
  القضاء على الفقر: )1( الھدف
  المالحظات  القیاس  المؤشر  الحالة

  القضاء على الفقر

عدد الطالب الذین یتلقون 
  مساعدات مالیة وعینیة او خدمات

  طالب) 30(العدد 
  طالب) 12(ذكور
  طالبة) 18( إناث

 -------------------  

نسبة الطالب الذین یتلقون مساعدة 
 إجماليمالیة لاللتحاق بالجامعة من 

عدد الطالب  موزعین حسب 
  الجنس

20%  
  طالب) 11(ذكور
  طالبة) 13(إناث 

عدد الطلب المقبولین ضمن قناة التعلیم 
طالب لسنة ) 24(الحكومي الخاص 
2020-2021   

جامعیة للحد برامج 
  من الفقر

عدد البرامج المصممة في الجامعة 
  وتشكیالتھا لدعم الفقراء

2  

المساعدات المالیة لمجموعة من  -
 الطالب ذوي الدخل المحدود

 ألداء) توب ألب(كمبیوتر أجھزةتوفیر  -
االمتحانات النھائیة لمجموعة من 

  الطالب ذوي الدخل المحدود

أنشطة مجتمعیة للحد 
  من الفقر

األنشطة التطوعیة للحد من عدد 
الفقر داخل وخارج الجامعة 

  وتشكیالتھا
5  

حملة زیارة دار العجزة وتقدیم  -
 المساعدات المالیة والعینیة 

حملة زیارة دار األیتام وتقدیم  -
 المساعدات المالیة والعینیة 

حملة تبرع بالدم إلى مستشفى إمراض  -
 الدم  

حملة التبرع بالدم لفصائل الحشد  -
 الشعبي 

حملة الدعم اللوجستي لفصائل الحشد  -
   الشعبي والقوات األمنیة

المجتمعیة المدعومة   األنشطةعدد 
  من قبل الجامعة للحد من الفقر

5  

حملة زیارة دار العجزة وتقدیم  -
 المساعدات المالیة والعینیة 

حملة زیارة دار األیتام وتقدیم  -
 المساعدات المالیة والعینیة 

حملة تبرع بالدم إلى مستشفى إمراض  -
 الدم  

حملة التبرع بالدم لفصائل الحشد  -
 الشعبي 

حملة الدعم اللوجستي لفصائل الحشد  -
  الشعبي والقوات األمنیة

الھیئة التدریسیة  أعضاءعدد 
المشاركین في صنع السیاسات على 

  المستوى المحلي والوطني
5  

   المشاركة في المؤتمرات  الندوات -
وورش العمل التي تناقش سیاسات 

 إبعادهالتخفیف من الفقر بكل 
 لموضوعالمشاركة في حلقات نقاشیة  -

 سیاسات التخفیف من الفقر 
المشاركة مع المؤسسات الحكومیة  -

معالجة الفقر في االقتصاد  آلیاتلوضع 
 العراقي 

 )وسبل الحد منھ وإبعادهالفقر (تدریس  -



 من خالل المقرر الدراسي للمرحلة
 الرابعة 

تناول معظم رسائل الدراسات العلیا  -
موضوع سیاسات التخفیف من الفقر بكل 

  إبعاده
  القضاء على الجوع وتحقیق األمن الغذائي وتعزیز الزراعة المستدامة): 2(الھدف 

  المالحظات  القیاس  المؤشر  الحالة

الحد من جوع 
  الطالب

عدد التدخالت الستھداف الجوع 
  والموظفینبین الطالب 

  حالة ) 30( عدد
بین موظفین 

  وطالب 

تتضمن توفیر سلة غذائیة باإلضافة الى 
توفیر المستلزمات او الحاجات األساسیة 

 نمن الموظفی لذوى الدخل المحدود
   والطلبة

نسبة الخریجین في 
  الزراعة

نسبة خریجي التخصصات 
الزراعیة إلى  إجمالي الخریجین 

  في الجامعة
  یوجد ال

عدد الموظفین من حملة شھادة ) 2(
البكالوریوس في التخصصات الزراعیة 

  ضمن مالك الكلیة  

فعالیات للمزارعین 
ومنتجي األغذیة 

  المحلیین

توفیر فعالیات للمزارعین ومنتجي 
األغذیة المحلیین للتواصل ونقل 

  المعرفة
3  

لدعم  معرض للمواد الغذائیة  تنظیم -
 المنتج المحلي 

وورش عمل وحلقات  ندواتتنظیم  -
 واألمننقاشیة تتناول المنتج المحلي 

 الغذائي
ج ت توعویة لدعم المنتنشر بوسترا -

   الوطني 
توفیر فرص الوصول إلى مرافق 

مثل المختبرات (الجامعة 
) والتكنولوجیا ومخزون النباتات
 للمزارعین المحلیین ومنتجي

 األغذیة لتحسین ممارسات الزراع
  المستدامة

  ..................................  یوجد ال

 . االعمار جمیع في للجمیع الرفاھیة وتعزیز صحیة حیاة ضمان3) : (ھدف

  القیاس  المؤشر  الحالة
  المالحظات

  

اوجھ التعاون الحالیة 
مع المؤسسات 

  الصحیة

 المؤسسات مع األنشطة عدد
 عالمیة أو أو وطنیة محلیة الصحیة

نتائج  لتحسین المجتمع لخدمة
 .والرفاھیة الصحة

6  

زیارة المستشفیات لتقدیم الدعم  -
 اللوجستي للكوادر الصحیة 

حملة تبرع بالدم إلى مستشفى إمراض  -
 الدم  

حملة التبرع بالدم لفصائل الحشد  -
 الشعبي 

 فیروسللحد من  توعیةنشر بوسترات  -
covid19 

تنظیم حمالت لتوفیر مستلزمات التعقیم  -
  الفیروسللحد من 

مع  ةتنظیم ندوات وحلقات نقاشی -
مؤسسات صحیة لتحسین نتائج الصحة 

   والرفاھیة



المتخرجین من 
المجموعة الطبیة 

  المھن الصحیة

 الطبیة المجوعة من الخریجین نسبة
 إجمالي من والمھن الصحیة
 *100الخریجین

  -----------------------------   یوجد ال

 التوعیة برامج
  الصحیة

 لتحسین المستجیبة البرامج عدد
  العامة والریاضة الصحة

4  

 إقامة النشاطات الریاضیة  -
انتشار نشر بوسترات توعیة للحد من  -

 covid19فیروس 
 حمالت لتبرع بالدم  -
تنظیم ندوات وحلقات نقاشیة مع  -

مؤسسات صحیة لتحسین نتائج الصحة 
  والرفاھیة

عدد البرامج التوعویة لمكافحة 
  المخدرات

4  

تنظیم ندوات وورش عمل وحلقات  -
 نقاشیة تتناول موضوع مكافحة المخدرات 

نشر بوسترات توعیة لمكافحة  -
   المخدرات

  سیاسة منع التدخین
والفروع التي  واألقسامعدد الكلیات 

اسة منع التدخین بین یتتبنى س
  الطالب

  علمیة أقسام) 3(
  قسم الرقابة المحاسبیة والمالیة  -
  المصارف إدارةقسم اقتصادیات  -
  االستثمارواالعمال إدارةقسم اقتصادیات -

  التعلیم الجید :)4( الھدف
  المالحظات  القیاس  المؤشر  الحالة

  التعلیم الجید
نسبة خریجي تخصصات ریاض 

  الخریجین إجماليمن  األطفال
  -------------------   ال یوجد

توفیر فرص التعلیم 
  مدى الحیاة

  عدد الخریجین حسب الجنس
  86:عدد
  28:ذكور
  58:إناث

 --------------------  

عدد البرامج في الجامعات والكلیات 
  التي تستھدف عامة الناس

12  

تنظیم ندوات وورش عمل وحلقات نقاشیة 
تتناول العنف األسري ، معالجة ظواھر 

التسول، الصحة العامة، السلوكیات 
المجتمعي، المواطنة واالنتماء ،  واألداء

، مكافحة المخدرات،  اإلرھابمكافحة 
الصحة المجتمعیة، ظاھرة التدخین 

  .وسلبیاتھا 
  

عدد البرامج في الجامعات والكلیات 
  فئات محددة تستھدف التي

2  
 وحلقات نقاشیة تنظیم ندوات وورش عمل

   .تستھدف ذوي االحتیاجات الخاصة 

عدد الدورات التوعویة والدورات 
  تقنیة للتعلیم االلكتروني

10  

دورات وورش عمل وحلقات ) 10(
  نقاشیة 

اما بخصوص الصفوف االلكترونیة 
   بعدد المقررات الدراسیة) 102(

عدد الطلبة المقبولین في قنوات 
القبول المركزي بكافة فروعھ 

  وبحسب الجنس

  118:عدد
  36:ذكور
  82:اناث

  

ندوة وورش عمل وحلقات نقاشیة   )25(عدد المحاضرات والندوات المھنیة 



تستھدف التقنیة في الجامعات التي / 
  فئات مجتمعیة معینة

ومحاضرات تستھدف فئات مجتمعیة 
  معینة 

توفیر المھارات 
التقنیة ( المناسبة 

  )والمھنیة

  CDCعدد الدورات في مركز 
   )مراكز التأھیل والتوظیف(

15  

 CDCعدد المستفیدین من دورات   -------------------------- 
- 25(بحسب الجنس والفئة العمریة 

  )فما فوق
  طالب 150

عدد ونسبة الطالب الذین یبلغون 
من الكفاءة  األدنىالحد  األقلعلى 

  في مھارات الدرایة الرقمیة

  166:عدد
33%  

 -----------------------------  

عدد ونسبة الطالب الذین تتوافر 
لدیھم مھارات تكنولوجیا المعلومات 

  واالتصاالت بحسب نوع المھارة

  334:عدد
67 %  

 -----------------------------  

 التفاوت على القضاء
ي ف الجنسین بین

 وضمان التعلیم
 فرص تكافؤ
 جمیع الى الوصول

 .التعلیم مستویات
 لذوي التعلیم توفیر

 نترك لن (االعاقة
  )الخلف في احداً 

 التعلیمیة الموارد تخصیص مدى
 الى باالستناد السكانیة للفئات

  صریحة صیغ على قائمة سیاسات
 -----   --------------------------  

 الطالب تعلیم على اإلنفاق مبلغ
 ومصدر المستوى التعلیمي حسب

 .التمویل
3687419   -----------------  

 تقدم التي للمساعدات المئویة النسبة
 من الدخل البلدان المنخفضة الى

المخصصة  المساعدات مجموع
 .للتعلیم

  --------------------   ال یوجد

 یكتسب ان ضمان
المتعلمین  جمیع

 والمھارات المعارف
 التنمیة لدعم
 عام حلول المستدامة

2030  

 المواطنة تعلیم )1(تعمیم  مدى
التنمیة  اجل من التعلیم )2(العالمیة 

 بین المساواة ذلك في بما المستدامة،
االنسان، وذلك  وحقوق الجنسین

 السیاسات)أ(في  الصعد جمیع على
المناھج )ب(  والوطنیة التعلیمیة
 د( المعلمین وتدریب) ج( الدراسیة

 .الطالب تقییم)

  20:عدد الورش
نسبة الورش الى 

عدد الورش 
 التدریبیة

  %67:الكلیة

 -----------------------  

 الوطني الصعید على االطالع مدى
العالمي  البرنامج إطار بتنفیذ
  اإلنسان حقوق مجال في للتثقیف

70%    

 المرافق بناء
تراعي  التي التعلیمیة
 الجنسین بین الفروق

 واألطفال واإلعاقة ،
 مستوى ،ورفع
التعلیمیة  المرافق

 بیئة وتھیئة القائمة
 فعالة تعلیمیة

 المادیة المستلزمات ونوع عدد
 .اإلعاقة لذوي والبشریة

  ----------------------   ال یوجد

 والمنفذة المصممة المباني عدد
 .اإلعاقة ذوي لتالئم

  
  ---------------------------   ال یوجد



 من وخالیة ومأمونة
  للجمیع العنف

 كبیرة زیادة تحقیق
المنح  عدد في

 المتاحة الدراسیة
الصعید  على

 العالمي،لاللتحاق
 بما العالي، التعلیم
 منح ذلك في

 المھني التدریب
 وتكنولوجیا
 المعلومات

 واالتصاالت
 التقنیة ،والبرامج
 والعلمیة والھندسیة

 المتقدمة البلدان في
 والبلدان النمو

  األخرى

 العالي التعلیم منح عدد 
  الممنوحة

  -----------------------------   ال یوجد

 اإلنمائیة المساعدة تدفقات حجم
 القطاع حسب المنح لتقدیم الرسمیة

  الدراسة ونوع
  -----------------------------   یوجد ال

 كبیرة زیادة تحقیق
 عدد في

 المؤھلین التدریسیین
التعاون  خالل من

 حلول الدولي،
2030  

 للتدریسیین المعتمدة الدورات عدد
 مختصة ومؤسسات خبراء قبل من

 ونشر العلمي البحث أسالیب
  البحوث

  ----------------------------   دورات) 6(

 بالتفرغ الخاصة البرامج عدد
 ما الدراسة او العراق خارج العلمي

  البحثیة الزماالت أو الدكتوراه بعد
  ----------------------------   دورات) 4(

 وبحسب للتدریسي الطالب نسبة
  تخصص كل

1:11  
  1:13قسم الرقابة المحاسبیة والمالیة 

     1:11المصارف  إدارة تاقتصادیاقسم 
  1:10اقتصایات االستثمار واالعمال قسم 

 الشھادة حسب التدریسیین عدد نسبة
  العلمي واللقب العلیا

  )%16( أستاذ
مساعد  أستاذ

)22%(  
  )%31(مدرس 
  )%31(مدرس 

   أستاذ)  8( العدد 
  مساعد  أستاذ)  11( العدد

  مدرس ) 15( العدد 
   مدرس مساعد) 15( العدد

  بین الجنسین المساوة) : 5(الھدف 
  المالحظات  القیاس  المؤشر  الحالة
 بین المساواة

  الجنسین
 من والتدریسیات الموظفات نسبة

  التدریسیة الھیئة وأعضاء الموظفین
 45 %   -------------------  

 القیادیة المناصب
 في للنساء العلیا

  الجامعات

 اإلداریة المناصب في النساء عدد
  الجامعة والكلیة في العلیا

5  

 عمید الكلیة  -
 العلميمعاون العمید  -
  معاون العمید اإلداري -
 رئیس قسم الرقابة المحاسبیة والمالیة  -
   رئیس قسم اقتصادیات إدارة المصارف -



 نجاح دعم سیاسات
  الجامعة في المرأة

 حصلت التي والجوائز اللجان عدد
 ،موظفات، طالبات( المرأة علیھا

  )أستاذات

  طالبات ) 5(
  موظفات ) 5(
  أستاذات) 7(

 ---------------------  

 لرعایة الخاصة المرافق عدد
  داخل الجامعة المتوفرة األطفال

  داخل الحرم الجامعي    )1(

  المیاه النظیفة والصرف الصحي :)6(ھدف
  المالحظات  القیاس  المؤشر  الحالة

إلدارة  تعلیمیة فرص
  المیاه

 تھتم التي التعلیمیة الدورات عدد
  المیاه بإدارة

  دورات) 5(

 ----------------------------------  

 المتخصصة العلمیة البحوث عدد
 مجالت في والمنشور بالمیاه والبیئة

  عالمیة
  بحوث) 6(

 المتخصصة العلمیة البحوث عدد
 مجالت في والمنشور بالمیاه والبیئة

 قبل من تم نشرھا والتي عالمیة
  وخاصة حكومیة جامعات

  بحوث) 6(

 الواعي االستخدام
 الحرم في للمیاه

  الجامعي

 االرشادیة اللوائح عدد
  والندوات والمحاضرات

)10(  
عدد المحاضرات والندوات واإلجراءات 

واللوائح التي اعتمدتھا الكلیة لضمان 
  المیاهاستدامة 

  طاقة نظیفة وبأسعار میسورة :)7(ھدف
  المالحظات  القیاس  المؤشر  الحالة

 مستجیبة برامج
 النظیفة للطاقة
تقلیل  على وتساعد

  االنبعاثات

 الطاقة بحوث عدد
  

  ----------------------   بحوث) 5(

 نظیفة طاقة نحو الجامعة تدابیر
  

)2(  

استبدال مصابیح اإلضاءة بأخرى تعمل  -
  االقتصادیة LEDبتقنیة اإلضاءة 

استبدال المكیفات الھوائیة بأخرى تعمل  -
  . للكھرباءبتقنیة  اقل استھالكاً 

 في الشمسیة الطاقة استخدام نسبة
  الجامعات

  ---------------------------   یوجد ال

  والمجتمع الطاقة
 بالطاقة المھتمة البرامج عدد

  النظیفة
)2(  

تنظیم الندوات والمحاضرات بموضوع 
  الطاقة المتجددة

  العمل الالئق والنمو االقتصادي) : 8(ھدف
  المالحظات  القیاس  المؤشر  الحالة

 التوظیف سیاسة
  مضمونة بعقود

إجمالي / نسبة الموظفین بعقود(
  100)*الموظفین

  )4(عدد الموظفین بعقود   4%

نسبة أعضاء الھیئة التدریسیة 
إجمالي أعضاء الھیئة /بعقود

 التدریسیة
  )1(عدد أعضاء الھیئة التدریسیة بعقود  2%

 المستجیب التوظیف
  اإلنسان لحقوق

 عند المتخذ اإلجراءات عدد
المساواة  على والقائمة التوظیف

 و الدین أساس على تمییز دون
)3(  

  الضوابط وتعلیمات التوظیف والعمل  -
  اإلجراءات المتعلقة بالتوظیف والعمل  -
اللجان المكلفة بموضوع التوظیف  -



العمر واالحتیاجات  و الجنس
 الخاصة

   والعمل وفق االحتیاجات الخاصة

  الصناعة واالبتكار والبنیة التحتیة) : 9(ھدف
  المالحظات  القیاس  المؤشر  الحالة

  المنبثقة الجامعة

 الجامعة عن المنبثقة الشركات عدد
  العام القطاع مع

)5(   -------------------------  

 الجامعة عن المنبثقة الشركات عدد
  الخاص القطاع مع

)7(   -------------------------  

 الجامعة عن الشركات المنبثقة عدد
  المدني المجتمع منظمات مع

  مؤسسة العراقة للثقافة والتنمیة  )1(

 الجامعة عن المنبثقة الشركات عدد
  دولیة جامعات مع

  األردنیةجامعة الزیتونة   )1(

 والدراسات البحوث
 المھتمة بالصناعة

  واالبتكار

إجمالي /نسبة البحوث في الصناعة
 البحوث العلمیة

75%   -----------------------  

 حسب التدریس ھیئة أعضاء عدد
 الطب :التخصص مجال

  ------------------------   یوجد ال

 حسب التدریس ھیئة أعضاء عدد
 اآلداب والعلوم :التخصص المج

  اعیةماالجت العلوم اإلنسانیة

  )2(اآلداب 
  )4(القانون

  العلوم االجتماعیة
)41(  

 ---------------------  

  تقلیل اوجھ عدم المساواة): 10(ھدف
  المالحظات  القیاس  المؤشر  الحالة

 عدم اوجھ تقلیل
  المساواة

/ مجموع الطالب المعوقین( 
إجمالي الطالب موزعین حسب 

 100)*الجنس
  ---------------------   ال یوجد

  المعوقین الموظفین
إجمالي /مجموع الموظفین المعوقین

  )عدد الموظفین
  ----------------------   ال یوجد

 وخدمات مرافق
الیھا  الوصول یسھل
  اإلعاقة ذوي من

 المستجیبة المرافق عدد 
 اإلعاقةذوي  لحاالت

 المقدمة الخدمات عدد 
 اإلعاقة لذوي

  ------------------------   ال یوجد

  مدن ومجتمعات محلیة مستدامة :)11(ھدف
  المالحظات  القیاس  المؤشر  الحالة

 الى الوصول
  المكتبات

 لتیسیر المتخذة  اإلجراءات عدد
الى  واألساتذة الطلبة وصول

  العلمیة الكلیات
)5(  

اللوائح واإلجراءات والتدابیر المحفزة 
للطلبة واألساتذة في الوصول إلى المكتبة 

  العلمیة
 الجمھور وصول

 إلى
  المتاحف

 إلى الجمھور وصول توفیر
أو  العرض مساحات أو المتاحف
  الفنیة األعمال أو العرض صاالت

  --------------------------   یوجد ال

  معارض فنیة  -  )3( الفني الطابع ذات المساھمات عدد الفنیة المساھمات



  معارض علمیة  -  والكلیة الجامعة داخل في  الجامعیة
  معارض لدعم المنتج الوطني  -

 المیسر السكن
  للموظفین

 حصلوا الذین التدریسي المالك عدد
 او الوزارة  في أراضيقطع  على

 الجامعة
 حصلوا الذین التدریسي المالك عدد
 بالتقسیط شقق على
 على حصلوا الذین الموظفین عدد
  بالتقسیط شقق

 -----   ----------------------------  

 المیسر السكن توفیر
  للطالب

 في سكن لدیھم الذین الطلبة نسبة
 عدد/الجامعة في داخلیة أقسام

  المحافظة خارج من الطلبة
  طالب ) 20(

عدد الطالب الذین لیھم سكن في األقسام 
  الداخلیة في الجامعة 

  االستھالك واإلنتاج المسؤالن): 12(ھدف
  المالحظات  القیاس  المؤشر  الحالة

 من التخلص
  النفایات

 بالنفایات الخاصة المكبات عدد
 .وتشكیالتھا مستوى الجامعة على

)50(  
موزعة  على الساحات والحدائق ) 20(

  خارج الكلیة
  موزعة داخل الكلیة) 30(

 التنمیة تقاریر
  المستدامة

 على والمنشور المعد التقاریر عدد
 موزعة وتشكیالتھا الجامعة مستوى

 .الزمنیة حسب المدة
)1(  

تم استحداث وحدة التنمیة المستدامة في 
جامعة  – كلیة اقتصادیات اإلعمال

استنادا إلى األمر اإلداري المرقم  النھرین،
  . 28/11/2021 في 2423/ 2/5./ع.ق

  العمل المناخي): 13(ھدف
  المالحظات  القیاس  المؤشر  الحالة

 المستخدمة الطاقة
 مصادر من

  الكربون منخفضة

 من منخفضة الطاقة استخدام نسبة
 في الطاقة المستخدمة إجمالي

  الكلیة أو الجامعة
)75(%   ------------------------  

 من للحد التخطیط
المناخ  تغیر كوارث

  االستباقیة

 من المتخذ االستباقیة اللوائح عدد
 حالة في مبكر الجامعة كإنذار قبل

  المناخ وتغیرات الكوارث
)10(  

  كرات إطفاء الحریق األوتوماتیكیةنشر  -
الحریق  إطفاء أجھزةتوفیر وسالمة  -

 وصالحیتھا للتشغیل 
 )ممنوع التدخین(  لنظافة وضع الفتاتا -
التأكید من تنفیذ تعلیمات النظافة العامة  -

 وتجمیع وتصریف العوادم وغیرھا 
تشكیل خلیة أزمة لمعالجة حالة  -

     الكوارث وتغیرات المناخ
 المحایدة الجامعة

  للكربون
 للوصول المعلنة االلتزامات عدد
 .للكربون الجامعة المحایدة إلى

  -------------------------   یوجد ال

  الحیاة تحت الماء): 14(ھدف
  المالحظات  القیاس  المؤشر  الحالة

 األنشطة والبحوث
 لدعم المستجیبة
 النظم استدامة

  المائیة

 والبحوث التعلیمیة البرامج عدد
  للمیاه بالنظم االیكولوجیة المھتمة

)6(  

بحوث علمیة ندوات وورش عمل  -
  حلقات نقاشیة تھتم بالنظم المائیة 

المستدامة كمقرر مادة التنمیة   تدریس -
ومن ضمن مفردات  في الكلیة  دراسي



 النظم المائیة ھذه المادة 
  

  الحیاة على األرض): 15(ھدف
  المالحظات  القیاس  المؤشر  الحالة

 التعلیمیة البرامج
  البیئیة النظم حول

 البیئیة للنظم التعلیمیة البرامج عدد
  الكلیة /مستوى الجامعة على

)6(  

حلقات بحوث علمیة ندوات وورش عمل 
   نقاشیة تھتم بالنظم البیئیة

المستدامة كمقرر مادة التنمیة   تدریس -
ومن ضمن مفردات  في الكلیة  دراسي

   ھذه المادة النظم البیئیة

 النفایات من الحد
  البالستیكیة

 من بالحد المھتمة اإلجراءات عدد
 مستوى على النفایات البالستیكیة

  وتشكیالتھا الجامعة
)2(  

نشر برامج تثقیفیة بموضوع تدویر  -
  النفایات والحد من التلوث البیئي

تطبیق إجراءات تدویر النفایات والحد  -
من التلوث البیئي من خالل نشر المكبات 

  الخاصة بالنفایات وفق النوع 
  العدل والمؤسسات القویة، السالم: )16(ھدف

  المالحظات  القیاس  المؤشر  الحالة

  )1(  إجراءات عمل، حوسبة ، أدارة  الجامعة حوكمة

المشاركة في تألیف كتاب حوكمة الجامعة 
   نشر في الوكالة االلمانیة للتعاون الدولي

وھي منظمة تعمل في مجال التعاون ( 
  )الدولي من اجل التنمیة المستدامة

 حول الجامعة مبادئ
  والرشوة الفساد

 المعلنة اإلجراءات عدد
 الفساد من للحد وااللتزامات

  والرشوة
)5(   ---------------------  

  المالیة البیانات نشر
 الخاصة المالیة التقاریر نشر

  المعھد /الكلیة /بالجامعة
)2(   ------------------------  

 مع االستشارات
الحكومة 

  والمؤسسات

 مع المتعاقدین التدریس نسبة
 الدولة مؤسسات

 مستوى على التدریس إجمالي
  الكلیة /الجامعة

  
  یوجد ال

 ------------------------  

 والتثقیف التوعیة
 بشان السیاسات
  والتشریعات

  

 في المشاركین التدریسیین عدد
  الوطنیة الوثائق وكتابة إعداد

  
)6(   ----------------------  

  القانون خریجو

  من الخریجین الطلبة عدد 
مستوى  على القانون كلیة

 . الكلیة /الجامعة
  من القانون خریجو نسبة 

  الخریجین إجمالي

  ----------------------   ال یوجد

  .الشراكة من اجل تحقیق الھدف/  أساسھدف ) : 17(ھدف
  المالحظات  القیاس  المؤشر  الحالة

 العبو مع الشراكة
 المستدامةالتنمیة 

 الداعیة األكادیمیة األنشطة عدد
 في تنفیذ الحكومة خطة لتطویر

)5(  
  استحداث وحدة التنمیة المستدامة  -
إقامة الندوات وورش العمل والحلقات  -



 قطاع ، الدولة(
 منظمات ، خاص

  )مجتمع مدني

  النقاشة في موضوع التنمیة المستدامة   المستدامة التنمیة أھداف
تضمین المنھج الدراسي بموضوع  -

  التنمیة المستدامة 
رسائل الماجستیر موضوع التنمیة  تناول -

  المستدامة 
استحداث دراسة  إكمال متطلبات -

   ةالمستدامالماجستیر في التنمیة 
اقتراح عناوین لبحوث التخرج لطلبة  -

  البكالوریوس بموضوع التنمیة المستدامة
 الندوات

 والمؤتمرات
 الخاصة

 المستدامة بالتنمیة
 والمعززة لدور

 الخاص القطاع
 المجتمع ومنظمات

  المدني كشركاء

 والمؤتمرات الندوات عدد
والمقامة  التنمیة ألھداف المستجیبة

 الخاص القطاع مع بشراكة
  المدني المجتمع ومنظمات

)7(   -----------------------  

  االستدامة تقاریر
 على المنجز االستدامة تقاریر عدد

  یاً سنو الكلیة مستوى
)1(    

 الھادف التعلیم
  للتنمیة المستدامة

 المستجیبة الدراسیة المواد عدد
 مستوى على المستدامة للتنمیة

  دكتوراه و ماجستیر و بكالوریوس
)2(  

مواد دراسیة المستجیبة للتنمیة ) 1(
المستدامة لكل فصل دراسي في مرحلة 

  البكالوریوس 
مواد دراسة المستجیبة للتنمیة ) 1(

  المستدامة في مرحلة الماجستیر 
 


