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 سياسة املشاركة املجتمعية والتواصل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سياسة محددة .1

 :تاريخ املوافقة على هيكل اللجنة ذات الصلة

 لجنة ضمان الجودة املركزية

 :مجلس الجامعة

 بداية إصدار السياسة:

 2017التاريخ: 

 األول  اإلصدار: ترتيب اإلصدار

 مستوى السياسة: جميع موظفي الجامعة والطالب

 :/ اللجنة املسؤولة قسماملسؤولية ]الشخص / ال

 التنفيذ واملراقبة: مسؤول املشاركة املجتمعية والتواصل

 في الفروع واملقر الرئيس –: لجنة املشاركة والتواصل املجتمعي التدقيقاملراجعة و 

س مجل ←لمجتمع اني / دلمالمجتمع اکة في رلمشاالجنة  دارة،إلار یدم ←عیة ولتوالمجتمع اة کرمشاوظف م: هيكلية التقرير

 لجامعةا
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 :نص السياسة .2

أو جميع األنشطة التي تشارك فيها  /املجتمع املحلي والتواصل في الجامعة العربية املفتوحة إلى أي من مشاركة تشير

الذي  تنمية املجتمع بهدفخالل تبادل املعرفة واملهارات واملوارد  املجتمع، منمع بشكل مباشر الجامعة العربية املفتوحة 

 تعمل الجامعة العربية املفتوحة في مجاله.

 

  :لسياسةن اعالإ 1.2

منطلق أن رؤية  أساس ي، من قيمة مشاركة املجتمع والتوعية كمبدأ على يرتكز" املفتوحة العربية الجامعة" تصور  إن

 قعوالتعليم اجعل  يالجامعة ورسالتها ه
 
  ا

 
 . للجميعملموسا

في الحق في التعليم بين األفراد، وال تميز  ،تلتزم الجامعة العربية املفتوحة باملسئولية االجتماعية كجزء من رؤيتها ورسالتها

 للجميع بغض الن
 
 مكفوال

 
أو الجنس أو الطبقة أو العقيدة.  الجنسيةظر عن وأن الفرصة في االلتحاق بالتعليم العالي حقا

 تشارك الجامعة العربية املفتوحة األهداف التالية في تحقيق رسالتها:  مهمتها، منوكجزء 

 تحسين املجتمع  تجاهتعزيز القيم اإلنسانية • 

 املسؤوليات.والذين يسهمون بشكل فعال تجاه هذه  ،سؤولياتهم االجتماعيةمل دركينالطالب امل تخريج• 

 .حاجةاملساهمة في التنمية االجتماعية من خالل إتاحة خبرات الجامعة ومواردها ومرافقها عند ال• 

 

 : ةأهداف السياس 22.

 والتواصل هو: املجتمعية الغرض من سياسة املشاركة إن 

  .املجتمع ومعنى خدمةتوضيح كيفية تفسير الجامعة ملفهوم • 

رؤية الجامعة مع التأكد من أن الخدمات املجتمعية املستمرة في الجامعة العربية املفتوحة يتم تحديدها وتناسبها • 

 ورسالتها. 

 إلى تحقيق رسالتها في هذا املجال من املشاركة املجتمعية والتواصل.الجامعة تحديد الكيفية التي تهدف بها • 
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 املوظفين والطالب واملجتمع ككل. بوالتواصل املجتمعي  جميع أنشطة املشاركة ربطالتأكد من •  

فيما يتعلق بالعمل مع املجتمع نحو مستقبل أفضل  العالي،تعزيز خدمة املجتمع كشكل من أشكال التحول في التعليم • 

 الخريجين الذين لديهم حس من املسؤولية املدنيةب ورفد املجتمع

 

 السياق: 2.3

السياسة على سبيل املثال ال الحصر هو املناطق الجغرافية التي توجد بها الفروع السياق الذي ستعمل فيه هذه 

للمشاركة املجتمعية  AOU Frameworkالثمانية. يجب قراءة سياسة املشاركة والتواصل املجتمعي باالقتران مع وثيقة "

 (.1والتواصل" )انظر التذييل 

 

 تنفيذ السياسة .3

 اإلجراءات والعمليات التي سيتم من خاللها تحقيق أهداف السياسة:  1.3 

 املوظف، وسيكون سة املشاركة املجتمعية والتواصلبتنفيذ سيا املعنية،سيقوم مسؤول التواصل املجتمعي في الفروع 

 عن توجيه وتسهيل صياغة 
 
أنشطة املشاركة املجتمعية للجامعة التي تضم شركاء التنمية  استراتيجيةمسؤوال

وغيرها من هيئات القطاع  الحكومية،املنظمات غير الحكومية أو املنظمات غير  املحلية؛والتي تشمل الهيئات  املجتمعية،

تمع. يضطلع فرع الجامعة واملج بيناملنسق سيكون قسم تنمية املجتمع واملشاركة هو كما الخاص واملجتمع ككل. 

 الجامعة ووظائفها األساسية.  استراتيجيةاملوظف بالدور املركزي لضمان توافق مبادرات املشاركة املجتمعية مع 

 إبالغ السياسة:  3.2

بإبالغ سياسة املشاركة والتواصل املجتمعية من خالل  وخارجها،املعنية داخل الجامعة  الجهات املخولةستقوم 

 وغيرها من قنوات االتصال الرسمية الداخلية والخارجية. ى املواقع االلكترونية للفروع يتم إرسالها علإشعارات 

 تنفيذ السياسة:  3.3

املنفذة متوافقة  املجتمعية يستلزم أن تكون األنشطة الفروعإن تنفيذ سياسة املشاركة املجتمعية والتواصل في جميع 

الجامعة . ستكون فروع تنمية املجتمعتطوير و  وأن تكون سليمة من حيث الجودة ونحو ،مع رؤية الجامعة ورسالتها

كما وستكون . املشتركة املجتمعيةمسؤولة عن تحديد كيفية استخدام مواردها بشكل مفيد ألنشطة  العربية املفتوحة

افية وآليات التمكين للتنفيذ الفعال الك املواردوتوفير والتواصل في الفروع مسؤولة عن ضمان  يةشاركة املجتمعامل إدارة
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شطة املشاركة ما يسهل مشاركة املوظفين والطالب في أنب املختلفة،للسياسة. سيتم تعزيز مبادرات املشاركة املجتمعية 

 ،بقاعدة بيانات ألنشطة املشاركة املجتمعية واملوظفين والطالب املشاركين فيها االحتفاظوسيتم  ،املجتمعية والتوعية

 حتها على موقع الجامعة اإللكتروني. وإتا

اقبة السياسة:4  . مر

ستقدم بدورها والتي  املعنية،موظف املشاركة املجتمعية والتواصل من خالل اإلدارة  سيتم تقديم التقارير بواسطة

 عن ضمان الجود
 
 سيتم دمجو ، ة في مبادرات املشاركة املجتمعيةتقاريرها إلى مدير الفرع. سيكون القسم املخول مسؤوال

أنشطة  تحديثألنشطة الجامعة، كما وسيتم  راجعة السنويةاملالتقرير حول برامج املشاركة املجتمعية والتوعية في 

 املشاركة املجتمعية والتواصل بشكل منتظم على موقع الجامعة.

 


