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  العاملي للجامعات؟ مقياس الاس تدامة للتصنيفما هو  .1

 

ندونيس يابدأأت   ،اتلجامعلالعاملي  مقياس الاس تدامة للتصنيف ابمس تصنيف، واملعروفة الحقا 2010تصنيف اجلامعات العاملية يف عا   جامعة ا 

املس تدامة ام  ب الوهود املس تدامة للحر  اجلامعي. واكن الرر  من  ا ررا  دراسة اس تقصايية ع ى ش بكة اال نرتن  لعر  اجل وهتدف لقياس 

 يف اجلامعات يف مجيع أأحنا  العامل.  والس ياسات

والفئات ا ىل أأن تكون  يفهتدف مؤرشات التصن وقد بنينا هذا الرتتيب ع ى نطاق واسع حول اال طار املفاهميي للبيئة والاقتصاد واال نصاف. و 

ال يتطلب و يميع هذ  الاوصاف ولقد مميمنا املؤرشات لتكون االية من التح ز ما أأمكن. ا ن مجع البياتات وتقدميوها سس يط سسبيا  ب ذات صةل 

 35و الأمريكيتني من 18: س تدامةمقياس الا من 2010 عا  سسخة يف بدلا   35 من جامعة وتسعني مخس شارك قد و  من املوظف. وقتا  طويل  

مقياس ، مما يدل ع ى أأن العامل أأحنا  مجيع يف بدلا   75 من جامعة 515مت تصنيف  ،2016 عا  يفو .أأسرتاليا من 2و أ س يا من 40و أأورواب من

 حيت  املركز الأول والوحيد يف تصنيف اجلامعات من تاحية الاس تدامة.  الاس تدامة

 نوحن .العيم  يف سةالس يا لتنفيذ اجلامعات تبذلوها اليت اجلوهود ع ى نركز أأن ونود ".اكت عاملية ملس تقل  مس تدا رشا" هو العا  هذا موضوعنا

  اجلامعي. احلر  اس تدامة لتحسني اجلامعات ا ررا اتنأأاذ بعني الاعتبار 

 

 . ما يه الأهداف؟ 2

 :ا ىل التصنيف وهيدف

 ورع  املباين اجلامعية صديقة للبيئة التعلمي يف الاس تدامة سشأأن الأاكدميية اخلطاابت يف املسامهة 

  الاس تدامة بأأهداف يتعلق فامي اجلامعة تقود  اذلي الارامتعي التريري تعزيز 

 العامل أأحنا  مجيع يف العايل التعلمي ملؤسسات اجلامعي احلر  اس تدامة يف اذلايت للتقيمي أأداة تكون أأن 

 بلغ   اجلامعي احلر  يف الاس تدامة برام  عن واجملمتع واحمللية ادلولية البيئية والواكالت احلكومات ا 

 ؟ من املس هتدف. 3

 .س تدامةمقياس الا لالس نوي التصنيف يف  تشارك أأن ميكن الاس تدامة لقضااي قوية الزتامات دلهيا اليت العامل يف اجلامعات مجيع

 . ما يه منافع املشاركة؟ 4

 :بعدد من املزااي امةمقياس الاس تدتمتتع اجلامعات اليت تشارك يف 

 التدوي  والاعرتاف ابجلامعة -أأ 

أأر   ع ى ةالاس تدام هجود ع ى احلصول الل من والاعرتاف هبا التدوي  يف اجلامعة هجود تمني أأن ميكن مقياس الاس تدامة يف املشاركة

 مع املراسلت يف دةوزاي الويب، صفحات ع ى امةالاس تد بقضية املرتبطة واملواقع اجلامعة، موقع ا ىل الزايرات زايدة املشاركة ويرافق .الواقع

 .بامعتك هتمت اليت املؤسسات
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 الاس تدامة بقضااي الوعي زايدة -ب

 مثي  لوها يس بق مل حضارية حتدايت العامل ويواج  .الاس تدامة قضااي أأمهية حول واارهجا اجلامعة يف الوعي زايدة ع ى املشاركة تساعد أأن ميكن

 والرذا ، يا امل  ونقص النفط، ع ى املعمتدة والطاقة الطبيعية، املوارد واس ترلل ،وارتفاع درجة حرارة الأر  ة،الساكني الاجتاهات مث 

 أأن ميكن اذلي امساحل ادلور من غرين مرتيك تس تفيد .التحدايت لوهذ  التصدي يف حامس دور هل العايل التعلمي أأن ندرك وحنن .والاس تدامة

 املس تدامة، التمنية أأج  نم التعلمي جمال يف املبذوةل اجلوهود ومقارنة تقيمي يف املساعدة الل من الوعي زايدة يف العايل التعلمي مؤسسات تلعب 

 .امليدانية الارامتعية والتوعية ،صديقا  للبيئة اجلامعي احلر  ورع  تدامة،س  امل  وحبوث

 والعيم  الارامتعي التريري-د

، الن فوهم الواقع حلقيقيا التريري لتشجيع تكييفوها سيمت املس تقل  يف ولكن الوعي، مس توى رفع حول الأول املقا  يف هو مقياس الاس تدامة

ذا جيب أأن يتحول اىل مع   النازةل. العاملية للتحدايت التصدي أأردتا ا 

 التواص  -ه

يرورن يف أأعضا  تلقاييا   يصبحون املشاركني مجيع  ،هذ  الش بكةام  اىل . من الل الانض(اجلامعات لتصنيف العاملية مقياس الاس تدامة ش بكة) ا 

 الل من العامل حنا أأ  مجيع يف ال خرين املشاركني مع التواص  عن فضل   الاس تدامة، برتام  سشأأن املامرسات أأفض  تبادل لليمشاركني ميكن

 ميكن. املعمتدة فةاملضي جلامعاتا تس تضيفوها اليت الوطنيةأأو  اال قلميية العيم  وورش ادلويل الاس تدامةملقياس  الس نوية العيم  ورشة حضور

 .هبم اخلاصة اجلامعات يف مقياس الاس تدامة حول تقنية مع  ورشة ترتيب لليمشاركني

ندونيس يا تُدار هذ  الش بكة من قل    والتورهيات البام  وتقرتح .ملنصة هتدف اىل تنفيذ خطط الاس تدامة كأمانةمقياس الاس تدامة يف جامعة ا 

 .والوطنيني اال قلمييني واملنسقني مقياس الاس تدامة أأمانة من يةالتورهي  اللجنة وتقررها

 :وأأوقيانوس يا ع ى النحو التايل وأأمرياك وأأسرتاليا وأأفريقيا وأأورواب أ س يا موزعة يف املشاركة اجلامعات من 515 من الش بكة تتكون حاليا

 اخلاصة البحوثمتوي   يف صندوق دوالر أأمرييك $ 48.892.548.416 من أأكرثو  ،طالب 16.500.614 التدريس، هيئة أأعضا  1.537.789 

 والاس تدامة. لبيئةاب

 املشاركة؟ للجامعات ميكن . كيف5

 تصنيف اجلامعات عن املزيد ملعرفة www.greenmetric.ui.ac.id زايرة ص املولك هبذ  املوهيمة يف اجلامعةالشخ أأو الاس تدامة ميكن ملدير

ذا النظا .  ا ىل والوصول ادلعوة دعوة ع ى للحصول( greenmetric@ui.ac.id) غرين مرتيك اىل امانة كرتويناال ل بريد ارسال ميكن همامت   اكن وا 

بلغنا بعد  رغبتمك يف املشاركة لظرف ما يتعلق .لليمشاركة بنا اخلاصة البياتات قاعدة يف ال خرين املشاركني ا خطار سيمت بمك. هذا وميكنمك  نررو ا 

 ال رغبمت يف املس تقل . ومن املفيد لمك تعني خشص هميمت  التواص ، ويرستا اس تقلال أأي اس تفسار خبصوصاملشاركة يف الاس تبيان يف ح

 الاس تبيان.  

 للجامعات؟ العاملي غرين مرتيك تطوير تصنيف مت . كيف6

سشا  قرار تأأثر  :العوام  من بعدد غرين مرتيك ا 

 املثالية -أأ 

. املس تدامة والتمنية الرذايئ، والأمن وامليا  البييئ، والتدهور الطاقة، وأأمن املناخ، وترري نية،الساك الضروط :للحضارة املس تقللية التحدايت تشيم 

 ويرى. مس تدا  عاملأأ  بدول بعد تلزت  مل العامل أأحنا  مجيع يف احلكومات فا ن العامة، واملناقشات العليمية البحوث من الكثري من الرمغ وع ى

ندونيس   جامعة يف املعنيون الأشخاص . الرييس ية العيم  جماالت شأأنس  ال را  يف توافق ا ىل التوص  يف لليمساعدة ممت زة مباكنة تمتتع اجلامعات أأن ياا 

 . املس تدامة التمنية أأج  نم والتعلمي اخلرضا ، واملباين والبيئة، والاقتصاد، اال نصاف،: ثلثيةو  الثليث، السفيل اخلط مث  مفاهمي يشيم  وهذا
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 معا   تعيم  أأن للجامعات نوميك .عاملنااليت تواج   الاس تدامة حتدايت مع للتعام  أأداة مبثابة العاملي للجامعات مقياس الاس تدامةتصنيف  عتبي 

ماكن اجلامعات املشاركة جماتا .  .السلبية البيئية ال اثر من للحد  وهذا العيم  غري رحبي واب 

 

 تصنيف غرين ميرتك العاملي للجامعاتهيلك  -ب

 والرتتيب احلالية امةالاس تد تقيمي أأنظيمة من بعدد الوعي مع تطوير  مت فقد ذكل قامئ، ومع تصنيف نظا  أأي ع ى مقياس الاس تدامةيعمتد  مل

لهيا مت الرروع اليت الاس تدامة نظممشل  . و اجلامعي  وضع  اذلي لتصنيفا نظا ) غرينشيب للس تدامة، هولس مي روائز: تصيمميال  مرحةل الل ا 

ندونيس يا يف رضا اخل املباين جملس مؤخرا   املس تخد  يف أأمرياك ومناطق  (LEED) البييئ والتصيممي الطاقة يف القيادة نظا  ع ى قامئا اكن اذلي ا 

 وبصفة (.رضا خ تقرير بطاقة ابمس أأيضا املعروف) للس تدامة اللكية تقريرو ( (STARS) والتقيمي والتتلع الاس تدامة، ونظا  ،أأخرى من العامل

 املوارد اس تخدا  البييئ اجلانب ويشيم  (.1 الشلك) والارامتعية والاقتصادية البيئية بعنارص  الثلث: البيئية الاس تدامة مفوهو  عمتديُ  عامة،

 واجملمتع التعلمي الارامتعي نباجلا ويشيم . والتاكليف الأرابح توفري الاقتصادي اجلانب يشيم  حني يف التلوث، ومنع البيئية، واال دارة الطبيعية،

 .مقياس الاس تدامة عايريتبز يف م الثلثة هذ  اجلوانبو . الارامتعية كةواملشار 

 

 

 

 العاملية اجلامعات تصنيفل  زاتمي: غرين مرتيك تصيممي مرحةل الل دراس هتا مت  اليت اجلامعي الأاكدميي التصنيف نظممشل   نفس ، الوق  ويف

(THE )تصنيف رويرتز، تومبسون برعاية QS، العاملية معاتللجا الأاكدميي التصنيف (ARWU )تونغ رياو ش نروهاي وجامعة سرشهتا اليت 

  (SJTU)، لجامعاتل العاملي ويبومرتيكس وتصنيف (Webometrics)، س ب يف كس يك-سيندوك سايبمرتيكس، خمتب هاسرش  اليت  .انياا 

 .2011 عا  ذمن( IREG) التصنيف با ا فريقاملرصد ادلويل لأأعضا   من واحدةوتعتب جامعة اندونيس يا 

 عقد الأسشطة هذ  ومشل  .والاس تدامة التصنيف من لك يف اخلبا  من املساعدة طلبنا مقياس الاس تدامة تصيممي من الأوىل املراح  الل

مقياس عن لأارية ا العيم  ورشة عقدت .اخلرضا  واملباين الاس تدامة سشأأن اخلبا  وارامتعات فيديو ومؤمترات اجلامعي التصنيف عن مؤمتر

 فين زاي، ريفوساك" اكليفورنيا جامعة نوتنروها ، جامعة جتارهبم: التالية اجلامعات وممثيل رؤسا  شارك حيث ،2013 نومفب 21 يف الاس تدامة

 .ونيفرزيداد فيينا، بودينكولرت الفرا  جامعة ماهيدول، جامعة ملبورن، جامعة

 عا  يف مث .مؤرشا 34 اس تخدا  مت ،2011 عا  ويف .نيفالتص  درجات حلساب امخلس الفئات مضن مؤرشا   23 اس تخد  ،2010 عا  ويف

 .الصديق للبيئة اجلامعي احلر  لتقيميمؤرشا  33 واس تخد " اخلايل من التداني واخملدرات اجلامعي احلر " مؤرش مت التخيل عن 2012
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 فئة تشكي  يف هياف النظر جيري اليت التريريات أأحد ويمتث  .التعلمي معايري ذكل يف مبا فئات 6 ا ىل املؤرشات بتقس مي أأيضا مقنا ،2012 عا  ويف

 هبذ  املتعلقة الأس ئةل من اثنني وقد أأضفنا .الكربونية البصيمة هو املوضوع اكن 2015 عا  ويف .الاس تدامة جمال يف والبحوث للتعلمي جديدة

ضافة هنجيةامل  تحسنيب  أأيضا ومقنا .املناخ وترري الطاقة قسم يف املسأأةل تصنيف يف  والنق  مليا اب تعلقت  اليت الفرعية املؤرشات نم قلي  عدد اب 

 .الاس تدامة قضااي يف اجلديدة الاجتاهات يف النظر الل من 2016 عا  يف املهنجية يف ريييس تريري ا ررا  ومت .2015 عا 

 الواقع والتحدايت -ـر

سشا  من الوهدف واكن  يطرح نأأ  شأأن  من وس ياقاهتا وهماهما اجلامعات تنوع أأن قد اس تحدث مع ا دراك اجلامعية للس تدامة عاملي تصنيف ا 

 ومقدار وم زانياهتا، ة،ابالس تدام والالزتا  الوعي مبس توايت يتعلق فامي ختتلف اجلامعات اخلصوص، أأن وج  ع ى ،ندرك كناو  .لليمهنجية مشالك

 حبيث اجلامعات تصنيف بتحسني ملزتمة مقياس الاس تدامة ولكن معقدة القضااي هذ  .كثرية أأخرى وأأبعاد اجلامعي حرهما ع ى الأخرض الرطا 

 .للجيميع ونزهية مفيدة تكون

 الفريق؟  مه . من7

ندونيس يا، وتتنوع اليفة وابات أأعضا  الفريق اكلبيئة والاس تدامة، مقياس الاس تدامةيدار   من قل  فريق حت  ا رشاف رييس جامعة ا 

 الثقافية.   وادلراسات واال حصا ، مي املدن،وتصيم املعامرية والوهندسة والوهندسة، والأنرثوبولوريا،

 

 ؟. ما يه املهنجية8

 املعايري -أأ 

 فامي ييل عر  لفئات التصنيف وعدد النقاط للك فئة

 

 وترريح  الرتتيب يف املس تخدمة الفئات 1 اجلدول

 النس بة املئوية للنقاط % الفئة رمق 

 15 (SIالبنية التحتية ) 1

 21 (ESالطاقة والتريري املنايخ ) 2

 18 (WSالنفاايت ) 3

 10 (WRامليا  ) 4

 18 (TRالنق  ) 5

 18 (EDالتعلمي ) 6

 100 اجملـــــيمــــــــــــــــــ 

  

 . ( SI5 املثال سبي  ع ى) فئةلل  رمزو  رمقب فريد مؤرش لك حتديد مت وقد. 2 اجلدول يف امليمنوحة ونقاطوها احملددة املؤرشات وتظوهر

 2016 عا  ترتيب يف اس تخداهما املقرتح والفئات رشاتاملؤ 2 اجلدول

  النس بة النقاط والفئات املؤرشات رمق

 15%  (SI)البنية التحتية  1

SI1  300 لجامعة ل للكيةاسس بة الأماكن املفتوحة مقارنة ابملساحة  

SI2  300 سس بة الأماكن املفتوحة مقارنة سساكن احلر  اجلامعي  

SI3  200 داا  احلر  اجلامعي  ة ابلراابتناطق املرطاامل  
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SI4  200 املناطق املرطاة ابلنبااتت املزروعة  

SI5  300 مناطق امتصاص امليا  

SI6 200 م زانية اجلامعة للجوهود املس تدامة  

  1500 اجمليموع 

 21%  (ECالطاقة والتريري املنايخ ) 

EC1 200 اس تخدا  أأهجزة طاقة فعاةل  

EC2 300 اذلكية باينامل  تنفيذ  

EC3 300 داا  احلر  اجلامعي اس تخدا  الطاقة املتجددة  

EC4 نتاج سس بة   300 اجلامعي احلر  بعدد ساكن مقارنة املتجددة الطاقة ا 

EC5 نتاج سس بة   200 س تخدا  الطاقة اللكي ابمقارنة  املتجددة الطاقة ا 

EC6  300 تنفيذ املباين اخلرضا  

EC7  200  غازات ااثتانبع خفض برتام  

EC8 300 اجلامعي احلر  بعدد ساكن مقارنة الكربونية البصيمة ا راميل سس بة  

  2100 اجمليموع 

 18%  (WSالنفاايت ) 

WS1   300 برتام  ختفيض اس تخدا  الورق والبلس تك يف احلر  اجلامعي  

WS2  300 برتام  تدوير نفاايت اجلامعة  

WS3 300 معوها التعام  متي اليت السامة النفاايت  

WS4 300 معاجلة النفاايت العضوية  

WS5 300 معاجلة النفاايت غري العضوية  

WS6 300 الصحي الرصف ميا  من التخلص  

  1800 اجمليموع 

   (WRامليا  ) 

WR1   300 برتام  احلفاظ ع ى امليا  

WR2   300 برتام  تدوير امليا  

WR3 200 ةلاس تخدا  أأهجزة ميا  فعا  

WR4 200  مكية ميا  الاتابيب املس تخدمة  

  1000 اجمليموع 

 18%  (TRالنق  ) 

TR1 200 اجلامعي احلر  بعدد ساكن سس بة اس تخدا  املركبات )الس يارات وادلراجات( مقارنة  

TR2 200 اجلامعي احلر  بعدد ساكن سس بة اس تخدا  احلافلت مقارنة  

TR3  200 اجلامعي احلر  بعدد ساكن الوهوايية مقارنةسس بة اس تخدا  ادلراجات  

TR4 200 الس يارات وقوف منطقة نوع  

TR5 200 اجلامعي احلر  يف اخلاصة املركبات خلفض النق  ملادرات  

TR6 200 (2016 ا ىل 2014 من)الأارية  س نوات 3 ال الل اخلاصة لليمركبات الس يارات مواقف من احلد  

TR7 300  افلتاحل ادمات  

TR8   300 اسة ادلراجات الوهوايية واملشاة مضن احلر  اجلامعي يس  

  1800 اجمليموع  

 18%  (EDالتعلمي ) 

ED1 300 اللكي يف اجلامعة /املوادسس بة املقررات اخلاصة ابالس تدامة مقارنة بعدد املقررات  

ED2 300 سس بة متوي  أأحباث الاس تدامة مقارنة ابلمتوي  اللكي للأحباث  

ED3 300 منشورات الاس تدامة  
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ED4  300 فعاليات الاس تدامة  

ED5 300 املنظامت الطلبية اخلاصة ابالس تدامة  

ED6 300 املواقع اال لكرتونية اخلاصة ابالس تدامة  

  1800 اجمليموع  

 10.000اجمليموع اللكي 

 

 احتساب النقاط-ب

عني. ميكن لبياتات ا حصاييا . تعتب النقاط مبثابة عد للأش يا  أأو للردود ع ى مقياس ميمت احتساب النقاط سشلك رمقي حبيث نمتكن من معاجلة ا

 .1الاطلع ع ى تفاصي  احتساب النقاط يف امللحق رمق 

 املعايري ترريح-رـ

 .هنايئ حساب عطا ال   الاولية ادلرجات ترريح سيمت النتاجئ، نعاجل وعندما املعلومات، من عامة فئة يف املعايري من معيار لك تصنيف سيمت

 هتذيب وحتسني أأداة البحث -د

الرتريح طريقة ع املعايري و سرنار وذلاوحظ ورود بعض أأوج  القصور يف الس نة الثالثة. لتصيممي وتنفيذ الاس تبيان فقد لُ  واف   مع أأن  مت بذل هجد  

 حن نرحب مبساهامتمك وتعليقاتمك. اجملال. ذلكل فن هذا يف احلديثة والتطورات املشاركني مساهامت سشلك مس متر لتعكس

 البياتات  تسلمي-هـ

كام ميكنمك ا رسال التقارير اخلاصة مث  تقارير اجلامعة اخلاصة ابالس تدامة، . 2017 أأكتوبر 15اىل مايو  29البياتات الكرتونيا  بني  تسلميمت ي

لكرتوين بريد بأأيأأيضا   نرحب حنن. و ((STARS والتقيمي والتتلع ظا ون كذكل و  ،بك اخلاصة اجلامعة اس تدامة تقيمي من ورقية خةسس أأو ا 

 .جامعتكيف  املقامة الاس تدامة أأسشطة ع ى دةلالأ 
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 النتاجئ -و

 .2017 ديسيمب يف الهنايية النتيجة ا صدار وسيمت ،2017 أأكتوبر يف لليمقاييس الأولية النتاجئ تسلمي يمت أأن املتوقع ومن

 

 

 2010جدول توضيحي لتصنيف عا  
 

 

 الانرتن  ع ى سوا  حد ع ى التفصيلية وادلرجات الأساس ية الرتتيب نتاجئ ع ى احلصول وميكن

2016/-ranking-http://greenmetric.ui.ac.id/overall 

 

 . من نضم يف ش باكتنا؟ 9

ندونيس يا عضو  .املامثةل املنظامت من ش بكة الاس تدامة بقضااي عيابلو  احمليطة املثالية هذ  فرزتُ  ة ابا  التصنيف العاملية يف مجموع ا  تعد جامعة ا 

(IREGوقد وقع  ع ى الزتامات ) سشأأن 2012 لعا  ريو ملؤمتر العايل التعلمي ملؤسسات املس تدامة ابملامرسات املتعلقة تكل مث  املتحدة الأمم 

ابالشرتاك مع  2012ندوة عا   –( ISCNمنية املس تدامة للتطوير اجلامعي )ت ملس تدامة. كام عرضنا ما مت ا جناز  يف الش بكة العاملية لل ا التمنية

 ُعر  كام (.خرضا  تقرير طاقةب ابمس أأيضا املعروف) للس تدامة املنظامت اليت تراقب بياتات وتقيمي الاس تدامة يف التعلمي العايل كتقرير اللكية

 تصنيف اجلامعاتل  الاس تدامة ومؤمتر 2013 أأكتوبر يف ابملكس يك ليون نويفو دي أأوتونوما جامعة يف اجليد التعلمي مؤمتر يف مقياس الاس تدامة

يطاليا، فين زاي، فوساكري" اكليفورنيا جامعة يف  حاتصفو  وأأوراق البحث، واجمللت، تلفة،اخمل  استشوهدت الكثري من املقاالت .2013 نومفب ا 

 يةالاكزاخس تان  الفارايب جامعة نظيمت  اذلي الثالث ال س يوية اجلامعات منتدى أأقر ،2014 عا  . ويفمقياس الاس تدامةبتقياميت نتاجئ  الويب

 اجلامعية. الاس تدامة ا جناز لتقيمي كأداة الس تخدام  مقياس الاس تدامة ،وأأمليت أأس تاتا يف الوطنية
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 .الأوىل ورهييةالت وجلنهتا لجامعاتل العاملي تصنيفلل  مقياس الاس تدامة ش بكة شأأتس أ   اسطنبول يف 2017 لعا  الثالثة ادلولية العيم  ورشة يف

 تشكي : أأولوية ذات جماالت 3 ع ى ويركز لجامعاتل العاملي تصنيفلل  مقياس الاس تدامة يف املشاركة اجلامعات مجيع من الش بكة وتتكون

فض  بزايرة وملزيد من املعلومات ت .الاس تدامة حتدايت ح  يف والرشاكة الس تدامة،اب مس تقل  معنيون قادة والق العايل، التعلميالبحث و 

 http://greenmetric.ui.ac.idالرابط التايل: 

 

 . ما يه اخلطط املس تقللية؟10

جنازات خلاصة هبا، وكيف سس تفيد من النقد اعتبار كيفية اجناز الأهداف االاتأأاذ بعني  مقياس الاس تدامةجيب تطوير سسخة جديدة من  لبنا  وا 

يف جمال  ةالتعلمي والتمنية املس تدامة، وكيف نأأاذ من ابات املشاركني املتنوعة يف جماالت عديدة. ومن بني الأفاكر احملمتةل البتاكرات مس تقللي

 تصنيف اجلامعات:

 رسالهتا وأأهدافوها وخصايصوها الرمزية  حتسني حاةل اجلامعة: تصيمم لك جامعة حاةل ااصة هبا بنا   ع ى 

 واملؤرشات. رييس يةال التصنيف لفئات منفص  سشلك ولكن ،واحد مكجيموع فقط ادلرجات توفري يمت نتاجئ حبسب لك فئة: ال  

 

 

 . كيف تتص  بنا؟ 11

Ms. Arsy Imanda   

UI GreenMetric Secretariat   

Integrated Laboratory and Research 
Center (ILRC) Building, 4th floor.  

 

Kampus UI Depok, 16424, Indonesia   

E-mail: greenmetric@ui.ac.id   

Tel: (021) - 29120936   

Mobile: 085779313834   

 

 

 

 

 

 

 

http://greenmetric.ui.ac.id/
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 الاس تبيان )املؤرش واملعايري( 

( TR) والنق  ،(WS) والنفاايت ،(EC) املناخ وترري ةوالطاق( SI) التحتية البنيةو  من املوقع تتكون ،الاس تبيان يف رييس ية فئات س  هناك

 وفامي ييل رشح تفصييل للأس ئةل: أأقسا  عدة ا ىل الفئات هذ  وتنقسم (.ED) والتعلمي

 (SI) التحتية البنيةاملوقع  .1

ذا  تس تحق ان توصف  اكن  اجلامعةيعطي موقع اجلامعة والبنية التحتية تصورا  أأساس يا  ال سوها  اجلامعة يف بيئة خرضا . ويبدي هذا املؤرش ما ا 

لطاقة املشاِرَكة يك متنح مساحة خرضا  أأكب مضن بيئة محمية، ويك تطور ا فالوهدف هو حتف ز اجلامعات لبيئة خرضا . وع ى هذا صديقةبأأهنا 

 املس تدامة. 

 نوع مؤسسة التعلمي العايل  1.1

 ُُكي  (1)

 مؤسسة تعلمي عايل متخصصة (2)

 املناخ 2.1

 اخليارات التالية اليت تعطي وصفا  لليمناخ يف منطقتك  الرجا  اختيار واحدا  من

 اس توايئ رطب  (1)

 اس توايئ رطب وجاف  (2)

 ش ب  قاح   (3)

 قاح   (4)

 متوسطي  (5)

 رطب ش ب  اس توايئ  (6)

 ساحيل غريب حبري  (7)

 قاري رطب  (8)

 ش ب  قطيب  (9)

  اجلامعي احلر  عدد مواقع 3.1

ذا اجلامعة ملواقع راميلاال   العدد ذكر يرىج ،املثال سبي  ا  ااكدميية، ع ىالرجا  ادراج عدد املواقع اخملتلفة اليت توجد هبا ملاين للجامعة لأغر   ا 

 .الريييس اجلامعي احلر  عن املنفصةل املدن أأو والبدلات املناطق خمتلف املباين يف بعض امعتكجل اكن

ذا أأن  ملحظة يرىج أأدتا ، الأس ئةل عن لل جابة  املواقع هذ  فصت خيارات/خيار حتديد ىجير اجلامعي، احلر  يف موقع من أأكرث دليك اكن ا 

  .وج  أأفض  ع ى

 . موقع اجلامعة الريييس 4.1

 :التالية اخليارات من واحد اختيار الرجا 

 الريف (1)

 الضوايح (2)

 موقع حرضي (3)

 مركز املدينة  (4)

 منطقة ملاين مرتفعة  (5)
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 (.مربع مرت) الريييس اجلامعي احلر  منطقة . مجموع5.1

 ميكن ال .أأاكدميية أأسشطة افهي جتري اليت تكل فقط يه اال راملية املساحة تكون أأن املتوقع ومن (.املربع ابملرت) اتاجلامع مساحة ا راميل ذكر يرىج

ال املناطق من وغريها واحلقول الراابت حساب ذا ا    .أأاكدميية لأغرا  تس تخد  اكن  ا 

 (مربع مرت) الريييس اجلامعي احلر  الأريض ملبىن مساحة الطابق . مجموع6.1

  .ةاجلامع ملاين من الأول للطابق اال راملية املساحة توفري الل املباين من تشرلوها اليت املنطقة عن معلومات تقدمي يرىج

 (مربع مرت) الريييس اجلامعي احلر  ملاين مساحة ا راميل. 7.1

 يف بك اخلاصة جلامعةا ملاين من الأريض الطابق من اال راملية املساحة توفري الل من املباين، تشرلوها اليت املنطقة عن معلومات تقدمي يرىج

 .الريييس اجلامعي احلر 

 (مربع مرت) اذلكية الابنية منطقة . مجموع8.1

 أأن وينلري .بك ةاخلاص لجامعةل اذلكية املباين من( الأخرى لأرضياتوا الأريض الطابق ذكل يف مبا) املساحة ا راميل عن معلومات تقدمي يرىج

 مث ) منتجني هياشاغل من جتع  مفيدة بنا  ادمات يقد  مقياس هو اذلكية املباين ا جناز ا ن .للطاقة موفرة بأأدوات جموهزا اذليك املبىن يكون

حداث تلكفة  بأأق اذلكية املباين توفري وينلري (.ذكل ا ىل وما لصحي،ا والرصف املادي، والأمن الوهوا ، ونوعية احلرارية، والراحة اال ضا ة،  أأثر وا 

 .املبىن حياة دورة ع ى مفيد بييئ

 (مربع مرت) الس يارات وقوف مساحة . ا راميل9.1

 .روج  خرايط ابس تخدا  هذا حصة من التحقق ميكنك .جامعتك يف الس يارات موقف ا راميل عن معلومات تقدمي يرىج

 ة املرطاة ابخلضار ع ى شلك غابة . املساح10.1

 كبري وعدد الكلرية، لأاجاراب ةمرطا كبرية مساحة) غابة شلك يف النبايت الرطا  يف املرطاة اجلامعي احلر  يف لليمنطقة املئوية النس بة تقدمي يرىج

 .اللكي اجلامعي احلر  مبساحة مقارنة( الطبيعةاظ ع ى احلف لأغرا من اخلضار  كثيفة كتةل أأو

 ملرطاة ابلنبااتت املزروعة. املساحة ا11.1

 والزراعة اخلرضا ، سطحوالأ  واحلدايق املروج وتشيم ) املزروعة النبااتت ترطهيا اليت اجلامعي احلر  يف لليمنطقة املئوية النس بة تقدمي يرىج

 .اللكي اجلامعي احلر  مبساحة مقارنة( النبايت الرطا  لأغرا  ادلاالية

 (مربع مرت) املزروعة والنبااتت الراابت بانب امليا  المتصاصاخملصصة  معياجلا احلر  يف املساحة . مجموع12.1

 بك اخلاص اجلامعي احلر  يف( اخل اخلرسانية، الكتةل العشب، الأر ، املثال، سبي  ع ى) املتقابةل غري للأسطح املئوية النس بة تقدمي يرىج

 .املوقع مساحة ا راميل ا ىل مئوية كنس بة املا  المتصاص

 عدد الطلب . 13.1

 او عب الانرتن . املنتظيمنيعدد الطلب املسجلني )دوا  رزيئ أأو اكم ( .أأ. عدد الطلب 13.1

 أأذا اكن  اجلامعة قد حسب  عد الطلب الفعال فالرجا  تزويدتا هبذا الرمق. 

 .ب. عدد الطلب املسجلني يف التعلمي الالكرتوين13.1

 .الالكرتوين يف جامعتكما هو عدد الطلب املسجلني يف التعلمي 

 . عدد أأفراد اجلامعة الأاكدميي واال داري4.1
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 .جامعتك يف العاملني اال داريني واملوظفني لليمحارضين اال راميل العدد ذكر يرىج

 . م زانية اجلامعة جلوهود الاس تدامة 15.1

 امعة.اجل م زانية ا راميل ا ىل والاس تدامة البيئة م زانية حلساب املئوية النس بة تقدمي يرىج

 (ECالطاقة والتبدل املنايخ ) .2

 املؤرشات من العديد ددحن اس تبياننا يف .الرتتيب هذا يف الرتريح الاع ى ذو املؤرش هو املناخ ترري وقضااي الطاقة ابس تخدا  اجلامعة اهامت  نا  

 املتجددة، الطاقة س تخدا ا س ياسة ذيك، بنا /  البنا  أأمتتة/  اذليك البنا  وتنفيذ للطاقة، املوفرة الأهجزة اس تخدا البالغ الأمهية مث   اجملال لوهذا

 وس ياسة أ اثر ، من يفوالتخف  املناخ ترري مع التكيف وبرتام  اخلرضا ، املباين عنارص الطاقة، ع ى احلفاظ برتام  الكوهراب ، اس تخدا  ا راميل

 جمال يف ملبذوةلا اجلوهود من تزيد أأن اجلامعة من يتوقع املؤرشات، هذ  ا طار ويف .الكربون وبصيمة احلراري، الاحتباس غازات انبعااثت خفض

 .والطاقة الطبيعة مبوارد أأكرث هتمت وأأن بنا ها، يف الطاقة اس تخدا  كفا ة

 التقليدية الأهجزة بدال  من للطاقة املوفرة الأهجزة اس تخدا . 2.1

 ،للطاقة اال لكرتونية زةلأهجملدى توفري ا تصنيف اس تخدا  ثالامل  سبي  ع ى) اال ضا ة تركيبات/  للطاقة املوفرة الأهجزة اس تخدا  مدى ويشيم 

 ((LEDاس تخدا  ملبات توفري الطاقة 

 الرجا  اختيار واحد مما ييل: 

 يش  ال[ 1

 ٪20 من أأق [ 2]

[3 ]20٪ - 40٪ 

 [4 ]40٪ - 60٪ 

[5 ]60٪ - 80٪ 

[6 ]80٪ - 100٪ 

 اذليك البنا  برتام  . تنفيذ2.2

 اس تخدا  استيعاب  أأج من البتام  تطبيق يف رمسي هجد ورود أأن  ع ى هذا عرفاملباين اذلكية يف جامعتك. ويُ يرىج حتديد مرحةل تنفيذ 

 الرجا  اختيار واحد مما ييل:  لك الأهجزة املوفرة للطاقة.

 يش  ال[ 1]

 (املفص  الوهنديس التصيممي مرحةل أأو اجلدوى دراسة مث ) اال عداد قيد برتام ( 2)

 (املقاولمت التعاقد مع  املثال، سبي  ع ى) الأويل التنفيذ يف البتام [ 3]

 املبىن مساحة ا راميل من ٪30 من أأق  يف نفذت[ 4]

 املبىن مساحة ا راميل من ٪70- ٪30 بني فامي نفذت[ 5]

 املبىن مساحة ا راميل من ٪70 من أأكرث يف نفذت[ 6]

 عنارص ومراقلة رصدل املعامرية الوهندسة من يتجزأأ  ال رز ا  ويعد  ابلش بكة، متصةل تكنولوريا اس تخدا  أأن  ع ى اذليك املبىن تعريف وميكن

 .واملباين والنظم املس تخدمني بني املعلومات لتبادل التصيممي البنايئ
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 املتجددة الطاقة اس تخدا  . س ياسة3.2

 يف تنت  اليت اقةالط مقدار ذكر ويرىج بك اخلاص اجلامعي احلر  يف املس تخدمة التالية البديةل الطاقة مصادر من أأكرث أأو واحد اختيار يرىج

 :وات كيلو

 يش  ال( 1)

 (واط كيلو يف القدرة توفري) احليوي ادليزل[ 2]

 (واط كيلو يف القدرة توفري) النظيفة احليوية الكتةل[ 3]

 (واط كيلو يف القدرة توفري) الشيمس ية الطاقة[ 4]

 (وات كيلو يف القدرة توفري) الأرضية احلرارية الطاقة[ 5]

 (واط كيلو يف القدرة توفري) الرايح طاقة[ 6]

 (واط كيلو يف القدرة توفر) مايية/الكوهر الطاقة[ 7]

 (واط كيلو يف القدرة توفري) والطاقة احلرارة بني امجلع[ 8]

 . اس تخدا  الكوهراب  يف العا  4.2

 مجيع يف املس تخدمة( KWH/  ساعة وات كيلو يف) بأأمكلوها امعةاجل يف املاضية 12 ال الأشوهر يف املس تخدمة الطاقة ا راميل تقدمي يرىج

 .اخل اجلامعية، اخملتبات وتشري  والتبيد والتدفئة اال ضا ة مث  الأغرا 

نتاج . سس بة5.2  س نواي الطاقة اس تخدا  ا راميل ا ىل املتجددة الطاقة ا 

 س نواي. الطاقة اس تخدا  ا راميل ا ىل املتجددة الطاقة منتجات سس بة ذكر يرىج

 :التالية اخليارات أأحد حتديد يرىج

 يش  ال [1]

 ٪20 من أأق [ 2]

[3 ]20٪ - 40٪ 

[4 ]40٪ - 60٪ 

[5 ]60٪ - 80٪ 

[6 ]80٪ - 100٪ 
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 والتجديد البنا  س ياسات مجيع يف ملني هو كام اخلرضا  املباين تنفيذ . عنارص6.2

الرجا  اختيار واحد أأو أأكرث  .جامعتك يف والتجديد البنا  س ياسة يف املبني النحو ع ى  اخلرضا املباين تنفيذ عنارص عن معلومات تقدمي يرىج

 مما ييل:

ذا اخليار هذا حتديد يرىجال يش .  [1]  .جامعتك يف اخلرضا  ليمباينل  تنفيذ هناك يكن مل ا 

ذا اخليار هذا حتديد يرىج .الطبيعية الهتوية[ 2]  .الوهوا  دوران من أأج  عتكجام  يف الطبيعية الهتوية اس تخدا  مت ا 

ذا اخليار هذا حتديد يرىجاس تخدا  اال ضا ة الطبيعة ع ى مدار اليو .  [3]  الهنار الل ا ةلل ض يويم ملصدر يس تخد  الطبيعي الضو  اكن ا 

 .ممكنا   ذكل اكن ُكام

ذا اخليار هذا حتديد يرىج .لطاقةلبتام  ا مدير ورود[ 4]  .لطاقةم  ااكن دلى اجلامعة مديرا  لبتا ا 

ذا اخليار هذا حتديد يرىج .اخلرضا  املباين ورود[ 5]   .أأخرض ملىن ع ى حتتوي جامعتك اكن  ا 

 الاحتباس احلراري  غازات انبعااثت ختفيض برتام . 7.2

 الاحتباس احلراري: غازات انبعااثت من لبام  الرمسية اليت تنفذها اجلامعة للحديشري لاخليار اذلي  حتديد يرىج

 يش  ال [1]

 اال عداد قيد البتام [ 2]

 الأويل التنفيذ يف البتام [ 3]

 اخملتبية الرازات/  ثلجة/  التكييف نظا  يف نفذت[ 4]

 (والتبيد الوهوا  وتكييف والهتوية احلرارة)

 (املرتي نابلط املاضية، شوهرا 12 ال الل الكربون أأس يد اثين انبعااثت) الكربون انبعااثت ا راميل تقدمي . يرىج8.2

 الأطباق مث  الثانوية ونالكرب ومصادر اجلوية الرحلت من الكربونية البصيمة استلعاد يرىج .جامعتك يف الكربونية البصيمة ا راميل تقدمي يرىج

 زايرة يرىج الكربون، انبعااثت حساب مكعيار www.carbonfootprint.com من الكربونية لبصيمةل  حاس بة أ ةل اس تخدا  ميكنك .وامللسس

 الرروع يرىج جلامعتك، لكربونا بصيمة حساب ملعرفة كيفية املثال سبي  ع ى .علهيا الاعامتد ميكنك اليت الكربونية البصيمة عنارص ملعرفة املوقع

 .(امللحق ا ىل

 (WSالنفاايت ). 3

عادة النفاايت معاجلةتعتب أأسشطة   اجلامعي احلر  يف طلبةوال  اجلامعة موظفي طةأأسش شأأن ومن .مس تدامة بيئة الق يف رييس ية عوام  التدوير وا 

عادة برتام  كلومن ذ اجلامعة، اهامتمات بني من النفاايت عاجلةاخلاصة مب البام  تكون أأن ينلري وذلكل النفاايت، من الكثري تنت  أأن  ،التدوير ا 

عادة  اس تخدا  من حلدا س ياسةاجملاري و  من والتخلص ،العضوية غري النفاايت ومعاجلة ،العضوية النفاايت ومعاجلة ،السامة النفاايت تدوير وا 

 .اجلامعي احلر  يف والبلستيك الورق
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 اجلامعي احلر  يف والبلستيك الورق اس تخدا  من للحد . س ياسة1.3

 لتشجيع منسويب اجلامعة والطلب لتدوير الورق والبلستيك:  املتبعةررا ات اال  يعكس  خيار أأو أأكرثيرىج حتديد 

 يش  ال [1]

 الطباعة ع ى وهجني  برتام ( 2)

 الأكواب  اس تخدا [ 3]

 للتدوير قابةل أأكياس اس تخدا [ 4]

 الرضورة عند الطباعة[ 5]

عادة . برتام 2.3  اجلامعية النفاايت تدوير ا 

 النفاايت لتشجيع منسويب اجلامعة والطلب لتدويراال ررا ات املتبعة يرىج حتديد اخليار اذلي يعكس 

 يش  ال [1]

 (النفاايت من ٪25 من أأق ) رزيئ[ 2]

 (النفاايت من ٪50- ٪25) رزيئ[ 3]

 (النفاايت من ٪50 من أأكرث) واسعة[ 4]

 معوها التعام  يمت اليت السامة النفاايت. 3.3

ذا   ع ى منفص ، شلكس  عاجلت السامة النفاايت اكن يرىج حتديد اخليار اذلي يعكس كيفية تعام  اجلامعة مع النفاايت السامة. وهذا يشيم  ما ا 

  .معمتدة أأو ااررية معاجلة رشاكت وتورهييا اىل تصنيفوها طريق عن املثال سبي 

 يمت التعام  معوها  مل[ 1]

 مت رردها واحتواهئا سشلك رزيئ [ 2]

 والتعام  معوها ابلاكم  واحتواؤها مت رردها[ 3]

 العضوية النفاايت . معاجلة4.3

اختيار الطريقة املث ى  يرىج (.النباتية واملواد اخلرضوات من التخلص القاممة، املثال سبي  ع ى)يف جامعتك  العضوية معاجلة النفاايت طريقة

 اليت تتعام  هبا جامعتك مع النفاايت العضوية

 القا  النفاايت يف مكب مفتوح  [1]

 نفاايت متحوةل اىل سامد رزيئ [ 2]

 نفاايت متحوةل اىل سامد رزيئ ومس تخد  [ 3]

 نفاايت متحوةل اىل سامد ُكي ومس تخد [ 4]

 واارريا دااليا يس تخد  اكم ، سامد[ 5]
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 العضوية غري النفاايت . معاجلة5.3

قة املث ى اليت يرىج اختيار الطري (.اخل املعادن، البلستيك، املوهيم ، الورق القاممة، مث )يف جامعتك  العضوية غري معاجلة النفاايت طريقة

 النفاايت غري العضوية تتعام  هبا جامعتك مع

 تدفن يف ماكن مفتوح [ 1]

 تفريغ موقع ا ىل اجلامعي احلر  من تُأأاذ[ 2]

 (٪50 من أأق ) رزييا تدويرها أأعيد[ 3]

 (٪50 من أأكرث) ابلاكم  تدويرها معاد[ 4]

 الصحي الرصف ميا  من . التخلص6.3

 الرصف من الأكب اجلز  من التخلص كيفية يصف خيار حتديد يرىج .جامعتك يف الصحي الرصف ملعاجلة الرييس ية الطريقة وصف يرىج

 الصحي:

  معاجلة دون مهنا التخلص مت[ 1]

 الصحي للرصف خزان يف فردي سشلك معاجلهتا مت [ 2]

 مهنا التخلص قل  املركزية املعاجلةمت  [ 3]

 التدوير ال عادة مت  معاجلهتا[ 4]

 (WR. امليا  )4

وتزيد  مليا ،ا اس تخدا  من تقل  يك اجلامعات حث هو ذكل من والوهدف .مقياس الاس تدامة يف همم مؤرش هو معياجلا احلر  يف امليا  اس تخدا 

عادة برتام  امليا ، ع ى احلفاظ ومن بني هذ  املعايري: برتام   .البيئة احلاضنة وحامية من برام  احلفاظ ع ى امليا ، اس تخدا   امليا ، دويرت ا 

 .املس هتلكة امليا ومعاجلة  معدات موفرة لليميا ،

 امليا  حفظ برتام  تنفيذ .1.4

 املثال سبي  ع ى)يرىج حتديد اخليار اذلي يصف الوضع احلايل جلامعتك واذلي يشيم  البتام  املهنجي والرمسي دلمع برتام  احلفاظ ع ى امليا  

دارة نظا   ( امليا  خزاتاتو  ،الأمطار حصاد ونظا  ،البحرية ا 

 يش  ال [1]

 (والرتقية اجلدوى دراسة مث ) ال عدادا قيد برتام [( 2)]

 (ةاكمنال امليا  موارد ع ى لليمحافظة الأويل القياس مث ) الأويل التنفيذ يف البتام [ 3]

 الأمطار حصاد أأنظيمة يف نفذت[ 4]

 الأريض امليا  خزان يف نفذت[ 5]

 بركة أأو حبرية يف نفذت[ 6]
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 امليا  تدوير ا عادة برتام  . تنفيذ2.4

 تدويرها املعاد امليا  دا اس تخ مث )يار اذلي يصف الوضع احلايل جلامعتك واذلي يشيم  الس ياسة الرمسية لبتام  تدوير امليا  يرىج حتديد اخل 

 (.ذكل ا ىل وما النبااتت، وري الس يارات، وغس  ،يف امحلامات

 يش  ال [1]

 (امليا  اس تخدا  يف الكفا ة ذات الأهجزة اختيار أأولوية حتدد املثال، سبي  ع ى) اال عداد قيد برتام [ 2]

 (احملمتةل امليا  تدوير ال عادة الأويل القياس مث ) الأويل التنفيذ يف البتام ( 3)

 احلديقة رش لنظا  تدويرها املعاد امليا  اس تخدا  يمت[ 4]

 يف امحلامات تدويرها املعاد امليا  اس تخدا  يمت[ 5]

 التبيد  نظا يف تدويرها املعاد امليا  اس تخدا  يمت[ 6]

 

 . اس تخدا  الأهجزة املوفرة لليميا 3.4

 اس تخدا  املثال، ي سب  ع ى)تُس تخد  الأهجزة املوفرة لليميا  بدال من الأهجزة التقليدية. وهذا يشري اىل مدى اس تخدا  الأهجزة املوفرة لليميا  

 . الرجا  اختيار واحد مما ييل: (ةوأأهجزة امحلامات عالية الكفا  ،ال يل عن طريق حساس التحمكذات  اليدين غس  حنفية

 يش  [ ال1]

 (امليا  اس تخدا  يف الكفا ة ذات الأهجزة اختيار أأولوية حتدد املثال، سبي  ع ى) اال عداد قيد برتام [ 2]

 ٪25 من أأق [ 3]

 ٪50- ٪25 يه املثبتة لليميا  املوفرة الأهجزة[ 4]

 ٪75- ٪50 يه لليميا  املوفرة الأهجزة[ 5]

 ٪75 من أأكرث املثبتة لليميا  املوفرة الأهجزة[ 6]

 

 املس تخدمة  . مكية امليا  املعاجلة4.4

 يف لليميا  املس هتلكة صادرامل بيميع مقارنة الأتابيب نظا  من( الأمطار ميا  خزان مث ) املس هتلكة الاتابيب يا مل  املئوية النس بة ا ىل اال شارة يرىج

  .جامعتك
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  داا  اجلامعة النق -5

دد من ، ذكل لأن س ياسة النق  املس تخدمة للحد من عيف اجلامعة ا  النق  دورا هاما ع ى مس توى انبعااثت الكربون ومصادر التلوثيلعب نظ

، واس تخدا  حافلت احلر  اجلامعي وادلراجات تعيم  ع ى اجياد بيئة حصية. كام أأن تكل الس ياسة تشجع الطلب اتاجلامعالس يارات يف 

 ، وجتنب اس تخدا  الس يارات اخلاصة. وس يؤدي اس تخدا  وساي  النق  العا  الصديقة للبيئة ا ىلة التدريس ع ى التجولواملوظفني وأأعضا  هيئ

 اخنفا  سس بة الكربون داا  احلر  اجلامعي.

 

 عدد الس يارات اليت متتلكوها جامعتك.. 5-1

 .متوسط عدد الس يارات اليت متلكوها جامعتك فضل أأذكر

 

 عدد الس يارات اليت تدا  اجلامعة يوميا. 5-2

 عينة متوازنة، مع الأاذ بعني الاعتبار مدة الفص  ادلرايس وفرتات بنا  ع ىمتوسط عدد الس يارات اليت تدا  اجلامعة يوميا  فضل أأذكر

 .العطلت

 

 . عدد ادلراجات النارية اليت تدا  اجلامعة يوميا5-3

 عينة متوازنة، مع الأاذ بعني الاعتبار مدة الفص  ادلرايس بنا  ع ىة اليت تدا  اجلامعة يوميا متوسط عدد ادلراجات الناري فضل أأذكر

 .وفرتات العطلت

 

 احلر  اجلامعي يوميا داا . عدد احلافلت اجلامعية اليت يمت تشريلوها 5-4

يارة متعددة ةل اجلامعية ميكن أأن تكون حافةل كبرية أأو س  احلاف ،اجلامعياحلر   يوميا داا عدد احلافلت اجلامعية اليت يمت تشريلوها  فضل أأذكر

 يف اجلامعة. يمت تشريلوهاالأغرا  أأو حافةل صررية 

  

  اجلامعي احلر  داا  تعيم  حافةل لك راكب عدد. متوسط 5-5

 .يف الرحةل الواحدة امعةاجل داا  تعيم  حافةل لك راكب عددمتوسط  فضل أأذكر

 

 عدد الرحلت اليت تقو  هبا احلافلت اجلامعية يوميا. ا راميل 5-6

  .ا راميل عدد الرحلت اليت تقو  هبا احلافلت اجلامعية يوميا فضل أأذكر

 . عدد ادلراجات املورودة يف احلر  اجلامعي يف اليو  العادي5-7

 شيم  الك من تكل اليت متلكوها اجلامعة وادلراجاتمتوسط عدد ادلراجات املورودة يف احلر  اجلامعي يف اليو  العادي واليت ت  فضل أأذكر

فراد  .امليملوكة للأ
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 . نوع أأماكن انتظار الس يارات5-8

 ماكن انتظار الس يارات: لأ  احلايل الوضعيرىج حتديد حاةل تعكس 

 مساحة مفتوحة أأو نوع أأفقي [1]

 مزجي بني املساحة املفتوحة واملباين [2]

 املباين أأو مساحة رأأس ية [3]

 نتظار الس ياراتا عممنو  [4]

 

 (.2016-2014س نوات ) 3. س ياسة النق  مصيميمة للحد من أأو تقلي  أأماكن انتظار الس يارات يف احلر  اجلامعي يف غضون 5-9

ق وقوف الس يارات يف هتدف ا ىل احلد من أأو تقلي  مناط نق يرىج اختيار احلاةل اليت تعكس الوضع احلايل جلامعتمك فامي يتعلق بتوافر س ياسة 

 احلر  اجلامعي. يرىج حتديد أأفض  اخليارات اليت تصف جامعتك من بني البداي  التالية:

 ال يوجد [1]

 البتام  قيد الاعداد [2]

 البتام  يف مراح  التنفيذية الأوىل [3]

 % 10انتظار الس يارات بأأق  من تقلي  أأماكن  [4]

 %30 اىل 10الس يارات بنس بة ترتاوح بني انتظار تقلي  أأماكن  [5]

 %30انتظار الس يارات بنس بة أأكرث منتقلي  أأماكن  [6]

 

 أأو تقلي  املركبات اخلاصة داا  احلر  اجلامعي ،ملادرات النق  للحد من. 5-10

حلر  ات اخلاصة داا  اهتدف ا ىل احلد من أأو تقلي  املركب نق يرىج اختيار احلاةل اليت تعكس الوضع احلايل جلامعتمك فامي يتعلق بورود ملادرات 

 اجلامعي. يرىج حتديد أأفض  اخليارات اليت تصف جامعتك من بني البداي  التالية:

 ال يوجد [1]

 رسو  انتظار الس يارات مرتفعة [2]

 مشاركة الس يارة [3]

 داا  احلر  اجلامعيورود حمطة مرتو/ترا /حافلت  [4]

 داا  احلر  اجلامعيتوافر ادمات املرتو/الرتا /احلافلت  [5]
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 النق  ابحلافلت داا  احلر  اجلامعي. ادمات 5-11

ذا اكن  الرحةل جمانية أأو مدفوعة. يرىج حتديد أأفض  اخليارات اليت احلافلت يرىج وصف حاةل توافر  للرحلت داا  احلر  اجلامعي وعام ا 

 تصف جامعتك من بني البداي  التالية:

 متوفرغري  ولكناس تخدا  احلافلت ممكن  [1]

 ، ولكن مدفوعمتاحاحلافلت  اس تخدا  [2]

 اس تخدا  احلافلتأأو ال ميكن  متاح وجماتا،اس تخدا  احلافلت  [3]

 

 داا  احلر  اجلامعيواملشاة  الوهوايية. س ياسة اس تخدا  ادلراجات 5-12

امعتك من اليت تصف ج يرىج حتديد أأفض  اخليارات اجلامعي،داا  احلر  مدى ادلمع اذلي يلقا  اس تخدا  ادلراجات أأو امليش  فضل أأذكر

 بني البداي  التالية:

 داا  احلر  اجلامعي دلراجات واملشاةاال تتوفر  [1]

 لكن طرق املشاة متاحة ،معيلغري ممكن أأو غري ادلراجات اس تخدا   [2]

 داا  احلر  اجلامعي راجات الوهوايية واملشاةادلتتوفر  [3]

 وتوفر اجلامعة ادلراجات الوهوايية جماتا اجلامعي،داا  احلر   دلراجات الوهوايية واملشاةاتتوفر  [4]

 

 )ابلكيلومرت( املسافة املقطوعة لليمركبات داا  احلر  اجلامعي فقط. 5-13

 )ابلكيلومرت( يرىج حتديد املسافة املقطوعة لليمركبات )حافةل/س يارة/دراجة تارية( داا  احلر  اجلامعي فقط

 

 التعلمي-6

 اليت تقدهما اجلامعة ادلراس ية املتعلقة ابلبيئة والاس تدامةواد امل /عدد املقررات ادلراس ية. 6-1

 حتديد عدد حيث بدأأت بعض اجلامعات ابلفع  يف اجلامعة،املتعلقة ابلبيئة والاس تدامة اليت تقدهما  ادلراس ية املواد /عدد املقررات ادلراس ية

 تأأو ذا يةادلراس   الوحدة /هذا املقرر ادلرايس أأي مدى ميكن أأن يقال أأن  لوهذا الرر . وميكن حتديد ا ىل  ادلراس ية املواد / املقررات ادلراس ية

عي واملعرفة أأن يسامه سشلك ملارش أأو غري ملارش يف زايدة الو  درايس ميكنصةل ابلبيئة والاس تدامة أأو ُكهيام معا، وفقا حلاةل جامعتك. أأي مقرر 

 ر.املتعلقة ابلبيئة والاس تدامة ميكن أأن يؤاذ بعني الاعتبا
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 ادلراس ية املقدمة املواد / ادلراس ية اراميل عدد املقررات. 6-2

  اجلامعة مدى تقد أأيوسوف تس تخد  هذ  املعلومات لتحديد اىل  جامعتك،يف  املقدمة ادلراس ية املواد /اراميل عدد املقررات ادلراس ية 

 مل يف جامعتكالاس تدامة يف التعلمي والتعودراس ية لوها علقة ابلبيئة  وحدات /مقررات

 

 لبحوث البيئية والاس تدامة )ابدلوالر الأمرييك( املبالغ اخملصصةاراميل . 6-3

 ة(كتابة املبالغ للس نوات الثلث الأاري  يريج)س نواي متوسط املبالغ اخملصصة لمتوي  أأحباث البيئة والاس تدامة يرىج حتديد 

 

 الأمرييك(اراميل املبالغ اخملصصة للبحوث سشلك عا  )ابدلوالر . 6-4

)ابدلوالر الأمرييك( الل الثلث الس نوات الأارية، وسوف تس تخد  هذ  س نواي متوسط اراميل املبالغ اخملصصة للبحوث سشلك عا   

 املعلومات حلساب النس بة املئوية بني املبالغ اخملصصة لبحوث البيئية والاس تدامة اىل املبالغ اخملصصة للبحوث سشلك عا 

 

 وادلراسات العليمية املنشورة واملتعلقة ابلبيئة والاس تدامة  عدد الأحباث. 6-5

لل الثلث الس نوات ا الأحباث املنشورة)فضل اذكر عدد  امةة والاس تدعدد الأحباث وادلراسات العليمية املنشورة واملتعلقة ابلبيئيرىج حتديد 

 الأارية(

 

 ملتعلقة ابلبيئة والاس تدامة عدد الأسشطة والفعاليات العليمية ا. 6-6

وها أأو اس تضافهتا ورش مع ، أأخل( اليت مت تنظمي  ،عليمية )مؤمتراتعدد الأسشطة والفعاليات العليمية املتعلقة ابلبيئة والاس تدامة يرىج حتديد 

 نوات الأارية()فضل اذكر متوسط عدد الأسشطة والفعاليات اليت اقمي  س نواي الل الثلث الس   امعتكج

 

 عدد الوهيئات الطلبية املتعلقة ابلبيئة والاس تدامة . 6-7

 الطلب واعضا  هيئة التدريس واجلامعة  ىلقة ابلبيئة والاس تدامة ع ى مس تو عدد الوهيئات الطلبية املتعيرىج حتديد 

 

 . ورود موقع الكرتوين تدير  اجلامعة ااص ابلبيئة والاس تدامة6-8

ذا اكن  جامعتك دل من موقع اجلامعة لتثقيف  التفصيلية وبعض املعلوماتاملوقع  تزويدتا بعنوانهيا موقع للس تدامة ع ى ش بكة اال نرتن ، يرىج ا 

 . تدامةوالاس  الطلب واملوظفني، فضل عن موافاتنا ببعض املعلومات عن أأحدث الفعاليات والأسشطة املتعلقة ببام  البيئة 
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 (1ق رمق )ـــملح

 النقاط ع ى النحو التايل: ميكن وصف احتساب 

 النس بة  ادلرجة النقاط املؤرشات والفئات رمق

 15%   (SI)البنية التحتية  1

SI1 300 سس بة الأماكن املفتوحة مقارنة ابملساحة اجلامعة اللكية   

SI2  300 سس بة الأماكن املفتوحة مقارنة سساكن احلر  اجلامعي   

SI3 200   احلر  اجلامعي  راابت داااملناطق املرطاة ابل   

SI4  200 املناطق املرطاة ابلنبااتت املزروعة   

SI5  300 مناطق امتصاص امليا   

SI6 200 م زانية اجلامعة للجوهود املس تدامة   

   1500 اجمليموع  

 21%   (EC)ري املنايخ الطاقة والتر 

EC1 200 اس تخدا  أأهجزة طاقة فعاةل   

  0          ال يش  

    200×0.15   %20أأق  من 

  200×0.25    %40ا ىل  %20من 

  200×0.50   %60 ا ىل %40من   

  200×  0.75   %80 ا ىل %60من 

  200     %100 ا ىل %80من 

EC2 300 تنفيذ املباين اذلكية   

    0          ال يش  

    300× 0.15  مي الوهنديس املفص ( برتام  قيد اال عداد )مث  دراسة اجلدوى أأو مرحةل التصيم

    300× 0.25  البتام  يف التنفيذ الأويل )ع ى سبي  املثال، مت التعاقد مع البنَّا ( 

  300× 0.50  من ا راميل مساحة املبىن   ٪30نفذت يف أأق  من 

  300× 0.75  من ا راميل مساحة املبىن  ٪70- ٪30نفذت فامي بني 

  300× 1.00  من ا راميل مساحة املبىن ٪70 نفذت يف أأكرث من

EC3 300 الطاقة املتجددة   

  0         ال يش  

  300× 1/7  ادليزل احليوي 

  300× 1/7  الكتةل احليوية 

  300× 1/7  الطاقة الشيمس ية 

  300× 1/7  الطاقة احلرارية الأرضية 

  300× 1/7   طاقة الرايح 

  300× 1/7  ييةالطاقة الكوهر/ما

  300× 1/7  امجلع بني احلرارة والطاقة

EC4 نتاج الطاقة املتجددة مقارنة بعدد ساكن احلر  اجلامعي    300 سس بة ا 

EC5 نتاج الطاقة املتجددة مقارنة ابس تخدا  الطاقة اللكي    200 سس بة ا 

  0  ال يش  

    200× 0.15   %20أأق  من 

    200× 0.25   %40 ا ىل %20من 
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  200× 0.50   %60 ا ىل %40من   

  200 × 0.75  %80 ا ىل %60من 

  200× 1.00   %100 ا ىل %80من 

EC6  300 تنفيذ املباين اخلرضا   

  0  ال يش      

  300× 0.25  الهتوية الطبيعية

  300× 0.25   اال ضا ة الطبيعة ع ى مدار اليو اس تخدا  

  300× 0.25  لطاقةلورود مدير 

  300× 0.25  باين اخلرضا ورود امل 

EC7 200 برتام  خفض انبعااثت الرازات   

  0  ال يش 

  200× 0.33  برتام  قيد اال عداد )مث  دراسة اجلدوى أأو مرحةل التصيممي الوهنديس املفص ( 

  200× 0.66  البتام  يف مراح  التنفيذ الأويل )قياس اويل خلفض انبعااثت الرازات( 

  HVAC         1.00 ×200)مت تنفيذ البتام  )ع ى سبي  املثال يف نظا  

EC8 300 سس بة ا راميل البصيمة الكربونية مقارنة بعدد ساكن احلر  اجلامعي   

   2100 اجمليموع 

 18%   (WS)النفاايت  

WS1  300 برتام  ختفيض اس تخدا  الورق والبلستيك يف احلر  اجلامعي   

  0  ال يش 

  300× 0.25  ورود س ياسة للطباعة ع ى الوهجني

  300× 0.25  اس تخدا  الأكواب

  300× 0.25  أأكياس قابةل للتدوير اس تخدا  

  300× 0.25  الطباعة عند الرضورة 

WS2 300 برتام  تدوير نفاايت اجلامعة   

  0  ال يش 

  300× 0.33  من النفاايت(  %25زيئ )أأق  من ر

  300× 0.66  النفاايت( من  %50- %25رزيئ )من 

  300× 1.00  النفاايت( من  %50مكثف )أأكرث من 

WS3 300 النفاايت السامة اليت يمت التعام  معوها   

  0   يمت التعام  معوهاال

  300× 0.5   التعام  معوها ومعاجلهتا رزييايمت

  300× 1.00  م م  معوها ومعاجلهتا سشلك اكيمت التعا

WS4 300 معاجلة النفاايت العضوية   

  0  القا  النفاايت يف مكب مفتوح 

  300× 0.25  نفاايت متحوةل اىل سامد رزيئ

  300× 0.5  نفاايت متحوةل اىل سامد رزيئ ومس تخد 

  300× 0.75  نفاايت متحوةل اىل سامد ُكي ومس تخد 

  300× 1.00  ررياسامد اكم ، يس تخد  دااليا واا

WS5 300 معاجلة النفاايت غري العضوية   

  0  مت حرقوها يف أأماكن مفتوحةي

  300× 0.33  معي ملوقع التخلص من النفاايت  خترج من احلر  اجلا

  300× 0.66        (%50يعاد تدويرها سشلك رزيئ )أأق  من 
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  300× 1.00  (   50يعاد تدويرها سشلك اكم  )أأكرث من 

WS6 300 التخلص من ميا  الرصف الصحي   

  0  يمت ترصيفوها دون معاجلة

  300× 0.33  دي داا  خزاتات الرصف الصحي  تعاجل سشلك فر 

  300× 0.66  ة قل  التخلص مهنا       معاجلة مركزي

عادة التدوير  معاجلة ميا  الرصف    300× 1.00  الصحي قل  ا 

   1800 اجمليموع 

 10%   (WR)امليا   

WR1  300 برتام  احلفاظ ع ى امليا   

  0  ال يش 

    300× 0.15  برتام  قيد اال عداد )مث  دراسة اجلدوى أأو مرحةل التصيممي الوهنديس املفص ( 

    300× 0.25   ل، مت التعاقد مع البنَّا (البتام  يف التنفيذ الأويل )ع ى سبي  املثا

    300× 0.25  يميع الامطاريف نظا  جت  نفذت

    300× 0.25  يف خزاتات امليا  اجلوفية نفذت

    300× 0.25  يف حبرية كبرية او صررية نفذت

WR2   300 برتام  تدوير امليا   

  0  ال يش 

  300×0.15  املفص ( برتام  قيد اال عداد )مث  دراسة اجلدوى أأو مرحةل التصيممي الوهنديس 

  300×0.25    يف التنفيذ الأويل )ع ى سبي  املثال، مت التعاقد مع البنَّا ( البتام

  300×0.25  يمت اس تخدا  امليا  اجمليمعة لرش احلدايق

  300×0.25  امحلاماتيمت اس تخدا  امليا  اجمليمعة لتنظيف 

  300×0.25  يمت اس تخدا  امليا  اجمليمعة لنظا  التبيد

WR3  200 يا  فعاةلاس تخدا  أأهجزة م   

  0               ال يش 

  200×0.15  ( حتديد كفا ة اس تخدا  الأهجزة املوفرة لليميا  بتام  قيد اال عداد )مث ال

  200×0.25  %25مت تشري  الأهجزة املوفرة لليميا  بنس بة أأق  من 

  200×0.50  %50- %25مت تشري  الأهجزة املوفرة لليميا  بنس بة 

  200×0.75  %75- %50ي  الأهجزة املوفرة لليميا  بنس بة مت تشر 

  200× 1.00   %75مت تشري  الأهجزة املوفرة لليميا  بنس بة أأكب من 

WR4 200 املس تخدمة مكية ميا  الأتابيب   

   1000 اجمليموع

    

 18%   (TRالنق  )

TR1 200 دد ساكن احلر  اجلامعيسس بة اس تخدا  املركبات )الس يارات وادلراجات( مقارنة بع   

TR2 200 سس بة اس تخدا  احلافلت مقارنة بعدد ساكن احلر  اجلامعي   

TR3 200 سس بة اس تخدا  ادلراجات الوهوايية مقارنة بعدد ساكن احلر  اجلامعي   

TR4 200 نوع منطقة وقوف الس يارات   

  200×0.25  مساحة مفتوحة أأو نوع أأفقي

  200×0.50   ة املفتوحة واملباينمزجي بني املساح 

  200×0.75   املباين أأو مساحة رأأس ية

  200× 1.00    غري مسيموح ابنتظار الس يارات

TR5 200 خلفض املركبات اخلاصة يف احلر  اجلامعي النق  ملادرات   
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  0             ال يش 

  200×0.25  رسو  انتظار الس يارات مرتفعة

  200×0.25  مشاركة الس يارة

  200×0.25   ورود حمطة مرتو/ترا /حافلت داا  احلر  اجلامعي

  200×0.25  توافر ادمات املرتو/الرتا /احلافلت داا  احلر  اجلامعي

TR6  200 (2016ا ىل  2014س نوات )من  3احلد من مواقف الس يارات لليمركبات اخلاصة الل   

  0  ال يش            

  200×0.25  د اال عداد )مث  دراسة اجلدوى(برتام  قي

  200×0.50   ٪10خفض املركبات بنس بة أأق  من 

  200×0.75   ٪30- 10خفض املركبات بنس بة من 

  200× 1.00  غري مسيموح ابنتظار الس ياراتأأو  ٪30خفض املركبات بنس بة أأكرث من 

TR7  300 افلتاحلادمات   

  0  متوفرة   لكن  غري  ةالنق  احلافلت ممكن ادمة

  300×0.50  مدفوعة ادمة النق  ابحلافلت متوفرة، ولكن

  300× 1.00  ادمة النق  ابحلافلت متوفرة، وجمانية/ أأو اس تخدا  احلافلت غري ممكن

TR8  300 احلر  اجلامعي يفس ياسة ادلراجات الوهوايية واملشاة   

  0             اجلامعيداا  احلر دلراجات واملشاة اال تتوفر 

  300×0.33  لكن املشاة متاحة ،معيلغري ممكن أأو غري اس تخدا  ادلراجات 

  300×0.66  داا  احلر  اجلامعي الوهوايية واملشاةادلراجات تتوفر 

  300× 1.00  داا  احلر  اجلامعي وتوفر اجلامعة ادلراجات الوهوايية جماتادلراجات الوهوايية واملشاة اتتوفر 

   1800 اجمليموع 

    

 18%   (ED)التعلمي 

ED1  يف  س يةادلرا املواد /اللكيادلراس ية سس بة املقررات اخلاصة ابالس تدامة مقارنة بعدد املقررات

 اجلامعة

300   

ED2 300 سس بة متوي  أأحباث الاس تدامة مقارنة ابلمتوي  اللكي للأحباث   

ED3 300 منشورات الاس تدامة   

ED4  300 فعاليات الاس تدامة   

ED5 300 املنظامت الطلبية اخلاصة ابالس تدامة   

ED6 300 ابالس تدامة اخلاص املوقع اال لكرتوين   

   1800 اجمليموع  

 10.000اجمليموع اللكي  
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 ملحظات

/ أأو  وابلتايل، ال ميكن حساب درجة هذ  الفئات وتستند درجة هذ  الفئات و / أأو املؤرشات ا ىل احلد الأدىن والأقىص لعدد املشاركني. * *

ال بعد أأن يقد  مجيع املشاركني بياتاهتم.  املؤرشات ا 

ذا اارتت "ادليزل احليوي" فقط، در 300×  1/7لك اس تجابة )ابس تثنا  'ال يش '( حتتسب * * ؛ 300×  1/7يه  رتك. ع ى سبي  املثال، ا 

ذا اارتت 'ادليزل احليوي' و 'الطاقة الشيمس    300([ × 1/7( + )1/7( + )1/7ية' و 'الطاقة احلرارية الأرضية' فتكون دررتك يه ])ا 

ذا اارتت TR5)ل  200×  0.25( أأو WS1و EC6)ل  300×  0.25لك اس تجابة )ابس تثنا  'ال يش '( حتتسب * * (. ع ى سبي  املثال، ا 

ذا اارتت  ،300×  0.25"الهتوية الطبيعية" فقط، دررتك  " فتكون لطاقةلورود مدير و " "ا ة الطبيعة ع ى مدار اليو "اس تخدا  اال ضا 

 .300( × 0.25+  0.25دررتك يه )

التنفيذ الأويل" ودرجة "، 300×  0.15، أأما درجة "البتام  قيد اال عداد" يه 0، فا ن درجة "ال يش " يه WR2و WR1ابلنس بة ل  **

×  0.25)مع  300×  0.25[، واحلصول ع ى 6[ و ]5[ و ]4واملعايري ]. ميكنك حتديد أأكرث من خيار واحد لليمؤرشات 300×  0.25يه 

ذا اارتت اخليار ] 300 ذا اارتت اخليارات ]o.25 + (0.25)] × 300[، فا ن درجاتك يه ]4ا ضافية( للك درجة. ع ى سبي  املثال، ا  [ 4. ا 

 .300([ × 0.25+ ) 0.25+  0.25+  0.25[، فا ن درجاتك يه ]6[ و ]5و ]
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 (2ق رمق )ــملح

 حساب البصيمة الكربونية

 

 وهو مجموع اس تخدا  الكوهراب  س نواي والنق  س نواي. كحاةل،ميكن ا ررا  حساب البصيمة الكربونية ع ى أأساس مرحةل احلساب 

 

 حساب جحم الكربون س نواي 

 ا راميل الانبعااثت مقسوما ع ى مساحة املناطق املفتوحة ال راميل عدد الأشخاص

 ات:ملحظ

 مجموع الانبعااثت تأأيت من:

 اس تخدا  الكوهراب  س نواي

 اس تخدا  النق  س نواي

 حساب جحم الكربون:مثال ع ى كيفية 

 مساحة الطابق الأريض لليمبىن ا راميل-مساحة املناطق املفتوحة = مجموع مساحة احلر  اجلامعي 

 اكم  + عدد املوظفني الأاكدمييني واال داريني مجموع الأشخاص = عدد الطلب مبا يف ذكل الطلب بدوا  رزيئ أأو بدوا 

 

 

 اس تخدا  الكوهراب  س نواي 

 انبعااثت اثين أأكس يد الكربون من الكوهراب 

   0.84 ×  (   1000= )اس تخدا  الكوهراب  س نواي يف كيلوواط ساعة / 

 0.84 ×     ( 1000كيلوواط ساعة /  1633286= )

 طن مرتي 1371.96= 

 :ملحظات

ندونيس يا = اس تخدا  الكوهر  كيلوواط ساعة 1633286اب  س نواي يف جامعة ا 

 (carbonfootprint.comهو معام  حتوي  كيلوواط ساعة ا ىل طن مرتي )املصدر:  0.84

 احلافلت( النق  س نواي( 

لس يارة لك ل  = )عدد احلافلت املكوكية يف اجلامعة * مجموع الرحلت خلدمة احلافلت املكوكية لك يو  * مسافة السفر التقريبية

 يو  داا  احلر  اجلامعي فقط )ابلكيلومرتات(
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* 240/100) * 0.01 

= ((15 × 150 × 5 × 240)/100)) × 0.01 

 

 طن مرتي 270=  

 :ملحظات

 هو عدد أأاي  العيم  يف الس نة 240

 (carbonfootprint.comمك للحافةل )املصدر:  100هو املعام  حلساب الانبعااثت ابلطن املرتي للك  0.01

 الس يارات( النق  س نواي( 

* مسافة السفر التقريبية للس يارة لك يو  داا  احلر  اجلامعي فقط )ابلكيلومرتات(  2= )عدد الس يارات اليت تدا  جامعتك * 

 *240/100 * )0.02 

= ((2000 × 2 × 5 × 240)/100)) × 0.02  

 طن مرتي 960=  

 :ملحظات

 هو عدد أأاي  العيم  يف الس نة 240

 (carbonfootprint.comمك للس يارة )املصدر:  100هو املعام  حلساب الانبعااثت ابلطن املرتي للك  0.02

   دراجة تارية()س نواي النق 

لليمركبة لك يو  داا  احلر  اجلامعي فقط  * مسافة السفر التقريبية 2= )عدد ادلراجات النارية اليت تدا  جامعتك * 

 0.01( * 240/100)ابلكيلومرتات( * 

= ((4000 × 2 × 5 × 240)/100)) × 0.01 

 طن مرتي 960=  

 :ملحظات

 هو عدد أأاي  العيم  يف الس نة 240

 (carbonfootprint.comمك لدلراجة النارية )املصدر:  100هو املعام  حلساب الانبعااثت ابلطن املرتي للك  0.01

 ا راميل الانبعااثت س نواي 

 اب  + النق  )حافةل، س يارة، دراجة تارية(= ا راميل الانبعااثت من اس تخدا  الكوهر

1371.96 ( +270+960+960) 

 طن مرتي 3561.96=  

 مساحة املناطق املفتوحة ال راميل عدد الأشخاص 
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 مساحة املناطق املفتوحة

 مساحة الطابق الأريض من املبىن ا راميل-= ا راميل منطقة احلر  اجلامعي  

 =350000 - 75000  

 =275000 

 لأشخاصا راميل عدد ا

 مجموع الأشخاص = عدد الطلب مبا يف ذكل الطلب بدوا  رزيئ أأو بدوا  اكم  + عدد املوظفني الأاكدمييني واال داريني

 =45000  +5000 

 =50000 

 5.5=  275000/50000=  مساحة املناطق املفتوحة ال راميل عدد الأشخاص

 جحم الكربون س نواي 

 املناطق املفتوحة لأراميل عدد الأفراد= مجموع الانبعااثت مقسوما ع ى مساحة 

 =3561.96  /5.5  

 طن مرتي 648= 
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 مرفقـــــــات

 

  8صفحة 

احلد من "  ا ىلوها مت تعديل  ("2015 ا ىل 2014)من  احلد من مواقف الس يارات لليمركبات اخلاصة ع ى مدى الس نوات الثلث املاضية"

 ("2016 ا ىل 2014)من  ع ى مدى الس نوات الثلث املاضيةمواقف الس يارات لليمركبات اخلاصة 

 

 

 25وصفحة  19صفحة 

 متوفر"غري  ولكناس تخدا  احلافلت ممكن " ا ىل وهامت تعديل  "أأو غري معيل ممكنغري اس تخدا  احلافلت  "**

أأو ال ميكن  متاح وجماتا،دا  احلافلت اس تخ " ا ىل وهامت تعديل " اس تخدا  احلافلتأأو ال ميكن  مدفوع،متاح ولكن  اس تخدا  احلافلت ** "

 من الس يارات. اخلاليةاجلامعات وهذا لضامن العداةل يف  "اس تخدا  احلافلت
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