيــس  /المديــر
.أ.د

عنوان الجامعة
ص.ب 7 .نابلس  -فلسطين

المملكة األردنية الهاشمية  :عمان -الجبيهة ص.ب  ، 104هاتف  ، 202-0-8002015فاكس 202-0-8002084

تلفون

فاكس

الرمز
الدولي

9709 2345982 2345115

البريد اإللكتروني
pr@najah.edu

نـــــوع

سنـــــة

عنوانها على اإلنترنت العضوية الجامعة التأسيس القبـول
www.najah.edu

عامل

Jordan - Amman / Jubeyha P.O.Box 401 , Tel. 962-6-5062048 , Fax 962-6-5062051 , email : secgen@aaru.edu.jo

عامة

1977 1918

اتحاد الجامعات العربية
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الجامعات األعضاء في اإلتحاد وعناوينها حتى تاريخ 26-02-2014
دولة فلسطين
الرقم

الجامعـــة

 152جامعة بير زيت

الرئيــس  /المديــر
أ.د .خليل هندي

صفحة 10

عنوان الجامعة

تلفون

ص.ب  23بيرزيت  -فلسطين

 153جامعة الخليل

أ.د .أحمد العطاونة

ص.ب  33الخليل -فاك  6161602عمان

 154جامعة بيت لحم

االسقف فؤاد بطرس الطوال

ص.ب  9بيت لحم  -فلسطين

 155جامعة القدس

أ.د .سري نسيبة

ص.ب  1 - 62333شارع نورالدين -القدس

 156الجامعة اإلسالمية  -غزة

أ.د .كمالين كامل شعت

ص.ب  231غزة  -فلسطين

 157جامعة القدس المفتوحة

أ.د .يونس مرشد عمرو

ص.ب  62133القدس  -فلسطين

 158كلية الدعوة والعلوم االسالمية

أ.د .عبد الرحيم خليل

ص.ب  217منطقة بريدية - 03233ام الفحم

 159جامعة األزهر بغزة

أ.د .عبد الخالق عبد الرحمن الف ار

ص .ب  2177قطاع غزة  -فلسطين

 160الجامعة العربية األمريكية

أ.د .محمود أبو مويس

ص.ب 133 .جنين  -فلسطين

 161الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية

أ.د .رفعت نعيم رستم

ص.ب 2326 .الرمال-غزة-فلسطين

 162جامعة بوليتكنك فلسطين

أ .د .إبراهيم المصري

ص.ب - 291 .عين خير الدين  -الخليل

 163جامعة األقصى

أ .د سالم زكريا األغا

ص.ب  3362غزة  -فلسطين

 164كلية فلسطين األهلية الجامعية

أ.د .غسان أبو حجلة

ص.ب 2332 .بيت لحم  -فلسطين

 165جامعة فلسطين

أ.د .سالم الصباح

ص.ب 2376 .مدينة الزهراء  -غزة-فلسطين

 166جامعة االستقالل

أ.د .تيسير عبد اهلل

ص.ب 23 .أريحا  -فلسطين

 167جامعة فلسطين التقنية

أ.د .مروان عورتاني

ص.ب - 7 .طولكرم  -فلسطين

 168جامعة األمة للتعليم المفتوح

أ.د .نعمان شعبان علوان

ص.ب - 6330 .غزة  -فلسطين

فاكس

الرمز
الدولي

البريد اإللكتروني

نـــــوع

سنـــــة

عنوانها على اإلنترنت العضوية الجامعة التأسيس القبـول

9702 2810656 2982000

pr@birzeit.edu

www.birzeit.edu

عامل

عامة

1976 1924

9702 2229303 2220995

info@hebron.edu

www.hebron.edu

عامل

عامة

1984 1971

9722 2744440 2741241

msansur@bethlehem.edu

www.bethlehem.edu

عامل

عامة

1981 1973

9722 6277166 6274979

aqpr@admin.alquds.edu

www.alquds.edu

عامل

خاصة

1981 1978

9708 2860800 2641402

public@iugaza.edu.ps

www.iugaza.edu.ps

عامل

عامة

1980 1978

9722 2951623 2964571

pub_relations@qou.edu

www.qou.edu

عامل

عامة

1998 1985

9726 46315544 46312379

info@islamic-college.org

www.islamic-college.org

مشارك

خاصة

1997 1989

9708 2823180 2824010

alazhar@alazhar-gaza.edu

www.alazhar-gaza.edu

عامل

عامة

1997 1991

9724 2510810 2510801

admin@aauj.edu

www.aauj.edu

عامل

أهلية

2003 1997

rector@ucas.edu.ps

www.ucas.edu.ps

مشارك

خاصة

2012 1998

9702 2217248 2228912

info@ppu.edu

www.ppu.edu

عامل

عامة

2003 1999

9708 2865309 2827997

president_alaqsa@alaqsa.edu.ps

www.alaqsa.edu.ps

عامل

حكومية 2003 2001

9702 2749652 2751566

college@paluniv.edu.ps

www.paluniv.edu.ps

مشارك

خاصة

2012 2004

9728 2880006 2880001

info@up.edu.ps

www.up.edu.ps

عامل

خاصة

2012 2005

9722 2322197 2322194

info@pass.ps

www.pass.ps

عامل

حكومية 2012 2006

9709 2677922 2671026

zatarid@ptuk.edu.ps

www.ptuk.edu.ps

عامل

حكومية 2010 2007

info@uou.edu.ps

www.uou.edu.ps

مشارك

خاصة

9708 2847404 2868999

889924

889927

97782

2013 2008

دولة قطر
الرقم

الجامعـــة

 169جامعة قطر

الرئيــس  /المديــر
أ.د .شيخة بنت عبداهلل المسند

عنوان الجامعة
ص.ب  1720الدوحة  -قطر

المملكة األردنية الهاشمية  :عمان -الجبيهة ص.ب  ، 104هاتف  ، 202-0-8002015فاكس 202-0-8002084

تلفون

فاكس

الرمز
الدولي

974 44033001 44033333

البريد اإللكتروني
postmaster@qu.edu.qa

نـــــوع

سنـــــة

عنوانها على اإلنترنت العضوية الجامعة التأسيس القبـول
www.qu.edu.qa

عامل

Jordan - Amman / Jubeyha P.O.Box 401 , Tel. 962-6-5062048 , Fax 962-6-5062051 , email : secgen@aaru.edu.jo

حكومية 1974 1973

اتحاد الجامعات العربية
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الجامعات األعضاء في اإلتحاد وعناوينها حتى تاريخ 26-02-2014
دولة الكويت
الرقم

الجامعـــة

 170جامعة الكويت

الرئيــس  /المديــر

صفحة 11

عنوان الجامعة

أ.د .عبداللطيف أحمد البدر

تلفون

ص.ب  - 6959الصفاة 20353

فاكس

الرمز
الدولي

965 24848648 24845839

البريد اإللكتروني
president@ku.edu.kw

نـــــوع

سنـــــة

عنوانها على اإلنترنت العضوية الجامعة التأسيس القبـول
www.kuniv.edu.kw

حكومية 1966 1966

عامل

الجمهورية اللبنانية
الرقم

الجامعـــة

الرئيــس  /المديــر

عنوان الجامعة

تلفون

ص.ب 6131-27مار ميخائيل  -بيروت

فاكس

الرمز
الدولي

البريد اإللكتروني

 171جامعة القديس يوسف

األب الدكتور سليم دكاش

 172الجامعة اللبنانية

أ.د .عدنان السيد حسين

 173جامعة بيروت العربية

أ.د .عمرو العدوي

ص.ب  226313بيروت  -لبنان

 174جامعة الروح القدس

األب الدكتور هادي محفوظ

ص.ب 335 .جونيه  -لبنان

600000

 175كلية اإلمام األوزاعي للدراسات اإلسالمية

أ.د .توفيق راشد الحوري

ص.ب 23-6066 .بيروت

704454

 176جامعة طرابلس

أ.د .علي احمد مدكور

704453

ص.ب 717 .طرابلس  -لبنان

437363

 177جامعة سيدة اللويزة

األب وليد موسى

ص.ب - 71 .ذوق مكايل  -لبنان

447202

9616

218950

 178جامعة البلمند

أ.د .إيلي أديب سالم

ص.ب  233طرابلس -لبنان

218771

9619

proffice@mdu.edu.lb

930250

 179جامعة الجنان

أ .د .عابد أمين يكن

ص.ب 121 .زيتون أبي سمراء -طرابلس

930278

9616

info@balamand.edu.lb

447906

 180الجامعة العالمية

أ.د .عدنان الطرابلسي

ص.ب 6316-26 .بطريكية  -بيروت

430433

9616

358085

 181الجامعة اإلسالمية في لبنان

أ.د .حسن الشلبي

ص.ب  -03323الشويفات -خلده -بيروت

358059

9611

807715

 182جامعة الحكمة

غبطة األب الخوري كميل مبارك

ص.ب 632 - 63 .فرن الشباك  -بعبدا

807719

9615

iul@iul.edu.lb

294394

 183الجامعة األميركية للتكنولوجيا

أ.د .هيام صقر

ص.ب  5361-25بيروت

294442

9611

camille.moubarak@uls.edu.lb

218717

 184جامعة اآلداب والعلوم والتكنولوجيا

أ.د .عدنان حمزة

ص.ب7633 220 .

339302

9611

343222

 185الجامعة اللبنانية الكندية

أ.د .روني ابي نخلة

ص.ب - 01 .زوق مكايل -عينطورة-كسروان -لبن 232183

340219

9611

 186الجامعة الحديثة لإلدارة والعلوم

أ.د .علي شعيب

الدامور  -طريق صيدا القديمة

233184

9619

admissions@lcu.edu.lb

601801

 187الجامعة اللبنانية الدولية

أ.د مجدي حماد

ص.ب  23-5333بيروت  -كورنيش المزرعة

601667

9615

info@mubs.edu.lb

706881

306044

نـــــوع

سنـــــة

عنوانها على اإلنترنت العضوية الجامعة التأسيس القبـول

2233131
شارع المتحف  -البناية الزجاجية
بيروت -

426456

611773

9611

recteur@usj.edu.lb

www.usj.edu.lb

عامل

خاصة

612624

612572

9611

recteur@ul.edu.lb

www.ul.edu.lb

عامل

حكومية 1969 1953

300110

818402

9611

bau@bau.edu.lb

www.bau.edu.lb

عامل

خاصة

1969 1960

642333

9619

bri@usek.edu.lb

www.usek.edu.lb

عامل

خاصة

1995 1962

9611

islamic-studies@ouzai.org

www.ouzai.org

مشارك

أهلية

2010 1979

info@ut.edu.lb

www.ut.edu.lb

عامل

خاصة

2009 1982

www.ndu.edu.lb

عامل

خاصة

2000 1987

www.balamand.edu.lb

عامل

خاصة

1997 1988

Jinan@jinan.edu.lb

www.jinan.edu.lb

عامل

خاصة

2002 1988

info@gu.edu.lb

www.gu.edu.lb

عامل

خاصة

2008 1992

www.iul.edu.lb

عامل

خاصة

2001 1994

www.uls.edu.lb

عامل

خاصة

2009 1999

info@aust.edu.lb

www.aust.edu.lb

مشارك

خاصة

2007 2000

info@aul.edu.lb

www.aul.edu.lb

عامل

خاصة

2010 2000

www.lcu.edu.lb

عامل

خاصة

2011 2000

www.mubs.edu.lb

عامل

خاصة

2010 2000

info@liu.edu.lb

www.liu.edu.lb

عامل

خاصة

2004 2001

المملكة األردنية الهاشمية  :عمان -الجبيهة ص.ب  ، 104هاتف  ، 202-0-8002015فاكس 202-0-8002084
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اتحاد الجامعات العربية

Association of Arab Universities
Information Center

مركز المعلومات

www.aaru.edu.jo

www.aaru.edu.jo

الجامعات األعضاء في اإلتحاد وعناوينها حتى تاريخ 26-02-2014
الجمهورية اللبنانية
الرقم

الجامعـــة

 188جامعة رفيق الحريري

الرئيــس  /المديــر

صفحة 12

عنوان الجامعة

تلفون

أ.د .عبد الرحمن اركادان

فاكس

الرمز
الدولي

961 5601830 5601386

البريد اإللكتروني
info@rhu.edu.lb

نـــــوع

سنـــــة

عنوانها على اإلنترنت العضوية الجامعة التأسيس القبـول
www.rhu.edu.lb

دولة ليبيا
الرقم

الجامعـــة

الرئيــس  /المديــر

عنوان الجامعة

تلفون

فاكس

الرمز
الدولي

البريد اإللكتروني

نـــــوع

سنـــــة

عنوانها على اإلنترنت العضوية الجامعة التأسيس القبـول

21861 2230315 2220147

uni.office@benghazi.edu.ly

www.benghazi.edu.ly

عامل

حكومية 1974 1955

 189جامعة بنغازي

أ.د .محمد عبد الحميد الطبولي

ص.ب - 2031 .بنغازي  -ليبيا

21821 4628839 4627910

info@alfateh.edu.ly

www.registration.uot.edu.ly

عامل

حكومية 1969 1957

omu@omu.edu.ly

www.omu.edu.ly

 190جامعة طرابلس

أ.د .المدني ابو القاسم الدخيل

ص.ب  091طرابلس  3/ 0532012ليبيا

عامل

حكومية 1990 1975

lawan52@yahoo.com

www.sebhau.edu.ly

 191جامعة عمر المختار

أ.د .عقوب عبد اهلل عقوب

ص.ب 929 .البيضاء  -ليبيا

942946

عامل

حكومية 1984 1984

info@7ou.edu.ly

www.misuratau.edu.ly

عامل

حكومية 2005 1984

 192جامعة سبها

أ.د .محمد عبد الكريم الكيالني

ص.ب  - 21761سبها  -ليبيا

 193جامعة مصراته

أ.د .الطاهر مصطفى الحبقي

21871 2627019 2626012

ص.ب 1371 .مصراته  -ليبيا

www.libopenuniv-edu.org

عامل

حكومية 2003 1987

 194الجامعة المفتوحة

أ.د .بلقاسم محمد عمر شلوف

 195جامعة الزاوية

أ.د .مصطفى جمعة سحوب

صص.ب - 20076 .طريق جامعة الفاتح  -طرابلس21821 4874300 4625501

info@libopenuniv-edu.org

ص.ب  -25321الزاوية  -ليبيا

عامل

 196أكاديمية الدراسات العليا

أ.د .صالح ابراهيم المبروك

21823 7624035 7629501

president@zu.edu.ly

www.zu.edu.ly

حكومية 1991 1988

 197جامعة سرت

أ.د .موسى محمد موسى

ص.ب  79302جنزور ،شهداء عبدالجليل طرابلس 21821 4873078 4870168

info@alacademia.edu.ly

ص.ب  - 573سرت  -ليبيا

2186 9437052

627350 3627201

218512

www.alacademia.edu.ly

عامل

خاصة

عامل

 198جامعة الزيتونة

أ.د .عبد النبي محمد علي خليفة

سوق األحد  -ترهونة

21854 5260361 5260363

info@su.edu.ly

www.su.edu.ly

حكومية 1991 1989

660232

21817

info@azu.edu.ly

www.azu.edu.ly

عامل

حكومية 2010 2001

 199الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية

أ.د .محمد سعد مبارك

بنغازي  -ليبيا

21861 2233909 2233911

president@limu.edu.ly

www.limu.edu.ly

مشارك

خاصة

660232

1988 1988

2009 2007

جمهورية مصر العربية
الرقم

الجامعـــة

 200جامعة األزهر

الرئيــس  /المديــر
أ.د .عبد اهلل الحسيني

عنوان الجامعة

تلفون

ص.ب 22762 .مدينة ناصر  -القاهرة  -مصر

المملكة األردنية الهاشمية  :عمان -الجبيهة ص.ب  ، 104هاتف  ، 202-0-8002015فاكس 202-0-8002084

فاكس

الرمز

الدولي

202 2623284 2611419

البريد اإللكتروني
info@azhar.edu.eg

نـــــوع

سنـــــة

عنوانها على اإلنترنت العضوية الجامعة التأسيس القبـول
www.azhar.edu.eg

عامل

Jordan - Amman / Jubeyha P.O.Box 401 , Tel. 962-6-5062048 , Fax 962-6-5062051 , email : secgen@aaru.edu.jo

حكومية

975

1969

اتحاد الجامعات العربية

Association of Arab Universities
Information Center

مركز المعلومات

www.aaru.edu.jo

www.aaru.edu.jo

الجامعات األعضاء في اإلتحاد وعناوينها حتى تاريخ 26-02-2014
جمهورية مصر العربية
الرقم

الجامعـــة

الرئيــس  /المديــر

صفحة 13

عنوان الجامعة

تلفون

فاكس

الرمز
الدولي

البريد اإللكتروني

نـــــوع

سنـــــة

عنوانها على اإلنترنت العضوية الجامعة التأسيس القبـول

 201جامعة القاهرة

أ.د .جابر نصار

 202جامعة اإلسكندرية

أ.د .أسامة إبراهيم سيد

طريق الجيش  -الشاطبي  -االسكندرية 11

 203جامعة أسيوط

أ.د .محمد عبد السميع عيد

ص.ب - 72625 .اسيوط -مصر

 204جامعة عين شمس

أ.د .حسين محمد أحمد عيسى

قصر الزعفران  -العباسية  -القاهرة

 205أكاديمية الفنون

أ.د .سامح حسن مهران

شارع جمال الدين-الهرم -الجيزة

 206جامعة المنصورة

أ.د .السيد أحمد عبد الخالق

ص.ب 53 - 06623 .شارع الجمهورية

 207جامعة طنطا

أ.د .عبد الحكيم عبد الخالق خليل

طنطا  -شارع الجيش -مصر

 208جامعة الزقازيق

أ.د .محمد محمود عبد العال

الزقازيق  -جامعة الزقازيق -الرقم البريدي

 209جامعة حلوان

أ.د .ياسر حسني محمد صقر

ص ب  22796عين حلوان  -القاهرة  -ج.م.ع

 210أكاديمية المستقبل

أ.د .سامح فؤاد حبيب

2022 5569820 5569061

 211جامعة قناة السويس

أ .د .محمد أحمد محمدين

ص.ب  236- 6617ميدان الحجاز مصر الجديدة 2022 6241111 6236041
ص.ب - 32611 .االسماعيلية  -مصر

 212جامعة المنيا

أ.د .محمد أحمد شريف

ص.ب - 52629 .المنيا  -مصر

2064 3209702 3200125

President_office@suez.edu.eg

2086 2342601 2334646

m_gaber51@yahoo.com

www.minia.edu.eg

عامل

2048 2226454 2224216

menofia@menofia.edu.eg

www.menofia.edu.eg

عامل

حكومية 1976 1976

2022 3507675 3588658

info@sams.edu.eg

www.sadatacademy.edu.eg

عامل

حكومية 1992 1981

2096 5211279 5211717

info@svu.edu.eg

www.svu.edu.eg

عامل

حكومية 1995 1995

2023 7603811 7606324

admission@msa.eun.eg

www.msa.eun.eg

عامل

خاصة

2006 1996

miu@miuegypt.edu.eg

www.miuegypt.edu.eg

مشارك

خاصة

1997 1996

nghonema@must.edu.eg

www.must.edu.eg

عامل

خاصة

2001 1996

President-office@o6u.edu.eg

www.o6u.edu.eg

عامل

خاصة

2003 1996

www.madinagroups.edu.eg

مشارك

خاصة

2012 1999

www.akhbaracademy.edu.eg info@ahkbaracademy.edu.eg

عامل

خاصة

2006 1999

2024 4781995 4781990

info@obourinstitutes.edu.eg

www.ahiedu.com

عامل

خاصة

2007 1999

2022 5080594 9208891

info@gi.edu.eg

www.gi.edu.eg

مشارك

خاصة

2013 2001

2022 6889955 6890000

ahamza@bue.edu.eg

www.bue.edu.eg

عامل

خاصة

2011 2004

ص.ب 21520 .األرومان -الجيزة-القاهرة

 213جامعة المنوفية

أ.د .صبحي محمد غنيم

ص.ب -01622شبين كوم -المنوفية  -مصر

 214أكاديمية السادات للعلوم اإلدارية

أ.د .عالء الدين محمد الغزالي

ص.ب ( )1111كورنيش النيل -مدخل المعادي

 215جامعة جنوب الوادي

أ.د .عباس منصور

ص.ب 10610 .مدينة قنا  -مصر

 216جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة واآلداب

أ.د .خيري عبدالحميد

ش عامر متفرع من ش المساحة  -الدقي 14

 217جامعة مصر الدولية

أ.د .محمد شبل الكومي

ص.ب  2هوليوبوليس  -القاهرة

 218جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

أ.د .محمد حسن العزازي

مدينة السادس من اكتوبر طريق  15يوليه

 219جامعة  5أكتوبر

أ.د .أحمد عطية سعده

المحور المركزي  -مدينة  5أكتوبر

 220ادارة معاهد المدينة العليا

أ.د .محمد يسري صادق حسين

ص.ب 21937 .القاهرة

 221أكاديمية أخبار اليوم

أ.د .أحمد زكي بدر

مدينة  5اكتوبر -مجمع مطابع أخبار اليوم

 222معهد العبور العالي لالدارة والحاسبات ونظم
 223المعل
أكاديمية الجزيرة

أ.د .عبد اهلل سرور الدهشان

ص.ب 17 .بلبيس -مدينة العبور  -القاهرة

أ.د .مجدي عبد اهلل

 224الجامعة البريطانية في مصر

أ.د .أحمد حمزة

ص.ب 30 .الشروق  - 22107مصر

المملكة األردنية الهاشمية  :عمان -الجبيهة ص.ب  ، 104هاتف  ، 202-0-8002015فاكس 202-0-8002084

2023 5688884 5729584

hkamel@cu.edu.eg

www.cu.edu.eg

عامل

حكومية 1969 1908

2035

president@alexu.edu.eg

www.alexu.edu.eg

عامل

حكومية 1969 1942

2088 2354130 2357007

mostafak@aun.edu.eg

www.aun.edu.eg

عامل

حكومية 1969 1949

2022 6826107 6847818

president@ainshams.edu.eg

www.shams.edu.eg

عامل

حكومية 1969 1950

egyptartsacademy.kenanonlin egyptartsacademy@gmail.com
e.
www.mans.edu.eg
mua@mans.edu.eg

عامل

حكومية 1992 1959

عامل

حكومية 1973 1972

2040 3302785 3317928

fharras@tanta.edu.eg

www.tanta.edu.eg

عامل

حكومية 1973 1972

2055 2345452 2302926

info@zu.edu.eg

www.zu.edu.eg

عامل

حكومية 1974 1974

president@helwan.edu.eg

www.helwan.edu.eg

عامل

حكومية 1975 1975

administration@fa-hiss.edu.eg

www.fa-hiss.edu.eg

عامل

خاصة

www.scuegypt.edu.eg

عامل

حكومية 1976 1976
حكومية 1976 1976

910720 9110096

213 21544947 21544946
2050 2247900 2247800

202 4772038 4772033
2023 8354699 8354686
202 8353867 8351279
2023 3813602 3810221
202 38345000 38344040

Jordan - Amman / Jubeyha P.O.Box 401 , Tel. 962-6-5062048 , Fax 962-6-5062051 , email : secgen@aaru.edu.jo

2007 1975

اتحاد الجامعات العربية

Association of Arab Universities
Information Center

مركز المعلومات

www.aaru.edu.jo

www.aaru.edu.jo

الجامعات األعضاء في اإلتحاد وعناوينها حتى تاريخ 26-02-2014
جمهورية مصر العربية
الجامعـــة

الرئيــس  /المديــر

 225الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات

أ.د .ألفت كامل

الرقم

صفحة 14

عنوان الجامعة

فاكس

تلفون

الرمز
الدولي

0

0
20238 3343077

البريد اإللكتروني

نـــــوع

سنـــــة

عنوانها على اإلنترنت العضوية الجامعة التأسيس القبـول

info@mti.edu.eg

www.mti.edu.eg

عامل

خاصة

2010 2004

fismail@acu.edu.eg

2009 2004

 226جامعة االهرام الكندية

أ.د .فاروق إسماعيل

المنطقة الصناعية الرابعة  -مدينة  5أكتوب

305000

www.acu.edu.eg

عامل

خاصة

 227جامعة الفيوم

أ.د .عبد الحميد عبد التواب صبري

ص.ب 50623 .الفيوم  -مصر

 228جامعة بنها

أ.د .علي محمد شمس الدين

ص.ب 20621 .بنها الجديدة  -مكتب بريد الجا

2084 6336528 6333278

ssg00@fayoum.edu.eg

www.fayoum.edu.eg

عامل

حكومية 2007 2005

عامل

حكومية 2012 2005

 229جامعة سيناء

أ.د .فاروق محمود عبد القادر

شمال سيناء  -العريش  -المساعيد

2013 3227491 3231012

benha.university@gmail.com

www.bu.edu.eg

2068 3336847 3336844

sinai@su.edu.eg

www.su.edu.eg

مشارك

خاصة

2082 2333367

president@bsu.edu.eg

www.bsu.edu.eg

عامل

حكومية 2009 2005

nub@nub.edu.eg

www.nahdauniversity.org

مشارك

خاصة

sohag_uni_president@sohaguniv
pharos@pua.edu.eg

www.sohag-univ.edu.eg

عامل

حكومية 2008 2006

www.pua.edu.eg

عامل

خاصة

2012 2006

www.futureuniversity.edu.eg info@futureuniversity.edu.eg

عامل

خاصة

2008 2006

www.deltauniv.edu.eg

مشارك

خاصة

2009 2007

 230جامعة بني سويف

أ.د .أمين لطفي

نصر الدين -شارع الهرم -الجيزة 447

224879

 231جامعة النهضة

أ.د .صديق عفيفي

طريق جامعة النهضة -مدينة بني سويف الجديد

 232جامعة سوهاج

أ.د .نبيل نور الدين عبد الاله

ص.ب 11613 .سوهاج

282 2246688 22466801

 233جامعة فاروس

أ.د .عبد المتعم موسى

ص.ب 07 .سيدي جابر -اإلسكندرية 12022

 234جامعة المستقبل  -مصر

أ.د .عبادة سرحان

القاهرة الجديدة  -نهاية شارع ال 93

 235جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا

أ.د .عباس علي الحفناوي

الطريق الدولي الساحلي  -المنصورة -مصر

 236الجامعة األمريكية في القاهرة

أ.د .ليزا اندرسون

2093 4605745 4611920
203 3832133 3877969
2022 6186111 6186100
2050 2770145 2770140

info@deltauniv.edu.eg

2022 7974959 6152182

2008 2005
2011 2006

www.aucegypt.edu

المملكة المغربية
الرقم

الجامعـــة

الرئيــس  /المديــر

عنوان الجامعة

تلفون

فاكس

الرمز
الدولي

 237جامعة القرويين

أ.د .علي الصقلي  /بالنيابة

ص.ب  1639/ظهر المهزار  -فاس  -المغرب

641006

 238جامعة محمد الخامس

أ .د وائل بنجلون

ص.ب  663شالةأكدال الرباط0-زنقة مشليفن

 239جامعة الحسن الثاني

أ.د .جعفر خالد الناصري

ص.ب 29 - 9257زنقة طارق بن زياد

21253 7671401 7673318

641013

2125

212 22276150 22433032

 240جامعة سيدي محمد بن عبد اهلل بفاس

أ.د .عمر صبحي

ص.ب 1515 .فاس  - 03333المغرب

609660

 241جامعة محمد األول

أ.د .عبد العزيز صادوق

ص.ب  613وجدة-المركب الجامعي-حي القدس

609650

212535

500612

500609

21256

المملكة األردنية الهاشمية  :عمان -الجبيهة ص.ب  ، 104هاتف  ، 202-0-8002015فاكس 202-0-8002084

البريد اإللكتروني

نـــــوع

سنـــــة

عنوانها على اإلنترنت العضوية الجامعة التأسيس القبـول

faculte@iam.net.ma

عامل

حكومية

حكومية 1969 1957
حكومية 1987 1975

859

1975

presidence@um5a.ac.ma

www.um5a.ac.ma

عامل

presidence@uh2c.ac.ma

www.uh2c.ac.ma

عامل

aitmekki2004@yahoo.fr

www.usmba.ac.ma

عامل

حكومية 2011 1975

presidence@ump.ma

www.univ-oujda.ac.ma

عامل

حكومية 1988 1978

Jordan - Amman / Jubeyha P.O.Box 401 , Tel. 962-6-5062048 , Fax 962-6-5062051 , email : secgen@aaru.edu.jo

اتحاد الجامعات العربية

Association of Arab Universities
Information Center

مركز المعلومات

www.aaru.edu.jo

www.aaru.edu.jo

الجامعات األعضاء في اإلتحاد وعناوينها حتى تاريخ 26-02-2014
الجمهورية اإلسالمية الموريتانية
الرقم

الجامعـــة

 242جامعة أنواكشوط

الرئيــس  /المديــر

صفحة 15

عنوان الجامعة

أ.د .سيدي محمد عبد اهلل

تلفون

ص.ب  791انواكشوط

فاكس

الرمز
الدولي

البريد اإللكتروني

2222 5293277 5253977

نـــــوع

سنـــــة

عنوانها على اإلنترنت العضوية الجامعة التأسيس القبـول
www.univ-nkc.mr

حكومية 1981 1981

عامل

الجمهورية اليمنية
الرقم

الجامعـــة

الرئيــس  /المديــر

عنوان الجامعة

تلفون

فاكس

الرمز
الدولي

البريد اإللكتروني

نـــــوع

سنـــــة

عنوانها على اإلنترنت العضوية الجامعة التأسيس القبـول

 243جامعة صنعاء

أ.د .عبد الحكيم الشرجبي

ص.ب 2137 .صنعاء  -اليمن

200487

 244جامعة عدن

أ.د .عبدالعزيز صالح بن حبتور

ص.ب  5021خور مكسر  -عدن -اليمن

200564

9671

info@suye.ac

www.suye.ac

عامل

حكومية 1971 1970

234428

 245جامعة تعز

أ.د .محمد سعيد الشعيبي

ص.ب  5656تعز -اليمن

234426

9672

rector@aden-univ.net

www.aden-univ.net

عامل

حكومية 1975 1970

967 4221381 4221378

tzu-edu.com/taizuniversity.net taizuniversity@hotmail.com

عامل

حكومية 1998 1993

hadhramout_univ@y.net.ye

www.hust.edu.ye

عامل

حكومية 2000 1993

9671

info@jameataleman.org

www.jameataleman.org

عامل

خاصة

1997 1993

info@yu.edu.ye

www.yu.edu.ye

عامل

خاصة

1997 1993

www.nationaluni.net

عامل

خاصة

1997 1994

ahgaff@ahgaff.edu

www.ahgaff.edu

عامل

خاصة

1997 1994

info@andalusuniv.net

www.andalusuniv.net

عامل

خاصة

2007 1994

info@sabauni.net

www.sabauni.net

عامل

خاصة

1994 1994

info@ust.edu

www.ust.edu

عامل

خاصة

1994 1994

www.thuniv.attawon.net

عامل

حكومية 1996 1996

info@hoduniv.edu.ye

www.hoduniv.net.ye

عامل

حكومية 2002 1996

arwa@arwauniversity.edu.ye

qau.edu.ye

عامل

www.ibb-univ.net

عامل

حكومية 2001 1996

www.ums-edu.com

مشارك

خاصة

2009 2004

www.futureuniversity-ye.net info@futureuniv.com

عامل

خاصة

2007 2004

 246جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا

أ.د .محمد سعيد خنبش

ص .ب  - 63622المكال  -محافظة حضرموت

360865

 247جامعة اإليمان

أ.د .عبدالمجيد الزنداني

ص.ب - 13035 .صنعاء  -اليمن

464425

 248الجامعة اليمنية

أ.د .عبدالواحد عزيز الزنداني

464424

ص.ب - 23023 .صنعاء  -اليمن

254386

 249الجامعة الوطنية

أ.د شكيب محمد الخامري

ص.ب  3736حوض األشراف  -تعز -اليمن

256726

9671

232429

 250جامعة األحقاف

أ.د .عبداهلل بن محمد باهارون

ص.ب  63032حضرموت  -المكال -اليمن

211416

9674

361291

 251جامعة األندلس للعلوم والتقنية

أ.د .أحمد محمد بن رقعان

ص.ب- 07333 .صنعاء-اليمن

361290

9675

675567

 252جامعة سبأ

أ.د .عمرو أحمد النجار

ص.ب-23333مدينة اآلنسي شارع الستين الغربي 405077

675885

9671

 253جامعة العلوم والتكنولوجيا

أ.د حميد محمد عقالن

ص.ب  20353صنعاءالحصبة -شارع مازدا

467919

9671

373238

 254جامعة ذمار

أ.د.أحمد محمد الحضراني

373236

9671

509554

 255جامعة الحديدة

أ.د .حسين عمر ابو بكر قاضي

ص.ب  -0223الحديدة  -طريق الدريهمي

509556

9676

205490

 256جامعة الملكة أروى للعلوم األكاديمية

أ.د .سعد ابراهيم األعظمي

ص.ب - 22615شارع الستين الجنوبي  -صنعاء 449991

207416

9673

 257جامعة إب

أ.د .عبد العزيز محمد الشعيبي

ص.ب  - 73173إب -اليمن

449992

9671

408183

 258جامعة العلوم الحديثة

أ.د .شبير عبد اهلل الحرازي

ص.ب - 13302 .صنعاء

408068

9674

ibbunv@yemen.net.ye

468305

407419

9671

info@ums.edu.ye

537225

537227

أ.د .أحمد عبداهلل حسن بشر

 259جامعة المستقبل لعلوم االداره وتكنولوجيا
المعلوما
المملكة األردنية الهاشمية  :عمان -الجبيهة ص.ب  ، 104هاتف  ، 202-0-8002015فاكس 202-0-8002084
ص.ب  - 953صنعاء

360864

9675

9671
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أهلية

1997 1996

اتحاد الجامعات العربية

Association of Arab Universities
Information Center

مركز المعلومات

www.aaru.edu.jo

www.aaru.edu.jo

الجامعات األعضاء في اإلتحاد وعناوينها حتى تاريخ 26-02-2014
الجمهورية اليمنية
الرقم

الجامعـــة

الرئيــس  /المديــر

 260جامعة عمران

أ.د .صالح فضل السالمي

 261جامعة دار السالم الدولية للعلوم والتكنولوجيا

أ.د .عبد المجيد السعدون

 262جامعة اليمن

أ.د .ماجد علوان

صفحة 16

عنوان الجامعة

تلفون

 ادارة العالقات العامة  -رئاسة الجامعةص.ب - 20175 .بريد معين  -صنعاء

فاكس

الرمز
الدولي

البريد اإللكتروني

613346

613347

9677

dr.salehelsallmi@gmail.com

314406

316270

9671

dr.kareem@dsuye.com

532769

530255

9671

نـــــوع

سنـــــة

عنوانها على اإلنترنت العضوية الجامعة التأسيس القبـول
عامل

حكومية 2009 2007

www.dsuye.com

مشارك

خاصة

2012 2008

www.yemenuniversity.com

مشارك

خاصة

2013 2008

مؤسسات تعليمية عربية
الرقم

الجامعـــة

الرئيــس  /المديــر

الرمز

عنوان الجامعة

تلفون

 263معهد البحوث والدراسات العربية

أ.د .أحمد يوسف أحمد محمد

ص.ب  119جاردن سيتي  -القاهرة -مصر

فاكس

الدولي

البريد اإللكتروني

عنوانها على اإلنترنت العضوية الجامعة التأسيس القبـول

202 7962543 7951648

iars@iarsecs.org

www.iars.net

مشارك

إقليمية

1994 1952

203 5622525 5622366

admission@asst.edu

www.aast.edu

عامل

إقليمية

1992 1972

isatdz@yahoo.fr

www.isatdz.com

مشارك

إقليمية

2008 1982

www.nauss.edu.sa

عامل

إقليمية

2001 1982

www.aabfs.org

عامل

إقليمية

1988 1988

www.arabou.edu.kw

مشارك

خاصة

2004 2000

 264األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

أ.د .اسماعيل عبد الغفار

ص.ب -2319ميامي  -االسكندرية  -مصر

 265المعهد العالي العربي للترجمة

أ.د .إنعام بيوض

ص.ب 256 .حي مالكي -بن عكنون  -الجزائر

239069

 266جامعة نايف العربية للعلوم األمنية

أ.د .جمعان رشيد بن رقوش

ص.ب  5103الرياض - 22361السعودية

 267األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية

أ.د .عصام زعبالوي

ص.ب  20293عمان  - 22931االردن

9661 2461375 2463444

info@nauss.edu.sa

 268الجامعة العربية المفتوحة

أ.د .موضي عبد العزيز الحمود

ص.ب  0011الصفاة  20300دولة الكويت

9626 5105176 5502900

President@aabfs.org

9652 4394040 4394145

rector@arabou.edu.kw

المملكة األردنية الهاشمية  :عمان -الجبيهة ص.ب  ، 104هاتف  ، 202-0-8002015فاكس 202-0-8002084

نـــــوع

سنـــــة

230764

21321
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