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، كجامعة خاصة غير ربحية 24/11/1997( بتاريخ 1476ر مجلس التعليم العالي رقم )بقرا 1997أنشئت جامعة عمان العربية عام 
تختص بالدراسات الجامعية العليا، وذلك تحت مسمى "جامعة عمان العربية للدراسات العليا"؛ لتكون أول جامعة أردنية 

مجلس التعليم العالي الموافقة للجامعة ببدء منح  30/9/1998مختصة في برامج الدراسات العليا للماجستير والدكتوراه؛ فبتاريخ 
(، حيث استقبلت الجامعة أول فوج من طلبتها منذ بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1625التدريس بقراره رقم )

1999/2000. 

بأن تعززت  2009ام والثانية: بدأت ع-األولى: اقتصرت على برامج الدراسات العليا، -مرت مسيرة الجامعة في مرحلتين؛ 
 ."مسيرة الجامعة بفتح برامج لمرحلة البكالوريوس، وتم تغيير اسم الجامعة ليصبح "جامعة عّمان العربية

منذ بداية نشأة الجامعة والقائمون عليها يبذلون قصارى جهدهم لتكون الجامعة شريكًا فعااًل في الجهد المبذول على المستوى 
ودة التعليم، وتأمين بيئة تنمي فكر الطالب ليكون عنصرًا فاعاًل ومبدعًا يعود بالنفع على الوطني واإلقليمي في تعزيز ج

 .المجتمع، إضافة إلى أن تكون بيئة جاذبة لطلبة من الدول المجاورة واألجنبية

العلمي األصيل،  تسعى الجامعة بشكل دائم إلى تحقيق التميز، وتعزيز روح الريادة واإلبداع، وتقديم التعليم الجيد، والبحث
إضافة إلى خدمة المجتمع. وأخذت الجامعة على عاتقها رفد سوق العمل بخريجين مزودين بالمعرفة والتدريب، ومؤهلين 
للتفوق في مجالهم المهني، وقادرين على تلبية متطلبات سوق العمل. وتعمل الجامعة لتكون مشجعة للتفكير العلمي والناقد 

القائم على التعليم النظري والتطبيقي. ولتحقيق ذلك تعمل الجامعة على تطوير خططها الدراسية  واإلبداعي، وتحقيق التميز
لمواكبة المستجدات في عالم سريع التغير والتطور، إضافة إلى تطوير العملية التعليمية بزيادة المهارات، وإدخال التعليم 

 .ى خدمة المجتمع، والمساهمة في تنميته وتطويرهاإللكتروني المدمج لمسايرة مهارات الجيل الجديد. وتعمل عل

وتعزز الجامعة التعددية والتفكير الحضاري والتفاعل الثقافي وقبول اآلخر، ونبذ كل أنواع التعصب والعنف. وبخاصة أن 
على أيدي الجامعة ومنذ تأسيسها رفدت المجتمع المحلي واإلقليمي بخريجين مؤهلين تأهياًل عاليًا، تم تدريسهم ورعايتهم 

ومتميزين حاصلين على شهادات عليا من جامعات مختلفة، محلية وإقليمية ودولية. وتتألف  أكفاءأعضاء هيئة تدريس 
 :الجامعة حاليًا من تسعة كليات هي

 كلية العلوم التربوية والنفسية 

 كلية األعمال 

  كلية القانون 

 كلية العلوم الحاسوبية والمعلوماتية 

 كلية اآلداب والعلوم 

 كلية الهندسة 

 كلية الصيدلة 

 كلية علوم الطيران 

 كلية الشريعة 

 إضافة إلى المراكز العلمية 
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كم إلى الشمال من العاصمة عّمان. وإن الحرم الجامعي الذي  12تقع الجامعة على شارع األردن في منطقة موبص، وتبعد 
يقع في منطقة مطلة على العاصمة عّمان، ومحافظة البلقاء،  2013/2014انتقلت إليه الجامعة منذ بداية العام الجامعي 

 .وحوض البقعة، وعلى مقربة من محافظة جرش
وإن الحرم الجامعي والمرافق في نمو دائم لتحقيق أعلى معايير الجودة، وتعمل على زيادة عدد التخصصات بما يخدم 

متر مربع، إضافة إلى ما  15000ي القائمة حاليًا ما يتجاوز احتياجات سوق العمل، وتلبية حاجاته. وبلغت مساحة المبان
 .متر مربع من الساحات، والمساحات الخضراء والمالعب 5000يزيد على 

 مع المعرفة.جامعة متميزة في التعليم والبحث العلمي وفاعلة في بناء مجت 
 

 تقديم تعليم جامعي متميز وإنتاج أبحاث علمية إبداعية تخدم المجتمع، وتنتج المعرفة، وتحقق الجودة، 
 وتساهم في التنمية الشاملة.

 

ية، استقاللية الجامعة أكاديميًا وفكريًا وماليًا وإداريًا وتنمية الروح التنافسية في إطار المساءلة والشفاف .1
 وتطوير األنظمة والتعليمات واإلجراءات.

 توفير البيئة الجامعية الجاذبة التي تحقق التميز واإلبداع األكاديمي والمعرفي. .2

 االرتقاء بمستوى البحث العلمي والدراسات العليا خاصة البحث العلمي التطبيقي المرتبط بخطط التنمية. .3

 حلًيا وإقليمًيا.تسويق برامج وأنشطة الجامعة وتفعيل تواجدها م .4

توفير بنية تحتية مالئمة لمعايير االعتماد وضمان الجودة وصواًل إلى التميز على المستوى المحلي  .5
 واإلقليمي والدولي.

تطوير الخطط والبرامج الدراسية وتحديثها باستمرار لتحسين جودة ونوعية مخرجات التعليم العالي في  .6
 لعمل.الجامعة بغية التواؤم مع متطلبات سوق ا

 االستثمار األمثل لمصادر التمويل المتاحة للجامعة وإيجاد مصادر جديدة متنوعة وضبط النفقات. .7

تمكين رأس المال البشري لمواكبة التطورات المعرفية في المجال العلمي واإلداري وتطوير الهيكل  .8
 التنظيمي في الجامعة.

 العتماد العام والخاص وسياسات القبول.تحسين مدخالت الجامعة من الطلبة بما ينسجم مع معايير ا .9
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 االنتماء الوطني. 

 القيادة والعمل بروح الفريق. 

 الجودة والتميز. 

 العدالة والنزاهة. 

 التعليم والتعلم المستمر. 

 مكافأة اإلبداع واإلنجاز. 

 التسامح ونبذ العنف والتطرف. 

 الشفافية والمساءلة. 

 آلخراحترام الرأي والرأي ا. 

 احترام القيم والتنوع الثقافي. 

 االرتقاء بجودة العملية التعليمية التعلمية وأعضاء الهيئة التدريسية. .1
 إعداد خريج ذو جودة عالية متميز علمًيا ومؤهل مهنًيا مواكًبا لمتطلبات سوق العمل. .2
 تعزيز الثقافة المؤسسية وتوفير بيئة جامعية جاذبة. .3
 المجتمعية للجامعة. تعميق المسؤولية .4
 تعزيز البحث العلمي والدراسات العليا. .5
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هي الخطوط العريضة الموجهة لتنفيذ استراتيجية الجامعة من أجل تحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها ضمن القوانين الناظمة 
 .لقطاع التعليم العالي وأنظمة الجامعة وتعليماتها

 

 .تعزيز كل من المواطنة والهوية العربية اإلسالمية :المواطنة .1

 .تسخير إمكانيات الجامعة وقدراتها كافة خدمة للوطن واإلنسانية :المسؤولية .2

 .من الثوابت التي ينبغي أال تمس وال تخدش :صورة الجامعة وسمعتها .3

 .غاية تلتزم الجامعة بتحقيقها وإدامتها :االعتماد وضمان الجودة .4

 .عضو الهيئة التدريسية المتميز يتمتع بحرية أكاديمية، ويجب المحافظة عليه :لهيئة التدريسيةا .5

العمل في الجامعة لألكفياء، واألولوية في بعض األعمال اإلدارية لإلداريين بشرط المقدرة والرغبة  :الهيئة اإلدارية .6
 .والحضور والمعرفة

 .ولويات الجامعةاالهتمام بالطالب وصقل شخصيته من أ :الطلبة .7

 .تواكب الحداثة والتطور وقابلة للتطبيق، وتلبي احتياجات المجتمع المتغيرة :البرامج وخططها الدراسية .8

 .قيادة وحوكمة مسؤولة ومؤهلة لقيادة الجامعة لتحقيق أهدافها وخاضعة للمساءلة :الحوكمة .9

 .تعظيم وتنويع موارد الجامعة والمحافظة عليها :موارد الجامعة .10
 .يخدم التنمية المستدامة وذو مردود اقتصادي :بحث العلميال .11

بناء تعاون وشراكات مع مؤسسات أكاديمية ومهنية ودولية مرموقة يخدم تطور الجامعة وتحقيق  :التعاون الدولي .12
 .أهدافها

  .تنمية قدرات أسرة الجامعة وتعزيزها وتوفير البيئة الالزمة لتطويرها :القدرات .13

 .توظيف البيئة اإللكترونية المتطورة لخدمة الجامعة :يةالثقافة اإللكترون .14

 .مجتمع الجامعة مبني على التعددية والتنوع الثقافي وقبول اآلخر :التنوع الثقافي .15

 .تعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى أسرتها خدمة للجامعة والمجتمع :العمل التطوعي .16

هي خارطة طريق لعمل وحدات الجامعة األكاديمية  خطط العمل المنبثقة عن استراتيجية الجامعة :خطة العمل .17
 .واإلدارية

 .التعليم المستمر ثقافة مؤسسية لدى الجامعة وتسعى لنشرها وترسيخها :التعليم المستمر .18

 .الحرص على أن تكون مخرجات الجامعة كفؤة ومواكبة للمستجدات :المخرجات .19

 .ًقا ألنظمة التصنيف المحلية والعالميةتسعى الجامعة إلى تبوء مواقع متقدمة وف :تصنيف الجامعة .20
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الجامعات نحو التحوالت  الذي دفع تحديات ومواجهات ال حصر لها االمريواجه التعليم العالي في جميع انحاء العالم 

في خدمة  من االيمان الراسخ بأهمية دور الجامعات االمطلوبة بشكل عاجل لتسهيل التكيف مع الظروف المحيطة انطالق

 المجتمع ودعمه ونشر ثقافة االستدامة.

جامعة عمان العربية تسعى لتكن واحدة من الجامعات الرائدة والمسؤولة عن تنفيذ وتحقيق اهداف التنمية المستدامة ويسرنا 

احي ان نضع بين ايديكم تقرير اهداف التنمية المستدامة والذي يشمل إنجازات ومبادرات ونشاطات الجامعة في النو

هذا الصعيد في  ا، ومساهمتها االقتصادية والبيئية واالجتماعية والتعليمية والصحية والشراكات والعالقات الخارجية وغيره

 على مستوى األردن وخارجه.

 (53لدور جامعة عمان العربية البارز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة فقد قرر المجلس التنفيذي األول للدورة ) وتعزيزا  

على قبول مجلس التنمية المستدامة ضمن المجالس المنبثقة عن  15/11/2021-14التحاد الجامعات العربية والذي انعقد بتاريخ 

 ./news/13228https://www.aau.edu.jo/en المملكة األردنية الهاشمية -االتحاد وجعل مقره جامعة عمان العربية

هذا ونتطلع دائما نحو المستقبل بنظرة متفائلة وكلنا ثقة بقدرتنا على مواصلة واستمرارية جهودنا في تحقيق االستدامة وذلك 

من خالل اعتماد خطة استراتيجية واجرائية اعدت بطريقة ممنهجة لتحقيق ذلك، باإلضافة الى تفاني كوادرنا االكاديمية 

 عملهم، كما نؤكد أيضا على دعم الجهات ذات العالقة وشراكاتنا واتفاقياتنا التي تعزز ذلك.  واإلدارية وطالبنا في
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. وفي حين أن عدد األشخاص الذين يعيشون في حالة 2030عاده بحلول عام تنادي أهداف التنمية المستدامة بالقضاء على الفقر بكافة أشكاله وأب

ا قد فقر شديد في العالم قد انخفضت بأكثر من النصف في السنوات الثالثين األخيرة، إال أن حالة الفقر في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقي

في العالم. وال يزال الفقر متفشيا في أوساط الجئي فلسطين، مع تحمل ، وهي حالة فريدة في أوساط المناطق 2015و 2010زادت بين األعوام 

أولئك الذين يعانون من آثار العدوان )في غزة وفي سوريا( واالحتالل )في الضفة الغربية( والحصار )في غزة( واالستبعاد االجتماعي 

أعلى داخل مخيمات الجئي فلسطين، حيث يعيش ما يقارب  واالقتصادي )في لبنان( العبء األكبر. كما أن معدالت الفقر تكون بشكل طبيعي

% من 65و% 75من ثلث الجئي فلسطين. إن أكثر من نصف األسر المعيشية التي تعيش في غزة فقيرة، وكذلك الحال بالنسبة لما معدله 

 الجئي فلسطين الذين يعيشون في سوريا وفي لبنان على التوالي.

 

سنة من التشرد. إن إتاحة الوصول إلى الرعاية  70للتصدي للفقر ولآلثار المدمرة المرتبطة مع أكثر من وقامت األونروا بتبني نهج شامل 

 الصحية األولية المجانية والتعليم األساسي وفرص سبل المعيشة واإلغاثة والخدمات االجتماعية وخدمات المسكن والصحة البيئية تعد أمورا

ديهم األساسيات المطلوبة للتغلب على الطبيعة متعددة األبعاد للفقر. وعالوة على ذلك، فإن الجهود حيوية من أجل ضمان أن الجئي فلسطين ل

من أجل جسر فجوة النوع االجتماعي وحماية المعرضين للمخاطر وتمكين المهمشين )بما في ذلك النساء واألشخاص ذوي اإلعاقة( تضمن 

 برز كما يتوضح أدناه:  ودور الجامعة مةعدم نسيان أي شخص في الطريق نحو التنمية المستدا

 

حصدددددددت جامعة عمان العربية على جامزة المجلب العربي للمسددددددعولية المجتمعية التي أطلقت على 

" المنح هامش معتمر العمل اإلنسدداني والتطوعي في عصددر الريادة المجتمعية وذلك عن مشددروعها 

 التعليمية للمواطنين الفقراء واالشقاء الالجئين".

 

 
 

 

نالت جامعة عمان العربية عضوية الشبكة اإلقليمية للمسعولية 

، يذكر ان الشبكة اإلقليمية للمسعولية 2021المجتمعية في عام 

المجتمعية هي معسسة مهنية دولية مقرها الرميب في مملكة البحرين 

حاصلة على عضوية منظمة األمم المتحدة ولها فرع ومكاتب 

خل العديد من الدول العربية وخارجها، واتفاقيات تمثيلية في دا

وتصبح الجامعة هي الممثل الحصري لتتطور العالقة بعد ذلك 

  .للشبكة في األردن في مجال المسؤولية المجتمعية

 

المجتمعية، رميسية هي المسعولية  تخمسة مجاالاتفاقية شراكة استراتيجية مع الشبكة اإلقليمية للمسعولية المجتمعية في كما وقعت الجامعة 

 والتنمية المستدامة واخالقيات االعمال والتطوع المعسسي والخدمة المجتمعية، بموجبها تكون الجامعة ممثال للشبكة في المملكة األردنية

 . الهاشمية والشبكة ممثال للجامعة في البحرين حسب بنود االتفاقية
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 عة للقضاء على الفقر: أبرز اإلنجازات والمبادرات واألنشطة التي نفذتها الجام

 .طلبة "عمان العربية" يعززون مفهوم المسؤولية المجتمعية وخدمة المجتمع .1

 
 
 

 

 .عمان العربية تكرم الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة في لواء عين الباشا" .2

 .منحة للمتفوقين في الثانوية العامة ٤٠٠عمان العربية" تعلن عن " .3

 .ارك في يوم التغييرعمان العربية" تش" .4

 .عمان العربية" تقيم فعاليات اليوم االجتماعي المفتوح" .5

 .بازار خيري في "عمان العربية" بالتعاون مع جمعية ذواتا أفنان .6

 .عمان العربية" تشارك بفعاليات اليوم العالمي لألشخاص ذوي اإلعاقة" .7

 .عمان العربية" تحتفي باليوم العالمي لذوي اإلعاقة" .8

 .رئيس "عمان العربية" يزور مؤسسة تنمية أموال األيتام .9

 ."بازار سقيا رحمة في "عمان العربية .10

 .علوم الطيران" في عمان العربية تقيم حفل إفطار لأليتام  .11

 .عمان العربية" تقييم حفل إفطار رمضاني في الحرم الجامعي .12

 .علي يوم تطوعي لطلبة "عمان العربية" في تكية أم .13

 .طلبة "عمان العربية" يساندون بنك المالبب .14

 .تربوية "عمان العربية" تقيم حفل إفطار لأليتام وذوي اإلعاقة .15

كلية االعمال في جامعة عمان العربية" تشارك في إفطار جماعي لألطفال " .16

 .األيتام

 .مبادرة "جامعتي بيتي" في جامعة عمان العربية .17

 .ّمان العربية تحيي شعيرة األضحية. ع18

لمسعولية المجتمعية وخدمةطلبة "عمان العربية" يعززون مفهوم ا. 19

 

 للقضاء على الفقر: من قبل الجامعة ارقام ُحققت

 

 

  

مساعدة 
عائلة 250

فقيرة  

منح للطلبة 
المتفوقين 
بالثانوية 

400العامة  

منحة 

مساعدات 
مالية للطلبة 
خاصة 

بالتعليم خصم 
50 %

طالب764

عدد الطلبة 
الحاصلين 
على منح 

100%

طالب31

مساعدة 
100
يتيم 
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Zero Hunger 
 

 لوى المحلي باإلضافة اال انها تعممن الغذامي على المستساهمت جامعة عمان العربية في برامج مكافحة الجوع حيث تعمل على تحقيق اال

 على زيادة المساهمة في  القطاع الزراعي . 

  :اهم المبادرات التي قدمتها جامعة عمان العربية للقضاء على الجوع 

األغذية التي تعزز  حتوت علىالذي االمساهمة في مساعدة الفقراء والمحتاجين من خالل إقامة فعاليات طعام لأليتام وتوزيع طرود الخير  .1

 .التي تمنحهم الحماية والراحة ببماللاومناعتهم 

 جامعة عمان العربية تطلق مبادرة لك األجر وكانت على ثالثة مراحل   .2

توزيع وجبات غذامية صحية على فترات زمنية متقاربة لذوي الدخل الضعيف بعد دراسة الوضع الغذامي قيام كلية الصيدلة ب .3 

                                                                                                                                                                    . لهم

 
 

   

 

100تقديم 
طرد طعام

توفير اجهزة 
تنفس 
ومعدات 
طبية 

زراعة 
األشجار 
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Good Health And Well-Being 
 

لطلبتها وأعضاء هيئتيها التدريسية واإلدارية تقديم الرعاية ب ى، وهي تعنيةتقع في صلب جامعة عمان العربإن الرعاية الصحية 
 ومساعدتهم على تحسين صحتهم أو المحافظة على رفاههم عوضا عن مجرد معالجة مرض أو ظرف منفرد.والمجتمع المحلي 

  المجال:أهم مبادرات وانجازات جامعة عمان العربية في هذا 

  الصحي لجميع أعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية والطلبة وذلك لضمان المحافظة على  ام التأميننظوفرت جامعة عمان العربية

صحتهم وتم ذلك من خالل توقيع اتفاقية مع شركة تأمين صحية توفر الخدمات الصحية والعالج ألعضائها بأحسن المستشفيات 

 الداخلية والخارجية.   

   أيضا  على ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وتحقق ذلك من خالل كلية  فالهدعملت جامعة عمان العربية في هذا

الصيدلة فقد قامت الكلية وبدورها على عقد العديد من األنشطة والفعاليات والمبادرات وتوقيع االتفاقيات لتمتع جميع فئات المجتمع 

 الفئات )داخل حرم الجامعة وخارجه(.بالصحة الجيدة والرفاه وكما قامت أيضا  على نشر الوعي الصحي بين هذه 

  وفرت جامعة عمان العربية أثناء جائحة كورونا ومن خالل المركز الصحي كافة أنواع المطاعيم ضد فايروس كورونا ألعضاء

 الهيئات التدريسية وإلدارية والطلبة لتأمينهم ضد المرض وتوفير سبل الرائحة والعناية الصحية.

 ر النفسية للطالق على االسرةتناقش االثا عمان العربية. 

 بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية.  في ورشة حول الصحة النفسية تشارك عمان العربية 

 تشخص آثار جائحة كورونا "المفاجئة" على المنظومة التعليمية وسبل تجويد مخرجات التعليم عن بعد تربوية عمان العربية. 

 اآلثار النفسية واالجتماعية والجسدية الستخدام الوسائل الرقمية تربوية عمان العربية تشارك في ندوة. 

 عمان العربية تصمم تطبيقين لخدمة حركة وقراءة األشخاص ذوي اإلعاقة. 

 alaaqt-dhwy-alashkhas-wqrat-hrkt-lkhdmt-ttbyqyn-tsmm-alrbyt-u.jo/ar/news/manhttps://www.aau.ed 

 ندوة حول حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في عمان العربية. 

 تربوية "عمان العربية تشارك في ندوة كورونا وآثارها النفسية. 

 ر لمنتسبيهاعمان العربية تقيم يوما  لتقييم قدرات ذوي االحتياجات الخاصة وفحص النظ. 

 مركز فحص دائم في " عمان العربية " لفيروس كورونا. 

 .مشاركة جامعة عمان العربية في يوم التغيير 

    

 

https://www.aau.edu.jo/ar/news/man-alrbyt-tsmm-ttbyqyn-lkhdmt-hrkt-wqrat-alashkhas-dhwy-alaaqt


 

                     12                           
 

 
 

 

 

 

 

التنمية المستدامة ويكفل إن تحقيق التعليم الجيد والشامل للجميع يؤكد على القناعة بأن التعليم هو أحد أكثر الوسائل قوة وثباتا لتحقيق 

. كما يهدف إلى توفير فرص متساوية 2030هذا الهدف أن يكمل جميع البنات والبنين التعليم االبتدائي والثانوي المجاني بحلول عام 

قيق للحصول على التدريب المهني وتكون في متناول الجميع، والقضاء على الفوارق في اتاحة التعليم بسبب الجنس أو الثروة، وتح

 .حصول الجميع على تعليم عالي الجودة

 فقد تبينت الحقائق واألرقام ادناه في مجال التعليم وبالتحديد في مجال القراءة:  2021-2020بعد الدراسات العديدة التي حصلت للعام 

  

 غير ملمين في القراءة% 55 ملمين في القراءة% 45 

ليم الجيد والشامل للجميع ليس فقط لطلبة الجامعة وانما أيضا العضاء المجتمع المحلي في تحقيق التعجاء دور جامعة عمان العربية 

 كافة الخدمات التعليمية منها ما يلي : فقد وفرت 

  قواعد البيانات وهي متاحة للعامة.خدمات الدخول الى 

https://www.aau.edu.jo/en/administrative/library-department/e-library 

  أصبحت جامعة عمان العربية عضوا في مركز التميز في الخدمات المكتبية للجامعات األردنية الخاصة وهي متاحة لكافة شرائح

 .المجتمع وليس فقط لمنتسبي الجامعة

https://celsjpu.psut.edu.jo 

 3.  خدمات الحصول على رسائل ماجستير طلبة جامعة عمان العربية لألخذ بها كمراجع للمجتمع المحلي وللمنتسبين 

 almajstyr-tlbt-athabh-https://www.aau.edu.jo/ar/page/mlkhs 

التي تخدم  التعليمية والتوعوية والتطوعية والتثقيفية وغيرها  كما تقوم جامعة عمان العربية بعقد العديد من النشاطات والفعاليات

خاصة في المجال الفراد المجتمع المجتمع سواء بحضور محاضرين خارجيين ام من خالل المشاركات او فتح كافة مرافق الجامعة 

 تعليمي.ال

 

 خلق وايضا االعمال ريادة على الطلبة تدريب اجل من المجتمعية والمبادرات الريادية االعمال مركز انشاءقامت الجامعة ب -

 .الفقيرة المجتمعات باسعاد المساهمة وايضا المحتاجين الطلبة مساعدة شانها من مبادرات

 الشركات الناشئة والتي من شأنها نوفير فرص عمل للطلبة.انشاء حاضنة االعمال من اجل احتضان المشاريع الريادية و -

عقد دورات مهنية متخصصة للمجتمع المحلي من شأنها اكساب المنتسبين لهذه الدورات والمهارات الالزمة للعمل في هذا المجال  -

 في السوق المحلي والعمل جار على استحداث دبلوم مهني في هذا المجال.

(30)عدد فعاليات الجامعة المتاحة لعامة الناس ومن ضمنها الدورات التدريبية  

برنامج الدبلوم " عدد الدورات التدريبية لمن ال يدرسون في الجامعة والمتاحة لعامة الناس 
(41" )التدريبي

عدد الفعاليات التعليمية والتطوعية والتوعوية التي تعقدها أو تشارك بها الجامعة خارج 
(17)موقع الحرم الجامعي وعلى مختلف االصعدة في المدارس او الجامعات وغيرها 

 

Quality Education  

https://www.aau.edu.jo/en/administrative/library-department/e-library
https://celsjpu.psut.edu.jo/
https://www.aau.edu.jo/ar/page/mlkhs-abhath-tlbt-almajstyr
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Gender Equality 

 تحقيق في عاجل عامل هو وإنما فقط االنسان حقوق من أساسيا حقا   يمثل ال والفتيات النساء ضد التمييز أشكال كافة على القضاء إن

 جميع وتمكين الجنسيين بين المساواة لتحقيق والساعي المستدامة التنمية أهداف من الخامس الهدف تحقيق يمكن وال المستدامة، التنمية

 تحقيق يمكن ولن جيدة خدمات على الجميع حصول ضمان دون أو االقتصادية، الموارد في متساوية حقوق كفالة دون والفتيات النساء

 . اآلخر الجنس مثل مثلها قيادية مناصب النساء تقلد على تشجع التي والتشريعات السياسات تعزيز دون الجنسيين بين المساواة

 : يلي كما المساواة تحقيق في العربية عمان عةجام دور يظهر

 .الجنس نوع على الطلبة قبول أساليب تعتمد ال الجامعة إن. 1

 .الجنس النظرعن وبغض والمهارة للكفاءة طبقا   للموظفين والمسؤوليات المهام توزيع على الجامعة تعمل. 2

 من كان سواء الجنسين مشاركة خاللها من تضمن والتي لخارجيةا أو الداخلية والندوات الورش عقد في  والمشاركة المساهمة. 3

 . طلبتها أو اإلدارية أو التدريسية الهيئة أعضاء

 الدولة مستوى على( واألعيان النواب كمجلس)  مجالس في ُمعينين العربية عمان جامعة في تدريسية هيئة أعضاء وجود. 4

 . الهدف هذا في المعنية والتشريعات تالسياسا وضع على المشاركة في خاللها من ويسهمون

جامعة عمان العربية على توفير فرص متساوية للطلبة في القبول والعمل والمشاركة في النشاطات والفعاليات وتمثيل الجامعة قامت  .5

جنس أو عرق أو دين أو  الىفي المؤتمرات كما تنتهج هذا النهج في طريقة تعيينها ألعضاء هيئتها التدريسية واإلدارية فهي ال تنظر 

 هدفها.فالمساواة هو طائفة 
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Clean water and Sanitation  

 في االستثمارات زيادة 2030 عام بحلول مقبولة وبأسعار المأمونة الشرب مياه على الجميع حصول ضمان يهدف هذا الهدف الى

 اإليكولوجية النظم حماية فإن كذلك. المستويات جميع على الصحية النظافة وتشجيع ي،الصح الصرف مرافق وتوفير التحتية، البنية

. المياه ندرة حدة من التخفيف أردنا ما إذا ضروري أمر واستعادتها واألنهار الرطبة واألراضي والجبال الغابات في بالمياه المتصلة

 .النامية البلدان في المعالجة تكنولوجيات ودعم المياه استخدام كفاءة لتشجيع الدولي التعاون من مزيد إلى أيضا حاجة وهناك

 العادمة المياه تنقية محطة  . 

 تعمل الجامعة بالشراكة مع الجمعية العلمية الملكية إلعادة استخدام مياه الصرف الصحي في المشاريع الهندسية. 

  (الشمسية الطاقة استغالل)  المتجددة الطاقة. 

  الخضراء الرقعة وزيادة االمطار مياه مصادر الستغالل المائي الحصاد اتفاقية. 

   المياه استخدام كفاءة.  

 نظيفة صحية بيئية على للحفاظ ومخلفاتها االوراق تدوير اعادة. 

 االنشائية الصناعات في المعالجة الصحي الصرف مياه استخدام إعادة. 
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 الهدف السابع :طاقة نظيفة وباسعار معقولة 

Affordable  

And Clean energy   
 

 الطاقة مصادر في االستثمار في زيادة 2030 عام بحلول معقولة بأسعار الكهرباء على الجميع حصول يهدف هذا الهدف الى ضمان

 من واسعة لمجموعة التكلفة حيث من فعالة معايير اعتماد فإن كذلك. الحرارية والطاقة والرياح الشمسية الطاقة مثل النظيفة

 يوازي ما وهو. المائة في 14 بنسبة الصناعة مجال وفي المباني في العالمي الكهرباء استهالك من يقلل أن شأنه من التكنولوجيات

 النظيفة الطاقة لتوفير لوجياالتكنو مستوى ورفع التحتية البنية توسيع يمثل كما الحجم متوسطة توليد محطة 1300 من يقرب ما انتاج

 البيئة. ويساعد النمو يشجع أن يمكن حاسما هدفا النامية البلدان جميع في

 نعما جامعة بدأت الكهربائية الطاقة من الجامعة احتياجات معظم تغطي كبيرة بنسبة الشمسية الطاقة على لالعتماد رائدة خطة ضمن

 في واط كليو 250 وبقدرة الطاقة لتوفير الكبير المشروع من االولى المرحلة انجاز تم حيث الطاقة لتوفير الريادي مشروعها العربية

 لتكون وايضا الطاقة فاتورة تكلفة تخفيف في مسهما الطاقة استهالك من%  60 الى 50 نسبته ما المشروع هذا ليغطي تقريبا الساعة

 عن الناتجة الدفيئة غازات انبعاث من والتقليل البئية على الحفاظ في تسهم والتي المجال هذا في الرائدة المؤسسات ضمن من الجامعة

 . الكهرباء بشركات الخاصة التوليد محطات خالل من التقليدية بالطرق الطاقة توليد

 عطاء طرح بصدد االن وهي المجال بهذا تعنى تيال العالمية الجوائز افضل على حصلت العربية عمان جامعة ان الى االشارة يجدر

 .الجامعة ومنشآت لمباني التوسع خطط ظل في الكهربائية الطاقة على الطلب لتغطي الحالية القدرة لمضاعفة

لهاشمية وضعت جامعة عمان العربية ضمن رؤيتها أن تلعب دورا  رياديا  فاعال  للحد من آثار التغيرات المناخية في المملكة األردنية ا

تسعى لتحقيقه في خططها االستراتيجية لتصبح جامعة صديقة للبيئة فكان الهدف القادم على صعيد الجامعة هو التوسع الى في نظام 

كليو واط في الساعه تقريبا وما يعني عمليا تغطية كافة  500الطاقة الشمسية بنسبة الضعف لتصل كمية الطاقة المتوقعه منه الى 

الطاقة مستقبال وذلك من خالل مشروع خاص يتم اعتماد الشكل العام الجديد للنظام الجديد بحيث يعتمد على المساحات احتياجاتها من 

لمواصفات والشروط في هذا المترامية في الجامعة كمواقف السيارات واسطح المباني بحيث يتم استغاللها لتلك الغاية وضمن افضل ا

 .المجال 
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 ونمو االقتصادالعمل الالئق الهدف  الثامن: 

Decent Work and Economic Growth  
 

 

 وفي  التكنولوجي واالبتكار اإلنتاجية مستويات زيادة وعلى مطرد بشكل االقتصادي النمو تنامي على المستدامة التنمية أهداف وتحث

 بالبشر واالتجار والرق الجبري العمل على للقضاء الفعالة التدابير واتخاذ العمل، فرص وخلق األعمال ريادة تشجيع يشكل الصدد هذا

 والرجال النساء لجميع الالئق والعمل والمنتجة الكاملة العمالة تحقيق إلى الساعي العام الهدف تحقيق سبيل في األهمية حاسمة عوامل

 .2030 عام بحلول

 وفي التكنولوجي رواالبتكا اإلنتاجية مستويات زيادة وعلى مطرد بشكل االقتصادي النمو تنامي على المستدامة التنمية أهداف تحث

 دور العربية عمان لجامعة كان الهدف هذا ولتحقيق الالزمة التدابير واتخاذ العمل فرص وخلق األعمال ريادة تشجيع يشكل الصدد هذا

 :  خالل من تم مهم

 .العمل سوق متطلبات مع تتناسب وعملية علمية وخبرات مهارات ذو طلبة تخريج. 1

 (.وطلبة تدريسية هيئة أعضاء) الجامعة ومجتمع المحلي المجتمع من فئات بها مشارك باالقتصاد لمتعلقةا الورش بعقد الجامعة تقوم. 2

 لشخصية صقل خاللها من يتم التي العلمية والورش التدريبية الدورات بعقد متعلقة ووزارات ومؤسسات شركات مع اتفاقيات توقيع. 3

 .جاهز العمل لسوق وإظهاره الطالب

 .«» األعمال لكلية الخامس الدولي العلمي المؤتمرالجامعة على عقد كما قامت . 4
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 األساسية والهياكل واالبتكار الصناعة:  التاسع الهدف

Industry Innovations And infrastructure  
 

 

 التقدم يعد ككذل والتنمية، االقتصتتتتتتتادي النمو لألهمية حاستتتتتتتمة عوامل واالبتكار التحتية والبنية الصتتتتتتتناعة في االستتتتتتتتثمارات تعمل

 المستدامة الصناعات تعزيز أن كما جديدة عمل فرص توفير مثل والبيئية االقتصادية للتحديات دائمة حلول إليجاد أساسي التكنولوجي

 .المستدامة التنمية لتعزيز هامة طرق كلها واالبتكار العلمي البحث في واالستثمار

 دعم خدمات توفر و األعمال الحتضتتتتتان مخصتتتتتص مركز وهو واالبتكار األعمال لريادة مخصتتتتتص مركز الجامعة في يتواجد كما

 وتنمية تطويره في ويُرغب قائما   عمال   أو تجاري عمل لبدء فكرة لديهم وممن والشتتتتتركات األعمال رواد لمستتتتتاعدة التجارية األعمال

 .المجتمعية المبادرات تنفيذ خالل من المجتمعية المسؤولية

 ية: فقد عملت جامعة عمان العرب

ادخال برامج تعليمية جديدة لتعليم قادة الغد التحديات متعددة المجاالت للتنمية المستدامة فقد تم استحداث مساق الريادة  .1

 واالبتكار .

 تعزيز البرامج البحثية في الجامعات حول التنمية المستدامة حيث يتواجد مركز مخصص لريادة االعمال واالبتكار. .2

ة للمالكات التدريسية والفنية حول التنمية المستدامة فقد تم عقد ورشة تدريبية ألهمية الذكاء زيادة البرامج التدريبي .3

 االصطناعي. 
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 في للطلبة ةمتساوي فرص توفير على العربية عمان جامعة قامت المساواة عدم من وللحد ومؤثرة كبيرة مشكلة المساواة عدم تمثل

 ألعضاء تعيينها طريقة في النهج هذا تنتهج كما المؤتمرات في الجامعة وتمثيل والفعاليات النشاطات في والمشاركة والعمل القبول

 .هدفها هو فالمساواة  طائفة أو دين أو عرق أو جنس إلى تنظر ال فهي واإلدارية التدريسية هيئتها

 لدور من خالل ما يلي: فقد قامت جامعة عمان العربية بهذا ا

ادخال برامج تعليمية جديدة لتعليم قادة الغد التحديات متعددة المجاالت للتنمية المستدامة من خالل طرح مواد في الخطط الدراسية  .1

 كمساق حقوق االنسان، مساق الثقافة اإلسالمية، مساق التربية الوطنية الذي ينبذ خطاب الكره والعنف والتذمر.

امج البحثية في الجامعات حول التنمية المستدامة من خالل التركيز على البحوث المشتركة والدولية بين الباحثين من تعزيز البر  .2

 دول مختلفة.

 المساهمة في انشاء مشاريع مستدامة داخل الجامعات أو خارجها حيث قامت على توفير فرص متساوية للطلبة في القبول . .3

 ضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية بغض النظر عن الجنس. تعمل الجامعة أيضا على تعيين أع .4

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 1000000مقابل كل  2010زادت نسبة الالجئين من سكان العالم بأكثر من الضعف منذ عام 

 ( 2021-2020الجئا )العام   311شخص، هنالك 
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 محلية ومجتمعات مدنالهدف الحادي عشر: 
 مستدامة

Sustainable Cities And Communities  
 

 
 في المتزايدة السكان أعداد استيعاب أجل من والمحلية الوطنية الحكومات وتكافح الحضرية، المناطق في عفالمد الفقر يتركز ما كثيرا

 وتحسين معقولة، وبأسعار آمنة مساكن إلى السكان وصول ضمان ومستدامة آمنة المدن جعل أجل من العمل ويتطلب. المناطق تلك

 وتحسين خضراء، عامة مساحات وخلق العام، النقل وسائل في االستثمار يشمل كما الرسمية، غير والمستوطنات الفقيرة األحياء بيئة

 ويظهر دور جامعة عمان العربية من خالل:  وتشاركية للكافة لةشام لتكون الحضريين واإلدارة التخطيط نظم

التي تخدم البنية مجموعة من التصاميم الهندسية  2021-2020في العام الجامعي  قدمت كلية الهندسة في جامعة عمان العربية 

 دمته طلبتنا  للجامعة والتي تخدم المجتمع المحلي وتجعله أكثر استدامة  ومن ابرز ما قالتحتية والفوقية 

 .الجبيهـــة منطقة في األغراض متعدد مبنى لدراسة مشروع -

 (.الجعيدية منطقة) اربد – عمان شارع في منحدر لثبات تقييـــــــم مشروع -

 الجديدة عمان لمنطقة تنقية لمحطة تصميم مشروع -
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 الهدف الثاني عشر: االستهالك واإلنتاج المسؤوالن

Responsible Consumption and production   

 

 

ذنب  الي شخصُب االستهالك واإلنتاج الحالية العالية تخلّف نفايات سامة، وتهلك الثروات الطبيعية القيمة ومع أنّه ليس ما تزال نِس  

 ، الذي غالبا  ما يتجلّى على هيئة قضايا صحية وتنمويّةاال انه تشكل ضرر كبيرعلى كافة شرائح المجتمع في حصول التدهور البيئّي 

ة المستدام هذا على إدارتنا الفعالة للموارد الطبيعية المشتركة والطريقة التي نتخلص فيها من النفايات السامة يعتمد تحقيق هدف التنميو

والملوثة كما ويعتمد هذا الهدف بقدر مماثل من األهمية على تشجيع الصناعات واألعمال التجارية والمستهلكين على تقليل النفايات 

التدوير جزء مهم من انتاج منتج ليتم إعادة استهالكه وبدورها قامت جامعة عمان العربية على توقيع وإعادة تدويرها والذي يعد إعادة 

باإلضافة ، اتفاقية إلعادة تدوير الورق الذي تستهلكه الجامعة وتعمل الشركة على انتاج منتج من هذا الورق ليتم استهالكه من جديد

 وعملت  معادن، بالستيكمقسمة الى ورقن و ت خاصة العادة تدوير النفاياتالى انها وضعت داخل اسوار حرمها الجامعي مكبا

وبدورها يوجد لها آلية وطريقة في التخلص من النفايات على توفير برامج خاصة لتقليل استخدام الورق في الحرم أيضا الجامعة 

 السامة في الجامعة. 
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 العمل المناخيالهدف الثالث عشر: 

Climate Action   

غيير المناخي حاليا  على كافة الدول. ويعطل التغيير المناخي االقتصاديات الوطنية ويؤثر على أنواع الحياة، ويلقى باألعباء يؤثر الت

 المالية على الناس، والمجتمعات.

حوادث الطقس لقد جرب الناس التأثيرات المناخية الهامة والتي تشمل التغيير في أنماط الطقس، وارتفاع مناسيب البحر، والكثير من 

وقد أدت ولم تزل تؤدي انبعاثات الغازات الناشئة عن األنشطة البشرية إلى تغيير المناخ. وينشأ عن تغير المناخ، الناتج عن النمو 

االقتصادي والسكاني، تأثيرات واسعة النطاق في النظم البشرية والطبيعية بكل بلد من البلدان، فعملت جامعة عمان العربية على 

 إجراءات لتصدي لتغيير المناخ وأثاره وتمثل دور الجامعة في التصدي لذلك من خالل:اتخاذ 

 . العمل المستمر على توفير مساحات خضراء داخل الجامعة.1

 . اعتماد أساليب الري الحديثة لضمان ديمومة هذه المساحات.2

(  أدناه يظهر أهم المزروعات التي قامت 1ول رقم ). العمل على زراعة األشجار دائمة الخضرة لتساهم في تحسين المناخ والجد3

 الجامعة بتوفيرها داخل الحرم الجامعي والتي ال تحتاج إلى مياه وتتحمل التغير المناخي )كالجفاف (

 العدد اسم النبات الرقم

 400 السرو 1

 50 الكينا 2

 100 الدادوينا 3

 10 جميلة 4

 15 الصنوبر 5

 6 نخلة واشنطونيا 6

 

 ا تعمل الجامعة على تشجيع ودعم أعضاء الهيئة التدريسية حول تغير المناخ وتأثيره على الحياة.كم .4

 عملت الجامعة على وضع خطة متعلقة بالعمل المناخي لخمس السنوات القادمة. .5

-https://www.aau.edu.jo/sites/default/files/2022

Climate%20Action%20Plan%20of%20Amman%20Arab%20University.pdf/01 

 

 

https://www.aau.edu.jo/sites/default/files/2022-01/Climate%20Action%20Plan%20of%20Amman%20Arab%20University.pdf
https://www.aau.edu.jo/sites/default/files/2022-01/Climate%20Action%20Plan%20of%20Amman%20Arab%20University.pdf
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 الهدف الرابع عشر : الحياة تحت الماء

Life Below Water   
 

لحياة فكان لجامعة عمان يعد هذا الهدف من أهداف التنمية المستتتتتتتتدامة المهمة ول  تأثير كبير على ا

 العربية دور في هذا الهدف من خالل: 

. عملت الجامعة على فسح المجال ألعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية وطلبتها للمشاركة في الورش والندوات التي تدعم األساليب 1

 الحديثة للمحافظة على الثروة المائية.

 على الثروة المائية.. دعم األبحاث العلمية المتعلقة بالمحافظة 2
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 الهدف الخامس عشر: الحياة في البر
Life On Land  

 

يهدف هذا الهدف من أهداف التنمية المستدامة إلى حفظ واستعادة استخدام النظم اإليكولوجية األرضية مثل الغابات واألراضي الرطبة 

قتصادي هام غيير المناخ كما يعتمد البشر على الزراعة كمحور اواألراضي الجافة كما أن وقف الغابات أمر حيوي لتخفيف من آثار ت

 فدور الجامعة تحقق في هذا الهدف من خالل: ةوكأحد وسائل التنمي

 العمل على زراعة أشجار دائمة الخضرة لتساهم في تحسين المناخ. .1

 

متعلقة باألمور الزراعية باإلضافة الى  اريع ودورات وورشمش المركز الوطني للبحوث الزراعية إلقامةالتوقيع على اتفاقية مع  .2
 . تشجيع أعضاء الهيئة التدريسية للقيام بالبحوث الزراعية

 

بيوم الشجرة والذي تشارك به أعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية والطلبة وطاقم  االحتفاالتعقد كذلك تهتم جامعة عمان العربية ب .3
نوع من األشجار الحرجية في حرم  500زراعية حيث تم في هذا اليوم بزراعة نحو من وزارة الزراعة والمركز الوطني للبحوث ال

 الجامعة وذلك الرتباطها باألبعاد التنموية والبيئية والمناخية.
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 استقرار وعدالة وحقوق لإلنسان ال يمكن لنا أن نأمل بتنمية مستدامةبدون سالم و 
  

. إشراك الطلبة ) الخريجين أو من هم على مقاعد الدراسة( ، وأعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية، وأعضاء المجتمع المحلي في 1 
 مجالس الحاكمية تحقيقًا للمبدأ العدالة.

. توفير األندية الطالبية لطلبتها فهي تشجع على األعمال التطوعية والخدمة العامة والعمل الجماعي بين الطلبة وتعمل أيضًا على 2
هذه األندية النادي تنمية المواهب والهوايات وتشجيعها وهي متاحة لجميع طلبة الجامعة على مختلف الجنسيات ودون تمييز ومن 

 الرياضي، والنادي الفني ومن خالل هذه األندية يحقق الطلبة أروع االنجازات .
 ركتهم في صنع القرارات والسياسات. اشراك أصحاب المصالح وممثلو الحكومة وممثلو المجتمع في الجامعة ألخذ آراءهم ومشا3

 باإلضافة  الى وضع السياسات المتعلقة بذلك.
يئة أكاديمية تضمن حرية أعضاء هيئة التدريس بممارسة نشاطاتهم البحثية ومنحهم حقوقهم في التعليم والبحث وحق التعبير . توفير ب4

 عن الرأي وحق نشر المعلومات والمعارف وتبادلها ويظهر ذلك من خالل سياسة الحرية األكاديمية للجامعة.
ة أو الوطنية  أو العربية أو الدولية  وذلك من خالل مشاركة أعضاء هيئتها متخصصة على مستوى الحكومة المحلي . للجامعة مشاركة5

 ، لجنة المنظومة السياسية.مجلس التنمية المستدامةالتدريسية في هذه المجالس أو اللجان منها مجالس النواب، واألعيان، 
قاء ومناقشة التحديات من خالل منصة جامعة االلتمساحة "آمنة" ألصحاب المصلحة السياسيين المختلفين تتيح الجامعة خلق  . 6

 .من خالل الورش والدورات عمان العربية
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الهدف السابع عشر: الشراكة لتحقيق األهداف الهدف السابع عشر: 
((Partnerships for the goals)) 

 
لمستوى الدولي. وبعد تحسين فرص الوصول الى ال يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة إال بالتزام قوي بالشراكة والتعاون على ا

ان التكنولوجيا والمعرفة وهي وسيلة هامة لتبادل األفكار وتعزيز االبتكار. وتسعى أهداف التنمية المستدامة الى تعزيز التعاون بين البلد
ة في هذا الهدف من خالل ما حققت جامعة عمان العربية المشاركة والمساهمة الفعال من خالل دعم الخطط لتحقيق جميع األهداف

 : يلي

المنظمات غير الحكومية اإلقليمية في تطوير سياسات أهداف و في الحكومة الوطنية ظهرت الجامعة بشكل مباشر ومساهم  .1
، ونمذجة العقود وتطوير السياسات واالستراتيجيات ،تحديد المشاكل والتحديات ومن اهم هذا التطويرالتنمية المستدامة 

فقد جعلت الجامعة منها مقرا  ، وتمكين اإلدارة التكيفيةالمحتملة مع التدخالت، والرصد واإلبالغ عن التدخالت المستقبلية
الشبكة اإلقليمية للمسؤولية المجتمعية لمجلس التنمية المستدامة على مستوى الوطن العربي كافة، باإلضافة الى عضويتها 

 ستدامة.باإلضافة الى عضويتها شبكة حلول التنمية الم

  

Sustainable 
Development 
Council at 

AAU 
تشجيع أعضاء الهيئة التدريسية للمشاركة في حوار شامل مع مختلف القطاعات حول أهداف التنمية المستدامة وتحقق   .2

كة لتحقيق الجامعة ذلك من خالل مشاركة أعضاء هيئتها التدريسية بمؤتمرات محلية وإقليمية ودولية تعزز من مفهوم الشرا
ومن خالل عقد المؤتمرات وتنظيمها داخل اسوار الحرم الجامعي منها مؤتمر : البحث العلمي في العصر الرقمي،  األهداف

 عبر االتصال المرئي بسبب جائحة كورونا.  تم عقده و مؤتمر خارطة طريق لتنمية مستدامة
وتحقق  ع او قياس البيانات من اجل أهداف التنمية المستدامةبعملية جمكما عملت جامعة عمن العربية على المشاركة الدولية  .3

 ذلك من خالل المشاريع الدولية وايراسموس بلس والندوات والورش على مختلف الدول.
فقد أدخلت فيما يتعلق بالتنمية المستدامة على تزويد الطلبة بالمهارات والكفايات والتنمية والتعليم لطلبتها ومن حرص الجامعة  .4

باإلضافة الى وجود تخصصات تحتوي على مواد متعلقة بالتنمية  مادة 137وعددها اختيارية واجبارية في تخصصاتها مواد 
تير اال اذا المستدامة وهي اجبارية وال يسمح للطالب التخرج والحصول على الدرجة العلمية سواء كان بكالوريوس او ماجس

 اكمل هذه المتطلبات.
هو تخصص هندسة الطاقة  SDF 7ل تابع الهداف التنمية المستدامة ومتعلق بمعيار الطاقة يوجد في الجامعة تخصص كام .5

 المتجددة.
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م من أي وقت مضى. فقد حان الوقت اآلن لتامين "  أصبحت اهداف التنمية المستدامة اكثر أهمية اليو

 رفاه الناس واالقتصادات والمجتمعات وكوكبنا هذا."

 أنطونيو غوتيريش  -
 األمين العام المم المتحدة  -

  

 

 

https://www.aau.edu.jo/en/administrative/academic-development-quality-assurance-center/sustainable-development
https://www.aau.edu.jo/en/administrative/academic-development-quality-assurance-center/sustainable-development

