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 UI GreenMectricما هو تصنيف 
 والذي ،2010 عام في للجامعات عالميًا تصنيفًا Universitas Indonesia (UI) جامعة أطلقت

 جهود لقياس، UI GreenMetric World University Rankingsباسم  بعد فيما ُعرف

 لمعرفة برامج قاعدة بيانات الكترونية إنشاء هو ذلك من الهدف وكان. الجامعي الحرم في االستدامة

 .العالم أنحاء كافة في االستدامة للجامعات وسياسات

 صممت لقدو لبيئةا مدى تطبيق معايير المحافظة على على الجامعات الترتيب في استند التصنيف

 جمع عملية إن. اإلمكان قدر التحيز من خالية لتكون الخاصة بهذا التصنيف واألوزان المؤشرات

. من قبل القائمين على التصنيف ليس بالكثير وقتًا وتتطلب نسبيًا بسيطةتعتبر  وتقديمها البيانات

جامعة  35و األميركتين جامعة من 18 من  تالفت 2010 نسخة في دولة 35 من جامعة 95 شاركت

 619 مايقاربصنف  ،2017 عام في. أستراليا وجامعتين من آسيا جامعة من 40و أوروبا من

 .االستدامة مستوى علىمما يجعل هذا التصنيف األول عالميا . العالم حول دولة 76 من جامعة

تجنب االفراط في استنزاف الموارد الطبيعية من أجل  تعريف لالستدامة هو أفضل االستدامة:

اهميتها في الحفاظ على الموارد الطبيعية ومن منطلق االستدامة و الحفاظ على التوازن البيئي.

مهم في  يعتبر كمعيار UI GreenMetricالجامعات العراقية في تصنيف  البيئي فدخول والتوازن

لمجتمعية للعراق مع ثورة االستدامة العالمية. ا البنيةبداية لتواكب العراقية و ةالبيئالحفاظ عل 

على  جاباويؤثر ايفدخول الجامعات العراقية في هذا التصنيف سيحسن سمعة العراق كبلد مستدام 

 ة في التصنيفات العالمية االخرى.سمعة الجامعات العراقي

 التصنيف  اهداف
  -يهدف هذا التصنيف لتحسين واقع الجامعات بما يتعلق بما يخص االستدامة و اهم األمور هي :

  حول االستدامة في التعليم وتخضير الحرم الجامعي.نشر الوعي األكاديمي المساهمة في 

 .تعزيز التغيير االجتماعي الذي تقوده الجامعة فيما يتعلق بأهداف االستدامة 

 في جميع أنحاء العالم. الجامعي لمؤسسات التعليم العالي تقييم الذاتي الستدامة الحرمن أداة لليتكو 

  إعالم الحكومات والهيئات البيئية الدولية والمحلية والمجتمع حول برامج االستدامة في الحرم

 الجامعي.

 المشاركة يستطيع من
 UIيمكن لجميع الجامعات في العالم التي تهتم بقضايا االستدامة المشاركة في تصنيفات 

GreenMetric World University كون هذا التصنيف يهدف الى تخضير الجامعات السنوية، ل

 .امجانييكون  التسجيلواستدامة الحرم الجامعي وعليه فان 

 

 كيفية المشاركة بهذا التصنيف
 مسؤول آخر شخص أي أو االستدامة لمدير يمكن بسيطة للغاية حيث التصنيف في تعتبر المشاركة

 إلكتروني بريد إرسالو التصنيف على للتعرف www.greenmetric.ui.ac.id الموقع يزور أن

 دعوة خطاب على للحصول )UI GreenMetric (greenmetric@ui.ac.id   سكرتارية إلى

 .النظام والوصول إلى

 

mailto:greenmetric@ui.ac.id
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 ما هي معايير ومنهجيه الدخول في التصنيف
 المعايير. ا

 التالي: النحو على واوزانها العام هذا فئات عرض يتم

 الفئات المستخدمة في الترتيب وزنها 1الجدول 

 الوزن % الفئة ت

1 
 (SIاإلعدادات والبنية التحتية )

Setting and Infrastructure (SI)  
15 

2 
 (ECالمناخ ) اتالطاقة وتغيرإدارة 

Energy and Climate Change (EC)  
21 

3 
 (WSالنفايات )إدارة 

Waste (WS)  
18 

4 
 (WRالماء )إدارة 

Water (WR) 
10 

5 
 (TRالنقل )

Transportation (TR) 
18 

6 
 (ED) المستدام التعليم

Education (ED) 
18 

 100 المجموع 

 

المؤشرات المحددة ونقاطها الممنوحة. وقد تم تحديد كل مؤشر بشكل فريد من  2ويوضح الجدول 

 (.SI 5خالل رمز الفئة ورقم )على سبيل المثال ، 

 

 2019 عام ترتيب في لالستخدام المقترحة والفئات المؤشرات 2 الجدول

 الوزن النقاط المؤشر ت

 15%  (SIالتحتية )اإلعداد والبنية  1

SI1 300 الكلية مساحة نحو المفتوحة المساحات نسبة  

SI2 300 المغطاة بالغابات الجامعي الحرم منطقة  

SI3 300 المزروعة المغطاة بالنباتات الجامعي الحرم منطقة  

SI4 200 الماء بامتصاص الجامعي الخاصة الحرم منطقة  

SI5 200 الجامعي الحرم سكان عدد إلى مقسمة المفتوحة المساحات مساحة نسبة  

SI6 200 االستدامة لجهود الجامعة ميزانية  

  1500 مجموع النقاط 

 21%  (EC) المناخ اتوتغير الطاقةإدارة  2

EC1 200 للطاقة الموفرة األجهزة استخدام  

EC2 الذكي للمؤسسة البناء برنامج ادخال  300  
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EC3 الجامعي الحرم في المتجددة الطاقة مصادر عدد  300  

EC4 الكلية أعضاء عدد إجمالي على مقسوًما الكهرباء استهالك إجمالي  300  

EC5 السنة  في للطاقة الكلي االستخدام الى المتجددة الطاقة إنتاج نسبة

 الواحدة

200  

EC6 الخضراء في المؤسسة ادخال المباني  300  

EC7 الحراري االحتباس غازات انبعاث تخفيض تفعيل برنامج  200  

EC8 300 الجامعي الحرم سكان الى الكربونية البصمة إجمالي نسبة  

  2100 مجموع النقاط 

 18%  (WSالنفايات )إدارة  3

WS1 300 الجامعية النفايات تدوير إعادة برنامج  

WS2 300 الجامعي الحرم في والبالستيك الورق استخدام من للحد برنامج  

WS3 300 العضوية النفايات معالجة  

WS4 300 العضوية غير النفايات معالجة  

WS5 300 السامة النفايات معالجة  

WS6 300 الصحي الصرف من التخلص  

  1800 مجموع للنقاط 

 10%  (WRالماء )إدارة  4

WR1 300 المياه على الحفاظ برامج تنفيذ  

WR2 300 المياه تدوير إعادة برامج تنفيذ  

WR3 200 المياه األجهزة الخاصة بكفاءة استخدام  

WR4 200 المعالجة تدوير المياه استخدام  

  1000 مجموع للنقاط 

 18%  (TR) المستدام النقل 5

TR1 على مقسومة( النارية والدراجات السيارات) المركبات إجمالي نسبة 

 الجامعي الحرم سكان عدد مجموع

200  

TR2 200 النقل الجماعي خدمات  

TR3 تطبيق سياسة Zero Emission Vehicles (ZEV) الحرم في 

 الجامعي

200  

TR4 الصفرية االنبعاثات مركبات نسبة (ZEV) عدد إجمالي على مقسومة 

 الجامعي الحرم سكان

200  

TR5 200  الجامعي الحرم منطقة إلى السيارات وقوف مساحة نسبة  
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TR6 الحرم في السيارات وقوف مساحة تقليل أو من للحد مصمم نقل برنامج 

  سنوات 3 لمدة الجامعي

200  

TR7 300 الجامعي الحرم في الخاصة المركبات لخفض النقل مبادرات عدد  

TR8 300 الجامعي الحرم في المشاة سياسة  

  1800 مجموع للنقاط 

 18%  (ED) المستدامالتعليم  6

ED1 300 المقررات الكلية  الى االستدامة المتعلقةالمقررات  نسبة  

ED2 300 للبحوث الكلي التمويل نحو باالستدامة المتعلقة البحوث تمويل نسبة  

ED3 300 باالستدامة البحوث المنشورة الخاصة  

ED4 300 االستدامة فعاليات  

ED5 300 باالستدامة الطالب الخاصة منظمات  

ED6 200 التابعة للجامعة ةاإللكترونياالستدامة  موقع  

ED7 100 االستدامة تقرير  

  1800 المجموع للنقاط 

 

 النقاط. ب

 عبارة النتائج ستكون احصائيًا وبالتالي تحليلها يمكنها حتى رقميًا رمؤش لكل النقاط احتساب يكون

 .المذكورة سللمقايي على ردود عن

 المعايير ترجيح. ج

 ترجيح سيتم النتائج معالجة تتم وعندما المعلومات من عامة فئة في المعايير من كل تصنيف يتم

 .النهائي الحساب إلعطاء الدرجات

 البحث أداة وتحسين تنقيح. د

الكثير من الجهود من قبل القائمين على هذا التصنيف ونتيجة لذلك تقوم اداره التصنيف  تجرى

 في الحديثة والتطورات المشاركين من المدخالت الستيعاب باستمرار واألوزان المعايير بمراجعة

 المجال. هذا

 

 البيانات تقديم. هـ

 .2019 تشرين االول 15- ايار 18 بين اإلنترنت عبر الجامعات من البيانات تقديم يجب

 النتائج. ف

 النتيجة إصدار وسيتم ،2019 تشرين الثاني في للمقاييس األولية النتائج تقديم يتم أن المتوقع من

  أوائل في النهائية

 .2019 كانون االول

 تحليل الجامعات الداخلة في التصنيف

لوحظ بان  UIGreenMetricتحت تصنيف ال  المنضويةمن خالل االطالع على الجامعات 

لكي تؤهلها لاللتحاق بهذا التصنيف.  بشكل  العراقيةالتي تمتلكها جامعتنا  القوةهناك بعض نقاط 

كور في عام اعتمدت هذه النقاط على ما هو موجود على ارض الواقع وكذلك من خالل ما هو مذ
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للعراق  المشابهة) في هذا التصنيف خلةاالدوبعض الجامعات االخرى  التصنيف للجامعات العراقية

 من حيث ظروف المناخ وكذلك المستوى االقتصادي( في ذات التصنيف. وحسب الجدول التالي:

 

 يوضح الجدول التالي المعايير بحسب االهميه للجامعات العراقية 3جدول 

 المعيار 

اإلعداد 

والبنية 

 التحتية

تغيرات إدارة 

 المناخ الطاقة

(EC) 

إدارة 

النفايات 

(WS) 

إدارة 

الماء 

(WR) 

النقل 

(TR) 

التعليم 

المستدام 

(ED) 

 عدد النقاط الكلي

 عدد النقاط  التسلسل

       

 القياسي

 الجامعة

1500 2100 1800 1000 1800 1800 10000 

جامعة  167

 الكوفة
850 1000 1050 725 1200 975 5800 

 جامعة 173

 بابل 
1075 1025 750 600 1100 1200 5750 

الجامعة  470

 االسالمية
625 1025 675 450 800 650 4225 

جامعة  487

 بغداد
700 700 525 375 925 900 4125 

جامعة  558

 ديالى
625 800 450 400 650 800 3725 

معدل النقاط للجامعات 

 العراقية

775 

 

910 690 510 935 905 4725 

 

النسبة المئوية للنقاط 

من قيمة النقاط  المحققة

 )%( القياسية

52 43 38 51 52 

 

50 

 

47 

 

 

حققت  UIGreenMetric ـفي تصنيف ال الداخلةيالحظ من الجدول اعاله ان الجامعات العراقية 

% من عدد النقاط الكلي لجميع المعايير، لذلك يفضل االخذ بنظر االعتبار النسب 50بما يقارب ال 

لهذا التصنيف على انها اولويات يجب االهتمام بها لضمان  المعتمدة% للمعايير 50التي تزيد عن 

وإدارة النقل إدارة و التحتية والبنى عداداتيف وهي كالتالي اإللهذا التصن الباقيةدخول جامعتنا 

التعليم على التوالي. في حين عندما قورنت النتائج مع النسبة المئوية لعدد النقاط الكلي لبعض 

  المستدام % كانت المعايير االعلى نسبه هي التعليم30تي وصلت نسبتها الى الجامعات االقليميه وال

والبنية التحتية على التوالي. فيما اظهر التصنيف جامعة العلوم التطبيقيه  تواإلعداداالنفايات وإدارة 

والتكنولوجية االيرانيه في التسلسل االخير والتي تمتلك عدد نقاط جدا قليل مقارنة مع الجامعات 

 العراقية.
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 GreenMetric  يوضح الدول االقليمية الداخلة في ال 4جدول 

 المعيار 

اإلعداد 

والبنية 

 التحتية

إدارة 

تغيرات 

 الطاقة

 المناخ

(EC) 

إدارة 

النفايات 

(WS) 

إدارة 

الماء 

(WR) 

إدارة 

النقل 

(TR) 

التعليم 

المستدام 

(ED) 

عدد 

النقاط 

 الكلي

 ت

 عدد النقاط          

 القياسي               

 الجامعة

1500 2100 1800 1000 1800 1800 10000 

521 
الجامعة الهاشمية/ 

 االردن
800 1050 600 425 525 550 3950 

538 
جامعة االمارات 

 العربية المتحدة
650 225 975 325 700 1000 3875 

 3825 1300 475 400 525 725 400 جامعة االسالمية غزة 540

692 
جامعة العلوم 

 التطبيقية/ البحرين
225 500 525 175 400 325 2150 

719 

جامعة العلوم 

التطبيقية 

 إيرانوالتكنولوجية/

75 150 450 50 300 0 1025 

 2965 635 480 275 615 530 430 معدل النقاط للجامعات

النسبة المئوية للنقاط المحققه من 

 قيمة النقاط القياسية )%(
29 25 34 28 27 35 30 

 

تحقيق نستنتج مما ذكر يتوجب على الجامعات العراقية التقديم لهذا التصنيف بعد التاكد من 

% من مجموع النقاط الكليه مع اعطاء اولويات لبعض المعايير كونها تتوافق 30مااليقل عن 

 مع الظروف العراقيه )االقتصادية والبيئية(.

 

 الية التسجيل 
 يمكن التسجيل في الموقع كما هو موضح: 

 

 اسم الجامعة 

الجامعة  عنوان  

الجامعة  اسم رئيس  
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التصنيف مع كيفية التواصل  
 

  التالية: المعلومات باستخدام التصنيف مع التواصل يتم

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 

Website: http://www.greenmetric.ui.ac.id 

  االلكتروني الجامعة موقع

المسؤول عن التواصلمنصب الشخص   

 اسم الشخص المسؤول عن التواصل 

 البريد االلكتروني

 البريد االلكتروني لمسؤول االستدامة 


