
1 
 

 التربية البيئية كاساس لتحقيق التنمية المستدامة 
 حالة دراسية –قسم هندسة العمارة في الجامعة التكنولوجية 

 
 د. انوار صبحي رمضان

 استاذ مساعد
 قسم هندسة العمارة/ الجامعة التكنولوجية

 العراق –بغداد 
Anwar.s.ramdan@uotechnology.edu.iq 

 

 الملخص

المستدامة في هذا العصر الذي يتسم بالتطور السريع وتفاقم المشكالت البيئية واالجتماعية وحتى تبرز اهمية التنمية 
االقتصادية، مما يتطلب اعداد افرادا وجماعات قادرين على مواجهة تلك التحديات، ويبرز هنا توجه التربية البيئية  

ت مسؤولة عن انشاء االجيال وبناء قدراتهم وضرورة اعتمادها في المؤسسات التعليمية عموما، كون تلك المؤسسا
 المعرفية والوجدانية.

تسلط هذه الورقة البحثية على تجربة قسم هندسة العمارة في الجامعة التكنولوجية بالتربية البيئية وبما يحقق التنمية 
 بل حسب،ف والتجديد ثوالبح ونقلها، المعرفة تقديم على يقتصر تعليمية كمؤسسة الجامعة دور يعد المستدامة، اذ لم

 واألقتصادية لميةالع المتراكمة، اإلنسانية الخبرة نقل في رئيسة  وأداة الجوانب، مختلف في للنمو  الموجهة القوى  أحد بات
 وسوق  لعاما والخدمي اإلنتاجي الواقع تالمس ودراسات بحوث من تنتجه بما الجامعات وتعتبر,  واألجتماعية والثقافية
 .التنمية لمشاكل حلول من تقدمة ما خالل من المجتمعي الواقع لكل وارتقاء تطوير عامل الخاص العمل

 المقدمة -1

على اساس صياغة اهدافها من منظور حقوق االنسان، فهي خطة مترسخة  0202تقوم خطة التنمية المستدامة لعام 
طة خ، حيث ترسم هذه الiفي صميمها على مباديء المساواة وعدم التميز واعتماد النهج الشامل القائم على المشاركة 

خارطة طريق ذات رؤية استراتيجية للدول واالطراف  ،0202 والتي نالت اجماعا امميا في ايلول ،واهدافها السبعة عشر
الفاعلة من اجل تكريس الجهود اليجاد عالم منظم ينعم فيه الجميع بالمساواة واالزدهار المستدام، مع الحفاظ على موارد 

  iiكوكب االرض من االستنزاف غير الكفوء وغير المنصف بالنسبة لالجيال القادمة
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( الخاص بايجاد مدن ومجتمعات محلية مستدامة من خالل توجه التربية 00تركز هذه الورقة البحثية على الهدف رقم )
لتلك المجتمعات والمدن عبر فهمهم االكثر بالبيئة ومخاطرها، وتحملهم لمسؤولية حمايتها  مؤسسالبيئية، اليجاد اجيال 

، وذلك في ضوء iiiالمعنين في القطاعات الصحية والصناعية والتعليمية يشغلواصالح المتضرر منها، فاالهتمام بالبيئة 
كون قضية البيئة واحدة من القضايا التي تحتاج الى زيادة االهتمام وطنيا على الصعيد المحلي في العراق، الى جانب 

، وذلك من منطلق 0202ivوكاحد االهتمامات الرئيسية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة  االهتمام بالعمل المناخي 
   تجربة قسم هندسة العمارة في الجامعة التكنولوجية بهذا الخصوص.

 والتنمية المستدامة التربية البيئية -2

على انها ذلك الجانب من التربية الذي يساعد الناس على العيش بنجاح في كوكب  بصورة عامة، تعرف التربية البيئية
االرض، فيسعى اليجاد  سلوكيات واخالقيات وتاسيس قيم انسانية للشعور بالمسؤولية والمشاركة في حماية البيئة 

تاجيتها وتجنب الحديثة وزيادة انالتقنيات  والمحافظة عليها وتحسينها وعدم االخالل بها، الى جانب تعليم كيفية استخدام
 .vالمخاطر البيئية وازالة العطب البيئي القائم واتخاذ القرارات العقالنية

بيعية طوتجدر االشارة الى ان التربية البيئية من اجل تحقيق التنمية المستدامة ال تقتصر على قضايا ومشاكل البيئة ال
افة الجتماعية والثقافية، وبما يرسخ لمجتمع يتميز ببناء سليم وثقواالصطناعية فحسب، لكن تشمل كل جوانب البيئة ا

  viسليمة تحافظ على الخصوصية المحلية وتحفظ خصوصيات المجتمعات االخرى 

ان االهتمام بالبيئة وتنمية سلوك االفراد وبما يتماشى مع التنمية المستدامة اليكون عن طريق القوانين والتشريعات 
تكنولوجية فحسب، وانما هي مسالة تربية باالساس، لتبرز اهمية التربية البيئية السليمة الراشدة والنواحي العلمية وال

بادماجها بمراحل التعليم المختلفة الثراء اجيال الحاضر والمستقبل بالمعارف وتعزيز مهاراتهم، فتبدا التربية البيئية اليوم 
ي كل ف مراحل التعليم وصوال الى الجامعات وبشكل مدمجمن مستويات رياض االطفال وتسير قدما حتى تغطي باقي 

  viiمستويات التدريس، الى جانب دور االسرة ووسائل االعالم في ضمان استدامتها

مفهوم التربية البيئية يعود الى سبعينيات القرن العشرين وخصوصا ما شهده مؤتمر االمم المتحدة في جذور ظهور 
باعتباره البداية الرسمية له، للتتوالي بعده المؤتمرات التي تؤكد على اهميته، اذ حدد مؤتمر ستوكهولم  0790ستوكهولم 

ر بعضهم ت البيئية ومن بينها عالقة االنسان بالطبيعة وبالبشاهداف وغايات التربية البيئية والمتمثلة بتحسين العالقا
وعلى وفق خصوصية كل امة ثقافيا وحضاريا، من خالل اعداد مواطنين مدركين ومهتمين ببيئتهم ومشكالتها   بعضب

لول للمشكالت ح بالمعرفة والمهارات واالتجاهات والدوافع وااللتزام ازاء العمل على مستوى الفرد والمجتمع اليجاد ومزودين
البيئية الراهنة، وتجنب ظهور مشكالت اخرى قد تطرأ في المستقبل، ضمن شعور بالمسؤولية المشتركة لالفراد 

 .viiiوالجماعات
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 في الجامعات التربية البيئية -3

، ةتعد الجامعات من اهم المصادر االساسية لتطوير المجتمع في المجاالت الحياتية المتعددة، من جهة، وتطوير البيئ
من جهة اخرى، وبما يحقق التنمية الشاملة، اذ تؤدي الجامعات دورا كبيرا واساسيا في اعداد الكوادر البشرية وتطويرها 

 ixلتسهم من خاللها في تطوير حركة التقدم العلمي والتكنولوجي والثقافي الي مجتمع

 0772 دايةب فمنذ األستدامة، بمفهوم الجامعي للحرم والتصميم والتخطيط الجامعي التعليم طاأرتبوتجدر االشارة الى 
 أتجاه ظهر تدامالمس للمستقبل القائدة هي الجامعات تصبح أن ضرورة على والتأكيد المستدامة التنمية عن تالوار وأعالن

 كما لمستدامةا والتنمية التعليم حول المؤتمرات تتابعت ذلك بعد ثم....الجامعي الحرم في واألستدامة البيئة أدارة نحو
 00 ةاألجند في ذكر كما المستدامة، التنمية أجل من التعليم نحو التوجه على والتأكيد 0770 األرض قمة مؤتمر في

 دعق عن األعالن تم حيث اليونسكو منظمة هي األتجاه هذا تبنت التي المنظمات ومن ،0220 جوهانسبرغ قمة وفي
 على الدراسية المناهج تحتوي  أن ضرورة على التأكيد وتم( 0202-0222) الفترة خالل األستدامة أجل من التعليم

"  عقد تم ذلك عن فضالا ] [.... ،xالمستدام المستقبل عن األفراد توعية على تعمل والتي التعليمية المواد في الديناميكية
 والتي(  -"Pondicherry University "India"الهند" بونديشيري )  جامعة في" 0200-األخضر الجامعي الحرم قمة

"  الحياة علوم تطبيقات"  البحوث مركز رعاية تحت والمجتمعات الجامعات في االستدامة تعزيز جمعية قبل من نظمت
 Centre “Applications of Life Sciences” of the)–"ألمانيا" التطبيقية للعلوم هامبورغ لجامعة التابع

Hamburg University of Applied Sciences "Germany"، التعليم مؤسسات توفر أن هو أهدافها من وكان 
 لوماتالمع وتبادل الجامعي الحرم تخضير مبادرات عن األعمال وتقديم لعرض فرصة العالم أنحاء كافة في العالي
 من باإلجماع فاقاألت وتم. الجامعي الحرم في لألستدامة استراتيجيات تنفيذ لتعزيز  والخبرات واألفكار المعارف ونشر
 األكاديمية الخبرات صلب في األخضر الجامعي والحرم األستدامة ومفاهيم مبادئ إدماج على المؤتمر في المشاركين قبل

 للمعارف بليةوالمستق الحالية المجتمعات أكتساب يضمن وبما الجامعي التعليم مستوى  إلى الثانوية المدرسة من للطالب
 لىع األلتزامات أن على األتفاق وتم استدامة، أكثر اقتصاد أليجاد الالزمة والقيم المطلوبة واالتجاهات والمهارات
 من العديد بعدها لتتوالى ،xiمستدام مستقبل نحو وتقدم إيجابي فرق  إلحداث أحتماالا  األكثر هي المؤسسي المستوى 

 .الخصوص بهذا العملية التطبيقات

ى بروز وادى بالتالي ال والعشرين، الحادي القرن  في الجامعات تواجهه الذي األكبر التحدي هي المستدامة التنمية أن
 يسمى والذي معيالجا الحرم في البيئية األدارةو  والتعليمية التنظيمية العمليات الذي يركز على المستدامة الجامعة مفهوم
 xii:منبكل  المستدامة الجامعات عمل أطار ليتمثل ،(Green Campus)األخضر الحرم
 .الجامعي الحرم في للعمليات البيئية األدارة تحسين -
 .المستدامة التنمية أجل من التعليم مثل الدراسي المنهج في التغييرات بعض أضافة على العمل -
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 .المحلي المجتمع مع الشراكات تطوير -
 .المستدامة التنمية مجال في البحث عمليات على التركيز -

ة من حيث والبيئ المجتمع تخدم كل منوعلى وفق منظمة اليونسكو، فان التعليم الجامعي واالنشطة الجامعية  ممكن ان 
 :xiiiكل من االتي

 القاأخ وأكثر دراية أكثر وكذلك(  المعرفة من واسع قدر على) أو وعيا أكثر الناس جعل هو التعليم هدف -
 القدرات ذهه الناس جميع يمتلك وعندما بالتعلم األستمرار على الحرج الوقت في حتى قادرين مسؤولية، وأكثر

 .اليد تناولم في يكون  لها التصدي أن أي تلقائي، بشكل العالم مشاكل حل الصعب من يكون  فلن والصفات،
 فئات بين الضعف وخصوصاا  العالم في النقدي التفكير توفير خالل من المجتمع بخدمة أيضا التعليم يعمل -

 .العدالة وعدم المجتمع
 .واألدراك الوعي من المزيد تشجيع -
 .الجديدة والمفاهيم الرؤى  أستكشاف -
 .جديدة وتقنيات أدوات أبتكار -
 وأنماط والسلوكيات القيم في المطلوبة التغيرات لتحقيق المهارات وتطوير المعرفة لنشر وسيلة هو أيضا التعليم -

 .الحياة
 مسار تغييرل وأساسية مطلوبة تكون  أن شأنها من التي واألساسية المستمرة للتغييرات الشعبي الدعم تعزيز -

 نحو لقبالتس والبدء المحتملة، والكوارث الصعوبات تزايد نحو يقود الذي المألوف المسار وترك األنسانية
 .التعليم في األستدامة

 .المستدامة التنمية لتحقيق السعي في فعالة وسيلة وأكثر للبشرية أمل أفضل يعد -
 

وبذلك تبرز اهمية الجامعة المستدامة كونها مؤسسة تعليمية تراعي متطلبات االستدامة في العمليات االكاديمية )التعليمية 
والبحثية( والتنظيمية االدارية، كالتعليم وزيادة الوعي البيئي من اجل التنمية المستدامة، الى جانب اقامة الشراكات 

، عموما، والسعي الى تعديل االتجاهات السلبية نحو البيئة لدى xivمات المتعددةوالتشبيك مع المجتمع المحلي والمنظ
طلبة الجامعات العراقية، خصوصا، باساليب ارشادية فاعلة وبما يرتبط والبيئة المحلية والبد ان تكون موجهة من قبل 

دعم المادي من لى البيئة وتوفير الالتدريسيين  ووسائل االعالم والخطباء، بتضمين المناهج الدراسية الساليب الحفاظ ع
قبل وزارة التعليم في وسائل االتصاالت واعداد وتدريب كوادر تدريسية لتنمية التربية البيئية، ودعم كل من المؤتمرات 
والدراسات العلمية  الدولية والمحلية بخصوص هذا الموضوع، والبحوث العلمية التي يجريها الباحثون والطلبة، الى 

 xvرة توعية االفراد في المجتمع وحث الطالب للقيام بانشطة عملية متنوعةجانب ضرو 
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 الجامعة التكنولوجية  /قسم هندسة العمارة التربية البيئية والتنمية المستدامة في  -4

 لمعاصرةا التوجهات اعتماد الى تسعى التي العلمية االقسام احد التكنولوجية الجامعة في العمارة هندسة قسم يعتبر
     ومنذ عام ،اخرى  جهة من عامة، بصورة التصميمي والتخطيطي جهة، من المؤسساتي، الصعيد على المستدامة

 عن ضالف والشراكات البحثية والمجاالت الدراسية مناهجه في التحديثات من بمجموعة القسم قام وحتى االن، اذ0200
 على لكذ توضيح ويمكن ، المستدامة المعاصرة التوجهات مواكبة من يمكن وبما والتوعوية التعلمية الممارسات بعض
 :االتي من كل وفق

 والبحثي التعليمي المستوى  4-1

 فضال ستدامة،والم التنمية مع يتالئم وبما ضمنها المفردات وتحديث الدراسية المقررات تحديث على المستوى  هذا يقوم
 المجال يعزز وبما العليا، الدراسات او االولية الدراسات في كان سواء معاصرة، تدريسية ومناهج اساليب اعتماد عن

 .ةمستمر  وبصورة التحديثات بهذه جاريا العمل والزال .الجوانب تلك بعض يوضح( 0)رقم والجدول. للقسم البحثي

 تحديث المقررات والمفردات الدراسية ضمنها (1جدول رقم )

 المرحلة الخامسةمقرر العمارة المستدامة في  الدراسات االولية

تعزيز مفردات االستتتتدامة في معم مة مل المقررات الدراستتتية رالعمارة  الايسةا االستتتمالا الت تتتمي  
 الحضريا ت مي  ايسة حضريةا الت مي  الداخليا ت مي  الفضاءات الخارعية( 

االليات  امتمتاد ت عاتات االستتتتتتتتتدامتة في متادة الت تتتتتتتمي  المعماري  لمافة المراح  مل خ   امتماد
 (1رملحق رق    التقنيات في ت مي  مختلف المشاريع المعمارية  حتى الحضرية

 مقررات الت مي  الحضري المستدا   تمن ل عيا الاناء المستدا  الدراسات العليا

 الت عيه في اح ث الماعستير  الدمت راه ملى الت عاات المعا رة المستدامة

في التدريس لمعم مة مل المقررات الدراستية  اما يتماشى مع احدث الت عاات  (PBL)امتماد مناج  مناهج التعلم
 التعلمية. 

 امتماد التعلي  االلمتر ني في القس . 

 
 النشاط البحثي

يستعى تدريستي  القست  الى م اماة الت عاات المعا ترة في نشتالا  الاحمي  اما ي عد لت عاات محلية 
خ   النشر في المع ت المتخ  ة ا  المشارمة في المؤتمرات ذات خ   ية  قاالة للتلايقا مل 

   الند ات المرتالة ااذا الت عه
 

 البيئية التوعية – الالصفي النشاط  4-2

 االعوام خالل وذلك المستدامة المعاصرة التوجهات مواكبة من يمكن وبما والتوعوية التعلمية الممارسات ببعض القسم قام
ها ولعدة اسباب ، اال انها تستحق استعراض الجانب بهذا تراجعا الالحقة الفترة في شهد وان بالتحديد، 0209 -0200

 اعتماد الى 0200عام  ومنذ القسم سعىفي هذه الورقة البحثية وبما يمكن من استعادة العمل بها في الفترة الحالية، فقد 
 وتدريسين، موظفينو  طالب من القسم شرائح لمختلف البيئية بالتوعية القسم اساتذة وباشراف للطالب الالصفية النشاطات
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 النشاطات كتلبعض من  استعراض الممكن ومن التكنولوجية، الجامعة مجتمع مجمل على التوعية هذه تعميم الى وصوال
 :ياتي بما

 

 ت  ا 2015 نيسال في التمن ل عية العامعة اي   االحتفاالت امناساة -1
 شااايا تعمعا تمم  التي (Eco-Techno ) معم مة تاسيس مل االم ل
. د. .ا  ااشراف (العمارة هندسة قس  في اال لى المرحلة ل ب) ل ايا
 الت مي  مادة  اساتذة اال لى المرحلة مسؤ لة – رمضال  احي ان ار

 للاة ليض  ا سع شاااي لتعمع اال لى الاذرة ليمم  (.للمرحلة المعماري
 التعمع هذا ا اهت مم  التمن ل عية  العامعة العمارة هندسة قس   منتساي
 التمن ل عيةا العامعة في الايسية الت مية  معا  الايسة ملى الحفاظ اقضايا
 امنة ايسة اناء ساي  في مانياا اال سعا المحلي المعتمع ااناء  ايل ا الا

 مما  التل ثا االهما  مل ايستنا تعانيه ما العميع ملى يخفى ال اذ   حيةا
 .االمسؤلية  الشع ر االهتما  مل المزيد يست عب

 

 

 امادة الية امتماد ت  (ECO- Techno GROUPE) مل ماادرة ما   -0

 هندسة قس  لمعرض العامة الفمرة ضمل الا ستيمية المياه لقناني امادة التد ير
  تم ينات تشمي ت المداد ا2015 التمن ل عية العامعة ي   امناساة العمارة
 .اال لى المرحلة عناح  تحدد تزيل
 التمن ل عية العامعة ساحات مل الفارغة الا ستيمية المياه قناني عمع ت  اذ

 تنظيفاا ليت  فقلا ايا  (7)  لمدة المعم مة امضاء قا  مل الداخلية  االقسا 
 الع مة  حتى  غلاء ما ة مل القنينة اعزاء مافة ت ظيف ت   قد  تعايزهاا
 .متعددة تم ينات في التعارية

  
 ) اللق االنتااءا ملى 2015-2014 الدراسي العا  مشارفة قا  -3

ECO-Techno Group) العامعة في الايسية االت مية تات  ماادرتيل 
 :االتي مل م   تشم  التمن ل عية

 النااتي الغلاء امشام  تات  "خضراء تمن ل عية عامعة نح  " ماادرة
 .ياخ   ه المقترحات اعض  تقدي  العامعة في االخضر

 الا ستيك مل خالية – للايسة  ديقة تمن ل عية عامعة نح  " ماادرة
 ("الفليلر الايضاء  الرغ ة

  ت  تعمي  هذه الماادرات ملى شم  ا سترات لمافة اقسا   د اسر العامعة.

 

 
 للعا  التمن ل عية العامعة في العمارة هندسة قس  نشالات ضمل -4

  الفليل الا ستيك مل االستغناء" حملة تنظي  ت  ا2016-2015 الدراسي

 اال   تشريل 13 الم ماء ي   "للايسة  ديقة عامعة تعاه خل ة...

 الضي ف مل  مدد... ل ااا امنتساياا العامعة اقسا  دم ة  ت ...2015

 .العامعة خارج مل

 ديقة Hand Made تضمنت الحملة محاضرات ت م ية  ايع منتعات 

 للايسة فض  مل ت زيع منش رات ت م ية متعددة.

 



7 
 

 

   اتاريخ القس  في الخيري االس ق Eco- T معم مة امضاء شارك -5

 لاذا متن مة مارتات امداد  ت  االمنيات شعرة اامداد 29/12/2015

 مل فض  متن مة شعر  ا راق الحايب العراق اخارلة متمملة الغرض

  ان ار ملي ايات اللااات مل امدادم  مل فض  ا مااني شم  ملى ملب

 امما  مل المتاقي المانسل تد ير امادة مل متن مة لزه ر  رف  ااس 

 .الاارد السيراميك مل زاهد اميمة المادمة منتعات  ايع ا الللاة

 

 

 

 

  االتعا ل العمارة هندسة قس  في (ECO-Techno Groupe) اقا  -6

 مل االستغناء" حملة ح   ت م ية محاضرة الحاساات مل   قس  مع

 سعي ضمل  ذلك "للايسة  ديقة عامعة تعاه خل ة... الفليل الا ستيك

 العامعة اقسا  في انتشارها  ضمال الحملة رقعة لت سيع المعم مة

 فض   النقاشات المداخ ت مل العديد المحاضرة تخل   قد التمن ل عيةا

 مل الايسية للحقاسب  ايع  مرض الت م ية الملا مات اعض ت زيع مل

 ... الايسة االنسال لحماية معا عمعية قا 

 

 

 

 احل   االحتفاالت امناساة( Green Day االخضر الي  ر فعالية اقامة -7
 العاشرة السامة 22/3/2116 الم ادف الم ماء ي    ذلك الرايعا ف  
 العمارةا هندسة قس  مل  االقرب التمن ل عية العامعة حداسق ملى  ااحا
   خ مل الخيري  العم  ال حية -الايسية الت مية ماايل الفعالية  تعمع
 الر ح  غذاء( Healthy Foodر ال حي الغذاء لايع خيري س ق

 رماية د ر احد لدم  التارمات مع ريعه يخ ص( مختارة متب معم مةر
 .اغداد في المسنيل
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اقامة محاضرة مل الم اد الميمياسية التي تستخد  في الحياة الي مية مع  -8
الترميز ملى ممضارها ال حية  الايسية مالمنظفات  مستحضرات العناية 
الشخ ية  االد ات الا ستيمية  الفلينية  االمياس الا ستيمية  غير ذلكا 

 الداخلية للمااني مم ما تاميرها  ملى الايسة 

 

 

 

 س اأ ا2116تيدمس اغداد  مؤتمر هامش ملى اقي  معرض في لمشارمةا -9
 الى يضافل ايا   نشالا ليم ل العمارة هندسة  قس تعمع ايم  تمن  

ا لتتمح ر فمرة المعرض ح   ال يفية العللة امناء  العامعة القس  نشالات
 امنتعات فنية متعددامادة التد ير لل رق  الا ستيك 

 

 

 

 

 المدني المجتمع منظمات مع التشبيك 4-3

 من ددع وتنظيم العداد" والبيئة االنسان لحماية معا" منظمة مع التعاون  وتم المدني، المجتمع منظمات مع التشبيك تم
، فضال عن الخدمة المجتمعية وتوطيد العالقة بين طلبة الجامعة ومنتسبيها بافراد المجتمع والتوعية البيئية الممارسات

 المحلي، مثل المشاركة بالزيارات الى دور االيتام والمسنين والتي ممكن استعراض بعض من تلك الممارسات بكل من 
 :االتي

 المااشر للايع معرضا  الايسة االنسال لحماية معا عمعية اقامت-1

التمن ل عية/ قس  هندسة  العامعة في للايسة ال ديقة ل مياس
 رسيس السيد المعرض افتتح  قد 13/10/2015العمارة اتاريخ ا

  د اي. اميل االستاذ الدمت ر  السااق العامعة
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 -حس ل فليح سعدية الماندسة العمارة هندسة قس  استضاف-0

 اعن ال محاضرة اللقاء  الايسة االنسال لحماية معا عمعية رسيس

 ي    ذلك "COP 2015 اعد ما المستدامة التنمية اهداف"

 ااهداف التعريف ت  اذ...29/12/2015 الم ادف الم ماء

 انعقد الذي المناخي التغير مؤتمر ملى  الترميز..المستدامة التنمية

 .ااريس في مؤخرا

 

 

  

 مل اغداد_ال ليخ في المسنيل دار الى زيارة تنظي  ت  -3

 -العمارة هندسة قس  في (Eco Techno) معم مة قا 

 الماندس مل م  مع  االتنسيق التمن ل عية العامعة
 ضرغا  المعماري  الماندس ماظ  ع اد م لفى المعماري

 81/4/6182 الم ادف االمنيل ي    ذلك هادي احمد

 لحملة (Eco Techno) معم مة تاني الى االشارة  تعدر

 االخضر الي   فعالية ضمل المعتمع مل الفسة لاذه دم 
(Green Day) سااق  قت في 

 

 

 

 والتصميمية التخطيطية الجوانب 4-4

 ولقد لخارجية،ا وفضاءاته القسم لمبنى والتصميمي التخطيطي الصعيد على االستدامة مفهوم تعزيز الى القسم سعى
 :باالتي ادراجها يمكن مبادرات هناك كانت

 امين من اتيةذ وبجهود عموما للجامعة النباتي الغطاء زيادة سبيل في للقسم الخلفي الخارجي الفضاء زراعة تم -
  .والمنتسبين القسم رئاسة من وبدعم القسم وعمال يوسف استاذ القسم مكتبة
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 يئة،للب صديقة جامعة تجاه خطوة... والفلين البالستيك عن لالستغناء( Eco-Techno) حملة الى استجابة -
 المشروبات انواع لكافةو  كارتونية باخرى  العمارة هندسة قسم كافتريا في والفلينية البالستيكية االكواب كافة استبدال تم

 الطالبي جتمعللم والبيئية الصحية الجوانب وتعزيز لدعم الكافتريا اصحاب من مبادرة في( االسعار وبنفس) الساخنة
 كارتونية اخرى  الى والفلينية البالستيكية والعبوات االدوات كافة الستبدال اولى خطوة وهي التكنولوجية، الجامعة في

 ، ليتم االقتداء بذلك في كافة كافتريات الجامعة.للبيئة صديقة كافتريا تحقيق الى وصوال

  

 

  

 رؤية مستقبلية -5

 على تدامةاالس مفهوم تعزيز في المضي الىوبدعم من رئاسة الجامعة التكنولوجية بأذن هللا حاليا  القسم يسعى
 االتجاه، بهذا االفكار ويدعم الخطط يضع اذ والتصميمي، التخطيطي والصعيد التعليمي المؤسساتي الصعيد
 .ىتعال هللا من وبتوفيق الخصوص بهذا الفعالة والمساهمات المبادرات من العديد القادم الوقت وسيشهد

 من اكثر ضمي واحد فريق او الجامعة، اقسام من قسم كل في شبابي بيئي فريق انشاء/ عدادالوقد تم تقديم مقترح 
 التكنولوجية، امعةالج في البيئي واالعالم والتوعية التربية مجاالت ضمن عليها والحفاظ البيئة بقضايا يهتم، قسم
 يسعى الى تحقيق كل من االتي: .ثانيا االوسع، المحلي المجتمع الى وصوال اوال،

 مختلفة تعليمية استراتيجيات على والتركيز القدرات بناء •
 الدراسية وتحديث المناهج مراجعة •
 الجامعات في السلمية االنشطة لتعزيز مبادرات •
 الشباب على القائم المنهج تتبنى انشطة •
 االفراد دةمساع، من حيث الجامعة في البيئية المسؤولية يخص فيما التشاركي المجال تعزيز -: اخرى جوانب  •

 كمدخل يئيةالب والتوعية التربية اعتماد، و بها المرتبطة والمشاكل البيئة بمكونات وعي اكتساب على والجماعات
 .للبيئة تهديد اكبر تشكل زالت ما التي االنسان سلوكيات لتغيير
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 ستدامة،م وجميلة وصحية امنة بيئة لتحقيق السعي من خالل للجامعة بالنسبة البرنامج/ المشروع اهميةلتبرز 
 الطاقات دعم، و االوسع المحلي المجتمع في البيئة تلك لتحقيق اولى كخطوة التكنولوجية الجامعة في للبيئة وداعمة
 .الجامعة تطوير مجال في منها واالستفادة الشبابية

 االستنتاجات والتوصيات -6

خالل ايجاد  الالصفية في تحقيق التنمية المستدامة منيسهم اعتماد التربية البيئية في البرامج التعليمية والنشاطات 
افراد وجماعات تهتم بقضايا البيئة الطبيغية واالجتماعية والثقافية، وتكون ذا دور فاعل للنهوض بالواقع المعاش 

 وتحسين ظروفه في المستقبل.
لمحلي، ت الراهن ضمن الواقع امما يجعل من اعتماد التربية البيئية في المجاالت التعليمية ضرورة ملحة في الوق

 يقوم لميع منهجي والتي من الممكن اعتمادها في المراحل التعليمية االولى وصوال الى التعليم الجامعي وباسلوب
تعزيز المعارف والخبرات الى جانب التوعية والتثقيف والمشاركة الفاعلة للتعامل مع جوانب البيئة اساس  على

 المختلفة.
 

 وعرفان شكر
 :من كل الذكرب واخص البيئية والنشاطات الفعاليات في ساهم من لكل واالمتنان بالشكر التوجه من البد الختام في

 0209-0202 الدراسية لالعوام العمارة هندسة قسم في والثانية االولى المرحلة طلبة 
 والتشجيع للدعم القسم ورئاسة الجامعة رئاسة. 
  ادناه في اسمائهم الواردة البيئية والفعاليات النشاطات في المشاركين والتدريسيات التدريسيون: 

 احمد شهاب. د. م.ا
 منصور ابراهيم اسيل. د.م
 سمير بالل. د.م
 قاسم سرى . د.م
 عبود حسن عطاء. م
 البصير عبد فيان. م.م
 احمد عبدهللا طيبة. م.م
 خليف حارث. م.م

 ريسان حامد المهندس
 رياض سحر المهندسة
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 https://lark.uowasit.edu.iq/index.php/lark/article/view/495ا  6182 العشر لا ملية االداباعامعة  اسلا العراقا 
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