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لية  بدةا ان ة  . د.االكلية  
حمما جواد 

  (للتنمٌة المستدامة كلٌة العلوم عن مشارٌع وتوجهات ) ممدمة 
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  (للتنمٌة المستدامة كلٌة العلوم عن مشارٌع وتوجهات ) ممدمة 
نشر ثمافة 

SDG 
مواضٌع 
االشراف 
 التربوي

مشارٌع 
 التخرج

 اطارٌح
 الماجستٌر 

مواد 
وممررات 
التنمٌة 
 المستدامة 

نشاطات 
 طالبٌة 

الطالة 
 النظٌفة 

التنسٌك مع 
الفرٌك 
الوطنً 

مبادرة اٌزو 
 طالة

تتضمن مواضٌع االشراف التربوي 

شهرٌا موضوع عن احد اهداف 

التنمٌة المستدامة وافكار تطبٌقها فً 
 الكلٌة 

نافذة متخصصة ببرامج  ولالقسامٌتضمن الموقع االلكترونً للكلٌة 

اقامة مسابقة سنوٌة متنوعة . ونشاطات الكلٌة  بالتنمٌة المستدامة

 .حول نشاطات الطالبٌة الصدٌقة للبٌئة 

 اعداد دلٌل توعوي حول الطاقة البدٌلة 

 

من مشارع %10تحدد نسب 

التخرج لطلبة المرحلة الرابعة 

فً االقسام العلمٌة  حول التنمٌة 

 المستدامة 

الدراسات العلٌا فً اقسام  اطارٌحتحدد نسب من 

علوم الحٌاة والكٌمٌاء والفٌزٌاء  حول التنمٌة 

 المستدامة 

تعمل االقسام العلمٌة على اختٌار المواد 

االختٌارٌة الخاصة بالتنمٌة المستدامة وتقلٌل 

االنبعاثات الغازات الدفٌئة ومصادر الطاقة 

 .  البدٌلة 

تحدٌد نسب من فعالٌات 

وبرامج وحدة االنشطة 
 الطالبٌة للتنمٌة المستدامة 

حرٌصة  عمادة الكلٌة على 
 توظٌف الطاقة البدٌلة 

سلسلة فعالٌات وورش وندوات توعوٌة نحو 
 التنمٌة المستدامة ومشارٌع الجامعة 

توفٌر فرص تدرٌبٌة من قبل 

الفرٌق الوطنً لمنتسبً كلٌة 
 العلوم بخصوص اٌزو طاقة
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 دعم مشارٌع وخطط الجامعة للتنمٌة المستدامة     

 (تثمٌف او مشاركة اعمال ان وجدت ) مشاركة الطلبة •

 الورش التً تعززثمافة التنمٌة المستدامة •

 المشارٌع التً تضمن احد اهداف التنمٌة المستدامة •

 الرؤٌة المستمبلٌة التً تركز على اهدافة وخطة الجامعة للتنمٌة المستدامة •

 ملخص بعدد البحوث والدراسات التً تضمن احد اهداف التنمٌة المستدامة•
 كافة االعمال ترسل معززة باوامر إدارٌة وبالنسبة للبحوث ترسل الورلة األولى من البحث  -:مالحظة 

 البالستن 

لجنة 
تشجٌع  
البحوث 
لتملٌل 
 البالستن

لجنة 
معرض 
الطالة 
 النظٌفة 

تمٌٌد لجنة 
استدام من 

 البالستن

الطالة 
 البدٌلة 

لجنة اٌزو 
 طالة 

لجنة 
التنمٌة 
 المستدامة 

لجنة 
تمكٌن 
 المراه

اللجان 
عمادة  المركزٌة 

 الكلٌة 
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(  سفرة علمٌة) ٢٠٢٢/٣/٣١لسم الكٌمٌاء  وضمن نشاطاته العلمٌة والثمافٌة ٌوم الخمٌس المصادف 

لطلبة المرحلة الرابعة إلى معمل نسٌج بابل بإشراف عدد من أساتذة المسم، الهدف من هذه السفرة معرفة 

اهم الملوثات التً تنتج من هذه المعامل والتعامل معها بطرق كٌمٌائٌة وتحوٌلها إلى مواد 

هذا النشاط ممكن ان ٌكون بداٌة لتعاون بحثً  بٌن جامعة المثنى كلٌة العلوم لسم الكٌمٌاء صدٌمة للبٌئة 

 .ومعمل نسٌج بابل

 (تثمٌف او مشاركة اعمال ان وجدت ) مشاركة الطلبة •

 ثمافة التنمٌة المستدامة  الورش التً تعزز•

 مشاركة طلبة 
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 العطويبرعاٌة رئٌس جامعة المثنى االستاذ الدكتور عامر علً حسٌن 

 واشراف عمٌد كلٌة العلوم االستاذ الدكتور لٌث عبد الحسن دمحم جواد 

المهرجااان الثمااافً للتنمٌااة الااام لساام الفٌزٌاااء بالتعاااون مااع لجنتااً دعاام الطالااة البدٌلااة وتملٌاال االنبعاثااات 

حضار ( استثمار الطالة النظٌفة طرٌمنا نحو التنمٌة المساتدامة ) حمل شعار , المستدامة 

المهرجان مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة  االستاذ الدكتور حسٌن جابر عباد الحساٌن واسااتذة كلٌاة 

توعوٌااة توضااح اهمٌااة الطالااة  لبوسااتراتتضاامن المهرجاان معاارض . العلاوم وجمااع رفٌاار ماان طلبااة الكلٌااة

 .البرٌطانٌة للطالة الشمسٌة    MTSالبدٌلة، ومعرضاً للخالٌا الشمسٌة بالتعاون مع شركة 

 (تثمٌف او مشاركة اعمال ان وجدت ) مشاركة الطلبة •

 ثمافة التنمٌة المستدامة  الورش التً تعزز•

 مشاركة طلبة 
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 (تثمٌف او مشاركة اعمال ان وجدت ) مشاركة الطلبة •

 ثمافة التنمٌة المستدامة  الورش التً تعزز•

 محاضرات نوعٌة  توعوٌة  حول الطالة النظٌفة 

واالستاذ , المٌت من لبل االستاذ المساعد الدكتور رشا حسٌن علً 
 ٢٠٢٢/٣/٣. المصادف اإلربعاءالمساعد الدكتور نها مجٌد  

 مشاركة طلبة 
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 (تثمٌف او مشاركة اعمال ان وجدت ) مشاركة الطلبة •

 ثمافة التنمٌة المستدامة  الورش التً تعزز•

 Plastic pollution reduce  adaptatioon toبعنوان  حملة
climate change 

 لبل االستاذ المساعد الدكتور   باشرافورلٌة توعوٌة  بوسترات
 2022-4-19. علً عبد الحمزة الثالثاء المصادف

 مشاركة طلبة 
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 (تثمٌف او مشاركة اعمال ان وجدت ) مشاركة الطلبة •

 ثمافة التنمٌة المستدامة  الورش التً تعزز•

المخاطر الصحٌة والبٌئٌة للبالستن على  )عنوان ندوة توعوٌة 

  21/4/2022ٌوم الخمٌس المصادف ( البٌئة 
االستاذ المساعد علً سلمان علً و , فٌها اعضاء هٌئة التدرٌس  حاضىر

 المدرس وفاء مهدي ساجت
 

 مشاركة طلبة 
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 (تثمٌف او مشاركة اعمال ان وجدت ) مشاركة الطلبة •

 ثمافة التنمٌة المستدامة  الورش التً تعزز•

 

تعمل لجنة متخصصة من باحثً واكادٌمً 

الكلٌة  بالعمل على اعداد الدلٌل التوعوي 

 الخاص بالطالة المتجددة 
 2022-2-6فً  1290اشارة الى كتاب رئاسة الجامعة  المرلم 

المعطوف على الكتاب دائرة ضمان الجودة واالعتماد االكادٌمً  
التوصٌة الرابعة  2022-1-23فً  231/المرلم ج د ض –

اعداد دلٌل ارشادي وتثمٌفً لنشر المفاهٌم العلمٌة الخاصة 

 ..والٌة الحفاظ على البٌئة وتملٌل االنبعاثات  المتجددهبالطالة 

 دلٌل توعوي

كلٌة العلوم االرشاديدلٌل   
العلمٌةالمفاهٌم نشر   

المتجددهالطالة -   

الحفاظ على البٌئة الٌة -   

االنبعاثات تملٌل -  
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 دعم مشارٌع وخطط الجامعة للتنمٌة المستدامة 

 الرؤٌة المستمبلٌة التً تركز على اهداف وخطة الجامعة للتنمٌة المستدامة •
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 دعم مشارٌع وخطط الجامعة للتنمٌة المستدامة 

 نتائج استبٌان حول مشارٌع الجامعة فً  التنمٌة المستدامة •

0

1

2

3

4

5

6

 4فئة  3فئة  2فئة  1فئة 

 1سلسلة 

 2سلسلة 

 3سلسلة 
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 مشروع الحرم الجامعً المستدام 
MU26-7 

العمل على اعاادة هندساة حادائق الكلٌاة  مان ناحٌاة اساتغالل 

جلاوس للطلبااة صادٌقة للبٌئااة  بمصااطباتالمسااحات الداخلٌاة 

المعمارة المناسابة لمنااب وبٌئاة  الظلٌةوزراعة نوع االشجار 

اي اعاااادة تصااامٌم المساااطحات المفتوحاااة لمبناااى ,الجامعاااة 

العمااادة واالقسااام العلمٌااة بشااكل ٌااوفر اكباار قاادر ممكاان ماان 

المساحات الخضاراء واششاجار االمار الاذ  مان شاانل تقلٌال 

أكسٌد الكربون الناتج مان اشنشاطة  ثانىمعدل انبعاثات غاز 

 .داخل الحرم الجامعً

 باحاطةوالبدء .الكبٌرة  الظلٌةمن االشجار  مسقفاتدراسة عمل 

لمساعدتها بامتصاص ثانً .المتسلقة  باشجارالحالٌة الموجودة  المسقفات

وامكانٌة تزوٌدها بالطاقة .اكسٌد الكاربون واضافة منظر صدٌق للبٌئة 

 .الشمسٌة 

استحداث مشتل الكلٌة مع البٌت النباتً لالستفادة منها بزٌادة التشجٌر 

 .بساحات الكلٌة 

 المشارٌع التً تضمن احد اهداف التنمٌة المستدامة •

  دعم مشارٌع وخطط الجامعة للتنمٌة المستدامة
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 مشروع الحرم الجامعً المستدام 
MU26-7 



16 

 مشروع تمٌٌد البالستن 
MU26-6 

 

العمااال علاااى  تثقٌاااف الطلباااة والمنتسااابٌن بتقلٌااال  -1

ماااان خااااالل الناااادوات والااااورش .اسااااتخدام البالساااات  

 .التوعوٌة

توعوٌااة بشاشااة الكلٌااة لتوضااٌح  بوسااتراتعاار   -2

 .مخاطر البالست  

العمل على فارز نفاٌاات البالسات  فاً كلٌاة العلاوم  -3

 .وبعثها لمعامل اعادة التدوٌر 

العمااال علاااى تزوٌاااد المبناااى بمباااردات مااااء ومناااع  -4

 .ادخال المٌاه المعدنٌة المعبأة بالقنانً البالستٌكٌة 

البالسااتٌكٌة وٌااتم اباادالها  البوسااتراتمنااع اسااتخدام  -5

 .بالورقٌة للنشاطات والفعالٌات 

توصااٌة لجنااة المشااترٌات بشااراء المااواد الصاادٌقة  -6

 .للبٌئة وتجنب قدر االمكان المواد البالستٌكٌة 

 المشارٌع التً تضمن احد اهداف التنمٌة المستدامة •

 دعم مشارٌع وخطط الجامعة للتنمٌة المستدامة 
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التنسٌق مستمر مع المعامل 

تدوٌر نفاٌات  العادةالصغٌرة 

كلٌة العلوم من البالست  
. وتحوٌلها لمواد اولٌة   
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توعوٌة بشاشة الكلٌة لتوضٌح مخاطر  بوستراتعر  
 البالست  
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 ملخص بعدد البحوث والدراسات التً تضمن احد اهداف التنمٌة المستدامة•

 دعم مشارٌع وخطط الجامعة للتنمٌة المستدامة 

دراسة مجتمعٌة مع 
 دائرة كهرباء المثنى 

دراسة علمٌة 
استقصائٌة حول واقع 
الطاقة المتجددة فً 
 محافظة المثنى 

مشروع بحث 
ماجستٌر فً قسم 

 الفٌزٌاء 

تصنٌع الخلٌة الشمسٌة 
تحت تأثٌر الجسٌمات 

 المؤٌنة 

مشارٌع تخرج فً 
 قسم الفٌزٌاء 

تقلٌل انبعاثات غاز ثانً 
اكسٌد الكاربون من عوادم 

 السٌارات
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 ملخص بعدد البحوث والدراسات التً تضمن احد اهداف التنمٌة المستدامة•

 دعم مشارٌع وخطط الجامعة للتنمٌة المستدامة 

بالداخلهٌئة التدرٌس المجازٌن  العضاءدكتوراه  اطارٌحمشروع   
 متخصصة بالطالة الشمسٌة وتصنٌع الخالٌا  

بدح طرٌخمحسن . م  

• (Fabrication and characterization of 
Ternary Organic Photovoltaics) 

شٌماء حسن كرٌم. م  

• Nanocomposite of Tio 2/ grapheme 
as electron transport materials for 
perovskite solar cell application 
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 مشروع وخطوات الكلٌة  حول تمكٌن المراءة     

 .مساهمات المراءة بإدارة الكلٌة •

 .  مساهمة المراءة فً شغل المناصب المٌادٌة•

 والتمٌُّز، الرٌادة نحو   سعٌها وذلن ومشاركتها؛ المرأة تمكٌن زٌادة فً العلوم كلٌة عمادة أسهمت

 ٌمثِّّل األكادٌمٌة للمٌادات اإلداريَّ  التمكٌن أن اعتبار على الممّكنة، المؤسَّسة لنموذج ووصوالً 

دخالً  ،2026-2021 إستراتٌجٌة الخطة ضمن وبرنامج نشاط  والتحسٌن للتطوٌر فعَّاالً  وم 

دمات وتمدٌم معها، ٌتالءم ُمناخ وتوفٌر طالاتها، واستثمار أدائهن،، فً المستمّرِّ  ل خِّ  علٌها تسّهِّ

 . الوظٌفٌة بواجباتها المٌام

مؤشاارات رئٌسااٌة فااً تمكااٌن الماارأة فااً التعلااٌم  5حمماات عمااادة كلٌااة العلااوم تماادما ملحوظااا فااً 

معااون اداري ورئاٌس لسام  وممارر لسام )زٌاادة التوساع فاً المناصاب المٌادٌاة :الجامعً وأهمها 

، زٌاادة مشااركة المٌاادات االكادٌمٌاة فاً صاناعة المارار (واعضاء مجلس كلٌة ومسؤولً وحادات 

، شمول  التدرٌسٌات بنسب كبٌارة مان (الستراتٌجًعضوٌة بلجنة التخطٌط )والخطط االستراتٌجٌة 

االبتعاااث واالجااازة الدراسااٌة  السااتكمال الدراسااات العلٌااا، اطااالق مبااادرات نوعٌااة خاصااة بااالمرأة 

الماجساتٌر ، تطاوٌر  االطاارٌحوتمكٌنها فً رٌاادة االعماال واالبتكاار ورئاساة لجاان واشاراف علاى 
 .الخدمات الخاصة بالمنتسبات فً مبنى الكلٌة وااللسام العلمٌة 
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  شهادة الماجستٌر شهادة الدكتوراه  االلقاب العلمٌة

34 المراه  12 22

44 الرجال  22 22
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من عدد اعضاء هٌئة التدرٌس فً  المرأهنسبة تمثٌل 
 كلٌة العلوم 

56% 

44% 

الرجال تدرٌسً / نسبة النساء 
   كلٌة العلوم

   رجال

 امراه 

 .مساهمات المراءة بإدارة الكلٌة •
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 ت  االسم المناصب المٌادٌة  

الكٌمٌاء -مقرر الدراسات االولٌة       أزل شاكر وهٌب داود السنجري 
   ابتهال عقٌل عبد المنعم هادي محمود معاون العمٌد للشؤون االدارٌة سابقا  
   جاسم نوٌن الجابر كانًخولة  رئٌس قسم الكٌمٌاء عضو مجلس كلٌة  
   منى عقٌل حمٌد رزوقً العبٌدي مسؤول وحدة المجانٌة  سابقا  
   نها مجٌد حمٌد جاسم كروف مسؤول وحدة االشراف التربوي   
علوم الحٌاة  –مقرر الدراسات العلٌا       اللٌباوينور سامً عبود هادي  
   هناء كاظم شنان هاشم الجابري رئٌس قسم الكٌمٌاء   

تدرٌسٌٌن عضو  ممثل

 مجلس كلٌة 
العلمٌة مسؤول وحدة الشؤون      هناء علً عزٌز جبار الجبوري 

سابقا-مدٌر مركز التعلٌم المستمر        زٌنب سعود دمحم علً لهمود 
العلٌا مسؤول وحدة الدراسات         ضً علً عزٌز جبار الجبوري 
مسؤول وحدة جودة  المختبرات العلمٌة         عفاف مرتضى كاظم عبدهللا لطٌف 
الكٌمٌاء -مقرر الدراسات االولٌة        مسار علً عواد عناد الزٌادي 
والتوظٌف التاهٌلمسؤول وحدة           منى حسون عبود سعودي ال سعودي 
مسؤول وحدة التعلٌم المستمر سابقا          وفاء مهدي ساجت ٌعقوب الكوفً 
مسؤول وحدة االدارٌة والقانونٌة          سمر عبدهللا هوٌدي ٌونس ال ٌونس 
سابقا  مسؤول وحدة الحاسبة االلكترونٌة          النافعًمرٌم غازي علً حمزة  
الكٌمٌاء -مقرر الدراسات االولٌة        نور حمٌد عمران جاسم العلً 
سابقا  مسؤول وحدة الدراسات العلٌا          وفاء اٌاد عبد القادر مصطفى النعٌمً 

كلٌة العلوممساهمات المراءة بإدارة    
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 مشروع وخطوات الكلٌة  للتحول نحو الجامعة الخضراء    

 .المساحة اإلجمالٌة للمبان المنشأة•

 .مساحة الحدائك والمناطك الخضراء•

 .البٌئة النظٌفة تنمٌة بحوث وشهادات فً مجال •

متر  4600
مربع المساحة 
اإلجمالٌة للمبان 

 المنشأة

مساحة الحدائق 
والمناطق 
الخضراء 

 متر 1514
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 توفري فرص تدريبية 
 من قبل فريق املبادرة 

 الوطنية 
 لشمول منتسيب كلية العلوم

خبصوص ايزو طاقة   

 

 اهم الدورات حول اٌزو الطاقة والبٌئة واٌزو المختبرات 
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مشروع وخطوات الكلٌة للحد من الهدر المٌاه ومعالجة     
 المٌاه الثقٌلة 

 .الوالع الحالً فً  استخدام المٌاه•

 .  الخطط والبحوث لمعالجة المٌاه فً الكلٌة  لغرض االستعمال األمثل•

بالكلٌة لجعلها صالحة  الصحىتوفٌر محطة معالجة مٌاه الصرف 

 الجامعىالمسطحات الخضراء والحدائق الموجودة داخل الحرم  لر 
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 .الوالع الحالً فً  استخدام المٌاه•

 . الخطط والبحوث لمعالجة المٌاه فً الكلٌة  لغرض االستعمال األمثل•

كلٌة العلوم وحسب توجٌهات عمادة كلٌة العلاوم فاً تخفاٌ  اساتهال    تلتزم 

المٌاااهو و ككلٌااة نشااجع علااى تعااادة اسااتهال  المٌاااه ومٌاااه الصاارف الصااحًو 

حٌث أن اعادة اساتخدام مٌااه الصارف الصاحً ٌسااهم بشاكل كبٌار فاً عملٌاة 
 .الري داخل الجامعة لري المسطحات الخضراء والحدائق الموجودة 
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 مشروع وخطوات الكلٌة للتحول نحو استخدام     
 الطالة النظ فٌة

 .المشارٌع التً نفذت لتولٌد طالة بدٌلة •

 .تملٌل استعمال الطالة بواسطة استخدام األنظمة الذكٌة •

 .  البحوث او الدراسات حول استعمال الطالة النظٌفة•
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طاقاااة الرٌااااح هاااً طاقاااة مساااتخرجة مااان الطاقاااة 

الرٌاااح  عنفاااتالحركٌااة للرٌاااح بواسااطة اسااتخدام 

إلنتاااج الطاقااة الكهربائٌااةو وهااً تعتباار ماان أنااواع 

تعد طاقة الرٌاح أحد أناواع . الكهرومٌكانٌكٌةالطاقة 

الطاقة المتجددة التً انتشر استخدامها كبدٌل للوقاود 

اشحفااوريو وهااً طاقااة وفٌاارة وقابلااة للتجاادد وهااً 

طاقااة نظٌفااة متجااددة ال ٌنااتج عنهااا انبعاثااات كمثاال 

أثنااء ( غازات االحتبااس الحاراري)الغازات الدفٌئة 

التشااغٌلو وهااً تحتاااج تلااى مساااحات متفاوتااة علااى 
 .حسب حجم المحطة ونوع اشبراج المستخدمة

  مشروع كلٌة العلوم  لتركٌب طاحونة هوائٌة

عملت كلٌة العلوم بالتنسٌك مع وزارة العلوم والتكنولوجٌا منذ 

على تجهٌز الكلٌة بطاحونة هوائٌة وشكلت اللجنة  2018عام 

 ..........وتم التعاون ................ االداري المرلم  باالمر

 المشارٌع التً نفذت لتولٌد طالة بدٌلة 
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استخدام أجهزة  
تساعد على توفٌر 
الطاقة الكهربٌة قدر 
اإلمكان داخل الحرم 
الجامعً وخصوصا 

الموفرة للطاقة  اللٌد
 .الكهربٌة

لترشٌد استخدام 
الطاقة الكهربٌة 
داخل الحرم 

تضمن قطع  الجامعى
تام للطاقة الكهربٌة 
داخل مبانً الكلٌات 
فً غٌر أوقات 

كما معمول .الدراسة 
 .حالٌا

استخدام الطاقة 
الشمسٌة فً تنارة 
داخل باحة الكلٌة 
مزودة بخالٌا الطاقة 
الشمسٌة لإلنارة 

 .اللٌلٌة

تركٌب االنارة 
الموفرة للطاقة 

LED  ذات التحكم
 -نوار )عن بعد 

shreder 

.تملٌل استعمال الطالة بواسطة استخدام األنظمة الذكٌة   



32 

 . البحوث او الدراسات حول استعمال الطالة النظٌفة•

 ت النوع العنوان

دراسة علمٌة استقصائٌة حول واقع الطاقة المتجددة فً محافظ

 ة المثنى 

 دراسة مجتمعٌة مع دائرة كهرباء المثنى 
 

1 

 2 مشروع بحث ماجستٌر فً قسم الفٌزٌاء  تصنٌع الخلٌة الشمسٌة تحت تأثٌر الجسٌمات المؤٌنة

 3 مشارٌع تخرج فً قسم الفٌزٌاء  تقلٌل انبعاثات غاز ثانً اكسٌد الكاربون من عوادم السٌارات

(Fabrication and characterization of Ternary 
Organic Photovoltaics) 

مشروع بحث  حالً لطالب دكتوراه    4 

Nanocomposite of Tio 2/ grapheme as electr
on transport materials for perovskite solar ce

ll application 

 مشروع بحث  حالً لطالب دكتوراه
 

5 
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 مشروع وخطوات الكلٌة لتملٌل ٌ استخدام البالستن    

 .العملٌة التً تم اتخذها  الخطوات •

 .الخطط المستمبلٌة •

 .توفٌر البدائل •

 .البحوث والدراسات حول تحوٌل المخلفات البالستٌكٌة والصلبة•
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العملٌة التً تم اتخذها  الخطوات   
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 تملٌل من البالستن ثمافة  الورش التً تعزز

 ت عنوان الفعالٌة  تارٌخها  المحاضر مالحظات

وفاء مهدي ساجت. م–علً سلمان . م.ا  21-4-2022 الصحٌة والبٌئٌة للبالستن المخاطر   

على البٌئة    
1 

عمٌل . م.ا –ابتهال عمٌل . د.م.ا  

زمان صاحب . م –شاكر   
 2 االثار البٌئٌة للبالستن 23-5-2022

2022-5-9 دمحم  شنشولحٌدر . ومزمان صاحب . م مخاطر البالستن وكٌفٌة التملٌل من ا 

 ستخدامها 
3 
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تعماال االلسااام العلمٌااة والوحاادات والفضاااءات فااً الكلٌااة 
علااى فاارز حاوٌااات النفاٌااات وتلغااى ماان الكلٌااة  الحاوٌااة 

 .الشاملة لكافة المخلفات

تشاااااجٌع المنتسااااابٌن والطلباااااة باالنضااااامام للمنظماااااات 
والدولٌة التاً تهاتم بانشاطة وبارامج والجمعٌات المحلٌة 
 التنمٌة المستدامة 

 البوسااااتراتالعماااال علااااى الااااتخلص ماااان التعاماااال مااااع 
 ورلٌة  ببوستراتالبالستٌكٌة وتعوٌضها 

العملٌة التً تم اتخذها  الخطوات   
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 الوعً لدى طالب كلٌة العلوم فً مشارٌع الجامعة للتنمٌة المستدامة

 فمرة المٌاس ت
موافك ب

 شده
 ال اعرف موافك

رٌر مواف
 ق

 رٌر موافك بشده

203تعمل الجامعة  على مشارٌع  للوصول شهداف التنمٌة المستدامة فً حلول  1
 ؟0

          

           هل تعتقد بأن التنمٌة المستدامة من أولوٌات عمادة كلٌة العلوم ؟ 2
هل هنا  اهتمام كافً بمشارٌع الجامعة للتنمٌة المستدامة  من قبل الطلبة والمنت 3

 سبٌن
          

التصّحرو التل)هل تعتقد أن  متأثر مباشرة بتحدٌات التغٌر المناخً فً المحافظة  4
 ....(موجات الحر –العواصف الترابٌة  –وث البٌئًو الجفاف 

          

وفرة وجودة المٌاه الصالحة للشرب فً الكلٌة من تحدٌات أهداف التنمٌة المستدا 5
 مة فً الجامعة

          

           فً تحقٌق أهداف التنمٌة المستدامة فوائد عدٌدة على الجامعة والكلٌة 6
           طالبة  مسؤول عن تطبٌق مشارٌع الجامعة للتنمٌة المستدامة/كل طالب  7
           الطاقة المتجددة حاجة ملحة للكلٌة وللقسم العلمً بالوقت الحاضر 8
الكلٌة  –هل أتؤٌد مشارٌع وخطط الجامعة  لتوفٌر الطاقة المتجددة فً  الجامعة  9

 ؟
          

هل انت راضً على تقنٌن  كمٌة المٌاه المستخدمة بمغاسل الكلٌة وسقً حدائق ا 10
 لكلٌة ؟

          

           تقلٌل والحد من اشكٌاس والمواد  البالستٌكٌة فً الكلٌة  سٌساهم فً حماٌة البٌئة 11

سأقوم بتشجٌع كافة زمالئً وزمٌالتً  لمنع استخدام المواد و االكٌاس البالستٌك 12
 ٌة

          

           ار  ان طلبة الكلٌة  لدٌهم وعً كاف حول اضرار استخدام االكٌاس البالستٌكٌة 13

           هل هنا  دور رئٌسً للمراه فً ادارة الكلٌة وتسلمها مناصب قٌادٌة 14
           اذا طلب من  المشاركة فً مشروع التنمٌة الرٌفٌة هل ستساهم بذل  15
هل منشورات االعالمٌة فً شاشات الكلٌة حول تقلٌل استخدام البالست  كافٌة لم 16

 عرفة اضرارها وتاثٌرها البٌئً
          

هل تؤٌد وجود حرم جامعً مستدام وتتحول الكلٌة الى جامعة الخضراء صدٌقة  17
 .للبٌئة

          

           ٌعمل الطلبة على االهتمام والمحافظة على نظافة الكلٌة والجانب البٌئً 18
هل تؤٌد اصدار تشرٌعات وقوانٌن تلزم طلبة الجامعة فً المساهمة بتشجٌر السا 19

 .حات الخضراء 
          


