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 س ياسة امصػاية امطحية جلامؼة ىزوى

ػىل مبسأ  واحض يف أ ن أ غظم اضومِا ُو رأ س املال امبرشي ثشليَ  نوصػاية امطحيةجامؼة ىزوى ساس ية ثلوم 

ُشٍ الاضول احليّة املخجّسدة وثؼظم هخاهجا من يخب ىت ما مل يّوىل ثكل  طالب اجلامؼة وموظفهيا، وال رية يف ان منو

ىل ثيفيش مجموػة من اال جصاءات  2004طالكة اجلامؼة يف هاملوارد ابمصػاية امطحية امالزمة، ومٌش ا   معست اجلامؼة ا 

يسوق امصػاية امطبية ومصكز املؼّززة مِشا امخوّجَ وأ وشب ت ػسة وحسات مخفؼيل ُشا امخوّجَ وحتليلَ، هشكص مهنا اوشاء ض 

جىن امطيب ومصكز اال رشاد امطاليب )نوصػاية اميفس ية( وػسد من املبادرات، كام رمست اخلطوط امؼصيضة مس ياسة 

 (، وثب يت ُشٍ امس ياسة ثطويصًا مخكل امخوهّجات.2002امصػاية امطحية )

 :أ سس س ياسة امصػاية امطحية مطالب وموظفي جامؼة ىزوى- 

 ػاية واخلسمات امطحية املخاكمةل مطالب اجلامؼة وموظفهيا.ضامن ثوفّص امص  .1

جياد تيئة جامؼية ثؼّزز حصة ال فصاد وثوزتم مبؼايري امسالمة امؼامة. .2  احلصص ػىل ا 

 -ورش امفكص اال جيايب وحصس يزَ كسوة وسوواك يف اجملاالت املؼّززٍ نوطحة اجلسسية واميفس ية: .3

 الج.مبا خيسم حصس يخ مفِوم اموكاية ذري من امؼ (أ   

 مبا يصّّس أ مهية سالمة امغشاء وامبيئة يف حصة ال فصاد واجملمتع. (ب 

 مبا خيسم امخاكمل تني امطحة اميفس ية واجلسسية. (ج 

 مبا يؼّزز أ مهية امًشاط احلصيك يف حصة ال فصاد. (د 

دارة اخملاطص امطحية: .4  -ا 

 نوخؼامل مع ال وتئة. (أ   

 نوخؼامل مع امكوارث. (ب 
 

 :الاجصاءات- 

 -امصػاية واخلسمات امطحية املخاكمةل مطالب وموظفي اجلامؼة فلس:. مخحليق ثوفّص 1

وشاء ضيسوق امصػاية امطبية، وذكل تخرطيص وس بة ) (أ    ىل ا  %( من لكفة املوارد 2.5معست اجلامؼة ا 

 امبرشية ابجلامؼة س يواًي مطاحل ُشا امطيسوق.

سدامثر تؼظ أ ضول امط  (ب  ضافية أ كصت اجلامؼة مبسأ  ثؼزيز موارد امطيسوق املامية اب  يسوق ميديح موارد ا 

 مذجسّدة؛ حير مت تياء وحسة سكٌية يمت حتطيل ػائساهتا مطاحل امطيسوق.
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 -اكّصت اجلامؼة مبسأ  ثوفري امصػاية امطبية ػىل اميحو الآيت: (ج 

  ،ثوفري " امخب مني امطحي" مرشاحئ امطالب واملوظفني من ذالل ضيسوق امصػاية امطبية نوجامؼة

حسى رشاكت   امخب مني املخرططة ال دارة توميطات امخب مني وفلًا مل ضول املِيية.وذكل تخلكيف ا 

  فصاد، مفوظفي وطالب اجلامؼة امؼامهيني ثوفري امصػاية امطبية ثشلك حاكميل مع املخاح وطييا مل 

ثلّسم هلم ذسمات امصػاية امطحية ال ومية ػرب ضيسوق امصػاية امطبية ويس خمكوون مصاحل امصػاية 

ات امطحية احلكومية، أ ما ابمًس بة ملوظفي وطالب اجلامؼة ادلوميني ثّوفص هلم امؼويا ػرب املؤسس

 امصػاية امطبية جبميع مصاحوِا ػرب امطيسوق ووفلًا مبوميطات امخب مني.

  اوشب ت اجلامؼة من ذالل ضيسوق جامؼة ىزوى اال سدامثري مصكز جىن امطيب مخلسمي ذسمات

 وهيم.امصػاية ال وميّة مطالب وموظفي اجلامؼة وذ

 .ىل املؤسسات امطحية احلكومية ثشلك مس متص آميات ميلل طالب اجلامؼة ا   كام وفّصت اجلامؼة أ

  واوشب ت وحسة نوصػاية امطحية ثلسم اال سؼافات ال ومية داذل اجلامؼة وثًّسق همام امخحويل

سؼاف واكدر مذرطص ذلكل.  نومسدشفيات وذالفَ مع وجود س يارة ا 

 مطاليب مخوفص امؼياية ال ومية يف جمال امطحة اميفس ية نوطالب مع اوشب ت اجلامؼة مصكز اال رشاد ا

جياد امخًس يق امالزم مع املؤسسات امطحية يف حال احلاجة مصػاية هفس ية ختططية.  ا 

 -م مبؼايري امسالمة فلس:زت . وال جياد تيئة جامؼية ثؼّزز حصة ال فصاد وثو2

 ملسين املوهجَ ملواػس امسالمة امؼامة.مصمت املباين وسائص املصافق وفلا ال شرتاطات ادلفاع ا (أ   

اكّصت وزيلة امسالمة امؼامة امليظمة مِشا اجملال مع مصاجؼة ضامن ثوفّص ثكل اال شرتاطات ومؼاجلة أ ية  (ب 

 هواكص ثشلك دوري.

هخاج وذكل تخبين جسزري مصافق احلصم املبسيئ واحلصم  (ج  امخب كيس ػىل مفِوم امبيئة املؼّززٍ نوطحة واال 

جياد  رثفاع درجات احلصارة وثبين أ سس احلصم ال درض اجلسيس وا  املمصات املضوةل نوحامية من ا 

Green Campus .نوحصم اجلسيس 

 -. مخؼزيز امطحة اجلسسية واميفس ية من ذالل ورش املفاُمي امطحية:3

 ثبين مرشوع ال مناط امطحية وورش ثوضياثَ وابملامرسة تني امطالب وموظفي اجلامؼة وأ فصاد اجملمتع. (أ   
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كامة امل  (ب  سامهة يف امفؼاميات املصّوجة نومفاُمي امطحية ابمخؼاون مع اجلِات امطحية من ذالل ا 

 املؼارض واميسوات وامفؼاميات داذل احلصم اجلامؼي وذارجَ.

ثصاء اموغي امطحي امؼام داذل  (ج  سِام امفاػل يف ا  جسزري طالب وموظفي لكية امطيسةل واهمتصيظ مال 

 اجلامؼة وذارهجا.

جياد املصافق وامخًس يق مع املؤسسات جشجيع امًشاط  (د  احلصيك مطالب وموظفي اجلامؼة من ذالل ا 

امصايضية وامكوادر املخرططة امالزمَ من كبل غامدة شؤون امطالب وذسمة اجملمتع واحلصص ػىل 

س خفادة موظفي اجلامؼة وطالهبا من ذكل.  ا 

دذيارية ثطصهحا اجلامؼة.غصس املفاُمي امرتتوية امسوميَ حول امًشاط امصاييض من ذالل مساكا (ه   ت ا 

رثلاء ابمطحة اميفس ية مطالب وموظفي اجلامؼة. (و  كامة امفؼاميات امخوغوية مال   ا 

 

دارة اخملاطص جبميع أ هواغِاا 4 دارة اخملاطص امطحية احملمتةل من ال وتئة وامكوارث فلس اكصت  اجلامؼة وزيلة ا  .وحلسن ا 

آميات امخؼامل مؼِا.  شامةل اخملاطص امطحية وهظمت أ

 


