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1.      

 

هل لجامعتك توجهات لقبول الطلبة من 

االسر الفقيرة؟
https://edu.uokufa.edu.iq/archives/27229نعم

2.      

 

هل لجامعتك توجهات التمام تعليم وتخريج 

الطلبة من االسر الفقيرة؟
https://edu.uokufa.edu.iq/archives/27233نعم

3.      

 

, طعام)هل لجامعتك توجهات لتقديم الدعم 

للطلبة  (خدمات قانونية, وسائل نقل, سكن

الذين ينتمون السر فقيرة الكمال متطلبات 

تعليمهم؟

+https://edu.uokufa.edu.iq/?s=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9نعم

4.      

 

هل لجامعتك برامج خاصة لمساعدة الطلبة 

من االسر الفقيرة لمساعدتهم على اكمال 

تعليمهم؟

/https://youtu.be/TsJqaox0lqA      +    noor-book.comنعم حضير-نضال-دكتور-كتب -

pdf-العبادي

5.      

 

هل لجامعتك برامج لدعم الطلبة الفقراء 

تعليم مجاني )الذين ينحدرون من دول فقيرة 

؟ (منح,

https://edu.uokufa.edu.iq/archives/27306نعم

https://edu.uokufa.edu.iq/?s=%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%B

0%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%AA

https://edu.uokufa.edu.iq/archives/25962

7.      

 

هل تقدم جامعتك المساعدات المالية  

للمجتمع المحلي للبدء بالمشاريع المستدامة ؟
كال

8.      

 

هل جامعتك تنظم تدريبات او برامج لتطوير 

الوصول للخدمات االساسية للمجتمع؟
https://edu.uokufa.edu.iq/archives/25882نعم

9.      

 

هل تشارك جامعتك في صنع السياسات على 

املستوى املحلي واإلقليمي والوطني  أو العالمي 

لتنفيذ البرامج او السياسات للقضاء على الفقر 

https://edu.uokufa.edu.iq/archives/26403نعم

10.   
هل تمتلك جامعتك برامج خاصة للطالب 

الجوع؟/حول انعدام االمن الغذائي 

جامعة الكوفة 
كلية الرتبية 

نعم
6.      

 

هل جامعتك تقدم المساعدة للمجتمع المحلي 

للبدء بالمشاريع المستدامة من خالل البرامج 

مثال برامج )والموارد التعليمية ذات الصلة؟ 

الوصول الى , ورش تدريبية, االرشاد

؟(مرافق الجامعة

https://edu.uokufa.edu.iq/?s=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9+


11.   

هل تقدم جامعتك التدخالت الستهداف 

مثال )الجوع بين الطلبة او الموظفين؟ 

بضمنها التجهيزات او سهولة الوصول الى 

(بنك او مخازن الطعام

https://edu.uokufa.edu.iq/archives/15748نعم

12.   

هل تقدم جامعتك خيارات غذائية مستدامة 

بما في ذلك , للجميع داخل الحرم الجامعي

الطعام النباتي او الخالي من المنتجات 

الحيوانية؟

https://edu.uokufa.edu.iq/archives/27217نعم

13.   

هل تقدم جامعتك خيارات طعام صحية 

وباسعار معقولة للجميع داخل الحرم 

الجامعي؟

14.   

هل توفر جامعتك للمزارعين المحليين او 

منتجي الغذاء الوصول لألمن الغذائي 

وللمعرفة والمهارات والتكنولوجيا الزراعية 

المستدامة؟

15.   

 هل تنظم جامعتك الفعاليات للمزراعين 

المحليين ومنتجي الغذاء للتواصل وتبادل 

المعرفة بينهم؟

https://edu.uokufa.edu.iq/archives/5318نعم

16.   

هل توفر جامعتك للمزارعين المحليين 

ومنتجي الغذاء الوصول الى مرافق الجامعة 

مخازن , التكنلوجيا, مثال المختبرات)

لتطوير خبراتهم الزراعية  (الزراعة

https://edu.uokufa.edu.iq/archives/19951نعم

17.   

هل جامعتك لديها االولوية في شراء 

المنتجات المحلية من المصادر المحلية 

المستدامة؟

https://edu.uokufa.edu.iq/archives/16148نعم

18.   

هل جامعتك لديها تعاون مع مؤسسات 

صحية محلية او عالمية لتطوير مخرجات 

الصحة والرفاهية؟

https://edu.uokufa.edu.iq/archives/13650نعم

19.   

هل تقدم جامعتك البرامج والمشاريع 

مثال برامج التطوع )التوعوية المحلية 

لتطوير وتحسين الصحة والرفاهيه  (الطالبي

التخطيط , النغذية , بمافي ذلك النظافة

الشيخوخة , التمارين, الرياضة , االسري

الصحية وغيرها من المواضيع المتعلقة 

بالصحة والرفاهية؟

نعم
https://edu.uokufa.edu.iq/archives/13620        +      

https://edu.uokufa.edu.iq/archives/10477         +       

https://edu.uokufa.edu.iq/archives/25160

20.   

هل تشارك جامعتك المرافق الرياضية مع 

على سبيل المثال مع , المجتمع المحلي

المدارس الخاصة او الحكومية؟

https://edu.uokufa.edu.iq/archives/26547نعم

21.   

هل توفر جامعتك خدمات الرعاية الصحية 

الجنسية واالنجابية بما في ذلك المعلومات 

وخدمات التعليم؟

نعم
https://www.youtube.com/watch?v=EPdIHfJJZNk       +        

https://www.youtube.com/watch?v=Zlv5RdYV__U&t=3s

22.   
هل تقدم جامعتك للطلبة والموظفين الوصول 

للدعم النفسي والعقلي مجانا؟
نعم

https://www.youtube.com/watch?v=39MJy7xm1C8&t=38s      +   

https://www.youtube.com/watch?v=PZiZCr2Tf00&t=2s
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+https://www.youtube.com/watch?v=BPuGFS-2Rtk

24.   

هل تقدم جامعتك  المصادر التعليمية لهؤالء 

مثل توفير , اللذين اليتعلمون داخل الجامعة

الحواسيب او المكتبة او الدورات عن بعد او 

الوصول للمحاضرات مجانا؟

/https://youtu.be/TsJqaox0lqA      +    noor-book.comنعم حضير-نضال-دكتور-كتب -

pdf     +   https://edu.uokufa.edu.iq/archives/23045-العبادي

25.   

: هل تنظم جامعتك الفعاليات المفتوحة للعامة

مثال محاضرات مفتوحة عامة او المناسبات 

التعليمية االجتماعية؟

https://youtube.com/channel/UClF1xyKP2m5A7XEh3zl5QnQنعم

26.   

هل تستضيف جامعتك الفعاليات المفتوحة 

هذا )مثال برامج التعليم االداري : للعامة

يشير للدورات التعليمية القصيرة لالشخاص 

الذين اليحضرون للجامعة مستثنياً دورات 

او التدريب المهني؟ (ادارة االعمال

https://edu.uokufa.edu.iq/archives/19951نعم

كال



27.   

هل تتعهد جامعتك بانشطة  توعوية خارج 

في المدارس المحلية مثال او .. الجامعة

المجتمع بما في ذلك مشاريع تطوعية 

طالبية؟

           +         https://edu.uokufa.edu.iq/archives/25486    نعم

https://edu.uokufa.edu.iq/archives/26357

28.   

هل لدى جامعتك سياسة تضمن الوصول 

لكل هذه االنشطة وبشكل متاح للجميع بغض 

النظر عن العرق او الدين او االعاقة او 

الجنس؟

 +    https://youtube.com/channel/UClF1xyKP2m5A7XEh3zl5QnQنعم

https://edu.uokufa.edu.iq/

29.   

هل جامعتك تتابع او تحسب بانتظام نسبة 

تقديم النساء و نسبة القبول و نسبة اكمال 

الدراسة في الجامعة؟

https://edu.uokufa.edu.iq/archives/27255نعم

30.   

هل جامعتك تمتلك سياسة معالجة طلبات 

النساء ومعالجة القبول والدخول والمشاركة 

في الجامعة؟

https://edu.uokufa.edu.iq/archives/26357نعم

31.   

هل توفر جامعتك للنساء برامج مثل 

او المنح الدراسية اوالدعم , االرشاد )

؟ (الموجه

https://edu.uokufa.edu.iq/archives/9486         +         https://edu.uokufa.edu.iq/archives/26881نعم

32.   

هل تشجع جامعتك النساء للتقديم على 

االختصاصات التي تعاني فيها المراة من 

ضعف التمثيل؟

https://edu.uokufa.edu.iq/archives/25199نعم

33.   
هل تمتلك الجامعة سياسة عدم التمييز ضد 

المراة؟
    +       https://edu.uokufa.edu.iq/archives/26881نعم

https://edu.uokufa.edu.iq/archives/11654

34.   
هل تمتلك الجامعة سياسة عدم التمييز ضد 

المتحولين جنسيا؟
كال

35.   
هل تمتلك جامعتك سياسة االمومة واالبوة 

التي تدعم مشاركة النساء؟
         +          https://edu.uokufa.edu.iq/archives/10042نعم

https://www.youtube.com/watch?v=9gKPSGH9Mhg&t=13s

36.   

هل تمتلك جامعتك مرافق رعاية االطفال 

يمكن الوصول اليها من قبل االمهات الجدد 

اللواتي اصبحن طالبات لحضور الفصول 

الدراسية؟

https://edu.uokufa.edu.iq/archives/27157نعم

37.   
هل تمتلك جامعتك مرافق لرعاية االطفال 

مخصصة للموظفين والتدريسيين؟
     +  https://www.youtube.com/watch?v=DGez6qJ8GOQنعم

https://www.youtube.com/watch?v=67ORDBPGMvc&t=31s

38.   

هل جامعتك لديها خطط توجيه للنساء 

من % 10يضمن مشاركة مااليقل عن 

الطلبة نساء؟

نعم
https://www.youtube.com/watch?v=uUy4-GaZy14&t=321s   +    

https://www.youtube.com/watch?v=qfoe4tAJZl4

39.   

هل جامعتك لديها معايير لتتبع نسبة تخرج 

النساء الى الرجال وهل لديها خطط لردم 

الفجوة بينهما ان وجدت؟

https://edu.uokufa.edu.iq/archives/27255نعم

40.   

هل جامعتك كهيئة لديها سياسة تحمي من 

يبلغون عن التمييز من الحرمان التعليمي أو 

الوظيفي؟

كال

41.   

هل سياسة الجامعة تؤكد على ان عملية 

تجديد المباني وصيانتها يجب ان تتبع 

يشار للمعايير ذات )معايير كفاءة الطاقة 

https://www.youtube.com/watch?v=uzmOQ1LYyjIنعم



42.   

هل لدى جامعتك كهيئة خطط لترقية المباني 

الحالية إلى كفاءة أعلى من ناحية استخدام 

الطاقة ؟

43.   

هل جامعتك كهيئة لديها عملية إلدارة 

الكربون وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد 

الكربون؟

44.   
هل تمتلك جامعتك كهيئة خطة لكفاءة الطاقة 

لتقليل االستهالك الكلي للطاقة؟

45.   

هل تخضع جامعتك كهيئة لمراجعات الطاقة 

لتحديد المناطق التي يكون فيها هدر الطاقة 

أعلى؟

46.   

هل جامعتك كهيئة لديها سياسة بشأن سحب 

االستثمارات من شركات صناعة الطاقة 

كثيفة الكربون خاصة الفحم والنفط؟

47.   

هل جامعتك كهيئة تقدم برامج للمجتمع 

المحلي للتعرف على أهمية كفاءة الطاقة 

والطاقة النظيفة؟

https://edu.uokufa.edu.iq/archives/27225نعم

48.   

هل تشجع جامعتك كهيئة االلتزام باستخدام 

٪ من خالل 100الطاقة المتجددة بنسبة 

،  (الشكاوى)االلتماسات : مثال)

؟(واالجتماعات ، والمناقشات ، واألحداث

كال

49.   

هل تقدم جامعتك كهيئة خدمات مباشرة 

للصناعة المحلية بهدف تحسين كفاءة الطاقة 

تقييمات كفاءة الطاقة : مثال)والطاقة النظيفة 

، وورش العمل ، والبحث عن خيارات 

https://edu.uokufa.edu.iq/archives/11675نعم

50.   

هل تقوم جامعتك كهيئة بإعالم الحكومة 

ودعمها في تطوير سياسة تكنولوجيا الطاقة 

النظيفة وكفاءة الطاقة؟

كال

51.   

هل جامعتك كهيئة تقدم المساعدة للشركات 

/ الناشئة التي تعزز وتدعم اقتصاد 

تكنولوجيا منخفضة الكربون؟

/ https://pt-br.facebook.com/edu.iq/photos/1067180163459370نعم

52.   

هل جامعتك كهيئة تعترف بالنقابات وحقوق 

للجميع ،  (حرية تكوين الجمعيات)العمال 

بما في ذلك النساء والموظفين الدوليين؟

https://edu.uokufa.edu.iq/archives/26924    +    https://edu.uokufa.edu.iq/archives/6532نعم

53.   

هل جامعتك كهيئة لديها سياسة بشأن التمييز 

مثال على أساس الدين )في مكان العمل 

؟(والجنس والعمر

https://edu.uokufa.edu.iq/archives/15359نعم

54.   

هل جامعتك كهيئة لديها التزام سياسي بعدم 

العمل القسري ، وال العبودية، وال االتجار 

بالبشر، وال عمالة األطفال؟

  +   https://www.youtube.com/watch?v=gV0SDsdmVzYنعم

https://www.youtube.com/watch?v=nK-LuiAhM6E

55.   
هل تمتلك جامعتك كهيئة سياسة لضمان 

حقوق متساوية للعمال؟
https://edu.uokufa.edu.iq/archives/26130نعم

56.   

هل جامعتك كهيئة لديها سياسة بشأن 

المساواة في سلم األجور بما في ذلك االلتزام 

بقياس وإزالة الفجوات في األجور بين 

الجنسين؟

https://edu.uokufa.edu.iq/archives/27243نعم

57.   
هل جامعتك كهيئة لديها طريقة تسمح  

للموظفين للمطالبة بحقوقهم المالية ؟
https://edu.uokufa.edu.iq/archives/16871نعم

58.   

هل جامعتك كهيئة لديها سياسة قبول غير 

تمييزية؟ أو لديها سياسات تمييز إيجابية 

مناسبة في القبول، والتي يتم نشرها علنًا؟

https://edu.uokufa.edu.iq/archives/23900نعم

59.   

هل تقوم جامعتك بتتبع الطلبات والقبول 

او ممثله تمثيل )للمجموعات غير الممثلة 

األقليات العرقية، والطالب : مثل )(ناقص

ذوي الدخل المنخفض، والطالب غير 

؟(والطالب المعوقين ، إلخ, التقليديين، النساء

https://edu.uokufa.edu.iq/archives/6396نعم

كال



60.   

هل جامعتك كهيئة تقدم برامج لتوظيف 

أعضاء هيئة التدريس / موظفين / طالب 

من المجموعات غير الممثلة؟

https://edu.uokufa.edu.iq/archives/26909نعم

61.   
هل جامعتك كهيئة لديها سياسات مناهضة 

للتمييز والتحرش؟
   +   https://www.youtube.com/watch?v=_qmGKIKpfBcنعم

https://www.youtube.com/watch?v=nK-LuiAhM6E&t=11s

62.   

هل يوجد في جامعتك كهيئة لجنة التنوع 

أو ما )والمساواة أو مكتب أو مسؤول 

مكلف من قبل اإلدارة أو الهيئة  (يعادله

الحاكمة لتقديم المشورة وتنفيذ السياسات 

والبرامج والدورات التدريبية المتعلقة 

بالتنوع واإلنصاف واإلندماج وحقوق 

اإلنسان في الحرم الجامعي؟

https://edu.uokufa.edu.iq/archives/7941          +       https://edu.uokufa.edu.iq/archives/7671نعم

63.   

/ هل جامعتك كهيئة تقدم برامج توجيه 

دعم األقران لدعم الطالب / ارشاد 

والموظفين وأعضاء هيئة التدريس من 

المجموعات غير الممثلة ؟

https://edu.uokufa.edu.iq/archives/26154نعم

64.   
هل جامعتك كهيئة توفر االجهزة والبنى 

التحتية الالزمة لوصول ذوي اإلعاقة؟

65.   

هل جامعتك كهيئة تقدم خدمات الدعم لذوي 

مثل المساعدين الشخصيين )اإلعاقة؟ 

(والمترجمين الفوريين

https://edu.uokufa.edu.iq/archives/26154نعم

66.   
هل جامعتك كهيئة توفر مخططات وصول 

لذوي اإلعاقة؟

67.   

/ هل جامعتك كهيئة لديها سياسة 

إستراتيجية إسكان معقولة مطبقة، بما في 

ذلك آلية ممولة بشكل كاف لذوي اإلعاقة؟

68.   

هل جامعتك كهيئة توفر وصول الجمهور 

إلى المباني أو المعالم األثرية أو المناظر 

التراثية الطبيعية ذات األهمية الثقافية؟

https://edu.uokufa.edu.iq/archives/10282نعم

69.   

هل جامعتك كهيئة توفر وصول الجمهور 

إلى المكتبات بما في ذلك الكتب 

والمنشورات؟

https://edu.uokufa.edu.iq/archives/7444     +       https://edu.uokufa.edu.iq/archives/19093نعم

70.   

هل جامعتك كهيئة توفر وصول الجمهور 

صاالت / إلى المتاحف، ومساحات العرض 

أو األعمال الفنية والتحف؟/ العرض و 

نعم
https://www.youtube.com/watch?v=lw3T0Z7d9L8&t=8s    +    

https://www.youtube.com/watch?v=_bCmuCer1qU&t=702s

71.   

هل جامعتك كهيئة توفر وصول عام مجاني 

إلى المساحات المفتوحة والمساحات 

الخضراء؟

نعم
https://www.youtube.com/watch?v=fq9HG2n0U-Q       +    

https://www.youtube.com/watch?v=HJgzvRhltxI

72.   

هل جامعتك كهيئة تساهم في الفنون المحلية 

، من حيث عدد العروض العامة السنوية 

/ المجموعات المسرحية / للفرق الجامعية 

األوركسترا ، إلخ؟

نعم
https://www.youtube.com/watch?v=v4Yujx_N0gk&t=66s         +         

https://www.youtube.com/watch?v=IrZc26-rYQA&t=24s

73.   

هل جامعتك كهيئة تقدم مشاريع لتسجيل 

التراث الثقافي غير المادي والحفاظ عليه؟ 

الفولكلور المحلي والتقاليد واللغة : مثل)

(والمعرفة

نعم
https://www.youtube.com/watch?v=evy3wkY7eIQ          +        

https://www.youtube.com/watch?v=yt3Q7UCvfv0&t=4s

كال



74.   

هل تقيس جامعتك وتضع أهدافًا للتنقل بشكل 

المشي أو ركوب الدراجات )أكثر استدامة 

أو غير ذلك من وسائل النقل غير اآللية، أو 

مركبات النقل المشتركة، أو النقل العام، أو 

الدراجات النارية، أو السكوتر، أو الدراجة 

؟(البخارية، أو المركبات الكهربائية

https://www.youtube.com/watch?v=kryJ6-qES6Y&t=3sنعم

75.   

هل تقوم جامعتك كهيئة بإجراءات لتعزيز 

توفير حافالت : مثل)التنقل األكثر استدامة 

مجانية أو مدعومة أو خطوط نقل مشتركة، 

وتوفير مواقف الدراجات ومرافق التخزين، 

وتوفير مسارات للدراجات، وخطة أو 

سياسة للدراجات والمشاة، برنامج مشاركة 

الدراجات، تصاريح عبور مجانية أو 

/ مخفضة السعر، برنامج مشاركة السيارة 

الشاحنة أو الركوب، رسوم مخفضة لوقوف 

السيارات أو مواقف تفضيلية لمستخدمي 

السيارات أو الباصات، توفير محطات إعادة 

شحن المركبات الكهربائية، مواقف مفضلة 

؟(للسيارات الموفرة للوقود 

https://www.youtube.com/watch?v=kryJ6-qES6Y&t=3sنعم

76.   

هل جامعتك كهيئة تروج أو تسمح بالعمل 

عن بعد أو ان العمل عن بعد للموظفين فيها 

يعتبر من سياستها وممارساتها المعيارية أو 

تقدم أسبوع عمل مكثفًا لتقليل تنقل الموظفين؟

https://edu.uokufa.edu.iq/archives/26777       +        https://edu.uokufa.edu.iq/archives/24363نعم

77.   
هل جامعتك كهيئة توفر سكنًا ميسور التكلفة 

للموظفين؟

78.   
هل توفر جامعتك كهيئة توفر سكنًا ميسور 

التكلفة للطالب؟
https://www.youtube.com/watch?v=7hE-ZdQBp9kنعم

79.   
هل جامعتك كهيئة تعطي األولوية لدخول 

المشاة في الحرم الجامعي؟
https://www.youtube.com/watch?v=kryJ6-qES6Y&t=3sنعم

نعم

81.   

هل جامعتك كهيئة تبني مباٍن جديدة موافقة 

، " نعم"إذا كانت اإلجابة )لمعايير مستدامة؟ 

هل تتبع معياًرا أو هيئة وطنية، على سبيل 

المثال، مجلس المباني الخضراء العالمي، 

(.الذي يصادق عليه؟ يرجى اإلشارة

https://edu.uokufa.edu.iq/archives/26361نعم

82.   
هل جامعتك كهيئة مبنية على مواقع بنايات 

سابقة مهجورة ؟
https://edu.uokufa.edu.iq/archives/27237نعم

83.   
هل جامعتك كهيئة لديها سياسة بشأن 

المصادر األخالقية لألغذية واإلمدادات؟

84.   

هل جامعتك كهيئة لديها سياسة بشأن 

متضمنة المواد - التخلص من النفايات 

الخطرة؟

https://edu.uokufa.edu.iq/archives/21056نعم

85.   

هل جامعتك كهيئة لديها سياسة بشأن 

لقياس كمية النفايات - التخلص من النفايات 

التي يتم إرسالها إلى مكب النفايات وإعادة 

تدويرها؟

نعم
https://www.youtube.com/watch?v=Cx299lU7lso&t=2s     +      

https://edu.uokufa.edu.iq/archives/17778

86.   
هل جامعتك كهيئة لديها سياسات حول تقليل 

استخدام البالستيك؟

https://edu.uokufa.edu.iq/archives/25829

التنمية، بما في ذلك ضمان قدرة السكان المحليين على الحصول على سكن ميسور التكلفة؟/ هل جامعتك كهيئة تعمل مع السلطات المحلية لمعالجة قضايا التخطيط  80.   https://edu.uokufa.edu.iq/archives/26698

نعم

https://edu.uokufa.edu.iq/archives/26698


87.   
هل جامعتك كهيئة لديها سياسات حول تقليل 

استخدام المواد التي يمكن التخلص منها؟

88.   

هل جامعتك كهيئة لديها سياسات حول تقليل 

االستخدام ؟ استخدام منتجات ذو استعمال 

واحد

89.   

 المجهزين لتشمل السياسات هذه تمتد هل

 لخدمات التجهيز وسلسلة الخارجيين

 الحرم داخل في عليها المتعاقد الخدمات)

؟(الجامعي

90.   

هل تمتد هذه السياسات لتشمل المجهزين 

الخارجيين وسلسلة التجهيز لخدمات 

؟(المعدات والقرطاسية وعقود البناء)

91.   

هل توفر جامعتك كهيئة برامج تعليمية 

محلية أو حمالت حول مخاطر تغير المناخ 

وآثاره وتخفيفه والتكيف معه وتقليل التأثير 

واإلنذار المبكر؟

92.   

هل جامعتك كهيئة تمتلك خطة عمل مناخية 

/ جامعية، مشتركة مع الحكومة المحلية و 

أو مجموعات المجتمع المحلي؟

93.   

هل جامعتك كهيئة تشارك في التخطيط 

التعاوني لكوارث تغير المناخ، بالعمل مع 

الحكومة؟

94.   

هل تقوم جامعتك كهيئة بإعالم ودعم 

الحكومة المحلية أو اإلقليمية في مجال 

المخاطر / اإلنذار المبكر عن الكوارث 

المتعلقة بتغير المناخ المحلي والمراقبة؟

https://edu.uokufa.edu.iq/archives/6269نعم

95.   

هل تقوم جامعتك كهيئة بإعالم ودعم 

الحكومة المحلية أو اإلقليمية في مجال 

المخاطر / اإلنذار المبكر عن الكوارث 

المتعلقة بتغير المناخ المحلي والمراقبة؟

96.   
هل جامعتك كهيئة تتعاون مع المنظمات 

غير الحكومية من اجل التكيف مع المناخ؟

97.   

هل جامعتك كهيئة تمتلك تمثيل منتخب 

اساتذة ضمن الهيئة / موظفين/ للطلبة 

اإلدارية العليا بالجامعة؟

https://edu.uokufa.edu.iq/archives/24903نعم

هل جامعتك كهيئة تعترف باتحاد الطالب؟   .98

99.   

هل جامعتك كهيئة لديها سياسات وإجراءات 

مكتوبة لتحديد أصحاب المصلحة المحليين 

خارج الجامعة والتعامل معهم؟

https://edu.uokufa.edu.iq/archives/4957نعم

100.   

        

        

    

هل يوجد في جامعتك كهيئة هيئات تشاركية 

للتعرف على المستفيدين المحليين 

وإشراكهم، بما في ذلك السكان المحليون 

والحكومة المحلية وممثلو المجتمع المحلي 

الخاص و المدني؟

https://edu.uokufa.edu.iq/archives/24064نعم

101.   

        

        

    

هل جامعتك كهيئة لديها لوائح لمبادئ 

والتزامات الجامعة بشأن الجريمة المنظمة 

والفساد والرشوة؟

نعم
https://www.youtube.com/watch?v=AcPJIHkMfkM        +       

https://www.youtube.com/watch?v=hbJ2WIQjOO8

102.   

        

        

    

هل جامعتك كهيئة تمتلك سياسة لدعم 

حرية اختيار مجاالت )الحرية األكاديمية 

البحث والتحدث والتدريس علنًا حول مجال 

؟(أبحاثهم

https://www.youtube.com/watch?v=5ekwQ3gFZmYنعم

103.   

        

        

    

هل جامعتك كهيئة لديها منشور لبيانات 

مالية جامعية؟
https://edu.uokufa.edu.iq/archives/27243نعم

104.   

        

        

    

هل جامعتك كهيئة تقدم مشورة متخصصة 

للحكومة المحلية أو اإلقليمية أو الوطنية 

على سبيل المثال من خالل توجيه )

السياسات والمشاركة في اللجان وتقديم 

؟(األدلة

https://edu.uokufa.edu.iq/archives/26397        +     https://edu.uokufa.edu.iq/archives/10282نعم

https://edu.uokufa.edu.iq/archives/11613

https://edu.uokufa.edu.iq/archives/25829 نعم

نعم

كال

https://edu.uokufa.edu.iq/archives/25829
https://edu.uokufa.edu.iq/archives/25829
https://edu.uokufa.edu.iq/archives/11613


105.   

        

        

    

هل جامعتك كهيئة توفر التوعية والتعليم 

العام وتنمية المهارات وبناء القدرات 

لصانعي السياسات والقوانين في 

الموضوعات ذات الصلة، على سبيل المثال 

االقتصاد، القانون، التكنولوجيا، تغير المناخ؟

          +     https://edu.uokufa.edu.iq/archives/17333نعم

https://edu.uokufa.edu.iq/archives/25024

106.   

        

        

    

هل جامعتك كهيئة تجري أبحاثًا تركز على 

السياسات بالتعاون مع اإلدارات الحكومية؟
https://edu.uokufa.edu.iq/archives/7026نعم

107.   

        

        

    

هل توفر جامعتك كهيئة منصة محايدة 

للسياسيين المختلفين لاللتقاء " آمنة"ومساحة 

لمناقشة التحديات بصراحة؟

https://edu.uokufa.edu.iq/archives/10286نعم

108.   

        

        

    

هل جامعتك كهيئة لها شراكات او مساهمة 

مباشرة في تطوير السياسة الوطنية بما 

كتحديد )يتوافق مع اهداف التنمية المستدامة 

تطوير السياسات , المشاكل والتحديات

محاكات المستقبل , واالستراتيجيات 

, المحتمل مع او بدون التدخالت الحكومية

تمكين االدارة , رصد وتوثيق التدخالت

والتدابير التكيفية؟

https://edu.uokufa.edu.iq/archives/7033نعم

109.   

        

        

    

هل تعمل جامعتك  اوتشترك في حوارات او 

مؤتمرات حكومية اومع  منظمات المجتمع 

المدني حول اهداف التنمية المستدامة؟

https://edu.uokufa.edu.iq/archives/6537نعم

110.   

        

        

    

هل تشترك جامعتك في التعاون الدولي 

لجمع وقياس بيانات اهداف التنمية 

المستدامة؟

https://edu.uokufa.edu.iq/archives/26568نعم

111.   

        

        

    

هل تشترك جامعتك من خالل التعاون 

والبحث الدولي بمراجعة المناهج المقارنة 

وتطوير أفضل االجراءات الدولية في 

التعامل مع أهداف التنمية المستدامة؟

https://edu.uokufa.edu.iq/archives/23776نعم

112.   

        

        

    

هل تتعاون جامعتك مع منظمات المجتمع 

المدني للشروع في اهداف التنمية المستدامة؟
https://edu.uokufa.edu.iq/archives/25758نعم

113.   

        

        

    

لطفا حدد اي هدف من اهداف التنمية 

المستدامة التي تنشر جامعتك بشأنها احد 

تقاريرها السنوية

https://edu.uokufa.edu.iq/archives/4948نعم

114.   

        

        

    

لطفا حدد اي هدف من اهداف التنمية 

المستدامة التي تنشر جامعتك بشأنها كتقرير 

مستقل

https://edu.uokufa.edu.iq/archives/18610نعم

115.   

        

        

    

لطفا حدد بيانات التنمية المستدامة مفتوحة 

المصدر التي تم نشرها من قبل جامعتك
https://edu.uokufa.edu.iq/archives/8282       +    https://edu.uokufa.edu.iq/archives/21540نعم

116.   

        

        

    

هل  تلتزم الجامعة بالتعلم الهادف للتنمية 

المستدامة عبر اقسامها؟
https://edu.uokufa.edu.iq/archives/5478نعم

117.   

        

        

    

118.   

        

        

    



119.   

        

        

    

120.   
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