9.

االستدامة

9.1

الطاقة

9.1.1

EN Pl 9.1

سياسة الطاقة المستدامة

9.1.2

EN Pl 9.2

سياسة التحول إلى الطاقة النظيفة وخفض االستهالك

9.1.3

EN Pl 9.3

سياسة التعاون في مجال الطاقة النظيفة

EN Pl 9.4

سياسة عدم االستثمار في الصناعات المستخدمة للطاقة ذات الكثافة
الكربونية

EN Pl 9.5

سياسة معايير استخدام الطاقة في مشاريع الجامعة

9.1.4
9.1.5

البيئة

9.2
9.2.1

EV Pl 9.1

سياسة المحافظة على البيئة

9.2.2

EV Pl 9.2

سياسة الحد من التدخين

.9.23

EV Pl 9.3

سياسة إعادة التدوير

9.2.4

EV Pl 9.4

سياسة تقليل استخدام البالستيك

9.2.5

EV Pl 9.5

سياسة تقليل شراء واستخدام المواد التي ال يعاد استخدامها

9.2.6

EV Pl 9.6

سياسة االستخدام لمرة واحدة
عدم التمييز

10.
10.1

ND Pl 10.1

سياسة عدم التمييز

10.2

ND Pl 10.2

اإلبالغ عن التمييز

10.3

AP Pl 3.10

سياسة ذوي االحتياجات الخاصة

University of Petra
Quality Assurance, Planning and
Performance Management Unit

وحدة ضمان الجودة والتخطيط والقياس

مجال السياسة :المجال التاسع –االستدامة-الطاقة
اسم السياسة :الطاقة المستدامة

رقم السياسةEN Pl 9.1 :

نص السياسة:
االستخدام األمثل للطاقة في الجامعة وتوفير كافة الموارد الالزمة إلدارتها وتطبيق المعايير الممكنة للوصول إلى فاعلية أعلى للطاقة المستخدمة
فيها والتنفيذ بأعلى المستويات.
أهداف السياسة:



مسؤولية التطبيق:


تحقيق التنمية المستدامة
تحقيق رؤية الجامعة ورسالتها وغاياتها

اإلدارة العليا

تعريفات:
حالة السياسة:

سياسة محدثة

آخر تحديث  /مراجعة*

سياسة جديدة

14/01/2020

مبررات /وصف التحديث (إن وجد):
مواكبة التطورات في البيئة الداخلية أو الخارجية للجامعة

تاريخ التفعيل /اإلصدار14/01/2019 :

تاريخ المراجعة القادمة14/01/2022 :

جهة اإلقرار /الموافقة :اإلدارة العليا

رقم القرار وتاريخه:

الوثائق ذات العالقة:
القوانين واألنظمة

دليل أنظمة جامعة البترا وتعليماتها GV Gu 2.2 – 2016
دليل إجراءات ومعايير ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي QA Gu 8.1 – 2015

التعليمات والسياسات
المعايير /المواصفات المحلية
والعالمية

معايير ضمان الجودة المحلية والدولية
دليل الصحة والسالمة المهنية – PhR Gu 5.2.1

اإلجراءات/النماذج

* مالم يذكر خالف ذلك ،تبقى هذه السياسة سارية إلى ما بعد تاريخ المراجعة.
رقم اإلصدار:

1/2021

2|Page

GV Gu 2.1

University of Petra
Quality Assurance, Planning and
Performance Management Unit

وحدة ضمان الجودة والتخطيط والقياس

مجال السياسة :المجال التاسع –االستدامة-الطاقة
اسم السياسة :سياسة التحول إلى الطاقة النظيفة وخفض االستهالك

رقم السياسةEN Pl 9.2 :

نص السياسة:
الطاقة النظيفة خيار الجامعة ،وتستخدم بالحد األدنى الممكن في عملياتها ،والتعاون مع الجهات المحلية والحكومية في مجال المعلومات واألبحاث
والتقنيات المستخدمة في ذلك.
مسؤولية التطبيق:

أهداف السياسة:





 تحقيق رؤية الجامعة ورسالتها وغاياتها
تعريفات:
االستخدام األمثل للطاقة

اإلدارة العليا

تحقيق التنمية المستدامة

حالة السياسة:

سياسة محدثة

آخر تحديث  /مراجعة*
تاريخ التفعيل /اإلصدار:

سياسة جديدة

14/01/2020
14/01/2019

جهة اإلقرار /الموافقة :اإلدارة العليا

مبررات /وصف التحديث (إن وجد):
مواكبة التطورات في البيئة الداخلية أو الخارجية للجامعة
تاريخ المراجعة القادمة14/01/2022 :
رقم القرار وتاريخه:

الوثائق ذات العالقة:
القوانين واألنظمة

دليل أنظمة جامعة البترا وتعليماتها GV Gu 2.2 – 2016
دليل إجراءات ومعايير ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي QA Gu 8.1 – 2015

التعليمات والسياسات
المعايير /المواصفات المحلية
والعالمية

معايير ضمان الجودة المحلية والدولية
دليل الصحة والسالمة المهنية – PhR Gu 5.2.1

اإلجراءات/النماذج

* مالم يذكر خالف ذلك ،تبقى هذه السياسة سارية إلى ما بعد تاريخ المراجعة.
رقم اإلصدار:

1/2021
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GV Gu 2.1

University of Petra
Quality Assurance, Planning and
Performance Management Unit

وحدة ضمان الجودة والتخطيط والقياس

مجال السياسة :المجال التاسع –االستدامة-الطاقة
اسم السياسة :سياسة التعاون في مجال الطاقة النظيفة

رقم السياسةEN Pl 9.3 :

نص السياسة:
الجامعة معنية بتطوير استخدام الطاقة المتجددة والنظيفة وتتعاون في ذلك مع مختلف الجهات المحلية والعالمية في مجال المعلومات واألبحاث
والتقنيات المستخدمة .
مسؤولية التطبيق:

أهداف السياسة:






 تحقيق التنمية المستدامة
 تحقيق رؤية الجامعة ورسالتها وغاياتها
نطاق تطبيق السياسة:

التشبيك مع الجهات المعنية في مجال الطاقة
تبادل الخبرات في مجال الطاقة النظيفة
المساهمة في تطوير منتجات لها عالقة بالطاقة النظيفة





تعريفات:

اإلدارة العليا

األبحاث ذات العالقة بالطاقة النظيفة
االتفاقيات والتعاون على الصعيد المتعلق بالطاقة النظيفة
المجاالت المعلوماتية المتعلقة بالطاقة النظيفة
المجاالت التقنية المتعلقة بالطاقة النظيفة

حالة السياسة:

سياسة محدثة

آخر تحديث  /مراجعة*

سياسة جديدة

14/01/2020

مبررات /وصف التحديث (إن وجد):
مواكبة التطورات في البيئة الداخلية أو الخارجية للجامعة

تاريخ التفعيل /اإلصدار14/01/2019 :

تاريخ المراجعة القادمة14/01/2022 :

جهة اإلقرار /الموافقة :اإلدارة العليا

رقم القرار وتاريخه:

الوثائق ذات العالقة:
القوانين واألنظمة

دليل أنظمة جامعة البترا وتعليماتها GV Gu 2.2 – 2016
دليل إجراءات ومعايير ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي QA Gu 8.1 – 2015

التعليمات والسياسات
المعايير /المواصفات المحلية
والعالمية

معايير ضمان الجودة المحلية والدولية
دليل الصحة والسالمة المهنية – PhR Gu 5.2.1

اإلجراءات/النماذج
* مالم يذكر خالف ذلك ،تبقى هذه السياسة سارية إلى ما بعد تاريخ المراجعة.
رقم اإلصدار:

1/2021

4|Page

GV Gu 2.1

University of Petra
Quality Assurance, Planning and
Performance Management Unit

وحدة ضمان الجودة والتخطيط والقياس

مجال السياسة :المجال التاسع –االستدامة-الطاقة
اسم السياسة :عدم االستثمار في الصناعات المستخدمة للطاقة ذات الكثافة
الكربونية
نص السياسة:

رقم السياسةEN Pl 9.4 :

تلتزم الجامعة بتوفير الطاقة النظيفة فيها وتوفير االستثمارات الالزمة لها ،كما تلتزم بعدم االستثمار بأي من الصناعات المستخدمة للطاقة ذات
الكثافة الكربونية أو المولدة لها الضارة بالبيئة وخاصة الفحم والنفط.
أهداف السياسة:



تعريفات:

مسؤولية التطبيق:


المحافظة على البيئة
تحقيق التنمية المستدامة
تحقيق رؤية الجامعة ورسالتها وغاياتها

حالة السياسة:

سياسة محدثة

سياسة جديدة

اإلدارة العليا

مبررات /وصف التحديث (إن وجد):

آخر تحديث  /مراجعة*

14/01/2020

مواكبة التطورات في البيئة الداخلية أو الخارجية للجامعة

تاريخ التفعيل /اإلصدار:

14/01/2019

تاريخ المراجعة القادمة14/01/2022 :

جهة اإلقرار /الموافقة :اإلدارة العليا

القوانين واألنظمة

رقم القرار وتاريخه:

دليل أنظمة جامعة البترا وتعليماتها GV Gu 2.2 – 2016
دليل إجراءات ومعايير ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي QA Gu 8.1 – 2015

التعليمات والسياسات
المعايير /المواصفات المحلية
والعالمية

معايير ضمان الجودة المحلية والدولية
دليل الصحة والسالمة المهنية – PhR Gu 5.2.1

اإلجراءات/النماذج

* مالم يذكر خالف ذلك ،تبقى هذه السياسة سارية إلى ما بعد تاريخ المراجعة.
رقم اإلصدار:

1/2021

5|Page

GV Gu 2.1

University of Petra
Quality Assurance, Planning and
Performance Management Unit

وحدة ضمان الجودة والتخطيط والقياس

مجال السياسة :المجال التاسع –االستدامة-الطاقة
اسم السياسة :معايير استخدام الطاقة في مشاريع الجامعة

رقم السياسةEN Pl 9.5 :

نص السياسة:
تخضع كافة مشاريع البناء في الجامعة أو مشاريع تجديد األبنية والمرافق فيها إلى اتباع معايير كفاءة االستخدام للطاقة.
أهداف السياسة:



تعريفات:

مسؤولية التطبيق:


تأسيس مرافق الجامعة وفق معايير تضمن كفاءة استخدام
الطاقة
االستخدام األمثل للطاقة
تحقيق رؤية الجامعة ورسالتها وغاياتها

حالة السياسة:

سياسة محدثة

آخر تحديث  /مراجعة*

سياسة جديدة

14/01/2020

اإلدارة العليا

مبررات /وصف التحديث (إن وجد):
مواكبة التطورات في البيئة الداخلية أو الخارجية للجامعة

تاريخ التفعيل /اإلصدار14/01/2019 :

تاريخ المراجعة القادمة14/01/2022 :

جهة اإلقرار /الموافقة :اإلدارة العليا

رقم القرار وتاريخه:

القوانين واألنظمة

دليل أنظمة جامعة البترا وتعليماتها GV Gu 2.2 – 2016
دليل إجراءات ومعايير ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي QA Gu 8.1 – 2015

التعليمات والسياسات
المعايير /المواصفات المحلية
والعالمية

معايير ضمان الجودة المحلية والدولية
دليل الصحة والسالمة المهنية – PhR Gu 5.2.1

اإلجراءات/النماذج

* مالم يذكر خالف ذلك ،تبقى هذه السياسة سارية إلى ما بعد تاريخ المراجعة.
رقم اإلصدار:

1/2021
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GV Gu 2.1

University of Petra
Quality Assurance, Planning and
Performance Management Unit

وحدة ضمان الجودة والتخطيط والقياس

مجال السياسة :المجال التاسع –االستدامة-البيئة
اسم السياسة :سياسة المحافظة على البيئة

رقم السياسةEV Pl 9.1 :

نص السياسة:
البيئة وعاء الحياة ،تدعم الجامعة المبادرات والنشاطات الساعية للمحافظة على البيئة واستدامتها وتوفير الخبرات والموارد الممكنة لتقليص عوامل
تلوثها واإلضرار بها بما يحقق رؤيا الجامعة ورسالتها.
تشجع الجامعة عمليات التخلص من النفايات التي من شأنها المحافظة على بيئة نظيفة ومستدامة (كالتدوير  ...إلخ) ،وتعتمد إجراءات السالمة في
مراحل التعامل معها ،كما تتابع قياس كمياتها بهدف تقليصها إلى أدنى حد ممكن.
أهداف السياسة:




مسؤولية التطبيق:


تحقيق التنمية المستدامة

اإلدارة العليا

تحقيق رؤية الجامعة ورسالتها وغاياتها
تخفيض الفضالت والتلوث البيئي واالنبعاثات من الغازات
الضارة
نطاق تطبيق السياسة:
 المخلفات الكيميائية
 المخلفات البيولوجية
 الغازات السامة والخطرة
 المخلفات من المستهلكات
 اللدائن
تعريفات:
حالة السياسة:

سياسة محدثة

آخر تحديث  /مراجعة*

سياسة جديدة
14/01/2020

مبررات /وصف التحديث (إن وجد):
مواكبة التطورات في البيئة الداخلية أو الخارجية للجامعة

تاريخ التفعيل /اإلصدار14/01/2019 :

تاريخ المراجعة القادمة14/01/2022 :

جهة اإلقرار /الموافقة :اإلدارة العليا

رقم القرار وتاريخه:

الوثائق ذات العالقة:
القوانين واألنظمة

دليل أنظمة جامعة البترا وتعليماتها GV Gu 2.2 – 2016
دليل إجراءات ومعايير ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي QA Gu 8.1 – 2015

التعليمات والسياسات

* مالم يذكر خالف ذلك ،تبقى هذه السياسة سارية إلى ما بعد تاريخ المراجعة.
رقم اإلصدار:

1/2021

7|Page

GV Gu 2.1

University of Petra
وحدة ضمان الجودة والتخطيط والقياس

المعايير /المواصفات المحلية
والعالمية

Quality Assurance, Planning and
Performance Management Unit

معايير ضمان الجودة المحلية والدولية
دليل الصحة والسالمة المهنية – PhR Gu 5.2.1

اإلجراءات/النماذج

* مالم يذكر خالف ذلك ،تبقى هذه السياسة سارية إلى ما بعد تاريخ المراجعة.
رقم اإلصدار:

1/2021
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GV Gu 2.1

University of Petra
Quality Assurance, Planning and
Performance Management Unit

وحدة ضمان الجودة والتخطيط والقياس

مجال السياسة :المجال التاسع –االستدامة-البيئة
اسم السياسة :سياسة الحد من التدخين

رقم السياسةEV Pl 9.2 :

نص السياسة:
جامعة خالية من التدخين ،وتدعم الوعي بأضراره ومنع ممارسته،و تسمح مؤقتا ً في األماكن واألوقات المخصصة لذلك وفق تعليمات محددة
تشرف عليها لجنة مختصة.

أهداف السياسة:



مسؤولية التطبيق:


تحقيق معايير الصحة والسالمة العامة

اإلدارة العليا

تحقيق رؤية الجامعة ورسالتها وغاياتها

تعريفات:
حالة السياسة:

سياسة محدثة

سياسة جديدة

مبررات /وصف التحديث (إن وجد):

آخر تحديث  /مراجعة* 14/01/2020

مواكبة التطورات في البيئة الداخلية أو الخارجية للجامعة

تاريخ التفعيل /اإلصدار14/01/2019 :

تاريخ المراجعة القادمة14/01/2022 :

جهة اإلقرار /الموافقة :اإلدارة العليا

رقم القرار وتاريخه:

القوانين واألنظمة

دليل أنظمة جامعة البترا وتعليماتها GV Gu 2.2 – 2016
دليل إجراءات ومعايير ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي QA Gu 8.1 – 2015

التعليمات والسياسات
المعايير /المواصفات المحلية
والعالمية

معايير ضمان الجودة المحلية والدولية
دليل الصحة والسالمة المهنية – PhR Gu 5.2.1

اإلجراءات/النماذج

* مالم يذكر خالف ذلك ،تبقى هذه السياسة سارية إلى ما بعد تاريخ المراجعة.
رقم اإلصدار:

1/2021
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GV Gu 2.1

University of Petra
Quality Assurance, Planning and
Performance Management Unit

وحدة ضمان الجودة والتخطيط والقياس

مجال السياسة :المجال التاسع – االستدامة -البيئة
اسم السياسة :إعادة التدوير

رقم السياسةEV Pl 9.3 :

نص السياسة:
تعمل الجامعة على الحفاظ على المياه ومصادرها في الجامعة ،وتلتزم باستخدامها وإعادة تدويرها بما يضمن كفاءة االستخدام.
أهداف السياسة:


تعريفات:

مسؤولية التطبيق:


الحفاظ على المياه
ضمان كفاءة االستخدام

حالة السياسة:

سياسة محدثة

آخر تحديث  /مراجعة*

سياسة جديدة

14/01/2020

اإلدارة العليا

مبررات /وصف التحديث (إن وجد):
مواكبة التطورات في البيئة الداخلية أو الخارجية للجامعة

تاريخ التفعيل /اإلصدار14/01/2019 :

تاريخ المراجعة القادمة14/01/2022 :

جهة اإلقرار /الموافقة :اإلدارة العليا

رقم القرار وتاريخه:

القوانين واألنظمة

دليل أنظمة جامعة البترا وتعليماتها GV Gu 2.2 – 2016
دليل إجراءات ومعايير ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي QA Gu 8.1 – 2015

التعليمات والسياسات
المعايير /المواصفات المحلية
والعالمية

معايير ضمان الجودة المحلية والدولية

اإلجراءات/النماذج

* مالم يذكر خالف ذلك ،تبقى هذه السياسة سارية إلى ما بعد تاريخ المراجعة.
رقم اإلصدار:

1/2021
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GV Gu 2.1

University of Petra
Quality Assurance, Planning and
Performance Management Unit

وحدة ضمان الجودة والتخطيط والقياس

مجال السياسة :المجال التاسع – االستدامة -البيئة
اسم السياسة :تقليل استخدام البالستيك

رقم السياسةEV Pl 9.4 :

نص السياسة:
تشجع الجامعة إلغاء شراء واستخدام كافة أشكال البالستيك واستبداله بمواد صديقة للبيئة أينما كان ذلك ممكنا ً.
أهداف السياسة:


تعريفات:

مسؤولية التطبيق:


المحافظة على البيئة
تحقيق التنمية المستدامة

حالة السياسة:

سياسة محدثة

سياسة جديدة

اإلدارة العليا

مبررات /وصف التحديث (إن وجد):

آخر تحديث  /مراجعة*

14/01/2020

مواكبة التطورات في البيئة الداخلية أو الخارجية للجامعة

تاريخ التفعيل /اإلصدار:

14/01/2019

تاريخ المراجعة القادمة14/01/2022 :

جهة اإلقرار /الموافقة :اإلدارة العليا

القوانين واألنظمة

رقم القرار وتاريخه:

دليل أنظمة جامعة البترا وتعليماتها GV Gu 2.2 – 2016
دليل إجراءات ومعايير ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي QA Gu 8.1 – 2015

التعليمات والسياسات
المعايير /المواصفات المحلية
والعالمية

معايير ضمان الجودة المحلية والدولية
دليل الصحة والسالمة المهنية – PhR Gu 5.2.1

اإلجراءات/النماذج

* مالم يذكر خالف ذلك ،تبقى هذه السياسة سارية إلى ما بعد تاريخ المراجعة.
رقم اإلصدار:

1/2021
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GV Gu 2.1

University of Petra
Quality Assurance, Planning and
Performance Management Unit

وحدة ضمان الجودة والتخطيط والقياس

مجال السياسة :المجال التاسع – االستدامة -البيئة
تقليل شراء واستخدام المواد التي ال يعاد استخدامها
اسم السياسة:

رقم السياسةEV Pl 9.5 :

نص السياسة:
تشجع الجامعة تقليل شراء واستخدام المواد التي ال يعاد استخدامها ويتخلص منها بعد أول استخدام دون أن يترتب على استخدام البدائل لهذه المواد
بأي ضرر لإلنسان أو البيئة.
أهداف السياسة:


تعريفات:

مسؤولية التطبيق:


المحافظة على البيئة
تحقيق التنمية المستدامة

حالة السياسة:

سياسة محدثة

آخر تحديث  /مراجعة*

سياسة جديدة

14/01/2020

اإلدارة العليا

مبررات /وصف التحديث (إن وجد):
مواكبة التطورات في البيئة الداخلية أو الخارجية للجامعة

تاريخ التفعيل /اإلصدار14/01/2019 :

تاريخ المراجعة القادمة14/01/2022 :

جهة اإلقرار /الموافقة :اإلدارة العليا

رقم القرار وتاريخه:

القوانين واألنظمة

دليل أنظمة جامعة البترا وتعليماتها GV Gu 2.2 – 2016
دليل إجراءات ومعايير ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي QA Gu 8.1 – 2015

التعليمات والسياسات
المعايير /المواصفات المحلية
والعالمية

معايير ضمان الجودة المحلية والدولية
دليل الصحة والسالمة المهنية – PhR Gu 5.2.1

اإلجراءات/النماذج
* مالم يذكر خالف ذلك ،تبقى هذه السياسة سارية إلى ما بعد تاريخ المراجعة.
رقم اإلصدار:

1/2021
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GV Gu 2.1

University of Petra
Quality Assurance, Planning and
Performance Management Unit

وحدة ضمان الجودة والتخطيط والقياس

مجال السياسة :المجال التاسع – االستدامة -البيئة
االستخدام لمرة واحدة
اسم السياسة:

رقم السياسةEV Pl 9.6 :

نص السياسة:
تطبق الجامعة السياسات المتعلقة "باالستخدام لمرة واحدة" في الجامعة وعند التعامل مع مزودي الخدمات من الخارج ومع مزودي الجامعة ضمن
سلسلة التزويد في كافة مراحلها.
أهداف السياسة:


تعريفات:

مسؤولية التطبيق:


المحافظة على البيئة
تحقيق التنمية المستدامة

حالة السياسة:

سياسة محدثة

آخر تحديث  /مراجعة*

سياسة جديدة

14/01/2020

اإلدارة العليا

مبررات /وصف التحديث (إن وجد):
مواكبة التطورات في البيئة الداخلية أو الخارجية للجامعة

تاريخ التفعيل /اإلصدار14/01/2019 :

تاريخ المراجعة القادمة14/01/2022 :

جهة اإلقرار /الموافقة :اإلدارة العليا

رقم القرار وتاريخه:

القوانين واألنظمة

دليل أنظمة جامعة البترا وتعليماتها GV Gu 2.2 – 2016
دليل إجراءات ومعايير ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي QA Gu 8.1 – 2015

التعليمات والسياسات
المعايير /المواصفات المحلية
والعالمية

معايير ضمان الجودة المحلية والدولية
دليل الصحة والسالمة المهنية – PhR Gu 5.2.1

اإلجراءات/النماذج

* مالم يذكر خالف ذلك ،تبقى هذه السياسة سارية إلى ما بعد تاريخ المراجعة.
رقم اإلصدار:

1/2021
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GV Gu 2.1

University of Petra
Quality Assurance, Planning and
Performance Management Unit

وحدة ضمان الجودة والتخطيط والقياس

مجال السياسة :المجال الخامس –المصادر المالية والمادية والبشرية
اسم السياسة :عدم التمييز

رقم السياسةND Pl 10.1 :

نص السياسة:
تمنع الجامعة كل أشكال التمييز بما في ذلك التمييز ضد المرأة وتعامل الجميع وفق القواعد المرعية في ثقافة األمة في جميع أنشطتها وعملياتها
اإلدارية واألكاديمية ،من مثل تعيين الموظفين وترقيتهم وفصلهم  ،وقبول الطلبة وتقييمهم  ،و تلتزم بتوفير فرصة العمل أو الدراسة وقبول كل من
تتحقق فيه القدرات والكفاءات المحددة لها وفق األنظمة والتعليمات ووفق ممارسات عادلة وشفافة ،كما تلتزم بالمساواة في العمل والتعليم بغض
النظر عن خلفية المتقدم االجتماعية و االقتصادية والثقافية أو عن جنسه أوعرقه أودينه أو العمر أو النسب أو اإلعاقة أو الحالة الزوجية.
أهداف السياسة:
 ضمان اتساق نشاطات الجامعة مع قيمها الجوهرية
 توفير بيئة عمل محفزة لإلبداع والتميز
 تحقيق رؤية الجامعة ورسالتها وغاياتها

مسؤولية التطبيق:


اإلدارة العليا

تعريفات:
حالة السياسة:

سياسة محدثة

آخر تحديث  /مراجعة*

سياسة جديدة

14/01/2020

مبررات /وصف التحديث (إن وجد):
مواكبة التطورات في البيئة الداخلية أو الخارجية للجامعة

تاريخ التفعيل /اإلصدار14/01/2019 :

تاريخ المراجعة القادمة14/01/2022:

جهة اإلقرار /الموافقة :اإلدارة العليا

رقم القرار وتاريخه:

القوانين واألنظمة

دليل أنظمة جامعة البترا وتعليماتها GV Gu 2.2 – 2016
دليل إجراءات ومعايير ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي QA Gu 8.1 – 2015

التعليمات والسياسات
المعايير /المواصفات المحلية
والعالمية

معايير ضمان الجودة المحلية والدولية

اإلجراءات/النماذج
* مالم يذكر خالف ذلك ،تبقى هذه السياسة سارية إلى ما بعد تاريخ المراجعة.
رقم اإلصدار:

1/2021
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GV Gu 2.1

University of Petra
Quality Assurance, Planning and
Performance Management Unit

وحدة ضمان الجودة والتخطيط والقياس

مجال السياسة :المجال الخامس –المصادر المالية والمادية والبشرية
اسم السياسة :اإلبالغ عن التمييز

رقم السياسةND Pl 10.2 :

نص السياسة:
تضمن الجامعة في إجراءاتها عدم التمييز بين مختلف فئات المجتمع من المتعاملين معها ،وتحرص على عدم اإلخالل بهذه القيمة وتعمل على
حماية كل من يقدم تقريرا ً يعكس عدم تنفيذ أو عدم احترام هذه القيمة أثناء ممارسة المهام اليومية في الجامعة من فقدان أي من حقوقه.
أهداف السياسة:


تعريفات:

مسؤولية التطبيق:


ضمان عدم التمييز
حماية ال ُمبلغ عن حاالت التمييز

حالة السياسة:

سياسة محدثة

آخر تحديث  /مراجعة*

سياسة جديدة

14/01/2020

اإلدارة العليا

مبررات /وصف التحديث (إن وجد):
مواكبة التطورات في البيئة الداخلية أو الخارجية للجامعة

تاريخ التفعيل /اإلصدار14/01/2019 :

تاريخ المراجعة القادمة14/01/2022 :

جهة اإلقرار /الموافقة :اإلدارة العليا

رقم القرار وتاريخه:

القوانين واألنظمة

دليل أنظمة جامعة البترا وتعليماتها GV Gu 2.2 – 2016
دليل إجراءات ومعايير ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي QA Gu 8.1 – 2015

التعليمات والسياسات
المعايير /المواصفات المحلية
والعالمية

معايير ضمان الجودة المحلية والدولية

اإلجراءات/النماذج

* مالم يذكر خالف ذلك ،تبقى هذه السياسة سارية إلى ما بعد تاريخ المراجعة.
رقم اإلصدار:

1/2021
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GV Gu 2.1

University of Petra
Quality Assurance, Planning and
Performance Management Unit

وحدة ضمان الجودة والتخطيط والقياس

مجال السياسة :المجال السادس – الخدمات الطالبية
اسم السياسة :ذوي االحتياجات الخاصة

رقم السياسةAP PI 3.10 :

نص السياسة:
ت منع الجامعة أي شكل من أشكال التمييز ضد ذوي االحتياجات الخاصة ،وتضمن لهم حقوقهم في الجامعة ،وتوفر لهم سبل الحصول على التعليم
بالتساوي مع أقرانهم ،بما في ذلك احتياجاتهم من السكن والتمويل إن لزم األمر.
أهداف السياسة:


تعريفات:

مسؤولية التطبيق:


ضمان حقوق ذوي االحتياجات الخاصة
تحقيق العدالة

حالة السياسة:

سياسة محدثة

آخر تحديث  /مراجعة*

سياسة جديدة

14/01/2020

اإلدارة العليا

مبررات /وصف التحديث (إن وجد):
مواكبة التطورات في البيئة الداخلية أو الخارجية للجامعة

تاريخ التفعيل /اإلصدار14/01/2019 :

تاريخ المراجعة القادمة14/01/2022 :

جهة اإلقرار /الموافقة :اإلدارة العليا

رقم القرار وتاريخه:

القوانين واألنظمة

دليل أنظمة جامعة البترا وتعليماتها GV Gu 2.2 – 2016
دليل إجراءات ومعايير ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي QA Gu 8.1 – 2015

التعليمات والسياسات
المعايير /المواصفات المحلية
والعالمية

معايير ضمان الجودة المحلية والدولية

* مالم يذكر خالف ذلك ،تبقى هذه السياسة سارية إلى ما بعد تاريخ المراجعة.
رقم اإلصدار:

1/2021
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GV Gu 2.1

University of Petra
وحدة ضمان الجودة والتخطيط والقياس

Quality Assurance, Planning and
Performance Management Unit

اإلجراءات/النماذج

* مالم يذكر خالف ذلك ،تبقى هذه السياسة سارية إلى ما بعد تاريخ المراجعة.
رقم اإلصدار:

1/2021
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GV Gu 2.1

