
 إنجازات قسم علوم الحاسوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

 

 SDG1الهدف االول من اهداف التنمية المستدامة القضاء على الفقر 

.يوجد نظام تكافل في القسم لمساعدة المتعففين من الطلبة والموظفين وكل حسب حاجته  

 SDG2الجوع الهدف الثاني من اهداف التنمية المستدامة القضاء التام على 

 .اقامة مآدب اإلفطار الجماعي لطلبة األقسام الداخلية .1

 . توزيع كوبونات خاصة للطلبة المتعففين في القسم .2

 . زيارة دار االيتام للبراعم والزهور ودار العجزة والمسننين .3

  SDG3الهدف الثالث من اهداف التنمية المستدامة الصحة الجيدة والرفاه

 .القسممنع التدخين داخل أروقة  .1

 (19-كوفيد ) جائحة كورونا حث وتشجيع الطالب على التلقيح والتطعيم وخاصة في فترة .2

 .نشر وتعليق لوحات توعوية صحية اجتماعية في القسم .3

 SDG4الهدف الرابع من اهداف التنمية المستدامة التعليم الجيد 

 .مواكبة التطورات الحديثة في طرائق التدريس وتطوير المناهج الدراسية .1

 .تعميم وتطبيق التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد .2

 SDG5المساواة بين الجنسين من اهداف التنمية المستدامة  لخامسالهدف ا

إقامة المحاضرات النقاشية داخل القسم لنهض المستوى العلمي وتقليل الفوارق بين  .1

 . الجنسين

 .اتالتعامل بكل موضوعية مع طالب جميع المراحل من خالل التقييم .2

 

 



  SDG6 صحيةالمياه النظيفة والنظافة المن اهداف التنمية المستدامة  سادسالهدف ال

 .توفير المنظفات والمعقمات في الحمامات والمغاسل .1

تصفية مياه الشرب وكذلك توفير مياه الشرب المعلبة في فصل و منظومات ترشيحنصب  .2

 .الصيف وخاصة أيام االمتحانات

  SDG10 الحد من أوجه عدم المساواةلتنمية المستدامة من اهداف ا عاشرالهدف ال

توزيع الطلبة وبطريقة متساوية بين الشعب من حيث الذكور واالناث والطوائف واألديان  .1

 .واألقليات

 .الحث على ارتداء الزي المناسب والمحتشم والهندام الالئق للطلبة والموظفين .2

  SDG11مدن ومجتمعات محلية مستدامةمن اهداف التنمية المستدامة  الحادي عشرالهدف 

للتوعية والتنبيه ضد ( المدارس والمؤسسات)إقامة الدورات والمحاضرات التوعوية في المجتمع 

.الجرائم االلكترونية مثل االبتزاز االلكتروني وغيرها  

 SDG13العمل المناخي من اهداف التنمية المستدامة  الثالث عشرالهدف 

جير المقامة في داخل الجامعة وخارجها للمساهمة في تلطيف الجو المشاركة في حمالت التش

.داخل المدينة  

 SDG16 السالم والعدل والمؤسسات القويةمن اهداف التنمية المستدامة عشر  السادسالهدف  

اسهام بعض التدريسيين والمشاركة في النشاطات التي تقيمها المنظمات المجتمعية التي تستهدف 

.السالم والعدالة  

 SDG17 عقد الشراكات لتحقيق األهدافمن اهداف التنمية المستدامة سابع عشر الهدف ال

التعامل واالتفاق مع مديريات التربية من حيث تخريج الطلبة لكي يكونوا ناتج مفيد في المجتمع 

     .من خالل التدريس في المدارس
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