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 تسمية

 
 
 .عمليات واملتابعة والتقييمالسياسة بالقضايا املتعلقة بالتخطيط بما في ذلك مسؤوليات التخطيط و  هذهعنى ت

 تعريفات

 :ذلك خالف على السياق يدل لم ما، ه الالئحة املعاني الواردة أدناهيكون للكلمات واملصطلحات اآلتية حيثما ترد في هذ

 اململكة العربية السعوديةالجامعة العربية املفتوحة في  الجامعـة

 الجامعة العربية املفتوحةمدير  املدير

 الجامعة العربية املفتوحةس جلم سملجلا

 نطاقال

األقسام خطط  واملشرفين الذين يقومون بإنشاء ومتابعة وتقييم خطط الجامعة وتنطبق هذه السياسة على جميع املديرين 

 .داريةكاديمية و ال األ والوحدات

 هيكل سلطات التخطيط

ومع ذلك ، فإن تعديل الخطط  .من قبل لجان يتم تشكيلها لهذا الغرض (AOU) تتم عمليات التخطيط في الجامعة العربية املفتوحة

يوضح الجدول التالي مسؤوليات اللجان املختلفة والسلطة لوضع الخطط  .املعدة أو تعديلها يخضع ملوافقة مجلس الجامعة

 .وتعديلها

 لتخطيطالجنة  

 االستراتيجي

 لتخطيطالجنة 

 لتشغيليا
 الجامعةمجلس 

   √ الخطة االستراتيجيةتعديل /استحداث

   √ شغيليةلتاالخطة  استحداث

  √  شغيليةلتاالخطة تعديل 

افقة   √    لخططاتعديل /استحداثعلى املو

  √  شغيليةلتاالخطة  تابعةم

   √ الخطة االستراتيجية تابعةم

 االستراتيجي لجنة التخطيط

لخدمة  مواردلاألساس لالستخدام الفعال والكفء ل (AOU) توفر عمليات التخطيط االستراتيجي في الجامعة العربية املفتوحة

 يتم  .أصحاب املصلحة
 
تولى اللجنة ت .لهذا الغرض شكلوضع الخطة االستراتيجية للجامعة كل خمس سنوات من قبل لجنة ت

 :املسؤوليات التالية

 .إعداد تقرير املسح البيئي -

 .(SWOT) تطوير خطط القوة والضعف والفرص والتهديدات -

 .تحليل الفجوة من خالل تقرير تحليل الفجوات  -

 .يجيةتحديد األهداف السترات -
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الرؤية ، والخطة االستراتيجية ، وخطة التنفيذ ، والخطة التشغيلية ، وما )تطوير والشراف على جميع وثائق التخطيط  -

 .إلى ذلك(

 .بين الخطة االستراتيجية مع رسالة الجامعة ورؤيتها وقيمها الوصل و مجدال -

 .بين الخطة االستراتيجية واملوارد األكاديمية واملالية وتكنولوجيا املعلومات الوصل و مجدال -

تحديد الخطط على مستوى الوحدة للموارد البشرية وضمان الجودة وخدمات الطالب ومصادر التعلم والكليات  -

 .املستوى املؤسس يعلى خطة الاألكاديمية التي تتماش ى مع 

 .اتيجية لجميع أصحاب املصلحة الداخليين والخارجيينتعزيز تنفيذ الخطة االستر   -

 .وتنفيذها مليات التخطيطعاملشاركة بنشاط في نشر املعلومات حول   -

طيط على املسار ضمان تنفيذ الخطة من خالل مراقبة العملية واملساعدة في اتخاذ القرارات والحفاظ على عملية التخ  -

 .د الحاجةة عنالصحيح واالستجاب

 .تطوير خطة إدارة املخاطر -

 يالتشغيل لتخطيطالجنة 

تتولى لجنة  .يجب على كل كلية وأقسام ووحدة في الجامعة أن تكون لجنة خطة تشغيل سنوية لدارة ومراقبة تنفيذ خطة التشغيل

 :خطة العمليات املسؤوليات التالية

 .تخصيص املوارد لتنفيذ خطة التشغيل  -

 .حديد أولويات املشاريع املشاركة في خطة التشغيلت -

 .الشراف على تنفيذ الخطة -

 .كتابة التقرير الختامي في نهاية كل عام -

 لتقييم والقياسا

 التقييم املرتبط بالتخطيط على املستوى الحدس ي يحدث في شكلين: الفعالية املؤسسية ونتائج التعلم. إن الفعالية املؤسسية ونتائج

 .العملية التعلم ، في الواقع ، تستدعي املساءلة وتثبت تحسين

 الفعالية املؤسسية 

جزء من التقييم املتعلق بالتخطيط، من الضروري توثيق جميع أنشطة الجامعة من أجل تقديم أدلة على استخدام املوارد املتاحة ك

افق ل واملر يجب أن يظهر التقييم كيفية استخدام املوارد مثل التموي. ، والتي تعد جزًءا من املبادئ املتبعة في الجامعةالرسالةلدعم 

. بالنظر إلى أن الجامعة العربية املفتوحة تطور األهداف الرسالةوالتكنولوجيا واألفراد أو الوقت بشكل فعال للمض ي قدًما في 

، من األهمية بمكان كتابة جراءات التقييم. وبناًء على ذلك، وتستخدم هذه األهداف كأساس ل الرسالةاالستراتيجية بما يتماش ى مع 

 .الستراتيجية الجاري تقييمها بوضوح ، لذا فإن تدابير التقييم التفسيرية منطقيةاألهداف ا

ستخدم إجراءات التقييم 
 
، مثل معدالت التخرج ومعدالت االستبقاء والنسبة املئوية ألعضاء التقليدية لثبات فعالية األهدافت

للطالب املستهدفين. بعض األنواع األخرى من األهداف تكون  التي تتعلق بدعم التعليمالرسالة هيئة التدريس، والتي ترتبط بأجزاء 

األهداف املتعلقة بالتكنولوجيا، إما في عملية التعلم. ، على سبيل املثال، أكثر صعوبة في القياس وتتطلب تفسيًرا لتحديد قياسها

ويسجلون عبر النترنت، مما يسمح يعتمد تقييم الهدف على البيان الدقيق، والذي يمكن أن يكون عدد الطالب الذين يتقدمون 
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املسجل، أو عدد املناهج التي تتضمن الكفاءة في االستخدام للتكنولوجيا الخاصة بالبرنامج كنتيجة  قسمبتخفيض عدد املوظفين في 

 .للبرنامج

 مخرجات التعلم

مخرجات التعلم هي أحد مكونات عملية . املناهج الدراسية الغاية من من الضروري أن تثبت الكليات األكاديمية أنه تم تحقيق

توفر هذه النتائج أيًضا بيانات تحسين العملية لثراء عملية  .سترشد بها ودمجها في الخطة االستراتيجيةيالتخطيط التي يجب أن 

طبيعة من األهمية بمكان أن يفهم املشاركون في عملية التخطيط املؤسس ي، بما في ذلك أي مستشارين خارجيين، ال .التخطيط

 .األساسية ودور أنشطة التقييم هذه

 التقييم اإلداري 

بالنسبة للتقييم الداري، هناك العديد من املقاييس التي يجب أخذها في االعتبار، مثل استبقاء املوظفين، ورضاهم، وبرامج التدريب 

 .والتطوير

 


