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 في تحقيق أداء جامعة بنها مؤشرات 
 التنمية المستدامة طبقا للتصنيفات الدولية أهداف

 إعــداد 
  2وسهير احمد رجائي الجندي  1ناصر خميس بركات الجيزاوي 

 Nasser@bu.edu.eg |  والبحوث العليا  للدراسات  بنها جامعة رئيس  نائب  1
 sohair.ahmed@bu.edu.eg | الدولي التصنيف  مكتب وعضو اإللكترونية  بالبوابة  محتوى  مدير 2

 الملخص 
  ورؤ ة المسرررررتدامة  التنمية أهداف  تحقيق في مهًما  دوًرا المصرررررر ة  البحثية والمعاهد  الجامعات  تلعب 

 في الجامعات   تسررررررررره   حيث   والمجتمعية،  والبحثية  كاديميةاأل  أنشررررررررر تها خالل  من  وذلك  ،م2030 مصرررررررررر
 مّما  العالمية للمشررراك   والحلول  األفكار  حاضرررنات   أه  إحدى  كونها  واالقتصرررادية  والبيئية  االجتماعية  التنمية
 .المستدامة التنمية ملف في إيجابي تأثير إحداث  على قادرة يجعلها

 تهدف  والتي المسررتدامة  التنمية  أهداف  تحقيق مجال في  متميزا أدائها  يكون   نأ  بنها  جامعة  وتسررعى
  تحقيق في  بنها  جامعة  أداء مؤشررررررات  لدراسرررررة  البحث   هذا و هدف  المسرررررت.يدين   لسرررررائر  الحياة  جودة  لتحقيق
  جامعة  تصررررنيف بدأ فقد  المجال  هذا في  المتخصررررصررررة الدولية  للتصررررني.ات   طبقا المسررررتدامة  التنمية أهداف

  وذلك   ،م2019  عام منذ   المسرررتدامة  التنمية أهداف  بتحقيق  تلتزم التي الدولية الجامعات   أفضررر   ضرررمن  بنها
أشرارت النتائ  إلى أن    وقد  الخضرراء  للجامعات   ونيسرياالند   والتصرنيف  للتأثير  البر  اني  التايمز  بتصرنيف

 دولة  106 موزعة علىمؤسررررررررسررررررررة تعليمية    1406( من بين  600 -  401المركز )احتلت   جامعة بنها قد 
كما ، وجاءت بالمركز الرابع محليا باالشررررررررتراع مع جامعات أخرى،  م2022بتصررررررررنيف التايمز للتأثير لعام  

ضرررررمن    347احتلت الجامعة المركز    م2021أحدث إصررررردار لتصرررررنيف الجامعات الخضرررررراء لعام   في  انه
 جامعة مصن.ة عالميًا، وبالمركز الرابع إفر قيا ومحليا  956

 :المفتاحية كلماتال
 الدولية  التصني.ات  المستدامة، التنمية بنها، جامعة
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Abstract 

Universities and research institutes play an important role in achieving the 

sustainable development goals and Egypt's Vision 2030, through its academic, 

research and community activities, as well as initiatives undertaken by students 

in this regard. Universities contribute to social, environmental, and economic 

development as one of the most important incubators of ideas and solutions to 

global problems, thus enabling them to make a positive impact on the profile of 

sustainable development. Benha University seeks to have a good performance in 

achieving sustainable development goals, which aim to achieve the quality of life 

for all beneficiaries. This research aims to study Benha University's performance 

indicators in achieving sustainable development goals according to the 

International Ranking specialized in this domain. Benha University has been 

ranked among the best International Universities committed to achieving 

sustainable development goals since 2019 with the British THE Impact Ranking 

and Indonesian UI GreenMetric Ranking of the Universities. 

Benha University has been ranked (601 – 800) globally of 1406 university 

and fourth locally with other universities in Times Higher Education Ranking 

2022 and ranked 347 globally of 956 university and fourth locally and in Africa 

in the UI GreenMetric 2021. 
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 المقدمة:
  من  كجزء  م 2015  عررام  (،SDGs)  المتحرردة  لألم   المسررررررررررررررترردامررة  التنميررة  أهررداف  عن  عالناإل  ت 

  غاية  169 من  بها  يرتبط وما  هدًفا  17 من  تتألف التيو  المسرررررررررررررتدامة،  للتنمية  2030 ورؤ ة  اسرررررررررررررتراتيجية
 دفع  على العم  من لعقود   تتو    هي هدافاأل هذهو  للبشرررررررر ة،  وكبيرة  حاسرررررررمة  أهمية  ذات   تعتبر  كمجاالت 

 المتحدة  باألم   األعضررراء  الدول  جميع  تبنت   قد و   عالمنا  تواجه  التي  القضرررايا أكبر  بمعالجة العالمي  االلتزام
  بالجامعات   الباحثون  سررلط  وقد  المسررتدامة   بالتنمية  المتعلقة ال موحة الخ ط  هذه  دولة  193  عددها البالغو 

 الصدد  هذا في المختل.ة الجامعات  تلعبه أن يمكن الذي الدور على متزايد  بشك  الضوء العال  حول
  الحياة  مناحي  جميع  على  ألهميتها المسرررررررررتدامة  التنمية أهداف  لتحقيق سرررررررررياسرررررررررات   الدول  وتضرررررررررع

  من لها لما هدافاأل  تلك  تحقيق في  الرئيس  الشرررر ك  هي الجامعات  وتعد   والبيئية،  واالجتماعية  االقتصرررادية
 حلول إيجاد   على قادر جديد  جي   خلق على  القادرة الدراسررررررررية  وبرامجها  العلمية  بحوثها خالل من  مه  دور

 خردمراتهرا  وتقردي   وال.قر  الجوع  ومواجهرة  المنراخي  التغير  ومواجهرة  ال راقرة  على  لح.را ل  مسررررررررررررررتردامرة،  مبتكره
  العلمية  المعارف  بإنتاج  المعنية  المؤسرسرات   من الجامعات   نأ  باعتبار  واإلقليمي والمحلي الجامعي  للمجتمع

 صرررد بر  خاص   تصرررنيف  إصررردار إلى  المتخصرررصرررة  الدولية المؤسرررسرررات  من العديد  اتجهت   وقد   والتكنولوجية،
  والتحسرين للمشراركة الجامعات   لتح.يز المسرتدامة،  التنمية أهداف  لتحقيق  التزامها ومدى الجامعات  سرياسرات 

  المجال هذا في سياستها من
 قد و  ]1[  (GreenMetric UI) الخضررراء الجامعات   لتصررنيف إصرردار أول  كان  ،م2010  عام في

  أهداف  عن  اإلعالن  معو  الخضرررررررراء، الجامعي الحرم  ببيئة البداية في  اهت   والذي  إندونيسررررررريا  جامعة  أطلقته
  المناخ،  وتغير  بال اقة  متعلقة اخرى   مؤشررررات   إضرررافة  ت   م2015  عام في  المتحدة لألم   المسرررتدامة  التنمية

 الجديدة  االتجاهات  في النظر خالل  من  م2017  عام في  التصرررررررررررررنيف  منهجية في  كبير  تغيير إجراء  ت   ث 
  6  خالل من  المسرتدامة  التنمية  أهداف  جميع  تغ ي  م2018  عام  منهجيته  أصربحت و   االسرتدامة،  قضرايا في

  العلمية الورقة بهذه سنتناولها رئيسية معايير
  التنمية أهداف  بتحقيق  معني جديدا  صررداراإ  م2019  عام في  البر  اني  التايمز  تصررنيف أطلق كما

 ،]2[  (Ranking Impact THE)  التأثير  تصنيف  هعلي أطلق  وقد  المتحدة لألم   عشر السبعة المستدامة
 ( SDGs) المستدامة التنمية أهداف لتحقيق الجامعات  التزام مدى على للتعرف

 الجامعات   تحقيق  لرصرررررررد   اً خاصررررررر  صرررررررداراإ  م 2022  عام في أس  كيو  تصرررررررنيف  أصررررررردر قد  خيراأو 
Development Sustainable Rankings: University World QS )  المسررررتدامة  التنمية هدافأل
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Goals)  ]3[،  التنمية  مجاالت   من  معين  مجال  في  العلمية  البحوث   من  الجامعات   إنتاج  تأثير  تعكس  والتي  
 المستدامة 
 المسرراواة   عن  تعبر والتي  (10و  5) المسررتدامة  التنمية  أهداف  وضررعب  SDG QS  تصررنيف  قام  وقد 

  7)  المسرررررتدامة  التنمية أهداف  وضرررررعو  ال.رص"،  "تكافؤ فئة في  - المسررررراواة   عدم من  تقلي الو   الجنسرررررين  بين
 والمجتمعررات   والمرردن  معقولررة،  وبررأسررررررررررررررعررار  النظي.ررة  ال رراقررة  عن  تعبر  التي  (15و  14و  13و  12و  11و

  -  األرض   على والحياة  الماء،  تحت  والحياة  المناخي، والتغير  ،المسررؤوالن  واإلنتاج  واالسررتهالع المسررتدامة،
 البيئي"  "التأثير ةفئ في

  اللتزام كمؤشررررر  التصررررني.ات  تلك في  وتصررررني.ها  ترتيبها  تحسررررين  على  العال  حول الجامعات  وتعم 
  عن الكشرف  ضررورة من الدراسرة هذه  فكرة نبعت   هنا ومن ،المسرتدامة  التنمية أهداف  بتحقيق الجامعات  تلك

 الدولية  للتصني.ات  المستدامة التنمية أهداف تحقيق في بنها لجامعة األداء مؤشرات 

 :فرضية الدراسة
  التنمية أهداف  لتحقيق  واعدة  ص ب.ر   بنها  جامعة ومنها  المصررر ة  البحثية والمراكز الجامعات   تتمتع 

 .م2030 مصر رؤ ة تحقيق في ال.عال سهاماال الكيانات  تلكل و مكن ستدامة،ملا

 الدراسة: أهداف
  أهداففي تحقيق  أداء جامعة بنها  في دراسرررررررة مؤشررررررررات  العلميةورقة يتمث  الهدف الرئيس لهذه ال

التنمية المسررررررررررررتدامة وفقا للمعايير المعروفة لتصررررررررررررنيف الجامعات في العال  في مجال التنمية المسررررررررررررتدامة 
للجامعات الخضرراء وتصرنيف كيو    إندونيسرياوتصرنيف جامعة    للتأثير  التايمز البر  انيتصرنيف    وباألخص 

قليمي والمحلي سررررواء على مسررررتوى العالمي واإل للتنمية المسررررتدامة وتأثير ذلك على ترتيب جامعة بنها اس
 في ك  تصنيف 

 مشكلة الدراسة ومبرراتها:
  مجال فيأداء جامعة بنها   مؤشررررررررات  تتناول التي الدراسرررررررات  عدد  قلة في الدراسرررررررة مشررررررركلة تتركز

  لتحقيق الجامعة  به  تقوم  الذي والدور  ،م 2030  المسرررررتدامة  للتنمية مصرررررر رؤ ة  وتحقيق المسرررررتدامة  التنمية
 هذا في  للجامعة  الدولي  التصرنيف  على ذلك  تأثيرو  المتحدة  لألم  المسرتدامة  للتنمية  عشرر  السربعة هدافاأل

 لمستقبلية ا لخ  ها الجامعة إعداد  عند  الحسبان في البيانات  لكت تضع لكيو  المجال
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 التساؤالت اآلتية: تحاول هذه الورقة البحثية اإلجابة على ما سبقوفي ضوء 
 تصنيف جامعة إندونيسيا للجامعات الخضراء؟ وما المعايير التي يعتمد عليها؟ما  -1
 ؟ وما المعايير التي يعتمد عليها؟للتأثير تصنيف التايمز البر  اني لمؤسسات التعلي  العاليما  -2
 معايير تصنيف كيو اس لقياس اداء الجامعات في مجال التنمية المستدامة؟ ما -3
 المستدامة؟ بالتنمية المعنية التصني.ات  هذه ضوء في بنها جامعة  أداء مؤشرات  ما -4

 مصطلحات الدراسة: 
 التنمية المستدامة:

األبعراد االقتصرررررررررررررراديرة  هي التنميرة التي ترأخرذ بعين االعتبرار األبعراد االجتمراعيرة والبيئيرة إلى جرانرب 
لحسررررررررررررن اسررررررررررررتغالل الموارد المتاحة لتلبية حاجيات األفراد مع االحت.ا  بحق األجيال القادمة وتتحقق تلك 

  ]4[ واالجتماعي والبيئي االقتصادي هي ب جوان ةثالالمعادلة بتحقق التوازن بين ث
 التصنيف العالمي للجامعات:

األكاديمي، والعلمي أو األدبي  هذا الترتيب يعتمد على  نظام ترتيب الجامعات من حيث المسررررتوى  
حصاءات أو االستبيانات توزع على الدارسين واألساتذة وغيره  من الخبراء والمحكمين، أو  مجموعة من اإل

  [5] تقيي  الموقع االلكتروني أو غير ذلك من المعايير

 :الجامعة المستدامة
قتصررررادية والمجتمعية السررررلبية على  الية وائثار البيألتقلي  اهي مؤسررررسررررة للتعلي  العالي تعم  على  

اف، ر شرإسراسرية من تدر س وبحث وتوعية و أل.ها ائدنى عند اسرتخدامها لمصرادرها وو األالصرحة إلى الحد ا
  ]6[ وذلك لمساعدة المجتمع على التحول نحو نماذج حياتية مستدامة

 حدود الدراسة:
البر  اني    تصرنيف التايمزو  ندونيسري للجامعات الخضرراءالتصرنيف األ  الدراسرة علىهذه   اقتصررت 

من حيث التعر ف بالتصررررررنيف    ،س للتنمية المسررررررتدامةإوتصررررررنيف كيو    لمؤسررررررسررررررات التعلي  العالي للتأثير
ه والمعايير التي يقوم عليها التصرررنيف وإبراز الوزن النسررربي لك  معيار، وتوضررريا ترتيب جامعة بنها  أهدافو 

  مستوى الجامعات العالمية والعربية والمصر ةعلى 

  



- ٦ - 

 البيانات:  جمع أدوات
 على: البيانات  جمع دوات أ في انالباحث اعتمد 

 خالل  من ،]8[ SciVal  سررررري.ال  المتخصرررررصرررررة البحث  اداة و  ]SCOPUS  ]7 اسررررركوبس  بيانات  قاعدة -1
 منها: ذلك في المنهجية اإلجراءات  من بعدد  اوقام المصري  المعرفة بنك على ةالشخصي اته حساب

 البحث   مصرررررر لا  وتدو ن Search Affiliation البحث  حق   واختيار  البيانات  قاعدة  على  الدخول -
University Benha بالحق   الخاصة البحث  نافذة في     

     بنها بجامعة الخاصة الوثائق النتائ  من اختيار -
 المنشورة  الوثائق أشكالو  أنواع ك  اختيار -
 تلك  انالباحث  أخرج  وقد  ،المسرتدامة  التنمية أهداف  لتحقيق  بنها  جامعة  أداء مؤشررات   بيانات   حصرر -

  من  لتجميعها  نتيجة  التسرررجيالت  في  التكرارات  حذف  وت   (Excel) إكسررر  ملف شرررك   في  البيانات 
  التحليالت   إلجراء تمهيًدا  وذلك  الموضررررررررررروعي   التخصرررررررررررص  في  متشرررررررررررابهة  بيانات  قاعدة  من أكثر

 البيانات  لهذا اإلحصائية
 المواقع االلكترونية للتصني.ات الدولية مح  الدراسة  -2

 :نتائج الدراسة
 :أوال: اإلطار النظري للدراسة

؟ وما المعايير التي يعتمد  (UI-GreenMetric)للجامعات الخضراء   إندونيسياما تصنيف جامعة   -1
 عليها؟

إندونيسرررررررريا  جامعة   هو مبادرة من(  UI-GreenMetric) العالمي الجامعات الخضررررررررراء  تصررررررررنيف
(Universitas Indonesia)  ،لتح.يز الجرامعرات على تحقيق ممرارسررررررررررررررات    ،م2010في عام    اهرت  إطالق

في جميع أنحاء  سررررررنو ا  تجميع بيانات رقمية من آالف الجامعات من خالل  خضررررررراء وخلق بيئة مسررررررتدامة
لتن.يذ سرررررررياسرررررررات وبرام    الجامعات العال  ومعالجتها للوصرررررررول إلى درجة واحدة تعكس الجهود التي تبذلها 

  صديقة للبيئة ومستدامة  و ت  تصنيف الجامعات وفًقا لهذه الدرجة
تغير المناخ العالمي، والح.ا  على ال اقة  يهدف التصررررررررنيف إلى خلق مز د من االهتمام لمكافحة

، التنمية المسرررررتدامة  أهداف، وتنمية جي  جديد على وعي بوالمياه، وإعادة تدو ر الن.ايات، والنق  األخضرررررر
وفًقا   الجامعات   إجراء مقارنات سرررررر عة بينبلتصرررررنيف  لدرجة عددية تسرررررما  التصرررررنيف على  نتائ   سرررررتند  تو 
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شررررررهد  ، وقد مةسررررررتداسررررررياسررررررات االوتحسررررررين    بمعالجة مشرررررراك  االسررررررتدامة واألثر البيئيااللتزام  و   ،لمعاييرل
جامعة في   956إلى   م2010دولة عام    35جامعة في   95التصررنيف ز ادة كبيرة في عدد المشرراركين من  

  م2021عام دولة  80
  :(Methodology)منهجية التصنيف 

ًا  ق سياسات الجامعات على مستوى العال  تحقي يشم  هذا التصنيف على ستة معايير رئيسة تتعلق ب
 يت  على أساسها تصنيف الجامعات وه :التنمية المستدامة  هدافأل
  (%15)وتمث  نسبة  (”Setting And Infrastructure “SI)البنية التحتية   1
  (%21) وتمث  نسبة (”Energy And Climate Change “EC)ال اقة والتغير المناخي   2
  (%18) وتمث  نسبة (”Waste “WS)الن.ايات تدو ر   3
  (%10)وتمث  نسبة  (”Water “WR) المياه  4
  (%18) وتمث  نسبة (”Transportation “TR)  قالن  5
  (%18)وتمث  نسبة  (”Education And Research “ED) العلمي لتعلي  والبحث ا  6

 :الخضراء( الوزن النسبي لمعايير تصنيف الجامعات 1و وضا الشك  )

 النسبة  الفئة م
 15 (SI) البنية التحتية 1
 21 (ECال اقة والتغير المناخي ) 2
 18 (WSتدو ر الن.ايات ) 3
 10 (WRالمياه ) 4
 18 (TRالنق  ) 5
 18 (ED) التعلي  والبحث العلمي 6

   100 اإلجمالي
 UI-GreenMetricمعايير تصنيف الجامعات الخضراء : (1شك  )

و شرررررم  ك  معيار منها مجموعة  ،  تلك المعاييريت  تصرررررنيف الجامعات بناء على    م 2014ومنذ عام  
  وفيما يلي عرض لك  مؤشرررر  ،أداء أفضررر التي يت  تحديثها سرررنو ا للوصرررول إلى   من المؤشررررات الت.صررريلية

 :م2021لعام 
  

15%

21%

18%
10%

18%

18%
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 :(SI)البنية التحتية  .1
فضرررررراًل عن  ،  هاتوحماي  اءلخضررررررر للبيئة ايهدف هذا المعيار إلى تح.يز الجامعات لتوفير مسرررررراحة أكبر  

  ،البنية التحتية و وذلك من خالل تجميع بيانات عن الحرم الجامعي ال اقة المسررتدامة، مصررادر ت و ر  
من    %15، و مث  هذا المعيار نسررررربة  الخضرررررراءالمعلومات األسررررراسرررررية لسرررررياسرررررة الجامعة تجاه البيئة  و 

   إجمالي التقيي 
من أهداف   (17  -  12  -  11) هدافرصررررررررد سررررررررياسررررررررة الجامعات لتحقيق األعلى  هذا المعيار   يركز

  عتمد على مجموعة من المؤشرات وه  كالتالي:و ، التنمية المستدامة
1SI   نسبة المساحة الم.توحة إلى المساحة اإلجمالية   
2SI    باألشجارمغ اة الإجمالي مساحة الحرم الجامعي   
3SI    الحرم الجامعيب الالندسكيب إجمالي مساحة   
4SI    الالندسكيب األشجار و المساحة اإلجمالية بالحرم الجامعي المتصاص الماء بجانب   
5SI    ةالجامع منسوبي إجمالي عدد  /إجمالي المساحة الم.توحة  
6SI    االستدامةنسبة ميزانية الجامعة لجهود  
7SI   خالل عام  النسبة المئو ة ألنش ة تشغي  وصيانة المبنى  
8SI    ذوي االحتياجات الخاصة و / أو رعاية األمومةلمرافق الحرم الجامعي  
9SI   مرافق األمن والسالمة   

10SI    اإلدار ينو مرافق البنية التحتية الصحية لل الب واألكاديميين   
11SI     ،والموارد الوراثيررة لألغررذيررة والزراعررة مؤمنررة في مرافق الح.ظ: النبررات والحيوان والحيرراة البر ررة

  الح.ظ المتوس ة أو طو لة األج 
 :(EC)الطاقة والتغير المناخي  .2

ال رراقررة في مبررانيهررا    للح.ررا  علىإلى حررث الجررامعررات على ز ررادة الجهررد المبررذول  يهرردف هررذا المعيررار  
األجهزة  و سررررررياسررررررة اسررررررتخدام ال اقة المتجددة، من خالل التعرف على    ،والوصررررررول إلى صرررررر.ر كربون 

واستخدام الكهرباء، وبرام  الح.ا  على ال اقة، والمباني الخضراء، والتكيف مع تغير  الموفرة لل اقة، 
، وسررررررررررررررياسررررررررررررررة خ.  انبعاثات غازات  من االثار السررررررررررررررلبية للتغير المناخي  المناخ وبرنام  التخفيف

  من إجمالي التقيي   %21، و مث  هذا المعيار نسبة الحراري االحتباس 
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من    (17 -  13 -  11 -  7) هدافرصررررررررررد سررررررررررياسررررررررررة الجامعات لتحقيق األعلى  هذا المعيار   يركز
 يعتمد على مجموعة من المؤشرات وه  كالتالي:لذا  ،أهداف التنمية المستدامة

1EC   استخدام األجهزة الموفرة لل اقة  
2EC    الذكيةتن.يذ المباني  
3EC   عدد مصادر ال اقة المتجددة في الحرم الجامعي  
4EC    ةالجامعمنسرررررررررروبي  الكهرباء مقسرررررررررروًما على إجمالي عدد  اسررررررررررتهالعإجمالي (kWh per 

person)  
5EC    ال اقة سنوً ا استهالعإجمالي  مقسوًما علىنسبة إنتاج ال اقة المتجددة  
6EC    في جميع سياسات البناء والتجديد  وت بيقهاعناصر تن.يذ المباني الخضراء  
7EC    برنام  خ.  انبعاثات غازات االحتباس الحراري  
8EC     ةالجامعمنسررروبي  عدد  إجمالي    مقسررروًما علىإجمالي البصرررمة الكربونية (metric tons per 

person)  
9EC    المناخ في مجال ال اقة وتغير عدد البرام  المبتكرة 

10EC   برنام  )برام ( جامعية مؤثرة على تغير المناخ  
 :(WS)تدوير النفايات  .3

هذا  يهدفلذا معالجة الن.ايات وإعادة التدو ر من العوام  الرئيسررررررررية في خلق بيئة مسررررررررتدامة، برنام   
، والمواد الن.ايات  معالجة الن.ايات، مث  برنام  إعادة التدو رلإلى رصررررد سررررياسررررات الجامعات   المعيار
غير العضررو ة، والتخلص من مياه الصرررف الصررحي، وسررياسررة  و ومعالجة الن.ايات العضررو ة   ،السررامة

من إجمالي    %18، و مث  هذا المعيار نسررررررررربة  تقلي  اسرررررررررتخدام الوري والبالسرررررررررتيك في الحرم الجامعي
  التقيي 
  (17  -  15  -  14  -  12 -  3) هدافرصررررررد سررررررياسررررررة الجامعات لتحقيق األعلى  هذا المعيار   يركز

 مجموعة من المؤشرات وه  كالتالي:من خالل ، تدامةسمن أهداف التنمية الم
1WS   برام  إعادة تدو ر مخل.ات الجامعة  
2WS   برام  تقلي  استخدام الوري والبالستيك في الحرم الجامعي  
3WS   معالجة الن.ايات العضو ة  
4WS   معالجة الن.ايات غير العضو ة  
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5WS    السامةمعالجة الن.ايات  
6WS   التخلص من مياه الصرف الصحي  

 :(WR)المياه  .4
دة اعإ و ،  يهاعل   االمياه، وز ادة برام  الح.  اسرررررتهالع ترشررررريد للجامعات تح.يز اهذا المعيار إلى  يهدف

  من إجمالي التقيي  %10و مث  هذا المعيار نسبة ، مواردهاوحماية تدو رها، 
، دامةمن أهداف التنمية المسرت  (17  -  6) هدافالجامعات لتحقيق األيهت  هذا المعيار برصرد سرياسرة  

 مجموعة من المؤشرات وه  كالتالي: من خالل
1WR   تن.يذ برنام  المحافظة على المياه  
2WR   تن.يذ برنام  إعادة تدو ر المياه  
3WR   استخدام األجهزة الموفرة للمياه  
4WR   استهالع المياه المعالجة  
5WR    الحرم الجامعيالسي رة على تلوث المياه في  

 :(TR)النقل  .5
، في مستوى انبعاث الكربون والملوثات في الجامعةمه   دورله نظام النق   أن  يستند هذا المعيار إلى 

للوصررول إلى  في الحرم الجامعي  الخاصررة السرريارات للحد من عدد التي تتبعها الجامعة  سررياسررة النق  و 
المشرراة   مناطق وتوفيرفي الحرم الجامعي     ات والدراجاسررتخدام الحافالت من خالل ، بيئة أكثر صررحة

  انه ، باإلضافة إلىالخاصة  السيارات وتجنب استخدام    ،لتجول في الحرم الجامعيلل الب والمو .ين  ل
، و مث  هذا المعيار  سررريؤدي اسرررتخدام وسرررائ  النق  العام الصرررديقة للبيئة إلى تقلي  البصرررمة الكربونية

  من إجمالي التقيي  %18نسبة 
من أهداف التنمية    (17 -  13 -  11)  هدافيهت  هذا المعيار برصرررررد سرررررياسرررررة الجامعات لتحقيق األ

 كالتالي: عتمد على مجموعة من المؤشرات وه  و ، المستدامة
1TR     )منسرررررروبي  عدد إجمالي   مقسرررررروًما علىإجمالي عدد المركبات )السرررررريارات والدراجات النار ة

  ةالجامع
2TR    نق  الجماعيةالخدمات  
3TR    الص.ر ة االنبعاثات مركبات استخدام السياسة (ZEV) في الحرم الجامعي  
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4TR   إجمالي عدد مركبات االنبعاثات الصرررررررر.ر ة (ZEV) منسرررررررروبي عدد إجمالي    مقسرررررررروًما على
  ةالجامع

5TR   نسبة مساحة وقوف السيارات إلى إجمالي مساحة الحرم الجامعي  
6TR     سنوات  3مساحة وقوف السيارات في الحرم الجامعي آلخر من لحد ابرنام  
7TR     .الخاصة في الحرم الجامعي السيارات عدد المبادرات لخ  
8TR   ممر للمشاة في الحرم الجامعي  

 :(ED) التعليم والبحث العلمي .6
في خلق   اً مهم اً  سرررررتند هذا المعيار إلى فكرة أن للجامعة دور م، و 2012أضررررريف هذا المعيار في عام  

 من إجمالي التقيي   %18، و مث  هذ المعيار نسبة اهتمام الجي  الجديد بقضايا االستدامة
  -  9  -  8 -  5 -  4  - 3  -  2 -  1) هدافيهت  هذا المعيار برصرررررد سرررررياسرررررة الجامعات لتحقيق األ

 :ةمؤشرات التاليال من خالل، من أهداف التنمية المستدامة (17 - 16 - 15 - 14 - 13 - 10
1ED    المواد و / أو نسبة دورات االستدامة إلى مجموع الدورات  
2ED      بحث العلميالنسبة تمو   أبحاث االستدامة إلى إجمالي تمو  
3ED    حول االستدامة اإلنتاج العلميعدد  
4ED    المتعلقة باالستدامة ال.اعليات عدد  
5ED    ال البية ذات العالقة باالستدامة األنش ةعدد  
6ED   موقع االستدامة الذي تديره الجامعة  
7ED   تقر ر االستدامة  
8ED   عدد األنش ة الثقافية في الحرم الجامعي  
9ED   لتحسين التعلي  والتعل   عدد البرام  الجامعية 

10ED    بهاال الب  اشترعأو  /عدد مشار ع خدمات المجتمع المستدامة التي ت  تنظيمها و  
11ED   عدد الشركات الناشئة ذات الصلة باالستدامة  

وما يتبعها  التي يسرتند عليها    السرتةالمعايير  التصرنيف نجد ان  هذا  من خالل العرض السرابق لمنهجية
المخل.ات وإعادة تدو ر   واسرررررررتدامتهاي.ة عن طر ق المحافظة على ال اقة من مؤشررررررررات تهت  بخلق بيئة نظ

،  النق  الجماعي وتح.يز وجود ممرات للمشراة   واسرتخدام  ، وتقلي  اسرتخدام السريارات الخاصرةوتقلي  الن.ايات 
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التنمية   أهرداف، واعتمردت منهجيتره على دم  بع  وأهميرة خلق جرديرد يهت  بقضررررررررررررررايرا التنميرة المسررررررررررررررتردامرة
 ( معايير تصنيف الجامعات الخضراء 2و وضا شك  ) المستدامة لألم  المتحدة في معيار واحد 

 
 التنمية المستدامة  أهدافو  تصنيف الجامعات الخضراءمعايير   :(2شك  )

(UI-GreenMetric ،2022م ) 

 المعايير التي يعتمد عليها؟ما تصنيف التايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي للتأثير؟ وما  -2
هو أحد إصرررررررررررردارات تصررررررررررررنيف التايمز  (  THE Impact Ranking)تأثير  لتصررررررررررررنيف التايمز ل

من خالل (   SDGsاألم  المتحدة للتنمية المسرررررتدامة )  هدافوفًقا ألالعال  قّي  جامعات  ي  البر  اني، والذي
  ،واإلشرررررررررررراف  البحث،مجاالت واسرررررررررررعة:   أربعمؤشررررررررررررات لتوفير مقارنات شررررررررررراملة ومتوازنة عبر  ال  عدد من
 والتعلي   ،والتوعية

ك  المشررررراركة  وتزداد عدد الجامعات بر   من ك  عام، االتصرررررنيف سرررررنو ا في شرررررهر  ايصررررردر هذ 
التنميرة المسررررررررررررررتردامرة من خالل  أهردافحيرث تسررررررررررررررعى العرديرد من الجرامعرات إلثبرات التزامهرا بتحقيق  ،عرام

لمؤسرررسرررات عاًما بعد عام، من خالل تحسرررن ا وإ هار   بالتصرررنيف االنضرررمام إلى قاعدة البيانات الخاصرررة
  واضحةو إدخال سياسات جديدة 

  أهدافأخرى على األق  من  أهدافوثالثة    17 ت  تضررمين أي جامعة توفر بيانات حول الهدف  و 
 :كاآلتي، و ت  حسابها التنمية المستدامة في الترتيب العام
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 لجامعة بتصنيف التأثير ل احتساب النتيجة النهائيةمعادلة  :(3شك  )

حراصرررررررررررررر  جمع  من خالل    (Overall) العرام الترتيرب يت  احتسرررررررررررررراب النتيجرة النهرائيرة للجرامعرة في 
سرتة عشرر هدف  مع أعلى ثالث درجات من أصر   (SDG 17عشرر )الجامعة في الهدف السرابع   درجات 
  أهداففي حين أن   اإلجمالية،من النتيجة  (  %22)التنمية المسرتدامة  أهدافمن    17يمث  الهدف    ،ةالمتبقي

  لك  هدف (%26)التنمية المستدامة األخرى تحم  وزن 
Overall = SDG 17 (22%) + Top Three SDGs (Each 26%) 

التنميررة    أهرردافبنرراًء على مجموعررة مختل.ررة من    تصررررررررررررررني.هرراهررذا يعني أن الجررامعررات المختل.ررة يت   
جرردواًل   17 ت  اإلعالن عن نتررائ  كرر  هرردف فردي في  و ،  اعتمرراًدا على تركيزهررا  ،(SDGs)  المسررررررررررررررترردامررة

التنمية المسرررتدامة  يحتوي   أهدافيمكن للجامعات تقدي  بيانات حول أكبر عدد ممكن من  ،  أيضرررا  من.صرررالً 
المسررتخدمة لتقيي  أداء الجامعة في هذا  المؤشرررات التنمية المسررتدامة على سررلسررلة من  أهدافك  هدف من  

 .الهدف
قيس تصررررررنيف التايمز  ي  (:THE Impact Ranking Methodology)  منهجية التصــــنيف

  أهداففي تحقيق    على مسرررررررتوى العال الجامعات سرررررررياسرررررررات  نجاح  (  THE Impact Ranking)تأثير  لل
التنمية المسررتدامة لألم  المتحدة  أهدافهدًفا من    (17)هناع ف،  (SDGs) التنمية المسررتدامة لألم  المتحدة

 :وفقًا لآلتيتقيي  أداء الجامعة يت  
  (No Poverty) القضاء على ال.قر  1
  (Zero Hunger) على الجوعالقضاء   2
  (Good Health And Well-Being)الصحة الجيدة   3
  (Quality Education) الجيد التعلي    4
  (Gender Equality) المساواة بين الجنسين  5
  (Clean Water and Sanitation) المياه النظي.ة والنظافة الصحية  6
  (Affordable and Clean Energy) وبأسعار معقولة طاقة نظي.ة  7

SDG 

17 A B C 

22% 26% 26% 26% 
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  (Decent Work And Economic Growth) العم  الالئق والنمو االقتصادي  8
  (Industry, Innovation and Infrastructure)والبنية التحتية  الصناعة واالبتكار  9

  (Reduced Inequalities) الحد من أوجه عدم المساواة   10
  (Sustainable Cities and Communities) مدن ومجتمعات مستدامة  11
  (Responsible Consumption and Production) المسؤوالن واإلنتاجاالستهالع   12
  (Climate Action) الح.ا  على المناخ  13
  (Life Below Water) الحياة تحت الماء  14
  (Life On Landاألرض )الحياة في   15
  (Peace, Justice and Strong Institutions) والمؤسسات القو ة  السالم والعدل  16
  (Partnerships For The Goals) هدافاألعقد شراكات تحقيق   17

من يناير إلى سرررررابق للتصرررررنيف  بشرررررك  عام، تشرررررير البيانات المسرررررتخدمة إلى أقرب عام دراسررررري و 
 Impact) للتصررررررررررررررنيف في وثيقرة المنهجيرة الكراملرة  مؤشررررررررررررررر ت  تحرديرد الن راي الزمني لكر   و ديسررررررررررررررمبر، 

Ranking Guideline Methodology)  
بيرانرات    قواعرد بكر  هردف بواسرررررررررررررر رة  الجرامعرات  بر  البحرث العلميالحصررررررررررررررول على بيرانرات    كمرا يت 

Scopus    منElsevier  ،واسررررررررررتكمالها  ، سررررررررررتعالم عن الكلمات الرئيسررررررررررية المرتب ة بالهدفمن خالل اال
اإلنتاج  ي ت  تحديده بواسررررررر ة الذكاء االصررررررر ناعي  تشرررررررم  البيانات جميع  ذ اإلضرررررررافي ال اإلنتاج العلميب

ي  بيررانرراتهررا  د تقررالمؤشرررررررررررررررات األخرى من خالل  تقرردم الجررامعررات دالئرر   و    أعوام  5خالل  الم.هرس    العلمي
و ت  التحقق  السرتخدامها في التصرنيف،    على صرحتها والتأكيد على الموقع اإللكتروني للتصرنيف  المؤسرسرية  

 :ومؤشراته وفيما يلي عرض لك  هدف، بواس ة فر ق التقيي  من البيانات 
ــاء عل  الفقرالـهدف اوو::   لجرامعرات  ل اإلنتراج العلميعلى    الهردفيركز هذا :  (No Poverty) القضـــــــ

دور لهرا  لجرامعرات  ا، فرواألفراد ال.قراء في مجتمعراته  المحليرة  ،لل الب ال.قراء  الجرامعرات   ودع   ،حول ال.قر
من أهداف التنمية    أخرى   أهدافمع  هذا الهدف  مكن أن يرتبط  و مباشر في الحد من ال.قر في مجتمعاته    

يعاني ال.قراء من الجوع ونقص  فقد  ،بالنسررررربة للجامعات، بالتعلي  والمسررررراواة والنمو االقتصررررراديالمسرررررتدامة 
 ( 6و 2الهدفان الوصول إلى المياه النظي.ة )

 :هذا الهدف مؤشرات 
 %(27حول ال.قر )لجامعات ل اإلنتاج العلمي •
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 %(27نسبة ال الب الذين يتلقون مساعدات مالية ) •
 %(23برام  الجامعة لمكافحة ال.قر ) •
 %(23مجتمعية لمكافحة ال.قر )البرام  ال •

لجامعات اإلنتاج العلمي لعلى    الهدفيركز هذا :  (Zero Hunger)  القضـاء عل  الجع : الثانيالهدف 
لجوع بين  ل  والتصررديبمعالجة هدر ال عام   الجامعات   حول الجوع، وتعليمها حول االسررتدامة الغذائية والتزام

 وتعز ز الزراعة المستدامة  ،ال الب والمجتمعات المحلية
يمكن  ف، بالنسررررررربة للجامعات من أهداف التنمية المسرررررررتدامة أخرى   أهدافمع  وقد يرتبط هذا الهدف
للخروج من ال.قر و ؤدي إلى الحرد من الجوع، ولكن لكي يحردث ذلرك، يجرب   اأن يكون العمر  الالئق طر قر

 ( 16و 8الهدفان أن يكون هناع إطار قوي من المؤسسات لدع  التغيير )
 مؤشرات هذا الهدف:

 %(27الجوع ) حولللجامعات اإلنتاج العلمي  •
  %( 4 15) الحرم الجامعي لك  شخص من منسوبي المهدر ال عامنسبة  •
  (%2 19) ال الب المعرضين لخ ر انعدام األمن الغذائي •
 %(2 19االستدامة ) الزراعة وتربية األحياء المائية بما فيها نسبة خر جي •
 %(2 19القومي )على المستوى الجوع جهود الجامعة ضد  •

اإلنتاج  على    الهدفيركز هذا :  (Good Health And Well-Beingالصـحة الجيد  )الهدف الثالث:  
صرررررررررررحة في جميع أنحاء العال ، مضرررررررررررر على الواألمراض التي لها تأثير   الحاالت لجامعات حول ل العلمي
ليس    ، فهذاصررررررحة ال الب والمو .ينباإلضررررررافة إلى مهن الرعاية الصررررررحية،  صررررررحاب  أل الجامعات   ودع 
 عاًما للتدر س والبحث ال بي بالجامعة  مؤشراً 

أخرى بالنسرررررررربة للجامعات،  أهدافالتنمية المسررررررررتدامة مع   أهدافمن    هذا الهدف مكن أن يرتبط  و 
 ( 2و 1الهدفان ) والجوع بدون صحة جيدة، من الصعب معالجة ال.قرف

 مؤشرات هذا الهدف:
 ( %27) الصحة والرفاهية اإلنتاج العلمي حول •
 ( %6 34) الصحةالعلوم نسبة خر جي  •
 %(4 38)للتعاون وتقدي  خدمات صحية  الجامعات إجراءات  •
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يركز مجرال ت.وي الجرامعرات، ف جودة التعلي  هو:  (Quality Educationالتعليم الجـيد ):  الرابعالـهدف  
حول   لجامعةواإلنتاج العلمي لوالتعل  مدى الحياة،    في جودة التعلي  على مسررررررررررررراهمة الجامعات   الهدفهذا 

والتعل  مدى الحياة    ةالمبكر في السنوات التعل   ألن توفير  و بالتعلي  الشام     اجودة التعلي  بشك  عام والتزامه
لتقيي  الجودة الشرررررراملة للتدر س في  يسررررررتخدم هذا الهدفليسررررررا المحور الرئيسرررررري للتعلي  في الجامعات، فال 

 الجامعة 
والتزو د باألدوات الالزمة  وتحسرررين نوعية الحياة  لتعل  هو أول خ ة نحو اقتصررراد مسرررتداماو عتبر  

يسررررراعد  كما يمكن أن  بوابة للخروج من ال.قر  فقد يكون  ، للمسررررراعدة على إيجاد حلول مبتكره لح  المشررررراك 
على كسررررررررر أوجه عدم المسرررررررراواة، و وفر العمال الرئيسرررررررريين الالزمين لدع  عال    لكافة األفراد توفير التعلي   

   (10و 8و 1 هدافاأل)عادل ومستدام 
 مؤشرات هذا الهدف:

 %(27مدى الحياة ) والتعل األولى  في السنوات التعلي  حول  اإلنتاج العلمي •
 %(4 15المؤهالت التدر سية )الحاصلين على نسبة  •
 %(8 26التعل  مدى الحياة ) سياسة الجامعة لتوفير •
 %(8 30نسبة طالب الجي  األول ) •

 اإلنتاج العلميعلى   الهدفيركز هذا    :(Gender Equalityالمساوا  بين الجنسين )الهدف الخامس: 
النسرررررراء   بتو يف، والتزامها في هذا الشررررررأنلجامعات حول دراسررررررة المسرررررراواة بين الجنسررررررين، وسررررررياسرررررراتها  ل

يمكن ت و ر العرال  بشرررررررررررررركر   ال من من لق أنره  ذلركو ، لمرأة ا  تردع التنميرة المسررررررررررررررتردامرة    أهرداففر  ،وترقيتهن
 مستدام إذا ل  تت  تلبية احتياجات أكثر من نصف سكانه 

يمكن أن يكون تعلي   ، كما  في معالجة ال.قر والجوع  المؤثرة هدافمن األيعد ضرمان المسراواة بين الجنسرين  
 هدافالنسراء أن يلعبن دورهن في خلق مجتمع عادل )األ ، وعلىرئيسرًيا للحد من عدم المسراواة  االمرأة طر ق

 ( 16و 10و 2و 1
 مؤشرات هذا الهدف:

 %(27)المساواة بين الجنسين اإلنتاج العلمي للجامعات حول  •
 %(4 15نسبة طالبات الجي  األول ) •
 %(4 15ال الب )سياسة قبول  •
 %(4 15) أعضاء هيئة التدر سنسبة اإلناث من  •
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 %(5 11الحاصالت على درجات علمية )نسبة النساء  •
 %(3 15)لدع  نجاح المرأة الجامعات سياسات وإجراءات  •

تدع  المياه  :  (Clean Water And Sanitationالمياه النظيفة والنظافة الصحية )الهدف السادس: 
 اإلنترراج العلميعلى    الهرردفيركز هررذا    ، لررذاالمرراء النظيف أمر حيوي ، فررالزراعررة وتربيررة األحيرراء المررائيررة

 المجتمع في  لهاجيدة الدارة اإلبضمان  الجامعات  والتزام ،لجامعات المتعلق بالمياه واستخداماتهال
،  التنمية المسررررررررتدامة األخرى   أهدافالتنمية المسررررررررتدامة على ن اي واسررررررررع ب أهدافمن  هذا الهدف   رتبط  و 
من خالل إدارة المياه بشررك    ، كما أنهوالصرررف الصررحي هي األسررس الرئيسررة للصررحة الجيدة  نقيةالالمياه  ف

العم  الالئق والنمو  إيجاد والمسررررراهمة في ، مسرررررتدام، يمكننا إدارة إنتاجنا من الغذاء وال اقة بشرررررك  أفضررررر 
اذ إجراءات بشررررررأن  واتخ ،لح.ا  على النظ  البيئية للمياه، وتنوعها البيولوجي، باإلضررررررافة إلى ااالقتصررررررادي

 ( 13و 14و 8و 7و 6و 3 هدافاألتغير المناخ )
 مؤشرات هذا الهدف:

 %(27المياه )حول  اإلنتاج العلمي •
 %(19) من منسوبي الجامعة سنو ا  لك  فرد  استهالع المياهمعدل  •
 %(23) الح.ا  عليهاالمياه  استهالع •
 %(12المياه ) تدو رإعادة  •
  %(19)مبادرات مجتمعية للمشاركة في إعادة تدو ر المياه والح.ا  عليها  •

ــابع:   تعرد ال راقرة أحرد العوامر  : (Affordable And Clean Energyالـطاـقة النظيـفة )الـهدف الســـــــ
،  للسررماح بالتنمية المسررتقبلية  المهمةمن العوام   للجميع  مناسرربةبأسررعار  وإتاحتها    األسرراسررية للحياة البشررر ة

يركز على  ، كمرا  المتعلق برال راقرة واسررررررررررررررتخردامراتهراو الجرامعرات  بر  اإلنتراج العلميعلى    الهردفيركز هرذا    لرذا
 والتزامها بتعز ز ك.اءة ال اقة في المجتمع والتوعية لل اقة  استهالكهاسياسة الجامعات في 

لخلق  المهمةمن العناصررررررررررررر  ز ادة اسررررررررررررتخدام ال اقة المتجددة  باإلضررررررررررررافة إلى   ك.اءتهاال اقة وز ادة  تعد 
أسرررراس للتصرررردي لتغير المناخ، و وفر آفاًقا ل.رص اقتصررررادية    نهاأ، كما مجتمعات أكثر اسررررتدامة وشررررمولية

  بأسررررررررررعار مناسرررررررررربةيمكن معالجة نقص الوقود من خالل توفير طاقة   باإلضررررررررررافة أنه  وفرص عم  جديدة 
  (1، و9، و8، و13، 11 هداف)األ

 مؤشرات هذا الهدف:
 %(27ال اقة النظي.ة ) اإلنتاج العلمي حول •
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 %(23نظي.ة وبأسعار معقولة )ال اقة ال توفير الجامعة نحو سياسة •
 %(27استخدام ال اقة )كثافة  •
 %(23)التواص  مع المجتمع للحصول على مصادر ال اقة المتجددة  •

:  ( Decent Work And Economic Growthالعمل الالئق والنمع االقتصـــــادي )الهدف الثامن: 
على دور الجامعات   الهدفيركز هذا وجود عمالة غير مسررررررررررتقرة تخلق تهديدات لمسررررررررررتقب  مسررررررررررتدام، لذا  

 ،للمؤسرسرات   ةاالقتصرادي البحوث يسرتكشرف   ، كماعم  كأصرحاب كمحركات للنمو االقتصرادي ومسرؤولياتها  
 وممارسات التو يف ونسبة ال الب الذين يتولون و ائف 

يت لب النمو االقتصرررررادي المسرررررتدام والعادل من المجتمعات تهيئة الظروف التي تسرررررما للناس بالحصرررررول  
العوامر  التعلي  واالبتكرار من فروبرالترالي    ،و رائف جيردة تح.ز االقتصرررررررررررررراد مع عردم اإلضرررررررررررررررار برالبيئرةعلى 

، 4)  ، ونجد أنه يرتبط هذا الهدف باألهداف، باإلضرررررافة إلى المسررررراواة بين الجنسرررررينالرئيسرررررية لتحقيق ذلك
  (5، و9و

 مؤشرات هذا الهدف:
 %(27والعمالة )النمو االقتصادي اإلنتاج العلمي حول  •
 %(6 19ممارسة التو يف ) •
 %(4 15)إجمالي الدخ  لك  مو ف  •
 %(19نسبة ال الب الحاصلين على و ائف ) •
  %(19) ةالدائم العمالةنسبة  •

ــع:  ــناعة واالبتكار )الهدف التاســـ عتبر  ي:  (Industry, Innovation And Infrastructureالصـــ
ضررروري لتحقيق    -والري وال اقة وتكنولوجيا المعلومات واالتصرراالت  النق    -االسررتثمار في البنية التحتية  

اإلنتراج العلمي  يركز هرذا الهردف على  ، لرذاالتنميرة المسررررررررررررررتردامرة وتمكين المجتمعرات في العرديرد من البلردان
  مع الصناعة اورب هالبتكار ل تهاكيفية قياد و والبنية التحتية،  ةوالصناعلجامعات حول االبتكار ل
يوفر   االبتكارة، كذلك  االسررررررررتثمار في البنية التحتي، والصررررررررحة الجيدة  ،والتعلي  ،النمو االقتصرررررررراديت لب  ي

هذا   فيرتبط،  فرصررررررررا لمعالجة المياه والحصررررررررول على ال اقة بأسررررررررعار مناسرررررررربة ومواجهة التغيرات المناخية
   (13، و7و، 6و، 4، و3، و8) هدافاألالهدف ب

 مؤشرات هذا الهدف:
   الصناعة واالبتكار والبنية التحتية اإلنتاج العلمي حول •



- ۱۹ - 

   الجامعيةبراءات االختراع نقال عن البحوث  •
  نق  التكنولوجيا( وحدات ) المعرفة لتسو ق الجامعة فروع •

على    الهدفيركز هذا :  (Reduced Inequalitiesالحد من أوجه عدم المســــــاوا  )الهدف العاشــــــر:  
بشرررررأن التمييز والتزامها بتعيين   ات الجامع  ةاالجتماعية، وسرررررياسررررر  التباين بين ال.ئات أبحاث الجامعات حول 
 مختلف ال.ئات مو .ين وطالب من 

يؤدي إلى انتشرررار  ، كما قد  الحد من ال.قرو ؤثر على   ،يهدد عدم المسررراواة التنمية االجتماعية واالقتصرررادية
والخدمات ال يمكننا تحقيق التنمية المستدامة إذا ت  استبعاد الناس من ال.رص  فوالتدهور البيئي     ،األمراض 

 وفرصة حياة أفض  
 مؤشرات هذا الهدف:

 %(27) المساواة عدم حول تقلي   اإلنتاج العلمي •
 %(5 15طالب الجي  األول ) •
 %(5 15ال الب من الدول النامية ) •
 %(23) ذوي القدرات ال.ائقةال الب والمو .ون  •
 %(19ضد التمييز ) سياسات الجامعة •

:  ( Sustainable Cities And Communitiesومجتمعات مســتدامة )مدن الهدف الحادي عشــر:  
بين الجررامعررات  إيجررابي  ن تكون المرردن والمجتمعررات مسررررررررررررررترردامررة، لررذا يجررب أن يكون هنرراع ت.رراعرر   أيجررب  

النظرة التقليدية لالسرررتدامة ليس فقط  الهدفهذا يركز   ، لذا، و سرررتمر ألجيالومجتمعاتها الحضرررر ة والر فية
ا في دور الجررامعررة في الح.ررا  على تراث  ، لكن اترردور حول اإلشررررررررررررررراف على الموارد   التي لنظر أيضرررررررررررررررً

على ال.نون والتراث،  للح.ا أبحاث المؤسررررررررررسررررررررررات حول االسررررررررررتدامة، ودوره   و   ،المجتمعات والح.ا  عليه
 الستدامة ا وطر قته  لتحقيق

ا أماكن يتركز    كما يمكن،  محاور للثقافة وكذلك للصررررررررناعة واالبتكاريمكن أن تكون المدن  أن تكون أيضررررررررً
ال تن.صررررررررررر  المدن والمجتمعات عن الحياة تحت الماء أو على األرض، وسررررررررررريتعرض  ، ففيها الجوع وال.قر

الت.راعر  فيمرا بينهرا لمز رد من الضررررررررررررررغط بسرررررررررررررربرب تغير المنراخ، مرا ل  يكن براإلمكران اتخراذ إجراءات ب ر قة  
 ( 13، و15، و14، و1، و2، و9) هدافلذا يرتبط هذا الهدف باأل تدامةمس

 مؤشرات هذا الهدف:
 %(27المدن والمجتمعات المستدامة ) حول اإلنتاج العلمي •
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 %(6 22دع  ال.نون والتراث ) •
 %(3 15االن.اي على ال.نون والتراث ) •
 %(1 35الممارسات المستدامة ) •

ــر:   ــتهالا واإلنتاو المســـــــؤوالن  الهدف الثاني عشـــــ  Responsible Consumption and)االســـــ

Production)  :  يجررب أن تلعررب   ،على االسررررررررررررررتخرردام ال.عررال للموارد وتقليرر  الن.ررايررات   الهرردفيركز هررذا
الجامعات دورها في ضرررررررررمان تقلي  اسرررررررررتهالكها إلى الحد األدنى، خاصرررررررررًة عندما تكون الموارد غير قابلة  

 للتجديد 
في تحقيق خ ط التنمية، وخ.  التكاليف االقتصررررادية والبيئية   بشررررك  جيد سرررريسرررراعد اإلنتاج واالسررررتهالع 

يسرراعد  باإلضررافة إلى أنه  ،قتصررادية، والحد من ال.قرواالجتماعية في المسررتقب ، وتعز ز القدرة التنافسررية اال
،  9، و8، و2، و1) هرداففهو متربط براأل  على حمرايرة البيئرة من خالل تقلير  ترأثير اإلنتراج واالسررررررررررررررتهالع

  (15، و14، و13و
 مؤشرات هذا الهدف:

 %(27) مستداماستهالع وإنتاج  اإلنتاج العلمي حول •
 %(7 26) المستدامةاإلنتاج واالستهالع سياسة  •
 %(27نسبة الن.ايات المعاد تدو رها ) •
 %(3 19نشر تقر ر االستدامة ) •

تغير المناخ أزمة تؤثر على ك  جزء  :  (Climate Actionالحفاظ عل  المناخ )الهدف الثالث عشــــر: 
للحرد من ترأثير تغير المنراخ،  يعمر     تكون أول من  تحتراج الجرامعرات إلى أنالبالد،  كر   في  من المجتمع و 

  المناخ،أبحاث الجامعات حول تغير  الهدف على  هذا    يركز  ، لذاخاصررررررررة بين أفقر ال.ئات وأكثرها تضرررررررررًرا
  المنخ.  للكربون  واالستخدام واستخدامها لل اقة واستعداداتها للتعام  مع عواقب تغير المناخ

التنمية المسررررررررتدامة األخرى، ألنه إذا ل  يت    أهدافالتنمية المسررررررررتدامة بجميع   أهدافمن  هذا الهدف  يتعلق  
اتخراذ أي إجراء، يمكن أن يؤدي تغير المنراخ إلى ت.راق  العواصررررررررررررررف والكوارث والتهرديردات مثر  نردرة الغرذاء 

ي البحر  وف ،سريؤثر على الحياة على األرض  ، كماهذه اآلثار سروف يشرعر بها الناس األكثر فقًراو  ،والمياه
 نحو ال اقة النظي.ة في التخفيف من تأثيرها  واالتجاه ،ومع ذلك، يمكن أن يساعد االبتكار

 مؤشرات هذا الهدف:
 %(27المناخي ) التغير حول اإلنتاج العلمي •
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 %(27استهالع طاقة منخ.  الكربون ) •
 %(23التثقيف البيئي ) اجراءات  •
 %(23االلتزام بالجامعة محايدة الكربون ) •

اإلنتاج العلمي   على  الهدفهذا   يركز:  (Life Below Waterالحيا  تحت الماء )الهدف الرابع عشر: 
 المائية  البيئيةلجامعات حول الحياة تحت الماء ودعمها للنظ  ل

  اص شرررررررررخات من األمليار   ةثالثالتنمية المسرررررررررتدامة األخرى نظًرا ألن أكثر من   أهدافيؤثر هذا الهدف في 
ومع    وال.قر  ،يؤثر على الجوع  ، وبالتالييعتمدون على التنوع البيولوجي البحري والسررراحلي لكسرررب عيشررره 

ترتبط الحيرراة  و   ،يرردع  الح.ررا  على المحي ررات جهود التخفيف من آثررار تغير المنرراخ والتكيف معهررا  ذلررك
والمياه   ،وال اقة النظي.ةع،  بالحياة تحت الماء، وسررررررررررررررتؤثر خياراتنا حول اإلنتاج واالسررررررررررررررتهال األرض   على

 هذا المجال  فيوالصرف الصحي 
 مؤشرات هذا الهدف:

 %(27الحياة تحت الماء ) اإلنتاج العلمي حول •
 %(3 15دع  النظ  البيئية المائية من خالل التعلي  ) •
 %(4 19البيئية المائية )دع  النظ  إجراءات  •
 %(3 19التخلص من الن.ايات الحساسة للمياه ) •
 %(19الح.ا  على نظام بيئي محلي ) •

أبحاث الجامعات   الهدف علىهذا  ركزي:  (Life On Landالحيا  في اورض )الهدف الخامس عشـر: 
كيف تسرررررررررراه  الجامعات في اإلدارة  و ،  حول الحياة على األرض وتعليمها ودعمها للنظ  البيئية لألراضرررررررررري

 ووقف فقدان التنوع البيولوجي ، ، ومكافحة التصحروالمزروعات  المستدامة للغابات 
يمكن أن يكون التنوع البيولوجي  ولهذا الهدف تأثير أيضررررررررا على أهداف التنمية المسررررررررتدامة األخرى، حيث 

ا للتكيف مع تغير المناخ واسررتراتيجيات الحد من    البيئيوالنظام   الحياة على  كما أن الكوارث    أخ ارأسرراسررً
  ،الميراه النظي.ة باإلضررررررررررررررافة إلى أن ، تتيا الخروج من الجوع وال.قرو األرض والحيراة تحرت المراء متراب ران،  

 وال اقة النظي.ة أمران حيو ان للح.ا  على الحياة على األرض 
 مؤشرات هذا الهدف:

 %(27النظ  البيئية لألراضي ) اإلنتاج العلمي حول •
 %(23دع  النظ  البيئية لألراضي من خالل التعلي  ) •
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 %(27دع  النظ  البيئية لألراضي )إجراءات  •
 %(23الن.ايات الحساسة لألرض )التخلص من  •

ــر:  ــادس عشـ ــالم والعد: )الهدف السـ سررررريادة  :  (Peace, Justice And Strong Institutionsالسـ
ضررررررررررررررورً ا    السرررررررررررررالم والعدل مما يجع  القانون والتنمية لهما عالقة متبادلة كبيرة و عزز ك  منهما اآلخر،

على الكيفيرة التي يمكن بها   الهردفيركز هرذا   لرذاللتنميرة المسررررررررررررررتردامرة على الصررررررررررررررعيردين الوطني والردولي   
أبحاث الجامعات في القانون والعالقات  ،  للجامعات دع  المؤسرررررررسرررررررات في بالده  وتعز ز السرررررررالم والعدالة

 الحر ة األكاديمية ، ومشاركته  كمستشار ن للحكومة وسياساته  بشأن الدولية
نحتاج إلى مؤسررسررات   المسررتدامة،التنمية    أهدافمن أج  النهوض بأخرى، ف أهدافو رتبط هذه الهدف مع 

وحماية بيئية   ورعاية صررررررحية، وسررررررياسررررررات اقتصررررررادية عادلةد، تعلي  جي  عامة فعالة وشرررررراملة يمكنها تقدي 
  ةشامل

 مؤشرات هذا الهدف:
 %(27السالم والعدالة ) اإلنتاج العلمي حول •
 %(6 26حوكمة الجامعة ) سياسة •
 %(2 23مع الحكومة ) التعاون  •
 %(2 23القانون والتن.يذ المدني ) الحاصلين على مؤه نسبة الخر جين  •

عد هذا ي:  (Partnerships For The Goals)  هدافعقد شـــرا ات تحقيق اوالهدف الســـابع عشـــر: 
   هت الترتيب العام، و  الجامعة في  التنمية المسرررررررررررتدامة اإللزامي إلدراج أهدافالهدف هو الهدف الوحيد من  

التنميرة المسررررررررررررررتردامرة من خالل التعراون مع البلردان   أهردافال ري التي تردع  بهرا الجرامعرات  برهرذا الهردف  
ما ل  يعم  جميع الشررررركاء مًعا من من لق أنه    ،االسررررتدامةلتحقيق   األخرى، والترو   ألفضرررر  الممارسررررات 

 فال يمكن تحقيقها  المستدامة،التنمية  أهدافلتحقيق 
 مؤشرات هذا الهدف:

 %(1 27)التنمية المستدامة  أهدافالشراكة من أج   اإلنتاج العلمي حول •
 %(5 18) التنمية المستدامة أهدافالعالقات لدع   •
 %(2 27التنمية المستدامة ) أهدافنشر تقار ر  •
 %(2 27التنمية المستدامة ) أهدافالتعلي  من أج   •
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يؤثر بعضررررررها باألخر،  ،  التنمية المسررررررتدامة السرررررربعة عشررررررر متكاملة  أهدافبناء على ما سرررررربق نجد أن 
وأن التنمية يجب أن توازن بين االسرررررررررتدامة    أخرى،فالعم  في مجال ما سررررررررريؤثر على النتائ  في مجاالت  

  االجتماعية واالقتصادية والبيئية
من    %27مث  نسرربة ال تق  عن  يحيث كما يتضررا أهمية البحث العلمي في دع  سررياسررات االسررتدامة،  

 جمالي درجة تحقق الهدف ا

 معايير تصنيف كيع اس لقياس اداء الجامعات في مجا: التنمية المستدامة؟ما  -3
  اً خاصرررر اً جديد   اً سررررنو   اً تصررررني. ،مع تزايد االهتمام بالتنمية المسررررتدامةمؤخرا   QSتصررررنيف  أصرررردر 

 عتمد على تقيي  تركيز بحث ك  مؤسرسرة و  ،التنمية المسرتدامة  أهدافلتحقيق    ات الجامع  دورالتعرف على  ب
ذهبية، أو فضررية، أو    -التنمية المسررتدامة  و ت  منا المؤسررسررات ميدالية   أهدافعلى فئتين عر ضررتين من 

واعتمدت منهجية  ،  مما يعكس تأثير إنتاجها في مجال معين من التنمية المسررررررتدامة  -برونز ة، أو مرشررررررا 
 ، عدم المساواة والبيئة ان من مجاالت االهتمام وهمالتصنيف في إصداره، التركيز على مجالي

 البيانات المستخدمة في تقييم دور الجامعات بالتنمية المستدامة طبقا لتصنيف كيع اس:
نتاج ال.كري لألبحاث  يسررررررتخدم االصرررررردار الجديد لتصررررررنيف كيو اس للتنمية المسررررررتدامة بيانات اإل

العالمية السررر.ير والتي يمكن اسرررتخالصرررها من قواعد بيانات اسررركوبس وآداب  العلمية المنشرررورة بدار النشرررر 
 البحث العلمية سي.ال والتي تتمث  فيما يلي:

  2019-2015إجمالي عدد األوراي المنشورة في   1
، مع اسررررتبعاد االسررررتشررررهادات 2020-2015إجمالي عدد االسررررتشررررهادات التي تلقتها هذه األوراي في   2

 لف الذاتية على مستوى المؤ 
برالمرائرة من المصرررررررررررررررادر األكراديميرة كمرا هو محردد بواسرررررررررررررر رة   10عردد األوراي المنشررررررررررررررورة في أعلى    3

CiteScore Percentile  
(، مع اسرتبعاد االقتباسرات الذاتية على مسرتوى  FWCI)  ميدانًيا مرجا  اقتباس  تأثير ورقة لك المتوسرط   4

 سنة النشر ومجال موضوع المصدر( المؤلف )مرة واحدة مقارنة بأوراي أخرى من ن.س نوع الوري و 
  المؤلف مستوى  على الذاتية االستشهادات  استبعاد  مع ورقة، لك  االقتباسات متوسط   5
 لك  ورقة، مع استبعاد االستشهادات الذاتية على مستوى المؤلف  FWCIمتوسط   6
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  كبيرا  اهتماماولت أقد  التصرررررني.ات العالمية المختل.ة للجامعات   نجد أن  سررررررده  وبناء على ما سررررربق
  اً خاصرر اً تصررني.ات إصرردار  ةها لتأثيرها على مناحي الحياة، لذا أصرردرت عد أهدافبالتنمية المسررتدامة وتحقيق  

، وأيضرررررررررا لتشرررررررررجيع الجامعات على لعرض سرررررررررياسرررررررررته   هدافللتحقق من التزام الجامعات بتحقيق تلك األ
 ممارسته ، لخلق مستقب  مستدام وتحسين 

 هذه التصنيفات المعنية بالتنمية المستدامة؟ ضعء في أداء جامعة بنها  مؤشراتما  -4
 :(UI-GreenMetricتصنيف الجامعات الخضراء )

 بتصرررررررررنيف الجامعات الخضرررررررررراء في ال.ترة  أداء جامعة بنها    (5( و)4)  أشررررررررركالو  (1يوضرررررررررا جدول )
ألول مره بتصررررنيف الجامعات قد  هرت جامعة بنها  ن  أحيث تشررررير البيانات    ،م2021  –  2019من  

 :كاآلتي بمعايير التصنيف، وكان أداء الجامعة 2019الخضراء في عام 
 ∗ )GreenMetric-UIالجامعات الخضراء ) بتصنيفأداء جامعة بنها (: 1جدول )

 المعايير 
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 825 6 532 700 6 532 1025 1 125 (SIالبنية التحتية )

 1475 3 126 1275 3 246 1275 2 163 (EC) ال اقة والتغير المناخي

 750 5 628 825 5 520 975 3 319 ( WSتدو ر الن.ايات )

 700 4 317 575 4 356 525 3 326 (WRالمياه )

 1125 7 454 675 7 737 950 4 397 ( TRالنق  )

 1500 2 203 1800 2 12 1200 4 225 ( ED) التعلي  والبحث العلمي

 222 3 5950 354 4 5850 347 4 6375 الترتيب العام 

 780     911     956     عدد الجامعات 

 

 UI GreenMetric( ت.اصي  أداء جامعة بنها بتصنيف الجامعات الخضراء 1ملحق )  ∗ 
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 ت     ،م2019بتصررررررنيف الجامعات الخضررررررراء، ف.ي عام  أداء جامعة بنها  يوضررررررا الجدول السررررررابق 
( على العال  والثالث على  222( جامعة على مستوى العال ، وجاءت جامعة بنها بالترتيب )780تصنيف )

( جامعة، وجاءت جامعة  131عالمية، بز ادة )  911صررن.ت    م2020وافر قيا، أما في عام  مسررتوى مصررر 
( عرالميرا، وبرالمركز الرابع على مسررررررررررررررتوى أفر قيرا ومصررررررررررررررر، كمرا زادت عردد الجرامعرات  354بنهرا برالمركز )

( جامعة، وجاءت جامعة بنها  44( جامعة عالمية، بز ادة )956لتصررررررر  إلى )  م2021المصرررررررن.ة في عام  
 ( على مستوى العال ، والرابع محليا وأفر قيا  347كز )بالمر 

التنمية المسرررررررررتدامة، فهناع تحسرررررررررن في نتائ  بع    أهدافونتيجة لسرررررررررياسرررررررررات الجامعة لتحقيق  
 المعايير، منها ال اقة والمحافظة على المياه 

 
 ) UI-GreenMetric) بمعايير تصنيف الجامعات الخضراءأداء جامعة بنها   :(4شك  )

 
 ) UI-GreenMetric) تصنيف الجامعات الخضراءب  بالترتيب العامأداء جامعة بنها   :(5شك  )
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 :(THE Impact Rank) التأثير تصنيف
بمؤشررررات تصرررنيف التايمز البر  اني  أداء جامعة بنها    (7( و)6)  شررركالاألو  (2يوضرررا الجدول رق  )

، (SDGsاألم  المتحدة للتنمية المسرررتدامة ) هدافوالمعني بتقيي  الجامعات وفًقا أل للتنمية المسرررتدامة
، وكان  2020عام  التأثير  في تصررررررررررنيف  ألول مره     هرت   جامعة بنهان  إلى أحيث تشررررررررررير البيانات  

 :كاآلتي أداء الجامعة
 * THE Impact Rankingبتصنيف التأثير أداء جامعة بنها : (2جدول )
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لعال
ا

ات  
امع
الج
دد 
ع

 

جة
نتي

 

يب
ترت
ال

 
حلي 

الم
 

يب
ترت
ال

 
مي 
لعال
ا

ات  
امع
الج
دد 
ع

 

جة
نتي

 

يب
ترت
ال

 
حلي 

الم
 

يب
ترت
ال

 
مي 
لعال
ا

ات  
امع
الج
دد 
ع

 

–401 4 45.6 ء على ال.قرالقضا
600 769 29.4 5 401+ 591 49.2 1 101–

200 372 

–101 2 55.8 ال.ضاء على الجوع 
200 553 49.4 2 101–

200 442 55.6 2 101–
200 290 

–401 4 62.3 الصحة الجيدة  
600 1101 40.2 4 601-

800 871 52.4 3 301-
400 620 

–401 4 52.5 التعلي  الجيد 
600 1180 46 5 401-

600 966 61.7 1 101-
200 676 

 4 36 المساواة بين الجنسين 
601–
800 938 27.8 4 601+ 776 35.2 3 

301-
400 548 

المياه النظي.ة والنظافة  
 الصحية 

52.7 4 201–
300 634 40.7 4 301-

400 520 47.3 1 101-
200 330 

–401 7 40.7 ال اقة النظي.ة 
600 705 35.1 6 401+ 560 50.7 1 101-

200 361 

العم  الالئق والنمو  
 االقتصادي

36.6 6 601–
800 

849 35.4 3 401-
600 

685 35.4 3 301-
400 

480 

–301 3 57.1 الصناعة واالبتكار 
400 785 54.5 2 201-

300 680 51.2 2 201-
300 494 

الحد من أوجه عدم  
 المساواة 

28.6 6 601+ 796 21.6 5 601+ 669 41.7 2 201-
300 459 

 
 

 THE Impact Rankingالتأثير ( ت.اصي  أداء جامعة بنها بتصنيف 2ملحق )  *
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 THE Impact Rankingبتصنيف التأثير أداء جامعة بنها (: 2جدول )تابع 

 الهدف

2022 2021 2020 

جة
نتي

 

يب
ترت
ال

 
حلي 

الم
 

يب
ترت
ال

 
مي 
لعال
ا

ات  
امع
الج
دد 
ع

 

جة
نتي

 

يب
ترت
ال

 
حلي 

الم
 

يب
ترت
ال

 
مي 
لعال
ا

ات  
امع
الج
دد 
ع

 

جة
نتي

 

يب
ترت
ال

 
حلي 

الم
 

يب
ترت
ال

 
مي 
لعال
ا

ات  
امع
الج
دد 
ع

 

مدن ومجتمعات  
 مستدامة 

48.3 4 401–
600 

783 49.3 3 301-
400 

656 56.7 2 201-
300 

470 

–201 2 62.9 االستهالع واالنتاج 
300 604 54.2 2 201-

300 503 64.5 1 100 360 

–201 4 51.5 الح.ا  على المناخ 
300 674 25.5 4 301-

400 566 52.5 3 93 376 

–201 2 46.3 الحياة تحت الماء 
300 452 42.1 1 101-

200 379 69.2 1 52 242 

 1 46.8 الحياة في االرض 
201–
300 521 47.5 1 

101-
200 402 77.1 1 34 268 

–401 4 50.4 السالم والعدل 
600 809 41.8 4 401-

600 653 68.8 2 101-
200 453 

عقد شراكات تحقيق  
 هداف األ

79.9 2 201–
300 1438 61.6 3 301-

400 1154 85.8 1 50 807 

–401 4 67.3 الترتيب العام
600 1406 56.6 4 401-

600 1118 77 1 101-
200 767 

التنمية   أهردافبتصررررررررررررررنيف الترأثير والخراص بتحقيق  أداء جرامعرة بنهرا يوضررررررررررررررا الجردول السررررررررررررررابق 
  ةالمسرررررررررتدامة، على مسرررررررررتوى ك  هدف، باإلضرررررررررافة إلى ترتيبها العام والذي يعتمد على مجموع أعلى ثالث 

 مع الهدف السابع عشر  أهداف
 في   لجامعة بنها بالتصررررررررررررنيفأول  هور  ما  ين، بم2019أول إصرررررررررررردار للتصررررررررررررنيف في عام  كان  

  (85)من  مؤسرررررررررررسرررررررررررة تعليمية    (767)بين  من   (200-101)وجاءت جامعة بنها بالمركز   ،م 2020عام  
  401جاءت جامعة بنها بالمركز )  م،2021بينما في عام   المركز األول على المسررررررررررتوى المحلي،ب، و دولة

  (669)تصررررر  إلى ، بز ادة في عدد الجامعات دولة  94مؤسرررررسرررررة تعليمية من    (1118)( من بين  600  -
،  مع جامعات أخرى   باالشرتراعوعلى المسرتوى المحلي جاءت الجامعة بال.ئة الرابعة  وعدد الدول المشراركة، 

،  نتيجة اإلجمالية حافظت جامعة بنها على مركزها بالتصرررررنيف على الرغ  من تحسرررررن ال م 2022عام  وفي 
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(  288)بز ادة  دولة،  106مؤسررررررررررسررررررررررة تعليمية من   (1406)( من بين  600 -  401)فقد جاءت بالمركز 
، فقد جاءت أيضرا  المحلي المسرتوي مؤسرسرة تعليمية عن اإلصردار السرابق، كما حافظت على مركزها على  

 مع جامعات أخرى  باالشتراعبال.ئة الرابعة 
يمكن للجامعات تقدي  بيانات  حيث  شاركت به الجامعة،  كما يوضا الجدول نتائ  ك  هدف فردي

  التنمية المستدامة أهدافحول أكبر عدد ممكن من 

 
 سنوات  3خالل  التنمية المستدامة أهدافبأداء جامعة بنها  نتيجة  :(6شك  )

 
 سنوات  3التنمية المستدامة خالل  هدافالترتيب العام ألبأداء جامعة بنها  نتيجة  :(7شك  )
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الحصرول على بيانات أبحاث الجامعات بك  هدف بواسر ة  في بق عرضرها  االتصرني.ات السر  ونظرا العتماد 
، من خالل االسررتعالم عن الكلمات الرئيسررية المرتب ة  (Elsevier)من    (Scopus) سرركوبس  بيانات قواعد 

من بحوث الجامعة    %34  من أكثر  ان  (Scopus)  سسررررررررركوب  تقار ر قواعد البيانات   حيث تشرررررررررير بالهدف،
 خالل ال.ترة  منشررررررررررررررور دوليررا    بحررث  4,392  من  بحررث  1,341بررإجمررالي    تهت  بمجررال التنميررة المسررررررررررررررترردامررة

 ( 8شك  )  م2020 – 2016من 

 
 2020  - 2016في ال.ترة من   التنمية المستدامة هدافاإلنتاج العلمي بجامعة بنها وفقًا أل :(8شك  )

  اً بحث   196والتي تمث  ( 9)شرررررررك    كما تهت  بحوث جامعة بنها بمجال ال اقة المتجددة واالسرررررررتدامة والبيئة
  جامعة ومؤسررررسررررة بحثية  75من بين    الثامنوتأتي بالمركز  على مسررررتوى مصررررر  اً بحث  3,355من إجمالي 

  Scival سي.ال طبقا لموقع م2020حتى  م2016خالل ال.ترة من 
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 2020 –  2016في ال.ترة من في مجال ال اقة المتجددة  اإلنتاج العلمي بجامعة بنها: (9شك  )

على البيئة  بشرررك  مدمر ذلك  يؤثر  ، سرررال اقة المتجددة  نهوض في مجاالت تغيرات المناخ إن ل  يصررراحبها  
الحياة تحت الماء وعلى األرض والتنمية االقتصررررررادية وبالتالي مواجهة وحياة البشررررررر، منها عدم المسرررررراواة و 

  واستخدامها تعم  جامعة بنها من خالل بحوثها على إيجاد مصادر لل اقة المتجددة الجوع وال.قر، لذا  

هيئررة الترردر س    ءعضررررررررررررررراألالعلمي   اإلنترراجن  أ  ،[9]  2019الجيزاوي    ن هرذه النتررائ  تتوافق مع مرا وجردهإو 
 اسرررررررركوبس  والذي ُيحظى بالنشررررررررر في قاعدة بيانات  Benha University بالملف التعر .ي لجامعة بنها

Scopus  2017  ( عمال بحثيًا حتى نهاية5419على حسررررررررررب مجاالت بحثية مختل.ة قد بلغ )  ةموزعالو  ،
  وتظهر النتررائ   2017- 2015خالل ال.ترة من    اً بحثرر  1742حررث العلمي  بوقررد بلغ االنترراج ال.كري من ال

يليه    %2 13( بنسربة  اً بحث  1184ت.وي المجال الهندسري حيث سرج  أعلى معدل للبحوث الدولية المنشرورة )
  662والر اضرررريات )  %6 10( بنسرررربة  اً بحث  956الكيمياء )  %8 9( بنسرررربة  اً بحث  879علوم ال.يز اء وال.لك )

 .من مجم  اإلنتاج العلمي للجامعة %4 7بنسبة ( اً بحث

 :والتعصيات  الخالصة
بها على جودة الخدمات   االسررررررتداللن  كتعتبر التصررررررني.ات العالمية للجامعات من أبرز المؤشرررررررات التي يم

ومدى ت ورها، إذ تسعى معظ  الجامعات   عالتي تقدمها الجامعية في التعلي  والبحث العلمي وخدمة المجتم
خذ بالمعايير التي تضرررعها أشرررهر التصرررني.ات العالمية،  ألين صرررورتها وسرررمعتها إلى االتي تهدف إلى تحسررر

التنميررة    أهرردافوااللتزام بمعررايير و   س جررانبيررا كبيرا من جودة التعلي  العرراليكوعليرره فهررذه التصررررررررررررررني.ررات تع
 .المستدامة
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من خالل التعلي    مسرتداموضرع سرياسرات واضرحة للمسراهمة في خلق مجتمع  تسرعى جامعة بنها دائما إلى و 
، وإطالي حمالت توعية على مسرررررتوى الجامعة والمجتمع المحلي، نشررررر ة خدمة المجتمعأوالبحث العلمي و 

  للمحافظة على البيئة  نشر ةمن األ  وغيرها وتدو ر المخل.ات  وترشريد اسرتخدامه  للح.ا  على المياه وال اقة
 من خالل المسررررررررررابقات التي ت لقها والحاضررررررررررنات   ،االبتكارع  يتشررررررررررجتعم  الجامعة على  كذلك  ،  ومواردها

تبني األفكار المبتكرة  تو   ،ربط البحث العلمي بالصرررررررررررررناعة ومشررررررررررررراك  المجتمع  ىالتكنولوجية التي تعم  عل
من طالب وأعضررررررررررراء هيئة    وتكرم منسررررررررررروبيها المتميز نومواجهة تغير المناخ، ياه  للح.ا  على ال اقة والم

  لتشجيعه  على بدل مز د من الجهد ن يالتدر س واإلدار 
على ت و ر سرررررررررررياسرررررررررررتها ووضرررررررررررع خ وات واضرررررررررررحة ومحدده من خالل خ تها  دائما تعم  الجامعة كما 

  ا، وتنعكس مجهودات الجامعة على تصرررررررررررني.اته اإلسرررررررررررتراتيجية يسررررررررررراه  في تحقيقها ك  ق اعات الجامعة
 العالمية المختل.ة 

 وعلى ذلك توصي الدراسة بما يلي:
  بالجامعة نظمةألوا  جميع المناه فيدخال التنمية المستدامة إ -
 .مجال التنمية المستدامة فيتشجيع البحث  -
 .االستدامة نحو الجامعيتوجيه العمليات الخاصة بالحرم  -
  ستدامةملا التنمية مجال فيخرى الالتعاون مع الجامعات ا -
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  UNIVERSITY PROFILE
 
  Name : Benha University

Established : 1976

Country : Egypt

  1. VERIFIED DATA
 
  Category Point Maximum Point Percentage

Setting and
Infrastructure (SI)

825 1500 55.00 %

Energy and
Climate Change

(EC)

1,475 2100 70.24 %

Waste (WS) 750 1800 41.67 %

Water (WR) 700 1000 70.00 %

Transportation
(TR)

1,125 1800 62.50 %

Education (ED) 1,500 1800 83.33 %

Total Score 6,375 10000 63.75 %

  

figure 1.1 Overall Score Diagram
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2. RESULTS SUMMARY
 
   World Ranking

347
 SI Ranking EC Ranking WS Ranking

532 126 628

WR Ranking TR Ranking ED Ranking

317 454 203
 
  3. WORLD RANKINGS HISTORY
 
  

  
Figure 3.1 World Rankings History Diagram

 
  4. RANKING IN EGYPT

 Country Ranking

4
 SI Ranking EC Ranking WS Ranking

6 3 5

WR Ranking TR Ranking ED Ranking

4 7 2
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5. RESULTS DETAIL
 
   Setting and Infrastructure
 
  Indicator Score  

  
Figure 5.1 Percentage of Score to
Maximum Score for Setting and

Infrastructure

SI.1 The ratio of open space area
towards total area

50

SI.2 Area on campus covered in
forest

50

SI.3 Area on campus covered in
planted vegetation

150

SI.4 Area on campus for water
absorbance

75

SI.5 The ratio of open space area
divided campus population

50

SI.6 University budget for
sustainability effort

150

SI.7 Percentage of operation and
maintenance activities of
building during Covid-19
pandemic

25

SI.8 Campus facilities for disabled,
special needs and or
maternity care

75

SI.9 Security and safety facilities 50

SI.10 Health infrastructure facilities
for students, academics and
administrative staff’s
wellbeing

100

SI.11 Conservation: plant, animal
and wildlife, genetic resources
for food and agriculture
secured in either medium or
long-term conservation
facilities

50

UI GreenMetric World University Rankings | Page 3 / 9
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 Energy and Climate Change
  Indicator Score  

  
Figure 5.2 Percentage of Score to

Maximum Score for Energy and Climate
Change

EC.1 Energy efficient appliances
usage

100

EC.2 Smart building program
implementation

300

EC.3 Number of renewable energy
source in campus

225

EC.4 The total electricity usage
divided by total campus
population

225

EC.5 The ratio of renewable energy
production towards total
energy usage per year

100

EC.6 Element of green building
implementation

150

EC.7 Greenhouse gas emission
reduction program

100

EC.8 The ratio of total carbon
footprint divided campus
population

100

EC.9 Number of innovative
program(s) during covid-19
pandemic

100

EC.10 Impactful university
program(s) on climate change

75

  Waste
  Indicator Score  

  
Figure 5.3 Percentage of Score to

Maximum Score for Waste

WS.1 Recycling program for
university waste

150

WS.2 Program to reduce the use of
paper and plastic in campus

75

WS.3 Organic waste treatment 150

WS.4 Inorganic waste treatment 150

WS.5 Toxic waste treatment 150

WS.6 Sewerage disposal 75

UI GreenMetric World University Rankings | Page 4 / 9
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Water
  Indicator Score  

  
Figure 5.4 Percentage of Score to

Maximum Score for Water

WR.1 Water conservation program 100

WR.2 Water recycling program 100

WR.3 The use of water efficient
appliances

200

WR.4 Piped water consumed 150

WR.5 Percentage of additional
handwashing and sanitation
facilities during Covid-19
pandemic

150

 
  Transportation
  Indicator Score  

  
Figure 5.5 Percentage of Score to
Maximum Score for Transportation

TR.1 The ratio of total vehicles
(cars and motorcycles)
divided by total campus
population

200

TR.2 Shuttle services 75

TR.3 Zero Emission Vehicles (ZEV)
policy on campus

150

TR.4 The ratio of Zero Emission
Vehicles (ZEV) divided by
total campus population

150

TR.5 Ratio of parking area to total
campus area

50

TR.6 Transportation program
designed to limit or decrease
the parking area on campus
for the last 3 years

100

TR.7 Number of transportation
initiatives to decrease private
vehicles on campus

100

TR.8 Pedestrian policy on campus 300
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Education
  Indicator Score  

  
Figure 5.6 Percentage of Score to

Maximum Score for Education

ED.1 The ratio of sustainability
courses towards total
courses/modules

300

ED.2 The ratio of sustainability
research funding towards total
research funding

150

ED.3 Sustainability publications 150

ED.4 Sustainability events 150

ED.5 Sustainability student
organizations

200

ED.6 Sustainability websites 150

ED.7 Sustainability report 100

ED.8 Sustainability report 75

ED.9 Sustainability report 100

ED.10 Sustainability report 100

ED.11 Sustainability report 25
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UI GREENMETRIC WORLD 

UNIVERSITY RANKINGS 

 

About UI GreenMetric 

UI GreenMetric World University Rankings is an annual publication of university rankings on sustainability. It is an initiative 

from the University of Indonesia that ranks universities around the world based on their commitment and actions towards 

sustainability. UI GreenMetric World University Rankings aims to increase university awareness towards sustainability. 

 

History  

UI GreenMetric World University Rankings is a non-profit initiative of University of 

Indonesia developed since 2010. 

 

In 2009 the University of Indonesia hosted an International Conference on World 

University Rankings. The conference was attended by World University rankers such as 

Webometrics, HEEACT, and others. In 2010, Prof. Dr. Gumilar Rusliwa Somantri as 

Rector of the University of Indonesia at that time-initiated UI GreenMetric World 

University Rankings and appointed Prof. Riri Fitri Sari as the chairperson. Soon a team 

consisting of Junaidi, Budi Hartono, Allan Lauder, and Prof. Dr. Ir. Gunawan Tjahjono 

formulated UIGM Questionnaire and introduced UI Ranking to the world. In 2011, 11 

new indicators in 5 categories have been added. Subsequently Education has been added 

as a new category in 2012. By the year 2015, a massive improvement was introduced 

including carbon footprint and a more systematic data collection. In 2016 an online 

based review and validation system has been set for the asessors.  

 

UIGM took Policy into Action in 2016; Global Partnership for Sustainable Future in 

2017; Universities, Impacts, and Sustainable Development Goals (SDGs) in 2018; 

Sustainable University in a Changing World: Lessons, Challenges and Opportunities in 

2019; Universities’ Responsibility for Sustainabile Development Goals and World’s 
Complex Challenges in 2020; and Universities, UI GreenMetric, and SDGs in the Time 

of Pandemic in 2021 as its annual themes. In 2021, 956 universities from 80 countries 

participate in the rankings.  

 

To reach and coordinate more participating universities, UI GWURN was established 

in 2017 with a national coordinator in each country. To make it work, Junaidi formulated 

strategic framework for the network. Currently, there are 32 national coordinators in 

Asia, America, Africa and Europe. Each voluntarily organizes national workshop 

inviting other universities in their country. Since its establishment in 2010, it has been 

increasingly recognized as the first and only universities ranking on sustainability and 

has been used by participating universities to benchmark and do continuous improvement in the area of sustainability.  

 

As a member of IREG, more activities and collaboration among participating universities are expected to achieve our common 

goal: sustainable university for sustainable future. UI GreenMetric itself developed its own ranking system by studying other 

ranking systems such as: The Times Higher Education World University Rankings (THE) sponsored by Thompson Reuters, 

the QS World University Rankings, the Academic Ranking of World Universities (ARWU) published by Shanghai Jiao Tong 

University (SJTU), and the Webometrics Ranking of World Universities (Webometrics), published by Cybermetrics Lab, 

CINDOC-CSIC in Spain. 

 

Methodology 

UI GreenMetric collects data through online questionnaire. All participant answered some questions for some period. After 

that, UI GreenMetric expert members and reviewers validate the answers based on evidence that participants provide. This 

year’s categories and weighting of points are shown as follows. The specific indicators and their points awarded are shown in 

Table 3. Each indicator has been uniquely identified by a category code and a number (e.g., SI 5). 

  

Table 1. UI GreenMetric Timeline 

UI GreenMetric Timeline 

2010 UI GreenMetric published 

for 95 Universities 

2011 UI GreenMetric added 11 

new indicators within 5 

categories 

2012 Education became one of 

the categories 

2015 Introducing Carbon 

Footprint and factfile 

document 

2016 Focusing on university 

action towards 

sustainability 

2017 UIGWURN established 

2018 Focusing on SGDs and 

enlargement of 

memberships 

2019 Improving questionaire and 

data collection method 

2020 Three new questions 

 on social and economic 

impacts, such as (1) 

Startup for the green 

economy; (2) Public access 

to open spaces; (3) 

Community services 

2021 Introducing social, cultural, 

economic, and pandemic 

aspects in the questionaire 
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In our list, universities with the same total score will be ranked according to the highest weighted indicators, i.e firstly based 

on its Energy and Climate Change (EC) score, then based on the total score for Waste (WS), Transportation (TR), Education 

(ED). Subsequently it will be based on its Setting and Infrastructure (SI) score, and last will depend on its Water (WR) score. 

 

Table 2. Categories used in the ranking and their weighting 

No Category 
Percentage of 

Total Points (%) 

1 Setting and Infrastructure (SI)  15 

2 Energy and Climate Change (EC)  21 

3 Waste (WS) 18 

4 Water (WR) 10 

5 Transportation (TR)  18 

6 Education (ED) 18 

 TOTAL  100 

 

The specific indicators and their points awarded are shown in Table 3. Each indicator has been uniquely identified 

by a category code and a number (e.g., SI 5). 
 

Table 3 Indicators and categories 

No CRITERIA  Point Weighting 

1 Setting and Infrastructure (SI)   15% 

SI1 The ratio of open space area to total area 200*   

SI2 Total area on campus covered in forest vegetation  100*   

SI3 Total area on campus covered in planted vegetation 200*   

SI4 Total area on campus for water absorption besides the forest and planted 

vegetation 

100*   

SI5 The total open space area divided by total campus population 200*   

SI6 Percentage of university budget for sustainability efforts 200   

SI7 Percentage of operation and maintenance activities of building during Covid-19 

pandemic 

100*  

SI8 Campus facilities for disabled, special needs and or maternity care 100*  

SI9 Security and safety facilities 100*  

SI10 Health infrastructure facilities for students, academics and administrative staff’s 

wellbeing 

100*  

SI11 Conservation: plant, animal and wildlife, genetic resources for food and agriculture 

secured in either medium or long-term conservation facilities 

100*  

  Total 1500   

2 Energy and Climate Change (EC)   21% 

EC1 Energy efficient appliances usage 200   

EC2 Smart building implementation 300   

EC3 Number of renewable energy sources on campus 300   

EC4 Total electricity usage divided by total campus' population (kWh per person) 300   

EC5 The ratio of renewable energy production divided by total energy usage per year 200   

EC6 Elements of green building implementation as reflected in all construction and 

renovation policies 

200*   

EC7 Greenhouse gas emission reduction program 200   

EC8 Total carbon footprint divided by total campus' population (metric tons per person) 200*   

EC9 Number of innovative program(s) during covid-19 pandemic 100*  

15

21

1810

18

18
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EC10 Impactful university program(s) on climate change 100*  

  Total 2100   

3 Waste (WS)   18% 

WS1 Recycling program for university's waste 300   

WS2 Program to reduce the use of paper and plastic on campus 300   

WS3 Organic waste treatment 300   

WS4 Inorganic waste treatment 300   

WS5 Toxic waste treatment 300   

WS6 Sewage disposal 300   

  Total 1800   

4 Water (WR)   10% 

WR1 Water conservation program & implementation 200*   

WR2 Water recycling program implementation 200*   

WR3 Water efficient appliances usage 200   

WR4 Consumption of treated water  200   

WR5 Percentage of additional handwashing and sanitation facilities during Covid-19 

pandemic 

200*  

  Total 1000   

5 Transportation (TR)   18% 

TR1 The total number of vehicles (cars and motorcycles) divided by total campus' 

population  

200   

TR2 Shuttle services 300   

TR3 Zero Emission Vehicles (ZEV) policy on campus  200   

TR4 The total number of Zero Emission Vehicles (ZEV) divided by total campus 

population  

200   

TR5 Ratio of ground parking area to total campus' area 200   

TR6 Program to limit or decrease the parking area on campus for the last 3 years (from 

2018 to 2020) 

200   

TR7 Number of initiatives to decrease private vehicles on campus 200   

TR8 Pedestrian path on campus  300   

  Total 1800   

6 Education and Research (ED)   18% 

ED1 The ratio of sustainability courses to total courses/subjects  300   

ED2 The ratio of sustainability research funding to total research funding 200*   

ED3 Number of scholarly publications on sustainability 200*   

ED4 Number of events related to sustainability 200*   

ED5 Number of student organizations related to sustainability 200*   

ED6 University-run sustainability website  200   

ED7 Sustainability report 100   

ED8 Number of cultural activities on campus 100*  

ED9 Number of university program(s) to cope with Covid-19 pandemic 100*  

ED10 Number of sustainability community services project organized and/or involving 

students 

100*  

ED11 Number of sustainability-related startups 100*  

  Total 1800   
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  UNIVERSITY PROFILE
 
  
  Name : Benha University

Established : 1976

Country : Egypt

 
  1. VERIFIED DATA
 
  Category Point Percentage of

Point to Total
Score

Maximum Point Percentage of
Point to

Maximum Point

Setting and
Infrastructure

(SI)

700 12 % 1,500 46.67 %

Energy and
Climate Change

(EC)

1,275 22 % 2,100 60.71 %

Waste (WS) 825 14 % 1,800 45.83 %

Water (WR) 575 10 % 1,000 57.50 %

Transportation
(TR)

675 12 % 1,800 37.50 %

Education (ED) 1,800 31 % 1,800 100.00 %

Total Score 5,850 100 % 10,000 58.50 %

Figure 1.1 Overall Score Diagram
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2. RESULTS SUMMARY
 
   World Ranking

354
 SI Ranking EC Ranking WS Ranking

532 246 520

WR Ranking TR Ranking ED Ranking

356 737 12
 
 
  3. WORLD RANKINGS HISTORY
 
  

  
Figure 3.1 World Rankings History Diagram

 
  4. RANKING IN EGYPT
 
   Country Ranking

4
 SI Ranking EC Ranking WS Ranking

6 3 5

WR Ranking TR Ranking ED Ranking

4 7 2
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5. RESULTS DETAIL
   Setting and Infrastructure
 
    Indicator Score  

  
Figure 5.1 Percentage of Score to
Maximum Score for Setting and

Infrastructure

SI.1 The ratio of open space area to
total area

75

SI.2 Total area on campus covered in
forest vegetation

150

SI.3 Total area on campus covered in
planted

225

SI.4 Total area on campus for water
absorption besides the forest
and planted

150

SI.5 The total open space area
divided by total campus
population

0

SI.6 Percentage of university budget
for sustainability efforts within a
year

100

 
   Energy and Climate Change
    Indicator Score  

  
Figure 5.2 Percentage of Score to

Maximum Score for Energy and Climate
Change

EC.1 Energy efficient appliances
usage

100

EC.2 Smart building implementation 75

EC.3 Number of renewable energy
source in campus

300

EC.4 Total electricity usage divided by
total campus population

300

EC.5 The ratio of renewable energy
production divided by total
energy usage per year

50

EC.6 Elements of green building
implementation as reflected in all
construction and renovation
policies

75

EC.7 Greenhouse gas emission
reduction program

150

EC.8 Total carbon footprint divided by
total campus population

225
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Waste
    Indicator Score  

  
Figure 5.3 Percentage of Score to

Maximum Score for Waste

WS.1 Recycling program for
university's waste

150

WS.2 Program to reduce the use of
paper and plastic on campus

75

WS.3 Organic waste treatment 150

WS.4 Inorganic waste treatment 150

WS.5 Toxic waste treatment 150

WS.6 Sewage disposal 150

 
  Water
    Indicator Score  

  
Figure 5.4 Percentage of Score to

Maximum Score for Water

WR.1 Water conservation program
& implementations

75

WR.2 Water recycling program
implementation

150

WR.3 Water efficient appliances
usage

200

WR.4 Consumption of treated water 150
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Transportation
    Indicator Score  

  
Figure 5.5 Percentage of Score to
Maximum Score for Transportation

TR.1 The total number of vehicles
(cars and motorcycles) divided
by total campus' population

200

TR.2 Shuttle services 150

TR.3 Zero Emission Vehicles (ZEV)
policy on campus

50

TR.4 The total number of Zero
Emission Vehicles (ZEV) divided
by total campus population

50

TR.5 The ratio of the ground parking
area to total campus area

50

TR.6 Transportation program
designed to limit or decrease the
parking area on campus for the
last 3 years

50

TR.7 Number of transportation
initiatives to decrease private
vehicles on campus

50

TR.8 Pedestrian path on campus 75

 
  Education
    Indicator Score  

  
Figure 5.6 Percentage of Score to

Maximum Score for Education

ED.1 The ratio of sustainability
courses to total courses/modules

300

ED.2 The ratio of sustainability
research funding to total
research funding

300

ED.3 Scholarly publications on
sustainability

300

ED.4 Events related to sustainability 300

ED.5 Student organizations related to
sustainability

300

ED.6 University-run sustainability
website

200

ED.7 Sustainability report 100
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UI GREENMETRIC WORLD 

UNIVERSITY RANKINGS 

 

About UI GreenMetric 

UI GreenMetric World University Rankings is an annual publication of university rankings on sustainability. It is an initiative of 

the University of Indonesia that ranks universities around the world based on their commitment and actions towards 

sustainability. UI GreenMetric World University Rankings aims to increase university awareness towards sustainability. 

 

History  

UI GreenMetric World University Rankings is a non-profit initiative of 

University of Indonesia developed since 2010. 

 

In 2009 the University of Indonesia hosted an International Conference on 

World University Rankings. The conference was attended by World University 

rankers such as Webometrics, HEEACT, and others. In 2010, Prof. Dr. 

Gumilar Rusliwa Somantri as Rector of the University of Indonesia at that 

time-initiated UI GreenMetric World University Rankings and appointed Prof. 

Riri Fitri Sari as the chairperson. Soon a team consisting of Junaidi, Budi 

Hartono, Allan Lauder, and Prof. Dr. Ir. Gunawan Tjahjono formulated UIGM 

Questionnaire and introduced UI Ranking to the world. In 2011, 11 new 

indicators in 5 categories have been added. Subsequently Education was 

added as a new category in 2012. By the year 2015, a massive improvement 

was introduced including carbon footprint and a more systematic data 

collection. In 2016 an online based review and validation system was 

prepared for the assessors.  

 

UIGM works on different themes every year. They are Policy into Action in 

2016, Global Partnership for Sustainable Future in 2017, Universities, Impacts, and Sustainable Development Goals (SDGs) 

in 2018, Sustainable University in a Changing World: Lessons, Challenges and Opportunities in 2019, and Universities 

Responsibility for Sustainable Development Goals and World’s Complex challenges in 2020. In 2020 912 universities from 84 

countries participate in the rankings.  

 

To reach and coordinate more participating universities, UI GreenMetric World University Rankings Network (UI GWURN) 

was established in 2017 with 1-2 national coordinators in each country. To make it work, Junaidi formulated a strategic 

framework for the network. Currently, there are 35 national coordinators in 30 countries in Asia, America, Africa and Europe. 

Each voluntarily organizes national workshop inviting other universities in their country. With the network UI GreenMetric World 

University Rankings has been increasingly recognized as the first and only universities ranking on sustainability with a global 

network. Since 2017 participating universities benchmark, do continuous improvement, and develop partnerships in the area 

of sustainability with other members.  

 

As a member of International Ranking Expert Groups (IREG), more activities and collaboration among participating universities 

are expected to achieve our common goal: sustainable university for sustainable future. UI GreenMetric itself developed its 

own ranking system by studying other ranking systems such as: The Times Higher Education World University Rankings 

(THE) sponsored by Thompson Reuters, the QS World University Rankings, the Academic Ranking of World Universities 

(ARWU) published by Shanghai Jiao Tong University (SJTU), and the Webometrics Ranking of World Universities 

(Webometrics), published by Cybermetrics Lab, CINDOC-CSIC in Spain. 

 

Table 1. UI GreenMetric Timeline 

UI GreenMetric Timeline 

2010 UI GreenMetric published for 95 

Universities 

2011 UI GreenMetric added 11 new indicators 

within 5 categories 

2012 Education became one of the categories 

2015 Introducing Carbon Footprint and Fact file 

document 

2016 Focusing on university action towards 

sustainability 

2017 UIGWURN established 

2018 Focusing on SGDs and enlargement of 

memberships 

2019 Improving questionaire and data collection 

method 

2020 Introducing three new questions 

 on social and economic aspects, such as 

(1) Startup for the green economy; (2) 

Public access to open spaces; (3) 

Community services 
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Methodology 

UI GreenMetric collects data through online questionnaire. All participants answer questions in the questionnaire and provide 

evidence. After that, UI GreenMetric expert members and reviewers validate the answers based on the evidence provided. 

This year’s categories and weighting of points are shown as follows. The specific indicators and their points awarded are 

shown in Table 3. Each indicator has been uniquely identified by a category code and a number (e.g. SI 5). 

  

In our list, universities with the same total score will be ranked according to the highest weighted indicators, i.e firstly based 

on its Energy and Climate Change (EC) score, then based on the total score for Waste (WS), Transportation (TR), Education 

(ED). Subsequently, it will be based on its Setting and Infrastructure (SI) score, and lastly on its Water (WR) score. 

 

Table 2. Categories in the ranking and their weighting 

No Category 
Percentage of Total 

Points (%) 

1 Setting and Infrastructure (SI)  15 

2 Energy and Climate Change (EC)  21 

3 Waste (WS) 18 

4 Water (WR) 10 

5 Transportation (TR)  18 

6 Education (ED) 18 

 TOTAL  100 

 

The specific indicators and their points awarded are shown in Table 3. Each indicator has been uniquely identified by a 

category code and a number (e.g. SI 5). 

 

Table 3 Indicators and categories 

No CRITERIA Point Weighting 

1 Setting and Infrastructure (SI)  15% 

SI1 The ratio of open space area to total area 300  

SI2 Total area on campus covered in forest vegetation  200  

SI3 Total area on campus covered in planted  300  

SI4 Total area on campus for water absorption besides the forest and planted  200  

SI5 The total open space area divided by total campus population 300  

SI6 Percentage of university budget for sustainability efforts within a year 200  

  Total 1500  

2 Energy and Climate Change (EC)  21% 

EC1 Energy efficient appliances usage 200  

EC2 Smart building implementation 300  

EC3 Number of renewable energy sources on campus 300  

EC4 Total electricity usage divided by total campus' population (kWh per person) 300  

EC5 
The ratio of renewable energy production divided by total energy usage per 

year 
200  

EC6 
Elements of green building implementation as reflected in all construction and 

renovation policies 
300  

EC7 Greenhouse gas emission reduction program 200  

EC8 
Total carbon footprint divided by total campus' population (metric tons per 

person) 
300  

  Total 2100  

3 Waste (WS)  18% 

WS1 Recycling program for university's waste 300  

15

21

1810

18

18
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WS2 Program to reduce the use of paper and plastic on campus 300  

WS3 Organic waste treatment 300  

WS4 Inorganic waste treatment 300  

WS5 Toxic waste treatment 300  

WS6 Sewage disposal 300  

  Total 1800  

4 Water (WR)  10% 

WR1 Water conservation program & implementations 300  

WR2 Water recycling program implementation 300   

WR3 Water efficient appliances usage 200   

WR4 Consumption of treated water  200   

  Total 1000   

5 Transportation (TR)  18% 

TR1 
The total number of vehicles (cars and motorcycles) divided by total campus' 

population  
200  

TR2 Shuttle services 300  

TR3 Zero Emission Vehicles (ZEV) policy on campus  200  

TR4 
The total number of Zero Emission Vehicles (ZEV) divided by total campus 

population  
200  

TR5 Ratio of ground parking area to total campus' area 200  

TR6 
Program to limit or decrease the parking area on campus for the last 3 years 

(from 2017 to 2019) 
200  

TR7 Number of initiatives to decrease private vehicles on campus 200  

TR8 Pedestrian path on campus  300  

  Total 1800  

6 Education and Research (ED)  18% 

ED1 The ratio of sustainability courses to total courses/subjects  300   

ED2 The ratio of sustainability research funding to total research funding 300   

ED3 Number of scholarly publications on sustainability 300   

ED4 Number of events related to sustainability 300   

ED5 Number of student organizations related to sustainability 300   

ED6 University-run sustainability website  200   

ED7 Sustainability report 100   

  Total 1800   
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  UNIVERSITY PROFILE
 
  
  Name : Benha University

Established : 1976

Country : Egypt

 
  1. VERIFIED DATA
 
  Category Point Percentage of

Point to Total
Score

Maximum Point Percentage of
Point to

Maximum Point

Setting and
Infrastructure

(SI)

1,025 17 % 1500 68.33 %

Energy and
Climate Change

(EC)

1,275 21 % 2100 60.71 %

Waste (WS) 975 16 % 1800 54.17 %

Water (WR) 525 9 % 1000 52.50 %

Transportation
(TR)

950 16 % 1800 52.78 %

Education (ED) 1,200 20 % 1800 66.67 %

Total Score 5,950 100 % 10000 59.50 %

Figure 1.1 Overall Score Diagram
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2. RESULTS SUMMARY
 
   World Ranking

222
 SI Ranking EC Ranking WS Ranking

125 163 319

WR Ranking TR Ranking ED Ranking

326 397 225
 
 
  3. WORLD RANKINGS HISTORY
 
  

  
Figure 3.1 World Rankings History Diagram

 
  4. RANKING IN EGYPT
 
   Country Ranking

3
 SI Ranking EC Ranking WS Ranking

1 2 3

WR Ranking TR Ranking ED Ranking

3 4 4
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5. RESULTS DETAIL
 
   Setting and Infrastructure
    Indicator Score  

  
Figure 5.1 Percentage of Score to
Maximum Score for Setting and

Infrastructure

SI.1 The ratio of open space area
towards total area

300

SI.2 Area on campus covered in
forest

150

SI.3 Area on campus covered in
planted vegetation

225

SI.4 Area on campus for water
absorbance

150

SI.5 The ratio of open space area
divided campus population

0

SI.6 University budget for
sustainability effort

200

 
   Energy and Climate Change
    Indicator Score  

  
Figure 5.2 Percentage of Score to

Maximum Score for Energy and Climate
Change

EC.1 Energy efficient appliances
usage

100

EC.2 Smart building program
implementation

150

EC.3 Number of renewable energy
source in campus

150

EC.4 The total electricity usage
divided by total campus
population

300

EC.5 The ratio of renewable energy
production towards total
energy usage per year

50

EC.6 Element of green building
implementation

150

EC.7 Greenhouse gas emission
reduction program

150

EC.8 The ratio of total carbon
footprint divided campus
population

225
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Waste
    Indicator Score  

  
Figure 5.3 Percentage of Score to

Maximum Score for Waste

WS.1 Recycling program for
university waste

150

WS.2 Program to reduce the use of
paper and plastic in campus

225

WS.3 Organic waste treatment 150

WS.4 Inorganic waste treatment 150

WS.5 Toxic waste treatment 150

WS.6 Sewerage disposal 150

 
  Water
    Indicator Score  

  
Figure 5.4 Percentage of Score to

Maximum Score for Water

WR.1 Water conservation program 75

WR.2 Water recycling program 150

WR.3 The use of water efficient
appliances

150

WR.4 Piped water consumed 150

UI GreenMetric World University Rankings | Page 4 / 8

                             6 / 10



Transportation
    Indicator Score  

  
Figure 5.5 Percentage of Score to
Maximum Score for Transportation

TR.1 The ratio of total vehicles
(cars and motorcycles)
divided by total campus
population

150

TR.2 Shuttle services 150

TR.3 Zero Emission Vehicles
(ZEV) policy on campus

100

TR.4 The ratio of Zero Emission
Vehicles (ZEV) divided by
total campus population

150

TR.5 Ratio of parking area to total
campus area

50

TR.6 Transportation program
designed to limit or decrease
the parking area on campus
for the last 3 years

50

TR.7 Number of transportation
initiatives to decrease private
vehicles on campus

150

TR.8 Pedestrian policy on campus 150

 
  Education
    Indicator Score  

  
Figure 5.6 Percentage of Score to

Maximum Score for Education

ED.1 The ratio of sustainability
courses towards total
courses/modules

225

ED.2 The ratio of sustainability
research funding towards
total research funding

225

ED.3 Sustainability publications 150

ED.4 Sustainability events 150

ED.5 Sustainability student
organizations

300

ED.6 Sustainability websites 100

ED.7 Sustainability report 50
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UI GREENMETRIC WORLD 

UNIVERSITY RANKINGS 

 

About UI GreenMetric 

UI GreenMetric World University Rankings is an annual publication of university rankings on sustainability. It is an initiative 

from the University of Indonesia that ranks universities around the world based on their commitment and actions towards 

sustainability. UI GreenMetric World University Rankings aims to increase university awareness towards sustainability. 

 

History  

UI GreenMetric World University Rankings is a non-profit initiative of University of 

Indonesia developed since 2010. 

 

In 2009 the University of Indonesia hosted an International Conference on World 

University Rankings. The conference was attended by World University rankers such as 

Webometrics, HEEACT, and others. In 2010, Prof. Dr. Gumilar Rusliwa Somantri as 

Rector of the University of Indonesia at that time initiated UI GreenMetric World 

University Rankings and appointed Prof. Riri Fitri Sari as the chairperson. Soon a team 

consisting of Junaidi, Budi Hartono, Allan Lauder, and Prof. Dr. Ir. Gunawan Tjahjono 

formulated UIGM Questionnaire and introduced UI Ranking to the world. In 2011, 11 

new indicators in 5 categories has been added. Subsequently Education has been added 

as a new category in 2012. By the year 2015, a massive improvement was introduced 

including carbon footprint and a more systematic data collection. In 2016 an online 

based review and validation system has been set for the asessors.  

 

UIGM took Policy into Action in 2016, Global Partnership for Sustainable Future in 

2017, Universities, Impacts, and Sustainable Development Goals (SDGs) in 2018 and 

Sustainable University in a Changing World: Lessons, Challenges and Opportunities in 

2019 as its annual themes. In 2019, 780 universities from 85 countries participate in the 

rankings.  

 

To reach and coordinate more participating universities, UI GWURN was established in 2017 with a national coordinator in 

each country. To make it work, Junaidi formulated strategic framework for the network. Currently, there are 35 national 

coordinators in Asia, America, Africa and Europe. Each voluntarily organizes national workshop inviting other universities in 

their country. Since its establishment in 2010, it has been increasingly recognized as the first and only universities ranking on 

sustainability and has been used by participating universities to benchmark and do continuous improvement in the area of 

sustainability.  

 

As a member of IREG, more activities and collaboration among participating universities are expected to achieve our common 

goal: sustainable university for sustainable future. UI GreenMetric itself developed its own ranking system by studying other 

ranking systems such as: The Times Higher Education World University Rankings (THE) sponsored by Thompson Reuters, 

the QS World University Rankings, the Academic Ranking of World Universities (ARWU) published by Shanghai Jiao Tong 

University (SJTU), and the Webometrics Ranking of World Universities (Webometrics), published by Cybermetrics Lab, 

CINDOC-CSIC in Spain. 

 

Methodology 

UI GreenMetric collects data through online questionnaire. All participant answered some questions for some period of time. 

After that, UI GreenMetric expert members and reviewers validate the answers based on evidence that participants provide. 

This year’s categories and weighting of points are shown as follows. The specific indicators and their points awarded are 

shown in Table 3. Each indicator has been uniquely identified by a category code and a number (e.g. SI 5). 

  

In our list, universities with the same total score will be ranked according to the highest weighted indicators, i.e firstly based 

on its Energy and Climate Change (EC) score, then based on the total score for Waste (WS), Transportation (TR), Education 

(ED). Subsequently it will be based on its Setting and Infrastructure (SI) score, and last will depend on its Water (WR) score. 

Table 1. UI GreenMetric Timeline 

UI GreenMetric Timeline 

2010 UI GreenMetric published 

for 95 Universities 

2011 UI GreenMetric added 11 

new indicators within 5 

categories 

2012 Education became one of 

the categories 

2015 Introducing Carbon 

Footprint and factfile 

document 

2016 Focusing on university 

action towards 

sustainability 

2017 UIGWURN established 

2018 Focusing on SGDs and 

enlargement of 

memberships 

2019 Improving questionaire and 

data collection method 
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Table 2. Categories used in the ranking and their weighting 

No Category 
Percentage of 

Total Points (%) 

1 Setting and Infrastructure (SI)  15 

2 Energy and Climate Change (EC)  21 

3 Waste (WS) 18 

4 Water (WR) 10 

5 Transportation (TR)  18 

6 Education (ED) 18 

 TOTAL  100 

 

The specific indicators and their points awarded are shown in Table 3. Each indicator has been uniquely identified 

by a category code and a number (e.g. SI 5). 

 

Table 3  Indicators and categories 

No Categories and Indicators Points Weighting 

1 Setting and Infrastructure (SI)  15% 

SI 1 The ratio of open space area towards total area 300  

SI 2 Area on campus covered in forest  200  

SI 3 Area on campus covered in planted vegetation 300  

SI 4 Area on campus for water absorbance 200  

SI 5 The ratio of open space area divided campus population 300  

SI 6 University budget for sustainability effort 200  

 Total 1500  

    

 Energy and Climate Change (EC)  21% 

EC 1 Energy efficient appliances usage 200  

EC 2 Smart building program implementation 300  

EC 3 Number of renewable energy source in campus 300  

EC 4 The total electricity usage divided by total campus 

population 

300  

EC 5 The ratio of renewable energy production towards total 

energy usage per year 

200  

EC 6 Element of green building implementation 300  

EC 7 Greenhouse gas emission reduction program 200  

EC 8 The ratio of total carbon footprint divided campus population 300  

 Total 2100  

    

 Waste (WS)  18% 

WS 1 Recycling program for university waste 300  

WS 2 Program to reduce the use of paper and plastic in campus  300  

WS 3 Organic waste treatment  300  

WS 4 Inorganic waste treatment  300  

WS 5 Toxic waste treatment  300  

WS 6 Sewerage disposal 300  

 Total 1800  

    

 Water (WR)  10% 

WR 1 Water conservation program 300  

WR 2 Water recycling program 300  

WR 3 The use of water efficient appliances 200  

WR 4 Piped water consumed 200  

 Total 1000  

    

15

21

1810

18

18
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 Transportation (TR)  18% 

TR 1 The ratio of total vehicles (cars and motorcycles) divided by 

total campus population 

200  

TR 2 Shuttle services 300  

TR 3 Zero Emission Vehicles (ZEV) policy on campus 200  

TR 4 The ratio of Zero Emission Vehicles (ZEV) divided by total 

campus population 

200  

TR 5 Ratio of parking area to total campus area 200  

TR 6 Transportation program designed to limit or decrease the 

parking area on campus for the last 3 years (from 2015 to 

2017) 

200  

TR 7 Number of transportation initiatives to decrease private 

vehicles on campus 

200  

TR 8 Pedestrian policy on campus 300  

 Total 1800  

    

6 Education (ED)  18% 

ED 1 The ratio of sustainability courses towards total 

courses/subjects 

300  

ED 2 The ratio of sustainability research funding towards total 

research funding 

300  

ED 3 Sustainability publications 300  

ED 4 Sustainability events 300  

ED 5 Sustainability student organizations 300  

ED 6 Sustainability website 200  

ED 7 Sustainability report 100  

 Total 1800  

    

 TOTAL 10000  

 

 

 

 

 

If you have questions or suggestions about this report, please contact 

 

 
UI GreenMetric 

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

Universitas Indonesia 

Kampus UI Depok 16424 

Depok, Jawa Barat 

Indonesia 

Email: greenmetric@ui.ac.id 
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THE Impact Rankings

OVERALL SCORE

77 out of 100

OVERALL RANK

101–
200

out of 768
institutions

SDG PARTICIPATED

17 out of 17 Sustainable
Development Goals

 2020

DataPoints

https://www.timeshighereducation.com/
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SDG SCORES

Sustainable Development Goals Breakdowns

1
NO POVERTY

SCORE

49.2
RANK

101–200 out of 373 
institutions

2
ZERO HUNGER

SCORE

55.6
RANK

101–200 out of 291 
institutions

3
GOOD HEALTH AND WELLBEING

SDG 1 No Poverty

SDG 2 Zero Hunger

SDG 3 Health

SDG 4 Education

SDG 5 Gender Equality

SDG 6 Clean Water

SDG 7 Clean Energy

SDG 8 Economic Growth

SDG 9 Innovation

SDG 10 Reduced Inequalities

SDG 11 Sustainability

SDG 12 Consumption

SDG 13 Climate Action

SDG 14 Life below Water

SDG 15 Life on Land

SDG 16 Peace and Justice

SDG 17 Working Together

0

20

40

60

80

100

About the SDG Scores

SDG1 research 20.2

% financial aid (poverty) 18.3

Anti-poverty prog - uni 75.0

Anti-poverty prog -
community

93.8

SDG2 research 50.5

Student Hunger 50.0

% grads in agriculture 83.7

National hunger 41.6

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100
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SCORE

52.4
RANK

301–400 out of 621 
institutions

4
QUALITY EDUCATION

SCORE

61.7
RANK

101–200 out of 677 
institutions

5
GENDER EQUALITY

SCORE

35.2
RANK

301–400 out of 549 
institutions

6
CLEAN WATER AND SANITATION

SCORE

47.3
RANK

101–200 out of 331 
institutions

7

SDG3 research 33.5

N graduating in health 43.3

Collaborations and
health services

74.0

SDG4 research 36.3

% grads w/ teaching
quals

97.5

Lifelong learning
measures

95.4

% 1st gen students 36.9

SDG5 research 4.3

% 1st gen female
students

46.4

Student access
measures

69.1

% senior female
academics

21.8

% women receiving
degrees

40.0

Women’s progress
measures

54.0

SDG6 research 36.2

Water consumption per
person

50.0

Water usage and care 60.0

Water reuse 0.0

Water in the community 75.0

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100
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AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY

SCORE

50.7
RANK

101–200 out of 362 
institutions

8
DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH

SCORE

35.4
RANK

301–400 out of 481 
institutions

9
INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE

SCORE

51.2
RANK

201–300 out of 494 
institutions

10
REDUCED INEQUALITIES

SCORE

41.7
RANK

201–300 out of 459 
institutions

SDG7 research 55.9

Energy university
measures

54.2

Energy use density 4.9

Energy and the
community

95.0

SDG8 research 6.7

Employment practices 46.9

Expenditure per
employee

11.0

% students on work
placements

19.4

% secure contracts 100.0

SDG9 research 25.5

Patents 18.8

University spin-offs 100.0

Research income from
industry

27.9

SDG10 research 14.3

First-generation
students

37.7

Students from
developing countries

50.6

% students w/
disabilities

11.7

% staff w/ disabilities 49.5

Measures vs
discrimination

90.0

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100
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11
SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES

SCORE

56.7
RANK

201–300 out of 470 
institutions

12
RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION

SCORE

64.5
RANK

100 out of 360 
institutions

13
CLIMATE ACTION

SCORE

52.5
RANK

=93 out of 377 
institutions

14
LIFE BELOW WATER
QUALIFYING SDG - 26% OF OVERALL

SCORE

69.2
RANK

52 out of 242 
institutions

SDG11 research 29.7

Arts & heritage support 87.6

Arts & heritage expend. 31.3

Sustainable practices 68.5

SDG12 research 66.3

Operational measures 55.1

Proportion of recycled
waste

56.0

Sust. report publication 86.7

SDG13 research 50.3

Low-carbon energy use 5.0

Environment edu.
measures

96.7

Commit. to carbon
neutral

66.7

SDG14 research 37.4

Support aquatic ecosyst
- education

100.0

Support aquatic ecosyst
- action

83.4

Water-sensitive waste 88.9

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100
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15
LIFE ON LAND
QUALIFYING SDG - 26% OF OVERALL

SCORE

77.1
RANK

34 out of 269 
institutions

16
PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS
QUALIFYING SDG - 26% OF OVERALL

SCORE

68.8
RANK

101–200 out of 454 
institutions

17
PARTNERSHIP FOR THE GOALS
MANDATORY QUALIFYING SDG - 22% OF OVERALL

SCORE

85.8
RANK

=50 out of 808 
institutions

disposal
Local ecosystem

maintenance
55.0

SDG15 research 24.8

Support land ecosyst -
education

100.0

Support land ecosyst -
action

100.0

Land-sensitive waste
disposal

88.9

SDG16 research 24.5

Uni. governance
measures

79.3

Working with
government

93.9

% grads in law and civil
enforct

83.3

SDG17 research 59.6

Relationships to support
the goals

95.6

Publication of SDG
reports

91.1

Education for the SDGs 100.0

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100
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