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ملاذا اختارت اجلامعة أن تكون مسؤولية مجتمعيا CR؟
إدراكاً لدورها املميز  في قيادة اتمع واملساهمة في حل املشكالت التي تواجهه

ما هي رؤيتنا للمسؤولية اتمعية في جامعة القدس املفتوحة؟
تخريج جيل جامعي مسؤول مجتمعياً من خالل ممارسته ألدواره ومسؤولياته اتلفة 

بوعيه وممارسته على اعتبار أنه مواطن صالح.

كيف نقوم بتطوير املسؤولية اتمعية جلامعاتنا؟
من خالل خطة مدروسة تشارك فيها البيئة الداخلية واخلارجية للجامعة.

ما هي سياسة اجلامعة اخلاصة بنظام املسؤولية اتمعية؟
تسعى جامعة القدس املفتوحة إلى توفير كل السبل الكفيلة بتحقيق املسؤولية 

اتمعية املأخوذة على عاتقها وبالتعاون مع كل اجلهات املعنية ذات االهتمام املشترك.

هل سنقوم بإعداد التقارير الالزمة عن املسؤولية اتمعية جلامعتنا؟
طبعاً، كونها متثل هاديا لنا حول ما مت حتقيقه وما ينبغي حتقيقه وتوضيح 
الصورة والكمية لألهداف احملققة، إلى جانب حتديد املعيقات التي تواجهنا 

ودراسة البدائل واحللول

مع من سنقوم بحمالت املسؤولية اتمعية (شركاؤنا)؟
البد من تكامل القطاع العام والقطاع اخلاص واألهلي كشركاء في املسؤولية، ولهذا 

ينبغي حتديد تلك األدورا واألنشطة املترتبة عناها
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حتديد أولويات اتمع

خطة العمل اإلجرائية للجامعات في مجال املسؤولية اتمعية

قياس أثر تنفيذ اخلدمة على القطاع على املستهدف

مقومات جناح اجلامعات في حتقيق املسؤولية اتمعية

منطلقات تفعيل املسؤولية اتمعية في اجلامعات

خطة العمل اإلجرائية لبعض األنشطة املقترحة

اخلامتة

املراجع
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سياسة اجلامعة

الشركاء/ األطراف

التخطيط

املراجعة اإلداريةالعمليات والتنفيذ

الفحص واإلجراءات
التصحيحية

تقدمي التقارير
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groupcom
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