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  العاملي للجامعات؟ مقياس الاس تدامة للتصنيفما هو  .1

 

ندونيس يابدأأت   ،للجامعاتالعاملي  مقياس الاس تدامة للتصنيفابمس ، واملعروفة الحقا 2010تصنيف اجلامعات العاملية يف عام  جامعة ا 

املس تدامة ربامج الهود املس تدامة للحرم اجلامعي. واكن الغرض منه ا جراء دراسة اس تقصائية عىل ش بكة اال نرتنت لعرض اجل وهتدف لقياس 

 يف اجلامعات يف مجيع أأحناء العامل.  والس ياسات

ىل أأن تكون وقد بنينا هذا الرتتيب عىل نطاق واسع حول اال طار املفاهميي للبيئة والاقتصاد واال نصاف. وهتدف مؤرشات التصن  يف والفئات ا 

ن مجع البياانت وتب ذات صةل  وال يتطلب  قدميها بس يط نسبيا  ميع هذه الاوصاف ولقد مصمنا املؤرشات لتكون خالية من التحزي ما أأمكن. ا 

 الأمريكيتني من 18: مقياس الاس تدامة من 2010 عام نسخة يف بدلا   35 من جامعة وتسعني مخس شاركتقد و  من املوظف. وقتا  طويل  

، مما يدل عىل أأن العامل أأحناء مجيع يف بدلا   75 من جامعة 515مت تصنيف  ،2016 عام يفو .أأسرتاليا من 2و أ س يا من 40و أأورواب من 35و

 حيتل املركز الأول والوحيد يف تصنيف اجلامعات من انحية الاس تدامة.  مقياس الاس تدامة

 نوحن .العمل يف الس ياسة لتنفيذ اجلامعات تبذلها اليت اجلهود عىل نركز أأن ونود ".رشااكت عاملية ملس تقبل مس تدام" هو العام هذا موضوعنا

جراءاتنأأخذ بعني الاعتبار    اجلامعي. احلرم اس تدامة لتحسني اجلامعات ا 

 

 . ما يه الأهداف؟ 2

 :ا ىل التصنيف وهيدف

 وجعل املباين اجلامعية صديقة للبيئة التعلمي يف الاس تدامة بشأأن الأاكدميية اخلطاابت يف املسامهة •

 الاس تدامة بأأهداف يتعلق فامي اجلامعة تقوده اذلي الاجامتعي التغيري تعزيز  •

 العامل أأحناء مجيع يف العايل التعلمي ملؤسسات اجلامعي احلرم اس تدامة يف اذلايت للتقيمي أأداة تكون أأن •

بلغ •   اجلامعي احلرم يف الاس تدامة برامج عن واجملمتع واحمللية ادلولية البيئية والواكالت احلكومات ا 

 ؟ من املس هتدف. 3

 .مقياس الاس تدامة 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 مقياس الاس تدامةتمتتع اجلامعات اليت تشارك يف 

 التدويل والاعرتاف ابجلامعة -أأ 

أأرض  عىل الاس تدامة هجود عىل احلصول خلل من والاعرتاف هبا التدويل يف اجلامعة هجود تمني أأن ميكن مقياس الاس تدامة يف املشاركة

ىل الزايرات زايدة املشاركة ويرافق .الواقع  مع املراسلت يف وزايدة الويب، صفحات عىل الاس تدامة بقضية املرتبطة واملواقع اجلامعة، موقع ا 

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

 مثيل لها يس بق مل حضارية حتدايت العامل ويواجه .الاس تدامة قضااي أأمهية حول وخارهجا اجلامعة يف الوعي زايدة عىل املشاركة تساعد أأن ميكن

 والغذاء، املياه ونقص النفط، عىل املعمتدة والطاقة الطبيعية، املوارد واس تغلل ،وارتفاع درجة حرارة الأرض الساكنية، الاجتاهات مثل

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

 املس تدامة، التمنية أأجل من التعلمي جمال يف املبذوةل اجلهود ومقارنة تقيمي يف املساعدة خلل من الوعي زايدة يف العايل التعلمي مؤسسات تلعبه

 .امليدانية الاجامتعية والتوعية ،صديقا  للبيئة اجلامعي احلرم وجعل تدامة،س  امل  وحبوث

 والعمل الاجامتعي التغيري-د

، الن فهم الواقع احلقيقي التغيري لتشجيع تكييفها سيمت املس تقبل يف ولكن الوعي، مس توى رفع حول الأول املقام يف هو مقياس الاس تدامة

ذا يتحول اىل معلجيب أأن   النازةل. العاملية للتحدايت التصدي أأردان ا 

 التواصل -ه

يغورن يف أأعضاء تلقائيا   يصبحون املشاركني مجيع هذه . من خلل الانضامم اىل (اجلامعات لتصنيف العاملية مقياس الاس تدامة ش بكة) ا 

 من العامل أأحناء مجيع يف ال خرين املشاركني مع التواصل عن فضل   الاس تدامة، برانمج بشأأن املامرسات أأفضل تبادل للمشاركني ميكن ،الش بكة

. املعمتدة املضيفة اجلامعات تس تضيفها اليت الوطنيةأأو  اال قلميية العمل وورش ادلويل الاس تدامةملقياس  الس نوية العمل ورشة حضور خلل

 .هبم اخلاصة اجلامعات يف مقياس الاس تدامة حول تقنية معل ورشة ترتيب للمشاركني ميكن

ندونيس يا تُدار هذه الش بكة من قبل   الربامج وتقرتح .ملنصة هتدف اىل تنفيذ خطط الاس تدامة كأمانةمقياس الاس تدامة يف جامعة ا 

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

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

 البحوثمتويل  يف صندوق دوالر أأمرييك $ 48.892.548.416 من أأكرثو  ،طالب 16.500.614 التدريس، هيئة أأعضاء 1.537.789 

 والاس تدامة. لبيئةاب اخلاصة

 املشاركة؟ للجامعات ميكن . كيف5

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

ذا ىل والوصول ادلعوة دعوة عىل للحصول( greenmetric@ui.ac.id) غرين مرتيك اىل امانة اال لكرتوين بريد ارسال ميكن همامت   اكن وا   ا 

خطار سيمتالنظام.  بلغنا بعدم رغبتمك يف املشاركة لظرف ما يتعلق بمك.  .للمشاركة بنا اخلاصة البياانت قاعدة يف ال خرين املشاركني ا  نرجو ا 

هذا وميكنمك املشاركة يف الاس تبيان يف حال رغبمت يف املس تقبل. ومن املفيد لمك تعني خشص هممته التواصل، ويرسان اس تقبال أأي اس تفسار 

 خبصوص الاس تبيان.  

 للجامعات؟ العاملي غرين مرتيك تطوير تصنيف مت . كيف6

نشاء قرار تأأثر  :العوامل من بعدد غرين مرتيك ا 

 املثالية -أأ 

 والتمنية الغذايئ، والأمن واملياه البييئ، والتدهور الطاقة، وأأمن املناخ، وتغري الساكنية، الضغوط :للحضارة املس تقبلية التحدايت تشمل

ن العامة، واملناقشات العلمية البحوث من الكثري من الرمغ وعىل. املس تدامة  أأعامل بدول بعد تلزتم مل العامل أأحناء مجيع يف احلكومات فا 

ندونيس يا جامعة يف املعنيون الأشخاص ويرى. مس تدام ىل التوصل يف للمساعدة ممتزية مباكنة تمتتع اجلامعات أأن ا   بشأأن ال راء يف توافق ا 

 والتعلمي اخلرضاء، واملباين والبيئة، والاقتصاد، اال نصاف،: ثلثيةو  الثليث، السفيل اخلط مثل مفاهمي يشمل وهذا. الرئيس ية العمل جماالت

 . املس تدامة التمنية أأجل من
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 معا   تعمل أأن للجامعات وميكن .عاملنااليت تواجه  الاس تدامة حتدايت مع للتعامل أأداة مبثابة العاملي للجامعات مقياس الاس تدامةتصنيف  يعترب

ماكن اجلامعات املشاركة جماان .  .السلبية البيئية ال اثر من للحد  وهذا العمل غري رحبي واب 

 

 تصنيف غرين ميرتك العاملي للجامعاتهيلك  -ب

 والرتتيب احلالية الاس تدامة تقيمي أأنظمة من بعدد الوعي مع تطويره مت فقد ذكل قامئ، ومع تصنيف نظام أأي عىل مقياس الاس تدامةيعمتد  مل

لهيا مت الرجوع اليت الاس تدامة نظممشلت . و اجلامعي  اذلي التصنيف نظام) غرينشيب للس تدامة، هولس مي جوائز: تصمميال  مرحةل خلل ا 

ندونيس يا يف اخلرضاء املباين جملس مؤخرا   وضعه املس تخدم يف أأمرياك  (LEED) البييئ والتصممي الطاقة يف القيادة نظام عىل قامئا اكن اذلي ا 

 تقرير بطاقة ابمس أأيضا املعروف) للس تدامة اللكية تقريرو ( (STARS) والتقيمي والتتبع الاس تدامة، ونظام ،ومناطق أأخرى من العامل

 البييئ اجلانب ويشمل (.1 الشلك) والاجامتعية والاقتصادية البيئية بعنارصه الثلث: البيئية الاس تدامة مفهوم عمتديُ  عامة، وبصفة (.رضاءخ

 اجلانب ويشمل. والتاكليف الأرابح توفري الاقتصادي اجلانب يشمل حني يف التلوث، ومنع البيئية، واال دارة الطبيعية، املوارد اس تخدام

 .مقياس الاس تدامة عايريتربز يف م الثلثة هذه اجلوانبو . الاجامتعية واملشاركة واجملمتع التعلمي الاجامتعي

 

 

 

 العاملية اجلامعات تصنيفل  اتميز: غرين مرتيك تصممي مرحةل خلل دراس هتا متت اليت اجلامعي الأاكدميي التصنيف نظممشلت  نفسه، الوقت ويف

(THE )تصنيف رويرتز، تومبسون برعاية QS، العاملية للجامعات الأاكدميي التصنيف (ARWU )تونغ جياو ش نغهاي وجامعة نرشهتا اليت 

ٍ(SJTU)، لجامعاتل العاملي ويبومرتيكس وتصنيف (Webometrics)، س بانيا يف كس يك-سيندوك سايربمرتيكس، خمترب نرشها اليت  .ا 

 .2011 عام منذ( IREG) التصنيف رباءخ فريقاملرصد ادلويل لأأعضاء  من واحدةوتعترب جامعة اندونيس يا 

 عقد الأنشطة هذه ومشلت .والاس تدامة التصنيف من لك يف اخلرباء من املساعدة طلبنا مقياس الاس تدامة تصممي من الأوىل املراحل خلل

مقياس عن الأخرية  العمل ورشة عقدت .اخلرضاء واملباين الاس تدامة بشأأن اخلرباء واجامتعات فيديو ومؤمترات اجلامعي التصنيف عن مؤمتر

 فينزياي، فوساكري" اكليفورنيا جامعة نوتنغهام، جامعة جتارهبم: التالية اجلامعات وممثيل رؤساء شارك حيث ،2013 نومفرب 21 يف الاس تدامة

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

 عام يف مث .مؤرشا 34 اس تخدام مت ،2011 عام ويف .التصنيف درجات حلساب امخلس الفئات مضن مؤرشا   23 اس تخدم ،2010 عام ويف

 .الصديق للبيئة اجلامعي احلرم لتقيميمؤرشا  33 واس تخدم" اخلايل من التدخني واخملدرات اجلامعي احلرم" مؤرش مت التخيل عن 2012
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ىل املؤرشات بتقس مي أأيضا مقنا ،2012 عام ويف  تشكيل يف فهيا النظر جيري اليت التغيريات أأحد ويمتثل .التعلمي معايري ذكل يف مبا فئات 6 ا 

 هبذه املتعلقة الأس ئةل من اثنني وقد أأضفنا .الكربونية البصمة هو املوضوع اكن 2015 عام ويف .الاس تدامة جمال يف والبحوث للتعلمي جديدة فئة

ضافة هنجيةامل  تحسنيب  أأيضا ومقنا .املناخ وتغري الطاقة قسم يف املسأأةل تصنيف يف  والنقل ملياهاب تتعلق اليت الفرعية املؤرشات من قليل عدد اب 

جراء ومت .2015 عام  .الاس تدامة قضااي يف اجلديدة الاجتاهات يف النظر خلل من 2016 عام يف املهنجية يف رئييس تغيري ا 

 الواقع والتحدايت -ـج

نشاء من الهدف واكن دراك اجلامعية للس تدامة عاملي تصنيف ا   يطرح أأن شأأنه من وس ياقاهتا وهماهما اجلامعات تنوع أأن قد اس تحدث مع ا 

 ومقدار ومزيانياهتا، ابالس تدامة، والالزتام الوعي مبس توايت يتعلق فامي ختتلف اجلامعات اخلصوص، أأن وجه عىل ،ندرك كناو  .للمهنجية مشالك

 حبيث تصنيف اجلامعات بتحسني ملزتمة مقياس الاس تدامة ولكن معقدة القضااي هذه .كثرية أأخرى وأأبعاد اجلامعي حرهما عىل الأخرض الغطاء

 .للجميع ونزهية مفيدة تكون

 الفريق؟  مه . من7

ندونيس يا، وتتنوع خليفة وخربات أأعضاء الفريق اكلبيئة والاس تدامة،من  مقياس الاس تدامةيدار   قبل فريق حتت ا رشاف رئيس جامعة ا 

 الثقافية.   وادلراسات واال حصاء، وتصممي املدن، املعامرية والهندسة والهندسة، والأنرثوبولوجيا،

 

 ؟. ما يه املهنجية8

 املعايري -أأ 

 للك فئة فامي ييل عرض لفئات التصنيف وعدد النقاط

 

 وترجيحه الرتتيب يف املس تخدمة الفئات 1 اجلدول

 النس بة املئوية للنقاط % الفئة رمق 

 15 (SIالبنية التحتية ) 1

 21 (ESالطاقة والتغيري املنايخ ) 2

 18 (WSالنفاايت ) 3

 10 (WRاملياه ) 4

 18 (TRالنقل ) 5

 18 (EDالتعلمي ) 6

 100 اجملـــــمــــــــــــــــــل

  

 . ( SI5 املثال سبيل عىل) فئةلل  رمزو  رمقب فريد مؤرش لك حتديد مت وقد. 2 اجلدول يف املمنوحة ونقاطها احملددة املؤرشات وتظهر

 2016 عام ترتيب يف اس تخداهما املقرتح والفئات املؤرشات 2 اجلدول

 النس بة  النقاط والفئات املؤرشات رمق

 15%  (SI)البنية التحتية  1

SI1  300 لجامعة لاللكية نس بة الأماكن املفتوحة مقارنة ابملساحة  

SI2  300 نس بة الأماكن املفتوحة مقارنة بساكن احلرم اجلامعي  

SI3  200 داخل احلرم اجلامعي  ناطق املغطاة ابلغاابتامل  
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SI4  200 املناطق املغطاة ابلنبااتت املزروعة  

SI5 300 مناطق امتصاص املياه  

SI6 200 مزيانية اجلامعة للجهود املس تدامة  

  1500 اجملموع 

 21%  (ECالطاقة والتغيري املنايخ ) 

EC1 200 اس تخدام أأهجزة طاقة فعاةل  

EC2 300 اذلكية املباين تنفيذ  

EC3 300 داخل احلرم اجلامعي اس تخدام الطاقة املتجددة  

EC4 نتاج نس بة   300 اجلامعي احلرم ساكن بعدد مقارنة املتجددة الطاقة ا 

EC5 نتاج نس بة   200 س تخدام الطاقة اللكي ابمقارنة  املتجددة الطاقة ا 

EC6 300 تنفيذ املباين اخلرضاء  

EC7 200  غازات انبعااثت خفض برانمج  

EC8 جاميل نس بة   300 اجلامعي احلرم بعدد ساكن مقارنة الكربونية البصمة ا 

  2100 اجملموع 

 18%  (WSالنفاايت ) 

WS1   300 برانمج ختفيض اس تخدام الورق والبلس تك يف احلرم اجلامعي  

WS2  300 برانمج تدوير نفاايت اجلامعة  

WS3 300 معها التعامل يمت اليت السامة النفاايت  

WS4 300 معاجلة النفاايت العضوية  

WS5 300 معاجلة النفاايت غري العضوية  

WS6 300 الصحي الرصف مياه من التخلص  

  1800 اجملموع 

   (WRاملياه ) 

WR1  300 برانمج احلفاظ عىل املياه  

WR2  300 برانمج تدوير املياه  

WR3 200 اس تخدام أأهجزة مياه فعاةل  

WR4 200  مكية مياه الاانبيب املس تخدمة  

  1000 اجملموع 

 18%  (TRالنقل ) 

TR1  200 اجلامعي احلرم بعدد ساكن املركبات )الس يارات وادلراجات( مقارنةنس بة اس تخدام  

TR2 200 اجلامعي احلرم بعدد ساكن نس بة اس تخدام احلافلت مقارنة  

TR3 200 اجلامعي احلرم بعدد ساكن نس بة اس تخدام ادلراجات الهوائية مقارنة  

TR4 200 الس يارات وقوف منطقة نوع  

TR5 200 اجلامعي احلرم يف اخلاصة املركبات خلفض النقل مبادرات  

TR6 ىل 2014 من)الأخرية  س نوات 3 ال خلل اخلاصة للمركبات الس يارات مواقف من احلد   200 (2016 ا 

TR7 300  افلتاحل خدمات  

TR8   300 اسة ادلراجات الهوائية واملشاة مضن احلرم اجلامعي يس  

  1800 اجملموع  

 18%  (EDالتعلمي ) 

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

ED2 300 نس بة متويل أأحباث الاس تدامة مقارنة ابلمتويل 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 اجملموع  

 10.000اجملموع اللكي 

 

 احتساب النقاط-ب

ش ياء أأو للردود عىل مقياس معني.  ميكن يمت احتساب النقاط بشلك رمقي حبيث نمتكن من معاجلة البياانت ا حصائيا . تعترب النقاط مبثابة عد للأ

 .1تفاصيل احتساب النقاط يف امللحق رمق الاطلع عىل 

 املعايري ترجيح-جـ

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

 هتذيب وحتسني أأداة البحث -د

طريقة سرناجع املعايري و  وذلاوحظ وجود بعض أأوجه القصور يف الس نة الثالثة. لتصممي وتنفيذ الاس تبيان فقد لُ  واٍف  مع أأنه مت بذل هجدٍ 

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

 البياانت  تسلمي-هـ

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

لكرتوين بريد بأأيأأيضا   نرحب حنن. و ((STARS والتقيمي والتتبع ظامون وكذكل  ،بك اخلاصة اجلامعة اس تدامة تقيمي من ورقية نسخة أأو ا 

 .جامعتكيف  املقامة الاس تدامة أأنشطة عىل دةلالأ 
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 النتاجئ -و

صدار وسيمت ،2017 أأكتوبر يف للمقاييس الأولية النتاجئ تسلمي يمت أأن املتوقع ومن  .2017 ديسمرب يف الهنائية النتيجة ا 

 

 

 2010جدول توضيحي لتصنيف عام 
 

 

 الانرتنت عىل سواء حد عىل التفصيلية وادلرجات الأساس ية الرتتيب نتاجئ عىل 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 ابلوعي احمليطة املثالية هذه فرزتُ  يف مجموعة خرباء التصنيف العاملية  ا  تعد جامعة ا 

(IREGوقد وقعت عىل الزتامات ) بشأأن 2012 لعام ريو ملؤمتر العايل التعلمي ملؤسسات املس تدامة ابملامرسات املتعلقة تكل مثل املتحدة الأمم 

جنازه يف الش بكة العاملية لل  التمنية ابالشرتاك مع  2012ندوة عام  –( ISCNية املس تدامة للتطوير اجلامعي )من ت املس تدامة. كام عرضنا ما مت ا 

 ُعرض كام (.خرضاء تقرير بطاقة ابمس أأيضا املعروف) للس تدامة املنظامت اليت تراقب بياانت 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، فينزياي، فوساكري" اكليفورنيا جامعة يف  صفحاتو  وأأوراق البحث، واجمللت، تلفة،اخمل  استشهدت الكثري من املقاالت .2013 نومفرب ا 

 الاكزاخس تانية الفارايب جامعة نظمته اذلي الثالث ال س يوية اجلامعات منتدى أأقر ،2014 عام . ويفمقياس الاس تدامةبتقياميت نتاجئ  الويب

 اجلامعية. الاس تدامة ا جناز لتقيمي كأداة الس تخدامه مقياس الاس تدامة ،وأأمليت أأس تاان يف الوطنية
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 .الأوىل التوجهيية وجلنهتا لجامعاتل العاملي تصنيفلل  مقياس الاس تدامة ش بكة نشأأتأ   اسطنبول يف 2017 لعام الثالثة ادلولية العمل ورشة يف

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

وملزيد من املعلومات تفضل بزايرة  .الاس تدامة حتدايت حل يف والرشاكة الس تدامة،اب مس تقبل معنيون قادة وخلق العايل، التعلميالبحث و 

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

 

 . ما يه اخلطط املس تقبلية؟10

النقد البناء عتبار كيفية اجناز الأهداف اخلاصة هبا، وكيف نس تفيد من الاتأأخذ بعني  مقياس الاس تدامةجيب تطوير نسخة جديدة من 

جنازات التعلمي والتمنية املس تدامة، وكيف نأأخذ من خربات املشاركني املتنوعة يف جماالت عديدة. ومن بني الأفاكر احملمتةل البتاكرا ت مس تقبلية وا 

 يف جمال تصنيف اجلامعات:

 حتسني حاةل اجلامعة: تصمم لك جامعة حاةل خاصة هبا بناء  عىل رسالهتا وأأهدافها وخصائصها الرمزية  •

  واملؤرشات. الرئيس ية التصنيف لفئات منفصل بشلك ولكن ،واحد مكجموع فقط ادلرجات توفري يمت نتاجئ حبسب لك فئة: ال •

 

 

 . كيف تتصل 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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 واملعايري(الاس تبيان )املؤرش  

 والنقل ،(WS) والنفاايت ،(EC) املناخ وتغري والطاقة( SI) التحتية البنيةو  من املوقع تتكون ،الاس تبيان يف رئيس ية فئات ست هناك

(TR )والتعلمي (ED.) س ئةل: أأقسام عدة ا ىل الفئات هذه وتنقسم  وفامي ييل رشح تفصييل للأ

 (SI) التحتية البنيةاملوقع  .1

ذا اكنت اجلامعة تس تحق ان  يعطي موقع اجلامعة والبنية التحتية تصورا  أأساس يا  ال سهام اجلامعة يف بيئة خرضاء. ويبدي هذا املؤرش ما ا 

املشارَِكة يك متنح مساحة خرضاء أأكرب مضن بيئة محمية، ويك تطور  فالهدف هو حتفزي اجلامعات لبيئة خرضاء. وعىل هذا صديقةتوصف بأأهنا 

 الطاقة املس تدامة. 

 نوع مؤسسة التعلمي العايل  1.1

 ُُكي  (1)

 مؤسسة تعلمي عايل متخصصة (2)

 املناخ 2.1

 الرجاء اختيار واحدا  من اخليارات التالية اليت تعطي وصفا  للمناخ يف منطقتك 

 اس توايئ رطب  (1)

 اس توايئ رطب وجاف  (2)

 ه قاحل ش ب (3)

 قاحل  (4)

 متوسطي  (5)

 رطب ش به اس توايئ  (6)

 ساحيل غريب حبري  (7)

 قاري رطب  (8)

 ش به قطيب  (9)

  اجلامعي احلرم عدد مواقع 3.1

ذا اجلامعة ملواقع اال جاميل العدد ذكر يرىج ،املثال سبيل الرجاء ادراج عدد املواقع اخملتلفة اليت توجد هبا مباين للجامعة لأغراض ااكدميية، عىل  ا 

 الرئييس. اجلامعي احلرم عن املنفصةل املدن أأو والبدلات املناطق خمتلف املباين يف بعض امعتكجل اكن

جابة ذا أأنه ملحظة يرىج أأدانه، الأس ئةل عن لل   املواقع هذه صفت خيارات/خيار حتديد يرىج اجلامعي، احلرم يف موقع من أأكرث دليك اكن ا 

  .وجه أأفضل عىل

 . موقع اجلامعة الرئييس 4.1

 :التالية اخليارات من واحد اختيار الرجاء

 الريف (1)

 الضوايح (2)

 موقع حرضي (3)

 مركز املدينة  (4)

 منطقة مباين مرتفعة  (5)



 

          |12 

 (.مربع مرت) الرئييس اجلامعي احلرم منطقة . مجموع5.1

 ال .أأاكدميية أأنشطة فهيا جتري اليت تكل فقط يه اال جاملية املساحة تكون أأن املتوقع ومن (.املربع ابملرت) اجلامعات مساحة ا جاميل ذكر يرىج

ال املناطق من وغريها واحلقول الغاابت حساب ميكن ذا ا    .أأاكدميية لأغراض تس تخدم اكنت ا 

 (مربع مرت) الرئييس اجلامعي احلرم الأريض ملبىن مساحة الطابق . مجموع6.1

  .اجلامعة مباين من الأول للطابق اال جاملية املساحة توفري خلل املباين من تشغلها اليت املنطقة عن معلومات تقدمي يرىج

 (مربع مرت) الرئييس اجلامعي احلرم مباين مساحة ا جاميل. 7.1

 يف بك اخلاصة اجلامعة مباين من الأريض الطابق من اال جاملية املساحة توفري خلل من املباين، تشغلها اليت املنطقة عن معلومات تقدمي يرىج

 .الرئييس اجلامعي احلرم

 (مربع مرت) اذلكية الابنية منطقة . مجموع8.1

جاميل عن معلومات تقدمي يرىج  أأن وينبغي .بك اخلاصة لجامعةل اذلكية املباين من( الأخرى والأرضيات الأريض الطابق ذكل يف مبا) املساحة ا 

ن .للطاقة موفرة بأأدوات جمهزا اذليك املبىن يكون جناز ا   مثل) منتجني شاغلهيا من جتعل مفيدة بناء خدمات يقدم مقياس هو اذلكية املباين ا 

ىل وما الصحي، والرصف املادي، والأمن الهواء، ونوعية احلرارية، والراحة اال ضاءة، حداث تلكفة بأأقل اذلكية املباين توفري وينبغي (.ذكل ا   وا 

 .املبىن حياة دورة عىل مفيد بييئ أأثر

 (مربع مرت) الس يارات وقوف مساحة . ا جاميل9.1

 .جوجل خرائط ابس تخدام هذا حصة من التحقق ميكنك .جامعتك يف الس يارات موقف ا جاميل عن معلومات تقدمي يرىج

 . املساحة املغطاة ابخلضار عىل شلك غابة 10.1

 كبري وعدد الكبرية، لأجشاراب مغطاة كبرية مساحة) غابة شلك يف النبايت الغطاء يف املغطاة اجلامعي احلرم يف للمنطقة املئوية النس بة تقدمي يرىج

 .اللكي اجلامعي احلرم مبساحة مقارنة( احلفاظ عىل الطبيعة لأغراضمن اخلضار  كثيفة كتةل أأو

 . املساحة املغطاة ابلنبااتت املزروعة11.1

 والزراعة اخلرضاء، والأسطح واحلدائق املروج وتشمل) املزروعة النبااتت تغطهيا اليت اجلامعي احلرم يف للمنطقة املئوية النس بة تقدمي يرىج

 .اللكي اجلامعي احلرم مبساحة مقارنة( النبايت الغطاء لأغراض ادلاخلية

 (مربع مرت) املزروعة والنبااتت الغاابت بانب املياه المتصاصاخملصصة  اجلامعي احلرم يف املساحة . مجموع12.1

 بك اخلاص اجلامعي احلرم يف( اخل اخلرسانية، الكتةل العشب، الأرض، املثال، سبيل عىل) املتقابةل غري للأسطح املئوية النس بة تقدمي يرىج

ىل مئوية كنس بة املاء المتصاص جاميل ا   .املوقع مساحة ا 

 . عدد الطلب 13.1

 او عرب الانرتنت. املنتظمنيعدد الطلب املسجلني )دوام جزيئ أأو اكمل( .أأ. عدد الطلب 13.1

 أأذا اكنت اجلامعة قد حسبت عد الطلب الفعال فالرجاء تزويدان هبذا الرمق. 

 .ب. عدد الطلب املسجلني يف التعلمي الالكرتوين13.1

 .ما هو عدد الطلب املسجلني يف التعلمي الالكرتوين يف جامعتك

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

 . مزيانية اجلامعة جلهود الاس تدامة 15.1

ىل والاس تدامة البيئة مزيانية حلساب املئوية النس بة تقدمي يرىج جاميل ا   اجلامعة. مزيانية ا 

 (ECالطاقة والتبدل املنايخ ) .2

ن  املؤرشات من العديد حندد اس تبياننا يف .الرتتيب هذا يف الرتجيح الاعىل ذو املؤرش هو املناخ تغري وقضااي الطاقة ابس تخدام اجلامعة اهامتم ا 

 املتجددة، الطاقة اس تخدام س ياسة ذيك، بناء/  البناء أأمتتة/  اذليك البناء وتنفيذ للطاقة، املوفرة الأهجزة اس تخدامالبالغ الأمهية مثل  اجملال لهذا

جاميل  وس ياسة أ اثره، من والتخفيف املناخ تغري مع التكيف وبرانمج اخلرضاء، املباين عنارص الطاقة، عىل احلفاظ برانمج الكهرابء، اس تخدام ا 

 يف املبذوةل اجلهود من تزيد أأن اجلامعة من يتوقع املؤرشات، هذه ا طار ويف .الكربون وبصمة احلراري، الاحتباس غازات انبعااثت خفض

 .والطاقة الطبيعة مبوارد أأكرث هتمت وأأن بناءها، يف الطاقة اس تخدام كفاءة جمال

 التقليدية الأهجزة بدال  من للطاقة املوفرة الأهجزة اس تخدام. 2.1

 ،للطاقة اال لكرتونية لأهجزةملدى توفري ا تصنيف اس تخدام املثال سبيل عىل) اال ضاءة تركيبات/  للطاقة املوفرة الأهجزة اس تخدام مدى ويشمل

 ((LEDاس تخدام ملبات توفري الطاقة 

 الرجاء اختيار واحد مما ييل: 

 يشء ال[ 1

 ٪20 من أأقل[ 2]

[3 ]20 ٪- 40٪ 

 [4 ]40 ٪- 60٪ 

[5 ]60 ٪- 80٪ 

[6 ]80 ٪- 100٪ 

 اذليك البناء برانمج . تنفيذ2.2

 ُ  اس تخدام استيعاب أأجل من الربانمج تطبيق يف رمسي هجد وجود أأنه عىل هذا عرفيرىج حتديد مرحةل تنفيذ املباين اذلكية يف جامعتك. وي

 الرجاء اختيار واحد مما ييل:  لك الأهجزة املوفرة للطاقة.

 يشء ال[ 1]

 (املفصل الهنديس التصممي مرحةل أأو اجلدوى دراسة مثل) اال عداد قيد برانمج( 2)

 (املقاولمت التعاقد مع  املثال، سبيل عىل) الأويل التنفيذ يف الربانمج[ 3]

جاميل من٪ 30 من أأقل يف نفذت[ 4]  املبىن مساحة ا 

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

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

 عنارص ومراقبة لرصد املعامرية الهندسة من يتجزأأ  ال جزءا  ويعد  ابلش بكة، متصةل تكنولوجيا اس تخدام أأنه عىل اذليك املبىن تعريف وميكن

 .واملباين والنظم املس تخدمني بني املعلومات لتبادل البنايئالتصممي 
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 املتجددة الطاقة اس تخدام . س ياسة3.2

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

 :وات كيلو

 يشء ال( 1)

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

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

 (واط كيلو يف القدرة توفري) الشمس 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) مائية/الكهر الطاقة[ 7]

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

 . اس تخدام الكهرابء يف العام 4.2

جاميل تقدمي يرىج  مجيع يف املس تخدمة( KWH/  ساعة وات كيلو يف) بأأمكلها اجلامعة يف املاضية 12 ال الأشهر يف املس تخدمة الطاقة ا 

 .اخل اجلامعية، اخملتربات وتشغيل والتربيد والتدفئة اال ضاءة مثل الأغراض

نتاج . نس بة5.2  س نواي الطاقة اس تخدام ا جاميل ا ىل املتجددة الطاقة ا 

ىل املتجددة الطاقة منتجات نس بة ذكر يرىج جاميل ا   س نواي. الطاقة اس تخدام ا 

 :التالية اخليارات أأحد حتديد يرىج

 يشء ال [1]

 ٪20 من أأقل[ 2]

[3 ]20 ٪- 40٪ 

[4 ]40 ٪- 60٪ 

[5 ]60 ٪- 80٪ 

[6 ]80 ٪- 100٪ 
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 والتجديد البناء س ياسات مجيع يف مبني هو كام اخلرضاء املباين تنفيذ . عنارص6.2

الرجاء اختيار واحد أأو أأكرث  .جامعتك يف والتجديد البناء س ياسة يف املبني النحو عىل اخلرضاء املباين تنفيذ عنارص عن معلومات تقدمي يرىج

 مما ييل:

ذا اخليار هذا حتديد يرىجال يشء.  [1]  .جامعتك يف اخلرضاء لمباينل  تنفيذ هناك يكن مل ا 

ذا اخليار هذا حتديد يرىج .الطبيعية الهتوية[ 2]  .الهواء دوران من أأجل جامعتك يف الطبيعية الهتوية اس تخدام مت ا 

ذا اخليار هذا حتديد يرىجاس تخدام اال ضاءة الطبيعة عىل مدار اليوم.  [3]  الهنار خلل لل ضاءة يويم ملصدر يس تخدم الطبيعي الضوء اكن ا 

 .ممكنا   ذكل اكن ُكام

ذا اخليار هذا حتديد يرىج .لطاقةلربانمج ا مدير وجود[ 4]  .لطاقةاكن دلى اجلامعة مديرا  لربانمج ا ا 

ذا اخليار هذا حتديد يرىج .اخلرضاء املباين وجود[ 5]   .أأخرض مبىن عىل حتتوي جامعتك اكنت ا 

 الاحتباس احلراري  غازات انبعااثت ختفيض برانمج. 7.2

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

 يشء ال [1]

 اال عداد قيد الربانمج[ 2]

 الأويل التنفيذ يف الربانمج[ 3]

 اخملتربية الغازات/  ثلجة/  التكييف نظام يف نفذت[ 4]

 (والتربيد الهواء وتكييف والهتوية احلرارة)

 (املرتي ابلطن املاضية، شهرا 12 ال خلل الكربون أأس يد اثين انبعااثت) الكربون انبعااثت ا جاميل تقدمي . يرىج8.2

جاميل تقدمي يرىج  الأطباق مثل الثانوية الكربون ومصادر اجلوية الرحلت من الكربونية البصمة استبعاد يرىج .جامعتك يف الكربونية البصمة ا 

 يرىج الكربون، انبعااثت حساب مكعيار www.carbonfootprint.com من الكربونية لبصمةل  حاس بة أ ةل اس تخدام ميكنك .وامللبس

 يرىج جلامعتك، الكربون بصمة حساب ملعرفة كيفية املثال سبيل عىل .علهيا الاعامتد ميكنك اليت الكربونية البصمة عنارص ملعرفة املوقع زايرة

ىل الرجوع  .(امللحق ا 

 (WSالنفاايت ). 3

عادة النفاايت معاجلةتعترب أأنشطة   احلرم يف والطلبة اجلامعة موظفي أأنشطة شأأن ومن .مس تدامة بيئة خلق يف رئيس ية عوامل التدوير وا 

 برانمج ومن ذكل اجلامعة، اهامتمات بني من النفاايت عاجلةاخلاصة مب الربامج تكون أأن ينبغي وذلكل النفاايت، من الكثري تنتج أأن اجلامعي

عادة عادة ،التدوير ا   احلد س ياسةاجملاري و  من والتخلص ،العضوية غري النفاايت ومعاجلة ،العضوية النفاايت ومعاجلة ،السامة النفاايت تدوير وا 

 .اجلامعي احلرم يف والبلستيك الورق اس تخدام من
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 اجلامعي احلرم يف والبلستيك الورق اس تخدام من للحد . س ياسة1.3

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

 يشء ال [1]

 الطباعة عىل وهجني  برانمج( 2)

 الأكواب  اس تخدام[ 3]

 للتدوير قابةل أأكياس اس تخدام[ 4]

 الرضورة عند الطباعة[ 5]

عادة . برانمج2.3  اجلامعية النفاايت تدوير ا 

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

 يشء ال [1]

 (النفاايت من٪ 25 من أأقل) جزيئ[ 2]

 (النفاايت من ٪50- ٪25) جزيئ[ 3]

 (النفاايت من٪ 50 من أأكرث) واسعة[ 4]

 معها التعامل يمت اليت السامة النفاايت. 3.3

ذا   منفصل، بشلك تعاجل السامة النفاايت اكنتيرىج حتديد اخليار اذلي يعكس كيفية تعامل اجلامعة مع النفاايت السامة. وهذا يشمل ما ا 

  .معمتدة أأو خارجية معاجلة رشاكت وتوجهييا اىل تصنيفها طريق عن املثال سبيل عىل

 يمت التعامل معها  مل[ 1]

 مت جردها واحتواهئا بشلك جزيئ [ 2]

 والتعامل معها ابلاكمل واحتواؤها مت جردها[ 3]

 العضوية النفاايت . معاجلة4.3

يرىج اختيار الطريقة املثىل  (.النباتية واملواد اخلرضوات من التخلص القاممة، املثال سبيل عىل)يف جامعتك  العضوية معاجلة النفاايت طريقة

 اليت تتعامل هبا جامعتك مع النفاايت العضوية

 القاء النفاايت يف مكب مفتوح  [1]

 نفاايت متحوةل اىل سامد جزيئ [ 2]

 نفاايت متحوةل اىل سامد جزيئ ومس تخدم [ 3]

  سامد ُكي ومس تخدمنفاايت متحوةل اىل[ 4]

 وخارجيا داخليا يس تخدم اكمل، سامد[ 5]
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 العضوية غري النفاايت . معاجلة5.3

يرىج اختيار الطريقة املثىل اليت  (.اخل املعادن، البلستيك، املهمل، الورق القاممة، مثل)يف جامعتك  العضوية غري معاجلة النفاايت طريقة

 العضويةتتعامل هبا جامعتك مع النفاايت غري 

 تدفن يف ماكن مفتوح [ 1]

 تفريغ موقع ا ىل اجلامعي احلرم من تُأأخذ[ 2]

 ٪(50 من أأقل) جزئيا تدويرها أأعيد[ 3]

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

 الصحي الرصف مياه من . التخلص6.3

 الرصف من الأكرب اجلزء من التخلص كيفية يصف خيار حتديد يرىج .جامعتك يف الصحي الرصف ملعاجلة الرئيس ية الطريقة وصف يرىج

 الصحي:

  معاجلة دون مهنا التخلص مت[ 1]

 الصحي للرصف خزان يف فردي بشلك معاجلهتا متت[ 2]

 مهنا التخلص قبل املركزية املعاجلةمتت [ 3]

 التدوير ال عادة متت معاجلهتا[ 4]

 (WR. املياه )4

 املياه، اس تخدام من تقلل يك اجلامعات حث هو ذكل من والهدف .مقياس الاس تدامة يف همم مؤرش هو اجلامعي احلرم يف املياه اس تخدام

عادة برانمج املياه، عىل احلفاظ ومن بني هذه املعايري: برانمج  .البيئة احلاضنة وحامية وتزيد من برامج احلفاظ عىل املياه،  املياه، تدوير ا 

 .املس هتلكة ومعاجلة املياه اس تخدام معدات موفرة للمياه،

 املياه حفظ برانمج تنفيذ .1.4

 سبيل عىل)يرىج حتديد اخليار اذلي يصف الوضع احلايل جلامعتك واذلي يشمل الربانمج املهنجي والرمسي دلمع برانمج احلفاظ عىل املياه 

دارة نظام املثال  ( املياه خزاانتو  ،الأمطار حصاد ونظام ،البحرية ا 

 يشء ال [1]

 (والرتقية اجلدوى دراسة مثل) اال عداد قيد برانمج[( 2)]

 (ةالاكمن املياه موارد عىل للمحافظة الأويل القياس مثل) الأويل التنفيذ يف الربانمج[ 3]

 الأمطار حصاد أأنظمة يف نفذت[ 4]

 الأريض املياه خزان يف نفذت[ 5]

 بركة أأو حبرية يف نفذت[ 6]
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 املياه تدوير ا عادة برانمج . تنفيذ2.4

 تدويرها املعاد املياه اس تخدام مثل)يرىج حتديد اخليار اذلي يصف الوضع احلايل جلامعتك واذلي يشمل الس ياسة الرمسية لربانمج تدوير املياه 

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

 يشء ال [1]

 (املياه اس تخدام يف الكفاءة ذات الأهجزة اختيار أأولوية حتدد املثال، سبيل عىل) اال عداد قيد برانمج[ 2]

 (احملمتةل املياه تدوير ال عادة الأويل القياس مثل) الأويل التنفيذ يف الربانمج( 3)

 احلديقة رش لنظام تدويرها املعاد املياه اس تخدام يمت[ 4]

 يف امحلامات تدويرها املعاد املياه اس تخدام يمت[ 5]

 التربيد نظام يف تدويرها املعاد املياه اس تخدام يمت[ 6]

 

 . اس تخدام الأهجزة املوفرة للمياه3.4

 اس تخدام املثال، سبيل عىل)تُس تخدم الأهجزة املوفرة للمياه بدال من الأهجزة التقليدية. وهذا يشري اىل مدى اس تخدام الأهجزة املوفرة للمياه 

 . الرجاء اختيار واحد مما ييل: (امحلامات عالية الكفاءةوأأهجزة  ،ال يل عن طريق حساس التحمكذات  اليدين غسل حنفية

 يشء [ ال1]

 (املياه اس تخدام يف الكفاءة ذات الأهجزة اختيار أأولوية حتدد املثال، سبيل عىل) اال عداد قيد برانمج[ 2]

 ٪25 من أأقل[ 3]

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

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

 ٪75 من أأكرث املثبتة للمياه املوفرة الأهجزة[ 6]

 

 املس تخدمة  . مكية املياه املعاجلة4.4

ىل اال شارة يرىج  للمياه املس هتلكة املصادر بميع مقارنة الأانبيب نظام من( الأمطار مياه خزان مثل) املس هتلكة الاانبيب ياهمل  املئوية النس بة ا 

  .جامعتك يف
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  داخل اجلامعة النقل-5

، ذكل لأن س ياسة النقل املس تخدمة للحد من عدد يف اجلامعة يلعب نظام النقل دورا هاما عىل مس توى انبعااثت الكربون ومصادر التلوث

ب ، واس تخدام حافلت احلرم اجلامعي وادلراجات تعمل عىل اجياد بيئة حصية. كام أأن تكل الس ياسة تشجع الطلاتاجلامعمن الس يارات يف 

، وجتنب اس تخدام الس يارات اخلاصة. وس يؤدي اس تخدام وسائل النقل العام الصديقة للبيئة ة التدريس عىل التجولواملوظفني وأأعضاء هيئ

ىل اخنفاض نس بة الكربون داخل احلرم اجلامعي.  ا 

 

 عدد الس يارات اليت متتلكها جامعتك.. 5-1

 .متوسط عدد الس يارات اليت متلكها جامعتك فضل أأذكر

 

 . عدد الس يارات اليت تدخل اجلامعة يوميا5-2

عينة متوازنة، مع الأخذ بعني الاعتبار مدة الفصل ادلرايس وفرتات  بناء عىلمتوسط عدد الس يارات اليت تدخل اجلامعة يوميا  فضل أأذكر

 .العطلت

 

 . عدد ادلراجات النارية اليت تدخل اجلامعة يوميا5-3

عينة متوازنة، مع الأخذ بعني الاعتبار مدة الفصل ادلرايس  بناء عىلمتوسط عدد ادلراجات النارية اليت تدخل اجلامعة يوميا  فضل أأذكر

 .وفرتات العطلت

 

 احلرم اجلامعي يوميا داخل. عدد احلافلت اجلامعية اليت يمت تشغيلها 5-4

احلافةل اجلامعية ميكن أأن تكون حافةل كبرية أأو س يارة متعددة  ،اجلامعياحلرم  داخل يومياعدد احلافلت اجلامعية اليت يمت تشغيلها  فضل أأذكر

 يف اجلامعة. يمت تشغيلهاالأغراض أأو حافةل صغرية 

  

  اجلامعي احلرم داخل تعمل حافةل لك راكب عدد. متوسط 5-5

 .يف الرحةل الواحدة امعةاجل داخل تعمل حافةل لك راكب عددمتوسط  فضل أأذكر

 

 . ا جاميل عدد الرحلت اليت تقوم هبا احلافلت اجلامعية يوميا5-6

جاميل عدد الرحلت اليت تقوم هبا احلافلت اجلامعية يوميا فضل أأذكر   .ا 

 . عدد ادلراجات املوجودة يف احلرم اجلامعي يف اليوم العادي5-7

متوسط عدد ادلراجات املوجودة يف احلرم اجلامعي يف اليوم العادي واليت تشمل الك من تكل اليت متلكها اجلامعة وادلراجات  فضل أأذكر

فراد  .اململوكة 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 ممنوع [4]

 

 (.2016-2014س نوات ) 3. س ياسة النقل مصممة للحد من أأو تقليل أأماكن انتظار الس يارات يف احلرم اجلامعي يف غضون 5-9

ىل احلد من أأو تقليل مناطق وقوف الس يارات يف  نقليرىج اختيار احلاةل اليت تعكس الوضع احلايل جلامعتمك فامي يتعلق بتوافر س ياسة  هتدف ا 

 احلرم اجلامعي. يرىج حتديد أأفضل اخليارات اليت تصف جامعتك من بني البدائل التالية:

 ال يوجد [1]

 الربانمج قيد الاعداد [2]

 الربانمج يف مراحل التنفيذية الأوىل [3]

 % 10انتظار الس يارات بأأقل من تقليل أأماكن  [4]

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

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

 

 أأو تقليل املركبات اخلاصة داخل احلرم اجلامعي ،مبادرات النقل للحد من. 5-10

ىل احلد من أأو تقليل املركبات اخلاصة داخل  نقليرىج اختيار احلاةل اليت تعكس الوضع احلايل جلامعتمك فامي يتعلق بوجود مبادرات  هتدف ا 

 احلرم اجلامعي. يرىج حتديد أأفضل اخليارات اليت تصف جامعتك من بني البدائل التالية:

 ال يوجد [1]

 رسوم انتظار الس يارات مرتفعة [2]

 مشاركة الس يارة [3]

 داخل احلرم اجلامعيوجود حمطة مرتو/ترام/حافلت  [4]

 داخل احلرم اجلامعيتوافر خدمات املرتو/الرتام/احلافلت  [5]
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 النقل ابحلافلت داخل احلرم اجلامعي. خدمات 5-11

ذا اكنت الرحةل جمانية أأو مدفوعة. يرىج حتديد أأفضل اخليارات اليت للرحلت احلافلت يرىج وصف حاةل توافر  داخل احلرم اجلامعي وعام ا 

 تصف جامعتك من بني البدائل التالية:

 متوفرغري  ولكناس تخدام احلافلت ممكن  [1]

 ، ولكن مدفوعمتاحاس تخدام احلافلت  [2]

 احلافلتاس تخدام أأو ال ميكن  متاح وجماان،اس تخدام احلافلت  [3]

 

 داخل احلرم اجلامعيواملشاة  الهوائية. س ياسة اس تخدام ادلراجات 5-12

يرىج حتديد أأفضل اخليارات اليت تصف جامعتك من  اجلامعي،داخل احلرم مدى ادلمع اذلي يلقاه اس تخدام ادلراجات أأو امليش  فضل أأذكر

 بني البدائل التالية:

 احلرم اجلامعيداخل  دلراجات واملشاةاال تتوفر  [1]

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

 داخل احلرم اجلامعي راجات الهوائية واملشاةادلتتوفر  [3]

 وتوفر اجلامعة ادلراجات الهوائية جماان اجلامعي،داخل احلرم  دلراجات الهوائية واملشاةاتتوفر  [4]

 

 )ابلكيلومرت( للمركبات داخل احلرم اجلامعي فقطاملسافة املقطوعة . 5-13

 )ابلكيلومرت( يرىج حتديد املسافة املقطوعة للمركبات )حافةل/س يارة/دراجة انرية( داخل احلرم اجلامعي فقط

 

 التعلمي-6

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

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

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

أأن يسامه بشلك مبارش أأو غري مبارش يف زايدة الوعي  درايس ميكنصةل ابلبيئة والاس تدامة أأو ُكهيام معا، وفقا حلاةل جامعتك. أأي مقرر 

 واملعرفة املتعلقة ابلبيئة والاس تدامة ميكن أأن يؤخذ بعني الاعتبار.
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 ادلراس ية املقدمة املواد / ادلراس ية اجاميل عدد املقررات. 6-2

مدى تقدم اجلامعة  أأيوسوف تس تخدم هذه املعلومات لتحديد اىل  جامعتك،يف املقدمة  ادلراس ية املواد /اجاميل عدد املقررات ادلراس ية 

 الاس تدامة يف التعلمي والتعمل يف جامعتكودراس ية لها علقة ابلبيئة  وحدات /مقررات

 

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

 كتابة املبالغ للس نوات الثلث الأخرية( يريج)س نواي متوسط املبالغ اخملصصة لمتويل أأحباث البيئة والاس تدامة يرىج حتديد 

 

 اجاميل املبالغ اخملصصة للبحوث بشلك عام )ابدلوالر الأمرييك(. 6-4

)ابدلوالر الأمرييك( خلل الثلث الس نوات الأخرية، وسوف تس تخدم هذه س نواي متوسط اجاميل املبالغ اخملصصة للبحوث بشلك عام  

 املعلومات حلساب النس بة املئوية بني املبالغ اخملصصة لبحوث البيئية والاس تدامة اىل املبالغ اخملصصة للبحوث بشلك عام

 

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

خلل الثلث  الأحباث املنشورة)فضل اذكر عدد  ة والاس تدامةعدد الأحباث وادلراسات العلمية املنشورة واملتعلقة ابلبيئيرىج حتديد 

 الس نوات الأخرية(

 

 عدد الأنشطة والفعاليات العلمية املتعلقة ابلبيئة والاس تدامة . 6-6

ورش معل، أأخل( اليت مت تنظميها أأو اس تضافهتا  ،علمية )مؤمتراتعدد الأنشطة والفعاليات العلمية املتعلقة ابلبيئة والاس تدامة يرىج حتديد 

 ل الثلث الس نوات الأخرية()فضل اذكر متوسط عدد الأنشطة والفعاليات اليت اقميت س نواي خل جامعتك

 

 عدد الهيئات الطلبية املتعلقة ابلبيئة والاس تدامة . 6-7

 الطلب واعضاء هيئة التدريس واجلامعة  ىلقة ابلبيئة والاس تدامة عىل مس تو عدد الهيئات الطلبية املتعيرىج حتديد 

 

 . وجود موقع الكرتوين تديره اجلامعة خاص ابلبيئة والاس تدامة6-8

ذا اكنت جامعتك دلهيا موقع للس تدامة عىل ش بكة اال نرتنت، يرىج  التفصيلية من موقع اجلامعة  وبعض املعلوماتاملوقع  تزويدان بعنوانا 

 . والاس تدامةلتثقيف الطلب واملوظفني، فضل عن موافاتنا ببعض املعلومات عن أأحدث الفعاليات والأنشطة املتعلقة بربامج البيئة 
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 (1ق رمق )ـــملح

 ميكن وصف احتساب النقاط عىل النحو التايل: 

 النس بة  ادلرجة النقاط املؤرشات والفئات رمق

 15%   (SI)البنية التحتية  1

SI1 300 نس بة الأماكن املفتوحة مقارنة ابملساحة اجلامعة اللكية   

SI2  300 نس بة الأماكن املفتوحة مقارنة بساكن احلرم اجلامعي   

SI3 200   احلرم اجلامعيغاابت داخل املناطق املغطاة ابل   

SI4  200 املناطق املغطاة ابلنبااتت املزروعة   

SI5 300 مناطق امتصاص املياه   

SI6 200 مزيانية اجلامعة للجهود املس تدامة   

   1500 اجملموع  

 21%   (EC)ري املنايخ الطاقة والتغ 

EC1  200 أأهجزة طاقة فعاةلاس تخدام   

  0          ال يشء 

    200×0.15  % 20أأقل من 

ىل 20من    200×0.25   % 40% ا 

  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 يشء 

    300× 0.15  برانمج قيد اال عداد )مثل دراسة اجلدوى أأو مرحةل التصممي الهنديس املفصل( 

    300× 0.25  الربانمج يف التنفيذ الأويل )عىل سبيل املثال، مت التعاقد مع البنَّاء( 

جاميل مساحة املبىن  30نفذت يف أأقل من    300× 0.50  ٪ من ا 

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

جاميل مساحة املبىن70نفذت يف أأكرث من    300× 1.00  ٪ من ا 

EC3 300 الطاقة املتجددة   

  0         ال يشء 

  300× 1/7  ادليزل احليوي 

  300× 1/7  الكتةل احليوية 

  300× 1/7  الطاقة الشمس ية 

  300× 1/7  الطاقة احلرارية الأرضية 

  300× 1/7   طاقة الرايح 

  300× 1/7  الطاقة الكهر/مائية

  300× 1/7  امجلع بني احلرارة والطاقة

EC4 نتاج الطاقة املتجددة مقارنة بعدد ساكن احلرم اجلامعي    300 نس بة ا 

EC5  نتاج الطاقة املتجددة مقارنة ابس تخدام    200 الطاقة اللكينس بة ا 

  0  ال يشء 

    200× 0.15  % 20أأقل 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 اخلرضاء   

  0  ال يشء     

  300× 0.25  الهتوية الطبيعية

  300× 0.25   اال ضاءة الطبيعة عىل مدار اليوماس تخدام 

  300× 0.25  لطاقةلوجود مدير 

  300× 0.25  باين اخلرضاءوجود امل 

EC7 200 برانمج خفض انبعااثت الغازات   

  0  ال يشء

  200× 0.33  برانمج قيد اال عداد )مثل دراسة اجلدوى أأو مرحةل التصممي الهنديس املفصل( 

  200× 0.66  الربانمج يف مراحل التنفيذ الأويل )قياس اويل خلفض انبعااثت الغازات( 

  HVAC         1.00 ×200)مت تنفيذ الربانمج )عىل سبيل املثال يف نظام 

EC8 جاميل البصمة الكربونية مقارنة بعدد ساكن احلرم اجلامعي    300 نس بة ا 

   2100 اجملموع 

 18%   (WS)النفاايت  

WS1  300 برانمج ختفيض اس تخدام الورق والبلستيك يف احلرم اجلامعي   

  0  ال يشء

  300× 0.25  وجود س ياسة للطباعة عىل الوهجني

  300× 0.25  اس تخدام الأكواب

  300× 0.25  أأكياس قابةل للتدوير اس تخدام 

  300× 0.25  الطباعة عند الرضورة 

WS2 300 برانمج تدوير نفاايت اجلامعة   

  0  ال يشء

  300× 0.33  % من النفاايت( 25زيئ )أأقل من ج

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

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

WS3 300 النفاايت السامة اليت يمت التعامل معها   

  0  معها يمت التعامل ال

  300× 0.5   التعامل معها ومعاجلهتا جزئيايمت

  300× 1.00  مل معها ومعاجلهتا بشلك اكمليمت التعا

WS4 300 معاجلة النفاايت العضوية   

  0  القاء النفاايت يف مكب مفتوح 

  300× 0.25  نفاايت متحوةل اىل سامد جزيئ

  300× 0.5  نفاايت متحوةل اىل سامد جزيئ ومس تخدم

  300× 0.75  نفاايت متحوةل اىل سامد ُكي ومس تخدم

  300× 1.00  سامد اكمل، يس تخدم داخليا وخارجيا

WS5 300 معاجلة النفاايت غري العضوية   

  0  مت حرقها يف أأماكن مفتوحةي

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

  300× 0.66        %(50بشلك جزيئ )أأقل من يعاد تدويرها 
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  300× 1.00  (   50يعاد تدويرها بشلك اكمل )أأكرث من 

WS6 300 التخلص من مياه الرصف الصحي   

  0  يمت ترصيفها دون معاجلة

  300× 0.33  دي داخل خزاانت الرصف الصحي  تعاجل بشلك فر 

  300× 0.66  ة قبل التخلص مهنا       معاجلة مركزي

عادة التدوير  معاجلة مياه الرصف    300× 1.00  الصحي قبل ا 

   1800 اجملموع 

 10%   (WR)املياه  

WR1 300 برانمج احلفاظ عىل املياه   

  0  ال يشء

    300× 0.15  برانمج قيد اال عداد )مثل دراسة اجلدوى أأو مرحةل التصممي الهنديس املفصل( 

    300× 0.25   ل، مت التعاقد مع البنَّاء(التنفيذ الأويل )عىل سبيل املثا الربانمج يف

    300× 0.25  يف نظام جتميع الامطار نفذت

    300× 0.25  يف خزاانت املياه اجلوفية نفذت

    300× 0.25  يف حبرية كبرية او صغرية نفذت

WR2  300 برانمج تدوير املياه   

  0  ال يشء

  300×0.15  املفصل( برانمج قيد اال عداد )مثل دراسة اجلدوى أأو مرحةل التصممي الهنديس 

  300×0.25  الربانمج يف التنفيذ الأويل )عىل سبيل املثال، مت التعاقد مع البنَّاء( 

  300×0.25  يمت اس تخدام املياه اجملمعة لرش احلدائق

  300×0.25  امحلاماتيمت اس تخدام املياه اجملمعة لتنظيف 

  300×0.25  يمت اس تخدام املياه اجملمعة لنظام التربيد

WR3 200 اس تخدام أأهجزة مياه فعاةل   

  0               ال يشء

  200×0.15  ( حتديد كفاءة اس تخدام الأهجزة املوفرة للمياه ربانمج قيد اال عداد )مثلال

  200×0.25  %25بنس بة أأقل من مت تشغيل الأهجزة املوفرة للمياه 

  200×0.50  %50-% 25مت تشغيل الأهجزة املوفرة للمياه بنس بة 

  200×0.75  %75-% 50مت تشغيل الأهجزة املوفرة للمياه بنس بة 

  200× 1.00  % 75مت تشغيل الأهجزة املوفرة للمياه بنس بة أأكرب من 

WR4 200 املس تخدمة مكية مياه الأانبيب   

   1000 اجملموع

    

 18%   (TRالنقل )

TR1 200 نس بة اس تخدام املركبات )الس يارات وادلراجات( مقارنة بعدد ساكن احلرم اجلامعي   

TR2 200 نس بة اس تخدام احلافلت مقارنة بعدد ساكن احلرم اجلامعي   

TR3 200 نس بة اس تخدام ادلراجات الهوائية مقارنة بعدد ساكن احلرم اجلامعي   

TR4 200 نوع منطقة وقوف الس يارات   

  200×0.25  مساحة مفتوحة أأو نوع أأفقي

  200×0.50   مزجي بني املساحة املفتوحة واملباين 

  200×0.75   املباين أأو مساحة رأأس ية

  200× 1.00    غري مسموح ابنتظار الس يارات

TR5 200 خلفض املركبات اخلاصة يف احلرم اجلامعي النقل مبادرات   
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  0             ال يشء

  200×0.25  رسوم انتظار الس يارات مرتفعة

  200×0.25  مشاركة الس يارة

  200×0.25   وجود حمطة مرتو/ترام/حافلت داخل احلرم اجلامعي

  200×0.25  توافر خدمات املرتو/الرتام/احلافلت داخل احلرم اجلامعي

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

  0  ال يشء           

  200×0.25  برانمج قيد اال عداد )مثل دراسة اجلدوى(

  200×0.50  ٪ 10خفض املركبات بنس بة أأقل من 

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

  200× 1.00  غري مسموح ابنتظار الس يارات٪ أأو 30خفض املركبات بنس بة أأكرث من 

TR7  300 افلتاحلخدمات   

  0  متوفرة   لكنه غري  ةالنقل احلافلت ممكن خدمة

  300×0.50  مدفوعة خدمة النقل ابحلافلت متوفرة، ولكن

  300× 1.00  احلافلت غري ممكنخدمة النقل ابحلافلت متوفرة، وجمانية/ أأو اس تخدام 

TR8  300 احلرم اجلامعي يفس ياسة ادلراجات الهوائية واملشاة   

  0           داخل احلرم اجلامعيدلراجات واملشاة اال تتوفر 

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

  300×0.66  داخل احلرم اجلامعي الهوائية واملشاةادلراجات تتوفر 

  300× 1.00  داخل احلرم اجلامعي وتوفر اجلامعة ادلراجات الهوائية جمااندلراجات الهوائية واملشاة اتتوفر 

   1800 اجملموع 

    

 18%   (ED)التعلمي 

ED1  يف  ادلراس ية املواد /اللكيادلراس ية نس بة املقررات اخلاصة ابالس تدامة مقارنة بعدد املقررات

 اجلامعة

300   

ED2 300 نس بة متويل أأحباث الاس تدامة مقارنة ابلمتويل 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 اجملموع  

 10.000اجملموع اللكي  
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 ملحظات

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

ال بعد أأن يقدم مجيع املشاركني بياانهتم.  املؤرشات ا 

ذا اخرتت "ادليزل احليوي" فقط، در 300×  1/7'ال يشء'( حتتسب لك اس تجابة )ابس تثناء * * ×  1/7يه  جتك. عىل سبيل املثال، ا 

ذا اخرتت 'ادليزل احليوي' و 'الطاقة الشمس ية' و 'الطاقة احلرارية الأرضية' فتكون درجتك يه ])300  300([ × 1/7( + )1/7( + )1/7؛ ا 

ذا TR5)ل  200×  0.25( أأو WS1و EC6)ل  300×  0.25لك اس تجابة )ابس تثناء 'ال يشء'( حتتسب * * (. عىل سبيل املثال، ا 

ذا اخرتت  ،300×  0.25اخرتت "الهتوية الطبيعية" فقط، درجتك  " لطاقةلوجود مدير و " ""اس تخدام اال ضاءة الطبيعة عىل مدار اليوما 

 .300( × 0.25+  0.25فتكون درجتك يه )

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

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

ذا اخ 300 ضافية( للك درجة. عىل سبيل املثال، ا  ذا اخرتت اخليارات ]300 × [o.25 + (0.25)[، فا ن درجاتك يه ]4رتت اخليار ]ا  [ 4. ا 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          |29 

 

 (2ق رمق )ــملح

 حساب البصمة الكربونية

 

جراء حساب البصمة الكربونية عىل أأساس مرحةل احلساب   وهو مجموع اس تخدام الكهرابء س نواي والنقل س نواي. كحاةل،ميكن ا 

 

 حساب جحم الكربون س نواي •

جاميل الانبعااثت مقسوما عىل مساحة املناطق املفتوحة ال جاميل عدد الأشخاص  ا 

 ملحظات:

 مجموع الانبعااثت تأأيت من:

 اس تخدام الكهرابء س نواي

 اس تخدام النقل س نواي

 الكربون:حساب جحم مثال عىل كيفية 

جاميل-مساحة املناطق املفتوحة = مجموع مساحة احلرم اجلامعي   مساحة الطابق الأريض للمبىن ا 

 مجموع الأشخاص = عدد الطلب مبا يف ذكل الطلب بدوام جزيئ أأو بدوام اكمل + عدد املوظفني الأاكدمييني واال داريني

 

 

 اس تخدام الكهرابء س نواي •

 من الكهرابءانبعااثت اثين أأكس يد الكربون 

   0.84 ×  (   1000= )اس تخدام الكهرابء س نواي يف كيلوواط ساعة / 

 0.84 ×     ( 1000كيلوواط ساعة /  1633286= )

 طن مرتي 1371.96= 

 :ملحظات

ندونيس يا =   كيلوواط ساعة 1633286اس تخدام الكهرابء س نواي يف جامعة ا 

ىل طن مرتي )املصدر:  0.84  (carbonfootprint.comهو معامل حتويل كيلوواط ساعة ا 

 )احلافلت( النقل س نواي •

= )عدد احلافلت املكوكية يف اجلامعة * مجموع الرحلت خلدمة احلافلت املكوكية لك يوم * مسافة السفر التقريبية للس يارة لك 

 (يوم داخل احلرم اجلامعي فقط )ابلكيلومرتات
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* 240/100) * 0.01 

= ((15 × 150 × 5 × 240)/100)) × 0.01 

 

 طن مرتي 270=  

 :ملحظات

 هو عدد أأايم العمل يف الس نة 240

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

 )الس يارات( النقل س نواي •

* مسافة السفر التقريبية للس يارة لك يوم داخل احلرم اجلامعي فقط )ابلكيلومرتات(  2جامعتك *  = )عدد الس يارات اليت تدخل

 *240/100 * )0.02 

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

 طن مرتي 960=  

 :ملحظات

 هو عدد أأايم العمل يف الس نة 240

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

 دراجة انرية()س نواي النقل  •

للمركبة لك يوم داخل احلرم اجلامعي فقط  * مسافة السفر التقريبية 2= )عدد ادلراجات النارية اليت تدخل جامعتك * 

 0.01( * 240/100)ابلكيلومرتات( * 

= ((4000 × 2 × 5 × 240)/100)) × 0.01 

 طن مرتي 960=  

 :ملحظات

 هو عدد أأايم العمل يف الس نة 240

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

 ا جاميل الانبعااثت س نواي •

جاميل الانبعااثت من اس تخدام   الكهرابء + النقل )حافةل، س يارة، دراجة انرية(= ا 

1371.96 ( +270+960+960) 

 طن مرتي 3561.96=  

 مساحة املناطق املفتوحة ال جاميل عدد الأشخاص •
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 مساحة املناطق املفتوحة

جاميل منطقة احلرم اجلامعي    مساحة الطابق الأريض من املبىن ا جاميل-= ا 

 =350000 - 75000  

 =275000 

 عدد الأشخاصا جاميل 

 مجموع الأشخاص = عدد الطلب مبا يف ذكل الطلب بدوام جزيئ أأو بدوام اكمل + عدد املوظفني الأاكدمييني واال داريني

 =45000  +5000 

 =50000 

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

 جحم الكربون س نواي •

 مساحة املناطق املفتوحة لأجاميل عدد الأفراد= مجموع الانبعااثت مقسوما عىل 

 =3561.96  /5.5  

 طن مرتي 648= 
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 مرفقـــــــات

 

  8صفحة 

ىل 2014)من  احلد من مواقف الس يارات للمركبات اخلاصة عىل مدى الس نوات الثلث املاضية" ىلها مت تعديل  ("2015 ا  احلد من "  ا 

ىل 2014)من  اخلاصة عىل مدى الس نوات الثلث املاضيةمواقف الس يارات للمركبات   ("2016 ا 

 

 

 25وصفحة  19صفحة 

ىل هامت تعديل  "أأو غري معيل ممكنغري اس تخدام احلافلت  "**  متوفر"غري  ولكناس تخدام احلافلت ممكن " ا 

أأو ال ميكن متاح وجماان، اس تخدام احلافلت  " ا ىل هامت تعديل " اس تخدام احلافلتأأو ال ميكن  مدفوع،متاح ولكنه اس تخدام احلافلت ** "

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