
المساقات الدراسية المرتبطة بأهداف االستدامة

SDGوصف المساقرقم المساقالمساقالقسمالكلية

SDG15اجباري تخصص1602104جغرافيا االردنجغرافيا العلوم االجتماعية 

يجغرافياالعلوم االجتماعية SDG15اختياري جامعة / اجباري كلية1602103جغرافيا االوطن العرب 

SDG15اختياري جامعة/ اجباري كلية1602102مبادى علوم البيئيةجغرافياالعلوم االجتماعية

اثية والبيئيةجغرافياالعلوم االجتماعية SDG15اختياري/ اجباري 1603740ادارة المصادر التر

SDG13اجباري 1602212جغرافيا مناخيةجغرافياالعلوم االجتماعية

SDG17+SDG4اجباري 1602312اخطار بيئية جغرافياالعلوم االجتماعية

SDG14+SDG6اجباري 1602311موارد مائية جغرافياالعلوم االجتماعية

SDG12اجباري 1602324تنمية اقليميةجغرافياالعلوم االجتماعية

SDG12اجباري 1602423تخطيط المدن جغرافياالعلوم االجتماعية

ي جغرافياالعلوم االجتماعية
SDG15اجباري 1602413التغتر المناخ 

SDG12اجباري 1602323طرق مواصالت جغرافياالعلوم االجتماعية

SDG8+SDG17اجباري 1602225موارد اقتصاديةجغرافياالعلوم االجتماعية

SDG14+SDG6اجباري 1602414احواض مائيةجغرافياالعلوم االجتماعية

ي جافةجغرافياالعلوم االجتماعية
SDG14+SDG6اجباري 1602313اراض 

SDG11اجباري 1602105جغرافيا طبيعيةجغرافياالعلوم االجتماعية

يةجغرافياالعلوم االجتماعية SDG10اختياري/ اجباري 1602106جغرافيا بشر

SDG17اجباري 1602719البيئة واالستشعار عن بعدنظم معلومات جغرافيةالعلوم االجتماعية

SDG11اجباري 1602734إدارة البيئات الجافةنظم معلومات جغرافيةالعلوم االجتماعية

ينظم معلومات جغرافيةالعلوم االجتماعية
SDG11اجباري1602735نظم تصنيف األراض 

SDG17اختياري1605917تنمية سياسيةعلوم سياسيةالعلوم االجتماعية

اتيجيةعلوم سياسيةالعلوم االجتماعية SDG17اجباري1605919دراسات استر

SDG16اجباري1605703العولمة والنظام الدوليعلوم سياسيةالعلوم االجتماعية

SDG17اجباري2102222إدارة البيئةادارة عامة االعمال

SDG12اجباري2102376اقتصاديات وتخطيطمال واعمال االعمال

SDG17+SDG12+SDG8اجباري2107721إدارة المخاطرمحاسبة االعمال

SDG12اجباري2107722إدارة التأمير محاسبةاالعمال

ية جميع االقسام االعمال SDG10اجباري2101767ادارة  الموارد البشر

SDG9+SDG8اجباري2101103تنمية المهارات االبتكاريةجميع االقساماالعمال

ية االعمال يةموارد بشر اتيجيات الموارد البشر SDG10+SDG8+SDG17اجباري2101763استر

اتيجيةتسويقاالعمال ونية وإدارة استر SDG10+SDG8اجباري2101749أعمال الكتر

SDG17+SDG10اجباري2104245إتصاديات الطاقةإقتصاديات المال واألعمالاالعمال
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SDG17اجباري2104302إقتصاديات البيئةإقتصاديات المال واألعمالاالعمال

بوية SDG5اجباري805756إرشاد جمعيإرشاد وتربية خاصةالعلوم التر

بوية SDG5اجباري805764إرشاد أرسيإرشاد وتربية خاصةالعلوم التر

بوية SDG4اجباري805420صحة نفسية ومدرسيةإرشاد وتربية خاصةالعلوم التر

بوية SDG3اختياري/ اجباري 805703إرشاد نفسيإرشاد وتربية خاصةالعلوم التر

بوية يإرشاد وتربية خاصةالعلوم التر
SDG12اجباري805766إرشاد مهن 

بوية يعلم النفسالعلوم التر
SDG4+SDG17اجباري809220علم النفسي البين 

بوية SDG4+SDG17اجباري809111علم نفس المرأةعلم النفسالعلوم التر

بوية SDG4+SDG17اجباري809757الذكاء ونظرياتةعلم النفسالعلوم التر

بوية SDG4+SDG17اجباري803309األرسة وتربية الطفلتربية الطفلالعلوم التر

بوية SDG4+SDG17اجباري803308مهارات الحياةتربية الطفلالعلوم التر

بوية ونيةمناهج وتدريسالعلوم التر SDG4+SDG17اجباري802711اإلدارة االلكتر

SDG16اجباري705321قانون حماية البيئةالقانون العامالحقوق

SDG16اجباري705720آمن المعلوماتالملكية الفكرية-القانون العامالحقوق

SDG9اجباري705717إدارة االبتكارالملكية الفكرية-القانون العامالحقوق

اتيجية الملكية الفكريةالملكية الفكرية-القانون العامالحقوق SDG9اجباري705718إستر

اعالملكية الفكرية-القانون العامالحقوق SDG9اجباري705702براءات األختر

SDG9اجباري406464إدارة الطاقة الصناعيةهندسة نظم صناعيةالهندسة

SDG9+SDG16اجباري406465نظم السالمه واألمان الصناعيهندسة نظم صناعيةالهندسة

SDG7اجباري406756إدارة المخلفاتهندسة نظم صناعيةالهندسة

ي للطاقةهندسة نظم صناعيةالهندسة
SDG7اجباري406767األثر البين 

SDG7اجباري406769أنظمة جودة الطاقةهندسة نظم صناعيةالهندسة

SDG7اجباري406770أنظمة الطاقة الحراريةهندسة نظم صناعيةالهندسة

SDG7اجباري406763حفظ الطاقة المتجددةهندسة نظم صناعيةالهندسة

SDG7اجباري406764أنظمة إدارة الطاقة المثاليةهندسة نظم صناعيةالهندسة

SDG7اجباري406765تصميم أنظمة محطات الطاقةهندسة نظم صناعيةالهندسة

SDG6اجباري403553مصادر المياةهندسة مدنيةالهندسة

SDG6اجباري403470مصادر مياة غتر تقليديةهندسة مدنيةالهندسة

بةهندسة مدنيةالهندسة SDG9اجباري403362ميكايكا التر

يهندسة مدنيةالهندسة
SDG17+SDG9اختياري403471تقييم األثر البين 

SDG7اجباري402580أنظمة الطاقة المتجددةعام/الهندسة الميكانيكيةالهندسة

SDG7اجباري402584حفظ وتوليد الطاقةعام/الهندسة الميكانيكيةالهندسة
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SDG7اجباري402594كفاءة الطاقةعام/الهندسة الميكانيكيةالهندسة

SDG7اجباري402586تصميم األنظمة الحراريةقوى حرارية/ميكانيكا الهندسة

SDG7اجباري402589طاقة حرارية وشمسيةقوى حرارية/ميكانيكا الهندسة

SDG7اجباري402580أنظمة طاقة متجددةقوى حرارية/ميكانيكا الهندسة

SDG7اجباري402581تحويل الطاقةقوى حرارية/ميكانيكا الهندسة

SDG7اجباري405549الذكاء االصطناعيهندسة الحاسوبالهندسة

SDG16اجباري405560أمن الشبكاتهندسة الحاسوبالهندسة

يهندسة العمارةالهندسة
SDG17+SDG11اجباري409414التحكم البين 

اءهندسة العمارةالهندسة SDG17+SDG11اجباري403473االبنية الخض 

SDG3اجباري1402719التثقيف الصحيجميع األقسامالتمريض

بةالوقاية والمكافحةالزراعة SDG11+SDG2اجباري1101271علم التر

SDG11+SDG2اجباري1104456المبيدات والبيئةالوقاية والمكافحةالزراعة

SDG11+SDG2اجباري1101452الزراعة المحميةالوقاية والمكافحةالزراعة

SDG11+SDG2اجباري1101225الزراعة العضويةالوقاية والمكافحةالزراعة

يالزراعة
SDG11+SDG2اجباري1022028تحليل وتصنيع اعالفإنتاج حيواب 

يالزراعة
SDG11+SDG1اجباري1102313صحة الحيوانإنتاج حيواب 

يالزراعة
SDG11+SDG2اجباري1102475فسيولوجيا بيئة الحيوانإنتاج حيواب 

SDG1+SDG2اجباري1103321تغذية االنسانالصناعات الغذائيةالزراعة

يالصناعات الغذائيةالزراعة
SDG1+SDG2اجباري1103337تقييم الوضع الغذاب 

SDG2اجباري1103344التثقيف واإلرشاد التغذويالصناعات الغذائيةالزراعة

SDG17جميع األقسام1103372إدارة وضبط جودة الغذاءالصناعات الغذائيةالزراعة

يالزراعة
SDG17جميع األقسام305301الكيماء الحيويةإنتاج نبابر

يالزراعة
SDG17جميع األقسام303101الكيمياء العامةإنتاج نبابر

يالزراعة
SDG3جميع األقسام305101علوم حياتيةإنتاج نبابر

يالزراعة
SDG3اجباري1103202علم الغذاءإنتاج نبابر

يالزراعة
SDG3اجباري1104201وقاية النباتإنتاج نبابر

يالزراعة
بة والماءإنتاج نبابر SDG3اختياري1101327عالقة النبات بالتر

يالزراعة
SDG3اجباري1104353مبيدات زراعيةإنتاج نبابر

يالزراعة
SDG3اجباري1101225زراعة عضويةإنتاج نبابر

يالزراعة
بةإنتاج نبابر SDG15اختياري1101271علم التر

SDG17اجباري2202111تكنولوجيا المعلوماتعلم الحاسوبتكنولوجيا المعلومات

SDG17+SDG9اجباري2202462ذكاء اصطناعيعلم الحاسوبتكنولوجيا المعلومات
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SDG17+SDG9اجباري2202364برمجة إدارة المشاري    ععلم الحاسوبتكنولوجيا المعلومات

ونيةعلم الحاسوبتكنولوجيا المعلومات SDG8+SDG17اجباري2202324التجارة االلكتر

يأمن المعلومات الرقميةتكنولوجيا المعلومات
اب  SDG16اجباري2212251أساسيات األمن السيت 

ي الذكاء االصطناعيأمن المعلومات الرقميةتكنولوجيا المعلومات
 
SDG17اجباري2222261مقدمة ف

SDG17اجباري كليات علمبة303101كيمياء عامةجميع األقسامالعلوم

SDG17اختياري جامعة/ اجباري كليات علمبة 305101علوم حياتيةجميع األقسامالعلوم

SDG15اختياري305111مدخل إل علم البيئةجميع األقسامالعلوم

SDG15اختياري306101جيولوجيا عامةجميع األقسامالعلوم

ياءالعلوم SDG13اختياري302215المناخ واالرصاد الجويةالفتر 

SDG17اجباري303464كيمياء البيئةالكيمياءالعلوم

SDG17اجباري303466كيمياء صناعيةالكيمياءالعلوم

SDG15اختياري كلية 305343علم البيئةعلوم حياتيةالعلوم

SDG17اجباري1504203المناعة الطبيةالطبالطب

SDG17اجباري1505202علم االدوية العامالطبالطب

عيالطبالطب
SDG3اجباري1504404الطب الشر

SDG17اجباري1508403طب الطوارء والتخدير والعناية الحثيثهالطبالطب

SDG17اجباري1500205اخالقيات المهنه الطبيهالطبالطب

SDG17اجباري1500515طب االرسةالطبالطب

SDG3اجباري1507405االمراض النفسيهالطبالطب

SDG17اجباري1510501طب االطفالالطبالطب

SDG17اجباري11500501االمراض النسائيه والتوليد الطبالطب

SDG17اجباري1506303الوبائيات والدراسة السكانيةالطبالطب

SDG17اجباري1506304االدارة الصحيةالطبالطب

SDG3اجباري1506305الصحة المهنيةالطبالطب

ي العلوم الشيريةالطبالطب
 
SDG17اجباري1500313مقدمه ف

SDG17اجباري21510612طب االطفال الطبالطب

SDG17اجباري21511612االمراض النسائيه والتوليد الطبالطب

SDG17اجباري1701335التقنية الصيدالنيةالصيدلة الصيدلة

ات التجميلالصيدلة الصيدلة SDG15اجباري1701438مستحض 

SDG17اجباري1701581أنظمة ايصال الدواءالصيدلة الصيدلة

SDG17اجباري1701583تأكيد وضبط الجودة الصيدالنيةالصيدلة الصيدلة

SDG3اجباري1702363علم العقاقترالصيدلة الصيدلة
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SDG17اجباري1702355علم المناعة والمطاعيمالصيدلة الصيدلة

SDG17اجباري1702456علم السمومالصيدلة الصيدلة

SDG17اجباري1702466(3)علم األدوية الصيدلة الصيدلة

SDG3اجباري1702473العالج بالمنتجات الطبيعيةالصيدلة الصيدلة

يالصيدلة الصيدلة
SDG17اجباري1702467اقتصاد صيدالب 

يالصيدلة الصيدلة
SDG17اجباري1702474ادارة وتسويق صيدالب 

SDG17اجباري1702576الشؤون التنظيمية الدوائيةالصيدلة الصيدلة

يعات واخالقيات الصيدلةالصيدلة الصيدلة SDG17اجباري1702578تشر

ي الصيدلةالصيدلة الصيدلة
 
SDG3اجباري1702595علم األوبئة ف

SDG17اجباري1703322كيمياء العقاقترالصيدلة الصيدلة

SDG17اجباري1701233الصيدالنياتالصيدلة الصيدلة

SDG17اجباري1401100الثقافة الصحيةالتمريضالتمريض

SDG17اجباري1401110اساسيات التمريضالتمريضالتمريض

ي التمريض التمريضالتمريض
 
SDG15اجباري1401470االداره والقياده ف

ي الصحة والتمريضالتمريضالتمريض
 
SDG15اجباري1402201مووضوعات معارصة ف

SDG13اجباري1403301تمريض الرعاية التلطيفيهالتمريضالتمريض

SDG17اجباري1403302تمريض نسنير التمريضالتمريض

ي العمليالتمريضالتمريض
SDG17اجباري1401150التقييم الصحي التمريض 

SDG15اجباري1402301التغذية التطبيقيهالتمريضالتمريض

ي الوالدةالتمريضالتمريض
SDG17اجباري1402330تمريض صحة االم وحدين 

ي الوالدة رسيريالتمريضالتمريض
SDG17اجباري1402331تمريض صحة االم وحدين 

SDG3اجباري1402340تمريض صحة الطفلالتمريضالتمريض

SDG17اجباري1403460تمريض الصحة النفسيةالتمريضالتمريض

SDG17اجباري1403459وبائيات واحصاء حيويالتمريضالتمريض

SDG17اجباري1403456تمريض صحة المجتمع الشيريالتمريضالتمريض

SDG3اجباري1403452تمريض صحة المجتمع واالمراض السالتمريضالتمريض

SDG17اجباري1402719التثقيف الصحي ومهارات االتصال والمالتمريضالتمريض

SDG17اجباري1403324تمريض الكوارث والطوارئالتمريضالتمريض

SDG17اجباري1403463التمريض تاري    خ واتجاهات وقضاياالتمريضالتمريض


