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ناعالمتحويلباسمرسميًاوالمعروفة،SDGsالمستدامةالتنمية

17منمجموعةعنعبارةوهي،(المستدامةللتنمية)2030في

25فيالمتحدةاألمممنظمةقِبلمنوُضعتهدفًا

وتغطي.2016يناير/الثانيكانون1وفي2015سبتمبر/أيلول

يةالتنمقضايامنواسعةمجموعةالمستدامةالتنميةأهداف

-المياه–-المناختغير-التعليم–الصحة)واالقتصاديةاالجتماعية

.(البيئة–الطاقة–الصحيالصرف

المقدمة

دافهبأهالماضيالقرننهايةمنذاالنتشارفياالستدامةمفهومبدأ

عليالقائمة

تحققتيالالسبلبأفضلاحتياجاتهالىللوصولكلهالعالمتوجيه1.

المحيطةالبيئةمعاآلمنالتعايش

عليهاتفقالمالثمانيةااللفيةاهدافاحدوهيالبئيةاالستدامةضمان2.

االعالنخاللوالمقرةالمتحدةاالممفياالعضاءالدولقبلمن

(2015لعامرؤيةوضعت)2000سبتمبرفيعنهالمعلن

واءً سالمجتمعفييحدثالذياإلراديالتغييرعنعبارةالتنمية

الوضعمناللهخمنينتقلبحيثسياسيًا،أماقتصاديًا،أماجتماعيًا،

عليهيكونأنينبغيالذيالوضعإلىعليههوالذيالحالي







التنمية المستدامة والتعليم من اجل االستدامة

الحاضرحاجاتتلبية"هو١٩٨٧لعامالمتحدةاالممتقريرفيأصالوردكماالمستدامةالتنمية

."المستقبلأجيالحاجاتتأمينفيالتفريطدون

بهاتستطيعديناميكيةعمليةأنهاالقوليمكنالمستدامةللتنميةالمتداولةالتعريفاتومن

بينالتوازنتحققيالتبالطرقالمستقبليةاالحتياجاتوتوقعالحاليةاحتياجاتهاتلبيةالمجتمعات

عنذلكوالمستقبلوجودةبحاجاتالمساسدونواالقتصاديةواالجتماعيةالبيئيةاألنظمة

والماديةالبشريّةوالطاقاتللموارداألمثلاالستغاللطريق

جديـدةرؤيـةبأنـه٢٠٠٥عامفياليونسكومنظمةعرفتهالمستدامةالتنميةاجلمنالتعليم

ممتعقبلمستبناءمنالعمريةالمراحلمختلففياألفرادتمكينإلىيهدفالذيللتعليم

ابطللترواعيقبولهناكأنتأكيدإلىموجهةالحياةمدىتعلمعمليةأنهاأي.ومستدام

.البيئيةواألنظمةالبشربينالمتبادل



مفهوم الجامعة المستدامة

بمفهوملطلبةاوتثقيفبتعليمتقومتعليميةمؤسسةهيالمستدامةالجامعة

اآلثارمنقللوتالمجتمعيةبالتحدياتصلةذاترؤىوتقدمالمستدامة،التنمية

.لهاكزيةمرأولويةاالستدامةوتجعلالجامعيالحرمداخلواالجتماعيةالبيئية

وثقافيًاجتماعيًاوابيئيًابالحيويةتتسمأنشطةعلىالمستدامةالجامعةتحتوي

واقتصاديًا

عللوضانعكاسبأنهالجامعاتفياالستدامةنحوالتحولعنويُعبَّر

.الجامعةفيهاتقعالتيللمدينةواالقتصاديوالثقافياالجتماعي



بالتنمية  المستدامة متطلبات ربط الجامعات التقنية 

01

02

03

04

موظفوهاأساتذتها،يكونأن

سلوكياتولللبيئةأصدقاءوطلبتها

االستدامة

وبعضومناهجهابرامجهاتكونأن

ةاالستداملخدمةمكرسةكلياتها

ةاالجتماعياالقتصادية،بأبعادها

االمنمنتجعلانأجلمنوالبيئة

وأطولإنسانيةأكثرالتنميةو

استدامة

ذاتهاالجامعاتتكونأن

،مبانيهافيسواءمستدامة،

صةوحرينقلها،ووسائلوإنارتها،

ة،البديلالطاقةتوظيفعلى

حرمهافيالبيئةونظافة

نضماالستدامةالجامعاتتدخلأن

سقياومؤشرات،ورؤيتها،رسالتها

وعوائدهامخرجاتهاوتقويمأدائها

عتمديتنمويةعمليةأينجاحانحيثالتنميةومحوراالساسالحجرهوالتعليميعتبر

وجهينةوالتنميالتعليمويعتبر.مجتمعايفيالتعليميالنظامنجاحعلىاالساسفي

جلأمنطاقاتهوقدراتهوتنميةاالنسانبناءوغايتهمااالنسانفمحورهماواحدةلعملة

.المتقدمةالدولمقامإلىوالمجتمعبالفردتنهضشاملةمستدامةتنميةتحقيق



استراتيجية تطبيق مبادى االستدامة مع عناصر البئية الجامعية

ةعناصر االستدام

االستدامة 

والبئية 

الجامعية

وسائل النقل

الخدمات

التشكيل الخارجي

الفناءات الداخلية 

والخارجية

الموقع المستدام

كفاءة الطاقة

جودة الهواء

كفاءة المياه

ادارة المخلفات

الموقع

البئية الجامعية



الجامعيةاالستدامة مع عناصر البئية امثلة تطبيقية عن مبادى 



دور الجامعات التقنية في تعزيز التنمية المستدامة 

لتحقيقالفكريالمالبراساالهتمام

ةمستداماجتماعيةواقتصاديةتنمية

العلميالبحثتوجيهعلىالعمل

المستدامةالتنميةلتحقيق

اتالجامعبينالخارجيةالعالقاتتوطيد

العالميةوالجامعاتالتقنية

طخهيالجامعاتتكونبحيثالمستدام،التعليمبرامجتبني

صافمضمنالجامعاتستكونلهذاونتبجةللتنميةاالولالدفاع

الرصينةالجامعات

فالتوظيعلىالتركيزمنالجامعاتدورتحويل

العملفرصخلقمبدأعلىالتركيزالى

الحرص على التعليم القائم على االبداع واالبتكار 

يفحيويادورالهأننجدلذلكالمتقدمةالبلدانومواكبةالعلميالتقدملمسايرةزمةالالبشريةالقوىالمنيوفرهلماالمجتمعاتبناءفيهامادوراالتقنيللتعليم

الالزمةالمهاراتبالطلبةتزويدخاللمنالتطبيقيالتخصصمنمستوىالىالعلميالمستوىفعرويشملالمجاالتجميعفيللمجتمعالشاملةالتنميةفياالسهام



التحديات التي تواجه الجامعات في تحقيق االستدامة 

منالمتوازنغيرالتوجه

مجالفيالجامعاتقبل

علىالنظريةالبحوث

.يةالتطبيقالبحوثحساب

وعدمالميزانياتضعف

لةمستقميزانيةتخصيص

.العلميةللبحوث

الجامعاتنشاطاقتصار

التعليميالجانبعلى

ينبفجوةخلقوالبحثي

المجتمعخدمةفيرسالتها

.المعرفيةوطاقتها



الجامعة التقنية الشمالية انموذجا



الجامعة التقنية الشمالية انموذجا

اهداف الجامعة التقنية الشمالية



الجامعة التقنية الشمالية انموذجا



الجامعة التقنية الشمالية انموذجا



الجامعة التقنية الشمالية انموذجا



الجامعة التقنية الشمالية انموذجا



الجامعة التقنية الشمالية انموذجا



الجامعة التقنية الشمالية انموذجا



التوصيات 

الجامعاتومعاهدكلياتفيطالبيةلجانتشكيل

المسائلحولالعامالوعينشرمنهاالغرض

باإلستدامةالمتصلة

يةالطبيعالمواردقاعدةحفظشأنهامنالتيالبحوثإجراء

وتسخيرالبديلةالطاقاتمنالمزيدوخلقوتعزيزها،

تغاللاسفيالبديلةاالستراتيجياتلوضعالعلميةاالبحاث

.المتاحةالموارد

ة،القائمالموادالستبدالجديدةمواردعنالبحث

كفاءةلزيادةالجديدةاالجهزةفيوالتغييرات

طلبالوتخفيضالمواد،استخداموتقليلالمنتج

الطاقةتخزينوطرقالمتجددةغيرالمواردعلى

.المستقبليةاالجيالأجلمنالجديدة

حولوأبحاثالمناخي،التكيفاستراتيجياتحولأبحاثإجراء

.البيئةعلىواالقتصاديةالبشريةالمخاطرأثرتحليل
دومواوالطاقةالكهرباءتوليدمجاالتفيبحوثإنجاز

تلوثالومنعالمستدام،والنقلوالمياهوالتشييدالبناء

.المناخوتغيرات

يفوالماجستيرالعاليللدبلومبرامجطرحمحاولة

.ةالبيئيوالتنميةالمستدامةالتنميةمواضيع



Thank you


