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1 • مشروع تمكين المرأة

2 • مشروع فرصة أخرى 

3 • مشروع الصحة للجميع 

4 • مشروع التقليل من البالستك 

5 • مشروع الطاقة النظيفة 

6 • مشروع الجامعة الخضراء 

7 • مشروع تطوير المؤسسات الحكومية

8 • فريق الرحمة النسوي الجامعي

مشاريع جامعة المثنى
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التنمية المستدامة  

2015اعتمدت جميع الدول األعضاء في األمم المتحدة في عام 
م والتي تُعرف أيًضا باس، (SDGs)أهداف التنمية المستدامة 

األهداف العالمية ، باعتبارها دعوة عالمية للعمل على إنهاء

م الفقر وحماية الكوكب وضمان تمتع جميع الناس بالسال

2030واالزدهار بحلول عام 
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أهداف التنمية المستدامة  

اممجالفيالعملأنأي-متكاملةعشرالسبعةالمستدامةالتنميةأهداف

ينبتوازنأنيجبالتنميةوأن،أخرىمجاالتفيالنتائجعلىسيؤثر
.والبيئيةواالقتصاديةاالجتماعيةاالستدامة



5

وحدة التنمية المستدامة

تضمين اهداف 
يةنمالت

المستدامة في 
خطة عمل 

الجامعة 

ة تعزيز االستدام
في الحرم 

الجامعي والعمل 
ة في بيئة سلمي

وعادلة اجتماعياً 
ومجدية 
اقتصادياً 

تطوير وتنفيذ 
ومتابعة 

الممارسات 
المستدامة لتقليل 
استهالك الطاقة  

والمياه في 
الحرم الجامعي 

تعزيز ثقافة 
االستدامة في 
المجتمع من 

خالل البحوث 
والدراسات و 
إقامة األنشطة 

وحمالت 
التوعية في 

الجامعة 



6

مشروع تمكين المرأة 

MU26-1

أعضاء الفريق 

سيرين تاج الدين.د

(عضوا)

كوثرعبد الحسن  .د
(عضوا)

لمياء محمد.د

(عضوا)

ميثم حياوي عبد .د
نور 

( رئيس الفريق ) 
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ما تم إنجازه للمشروع 

إقامة الدورات والورش 

فالتعريفية  للطلبة للتعر

على حقوق المرأة ودعمها 
 ً نفسياً واجتماعيا
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%65بنسبة ما تم إنجازه للمشروع 
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اهداف مشروع تمكين المرأة 
mu26_1

يهد ف المشروع إلى تمكين المرأة من معرفة 
جميع  حقوقها وحرياتها المكفولة السيطرة 
على حياتها سواًء داخل المنزل أو خارجه 

ي تعزيز الشعور النفسي لدى المرأة بقيمتها ف
المجتمع وبذاتها اإلنسانية و تطوير نفسها 
معرفياً وثقافياً ومهنياً وتمكين المرأة من 

الوصول إلى جميع الموارد

مد جسور التواصل والتعاون مع المؤسسات 
الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المعنية 

بتمكين ودعم المرأة 
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مشروع فرصة أخرى

MU26-2

أعضاء الفريق 

ة طلبة الكليات التربوي
في الجامعة مديرية التربية 

كوثرعبد الحسن  .د
(عضوا)

ميثم حياوي عبد .د
نور 

( رئيس الفريق ) 
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%80بنسبة ما تم إنجازه للمشروع 

زيارات ميدانية للمجتمع  

والورش التعريفية  للطلبة 

ودورات تدريبية للطلبة 
المتطوعين 
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مشروع فرصة أخرى

MU26-2

خدمة المجتمع من خالل تنمية قدرات 
على اكتساب المعارف ومهارات االفراد 

والتعليم المستمرالقراءة والكتابة

تنمية روح العمل التطوعي عند طلبتنا 
وتعزيز الشعور بالمسؤولية 

يعد هذا المشروع من متطلبات الدخول 
إلى تصنيف التايمز البريطاني 
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مشروع الصحة للجميع 

MU26-3

أعضاء الفريق 

طلبة الكليات الطبية
محمد الطويل .د

(عضوا)
سعد هالوي .د

(عضوا)

ميثم حياوي عبد .د
نور 

( رئيس الفريق ) 
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%50نسبةما تم إنجازه للمشروع

إقامة الدورات والورش التوعوية  

للطلبة حول االمراض االنتقالية 

والمزمنة  مع توزيع منشورات 
صحية لزيادة الوعي الصحي 
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ما تم إنجازه للمشروع 
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اهداف مشروع الصحة للجميع 

MU26-3

توعية الناس في البيئات الفقيرة 
والمهمشة بمخاطر االمراض المزمنة 

واالنتقالية 

المجموعة الطبية ) زيادة خبرة الطلبة 
من خالل أنشطة المشروع وتنمية ( 

روح العمل التطوعي لخدمة المجتمع 

زيادة وعي المجتمع في كيفية سبل 
زيادة مناعة اإلنسان لمحاربة 

االمراض 
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مشروع تقليل استخدام البالستك

MU26-6

أعضاء الفريق 

د رحيم علوان هلول.ا

(عضوا)

د لميس علي خلف                .م
(عضوا)

د حيدر سلمان عويد.م

(عضوا)

د عصام جواد .ا
عبدالعالي          

(عضوا )

احمد عبد العالي . د

( رئيس الفريق ) 
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% 60وعمشرما تم إنجازه من ال

إقامة الدورات والورش في 

الكليات الجامعة لغرض زيادة 

الوعي والتعريف 

بمخاطراستعمال البالستك على 

البيئة وصحة االنسان
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مشروع تقليل استخدام البالستك
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اهداف مشروع تقليل استخدام البالستك

في تقليل استعمال  البالستك
الحرم الجامعي 

تفعيل إعادة تدوير البالستك 
ستعمل في الحرم لما

الجامعي 

منع استعمال  البالستك في
الحرم الجامعي 
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مشروع الطاقة النظيفة 

MU26-5

أعضاء الفريق 

علي نعمان 

(عضوا)

محمد خضير  

(عضوا)

محمد زهير . م.م
(عضوا)

عباس . م
صويح 

(عضوا )

منير علي ليلو . د

( رئيس الفريق ) 
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%65ما تم إنجازه من المشروع 

MU26-5جامعة المثنى  -مشروع الطاقة النظيفة  

انتاج طاقة لغرض تغذية منظومات خدمة االنترنيت بالطاقة النظيفة في رئاسة جامعة المثنى 

قة توليد الطافيذنالمباشرة بت

بواسطة الخاليا الشمسية مع 

تصنيع سيطرة ذكية وإقامة 
كلياتالدورات التعريفية في في ال
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مشروع الطاقة النظيفة
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اهداف تكامل مشروع الطاقة النظيفة  

MU26-5جامعة المثنى  -

د توظيف أستعمال  اللوح الشمسي لتولي
الطاقة الكهربائية الغراض تحتاج إلى 

طاقة قليلة داخل الحرم الجامعي

إعادة تشغيل منظومات الطاقة الشمسية  
في انارة أروقة الحرم الجامعي

ة بناء أنظمة ذكية لتوفير استهالك الطاق
وضمان استمرايتها
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مشروع الجامعة الخضراء 

أعضاء الفريق 

حسام محمد . م.م

(عضوا)

هديل سعد. م

(عضوا)

عبد الكريم . د. م
(عضو)كاظم  

محمد بالي . د.م.أ

(عضوا )

احمد عبد العالي  . د

( رئيس الفريق ) 
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%50نسبة االنجاز مشروع الجامعة الخضراء

تحقيق حرم جامعي مستدام يقليل 
االعتماد على الوقود االحفوري 

ع الزراعة الحضرية  في يتشج
الجامعة 

تقليل استعمال وسائل النقل التي 
تعتمد على الوقود االحفوري داخل 

الجامعة  



27

مشروع تطوير المؤسسات الحكومية

MU26-9وخدمة المجتمع المدني  

أعضاء الفريق 

سعاد شاكر .د

(عضوا)

صالح مهدي .د

(عضوا)

كوثر عبد الحسن .د
(عضوا)

ميثم حياوي عبدنور .د

( رئيس الفريق ) 
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%50ما تم إنجازه للمشروع 

إقامة الدوارات والورش والندوات 

ي للدوائر الحكومية، والمشاركة ف

دورات منظمات المجتمع المدني 



29

ما تم إنجازه للمشروع 
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مشروع تطوير المؤسسات الحكوميةاهداف 

MU26-9وخدمة المجتمع المدني  

تعزيز دور الجامعة في تنمية خبرات 
المؤسسات الحكومية ووغير الحكومية 
وتبادل الخبرات مع المنظمات العالمية 

يسهم هذا الهدف بتحقيق شروط 
تصنيف التايمز البريطاني 

اشاعة ثقافة حقوق و واجبات اإلنسان 
في االديان السماوية والدستورية



31

النسويفريق الرحمةمشروع 
MU26-10

أعضاء الفريق 

وأخريات

(عضوا)

صفا مهدي راجي.م

(عضوا)

د لمياء محمد علي. م.أ

(عضوا)

عبد الصاحبكوثر .د.م.أ
كاظم

( رئيس الفريق ) 
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%50ما تم إنجازه للمشروع
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ما تم إنجازه للمشروع 

 صور الورش واإلنجازات 
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النسويفريق الرحمةاهداف تكامل مشروع 
MU26-10

والسيما)النهوض بالواقع النسوي العراقي
(الطالباتفئة 

استثمار الخبرات األكاديمية الموجودة داخل 
م لخدمة هذه الفئة  واطالق طاقاتهالجامعة

تاحة الفرصإبداعية واإلم وامكاناته

تشجيع اعضاء الفريق من تدريسيات 
الجامعة على حب المبادرة اإلنسانية 

أفضلمن اجل مجتمع لفاعلةوالمساهمة ا



امعةمؤمتر التنمية املستدامة االول يف اجل
 2022/ 5/ 23عقد المؤتمر االول للتنمية المستدامة في الجامعة بتاريخ

 وا.جامعةالمشاريع التنمية المستدامة في مايخصوتناول انجاز الكليات في
.الواقعالمؤتمر بمجموعة من  التوصيات والتي تم تنفيذها على ارضختتم
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توصيات مؤمتر التنمية املستدامة
جي،استراتيعمقذاتمدروسةخططوتنفيذرسمإلىالكلياتندعو.1

الستفادةاويمكنالجامعي،الحرمداخلالبالستكاستعمالتقليلالىتهدف
-:التاليةالنقاطمنوالمشاريعالخططتنفيذفي

المشلهذهلحلووضعبغيةوالعليااألوليةالدراستينبحوثمننسبةتخصيص
.كلة

أهميةعلىضوءالتسلطعلميةدراساتتقديمعلىوالباحثينالتدريسيينتشجيع
.ذلكلتنفيذعمليةطرقوإيجادالبالستكتدويرإعادة

العناءاالستغنإلىالطلبةلدفعورقيةبأقداحوتجهيزهاماءبراداتاستعمال
.البالستكيةعبوات

لمتعاقدايلزماألكشاكأووالمطاعمالجامعةبينالمبرمةالعقودفيشرطإضافة
.يةورقبدائلتوفيرمعالبالستكيةالمواداستعمالمنعاوبتقليلين
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2.اثقافةمدعبغيةالكلياتفيالنظيفةالطاقةمصادراستعمالعلىالعمل

الطاوليدتعلىاالعتمادمنالتدريجيوالتقليلالطاقةمنالنوعهذاستعمال
.االحفوريالوقودبواسطةقة

3.اظمةاألناستعمالإلىالكلياتندعوالطاقة،استهالكترشيداجلمن

روقةأاوغرفداخلاإلنارةأوالتكيفأجهزةعملعلىتسيطرالتيلذكية
.الكليات

4.اداخلديةالقياالمناصبشغلفيللمرأةمتوازنةتمثيلنسبةلضمان

لمتاحاالمناصبشغلأجلمنالنسويللكادرفرصبمنحنوصيلجامعة،
.النسبةهذهعلىللحفاظوالسعية

5.اوفقهااعمالتصنفلمالكلياتمنالمقدمةالتوثيقيةالعروضمعظم

لمستقبل،افيالكليات،ندعووعليهالمستدامة،للتنميةعشرالسبعةألهداف

خرالتمشروعأوالندوةأوالورشةأجلهمنأقيمتالذيالهدفتضمينإلى
.المستدامةالتنميةمفاهيميدعمالعملكانحالفيج

6.امةالمستدالتنميةأهدافإدخالعلىاالختصاصذاتالكلياتنحث
.الدراسيةالمناهجفي
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7.وناعيةالصالتنميةومفهومجوهربينالتمييزالىالكلياتندعو
.ميةالعللألنشطةبالنسبةالمستدامةوالتنميةالبشريةالتنمية

8.االلاستغخاللمنالحضريةبالزراعةاالهتمامالىالكلياتندعو

دفضخمعصحيةبيئةاجلمنالبناياتواسطحلهاالتابعةلمساحات
.الصيففصلفيالبناياتحراررجة

9.وميةالحكغيروالمنظماتالحكوميةالمؤسساتمعالشراكةتعزيز
.األهدافلتحقيقالعالقةذاتوالمؤسسات
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Thank  for your  attention  


