 .4عمادة شؤون الطلبة
مكتب مساعد الرئيس لشؤون الطلبة
نبذة:
ي شرررف املك تررب مبا شرررة ع لررى مه مررات ع مررادة شرؤون الطل بررة وم سرؤولياتها و خرردمات الطل بررة
واخلرجيني يف فروع اجلامعة ،م متابعة حتيع قضاياهم.

الرؤ ة:
رعا يررة شرراملة وع صرررية ل شرؤون الطل بررة ،و ترروافر كا مررل ا خلرردمات ا لرريت ت سررهم يف تكي يررف
الطلبة وحتسني آدائهم يف كل اجملاالت.

الرسالة:
متاب عررة شرؤون الطل بررة و خرردمات ا خلرررجيني يف اجلام عررة ،مبررا ي ضررمن ترروفري بي ئررة منا سرربة
تراعي إجراءات اجلودة ،وتسهم يف حتسني رضا الطلبة عن اخلدمات املقدمة.

القيم:
•

الوالء واالنتماء للجامعة.

•

التميز يف األداء.

•

الشفافية واملساواة.

•

العمل اجلماعي.

•

احلدا ة واإلبداع.

الد ر املهمات:
•

متابعة رعاية شؤون الطلبة يف اجلامعة وقضاياهم واحتياجاتهم.

•

اإل شررراف ع لررى ع مررل ع مررادة شرؤون الطل بررة مررن خررالل مكونات هررا و واقم هررا املركز يررة
والفرعية.

•

مت يل شؤون الطلبة يف اجملالس واللجان داخل اجلامعة وخارجها.

•

اإلشراف على رعاية شؤون اخلرجيني ومتابعتهم.

•

امل شرراركة يف فعال يررات اجلام عررة وأن شررطتها ا لرريت ختررص ال شرؤون الطالب يررة وق ضررايا
الطلبة.
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حملة ممجوة عن العما ة:
هي حلقة الوصل الرئيسة ما بني الطلبة واإلدارة ،وهي منظومة ت هرردف إىل متاب عررة ال شررؤون
الطالب يررة والع مررل ع لررى تنميت هررا وتفعي لررها يف احملا فررل كا فررة ،وت شرررف فن يراً ع لررى أق سررام شررؤون
الطلبة يف الفروع التعليمية ،وذلك ضمن متطلبات مركزية املهام واملسؤوليات املنو ة بها

الرؤ ة
ترروفري خرردمات متكام لررة للطل بررة وا خلرررجيني ،لتحق يررق م سررتوى منا سررب مررن التك يررف
والدافعية واالنتماء ،وإعطاء األولوية للدور الوقائي والنمائي ضمن آلية عمل متطورة ومتجددة.

الرسالة
رعاية الطلبة وال فرررتة درا سررتهم علم يراً ،وتربو يراً ،واجتماع يراً ،ونف سررياً و فررق رؤ يررة تربو يررة
وتقنية ،وتهتم بتوفري األجواء املناسبة للطلبة ضمن متطلبات اجلودة الشاملة ،والعمل على تنمية
مواهب الطلبة وممارسة نشا اتهم ،وإبراة اقاتهم اإلبداعية بهدف ا سررتكمال اجلا نررب اآل خررر
لشخ صررية الطا لررب وإ عرردادش لي كررون موا نراً إجياب يراً ومع طرراء ،و مررتحمالً للم سررؤولية يف ت قرردم
جمتمعه ورقيه.

القيم:
-

الوالء واالنتماء للجامعة.

-

التعاون والعمل اجلماعي.

-

التميز يف األداء واخلدمات..

-

الشفافية واملساواة.

-

استمرارية التطور والتحسني.

-

تطويع التكنولوجيا خلدمة الطلبة واجلامعة.

أهداف العمادة:
تسعى عمادة شؤون الطلبة لتحقيق عدد من األهداف ،منها
-

توعية الطلبة بفلسفة اجلامعة ورسالتها وأهدافها.

-

اإل سررهام يف ر فررع مس عررة اجلام عررة إعالم يراً وعمل يراً مررن خررالل التوا صررل امل سررتمر الف عررال مررع
اجملتمع احمللي واخلارجي.
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-

االهتمام بشخصية الطالب وتع هرردها بال صررقل والتنم يررة والرعا يررة ،مررن أ جررل حتق يررق م سررتوى
مناسب من التكيف والصحة النفسية.

-

الو قرروف ع لررى االحتيا جررات اإلر شررادية للطل بررة وت قررديم خرردمات اإلر شرراد النف سرري االجت مرراعي
.م.

-

اإلشراف على أوجه النشا الطالبي الالمنهجية ،ودعم هذش األنشطة وتوجيهها.

-

اإل شررراف وامل صررادقة ع لررى امل سرراعدات املال يررة وا ملررنح املقد مررة للطل بررة مررن دا خررل اجلام عررة أو
خارجها وتطوير آليات العمل وحوسبتها بشكل كامل.

-

متابعة اخلرجيني وتقديم اخلدمات املمكنة واملناسبة .م.

-

تطوير آلية ملوسبة ومتكاملة ملتابعة سري االنتخابات الطالبية والتأ كررد مررن د قررة نتائج هررا
وشفافيتها.

-

متابعة شكاوى الطلبة وقضاياهم و روحاتهم بشفافية ،وبشكل فعال ومهو.

-

حوسبة األعمال اإلدارية ،وتطوير آلية فعالة للتواصل بني العمادة وأقسامها مررن ج هررة ،و مررع
اجملالس الطالبية من جهة أخرى.

مهام العمادة:
-

رعاية شؤون الطلبة يف اجلامعة ومتابعة قضاياهم واملساعدة يف حل مشكالتهم.

-

اإل شررراف ع لررى أو جرره الن شررا الطال برري الالمنه جرري ،ود عررم الن شررا ات الطالب يررة املختل فررة
وتوجيهها.

-

اإل شررراف وامل صررادقة ع لررى ت قررديم امل سرراعدات وا ملررنح الطالب يررة مررن خررالل صررندوا الطا لررب،
واملنح واملساعدات الداخلية واخلارجية األخرى.

-

االهتمام بشخصية الطالب وتعهدها بالصقل والتنمية والرعاية.

-

اإل شررراف ع لررى انتخا بررات جمررالس الطل بررة وال نرروادي املختل فررة وت شرركيل اجمل لررس الق طررري
للطلبة.

-

اإلسهام املباشر يف اإلرشاد والتوجيه للطلبة نفسياً وتربوياً وأكادميياً.

-

ع ضرروية م سرراعد ر ئرريس اجلام عررة ل شررؤون الطل بررة وعم يررد شرؤون الطل بررة يف جمل سرري اجلام عررة
واألكادميي ومشاركته يف حتيع النشا ات املوكلة .ما.
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-

رئاسة مساعد رئيس اجلامعة لشؤون الطلبة وعميد شؤون الطلبة للجنة امل شرررفة ع لررى ح فررل
ختريج الطلبة.

-

امل شرراركة يف حت يررع ن شررا ات إدارة اجلام عررة ا لرريت ختررص اجل سررم الطال برري يف ا جملرراالت
املختلفة.

-

متاب عررة الن شررا ات الطالب يررة وتقر يررر الن شررا ات ال سررنوي مررن خررالل رؤ سرراء أق سررام شرؤون
الطلبة.

-

متابعة القضايا الطالبية املالية مع الدائرة املالية ورئاسة اجلامعة.

-

متابعة اخلرجيني وتقديم خرردمات ال ترردريب وم سرراعدتهم يف احل صررول ع لررى فرررص التوظ يررف
والدراسات العليا املتاحة.

وحدات عمادة شؤون الطلبة:
 .1مساعد عميد شؤون الطلبة
 .2قسم املنح واملساعدات املالية والقروض.
 .3قسم األنشطة الطالبية.
 .4قسم متابعة اخلرجيني.
 .5قسم اإلرشاد النفسي واالجتماعي.
 .6السكرتارية.
 .7أقسام شؤون الطلبة يف الفروع.

هيكلية العمادة:
•

ي كررون ع لررى رأس هررذش ا.يكل يررة عم يررد شرؤون الطل بررة ،باإل ضررافة إىل سرركرتاريا
العمادة.

•

مساعد عميد شؤون الطلبة ،الذي يتابع مررع األق سررام والع مررادة مه مرراتهم وم سرؤولياتهم
حتت إشراف عميد شؤون الطلبة.

•

أقسام شؤون الطلبة يف الفروع اليت يرأسها رئيس الق سررم يف كررل فرررع ،و هررو م شرررف
بشكل مباشر على حتيع األن شررطة وامله مررات ل شررؤون الطل بررة يف ال فرررع ،وم سررؤول عررن
تقديم التقارير وامللفات املتخصصة إىل العمادة حسب األصول اإلدارية.
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أ الً -قسم األنشطة الطالبية:
ي قرروم ق سررم األن شررطة الطالب يررة يف ع مررادة شررؤون الطل بررة مبتاب عررة أن شررطة ا جملررالس واأل ررر
الطالبية اليت تفرةها فروع اجلامعة الدراسية ،وإعداد املواة نررات الف صررلية ملخص صررات األن شررطة
جلم يررع ا جملررالس احملل يررة واجمل لررس الق طررري ،و كرذلك متاب عررة شرركاوى الطل بررة واقرتا حرراتهم،
وإقا مررة عال قررات مررع اجملت مررع احمل لرري ومؤس سرراته في مررا يتع لررق بالن شررا ات الطالب يررة ،إ سررهاماً يف
تعزيز الروابط االجتماعية بني الطلبة أنفسهم ومع اجملتمع احمل لرري ومؤس سررات التع لرريم ال عررالي يف
ا لررو ن وا خلررارج ،هاد فرةً إىل صررقل شخ صررية الطا لررب ،وتنم يررة قدرا ترره ،وتكي فرره مررع املو قررع
التعليمي ،مبررا ي سررهم يف تكا مررل األدوار والتوا صررل الف عررال دا خررل اجل سررم الطال برري مررع األج سررام
األخرى داخل اجلامعة وخارجها.
وترا عرري ع مررادة شررؤون الطل بررة يف أن شررطتها اجلوا نررب املعرف يررة والفكر يررة واألخالق يررة ا لرريت
حتت ضررن الطا لررب ل ضررمان امل شرراركة الفعل يررة والفعا لررة جلم يررع الفعال يررات لتحق يررق الشخ صررية
املتكاملة ،فتعددت وللت األنشطة الريا ضررية ،وال قاف يررة ،والفن يررة ،واالجتماع يررة ،والعلم يررة،
وغريها ،وتنوعت مبا يتفق مع رغبات الطالب وقدراتهم واهتماماتهم حبسب إمكاناتهم املتاحة
اليت تؤهلهم لالندماج يف احلياة بكل جوانبها والبحث عن دور مهم يف التنمية والتطوير.
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وت سررعى ع مررادة شررؤون الطل بررة إىل حتق يررق امل سررؤولية اجملتمع يررة واإلن سررانية ا لرريت تتبنا هررا
اجلامعة من خالل العمل التطوعي والتعاوني ،إ سررهاماً من هررا يف حتق يررق التكا فررل والتكا مررل مررع
مؤس سررات اجملت مررع الفل سررطيو يف قطاعا ترره العا مررة واألهل يررة ،وا سررت ماراً لطا قررات لبت هررا مبررا
ينفعهم وينمي رول الو نية واالنتماء فيهم خلدمة املصاحل العامة للشعب الفلسطيو ،وإكساباً
ملهاراتهم اإلدارية والرتبوية ،وما يشكله ذلك مررن ن هررج تر برروي واجت مرراعي ي سررهم يف ترروفري فرررص
و خرردمات اجتماع يررة ت قرردم ب شرركل رروعي مررن هررؤالء الطل بررة مب خررزونهم ا.ا ئررل مررن الطا قررة
واالندفاعية والرغبة يف اإلجناة واالنتماء.

ثانياً -قسم املرح املساعدات املالية القر ض:
ت سررعى جام عررة ال قرردس املفتو حررة ب شرركل م هررو إىل ترروفري ا ملررنح وامل سرراعدات املال يررة للطل بررة
احملتاجني يف اجلامعة ،وتذليل العقبات املالية اليت تواجه هذش الفئة من الطلبة ،وخباصة يف ظل
الظروف الصعبة ا لرريت ميررر ب هررا شررعبنا الفل سررطيو .و مررن ه نررا حر صررت ع مررادة شررؤون الطل بررة ع لررى
إدارة هذش املنح ومتابعة تنفيذها ،وذلك من خالل توفري نظام للمنح واملساعدات املال يررة الداخل يررة
واخلارجية ،ووضعت آليات ومعايري تضبط هذش املساعدات ،وركزت العمادة ع لررى ت طرروير هررذش
اآلليات لتتوافق مع إ جررراءات ا جلررودة ،وذ لررك مررن خررالل صررياغة جممو عررة مررن األنظ مررة وال قرروانني
اخلاصة بكل من حررة وحو سرربتها ب شرركل كا مررل ،ومرور هررا بررحليتني للم سررح االجت مرراعي أواله مررا
تستند إىل معايري ملوسبة ،وال انية إىل ةيارات ميدانية مباشرة ،ويقوم ق سررم ا ملررنح وامل سرراعدات
املالية يف العمادة مبتابعة و ترردقيق مل فررات ا ملررنح الداخل يررة واخلارج يررة ،وحو سرربتها ب شرركل ي ضررمن
وصول هذش املنح للطلبة املستحقني بدقة وشفافية.
تقسم املساعدات املقدمة إىل الطلبة إىل ثالثة أنماع رئيسة ،ئي:
 املرح اإلعداءات وهي منح دراسية داخل يررة (ت صرررف مررن مواة نررة اجلام عررة) ،وخارج يررة (ت صرررفمن خارج مواةنة اجلامعة).
 القر ض وهي قروض درا سررية مقد مررة مررن صررندوا إ قررراض ل بررة مؤس سررات التع لرريم ال عررالي يففل سررطني ،وي سررتفيد من هررا الطا لررب يف ت سررديد جررزء مررن ق سررطه ا جلررامعي ،وي قرروم بت سررديد هررذش
القروض وفقاً ل لية احملددة واملعتمدة من قبل إدارة الصندوا يف هذا الشأن.
 التقسيط :يوفر هذا النظام للطالب إمكانية تقسيط الرسوم املستحقة عليه إىل قسطني ،إذيسدد األ ول عند بداية عملية التسجيل ،م يدفع القسط ال اني قبل بداية الفصل الال حررق ب شررهر
واحد من نهاية الفصل الدراسي نفسه ،مررع ح فررظ حررق الطا لررب املق سررط يف الت قرردم ألي م سرراعدة
خارجية لتسديد قسطه ال اني.
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تقسم املرح اإلعداءات املقدمة للطلبة يف اجلامعة إىل قسمة:
أ الً :املرح الداخل ياة :و هرري ا ملررنح املقد مررة للطل بررة احمل ترراجني مررن ميزان يررة اجلام عررة ،وخت ضررع
هذش املنح جملموعة من الشرو واملعايري اخلاصة بكل منحة ،ومنها املنح اآلتية ( منحة صندوا
الطالب احملتاج ،منح األخوة ،منحة األةواج ،منح التفوا ،منحة أبناء وةو جررات ال شررهداء ،من حررة
مرضى ال السيميا وا.يموفيليا ،منحة الطلبة ذوي اإلعاقة) ،وغريها من املنح الداخلية األخرى.
ثان يااا :ا ملاارح اخلارج يااة :و هرري ا ملررنح املقد مررة للطل بررة احمل ترراجني مررن خررارج ميزان يررة اجلام عررة،
وتقدم هذش املنح من جهات ومؤس سررات داخل يررة وخارج يررة ،وخت ضررع كررل من هررا لل شرررو وامل عررايري
اليت تضعها اجل هة املاحنة .ومن أهم هذش ا ملررنح ( من حررة تأه يررل األ سرررى وا حملررررين ،من حررة اللج نررة
القطرية الدائمة لدعم القدس ،منحة اجلمعية اخلريية املتحدة لألراضي املقدسة) ،وغري هررا مررن
املنح األخرى.
ملو د من املعلممات يف الرابط األتي:
https://www.qou.edu/ar/stud_Affiars/pdf/grantsGuide.pdf
تقدم ا ملررنح واالع فرراءات وال قررروض والتق سرريط للطل بررة ضررمن األنظ مررة العا مررة املع مررول ب هررا يف
مؤسسات التعليم العالي الفلسطيو ومنها جامعة القدس املفتوحة ،وهي كاآلتي
 .1إذا مررارس الطا لررب ن ظررام التق سرريط في جرروة لرره الت قرردم ألي م سرراعدة خارج يررة أ خرررى
لتسديد قسطه ال اني.
 .2ال ي سررتفيد الطا لررب الوا قررع حتررت العقو بررة األكادمي يررة (امل عرردل أ قررل مررن  ،)%60أو
السلوكية من أي منها ،إذا كانت العقوبة سارية يف الفصل الدراسي الذي رشح فيه
للمساعدة.
 .3ال يستفيد الطالب املستجد (فصل أول) من أي من هذش امل سرراعدات إال يف حا لررة من حررة
أبناء الشهداء ،ومن حررة ع ضررو جم لررس اجلام عررة ،ومن حررة ع ضررو جم لررس األم نرراء ،ومن حررة
أبناء العاملني يف اجلامعة وةوجاتهم ،أو أي منحة خارجية.
 .4ال جيرروة أن جي مررع الطا لررب بررني أي م سرراعدتني داخل يررتني يف ف صررل درا سرري وا حررد ،ويف
حررال ح صررول ذ لررك طررري الطا لررب بررني إ حررداهما ،با سررت ناء قررروض الر سرروم الدرا سررية
املقد مررة مررن صررندوا اإل قررراض يف وةارة التع لرريم ال عررالي والب حررث العل مرري ،وذ لررك
باعتبارها قروضاً يستوجب على الطالب سدادها وفقاً آللية التسديد احملددة مررن ق بررل
الصندوا.
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 .5ال ي سررتفيد مررن هررذش امل سرراعدات أي ا لررب ا سررتنكف يف الف صررل ا لررذي ر شررح ف يرره
للمن حررة ،وي سررت نى مررن ذ لررك ا ملررنح اخلارج يررة ،إذ خت ضررع هررذش ا ملررنح لل شرررو اخلا صررة
باجلهة املاحنة.
 .6املنح الداخلية املقدمة من مواة نررة اجلام عررة ال تغ طرري ر سرروم ال سرراعات املكتب يررة ،أو أي
رسوم غري رسوم الساعات املسجلة.
 .7جيب اإلعالن للطلبة من قبل اإلدارة ومن خالل ر ئرريس ق سررم شررؤون الطل بررة عررن أي مررن
هذش املساعدات بشكل واضح ،وقبل مدة كافية ليتسنى للراغبني ترشيح أنف سررهم،
إضافة لإلعالن عنها على صفحة اجلامعة الرئيسة.
 .8تر فررع الرت شرريحات إىل ع مررادة شررؤون الطل بررة مررن خررالل إدارة ال فرررع /املر كررز الدرا سرري
بعد اعتمادها وتوقيعها مررن اللج نررة املخت صررة ،ا لرريت ي كررون جم لررس الطل بررة ممر الً في هررا
من خالل منسق اللجنة االجتماعية أو من ينوب عنه.
 .9ت قرردم امل سرراعدات بأ شرركا.ا كا فررة بإع فرراء مررن الر سرروم وال ت قرردم كمب لررغ ن قرردي
للطا لررب ،ويف حررال و صررول

ص صرراتها ب عررد انت هرراء مرردة الت سررجيل تر صررد للم سررتفيد

للتسجيل للفصل القادم و يررتم إفاد ترره بو ي قررة مال يررة رمس يررة ت بررت ح قرره صررادرة عررن ق سررم
احملاسبة يف الفرع ،وال تنطبق آلية الرتصيد على املنح الداخلية اليت تقدم من اجلامعة
وتطرل للمستفيد ق بررل فرررتة الت سررجيل ،م ررل (من حررة األ خرروة ،األةواج ،وأب نرراء ال شررهداء
.).....
 .10تر صررد امل بررالغ اخلا صررة بامل سرراعدات املال يررة املقد مررة للطل بررة بإدخا .ررا إىل م لررف الطا لررب
املالي على الن ظررام احملو سررب ،وين فررذ ذ لررك مررن خررالل البا حررث االجت مرراعي ب عررد اعت مرراد
املساعدة من اجلهة املعنية.
 .11مينح الطالب املساعدة املالية املخصصة ب نرراءً ع لررى و ضررعه األ كررادميي يف حي نرره ،وب نرراءً
على وضعه القائم.
 .12هذش املساعدات يكون العمل بها خالل الفصلني األول وال اني وال تطبق بأي حال من
األحوال خالل الدورة الصيفية ،باست ناء منحة تأهيل األسرى واحملررين اليت ي سررت نى
منها مساهمة اجلامعة ،وبعض املنح اخلارجية اليت ت شرررت

مررن خال .ررا اجل هررة املا حنررة

أن تكون إفادة الطلبة من املنحة على الدورة ال صرريفية ،إذ ير فررع هررذا الط لررب ب شرركل
رمسي لرئيس اجلامعة ألخذ املوافقة واإلعتماد وتعميمه على الفروع املعنية.
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كيف ميكن للطالب اإلستدا ة من ئذه املرح؟
أ ال :طر قة الرتشح لالستدا ة من ئذه املرح:
يتوجب على الطالب الذي يرغب بالرتشح لنظام املنح ،متابعة اإلعالنات اخلاصة بالرتشح
لل مررنح ع لررى ح سررابه االلكرتو نرري ع لررى البوا بررة األكادمي يررة ،أو مررن خررالل لو حررة اإلعال نررات
املخص صررة لررذلك ،و مررن ررم عل يرره مراج عررة ق سررم شررؤون الطل بررة يف ال فرررع ا لررذي يلت حررق برره ،وتعب ئررة
استمارة املسح االجتماعي اإللكرتوني اخلاص باملنحة مع ضرورة إرفاا األوراا ال بوتية الالةمة
بشكل إلكرتوني واليت تؤكد صحة البيانات املدرجة يف الطلب.
ثانيا :كيدية إختيار الطلبة املستديد ن:
حتدد قوائم الطلبة املستفيدين بعد قيام الباحث االجتماعي يف قسم شؤون الطلبة بتدقيق
لبات الرتشح اإللكرتوني اخلاصة بالطلبة املرشحني ،وذلك من خالل تدقيق هذش االستمارات
اإلل كرتونية حبسب نوع كل منحة عرب النظام احملوسب اخلاص باملنح واملساعدات املالية،
والتأكد من صحة املعلومات املدرجة يف االستمارة اإللكرتونية ،ومقارنتها باألوراا ال بوتية
اليت يرفقها الطالب إلكرتونياً ،حيث يقوم النظام احملوسب بتحديد الطلبة املستفيدين ،وذلك
من خال ل جمموعة من معايري احلاجة املدروسة بعناية اليت حتدد إمكانية إفادة الطالب املرشح
من عدمها ،وذلك بناءً على الشرو

اخلاصة باملنحة اليت ترشح .ا الطالب .ويقوم بعدها

الباحث االجتماعي بإصدار تقرير إلكرتوني ،يشمل القائمة النهائية للطلبة املستفيدين.
ثالثاً :طر قة إفا ة الطلبة املستديد ن من املرح:
يقوم الباحث االجتماعي بإدخال املنحة على احلساب اإللكرتوني اخلاص بالطالب
املستفيد على النظام احملوسب اخلاص باملنح واملساعدات املالية ،م تظهر على حساب الطالب
اإللكرتوني على البوابة األكادميية ،ليقوم بدورش باستخراج نسخة مطبوعة من إشعار الدفع
واستكمال اإلجراءات اخلاصة بعملية التسجيل.
أنماع املرح املساعدات الداخلية اليت تقدمها اجلامعة:
 .1مرحة صرد ق الطالب احملتا :
تعد منحة صندوا الطالب احملتاج من أهم املنح الداخلية اليت تقدمها اجلامعة لطلبتها
احملتاجني ،إذ يستفيد من هذش ما ال يقل عن ( )14,000الب سنوياً ،وتقسم هذش املنحة إىل
الث فئات ،هي كاآلتي
-

الد ة األ ىل :تغطي رسمم  )9ساعات معتمدة.

-

الد ة الثانية :تغطي رسمم  )6ساعات معتمدة.

-

الد ة الثالثة :تغطي رسمم  )4ساعات معتمدة.
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وقد أولت عمادة شؤون الطلبة .ذش املنحة اهتماماً خاصاً ،وذلك خلصوصية هذش املنحة
باعتبارها مفتوحة أمام حتيع الطلبة الذين يرغبون بالرتشح .ا ،وباعتبارها ختضع فقط
العامة للمنح واملساعدات املالية ،وتتوجياً .ذا االهتمام ،فقد قام قسم املنح

للشرو

واملساعدات املالية والقروض .وبالتنسيق مع األخوة املربجمني يف مركز تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف اجلامعة بإعداد نظام مسح إلكرتوني

صص .ذا الشأن ،حيث يفر من

خالله استمارات املنحة ،وفقاً ملعايري ملددة ومدروسة بعناية ،حتدد من خالله قوائم الطلبة
املستفيدين وقيمة اإلفادة لكل منهم بشكل إلكرتوني ،وذلك استناداً إىل البيانات املدخلة
من قبل الطالب املرشح يف استمارة املنحة ،إذ يعد هذا التقرير مؤشراً حقيقياً يساهم يف
حتديد الطلبة احملتاجني .ذش املنحة.
وتكتمل هذش اآللية بالتقصي عن صحة البيانات اخلاصة بهذش االستمارات ،وذلك من
خالل عملية املسح امليداني احلقيقي لعينات عشوائية من الطلبة املرشحني ،اليت يقوم بها
باحث اجتماعي متخصص بهدف الوقوف على وضعهم االقتصادي ،والتأكد من حاجتهم .ذش
املساعدة.
آلية التعامل مع ئذه املرحة:
 .1اإلعالن عن الرت شاح للمر حاة ي قرروم ق سررم شررؤون الطل بررة يف كررل فرررع برراإلعالن للطل بررة عررن
املنحة من خالل لوحة اإلعالنات إرسال رسالة إلكرتون يررة إىل ح سرراب الطا لررب ع لررى البوا بررة
األكادميية.
 .2تعب ة االستمارة اخلاصة باملرحة يقوم الطالب الذي يرغب بالرتشح بتعب ئررة ا سررتمارة امل سررح
االجتماعي االلكرتو نرري للمن حررة وإر فرراا األوراا ال بوت يررة املطلو بررة ألكرتون يراً وا لرريت تؤ كررد
صحة البيانات املدرجة يف استمارة املنحة.
.3

تاادقيق ا سااتمارات امل سااح االجت ماااعي االلكرت نااي ع لاال الر ظااام احملم سااب ي قرروم البا حررث
اإلجتماعي بتدقيق البيانات اخلا صررة باإل سررتمارات اإللكرتون يررة ،وذ لررك عرررب شا شررة ت سررمى
تدقيق االستمارات.

 .4املسح امل ياداني ي قرروم البا حررث اإلجت مرراعي بتحد يررد اال سررتمارات املطاب قررة للم عررايري لدرا سررتها
وتنفيذ مسح اجتماعي حقيقي يبني واقع احلاجة لكل الب مررن خررالل الز يررارات امليدان يررة
لعينة ع شرروائية مررن الطل بررة املر شررحني ،وات برراع و سررائل أ خرررى كررإجراء ات صرراالت هاتف يررة مررع
اجملالس احمللية ،وأية وسائل حتقق أخرى تساعد يف التأكد من صحة البيانات اليت ي قروم
الطلبة بإدراجها يف االستمارة.
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 .2مرحة األخمة األز ا :
إستكماالً لدورها الرائد يف رعاية الطلبة وتذليل كافة الصعاب اليت حتول دون
استمرارهم يف لب العلم وحتصيله ،وخنص بالذكر هنا العوائق املالية اليت تشكل ا.م
األكرب ألي الب علم ،وخباصةً يف ظل الظروف االقتصادية الصعبة اليت مير بها شعبنا
الفلسطيو ،تقدم اجلامعة منحاً للطلبة األخوة واألةواج امللتحقني فيها ،لتسهيل استكمال
الطلبة حتت سقف واحد ملسريتهم التعليمية.
أ.

مرحة األخمة:

تقدم اجلامعة منحاً للطلبة األخوة الذين يعيشون حتت سقف واحد ويدرسون يف جامعة
القدس املفتوحة ( يف الفرع نفسه) ،وتقسم هذش املنحة إىل ال ة فئات ؛ هي كاآلتي
-

الد ة األ ىل :تغطي رسمم  )%50من الساعات ااملعتمدة.

-

الد ة الثانية :تغطي رسمم  )%35من الساعات ااملعتمدة.

-

الد ة الثالثة :تغطي رسمم  )%25من الساعات ااملعتمدة.
مالحظات مهمة حما مرحة األخمة:

-

يتو جررب ع لررى الطل بررة كا فررة ا لررراغبني بالرت شررح ملن حررة األ خرروة الق يررام بتعب ئررة لررب الرت شررح
اإللكرتوني ،وذلك من خالل قيام كل أخ بتعبئة لب الرتشح بشكل منفصل ،ويف حال
قيام أخ واحد من األخوين فقط بتعبة الط لررب ،ال ين ظررر للط لررب إلكرتون يراً ،وبال تررالي يف قررد
األخوين حقهما يف اإلستفادة من هذش املنحة.

-

يتو جررب ع لررى الطل بررة املر شررحني .ررذش املن حررة ت سررليم كا فررة األوراا ال بوت يررة ،مبررا في هررا
مشروحات العزوبية املعتمدة مررن احملك مررة ال شرررعية ح سررب األ صررول (أو الكني سررة للطل بررة
املسيحيني) ،ويف حال عدم إرفاا هذش املشروحات ال ينظر يف هذا الطلب ،ويعترب الغياً.

-

يفقد الطالب عالمة أي معيار يف حال عدم إرفاا األوراا ال بوتية املعزةة .ذا املعيار ،م الً
يف حررال كرران م سرركن الطا لررب املر شررح (م سررتأجر) و قررام الطا لررب بإخت يررار ملع يررار و ضررع
السكن (إجيار) ،يتو جررب إح ضررار صررورة عررن ع قررد اإل جيررار ،ل يررتمكن مررن احل صررول ع لررى
العالمة اخلاصة بهذا املعيار.

-

ال ي سررتفيد أي ا لررب مررن املن حررة يف حررال ل حي صررل ع لررى ا حلررد األد نررى لعال مررة امل سررح
االجتماعي ،واليت حتدد بشكل إلكرتوني بناءً على العالمة اليت حصل عليها بعد قيا مرره
بتعب ئررة ا سررتمارة امل سررح االجت مرراعي االلكرتو نرري ،وار فرراا األوراا ال بوت يررة امل عررزةة للط لررب
بشكل إلكرتوني.
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-

ال ميكن تغيري فئة اإلستفادة اليت حصل عليها الطالب إىل أي فئة أخرى ألي سبب كان.
ب .مرحة األز ا :
تقدم للطلبة األةواج (الزوج والزوجة) امللتحقني باجلامعة ،وتغطي هذش املنحة ما نسبته

( )%50من رسوم الساعات املعتمدة اليت يسجلونها ،وعلى الطالب تقديم صورة عن عقد الزواج
لالستفادة من هذش املنحة ،فضالً عن إ بات أنه ال يعمل يف أي مهنة أو وظيفة مبردود مالي،
فإذا بت ذلك ألي من الزوجني أو كالهما ,فيستفيد /فيستفيدا من املنحة.
مالحظات مهمة حما مرحة األز ا :
 .1يعفى كل من الزوجني الطلبة يف اجلامعة واملسجلني للفصل الدراسي نفسه بنسبة ()%50
إذا بررت بامل سررح االجت مرراعي أن كليه مررا ال يع مررالن ،و هررذش م سررؤولية ت قررع ع لررى عرراتق شررؤون
الطل بررة وخا صررة البا حررث االجت مرراعي يف تأك يرردها والتأ كررد من هررا ل يررتم إقرار هررا ح سررب
النموذج املرفق واعتمادش من رئيس القسم.
 .2إذا كان أحد الزوجني يعمل واآلخر ال يعمل ،فيعفى فقط الزوج  /الزوجة ا لرريت ال تع مررل /
ال يعمل.
 .3يتوجب على الزوجني تعبئة استمارة املسح االجتماعي االلكرتوني.
 .4ال يعفى أي من الزوجني إذا كان كالهما يعمالن.
 .5يف حال وجود أك ر من ةوجة  ،يطبق القرار على اجلميع ضمن املعايري يف البنود السابقة.
آلية التعامل مع مرحة األخمة األز ا :
 .1اإل عررالن عررن الرت شررح للمن حررة ي قرروم ق سررم شررؤون الطل بررة يف كررل فرررع برراإلعالن للطل بررة عررن
املن حررة مررن خررالل لو حررة االعال نررات ،وإر سررال ر سررالة إلكرتون يررة إىل ح سرراب الطا لررب ع لررى
البوابة األكادميية.
 .2تعب ئررة اال سررتمارة اخلا صررة باملن حررة ي قرروم الطل بررة ا لررذين يرغ بررون بالرت شررح .ررذش ا ملررنح بتعب ئررة
ا سررتمارة امل سررح االجت مرراعي االلكرتو نرري للمن حررة ،وإر فرراا األوراا ال بوت يررة املطلو بررة كا فررة
ألكرتون يراً  ،ا لرريت تؤ كررد صررحة البيا نررات املدر جررة يف ا سررتمارة املن حررة ،وذ لررك خررالل ال فرررتة
احملددة لذلك ،ومن ال يلتزم باملوعد احملدد يفقد حقه يف الرتشح للمنحة لذلك الفصل.
 .3حتديد الطلبة املستفيدين من املنحة ب عررد انت هرراء البا حررث االجت مرراعي مررن ترردقيق ا سررتمارات
الطل بررة املر شررحني ع لررى ن ظررام امل سررح اإلجت مرراعي اإللكرتو نرري ،ي قرروم بطبا عررة تقر يررر الطل بررة
امل سررتفيدين مررن الن ظررام احملو سررب ،وتظ هررر ن تررائج هررذا التقر يررر ب نرراءً ع لررى النتي جررة اإلحتال يررة
اليت حصل عليها الطالب بعد إخضاعه للمعايري احملددة يف االستمارة ،حيث يكون لكل
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معيار وةن (درجة معينة) ،حتدد قيمتها بناءً على أهمية هذا املع يررار ،وو ضررعت هررذش امل عررايري
بدقة وموضوعية ،لتضمن وصول هذش املساعدة ملستحقيها.
 .3مرحة أعضاء جمل

الطلبة:

مينح كل عضو يف جملس الطلبة احمللي إعفاءً كامالً من الرسوم اجلامعية للساعات
املعتمدة اليت يسجلها والكتب غري البديلة للمقررات اليت يسجلها يف ذلك الفصل بناءً على
قرار رئاسة اجلامعة ،وينفذ هذا اإلجراء من خالل قسم احملاسبة بعد تنسيب قائمة بأمساء
أعضاء اجمللس وصورة إيصال التسجيل للمقررات اليت سجلها كل منهم من خالل رئيس قسم
شؤون الطلبة واعتمادها من مدير الفرع.
 .4مرحة أبراء /ز جات الشهداء:
تقدم اجلامعة منحاً للطلبة امللتحقني فيها من أبناء الشهداء ،وتغطي املنحة ما نسبته
) (%100من رسوم الساعات املعتمدة اليت يسجلها الطالب ،وختضع للشرو

العامة للمنح

واملساعدات األخرى .وقد جاءت هذش املنحة بناءً على كتاب وةارة التعليم العالي والبحث
العلمي يف كتابها بتاري  ،1997/4/23ذي الرقم وت ع ،1748/16/436/وكتاب
رئيس اجلامعة بتاري  1997/07/19ذي الرقم  .3521/60ومتنح اجلامعة اإلعفاء ألبناء
الشهداء بناءً على الو يقة الصادرة عن مؤسسة رعاية أسر الشهداء واجلرحى املعتمدة من
الوةارة ،اليت مترر للفرع من خالل عمادة شؤون الطلبة وبشكل فصلي ،وعلى الطالب إحضار
ورقة مشروحات عزوبية وصورة عن ا.وية الشخصية .ويفقد أبناء الشهداء حقهم يف اإلعفاء إذا
وقعوا حتت التحذير أو املراقبة األكادميية بسبب املعدل الرتاكمي ،وتستأنف هذش املنحة
مبجرد تصويب الوضع األكادميي وإةالة هذا السبب حسب ما جاء يف كتاب وةير التعليم
العالي والبحث العلمي كتعديل الحق ،حيث ال جيوة أن يستفيد الطالب من اإلعفاء لرسوم
الساعة الواحدة أك ر من مرة (يعفى الطالب فقط من الرسوم اليت تغطي عدد من الساعات
يساوي عدد الساعات املطلوبة للتخرج ضمن برناجمه ،ويست نى فيها من شرو

املساعدات

أنها تعطى للطالب منذ الفصل الدراسي األول اللتحاقه باجلامعة).
أما فيما يتعلق مبنحة ةوجات الشهداء ،فقد اعتمدت بإعفاء كامل من رسوم الساعات
اليت يسجلها الطالب فصلياً وضمن آلية منحة أبناء الشهداء ،وذلك حسب قرار جملس التعليم
العالي يف االجتماع رقم ( )17بتاري  ،2004/9/2الذي ينص على " إعفاء ةوجة الشهيد من
أقسا

اجلامعة ما ل تتزوج من آخر" .وعليه ،فإن على ةوجة الشهيد الطالبة يف اجلامعة

إحضار كتاب خاص من مؤسسة رعاية أسر الشهداء واجلرحى /وةارة الشؤون االجتماعية،
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وفصلياً ورقة خلو موانع أو إقرار من احملكمة الشرعية أنها ال ةالت أرملة الشهيد ،ويفقد
الطالب حقه يف اإلستفادة من املنحة يف حال جتاوة عمرش ( )24عاماً ،ويست نى من هذا
اإلجراء أرملة الشهيد اليت ال تزال على ذمته.
 .5مرحة التدمق:
تقديراً من اجلامعة .ذش الشرحية املميزة من لبتها ،عمدت اجلامعة على ختصيص
منحة كاملة لطلبتها املتفوقني ومسيت املنحة بهذا اإلسم ألنها متنح للمتفوقني يف دراستهم يف
اجلام عة،الذين تنطبق عليهم شرو اإلستفادة اخلاصة بها ،وبدأ العمل بها ابتداء من الفصل
األول لعام  ،2005/2004و ورت آلية هذش املنحة ووسعت شرحية الطلبة املستفيدين منها،
لتواكب التحدي ات اليت رأت على اجلامعة واملتم لة يف ةيادة عدد الطلبة امللتحقني يف كل
ختصص باإلضافة إلستحداث ختصصات جديدة.
شر ط مرحة التدمق:
ختضع هذش املنحة جملموعة من الشرو

واملعايري اليت حيدد من خال.ا قوائم الطلبة

املستفيدين ،وشرو املنحة هي كاآلتي
 .1أن يكون الطالب قد حصل على املعدل الرتاكمي األعلى بني الطلبة يف التخ صررص ضررمن
الربامج األكادميية اليت تطرحها اجلامعة ،وشريطة أال يقل تقديرش عن جيد جداً.
 .2أن يكون الطالب قد أنهى بنجال دراسة ( (12ساعة معتمدة على األقل يف جامعة ال قرردس
املفتوحة.
 .3أن ي سررجل الطا لررب ( (10سرراعات معت مرردة ع لررى األ قررل يف الف صررل الدرا سرري األ خررري ا لررذي
استحق عليه املنحة.
 .4أن يكون معدل الساعات املعتمدة اليت سجلها الطا لررب يف الف صررول ال سررابقة ح تررى ح صرروله
على املنحة ( (10ساعات معتمدة فأك ر .
 .5ختضع هذش املنحة للشرو العامة للمنح واملساعدات املالية املقدمة للطلبة.
 .6و تن فررذ هررذش ال شرررو إلكرتون يراً مررن خررالل الن ظررام احملو سررب لل مررنح وامل سرراعدات املال يررة
والقروض.
قيمة مرحة التدمق:
تغطي املنحة رسوم الساعات املعتمدة اليت سيسجلها الطالب يف الفصل الدراسي التالي،
وتكون فرتة املنحة لفصل دراسي واحد بعد عام من الفصل الدراسي الذي حقق فيه الطالب
التفوا الدراسي يف اجلامعة ،وجتدد للطالب حبسب وضعه األكادميي ضمن شرو املنحة.
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آلية حتد د عد الطلبة املستديد ن من مرحة التدمق:
حيدد عدد املنح املخصصة للتخصص الواحد يف الفرع /املركز الدراسي من خالل عدد
الطلبة امللتحقني بهذا التخصص يف الفصل الدراسي الذي حتدد بناءً عليه املنحة ،وذلك حسب
اآلتي
 .1ت قرردم من حررة وا حرردة للتخ صررص يف ال فرررع إذا ب لررغ عرردد امل لررتحقني ( )12ح تررى ( )100ا لررب
و البة.
 .2ت قرردم منح ترران ا ن ترران للتخ صررص الوا حررد يف ال فرررع إذا ب لررغ عرردد امل لررتحقني ( )101ح تررى
( )500الب و البة.
 .3تقدم الث منح للتخصص الواحد يف ال فرررع إذا ب لررغ عرردد امل لررتحقني ( )501ح تررى ()1000
الب و البة.
 .4تقدم أربع منح للتخصص الواحد يف الفرع إذا بلغ عدد امللتحقني ( )1001فأك ر.
آلية التعامل مع مرحة التدمق:
 .1فررور اكت مررال ن تررائج االمتحا نررات النهائ يررة للف صررل الدرا سرري ،ي قرروم ق سررم شررؤون الطل بررة يف
الفرع /املركز بإستخراج تقرير الطلبة املرشحني من النظام احملوسب ،وتدقيقه والتأكد
من توافق الطلبة املرشحني فيه مع الشرو اخلاصة باملنحة.
 .2يعلن قسم شؤون الطلبة عن عرردد ا ملررنح املقد مررة ل كررل خت صررص يف ال فرررع /املر كررز حب سررب
مررا جرراء يف الف قرررة ،و ضررمن اإل عررالن ال عررام لن ظررام امل سرراعدات املال يررة وا ملررنح ا لررذي ترروفرش
اجلامعة.
 .3ي قرروم ق سررم شررؤون الطل بررة ب ترردقيق الك شرروف ح سررب شرررو املن حررة وآليات هررا وإ عررداد قائ مررة
املرشحني حسب نظام الرتشيح املعتمد حالياً.
 .4ب عررد انت هرراء فرررتة الت سررجيل للف صررل اجلد يررد ي قرروم ق سررم شررؤون الطل بررة بر فررع املطال بررة املال يررة
للمنحة إىل ع مررادة شررؤون الطل بررة ملراجعت هررا ومتابعت هررا مررع ا لرردائرة املال يررة إل جررراءات ال صرررف
املالي للمنحة ،إذ ترصد مستحقات كل الب للتسجيل للفصل القادم بعد اعتماد املنحة.
 .5وتقيم اجلامعة يف كل فرع حفالً فصلياً لت كررريم الطل بررة املت فرروقني ح سررب شرررو وم عررايري
التفوا ،يتم من خالل هررذا احل فررل ت قررديم شررهادة ت كررريم ل كررل ا لررب مت فرروا ،إ ضررافة إىل
إشعار إستالم باملنحة للفصل الدراسي القادم.
مرحة الطلبة ذ ي اإلعاقة:
حرصت اجلامعة على رعاية الطلبة ذوي اإلعاقة ،وخصصت .م البيئة والتسهيالت
الالةمة يف مباني الفروع اململوكة ،فحرصت على توفري حتيع مستلزماتهم واحتياجاتهم يف
املباني اليت تقوم بإنشائها حالياً ،بهدف مساعدتهم على التفاعل والتناغم مع ةمالئهم من
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جهة ،وتطوير حتصيلهم العلمي من جهة أخرى .واستكماالً .ذش الرعاية ،فقد خصصت
اجلامعة منحةً دراسيةً كاملة للطلبة ذوي اإلعاقة املسجلني يف اجلامعة ،وذلك بناءً على توصية
اجمللس األكادميي يف جلسته رقم " "120بتاري  ،2012/8/29إذ عدل شر املنحة حبيث
يرتبط بتحصيل الطالب يف اجلامعة وليس قبل ذلك ،ويكون شر احلصول على املنحة هو أن
حيصل الطالب على معدل تراكمي فصلي ال يقل عن ( ،)%65باست ناء الطلبة من ذوي
اإلعاقة السمعية إذ يكتفي أن ال يقل املعدل عن ( .)%60وقد جاءت هذش التوصية تعديالً على
ما ورد يف قرار اجمللس املصغر يف جلسته رقم ( )421بتاري  ،2011/10/10الذي كان
ينص على ضرورة أن يكون معدل ال انوية العامة للطالب املرشح ( )%70فأعلى.
وتغطي هذش املنحة رسوم الساعات اليت يسجلها الطالب يف أي فصل من الفصول خالل
فرتة دراسته يف اجلامعة ،وذلك وفقاً للشرو اخلاصة باملنحة باإلضافة للشرو العامة للمنح
الداخلية املعمول بها يف اجلامعة ،وعلى املرشح إحضار كتاب من االحتاد العام للمعاقني يفيد
برتشيح االحتاد حلالته مرة واحدة فقط خالل دراسته.
.6

مرحة أعضاء جمل

األمراء:

حيق لكل عضو من أعضاء جملس األمناء ترشيح البني سنوياً مع بداية كل عام
دراسي (جيوة أن يكون املرشح الباً مستجداً أو قدمياً) ،لالستفادة من هذش املنحة اليت
تغطي رسوم املرشح فصلياً بإعفاء مقدارش ( )%100من رسوم الساعات اليت يسجلها املستفيد،
ويكون الرتشيح بناءً على كتاب خطي من عضو اجمللس إىل رئيس اجلامعة يوضح فيه اسم
الطالب والفرع اليت التحق بها ،ليتم مطابقة املرشح للشرو واآللية ومن م اعتمادش .وتستمر
هذش املنحة للطالب حتى خترجه ما دام غري

الف لشرو املساعدات واملنح الداخلية ،وهذش

مسؤولية قسم شؤون الطلبة للمصادقة على استمرار املنح أو عدمه حسب النظام قبل اعتمادها
فصلياً .وقد وردت هذش املنحة بقرار من جملس اجلامعة يف جلسته رقم ( )219بتاري
 ،2006/7/31مع اإلشارة بأن الطالب يفقد حقه نهائياً يف املنحة إذا تدنى معدله الرتاكمي
عن ( )%60يف أي فصل من الفصول ،أو إذا تعرض لعقوبة أكادميية أو سلوكية وال حيق له
الرتشح لنفس املنحة مرة أخرى.
 .7مرحة أعضاء جمل

اجلامعة:

حيق لكل عضو من أعضاء جملس اجلامعة ترشيح الب واحد سنوياً مع بداية كل عام
دراسي (وجيوة أن يكون املرشح الباً مستجداً أو قدمياً) ،لالستفادة من هذش املنحة اليت
تغطي رسوم املرشح فصلياً بإعفاء مقدارش ( )%100من رسوم الساعات اليت يسجلها
املستفيد ،ويتم الرتشيح بناءً على كتاب خطي من عضو اجمللس إىل رئاسة اجلامعة يوضح فيه
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اسم الطالب والفرع اليت التحق به ،ليتم مطابقة املرشح للشرو
وتستمر هذش املنحة للطالب حتى خترجه ما دام غري

واآللية ومن م اعتمادش.

الف لشرو املساعدات الواردة يف هذا

الكتاب ،وهذش مسؤولية قسم شؤون الطلبة للمصادقة على استمرار املنح أو عدمه حسب
النظام قبل اعتمادها فصلياً .وقد وردت هذش املنحة بقرار من جملس اجلامعة يف جلسته رقم
( )135بتاري .2002/06/01
نود اإلشارة بأن الطالب يفقد حقه نهائياً يف حال تدنى معدله الرتاكمي عن ( )%60يف
أي فصل من الفصول ،أو إذا تعرض لعقوبة أكادميية او سلوكية وال حيق له الرتشح لنفس
املنحة مرة أخرى.
 .8إعداء أبراء العاملة أز اجهم ز جاتهم:
تقدم اجلامعة منحاً ألبناء املوظفني امللتحقني باجلامعة ،وذلك بناءً على قرار اجمللس
املصغر يف جلسة رقم ( )11بتاري  ،2002/01/07وحسب اآلتي
 .1يعفى أبناء املوظفني من رسوم الساعات املعتمدة للتعليم يف اجلامعة يف حررال تررزامنهم ك مررا
يلي
-

عدل االبن األ ا الثاني إعداءاً كامالً.

-

عدل االبن الثالث برسبة .)%75

-

عدل االبن الرابع برسبة .)%50
كما تقدم اجلامعة إعفاءً للزوج الطالب أو الزوجة الطالبة للموظف /املوظفة بنسبة

( )%50من رسوم الساعات املعتمدة ،ويراجع وضع الطرف املعفى كل فصل دراسي بهدف
حتديد استمرار اإلعفاء حسب الشرو العامة للمنح الداخلية .وقد أقرت هذش البنود يف جلسة
اجمللس املصغر رقم ( )17بتاري  ،2002/04/24ووضحت يف اجللسة ال ال ة حبيث أضيف
إليها ما ورد يف نظام املوارد البشرية ،وهو ما يلي
 .2ميررنح اإلع فرراء ألب نرراء املو ظررف امل بررت يف اجلام عررة ،وا لررذي م ضررى ع لررى ت بي ترره ( )5سررنوات
فأك ر.
 .3يقوم املوظف باستخراج شهادة االفادة اخلاصة بالرتشح للمنحة عرب بوابته األكادميية.
 .4مينح اإلعفاء لألبناء غري املتزوجني فقط.
 .5ط ضررع األب نرراء ل شرررو ا سررتمرارية ا ملررنح وامل سرراعدات اخلا صررة برراملنح الداخل يررة ،مررن خررالل
رقابة ومتابعة شؤون الطلبة يف الفرع فصلياً قبل إفادة الطالب منها.
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 .9مرح زارة التعليم العالي البحث العلمي:
هي منح تقدم لوةارة التعليم العالي والبحث العلمي من اجلامعات الفلسطينية ،وختص
الطلبة املتفوقني يف ال انوية العامة ،إذ تقدم اجلامعة ( )30منحة كاملة )20( ،منها
للفروع يف احملافظات الشمالية ،و( )10منح

صصة

صصة للفروع يف احملافظات اجلنوبية ،بعد أن

ورت بقرار من رئاسة اجلامعة بتاري  2003/8/10يف الكتاب ذي الرقم ،03/1935/9
حيث كانت ( )25منحة سابقاً .ويقوم الطلبة املرشحون بتعبئة لبات الرتشح للمنحة ،وإرفاا
األوراا ال بوتية الالةمة ،وترسل من خالل عمادة شؤون الطلبة لوةارة التعليم العالي والبحث
العلمي ،لتقوم الوةارة بدورها بتحديد قوائم الطلبة املستفيدين وفقاً للشرو واملعايري اخلاصة
باملنحة .وتغطي هذش املنحة رسوم الساعات املعتمدة فقط ،وهي مستمرة حلني خترج الطالب
املستفيد شريطة أن ال يقل معدله الرتاكمي عن تقدير (جيد).
 .10مرحة مرضل الثالسيميا اهليممفيليا:
لقد أولت اجلامعة إهتماماً كبرياً بالفئات اخلاصة من الطلبة امللتحقني باجلامعة ،ومنها
مرضى ال السيميا وا.يموفيليا ،فوفرت .م البيئة املناسبة ضمن اإلمكانات املتاحة بهدف
دجمهم ومساعدتهم يف إكمال دراستهم اجلامعية ،وتوج هذا اإلهتمام يف تقديم اجلامعة .م
منحةً د راسيةً كاملةً تغطي رسوم الساعات اليت يسجلها الطالب يف أي فصل من الفصول
خالل فرتة دراسته يف اجلامعة ،مبا يتوافق مع الشرو

العامة للمنح الداخلية املعمول بها يف

اجلامعة ،وذلك تطبيقاً لقرار جملس اجلامعة يف جلسته رقم ( ،)373املنعقدة بتاري
.2010/12/6
ويشرت على الطالب املستفيد من املنحة إحضار تقرير يب معتمد ملرة واحدة ،يو ق فيه
بأن الطالب مصاب بهذا املرض ،إذ أن املنحة تقدم للمريض وليس ألي من ذويه.
وكان .ذش املنحة أ ر إجيابي كبري يف نفوس الطلبة املصابني ،لدورها يف حتفيزهم
وتشجيعهم على إكمال دراستهم اجلامعية ،وحرصت على متابعتهم بشكل دائم ،وتقديم
الدعم املعنوي واإلرشادي .م ،ليأخذوا دورهم الطبيعي يف خدمة جمتمعهم.
 .11مرحة تأئيل األسرى احملرر ن:
تقدم هيئة شؤون األسرى احملررين دعماً مالياً للطلبة األسرى ضمن شرو
خاصة با.يئة وتغطي نسب

وأنظمة

تلفة من الرسوم اجلامعية للطالب املستفيد ،وهذش املنحة ال

ختضع للشرو واألنظمة الواردة يف هذش اآللية ،إمنا ختضع للشرو اليت حتددها هيئة شؤون
األسرى واحملررين وعليهم مسؤولية متابعة استمراريتها أو عدمه .وتساهم اجلامعة بعدد من
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املنح .ؤالء املستفيدين من الربنامج بنسبة إعفاء ( )%25حبيث تضاف إىل النسبة اليت يقدمها
الربنامج للطالب .ويتم ذلك بعد تقديم الطالب املستفيد من املنحة لطلب خاص إىل قسم شؤون
الطلبة يف فرعه ،عرب استمارة خاصة متوافرة لدى قسم شؤون الطلبة ،م تدرس هذش الطلبات
يف عمادة شؤون الطلبة بقاً ملعايري ومقاييس تستند إىل معطيات االستمارة والتوةيع اجلغرايف
للمنحة وتوصية قسم شؤون الطلبة يف الفرع ،علماً أنه لن ينظر يف أي استمارة ختلو من تعليق
قسم شؤون الطلبة يف الفرع ،وختضع نسبة الـ ( )%25لشرو

وأنظمة إضافية فضالً عن

الواردة يف امللف.
وتقدم ا.يئة فصلياً كشفاً إحتالياً بالطلبة املستفيدين من املنحة ،ليتم إدخا.م على
نظام املنح واملساعدات املالية يف اجلامعة بعد تدقيق الشرو اليت حددتها ا.يئة.
 .12صرد ق اإلقراض املركوي:
يقدم صندوا إقراض الطلبة يف مؤسسات التعليم العالي يف فلسطني قروضاً مسرتدة
للطلبة الستكمال دراستهم اجلامعية فصلياً ،وتعترب قروض الرسوم الدراسية إحدى
املساعدات املالية املقدمة للطلبة من جهات خارجية ،وتقدم للطلبة من خالل صندوا اإلقراض
يف وةارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الشر ط الماجب تمفرئا يف الطلبة الرا بة يف الرتشح للقر ض:
 .1أن يكون املتقدم البا منتظما يف اجلامعة وملتاجا من الناحية املادية.
 .2أن يكون قد اجتاة بنجال فصال دراسيا على األقل.
 .3أن ال يقل املعدل الرتاكمي للطالب عن (.)%60
 .4أن ال ي كررون الطا لررب م سررتفيدًا أو حا صررال ع لررى من حررة جامع يررة أو من حررة ت فرروا أو م سرراعدة
مالية من أي مصدر آخر (تزيد عن  %50من رسومه).
 .5أن ي كررون الطا لررب املر شررح م سررجالً ع لررى األ قررل ( )12سرراعة معت مرردة يف ف صررل الرت شررح
لالستفادة من القرض.
 .6ال تت جرراوة قي مررة ال قرررض أو امل سرراعدة ا لرريت ت قرردمها ا لرروةارة عررن ) (1000دي نررار أرد نرري بررأي
حال من األحوال للطالب الواحد يف الفصل الدراسي الواحد (ا حلررد األع لررى لن سرربة ال قرررض
أو املساعدة ( )%75من رسوم الطالب).
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آلية التعامل مع قر ض الرسمم الدراسية:
 .1يقوم الطالب بتعبئة لب الرتشح اإللكرتوني عرب املوقع اإللكرتوني لصندوا االقراض.
 .2يرقدقق الط لررب ويعت مررد مررن ق بررل ق سررم شررؤون الطل بررة يف ال فرررع ،وير فررق برره األوراا ال بوت يررة
الالةمة.
 .3يقوم العاملون يف صندوا اإلقراض باختيار الطلبة املستفيدين ،وذ لررك وف قراً مل عررايري احلا جررة
املعمول بها يف الصندوا.
 .4يقوم الطالب املستفيد بالتوقيع على الكمبيالة وعلى إشعار الدفع اخلاص بالقرض ،الذي
يشكل ما نسبته ( )%16من قيمة القرض.
 .5ت قرروم ع مررادة شررؤون الطل بررة بإد خررال ال قررروض يف ح سررابات الطل بررة امل سررتفيدين ب شرركل
مركزي.
 .6ترسل الكمبياالت وإشعارات ا لرردفع ل لرروةارة ب عررد و صررو.ا للع مررادة موق عررة و تو مررة حب سررب
األصول والشرو احملددة من قبل الوةارة.
آلية تسد ـد القـر ض:
أقر صندوا اإلقراض آليات لتسديد قروض الرسوم الدرسية اليت يستفيد منها الطالب
خالل فرتة إلتحاقه باجلامعة ،إذ تسدد ما قيمتة ( )%4شهرياً من قرض الطالب عند حصوله
على قرضه يلة أشهر الفصل الدراسي أي مبا يعادل ( )%16من قيمة قرض الطالب ،وباعتبار
أن مدة الفصل الدراسي هي ( )4أشهر.
يتوجب على الطالب املقرتض عند التخرج إحضار كفيل معتمد لدى الصندوا للتوقيع
على منوذج التعهد واإللتزام الصادر من برنامج إدارة الكمبياالت ،حبيث يتعهد فيه الطالب
بسداد كامل القروض بعد التخرج ،وال يستطيع الطالب احلصول على شهاداته اجلامعية
واستكمال إجراءات التخرج ،إال بعد توقيع هذا النموذج.
جتدول بقية مبلغ القرض بعد خترج الطالب وفق آلية مالية ةمنية تتوافق مع الوضع
االقتصادي للطالب ،وذلك حسب الشرائح املعتمدة للسداد الشهري من الطالب بعد خترجه.
 .13نظام التقسيط للرسمم اجلامعية:
هو نظام صدر بناءً على قرار جملس اجلامعة يف جلسته رقم ( )115املنعقدة بتاري
 ،2001/02/25باعتماد التقسيط للرسوم اجلامعية للفصل الدراسي ( )200103است ناءاً
وعوناً للطلبة احملتاجني ،وفق الشرو اليت اتفق عليها بني عمادة شؤون الطلبة وجملس الطلبة
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القطري ،وقد اتفق يف الفصل الالحق وبقرار من رئيس اجلامعة أن يستمر العمل مببدأ
التقسيط ما دامت الظروف احلالية قائمة .ويوفر هذا النظام للطالب إمكانية تقسيط الرسوم
املستحقة عليه إىل قسطني ،يسدد األول عند بداية عملية التسجيل ،ويتوجب عليه دفع القسط
ال ان ي قبل بداية الفصل الالحق بشهر واحد من نهاية الفصل الدراسي نفسه ،وحيق للطالب
املقسط التقدم ألي مساعدة خارجية لتسديد قسطه ال اني ،وذلك ضمن الشرو

واآللية

اآلتية
 .1أن ال يكون املستفيد واقعاً حتت أي عقوبة أكادميية أو سلوكية.
 .2أن ال يكون مستفيدًا أو حاصالً على أي منحة داخلية.
 .3أن يكون عدد الساعات اليت سجلها للفصل ال يقل عن ( )9ساعات معتمدة.
 .4أن يكون قد أكمل بنجال ( )12ساعة معتمدة فأك ر.
 .5أن ال يقل معدله الرتاكمي عن (.)%60
 .6أن يق وم الطالب بتسديد نصف الرسوم املستحقة عل يرره ع لررى األ قررل ع نررد الت سررجيل ،ررم
دفع الباقي دفعة واحدة حتى ما قبل شهر واحد من نهاية الفصل الدراسي نفسه.
 .7يف حال عدم سداد الطالب للدفعة ال انية ،حيرم من التسجيل ألي فصل دراسي الحق
حتى يسدد ما عليه من مستحقات.
املرح اخلارجية اليت تقدم عرب اجلامعة:
آلية املرح املساعدات اخلارجية املقدمة للطلبة احملتاجة يف اجلامعة:
تتقدم جامعة القدس املفتوحة مم لة برئيسها بالشكر والعرفان إىل كل من ساهم يف
تذليل العقبات املالية اليت تواجه العديد من لبتنا يف ظل الظروف احلالية اليت يعاني منها أبناء
شعبنا الفلسطيو ،كما ارتأت اجلامعة بأن تنوش إىل اآللية املعتمدة لديها حول كيفية ترصيد
أي مبلغ خاص بالطلبة ،األمر الذي سيسهل على اجلامعة والطلبة يف آن واحد يف املتابعة،
وتتم ل يف إحدى الطريقتني
األوىل ترصد اجلهة املاحنة املبلغ يف حساب اجلامعة ،وتقوم اجلامعة بدورها باختيار
الطلبة الذين سيستفيديون من املبلغ حسب معايري املساعدات املالية املعمول بها يف اجلامعة
والواردة على صفحة اجلامعة االلكرتونية ضمن ةاوية عمادة شؤون الطلبة ،وميكن للجهة
املاحنة احلصول على اإليصاالت أو تواقيع للطلبة املستفيدين ،علماً بأن حساب اجلامعة
الرئيس هو كاآلتي
بنك القاهرة  -عمان  /فرع أرحيا
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❖ ( 01-500 - 398550 - 00دينار أردني).
❖ ( 02-500 - 398550 - 00دوالر أمريكي).
❖ ( 03-500 - 398550 - 00شاقل إسرائيلي).
ال انية تقوم اجلهة املاحنة باختيار الطلبة ،وترصد املبلغ يف حساب اجلامعة املذكور
أعالش .والء الطلبة .مع ضرورة إعالم اجلامعة بأمساء الطلبة الذين حولت املبالغ بأمسائهم
لتقوم اجلامعة باإلجراءات املالية الالةمة إلفادتهم من

صصاتهم.

وميكن للجهة املاحنة أن تقدم شيكاً باملبلغ بإسم اجلامعة ليودع يف حساب اجلامعة
املذكور .ويف كلتا احلالتني يرسل لعمادة شؤون الطلبة كتاباً بأمساء الطلبة املستفيدين،
واملبلغ املخصص لكل منهم ،مع صورة عن و يقة اإليداع أو حتويل املبلغ حلساب اجلامعة أو
الشيك لربط املبلغ باملستفيدين ،حتى يتسنى للعمادة إدخال هذش املبالغ للحسابات اإللكرتونية
للمستفيدين بعد

ا بة الدائرة املالية لتحويل املبالغ للفروع املعنية اليت يلتحق بها الطالب،

ومن م اعتمادها مالياً لدى قسم احملاسبة يف الفرع املعو .وميكن تزويد اجلهة املاحنة بإشعار
من الطالب يفيد باستالمه ملخصصاته عرب حسابه اإللكرتوني ،وبعد اعتمادها وختمها من
قسم شؤون الطلبة يف فرعه ومن الدائرة املركزية ،إضافة إىل أية أوراا بوتية تطلبها اجلهة
املاحنة.
إننا إذ نقدر أ ر كل جهد يف جمال تيسري إكمال الطالب ملسريته التعليمية ونشكرش،
فإننا نرى أن هذش اآللية تضمن رضا املاحنني وتشجعهم على االستمرارية يف تقديم مساعدتهم
للطلبة ،وهي أيضاً تضمن وصول املبالغ املخصصة ملستحقيها ،وألغراض تسديد الرسوم
املستحقة على الطالب بشكل خاص.
ملزيد من املعلومات يرجى الدخول للرابط األتي
https://www.qou.edu/ar/stud_Affiars/grantsAid.jsp

ثالثا :قسم متابعة اخلرجية
تتميز اجلامعة بتقديم خدمات متابعة خلرجييها أ ناء دراستهم وبعد خترجهم من خالل
قسم متابعة اخلرجيني يف عمادة شؤون الطلبة ،بهدف بناء جسور ال قة والتعاون بني خرجيي
اجلامعة وقطاعات العمل املختلفة ،جمسدًا رؤية اجلامعة ودورها يف املسؤولية اجملتمعية بشكل
حقيقي وعملي.
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ويقوم القسم بالتواصل املستمر مع مؤسسات اجملتمع احمللي مبختلف قطاعاتها لعقد
مذكرات التفاهم والشراكة معها ،من أجل ةيادة قدرة اجلامعة على حتديد احتياجات
ومتطلبات سوا العمل ضمن عملية الربط بني احتياجات السوا وقدرات اخلرجيني التنافسية.
تقوم خدمات متابعة اخلرجيني يف اجلامعة على تنظيم العديد من الفعاليات التدريبية التأهيلية
واملتخصصة ،واملساهمة يف توفري فرص العمل الدائمة واجلزئية حسب اإلمكانات املتاحة من
الشركاء ،وفرص التدريب العملية للخرجيني والطلبة املتوقع خترجهم يف املؤسسات
احلكومية واخلاصة ،وتنظيم أيام التوظيف ،واإلعالن اليومي عن فرص العمل املتاحة يف
السوا الفلسطينية ،ومنح الدراسات العليا يف اجلامعات العربية والعاملية ،وغريها من اخلدمات
اإللكرتونية من خالل بوابة "خرجيو اجلامعة" /نظام متابعة اخلرجيني احملوسب.
أئداف قسم متابعة اخلرجية:
-

التواصل مع مؤسسات اجملتمع احمللي ،وعقد مذكرات التفاهم والشراكة من أجل
املساهمة يف تنظيم الفعاليات التدريبية ،وتوفري فرص التدريب العملي ،حسب اإلمكانات
املتاحة من الشركاء ،للخرجيني والطلبة املتوقع خترجهم.

-

املساهمة يف إجياد فرص عمل مناسبة للخرجيني حسب اإلمكانات املتاحة من
الشركاء ،وتسويقهم ملؤسسات اجملتمع احمللي لزيادة قدرتهم التنافسية ،وفرصهم يف
احلصول على الوظائف مستقبالً.

-

تقديم اخلدمات التدريبية واإلرشادية خلرجيي اجلامعة ،ومساعدتهم يف إجياد فرص عمل
مناسبة تتوافق مع ختصصاتهم وقدراتهم وميو.م ،أو إكمال مسريتهم التعليمية.

-

-بناء قافة التعاون والشعور باملسؤولية واالهتمام باآلخرين.

-

تقديم الصورة اليت تستحق للجامعة وخرجييها أمام أفراد ومؤسسات اجملتمع احمللي
واخلارجي.

-

خلق آلية للتواصل بني لبة اجلامعة وخرجييها من جهة ،وبني اخلرجيني فيما بينهم من
جهة انية ،وبني اخلرجيني واجلامعة من جهة ال ة.
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حدة التدر ب
تقدم وحدة التدريب اخلدمات التدريبية واإلرشادية خلرجيي اجلامعة من خالل العمل على
صقل مهارتهم وقدراتهم العلمية والعملية ،لزيادة قدرتهم التنافسية يف سوا العمل ،كما وتقوم
بتقديم عدد من اخلدمات التدريبية ،من خالل منسقي متابعة اخلرجيني ،وفق اآلتي:
 تنظيم العديد من الدورات التدريبية التأهيلية والتخصصية اليت تساهم يف تطوير مهارات وقدراتاخلرجيني العلمية والعملية وتطويرها.
 املساهمة يف توفري عدد من فرص التدريب اجلزئي أو التدريب املنتهي بالتوظيف خلرجيي اجلامعةيف مؤسسات اجملتمع احمللي.
 اإلعالن اليومي عن فرص العمل املعلنة عرب اإلنرتنت والصحف اليومية ،عرب بوابة "خرجيواجلامعة".
 نشر إعالنات الدورات التدريبية ،وآخر أخبار فعاليات متابعة اخلرجيني ،عرب بوابة "خرجيواجلامعة".
 -اإلشراف على سري العملية التدريبية يف فروع اجلامعة كافة.

متابعة اخلرجية عرب سائل التماصل االجتماعي
الصدحة الرمسية اخلاصة خبرجيي اجلامعة علل ممقع التماصل االجتماعي
""Facebook
يقوم قسم متابعة اخلرجيني بإدارة الصفحة الرمسية اخلاصة خبرجيي اجلامعة على موقع
التواصل االجتماعي ) ،(Facebookاليت مت ل حلقة الوصل بني اخلرجيني وبوابة "خرجيو
اجلامعة" يف ظل األ ر الكبري الذي أحد ته شبكات التواصل االجتماعي يف حياة األفراد يف
العديد من املستويات ،إذ يقوم القسم بنشر ما يقدمه من خدمات للخرجيني ،وأخبار الفعاليات
التدريبية على الصفحة ،كما يقدم التوجيهات واإلرشادات ،وجييب عن التساؤالت اليت
يطرحها خرجيو اجلامعة من خالل التعليقات والرسائل على الصفحة ،والرسائل الواردة على
الربيد اإللكرتوني اخلاص بالقسم (.)Alumni@qou.edu

خريجو جامعة القدس المفتوحة – الصفحة الرسمية
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ملتقل "خرجيم اجلامعة"
ضمن سعي قسم متابعة اخلرجيني ع لررى ة يررادة التفا عررل والتوا صررل مررع خر جيرري اجلام عررة يف شررتى
أماكن وجودهم ،والوصول إ لرريهم ومتاب عررة أخ بررارهم وإ جنرراةاتهم ،أن شررأ الق سررم جممو عررة ملت قررى
"خر جيررو اجلام عررة" ع لررى مو قررع التوا صررل االجت مرراعي ) ،(Facebookلت شررجيع خر جيرري اجلام عررة
ع لررى م شرراركة ق صررص جنرراحهم وإ جنرراةاتهم ،وة يررادة التوا صررل والتفا عررل في مررا ب يررنهم ،مررن أ جررل
املساهمة يف رسم الصورة اليت تستحق للجامعة وخرجييها أمام أفراد ومؤسسات اجملتمع احمللي
واخلارجي.

الملتقى الرسمي لـ "خريجو الجامعة"

https://www.facebook.com/groups/alumni.qou.edu

بمابة "خرجيم اجلامعة" /نظام متابعة اخلرجية

)/https://alumni.qou.edu

انطالقاً من رؤية جامعة القدس املفتوحة وفلسفتها يف إدارة اخلرجيني ومتابعتهم ،ويف ظل
التطور التكنولوجي الكبري الذي يشهدش العصر احلديث ،كانت اجلامعة الرائدة والسباقة
يف إنشاء وتطوير نظام ملوسب إلدارة خرجييها ومتابعتهم ،إذ متتلك نظاماً ملوسباً .ذا
الغرض ضمن بوابة "خرجيو اجلامعة" على موقع اجلامعة اإللكرتوني الرئيس ،وتقدم العديد
من اخلدمات املتميزة للخرجيني ،من اإلعالن عن الدورات التدريبية املتخصصة ،والوظائف
الشاغرة يف السوا احمللية ،ومنح الدراسات العليا يف جمال املاجستري والدكتوراش ،ونشر
العديد من املقاالت والدراسات اليت تسهم إسهاماً فاعالً يف ةيادة الوعي لدى خرجيي اجلامعة.
ويقوم قسم متابعة اخلرجيني بتحديث بيانات التواصل مع خرجيي اجلامعة بشكل دؤوب
ومستمر من خالل تقديم حساب

صص لكل خريج/ة على بوابة "خرجيو اجلامعة" ،ميكنه

من حتديث بياناته واالستفادة من اخلدمات املقدمة على البوابة ،والتواصل مع قسم متابعة
اخلرجيني بشكل مستمر .كما ميكّن نظام متابعة اخلرجيني إدارة القسم من إصدار
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كشوفات بيانات اخلرجيني ومعلومات التواصل معهم ،واإلحصاءات ذات العالقة بهم ،للجهات
ذات االختصاص وأصحاب القرار ،أو إرسا.ا إىل مؤسسات اجملتمع احمللي عند الطلب؛
للمساهمة يف توفري فرص عمل دائمة أو جزئية أو فرص تدريبية .م.
كما يوفر النظام احملوسب العديد من اخلدمات املميزة يف جمال متابعة أعمال منسقي متابعة
اخلرجيني يف الفروع ،ودليالً متكامالً للمؤسسات وبيانات التواصل معها ومراسلتها.
خدمات بمابة "خرجيم اجلامعة"
 تتيح البوابة للخرجيني األعضاء حتديث بياناتهم ،ومعلومات التواصل معهم من خالل حسابتهمعلى بوابة "خرجيو اجلامعة".
 إصدار كشوفات بيانات اخلرجيني ومعلومات التواصل معهم ،واإلحصاءات ذات العالقة بهم،للجهات ذات االختصاص وأصحاب القرار ،ومؤسسات اجملتمع احمللي عند الطلب.
 نشر أخبار فعاليات وأنشطة متابعة اخلرجيني املنظمة للخرجيني والطلبة املتوقع خترجهم يففروع اجلامعة.
 اإلعالن اليومي عن الوظائف الشاغرة يف مؤسسات اجملتمع احمللي القطاعني اخلاصواحلكومي.
اإلعالن عن الدورات التدريبية التأهيلية واملتخصصة ،وبرامج التدريب العملي ،واملسابقاتواجلوائز اليت تعنى باخلرجيني والطلبة املتوقع خترجهم.
 اإلعالن عن منح الدراسات العليا يف جمالي املاجستري والدكتوراش يف اجلامعات العربيةوالعاملية.
 نشر دراسات وتقارير ومقاالت متعلقة بسوا العمل والبطالة ،واختيار التخصص املناسب،ومواضيع مهمة للخرجيني.
 نشر تقارير قسم متابعة اخلرجيني من فرص التدريب والتوظيف وقوائم اخلرجيني املستفيدينسنوياً ،لتمكني اجملتمع احمللي من اال الع على إجناةات القسم.
 توفر بوابة "خرجيو اجلامعة" أرشيفاً إلكرتونياً حلفالت التخريج املنظمة يف اجلامعة "حفالتالتخريج".
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العضم ة يف بمابة "خرجيم اجلامعة"
 اخلرجيون اجلدد والطلبة املتوقع خترجهم يستطيعون تفعيل عضويتهم يف بوابة "خرجيو اجلامعة"من كافة الدرجات العلمية اليت متنحها اجلامعة.
اخلرجيون القدامى بإمكانهم التسجيل يف بوابة "خرجيو اجلامعة" من خالل منوذج "سجلاآلن" ،وذلك باستخدام (الرقم اجلامعي ،رقم ا.وية ،جواة السفر).
يف حال كنتم أعضاء قدامى وقد نسيتم كلمة املرور ،بإمكانكم استخدام منوذج "نسيت كلمةاملرور" واستعادتها باستخدام (الرقم اجلامعي ،رقم ا.وية ،جواة السفر).
يف حال عدم القدرة على التسجيل يف بوابة "خرجيو اجلامعة" وعدم القدرة على استعادة"نسيت كلمة املرور" ،يرجى مراجعة منسقي متابعة اخلرجيني يف فروعكم أو التواصل مع
قسم متابعة اخلرجيني من خالل منوذج "اتصل بنا".

فعّل عضويتك اآلن...
رابعاً -قسم اإلرشا الردسي االجتماعي:
تسعى العمادة إىل تقديم خدمات اإلرشاد النفسي ،واالجتماعي املتخصص لطلبة اجلامعة
كافة ،ومساعدتهم يف منوهم الشخصي واالجتماعي ،واإلفادة مما لديهم من قدرات ذاتية،
والعمل على تطوير مهاراتهم ،وتشجيعهم على التميز واإلبداع ،ومساعدتهم يف فهم ذاتهم
وقدراتهم ،وإرشادهم حنو الدراسة األكادميية يف التخصصات املختلفة اليت تقدمها اجلامعة.
(فعقل القسم مؤقت ًا يف فروع قطاع غزة ،ول يفعل حتى اللحظة يف فروع الضفة الغربية).

أقسام شؤ ن الطلبة يف الدر ع:
مت ل هذش األقسام انعكاساً ألنشطة العمادة ميدانياً يف الفروع التعليمية ،من خالل
تنفيذها للمهام املوكلة بالعمادة يف حتيع جماالتها متابعة اخلرجيني ،واألنشطة الطالبية،
واملنح واملساعدات املالية ...،فهي مبنزلة اجلسم التنفيذي ملهمات عمادة شؤون الطلبة
ومسؤولياتها يف الفروع التعليمية ،إذ أن آلية العمل مركزية وتستدعي إصدار امللفات والتقارير
اخلاصة باملنح واملساعدات املالية والقروض واألنشطة ،وكذلك اخلرجيون ،من خالل عمادة
شؤون الطلبة بعد جتميعها من الفروع ،بينما متارس األقسام مهمات عملها اليومي ضمن
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اإلجراءات املعمول بها واخلاضعة ملعايري اجلودة ،وباعتبار كل قسم يتبع إداريا لفرعه ،وفنياً
لعمادة شؤون الطلبة.

شكا ى مقرتحات الطلبة:
من منطلق الشفافية يف تقديم اخلدمات للطلبة والوقوف على درجة الرضا لديهم جتاش
هذش اخلدمات ،وما قد يواجههم من معوقات أو مشكالت ،حرصت عمادة شؤون الطلبة على
توفري خدمة تقديم الشكوى /االقرتال من الطالب يف جماالت اخلدمة كافة األكادميية،
واإلدارية ،واملالية ،وغريها ،حبيث يتسنى للطالب تقديم الشكوى /االقرتال عرب البوابة
األكادميية أينما كان متوجداً ،وضمن آليات ملددة ختضع إلجراءات اجلودة ،تنتهي بإفادة
الطالب باملعلومة املتكاملة ،أو حتقيق مطلبه إذا كان ذلك حقاً من حقوقه؛ فهي خدمة
استحد ت مع بداية الفصل األول من العام (2007/2006م) انطالقاً من واقع اتساع رقعة
اجلامعة والزيادة املطردة يف أعداد الطلبة ،وما يفرضه هذا الواقع من حتديات ومسؤوليات
على اجلامعة و واقمها املختلفة وكذلك على الطلبة.

ا.دف:
تهدف هذش اخلدمة إىل ضبط ومتابعة آراء وشكاوى الطلبة ،والعمل على حتقيق
متطلباتهم وحل مشكالتهم يف الفروع التعليمية كافة ،مبا حيقق مصلحتهم اليت هي ا.دف
األمسى للجامعة و واقمها اإلدارية واألكادميية ،وذلك ضمن إ ار منظم ،ووفقاً لألسس
واملناهج العلمية السليمة اليت تنسجم مع الواقع األكادميي للجامعة.

جمال التطبيق
تشمل هذش اخلدمة حتيع اآلراء واملقرتحات واملستلزمات والشكاوى اليت يرغب الطالب
بإيصا.ا لذوي االختصاص ،من أجل الرقي بالواقع الطالبي واألكادميي على حد سواء،
وسري العملية التعليمية كما ينبغي .ا أن تكون ،وعدم اإلغفال أو التغاضي عن أي من
احلي يات اليت تواجه الطلبة.

آلية تقديم شكوى /اقرتال
 يقوم الطالب بتعبئة الشكوى/االقرتال إلكرتونياً من خالل شاشة شكاوى الطلبةواقرتاحاتهم ،ومن على حسابه على البوابة األكادميية وحفظه ،حيث يصل إىل اجلهات املعنية
ملتابعتها ليتم الرد عليها خالل مدش أقصاها ( )5أيام عمل.
 يف حال كان الرد على الشكوى/االقرتال غري كافٍ للطالب ،فبإمكان الطالباالعرتاض ملرة واحدة لدى قسم شؤون الطلبة يف الفرع الذي يقحول الشكوى/االقرتال إىل
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عميد شؤون الطلبة للمتابعة مع جهات االختصاص يف رئاسة اجلامعة للرد على الشكوى ،ومن
م يقوم قسم شؤون الطلبة يف الفرع بالرد إلكرتونياً على الطالب مرة أخرى ،وال يسمح بعدها
للطالب باالعرتاض.

أبرة املشكالت اليت يتعرض .ا الطلبة
 مشكالت إدارية ميكن أن حتصل أ ناء قيام الب بإجراء ما يف أحد األقسام العاملةبفرعه /مركزش الدراسي.
 مشكالت مع جملس الطلبة أو كتلة البية ،م ل إساءة التصرف ،أو املعاملة ،أو عدماإلنصاف يف خدمات معينة ،أو إهمال مسالة خاصة للطالب.
 -مشكالت مع أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة /يف

تلف اجملاالت.

 مشكالت مالية وتشمل كل ما له عالقة بالرسوم الدراسية واملنح اليت تقدمها اجلامعة. مشكالت اجتماعية ونفسية عامة ،ميكن إرجاعها إىل عوامل ملددة ( بيعة اجلامعة،املرافق العامة ،إشكاليات البية ،حزبية ،الواقع السياسي واألمو واالقتصادي العام.)...
 -مشكالت أخرى.

العقوبات  /الالئحة الداخلية
للجنة النظام والضبط الطالبي

العمل التطمعي
دأ بت جامعة القدس املفتوحة وبناءً على قرار جملس اجلامعة يف جلسته رقم (،)365
املنعقدة بتاري 2010/06/14م ،على اعتماد (العمل التطوعي) متطلباً إجبارياً لتخرج الطلبة
بدون ساعات معتمدة ،إذ يطلب من كل الب أن ينفذ ما جمموعه ( )50ساعة عمل جمتمعي
خالل فرتة وجودش يف اجلامعة ،ضمن آليات وإجراءات وضعت لتنفيذ الساعات املطلوبة من
العمل التطوعي ،حبيث يبدأ تنفيذ هذش الساعات التطوعية من الفصل األول اللتحاا الطالب
باجلامعة حتى فصل التخرج ،وإدخال هذش الساعات دورياً إىل ملف الطالب لدى عمادة القبول
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والتسجيل واالمتحانات ،حبيث ال مينح الطالب شهادته اجلامعية إال بعد إمتام ساعات العمل
التطوعي املطلوبة ،فإجناة هذش الساعات هو أحد متطلبات التخرج الرئيسة .وتشرف على هذا
امللف وتديرش عمادة شؤون الطلبة من خالل أقسامها يف فروع اجلامعة التعليمية.

ا.دف
 .1توعية الطلبة والقضاء على الظواهر ا.دامة.
 .2تنمية اجلوانب اإلجيابية لدى الطلبة.
 .3اكتشاف مواهب الطلبة والعمل على تنميتها وصقلها.
 .4التنمية الذاتية والتطوير.
 .5ترسي القيم التطوعية لدى الطلبة.
 .6تدريب الطلبة يف اجملاالت املختلفة.

آلية تقديم اخلدمة التطوعية يف اجلامعة
يأخذ تطبيق وتنفيذ العمل التطوعي يف جامعة القدس املفتوحة مسارين ،هما
أوالً تقديم خدمات تطوعية بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات اجملت مررع احمل لرري بقطاعات هررا العا مررة
واألهلية ،إسهاماً منها يف حتق يررق التكا فررل والتكا مررل مع هررا ،وحتقي قراً مل برردأ التفا عررل اإل جيررابي
بني املوا نني والبيئة اجملتمعية ،ومبا يضمن السعي لتقديم خدمات مميزة وذات ابع إنساني.
انياً تقديم خدمات وأنشطة تطوعية داخل أروقة اجلامعة كاملشاركة يف املؤمترات وال نرردوات
واملهرجا نررات ،إ ضررافة إىل محررالت ال تررربع با لرردم ،وق طررف الزي تررون ،و محررالت محا يررة البي ئررة
كالزراعة والتشجري ،وغريها ،ا لرريت تن فررذ ب شرركل فررردي أو حترراعي خررالل محررالت ون شررا ات
معينة ،كما تنفذ ضمن إجراء تقوميي ألداء الطالب ينعكس ع لررى احت سرراب الع مررل ك سرراعات
عمل تطوعي .وحيق للطالب املوظف و مررن هررو ع لررى رأس عم لرره أن ين فررذ سرراعات الع مررل الت طرروعي
يف مكان عمله كإضافة إىل التزاماته خررارج سرراعات الع مررل الر مسرري ،ويف جمررال م غرراير جملررال
عمله بالتنسيق مع مؤسسته.

جماالت العمل التطوعي
 فعاليات خاصة باجلامعة ،م ل إرشاد الطلبة اجلدد ،محالت التنظيف والصيانة،واملكتبات ،وتسليم الكتب-إخل.
 التطوع يف املؤسسات األهلية غري الرحبية وتقديم العون للفئات احملتاجة. -التطوع يف املؤسسات احلكومية مبا طدم الصاحل العام للمجتمع الفلسطيو.
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 تأهيل املعوقني ومعاونتهم. معاونة الفالحني يف مواسم قطف الزيتون ،وغريش من املواسم األخرى. مساعدة اجلرحى واملرضى واملسنني ومتابعة أمورهم (تنظم بشكل حتاعي). محاية البيئة من خالل محالت النظافة يف األماكن العامة ،ومحالت التشجري والزراعة،وغريها.
 محالت التربع بالدم ،وتقدميها جلهات االختصاص( ،كل وحدة تعادل  10ساعات عملتطوعي) ،شريطة أن ال تزيد الوحدات املتربع بها عن وحدتي دم.
 املشاركة املتعلقة يف االنتخابات ضمن احلمالت التوعوية. املشاركة املتعلقة يف محاية املستهلك ضمن احلمالت التطوعية والتوعوية. -أي أعمال تطوعية أخرى تصب يف مصلحة اجملتمع وتنميته.

آلية التسجيل للعمل التطوعي
 أوالً يقوم موظف قسم شؤون الطلبة يف الفرع بتعريف وابت العمل التطوعي من خالل نظامالعمل التطوعي على البوابة األكادميية ،املتم لة يف أماكن العمل التطوعي ،واجلهات
املشرفة ،وجماالت العمل التطوعي ،وذلك بناءً على اجلهات واملؤسسات الراغبة يف استقطاب
املتطوعني ،سواء أكان العمل التطوعي فردياً أم حتاعياً.
 انياً يقوم موظف قسم شؤون الطلبة يف الفرع بإنشاء إعالن لعمل تطوعي حتاعي للطلبةسواء أكان داخلياً أم خارجياً ،وحبسب البيانات املطلوبة.
يف حال كان تنفيذ العمل التطوعي يف إحدى مؤسسات اجملتمع احمللي ،يتم اتباع اخلطوات
اآلتية

التسجيل للعمل التطوعي اجلماعي اخلارجي
 يدخل الطالب إىل حسابه على البوابة األكادميية ،ومن خالل بند العمل التطوعي يستعرضإ عالنات العمل التطوعي املعلن عنها للتسجيل بها ضمن الفرتة احملددة ،وعدد الطلبة املسمول
به للتطوع.
 يقوم موظف قسم شؤ ون الطلبة يف الفرع باستعراض الطلبة املسجلني للعمل التطوعي،واستصدار منوذج

ا بة املؤسسة املعنية للعمل التطوعي اجلماعي اخلارجي والرد عليها

حسب النموذج املعتمد ،مرفقاً به قائمة بأمساء الطلبة املتطوعني ،إضافةً إىل التقرير التقوميي
اخلاص بالطلبة املتطوعني (الذي يفيد بطبيعة العمل التطوعي الذي قام /ت به الطالب /ـة
املتطوع /ـة ،وعدد ساعات العمل التطوعي املنجزة ،وسلوك املتطوع /ـة خالل الفرتة ،على أن
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يوقعه مدير املؤسسة أو من ينوب عنه،

توماً خبتم املؤسسة ذاتها ،وال يعتمد أي منوذج ال

حيتوي على ذلك) م إرساله إىل مدير الفرع لتحويله للجهة املعنية واالحتفاظ بنسخة من النماذج
للمتابعة.

التسجيل للعمل التطوعي الفردي اخلارجي
 يقوم موظف قسم شؤ ون الطلبة يف الفرع ومن خالل حسابه على نظام العمل التطوعي عربالبوابة األكادميية بتسجيل الطالب املعو يف العمل التطوعي الفردي.
 -يقوم موظف قسم شؤون الطلبة يف الفرع باستصدار منوذج

ا بة املؤسسة املعنية للعمل

التطوعي الفردي اخلارجي والرد عليها ،حسب النموذج املعتمد لتطوع أحد الطلبة ،مرفقاً به
التقرير التقوميي اخلاص بالطالب املتطوع ،وإرساله إىل مدير الفرع لتحويله للجهة املعنية
واالحتفاظ بنسخة من النماذج للمتابعة.
أما يف حال كان العمل التطوعي املراد تنفيذش داخل اجلامعة ،سواءً أكان حتاعياً أم
فردياً ،كاملشاركة يف اخلدمات واألنشطة واملهرجانات والندوات إىل غري ذلك مما تقيمه
اجلامعة يف فروعها /مراكزها الدراسية ،أو املشاركة يف نشا ات جمتمعية عامة كالتربع
بالدم ،ومحالت النظافة والصيانة ،وةراعة األشجار ،وقطف الزيتون ،ومساعدة الطلبة ذوي
اإلعاقة ،وتسليم الكتب ،وإرشاد الطلبة اجلدد...إخل ،فحينئذ يتم اتباع اخلطوات اآلتية

التسجيل للعمل التطوعي اجلماعي الداخلي
 يستقبل رئيس قسم شؤون الطلبة يف الفرع مذكرة داخلية من مدير الفرع تفيد بطلب عملتطوعي جملموعة من الطلبة يف أي من أقسام الفرع.
 يعلن موظف قسم شؤ ون الطلبة يف الفرع عن العمل التطوعي املطلوب تنفيذش داخل أروقةالفرع.
 يدخل الطالب إىل حسابه على البوابة األكادميية ،ومن خالل بند العمل التطوعي يستعرضإ عالنات العمل التطوعي املعلن عنها للتسجيل بها ضمن الفرتة احملددة ،وعدد الطلبة املسمول
به للتطوع.
 يستخرج موظف قسم شؤون الطلبة بالفرع قائمة بأمساء الطلبة املتطوعني والتقرير التقوميياخلاص بتطوعهم وحسب النموذج املعتمد ،وإرساله إىل مدير الفرع ليقوم بدورش بتحويله إىل
القسم املعو ،مع احتفاظ قسم شؤون الطلبة بنسخة من النماذج للمتابعة.

التسجيل للعمل التطوعي الفردي الداخلي
 يقوم موظف قسم شؤ ون الطلبة يف الفرع ومن خالل حسابه على نظام العمل التطوعي عربالبوابة األكادميية بتسجيل الطالب املعو يف العمل التطوعي الفردي.
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 يستخرج موظف قسم شؤون الطلبة بالفرع تقريراً تقوميياً لتطوع أحد الطلبة داخل أروقةالفرع من نظام العمل التطوعي وحسب النموذج املعتمد ،وإرساله إىل القسم املعو بوسا ة
مدير الفرع ،واالحتفاظ بنسخة من النماذج للمتابعة.
بعد االنتهاء من حتيع األعمال التطوعية املنفذة داخل أروقة اجلامعة أو خارجها وتلك
املنسقة مع مؤسسات اجملتمع احمللي سواء أكانت فردية أم حتاعية ،يتم اآلتي
 يستقبل موظف قسم شؤون الطلبة يف الفرع التقرير التقوميي من املؤسسة املعنية أو منالقسم املعو يف فرع اجلامعة التعليمي ،مبا فيه جمموع ساعات العمل التطوعي اليت أجنزها
الطلبة ،كلٌ على حدة ،والتأكد من جهوةيتها حسب األصول.
 يصادا موظف قسم شؤون الطلبة بالفرع على التقرير التقوميي وختمه خبامت قسم شؤونالطلبة م حتويله إىل قسم التسجيل يف الفرع.
 يقوم موظف قسم التسجيل يف الفرع وبعد التأكد من مصادقة قسم شؤون الطلبة ،بإدخالجمموع ساعات العمل التطوعي وعرب نظام العمل التطوعي لكل

الب ورد امسه يف

التقرير ،العتمادها وت بيتها ،وحتى االنتهاء من الساعات املطلوبة كافة.
 يتسلم الطالب /ـة إشعاراً من قسم القبول والتسجيل يف الفرع /املركز الدراسي ومن خاللالنظام احملوسب يفيد بتسلم القسم تقرير املؤسسة املتطوع بها أو تقرير التطوع الداخلي وعدد
ساعات التطوع ،حتى تتسنى املراجعة يف حال وجود خلل ما.
 عند االنتهاء من عدد ساعات العمل التطوعي اإلجبارية يقوم الطالب مبراجعة قسم التسجيليف الفرع /املركز الدراسي لتسلم إشعار يفيد بإنهاء ( )50ساعة عمل تطوعي ،ومن م يقوم
بتقدميه إىل قسم شؤون الطلبة لغايات التوقيع على منوذج براءة الذمة.

رعا ة الطلبة املمئمبة:
استطاعت اجلامعة ومن خالل عمادة شؤون الطلبة أن تطور يف أساليب وآليات عملها
وأنشطتها املختلفة عرب بلورة مهامها وإدارتها؛ لتوفري مناخ علمي و قايف ورياضي وفو ،وتسعى
من خالله إىل إتاحة الفرص أمام لبتها لتنمية مواهبهم وحتقيق دورهم يف بناء شخصية البية
متواةنة حنو اإلبداع والتميز .وقد بادرت عمادة شؤون الطلبة بتشجيع املواهب الطالبية وتنميتها
على مستوى اجلامعة وخارجها مبا حيقق مول الطلبة املتميزين يف شتى اجملاالت ،إضافة إىل
تبنيها ورعايتها ألصحاب املواهب والعناصر ذات القدرات اخلاصة والبارةة يف اإلبداع
واالبتكار ،والعمل على تذليل أي صعوبات قد تواجههم أ ناء ممارستهم .واياتهم املختلفة.
وتتابع العمادة العديد من املواهب الطالبية اليت تنوعت ما بني املواهب الرياضية كألعاب
القوى ،والتعليق الرياضي ،والتنس األرضي ،وتنس الطاولة ،والسباحة ،والشطرنج،
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والكاراتيه ،واملالكمة ،وكرة القدم ،وكرة السلة ،والكرة الطائرة ،وكرة اليد،
كذلك املواهب الفنية كالدبكة ،والراب ،والزجل الشعيب ،والشعر ،والعزف والغناء،
والتم يل ،واملسرل ،إضافة إىل العديد من املواهب اإلبداعية كفن كتابة اخلا رة ،والقصة،
واملق الة ،والن ر ،ومهارات اخلطابة واإللقاء ،والتصوير الفوتوغرايف ،والتطريز ،والرسم،
وسرعة البديهة ،وتالوة القرآن وجتويدش ،وفنون اخلط العربي ،وغريها من املواهب.

حدالت تكر م الطلبة املتدمقة:
انطالق ًا من اهتمام اجلامعة بالطلبة املتفوقني وتكرميهم ،وحتفيزاً لزمالئهم ودفعهم حنو
التحصيل العالي ،فإن عمادة شؤون الطلبة ومن خالل أقسامها يف الفروع التعليمية كافة تنظم
حفالً تكرميياً .ؤالء الطلبة العتماد املنح .م حتت مسمى "حفل تكريم املتفوقني" ،وجيري
هذا احلفل ضمن صبغة وآلية موحدة لفروع اجلامعة كافة؛ فهو أحد األنشطة العامة اليت
تنظمها عمادة شؤون الطلبة ،ا.ادفة إىل ةيادة مساحة التفاعل مع اجلسم الطالبي واملساهمة
يف صقل شخصية الطالب وتنميتها.

رعا ة الطلبة ذ ي اإلعاقة
أولت اجلامعة إهتماماً بهذش الفئة من الطلبة ،إذ تسعى وبشكل دؤوب إىل توفري البيئة
اجلامعية واألكادميية األم ل .م ،حيث تنوعت خدماتها وإجراءاتها بالبدء بتسهيل مهمة
التحاا هذش الفئة باجلامعة ،وتقديم املنح الدراسية واملساعدات املالية والقروض بشكل سنوي
لتشجيعهم على إكمال دراستهم ،وتوفري (اخلطط الدراسية ،واملقررات ،والتعيينات،
واالمتحانات ،واللقاءات مع أعضاء هيئة التدريس) املناسبة ألوضاعهم.
كما وفرت اجلامعة ()5

تبــرات حاســوب خاصة باملكفوفني يف فروع اجلامعة (رام

اهلل والبرية ،واخلليل ،ونابلس ،وجنني ،وغزة) ،جمهزة حبواسـيب وبرامـج خاصــة بهذش الفئة
إضافةً اىل وحدتي حاسوب للمكفوفني يف فرعي دورا ويطا توفران قدراً مناسباً من اخلدمة
للطلبة من ذوي االعاقة البصرية وتسهيل متابعتهم اللتزاماتهم االكادميية ،وتسعى إىل جتهيز
وتوفري هذش املختربات للطلبة واجملتمع احمللي يف فروعها التعليمية كافة.

رعا ة تكر م الطلبة اخلرجية املتميو ن
تنظم اجلامعة من خالل العمادة حفالً تكرميياً للطلبة واخلرجيني املتميزين ممن م لوا
اجلامعة وأنفسهم يف العديد من احملافل واملسابقات احمللية والدولية ،وحصلوا على مراتب عليا
يف مشاركاتهم وإجناةاتهم ،أو حصلوا على براءات اخرتاع ملشاريع تقدموا بها ،من اجلهات
ذات االختصاص.
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فعاليات اجملل

العربي للتدر ب االبداع الطالبي املربثق عن احتا اجلامعات

العربية:
تشارك اجلامعة من خالل عمادة شؤون الطلبة يف أنشطة اجمللس العربي الحتاد اجلامعات
العربية وفعالياته ضمن ملوريه ،فكان األول املشاركة يف أنشطة اجمللس لتبادل فرص
تدريب الب اجلامعات العربية والذي أتاحت من خالله فرص التدريب العملي لطلبتها يف
األقطار العربية مبا يتوافق مع ختصصاتهم وبراجمهم األكادميية ،بهدف تطوير مهاراتهم
وخرباتهم ،إضافة إ ىل إسهامها يف رفع مستوى التبادل املعريف وال قايف بني الطلبة الفلسطينيني
ونظرائهم يف اجلامعات العربية املستضيفة لعروض التدريب ،وبناء عالقة إجيابية مع العديد من
اجلامعات العربية .أما احملور ال اني فهو مشاركة اجلامعة يف امللتقيات الطالبية اإلبداعية،
واليت كانت أوىل مشاركاتها منذ العام 2011م ،معزةة باملشاركات اإلبداعية والبح ية اليت
يقدمها الطلبة ،إذ حصلت اجلامعة لسنوات متتالية على املراتب األوىل يف هذش املشاركات،
وجتدر اإلشارة إىل أن البحوث املشاركة ختضع إلجراءات حتكيم علمي ومنهجي من خالل
جلان حتكيم متخصصة من أساتذة اجلامعات العربية ،وعرب مراحل متتالية يقوم الطالب يف
نهايتها بعرض البحث أمام اللجنة ومناقشتها ،ويشارك يف هذا امللتقى أك ر من ( )90جامعة
عربية سنوي ًا من األقطار كافة ،ومن بينها معظم اجلامعات الفلسطينية.

األنظمة احملمسبة:
نبذة عن األنظمة احملمسبة:
تدير العمادة عملها اليومي باالستناد إىل العديد من األنظمة احملوسبة ،ومنها األنظمة
اآلتية

 .1نظام متابعة اخلرجيني بوابة "خرجيو اجلامعة"
انطالقاً من رؤية جامعة القدس املفتوحة وفلسفتها يف إدارة ومتابعة اخلرجيني ،ويف ظل
التطور التكنولوجي الكبري الذي يشهدش العصر احلديث ،كانت اجلامعة الرائدة والسباقة
يف إنشاء وتطوير نظام ملوسب إلدارة خرجييها ومتابعتهم ،إذ متتلك نظاماً ملوسباً .ذا
الغرض ضمن بوابة "خرجيو اجلامعة" على املوقع اإللكرتوني الرئيس ،وتقدم العديد من
اخلدمات املتميزة للخرجيني ،من اإلعالن عن الدورات التدريبية املتخصصة ،والوظائف
الشاغرة يف السوا احمللية ،ومنح الدراسات العليا يف جمال املاجستري والدكتوراش ،ونشر
العديد من املقاالت والدراسات اليت تسهم إسهاماً فاعالً يف ةيادة الوعي لدى خرجيي اجلامعة.
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وتقوم وحدة متابعة اخلرجيني بتحديث بيانات التواصل مع خرجيي اجلامعة بشكل
دؤوب ومستمر من خالل حساب

صص لكل خريج ،حبيث ميكنه من حتديث بياناته

والدخول إىل بوابة "خرجيو اجلامعة" واالستفادة من اخلدمات املقدمة ،وإصدار كشوفات
بيانات اخلرجيني ومعلومات التواصل معهم ،وإرسا.ا ملؤسسات اجملتمع عند الطلب للمساهمة
يف توفري فرص عمل دائمة أو جزئية أو فرص تدريبية .م .ومن خالل النظام احملوسب تقوم
الوحدة بإصدار العديد من التقارير حول إحصائيات اخلرجيني وأعدادهم للجهات ذات
االختصاص وأصحاب القرار.
كما يوفر النظام احملوسب العديد من اخلدمات املميزة يف جمال متابعة أعمال منسقي
متابعة اخلرجيني يف الفروع ،ودليل متكامل للمؤسسات وبيانات التواصل معها ومراسلتها.

 .2نظام األنشطة الطالبية الالمنهجية
استحدث قسم األنشطة الطالبية نظاماً خاصاً باألنشطة الطالبية الالمنهجية وما يندرج
ضمن مسؤولياته اخلاصة كاملصروفات املالية اخلاصة مبجالس الطلبة ،وأعضاء جمالس
الطلبة ،واملواهب الطالبية ،وذوي اإلعاقة ،واألسرى ،والعمل التطوعي ،وشكاوى الطلبة
ومقرتحاتهم ا.ادفة إىل تنظيم عملية األنشطة الطالبية وإدارتها يف فروع اجلامعة كافة،
واحلصول على املعلومات بدقة ،وأسرع وقت ممكن.

 .3نظام املنح واملساعدات املالية والقروض
دأبت عمادة شؤون الطلبة على إدارة هذش املنح ومتابعة تنفيذها ،من خالل توفري نظام
للمنح واملساعدات املالية الداخلية واخلارجية ،وأوجدت آليات ومعايري تضبط هذش املساعدات.
وحرصت العمادة على تطوير هذش اآلليات للتوافق مع آليات اجلودة ،من خالل ضبطها
مبجموعة من األنظمة والقوانني اخلاصة بكل منحة ،وحوسبتها ابتداء من تعبئة إستمارة املسح
اإلجتماعي األلكرتوني وما يتبعها من اختيار الطلبة املستفيدين بشكل إلكرتوني.وتستند
عملية اختيار الطلبة املستفيدين إىل عدة معايري أساسية حتدد من خال.ا مدى حاجة الطالب
املرشح لالستفادة منها؛ وحتدد الدرجة اخلاصة بكل معيار وفقاً للمعلومات اليت عبأها
الطالب املرشح يف استمارة املسح اإلجتماعي األلكرتوني ،وتعد نتيجة هذش املعايري شر اً
أساسياً حيدد من خالله حصول الطالب على منحيت األخوة واألةواج أم ال .أما يف منحة صندوا
الطالب احملتاج فتعد نتائج تلك املعايري اسرتشادية تساعد جلنة املسح االجتماعي يف اختيار
الطلبة املستفيدين .ويستكمل هذا اجلهد بعملية مسح ميداني دقيق من خالل ةيارات ميدانية
مباشرة لعيّنة من الطلبة املرشحني للتأكد من صحة املعلومات املعبأة يف االستمارة ،كما
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يساعد النظام احملوسب موظفي أقسام شؤون الطلبة على استخراج تقارير املنح املختلفة بسرعة
ودقة.

 .4نظام متابعة شكاوى الطلبة واقرتاحاتهم احملوسب
من منطلق الشفافية يف تقديم اخلدمات للطلبة والوقوف على درجة الرضا لديهم جتاش
هذش اخلدمات ،وما قد يواجههم من معوقات أو مشكالت ،حرصت عمادة شؤون الطلبة على
توفري خدمة تقديم الشكوى من الطالب يف جماالت اخلدمة كافة األكادميية ،واإلدارية،
واملالية،ويف العديد من احلاالت ،حبيث يتسنى للطالب تقديم الشكوى عرب البوابة
األكادميية ،وضمن آليات ملددة ختضع إلجراءات اجلودة ،م تنتهي بإفادة الطالب باملعلومة
املتكاملة ،أو حتقيق مطلبه إذا كان ذلك حقاً من حقوقه .وتهدف هذش اخلدمة إىل ضبط
ومتابعة شكاوى الطلبة وآرائهم ،والعمل على حتقيق متطلباتهم وحل مشكالتهم يف الفروع
كافة ،مبا حيقق مصلحتهم اليت هي ا.دف األمسى للجامعة و واقمها اإلدارية واألكادميية.
وجيري كل ذلك ضمن إ ار منظم ،ووفقاً لألسس واملناهج العلمية السليمة اليت تنسجم
والواقع األكادميي للجامعة ،فهي خدمة استحد ت مع بداية الفصل األول من العام
( ) 2007/2006انطالقاً من واقع اتساع رقعة اجلامعة والزيادة املطردة يف أعداد الطلبة ،وما
يفرضه هذا الواقع من حتديات ومسؤوليات على اجلامعة و واقمها املختلفة وكذلك على
الطلبة ،وهي تشمل حتيع اآلراء واملقرتحات واملستلزمات والشكاوى اليت يرغب الطالب
بإيصا.ا لذوي االختصاص ،من أجل الرقي بالواقع الطالبي واألكادميي على حد سواء،
وسري العملية التعليمية كما ينبغي .ا أن تكون ،وعدم اإلغفال أو التغاضي عن أي من
احلي يات اليت تواجه الطلبة.

 .5نظام العمل التطوعي
تنفيذاً لقرار جملس اجلامعة باعتماد "العمل التطوعي" متطلباً إجبارياً لتخرج الطلبة بدون
ساعات معتمدة ،الذي ينفذ فيه الطالب ما جمموعه ( )50ساعة عمل جمتمعي خالل فرتة
وجودش يف اجلامعة ،ضمن آليات وإجراءات وضعت لتنفيذ الساعات املطلوبة من العمل
التطوعي ،بو برنامج ملوسب ملتابعة تنفيذ العمل التطوعي من قبل الطلبة ،وتضمن توضيحاً
لنظام العمل التطوعي ،وإجراءاته ،وشرو

تنفيذش ،وربطه بنظام القبول والتسجيل

االمتحانات ،وتشرف عليه وتديرش عمادة شؤون الطلبة من خالل أقسامها يف الفروع التعليمية.
ويبدأ تنفيذ العمل التطوعي من خالل إعالن أقسام شؤون الطلبة عن العمل التطوعي املطلوب
عرب النظام احملوسب سواءً أكان العمل التطوعي داخل اجلامعة ،أم خارجها ،ليسجل الطالب
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به من خالل حسابه عرب البوابة األكادميية ،ليتم استخراج قوائم الطلبة املسجلني والتقارير
الالةمة لتنفيذ العمل التطوعي ،واحتساب الساعات املطلوبة ،بعد تنفيذ العمل املطلوب حبسب
التقارير الواردة واإلجراء التقوميي ألداء الطلبة املتطوعني ،وإدخال هذش الساعات دورياً إىل
ملف الطلبة لدى عمادة القبول والتسجيل واالمتحانات.

 .6نظام متابعة اخلرجيني التابع لوةارة التعليم العالي والبحث العلمي Graduate
)Tracking System (GTS
أنشأت وةارة التعليم العالي والبحث العلمي ،ومبنحة من البنك الدولي ،نظاماً ملتابعة
اخلرجيني يف مؤسسات التعليم العالي ( ،)GTSالذي يقوم على نشر الث استبانات و نية
(استبانة يف مرحلة ما قبل التخرج ،واستبانة مع بعد التخرج ،واستبانة أرباب العمل) ،وذلك
للحصول على بيانات من خرجيي مؤسسات التعليم العالي وأرباب العمل ،من أجل حتليلها
وإعداد التقارير الالةمة على مستوى اجلامعات والكليات واألقسام ،ما يساعد صناع القرار
على تطوير الربامج الدراسية ،ورسم اخلطط املستقبلية ،والبحث يف الربامج األكادميية اليت
طتارها الطلبة ،وحتليل خصائص اخلرجيني ،وتطوير مهارتهم وقدراتهم مبا يتناسب مع
متطلبات سو ا العمل والفرص املهنية املطلوبة ،وتقوية قدرات وةارة التعليم العالي والبحث
العلمي وا.يئة الو نية لالعتماد واجلودة يف التعليم العالي على حتع واستخدام املعلومات اليت
جتمعها مؤسسات التعليم العالي ملساندة عملية صياغة السياسات وتنفيذها ،ورصد عملية
انتقال خرجيي هذش املؤسسات من برامج التعليم العالي إىل سوا العمل.

 -7نظام الدراسات املسحية لقياس رضا املشغلني عن خرجيي اجلامعة
استحد ت عمادة شؤون الطلبة نظاماً ملوسباً لقياس رضا املشغلني عن خرجيي
اجلامعة ،وذلك متاشياً مع خططها اإلسرتاتيجية ،بهدف قياس درجة الرضا لديهم عن أداء
خرجييها ،واقرتاحاتهم لتحقيق رسالة اجلامعة املتم لة يف إعداد خرجيني مؤهلني لتلبية حاجات
اجملتمع ،قادرين على املنافسة يف سوا العمل احمللي واإلقليمي ،واإلسهام الفاعل واملتميز يف
جمال البحث العلميّ ،وبناء القدرات التقنية والبشرية ،من خالل تقديم برامج تعليمية وتدريبية
على وفق أفضل ممارسات التعليم املفتول وأساليب التعليم املدمج ،وتعزيز بيئة البحث العلميّ
يف إ ار من التفاعل اجملتمعي والتعاون والشراكة وتبادل اخلربات مع األ راف املعنية كافة،
مع مراعاة أحدث معايري اجلودة والتميز ،إضافة إىل إ راء قاعدة البيانات اخلاصة باملؤسسات
املوجودة على النظام احملوسب اخلاص مبتابعة اخلرجيني.
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 -8نظام قياس رضا الطلبة
ضمن سعي عمادة شؤون الطلبة الدؤوب ،لتطوير وحتسني اخلدمات املقدمة لطلبة
اجلامعة ،ومتاشياً مع خططها اإلسرتاتيجية ،وحتقيقاً لرسالتها يف توفري خدمات متكاملة
ل لطلبة ،يف الوصول إىل مستوى مناسب من التكيف والدافعية واالنتماء ،وإعطاء األولوية
للدور الوقائي والنمائي ضمن آلية عمل متطورة ومتجددة.
إستحد ت العمادة نظاماً ملوسباً لقياس رضا الطلبة عن اخلدمات املقدمة للطلبة
باجلامعة ،يف العديد من اجملاالت منها (البنية التحتية ومصادر التعلم ،والتقويم واإلمتحانات،
والشؤون األكادميية ،وشؤون الطلبة ،وشؤون التسجيل ،والشؤون املالية) ،إذ إن التغذية
الراجعة من قبل الطلبة يف غاية األهمية ،إذ سيستفاد منها يف تقويم السياسات واخلدمات
املقدمة .م ،ومتكني اجلهات ذات العالقة باجلامعة من تلبية احتياجاتهم خالل مسريتهم
التعليمية ،وتوفري البيئة التعليمية األم ل .م ،إنطالقاً من تعزيز جوانب القوة وحتديد اجلوانب
اليت حباجة إىل حتسني وتطوير.
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