
 تحليل بيانات الجامعة ضمن تصنيف 

GreenMetric 

                 التطببببببودال ال يلمببببببد ئببببببت ممبببببباي التغيببببببد يا  ببببببت امد يت ببببببتمغ  لت غبببببب  ال عببببببا غ   جامعببببببد   بببببب ا تواكبببببب      
                                                       .ذلببببببببببببببببببب يئببببببببببببببببببب  يتعببببببببببببببببببب  ل ا م نبببببببببببببببببببد   بببببببببببببببببببداعت بببببببببببببببببببا   مامببببببببببببببببببب   ببببببببببببببببببب ي ال يلمبببببببببببببببببببد يال تطلببببببببببببببببببببال 

 ل جمباييإ داكًا م  المامعد ل  ؤيلغت ا ع  ا ثاد التغيمد ال ت تبد ع  أنشطت ا يدغبد من ا لتبوئغ  يغيبد أئ ب  
الناج بد عب  أنشبطت ا  ا ثبادإجب ااال للفاباع علبل التغيبد يت  مب  اه اف  اصد لتنظبمم  ئق  تم يضع القا مد
 (  GreenMetric)   ال اصبد يتنبنم   تدالال عا غ  تفقغ   تت ئم ي،دبببببللتغي دص يق دبببببببمامعال يغيد يجع 

 -:هتيا  ت امد يالذي ظ  ل فمه جامعتنا لل ند الثانمد علل التوالت ي التغيد ئت مما ل     
 

  .التحتية للجامعة ىالبن ✓
  .ادارة الطاقة  ✓
  .والسامة الصلبةادارة النفايات   ✓
 .ادارة المياه  ✓
  .ادارة النقل والطرق   ✓
 .التعليم والبحوث  ✓

ئبببت يغيبببد  نقبببال القبببوع يال بببع   دا بببدتت ببب   لتف بببغ  التغيبببد المام مبببد  التبببت اتبعت بببا المامعبببد  ما بببدال أن
ا ببباق لسمببباق ن ببب   (2017 بببند ) اعت بببا  يقببب  تبببم الفاصببب   قادنبببد التطبببودلالمامعبببد يئقبببا لل فبببايد اعببب   

يذلب   ن التمانبال ال طلو بد ل بذ  ال ببند تطلتب  توثغب  ا جب ااال ال تبعبد مبب   ،يالتفبب يال ال فت لبد ا نمبا 
إدارة الجامعةة ) ات اذ اجب ااال قسمسمبد يياق مبد مب  قتب   تطل  ا قت  المامعد ل عظم ئق ال ال فايد اع   م

 التغيمبد دالمامعبمبواد  تظبائ  هبذ  الم بو   بوف يقبو  البل إ بت امد ان  .( لبةالط، الموظفين،هيئة التدريس ،
يهبببذا  تطلبب  تببوئغ  قاعبب ع يمانبببال .المامعت ي يببا ع البببوعت التغيببت لبب   ال مت ببعللتطببودال الف  ثببد  ايمواكتت بب

 .كا تتيالتت  ن تع ض ا للمامعد  قمقد قوي مم   الاق ال ال اصد  التغيد يا  ت امد 

 

 

 

 



 :المحور االول

يوضح هذا المؤشر أيًضا ما إذا كان الحرم الجامعي يستحق تسمية الحرم : البنى التحتية للجامعة 

الجامعي األخضر. والهدف من ذلك هو حث الجامعة المشاركة على توفير مساحة أكبر للمساحات 

 الخضراء وحماية البيئة ، فضالً عن تطوير الطاقة المستدامة.

 :قوي ا تتتوئغ  يمانال  قمقد  تطل  

 تف    مواقع المامعد. -1
  . واقع(ال)ج مع قماق مم وع ال  اقد الكلمد للمامعد  -2
  (.البناء الكلي،طابق االول الم اقد ) /مم وع م اقد التنايال يتش    -3
 .ئت المامعد ال  اقال ال   اا -4
 ال  اقال ال غ  م ت لد ئت المامعد. -5

 
 الى قسم االعمار والمشاريع  المقترحة من قسم ضمان الجودة (1) تبنى قاعدة البياناتتوصيات الدراسة : 

 .   Greenmetricتصنيف  معاييربناًء على 

 

 قسم شؤون الديوان( –)قسم الشؤون الهندسية  :الثانيالمحور 

كفاءة الطاقة  رفع في جهود كبيرة جامعتنامن خالل هذا المؤشر ، من المتوقع أن تزيد  : ادارة الطاقة

استخدام األجهزة الموفرة للطاقة ، وسياسة من خالل  في مبانيها وأن تهتم أكثر بالطبيعة وموارد الطاقة

استخدام الطاقة المتجددة وبرنامج الحفاظ على الطاقة ، والمباني الخضراء ، والتكيف مع تغير المناخ ، 

 .وسياسة خفض انبعاثات غازات االحتباس الحراري

 اي الو ائ  الف  ثد للفااع علل الطاقد.ا تع   .1
ا طاباا البذاتت ، ننايغ  ال مبا ل ق ا ال يضعالذكمد م    ي ا تع اي ا  الغ  الف  ثد لل بانت  .2

 . ، .....الخل نادع

year Category Point Percentage of 
Point Total 

score 

Maximum 
Point 

Percentage of 
Point to 

Maximum 
Point 

2019 Setting and 
Infrastructure 

(SI) 

1,100 21% 1500 73.33% 

2018 Setting and 
Infrastructure 

(SI) 

700 / 1500 46.67% 



 انواع الطاقد ال  تع لد ئت المامعد. .3
 .ا ت  ك الطاقد الك   ائمدقمم  .4
 ال بانت ال   اا. .5
 ا تع اي الطاقد النظماد. .6
 (.Co2قماق انبعاثال غا  ثانت ايك غ  الكاد ون ) .7

 بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

 

 الدراسة للتحسين توصيات

 .الم   عج ااال ل  ان كاااع إ ت  ام الطاقد ئت ج مع ال شاديع يال بانت ا تطتغ  .1
عتبب  توجمببه لمببان ال شببت يال يتبببوئغ   التطتغبب  التبب ديمت ل عببا غ  كاببااع الطاقببد ئببت ال ببببانت القائ ببد .2

 .ا ج زع ا قتنا يد
 . ت ات م ئت ق  ال شاك  يتناغذ قلوي ئعالد   ت  ام ا كا ي غغ الع   مع  .3
 ياقامد يدش ع   لت ديت م.يال وظاغ   الط بدئع يعت  .4
 .يالتوئغ  ا  ت  كالطاقد يتف    نقال  أ تع ايلسماق للكلمال د ت كغ  ع ا ال ئ عم .5
توجمببببه ق ببببم ا ع بببباد يال شبببباديع  اعبببب ا   دا ببببد عبببب  ا ببببت  ك الطاقببببد الك   ائمببببد ئببببت تشببببب غ ل  .6

 يالتفوي الل الطاقد الت  لد. *المامعد
 تفصيلي.عدادات لقياس استهالك الطاقة الكهربائية لكل تشكيل في مجمع الجادرية بشكل وضع  .7
تكبب يم التشبب غ  الببذي ي ببت  م الو ببائ  الف  ثببد لتقلغبب  ا ببت  ك الطاقببد الك   ائمببد يمنببا د الطاقببد  .8

 الت  لد
    تع اي ي ائط النق  ص يقد التغيدأليضع يتناغذ  طد  .9

 الكاد ون. انبعاثال ض ادطد ط ي  لت  م يضع .10

year Category Point Percentage of 
Point Total 

score 

Maximum 
Point 

Percentage of 
Point to 

Maximum 
Point 

2019 Energy and 
Climate 

Change (EC) 

725 14% 2100 34.52% 

2018 Energy and 
Climate 

Change (EC) 

700 / 2100 33.33 % 

التحتية(: قاعدة بيانات خاصة بالبنى 1مرفق )  



ئبت تقلغب  ا بت  ك الطاقبد الك   ائمبد  اعا ع الع     نظومد التت ي  يالت ئيد ال  كزيد ل ا له م  اث  .11
 يالفااع علل التغيد.

 

 

 )قسم شؤون الديوان(: المحور الثالث

تعتبر أنشطة معالجة النفايات وإعادة التدوير من العوامل الرئيسية في : ادارة النفايات الصلبة والسامة

، لذلك يجب أن تكون  في الحرم الجامعيمن خالل كثرة المخلفات التي تنتج خلق بيئة مستدامة ، 

 .البرامج ومعالجة النفايات من بين اهتمامات الجامعة

 يتطلب توفير بيانات دقيقة حول :

 .    انواع ا الت نامج ال تبع ئت المامعد لت يي  الناايال .1
الت نامج ال تبع ئت المامعد لتقلغ  ا ت  ك الودق يال وا  الت  تم مد  ا   المامعد ئ   ع   .2

 ل  اط ها.التوعمد 
 معالمد ال وا  الع ويد يغغ  الع ويد. .3
 يط ق ال تبعد ئت المامعد للت لص من ا.يتف     زن ال وا  ال امد  .4

 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ميغا واط( 8500تبين وجود هدر كبير بأستهالك الطاقة الكهربائية يصل معدل االستهالك الشهري الى ) *  



 

 توصيات الدراسة للتحسين

 المتولدة في الحرم الجامعي.الصلبة والسامة جمع بيانات مرتبطة بكمية ونوع النفايات  -1

 .عضوية وكيفية االستفادة منهاالضرورة انشاء مشاريع فرز النفايات العضوية وغير  -2

للمساعدة في خطة  يشمل )طالب وموظفين واعضاء هئية التدريس( تشكيل فرق من المتطوعين -3

 إدارة النفايات

 .لجان مهام اصدقاء البيئةتفعيل  -4

 االدارةفي مجال  قسم شؤون الديوانبناء وتطوير قدرات العاملين في الجامعة وخاصة في  -5

 .المتكاملة للنفايات

وضع  )سياسة رسمية للتعامل مع الورق والبالستك مثل بأستعمالوالطلبة  المنتسبينتوعية  -6

استخدام مضار توعية عن ال واالستهالك،لتقليل ارشادية حول ترشيد استعمال الورق  اعالنات

 ( وغير ذلك االكواب البالستيكية و الورقية

التعاون مع قسم شؤون الديوان في تجهيز حاويات بالوان مختلفة )ازرق ، احمر ، اصفر ،  -7

  .جزء معين من النفايات  لمعالجةاخضر ( والتي تساعد في عملية فرز النفايات. ووضع برنامج 

تطبيق فرز النفايات مع الجهات ذات عن طريق  ن النفايات السامة والتخلص منهاتفعيل الية خز -8

 . العالقة داخل وخارج الجامعة

 لالستفادة منها.اعادة تدويرمياه الصرف الصحي بالتعاون مع الجهات ذات العالقة وايجاد حلول  -9

العلب  ق،الكارتون،تعظيم موارد الجامعة من خالل االفادة من ايرادات النفايات الصلبة )الور -10

 .( المعدنية والبالستيكية....الخ

 

 

 

year Category Point Percentage of 
Point Total 

score 

Maximum 
Point 

Percentage of 
Point to 

Maximum 
Point 

2019 Waste (WS) 600 11% 1800 33.33% 

2018 Waste (WS) 525 / 1800 29.17 % 



 

 المحور الرابع:

برنامج الحفاظ على  من خالل وضعم المياه تقليل استخدا للجامعة الهدف هو أن يمكن :  ادارة المياه

 .المياه واستخدام المياه باألنابيب 

 .المياه وإدارتها أستعمالالحفاظ على المياه من خالل رفع كفاءة 

 ال ما   ا   المامعد. ما د الفااع علل  .1
 الت نامج ال تبع لت يي  ال ما   ا   المامعد. .2
 تطتغ  ا نظ د التت تقل  م  ا ت  ك ال ما . .3
 ك مد ال ما  التت  تم قاظ ا يمعالمت ا. .4

 

 توصيات الدراسة للتحسين

 .ال ما   ي يا ع ي امج الفاظ أ تع اي ت شغ علل  تش غ ل المامعدتشممع  .1
 ال ما  ال عالمد ل قت النباتال . يأ تع ايعا ع ت يي  ال ما  إل توئغ  ي امج  .2
 ال ما  الناتمه م  اج زع التكغم  يا ت  ام ا ل ي النباتال. لم عيضع  ما د  .3
 ال زي ع  ف ا ال المد ي اع  علل التقلغ   ش   كتغ  م  ا ت  ك ال ما . الفن مال أ تع اي .4
 لت شبغ  ا بت  كيال بوظاغ   الطلببدل ئع كاااع إ ت  ام ال ما  يتشبممع  يالتن غ   تناغذ ي امج التوعمد .5

 .ا ال م

 

 

 

 

 

year Category Point Percentage of 
Point Total 

score 

Maximum 
Point 

Percentage of 
Point to 

Maximum 
Point 

2019 Water (WR) 500 9% 1000 50.00% 

2018 Water (WR) 375 / 1000 37.50 % 



 
 :المحور الخامس

يلعب نظام النقل دوًرا مهًما على مستوى انبعاثات الكربون والملوثات في :  ادارة النقل والطرق

الجامعة. سياسة النقل للحد من عدد المركبات اآللية في الحرم الجامعي ، فإن استخدام الحافالت 

ستشجع سياسة المشاة الطالب و. الجامعةسيؤثر سلبا على بيئة   والدراجات في الحرم الجامعي

والموظفين على التجول في الحرم الجامعي وتجنب استخدام المركبات الخاصة. سيؤدي استخدام وسائل 

 النقل العام الصديقة للبيئة إلى تقليل البصمة الكربونية حول الحرم الجامعي.

 : ويتطلب توفير البيانات التاليةالبيانات الخاصة بادارة النقل 

 .ع   ال مادال ال  لوكد للمامعد .1
 ع   )ال مادال يال داجال الناديد( ال ا لد  ش    ومت للمامعد. .2
 -توئ    مال النق  الم اعت مع توضمح : .3

  ادطد  غ  الفائ ل. ✓
 .)كم( ال  ائد ال قطوعد ✓
 متو ط ع   ال كاب. ✓

طاقببد ال ببمادال التبت تع ب   ال)ي بائ  نقب  التببت  تولب  غبا ال  ببامد )النب يقد للتغيبد( مثب   ا بتع اي .4
 .ال وائمد(،ال داجال ئمدك   اال

 ع   مواق  ال مادال  ا   المامعد يم اقت ا. .5
 الت نامج ال تبع م  قت  المامعد لتقلغ  ع   مواق  ال مادال   ي ال نوال الث ث ال اضمد. .6
 انواع ي ائ  النق  ال توئ ع  ا   المامعد. .7
 (.ال وائمد ال داجالي توائ   ط  غ  )لل شاع  .8

 

 

 

year Category Point Percentage of 
Point Total 

score 

Maximum 
Point 

Percentage of 
Point to 

Maximum 
Point 

2019 Transportation 1,325 25% 1800 73.61% 

2018 Transportation 925 / 1800 51.39 % 



 

 توصيات الدراسة للتحسين

الحرم الجامعي لالستثمار من خالل اعداد دراسة جدوى  اقتصادية طرح موضوع النقل داخل  -1

 عن واقع النقل الفعلي داخل الحرم الجامعي من حيث الضرر البيئي و كلف الصيانة العالية .

السيارات  استعمال والتقليل منفي الحرم الجامعي   رياضة المشي للتنقل تثقيف المنتسبين العتماد -2

 .الدراجات الهوائية وأستعمال الخاصة

وضع خارطة لطريق السيارات و خارطة طريق للمشاة وخارطة طريق للدراجات الهوائية على  -3

 .داخل الحرم الجامعيلذلك شكل لوحات ارشادية في االماكن المخصصة 

 (.وضع سياسة نقل خاصة بالجامعة مثل )مشاركة السيارات ، ومشاركة الدراجات الهوائية -4

بالتعاون مع الجهات ذات العالقة )امانة بغداد ، مجلس  ةمستقبلية تخدم الجامعتبني مشاريع  -5

 (.(، ترامالمترو)مثال  محافظة بغداد(

. 

 

 المحور السادس:

للجامعة دور مهم في خلق اهتمام يعتبر هذا المعيار من اهم المحاور كونه يعطي : لتعليم والبحوثا

 الجيل الجديد باالستدامة.

  البيانات االتية :يتطلب توفير  و

 جعل المساقات والبحوث المتعلقة بالبيئة واالستدامة جزء ال يتجزأ من المبادرات البحثية. .1

 ع   ال  اقال التت توئ ها المامعد  نويًا. .2
 ع   ال  اقال التت تتعل   التغيد يا  ت امد. .3
 . ض   مغزانمد المامعد مم وع ال بالغ ال  نند للتغيد يا  ت امد .4
 ال بالغ ال  نند للبفث العل ت  نودع عامد.مم وع  .5
 ع   ال نشودال ال  ملد يال اصد ئت التغيد يا  ت امد. .6
 ، ال ؤت  النقاشمدالفلقال ال، الع   يدشع   ا نشطد العل مد ال اصد  التغيد يا  ت امد ) .7

 .(بفوثالي  ن يالال،

 



 

 

 توصيات الدراسة للتحسين
 .زيادة المفردات الدراسية الخاصة بالبيئة واالستدامة وتشجيع البحث العلمي -1

 للطلبة .وعمل منتديات ونشاطات تشجيع العمل التطوعي  -2

 .ألستدامةو بالبيئةالمتعلقة  وورش العمل والندوات زيادة في عدد من الدورات -3

 وضع ميزانية خاصة بالبيئة واالستدامة ضمن ميزانية الجامعة. -4

ونشر  وحلقات نقاشيةمن بحوث  يعنى بالنشاطات الخاصةبالبيئة واالستدامة  أنشاء موقع خاص  -5

 ....الخ والتي تمارسها تشكيالت الجامعة المختلفة .المحاضرات والعمل التطوعي للطلبة 

 (.26001تطبيق المواصفة القياسية الخاصة بالمسؤولية المجتمعية ) -6

 

 

 

year Category Point Percentage of 
Point Total 

score 

Maximum 
Point 

Percentage of 
Point to 

Maximum 
Point 

2019 Education 1,100 21% 1800 61.11% 

2018 Education 900 / 1800 50.00% 

 


