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طريق )فهي الجامعة التي طبقت شعارها  .سابق الزمنعلى  فيالدلفياجامعة  تدأب
 المالئم جديدالفي دوما يجعلها تفكر وفي كل تحركاتها وأعمالها،  (المستقبل

التعليم الجامعي ، فوذكاء وتخطيط قوةبأن نعد لها كل حاضرنا  منا مستقبل يحتاجل
 طيات علوهتمركونًا على رف الوقت حجرًا ينتهي أو يتجدد  يتطورال يتحرك والذي ال 

   .الغبار

د فق .إستكماال إلنجازاتها الريادية سعت الجامعة إلى أن يكون يوبيلها الفضي مختلفاً 
تخصص هندسة الويب في كلية تكنولوجيا  2018-2017لعام الجديد لإستحدثت 

المعلومات، وماجستير المحاسبة في كلية إدارة األدعمال، واللغة الصينية وآدابها في 
  .وتخصص هندسة الطاقة المتجددة في كلية الهندسة .كلية اآلداب والفنون

نظرًا ألهمية نه وإيقول  قاسم موسى العبيديعميد كلية الهندسة األستاذ الدكتور 
مركز افتتاح فقد الطاقة المتجددة ودورها الكبير في تخفيض فاتورة الطاقة، 

ليتولى تنظيم البحث العلمي وتشجيع  ،2012عام  فيالدلفيا لبحوث الطاقة المتجددة
سننطلق هذا العام بتخصص الطاقة لهذه الخطوة وإستكماال  .أدواته التطبيقية



 تركيزبمجال هذا اللمهندسين متخصصين إعداد بالمستقبل حاجات دة لمواكبة دالمتج
 .ر على الجانب التطبيقييكب
ميكاواط  3300يذكرنا الدكتور عميد الكلية أن الحمل الكهربائي في األردن يصل الى و

مليار دينار أردني،  (3)أما فاتورة الطاقة الكلية تقدر ب  %.7معدل زيادة سنوية بحاليًا، 
من الناتج المحلي األجمالي، فيما تشكل الطاقة الكهربائية  %12.5وتشكل حوالي 

  .استهالك منزلي %47من مجمل فاتورة الطاقة منها  %38حوالي 
األرقام سابقة الذكؤ تفرض علينا أن نولي األهمية للبحث ان ويقول الدكتور العبيدي 

السوق المحلية والعربية تفتقر الى عن مصادر بديلة اقتصادية للطاقة، علما أن 
للعمل في مشاريع الطاقة مهندسين أكفاء في تخصص هندسة الطاقة المتجددة 

لبترول كاليدية بدال من مصادر تق ،على مصادر متجددة المعتمدةالكهربائية العمالقة 
الرياح الشمس وطاقة مثل  ، تنضبالالطاقة المتجددة ف .والفحم والغاز الطبيعي

 .رخيصة يفةظطاقة نكما أنها  ،بل تتجدده، المياو
الشمس، وطاقة الرياح أن لدينا فرص في إستغالل الطاقة ويذكر الدكتور العبيدي 

بلدنا المشس طيلة فصول السنة تقريبا، يكمن أن ف .حرارة باطن األرضوالمياه، و
 .لفاتورتنا الكبيرةتشكل الطاقة الشمسية طوق نجاة 

 الطاقة الكهرومائية، وطاقة المياهأيضا في  اً العبيدي أن لدينا فرصضيف وي
يستفاد منه في توليد طاقة لاالرض لبطن  لطاقة الجوفية، واطاقة الرياحو (الشالالت)

مياه ساخنة تولد طاقة  كم مثاًل للحصول على1انشاء خزانات بعمق ، بكهربائية
 .كهربائية

 لبرنامج البكالوريوس في هندسة الطاقة المتجددةالمقترحة الخطة الدراسية  حولو
ساعة معتمدة لمواد  (160)متضمنة بين العبيدي أنها حديثة مراعية للشروط العالمية 

باالضافة الى  قصوى، الهندسي أهمية نظرية وعملية، حيث يعطى للتصميم
 .تشكل تطبيقا للمفاهيم الهندسيةالتي المشاريع الهندسية 

 
، هندس الطاقة المتجددةالتي تكون متاحة للطالب الخريج في عمل المجاالت وعن 

شركات التنظيم ، المؤسسات والمنظمات والهيئات الحكومية وغير الحكوميةفهي 
المجاالت وتنفيذ المشروعات الكبرى في شركات األعمال الحرة وو .الوطنية والعالمية

 .األكاديمية والبحثية


