
 

 
 

 
 
 

 قسم هندسة الطاقة
 كلية الهندسة التكنولوجية

 جامعة الزرقاء
 
 
 
 
 
 
 

 
 :نشأة القسم 

نظراً لشح مصادر الطاقة التقلٌدٌة والتً ٌستورد األردن منها 
من طاقته اإلجمالٌة ، فإن هندسة الطاقة تعنى بدراسة % 98

مجاالت الطاقة المتنوعة وأهمٌتها لما لها من تأثٌر إقتصادي 
وإداري وبٌئً ووضع حلول تساهم فً إٌجاد طاقات بدٌلة 

ومتجددة لرفع كفاءة الطاقة وخفض انبعاثات ثانً أكسٌد الكربون 
كمؤثر سلبً على البٌئة ، وذلك من خالل وضع دراسات 

أنظمة الخالٌا : ألستخدام الطاقة فً المجاالت التالٌة 
الكهروضوئٌة ، طاقة الرٌاح ، الطاقة الشمسٌة الحرارٌة والذرٌة 

 .وطاقات متجددة أحرى 
 :ويشتمل تخصص هندسة الطاقة على المجاالت المعرفية التالية 

اإلهتزازات المٌكانٌكٌة ومٌكانٌكا الموائع وإنتقال الحرارة - 1

 .ودٌنامٌكا حرارٌة 
 .أنظمة القوى الكهربائٌة والتفاعالت الذرٌة - 2

 .محطات الطاقة الحرارٌة وإنتاج وتحوٌل الطاقة - 3

الطاقة المتجددة ، الطاقة الكهروضوئٌة ، طاقة الرٌاح وغٌر - 4

 .ذلك 
 .إقتصادٌات الطاقة وإدارتها واألثر البٌئً لها - 5

ٌعتبر قسم هندسة الطاقة من األقسام الناشئة ، تأسس القسم مع 
لٌلبً  ( 2015 – 2014 )بداٌة الفصل األول للعام الجامعً 

إحتٌاجات السوقٌٌن الوطنً والعربً من الكوادر المتخصصة فً 
مجاالت الطاقة المختلفة من الناحٌتٌن النظرٌة والعملٌة ومن 

 المتوقع تخرج الفوج األول لطلبة القسم مع نهاٌة العام الجامعً 
، وٌطرح القسم برنامجا واحدا وهو هندسة  (  2021 – 2020) 

الطاقة لمرحلة البكالورٌوس وتستخدم اللغة اإلنجلٌزٌة لغة رئٌسٌة 
 .للتدرٌس 

 
 
 

 : الرؤية 

انتًٍش فً تقذٌى انخذيبث تعهًٍٍت ، ٔبحثٍت ، ٔيجتًعٍت يحهٍبً 

انخالٌب انكٓزٔضٕئٍت   )ٔإقهًٍٍبً ، ٔدٔنٍبً فً يجبالث ُْذست انطبقت 

  .(طبقت انزٌبح ، انطبقت انشًسٍت انحزارٌت ، انطبقت انٌُٕٔت 

 :الرسالة 

إعذاد كٕادر يؤْهت َظزٌبً ٔعًهٍبً ٔبحثٍبً فً يجبالث انطبقت 

انًتعذدة ٔخصٕصبً انطبقت انًتجذدة نإلسٓبو فً خفض إستٓالك 

 .انطبقت انتقهٍذٌت انًتسببت فً أسيت إقتصبدٌت ٔبٍئٍت 

 :أن يكون خريج هندسة الطاقة : األهداف 

عهى درجت عبنٍت يٍ انًٍُٓت ، ًٌٔبرص ُْذست انطبقت بأخالقٍت  - 1

 .َٔجبح ، ٔيٕضٕعٍت 

قبدراً عهى انعًم بُجبح ٔحذِ ، ضًٍ انقزٌق ، ٌٔطٕريعزفتّ  - 2

 .ٔيٓبراتّ بئستًزار خالل حٍبتّ انًٍُٓت 

 .قبدرا عهى إَجبس انذراسبث انعهٍب ، ٔاألبحبث بُجبح - 3

يطهعب عهى إَٔاع انطبقت ٔيشبكهٓب ٔإٌجبد انحهٕل انبذٌهت يٍ - 4

 .خالل انطبقبث انًتجذدة 

قبدراً عهى استخذاو انطبقت انًتجذدة ٔانُظٍفت نهحذ يٍ إَبعبث - 5

ثبًَ أكسٍذ انكزبٌٕ ٔانذي ٌعتبز انًسبب انزئٍسً فً ظبْزة 

 .اإلحتببص انحزاري 



 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

الرتبة األكاديمية األسم 
أيمن العامر . د
 (رئيس القسم  )

أستاذ مساعد 

أستاذ مشارك طارق الحسن . د
أستاذ مساعد  ميس الزغول  .د
أستاذ مساعد  هاني العطار  . د

 

 

 
 

 (داخل الحرم الجامعي   )العنوان 
 

 )كمية الهندسة التكنولوجية   )
 

 (  التكنولوجيةمبنى كمية الهندسة)
 

 شركة الضوء الساطع لإلستثماربالقرب من 
  (محطة مياه زاركي  )

 
 (ل  344 مكتب –الطابق األول (
 رئيس )ل 344مكتب _(السكرتاريا 

لي  داخ) هاتف أرضي(القسم
 (2051)  

 


