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 التعلم والتعليم في الجامعة العربية املفتوحة سياسة

 

 نص السياسة:

جودة عالية لطالبها من خالل استراتيجية شاملة للتعلم  تعلم ذاتتلتزم الجامعة العربية املفتوحة بتوفير فرص 

االستراتيجية هدافها أوالتعليم وكذلك بتوفير منهج تعليمي مرن يعتمد على التعلم املدمج يسمح للجامعة تحقيق 

 . كمؤسسة تعليمية قادرة على التنافس بفعالية عالية في سوق التعليم العالي ومواصلة وجودها

 

 :الهدف

الى دعم رسالة ورؤية وقيم  الجامعة العربية املفتوحة من خالل الطرق واالستراتيجيات ذات  السياسة هذهتهدف 

عمليات التعليم والتعلم لكل البرامج  إلدارةالعالقة بالتعلم والتعليم، وتشكل هذه السياسة اإلطار االسترشادي 

 .االستراتيجية للجامعة االكاديمية واعضاء طاقم العمل وذلك من اجل دعم وتحقيق االهداف
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  السياسة:هداف ا أ

 :ضمان التالي والتعليم اليالتعلم  تهدف سياسة

   والتعلم مدى  والتعلم املستمريتم التعلم في بيئة ذات جودة عالية تؤهل الطلبة بمهارات التعلم الذاتي

  والنجاح. االكاديمية للتميزقدراتهم  الحياة واالستفادة من

  طالب الجامعة بتجربة تعلم مثرية ومحفزة فكريا من خالل برامج اكاديمية ذات جودة عالية تلبي ان يتمتع

 .كل من احتياجاتهم ومتطلبات سوق العمل

  لى التوظيف والفرص العامليةإإعداد طالب الجامعة بشكل مالئم باملعرفة واملهارات والكفاءات التي تؤهلهم . 

 ليم بشكل تفاعلي والذي يلعب خاللها املحاضر دور الوسيط كما تعزيز طرق وممارسات التعلم والتع

 .ونتائج التعلمهداف أعن  رشادات واضحةوإاملناسب  املكملة التوجيهتتضمن املواد التعليمية 

  املحافظة على جودة تقديم الخدمات التعليمية من خالل طاقم تدريس ي مؤهل بشكل عالي وملتزم حيث

 . باندماج كلي للمصادر االلكترونية وتقنيات املعلوماتتكون هذه الخدمات مدعومة 

 تدريب الطاقم التدريس ي بشكل مالئم لتقديم برامج أكاديمية تعتمد على نظام التعلم املدمج. 

   تبني استراتيجيات التقييم التي تقيّم بشكل عادل انجازات الطالب وتوفر السبل تطور الطلبة املستمرين

 مناسب.ظمة في وقت من خالل تغذية راجعة منت

   كاديمية لخدمات التعليم وتعلم الطالب من خالل عملية دورية معايير متينة لضمان الجودة األاستخدام

لى اسهامات طاقم العمل إللمراقبة واملراجعة القائمة على تدقيق داخلي وخارجي ومراجعة االقران باإلضافة 

 . والطالب والتغذية الراجعة لكالهما
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  الى فرص التدريب لتحسين جودة التعلم  التدريس باإلضافةتوفير الدعم الكافي لكل من الطالب وطاقم

 .والتعليم وضمان التطور مستمر أكاديميا ومهنيا

 

 :نطاق السياسة

نشطة الجامعة ذات أعضاء طاقم العمل والطالب و على كافة أكاديمية و الالئحة على كافة البرامج األهذه تطبق 

الجامعة للتعليم والتعلم  ولوائح وقوانين الجامعة ذات  مع استراتيجيةالعالقة وجهات اتخاذ القرار وتتكامل 

 .الصلة

 

افقة واالعتماد:  .مجلس الجامعة جهة املو

 

 تنفيذ السياسة:

تنفذ فروع الجامعة هذه الالئحة عن طريق العمادات حيث توضع الهياكل اإلدارة واملراقبة ذات الصلة وكذلك 

 مجاالت التركيز االستراتيجية واالولويات التشغيلية في مجال التعلم والتعليم. 

 

اقبة  :املر

الكاديمية حيث يقوم بتقديم تقع مسؤولية مراقبة تنفيذ هذه الالئحة على عاتق نائب رئيس الجامعة للشؤون ا

التقارير ذات الصلة الى اللجنة االكاديمية ومجلس الجامعة، وكذلك يقوم بضمان مراجعة وتقييم الئحة التعلم 

 . والتعليم في حال الحاجة لذلك، وتتيح عمليات ادارة الجودة الحالية التقييم لكافة اشكال التعليم في الجامعة

 

  التعلم والتعليم سنويا وفقا ملعايير االداء التي تتضمن ما يلي:سيتم مراقبة تنفيذ الئحة 
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  استمرارية واستبقاء الطلبة 

 معدالت النجاح والرسوب في املواد الدراسية 

 )تصنيف التقديرات )املعدل التراكمي 

  التغذية الراجعة لرضاء الطلبة 

 التغذية الراجعة للمحاضرين  

 اكمال الدراسات العليا  مرحلة ما بعد التخرج سواء التوظيف او 

 رضا اصحاب العمل 

 تقارير املمتحنين الخارجيين 

 تقارير املراجعين األكاديميين  

 تقارير مجلس الكلية 

 

 جراءات واملستندات ذات الصلة:ال 

 : التعلم والتعليم بسياسة واجراءاتترتبط القوانين واللوائح التالية بشكل خاص 

  استراتيجية الجامعة للتعليم والتعلم 

  الجامعة العربية املفتوحة في البكالوريوس على درجةالئحة متطلبات الحصول 

  الجامعة العربية املفتوحة  املاجستير في على درجةمتطلبات الحصول 

 املفتوحة العربية الجامعة في البكالوريوس لدرجة والتقويم االمتحانات الئحة 

  التغذية الراجعة للطلبة والتقييماستراتيجيات 

 

  سس معادلة املقررات في الجامعة العربية املفتوحةأالئحة 
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 سياسة تكافؤ الفرص واحترام التنوع 

  التأديبيةواإلجراءات الئحة سلوك الطلبة 

  سياسة استبقاء الطلبة 

 

 :اقرار

 واللوائحتم اعداد هذه السياسة باالطالع على استراتيجية الجامعة الثالثة  واستراتيجية التعليم  والتعليم  

 .كاديمية ذات الصلةنظمة األو األ 

 

 


