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U-:المستخلص 

تعد االستدامة في المرحلة الراهنة مطلبا الاختيار لمعظم المؤسسات ولتحقيق ذلك البد من تبني استراتيجيات وتوافر 
 مقومات لبقاء وتواصل قدرتها اآلنية والمستقبلية لتحقيق االستدامة .

ونظرا للدور الريادي التي تضطلع به الجامعة باعتبارها احد المؤسسات المعرفية التي تساهم في تحقيق تنمية 
 المجتمع وهي المحرك لرقي األمم وتقدمها.

يهدف البحث الى الخوض بغمار الجامعة المستدامة كإطار مفاهيمي ومدى مالئمتها وقدرتها على تحقيق التنمية 
المستدامة في البيئة العراقية من خالل دراسة تحليلية استطالعية آلراء عينة من  األساتذة الجامعيين في البيئة 
العراقية، وخرج البحث بجملة من االستنتاجات والتوصيات من أبرزها يسهم تبني الجامعة المستدامة والحرم 

 الجامعي المستدام في تحقيق التنمية المستدامة .

U-:الكلمات المفتاحيةUالجامعة المستدامة ، التشاركية المستدامة ، البيئة العراقية  

 

Abstract:. 
Sustainability is at the current stage alternative requirement for 
most organizations to do so must adopt strategies and 
availability of ingredients for survival and continue their present 
and future sustainability. 
Given the leading role played by the University as one of the 
knowledge institutions that contribute to the development of 
society and is the engine for the advancement and progress of 
Nations. 
Research aims to delve into the midst of the University as a 
conceptual framework and appropriateness and their capacity to 
achieve sustainable development in the environment through an 
exploratory analysis of the opinions of a sample of university 
professors in the Iraqi environment, search out a set of 
conclusions and recommendations of which contributes to 
building sustainable University campus in achieving sustainable 
development. 

 

 

 


