University of Basrah’s Policy which Guarantees
Access to Educational Awareness Activities
سياسة جامعة البصرة التي تضمن الوصول الى انشطة التوعية التعليمية

السياسة التي تضمن الوصول الى انشطة التوعية التعليمية (مثل املحاضرات او العروض التوضيحية خارج الحرم
الجامعي ،على سبيل املثال في املدارس املحلية وفي املجتمع ،بما في ذلك الخطط الطوعية التي يديرها الطالب) متاحة
للجميع ،بغض النظر عن العرق او الدين او االعاقة او الجنس.
ان النهوض باملجتمع وتحقيق التنمية الشاملة يتطلب تكاتف جميع أفراده سواء أكانوا اشخاصا طبيعية أم معنوية
وعملية التنمية العلمية والثقافية هي جزء من مسؤولية أفراده ،وانطالقا من هذه الشعور بهذه املسؤولية تجاه
املجتمع قامت جامعة البصرة بوضع سياسة تكفل التنمية الثقافية والعلمية واملعرفية لجميع أفراده باستخدام
الكفاءات والطاقات التي تملكها وفي سبيل تحقيق دور مؤثر في املجتمع وضعت جامعة البصرة السياسة اآلتية:
املادة االولى:
تقوم رئاسة الجامعة بتسمية األشخاص الذين تكون مهمتهم تنفيذ هذه السياسة ومراجعتها وتطويرها ورفع التقارير
الدورية عن تنفيذها فضال عن رفع املقترحات الخاصة بتذليل العقبات التي من املمكن أن تعترض التنفيذ ويكون
لهم أعضاء ارتباط في الكليات واملراكز وكل التشكيالت التابعة للجامعة تكون مهامهم تنفيذ السياسة في التشكيالت
املشار اليها ورفع التقارير الدورية واملقترحات بما يضمن الوصول إلى أعلى درجات االستفادة من الخبرات والطاقات
العلمية واملعرفية املتوفرة لدى الجامعة.
املادة الثانية:
تقوم الجامعة في سبيل تنفيذ هذه السياسة باآلتي:
 -1التنسيق مع جميع أطياف املجتمع بغض النظر عن العرق أو الدين أو الجنس ،من أجل الوقوف على حاجاتهم
وإعداد خارطة طريقة لالستجابة لها.
 -2إعداد خطة عمل تلزم الطاقات والكفاءات العلمية في الجامعة بالقيام بأنشطة توعوية للمجتمع.
 -3تهيئة الظروف املناسبة لتنفيذ السياسة كتوفير املستلزمات املادية من أدوات للعرض والشرح وقاعات مكيفة
ووسائل للنقل وغير ذلك.
 -4إلزام الكليات واملراكز وغيرها من التشكيالت بإعداد خطة فصلية أو سنوية تتضمن النشاطات التنموية التي
سيقوم بها منتسبيها والفئة املستهدفة.
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املادة الثالثة:
تهدف هذه السياسة إلى:
 -1رفع املستوى الثقافي واملعرفي ألبناء املجتمع املحلي بكل أطيافه وألوانه.
 -2استثمار الكفاءات العلمية والطاقات املعرفية لدى جامعة البصرة بما يسهم بتحقيق الدور التفاعلي بين
الجامعة واملجتمع املحلي.
 -3رصد املشاكل املجتمعية واملساهمة في حلها من خالل تشخيص جوهرها وطرح الحلول املناسبة لها مما ينعكس
بصورة إيجابية على رفع القدرة املعرفية لدى الفئة املستهدفة.
 -4خلق روابط وأواصر قوية بين الجامعة واملجتمع بكل أطيافه وطبقاته ومكوناته الفردية واملؤسسية مما يخلق
الشعور بالثقة ويفعل مبدأ املسؤولية التشاركية بين جميع املكونات املجتمعية وبضمنها جامعة البصرة.
املادة الرابعة:
للجامعة في سبيل تنفيذ هذ السياسة القيام بما يأتي على سبيل املثال وليس الحصر:
 -1التنسيق مع إدارات املدارس القريبة من موقع الجامعة إلقامة ورش ومحاضرات توعوية في شتى املواضيع
القانونية أو الصحية أو االجتماعية ،كإقامة ندوة تعريفية بالجرائم االلكترونية وعقوبتها أو توعية بمخاطر
التدخين أو محاضرة توعوية عن سرطان الثدي وغير ذلك يلقيها أساتذة من التخصصات املذكورة.
 -2التنسيق مع دور العبادة القريبة من مساجد أو حسينيات أو كنائس أو غيرها واللقاء بمرتادي هذه االماكن
وإعطاء محاضرة تعريفية عن أهم االمراض التي من املمكن انتقالها في األماكن املزدحمة وكيفية الوقاية منها.
 -3فتح قنوات التواصل مع منظمات املجتمع املدني املهتمة باملرأة والطفل والتنسيق معهم إللقاء محاضرات
توعوية تخدم هذه الفئات ،خاصة فيما يتعلق بقوانين العنف االسري أو ممارسة التمييز أو ما يتعلق بالنواحي
الصحية الخاصة بالنساء للوقاية من األمراض.
 -4تنظيم محاضرات وورش وندوات متخصصة يلقيها أساتذة الجامعة بالتنسيق مع إدارات دور الدولة للمسنين أو
االيتام أو املكفوفين تتناول املسؤولية االجتماعية التي تقع على عاتق املجتمع تجاه هذه الفئات وكيفية تفعيلها.
املادة الخامسة:
يقوم قسم اإلعالم في الجامعة بتوثيق هذه النشاطات وإعادة عرضها بالوسائل املسموعة واملرئية أو من خالل عمل
البوسترات والبروشورات التعريفية ونشرها على أوسع نطاق لضمان وصولها إلى أكبر عدد ممكن لتحقيق رسالة
الجامعة ،ويجب أن تكون هذه االنشطة متاحة للجميع ،فيجوز للكافة الحضور واملساهمة فيها.
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املادة السادسة:
منح التدريس ي الذي يقوم بأنشطة توعوية كتاب شكر من رئيسه املباشر (عميد الكلية أو مدير املركز) ،أو كتاب شكر
ومكافأة ملن يقوم بثالث أنشطة توعوية خالل السنة الدراسية ،وكتاب شكر من رئيس الجامعة ملن يقوم بخمسة
أنشطة توعوية خالل السنة الدراسية بناء على توصية ترفع من رئيسه املباشر.
املادة السابعة:
للجامعة في سبيل تنفيذ سياستها أن تعمل على التنسيق مع دوائر الدولة كافة ومنظمات املجتمع املدني واملؤسسات
الخيرية واألفراد كالتجار واملقاولين وعقد بروتوكوالت تعاون معهم لدعم هذه النشاطات التي تعود بالفائدة على
الجميع.
املادة الثامةة:
تشجيع طلبة الجامعة على القيام بنشاطات تثقيفية تتعلق باختصاصاتهم وتحت توجيه واشراف األساتذة ،ومكافأة
الطلبة املتميزين وتقديم كل الدعم لهم من أجل تحقيق هذه السياسة.
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The policy that guarantees access to educational awareness activities (such as
lectures or presentations outside of campus, for example in local schools and in the
community, including voluntary plans that are run by students( is available to
everyone, regardless of race, religion, disability, or gender.
The advancement in society and the achievement of comprehensive development
requires the solidarity of all its members, whether they are natural or moral, and the
process of cultural development is part of the responsibility of its members. Based on
of this responsibility towards society, Basrah University has developed a policy that
guarantees the cultural, scientific and cognitive development of all its members using
the competencies and energies that owning it in order to achieve an influential role
in society.
Basrah University policy has developed the following:
Article one:
The university presidency names persons whose task is to implement this policy,
review and develop it, and submit periodic reports on its implementation, in addition
to submitting proposals for overcoming obstacles that may hinder implementation,
and having liaison members in colleges and centers and all formations of the
university whose task is to implement the policy in the aforementioned formation,
submit periodic reports and proposals to ensure access to the highest levels of
benefit from the expertise, scientific and knowledge energies available at the
university.
Article two:
In order to implement this policy, the university makes the following:
1- Coordination with all segments of society, regardless of race, religion, or gender,
in order to identify their needs and prepare a way map to respond to them.
2- Preparing an action plan that obligates the scientific energies and competencies
at the university to carry out awareness activities for the community.
3- Creating appropriate conditions for the implementation of the policy, such as
providing material supplies such as display and explanation tools, air-conditioned
rooms, transportation means, and so on.
4- Obliging colleges, centers and other formations to prepare a terminal or annual
plan that includes development activities which will be carried out by their
affiliates and the target group.
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Article three:
This policy aims to:
1- Raising the cultural and cognitive level of the local community in all its spectrums
and colors.
2- Investing the scientific competencies and knowledge energies at the University of
Basrah in a way that contributes to achieving the interactive role between the
university and the local community.
3- Monitor social problems and contribute to solving them by diagnosing their
essence and proposing appropriate solutions to them, which will be positively
reflected in raising the cognitive ability of the target group.
4- Creating strong bonds between the university and society in all its spectrums,
classes, and individual and institutional components, which creates a sense of
trust and activates the principle of participatory, responsibility among all society,
including the University of Basrah.

Article four:
The university may, in order to implement this policy, do the following, for example,
but not limited to:
1- Coordination with school administrations near the university site to hold
awareness-raising workshops and lectures on various legal, health, or social
topics, such as holding an introductory seminar on electronic crimes and their
punishment, or awareness of the dangers of smoking, or an awareness lecture on
breast cancer, and so on given by professors from the aforementioned
disciplines.
2- Coordination with places of worship near mosques, churches or others, meeting
with those who visit these places, and giving an introductory lecture on the most
important diseases that can be transmitted in crowded places and how to
prevent them.
3- Opening channels of communication with civil society organizations interested in
women and children, and coordinating with them to deliver educational lectures
that serve these groups, especially with regard to domestic violence laws, the
practice of discrimination, or what is related to the health aspects of women to
prevent diseases.
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4- Organizing specialized lectures, workshops and seminars given by university
professors in coordination with the state’s departments for the elderly, orphans,
or the blind, dealing with the social responsibility that society has towards these
groups and how to activate them.

Article five:
The Media Department at the university documents these activities and re-present
them in audiovisual means or through the work of posters and introductory
brochures and publish them on the largest scale to ensure that they reach the largest
possible number to achieve the university’s mission, and these activities must be
available to everyone, so everyone may attend and contribute to them.

Article six:
Granting a teacher who carries out awareness activities a letter of thanks from his
direct supervisor (the dean of the college or the director of the center), or a letter of
thanks and a reward for those who carry out 3 awareness activities during the
academic year, and a letter of thanks from the university president for those who
carry out 6 awareness activities during the academic year based on a
recommendation raised from his direct boss.

Article seven:
In order to implement its policy, the university has the right to coordinate with all
state departments, civil society organizations, charitable institutions and individuals
such as merchants and contractors, and to conclude cooperation protocols with
them to support these activities that benefit everyone.

Article eight:
Encouraging university students to carry out educational activities related to their
specializations and under the guidance and supervision of professors, and reward
featured students and provide them with all support in order to achieve this policy.
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