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  (:24امل :   

مدير الفرع / املركز الدراسزي مسزؤول عزن متابعزة السزري األكزادميي للطالزب املسزجل يف          .أ

ع/ املركز الدراسي   والتحقق مزن اسزتيفائه شزرو  التخزرج  وعليزه أن يبلزغ الطالزب        الفر

 بذلي دوريًا.

فزرع / املركزز الدراسزي السزتكمال     العلى الطالب أن حيصل على مصدقة بزراءة ذمزة مزن     .ب

 إجراءات خترجه.

اجلامعزة   دليل ال جيوع ألي طالب أن حيتج بعدم علمه بهذش التعليمات  أو بعدم اطالعه على .ج

النشزززرات الصزززادرة عزززن اجلامعزززة  أو علزززى مزززا ينشزززر علزززى لوحزززة إعالناتهزززا يف الفزززروع     أو

 ومراكزها الدراسية فيما يتعلق بهذش التعليمات.

 تاريخ استحقاقها. الدبلومحتمل درجة  .د

 يبت جملس اجلامعة يف اإلشكاالت اليت قد تنشأ عن تطبيق هذش التعليمات (:25امل :   

 شؤون الطلبة. عمادة 9

تشكل عمادة شؤون الطلبة يف اجلامعة حلقة الوصل الرئيسة ما بني الطالب واإلدارة  فهي 

منظومة هدفها متابعة الشؤون الطالبية والعمل على تنميتها وتفعيلها يف كل احملافل  وتشرف 

 على أقسام شؤون الطلبة يف فروع اجلامعة ومراكزها الدراسية كافة.

 الرؤة :

مات متكاملة للطلبة واخلرجيني  لتحقيق مستوى مناسب من التكيف توفري خد

 والدافعية واالنتماء وإعطاء األولوية للدور الوقائي والنمائي من خالل آلية عمل متطورة ومتجددة.

 الرس ل :

رعاية الطلبة طوال فرتة دراستهم علميًا وتربويًا واجتماعيًا ونفسيا ا وفق رؤية تربوية 

بتوفري األجواء املناسبة للطلبة ضمن متطلبات اجلودة الشاملة  وتسعى أيضًا إىل  وتقنية  وتهتم

تنمية مواهب الطلبة  وإبراع طاقاتهم اإلبداعية من خالل رعاية أنشطتهم بهدف استكمال 

اجلانب اآلخر لشخصية الطالب وإعدادش ليكون مواطنًا إجيابيًا ومعطاءا  يتحمل مسؤولية تقدم 

 جمتمعه ورقيه. 

 



 

47 
 

 القيم: 

  .الوالء واالنتماء للجامعة 

  .التعاون والعمل اجلماعي 

  .التميز يف األداء واخلدمات 

  .الشفافية واملساواة 

  .استمرارية التطور والتحسني 

  .تطويع التكنولوجيا خلدمة الطلبة واجلامعة 

 :ور ومه م  م :  شؤور الطلب :

ون الطلبة يف الفروع التعليمية  وتتمثل تنفذ العمادة أنشطتها وتؤدي مهامها ع  أقسام شؤ

 هذش املهام يفك

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

         اإلشززراف علززى أوجززه النشززا  الطالبززي غززري األكززادميي ودعززم النشززاطات الطالبيززة

 املختلفة وتوجيهها.

 الطالبيزة مزن خزالل صزندوا الطالزب       اإلشراف واملصادقة على تقديم املساعدات واملنح

 ومنح املتفوقني وذوي الشهداء وغريها.

 .االهتمام بالطالب من خالل صقل شخصيته وتنميتها ورعايتها 

 .اإلشراف على برنامج الرعاية الصحية للطلبة يف حال اعتمادش 

        اإلشراف على انتخابات جمالس الطلبزة والنزوادي املختلفزة وتشزكيل اجمللزس القطزري

 بة.للطل

 املساهمة املباشر يف إرشاد الطلبة وتوجيههم نفسيًا وتربويًا وأكادمييا.ا 

          عضوية عميزد شزؤون الطلبزة يف جملزس اجلامعزة واجمللزس األكزادميي ومشزاركته يف

 عيع النشاطات املوكلة اما.

 .عضوية عميد شؤون الطلبة الرئيسة يف اللجنة املشرفة على حفل ختريج الطلبة 

 يع نشزاطات إدارة اجلامعزة الزيت ختزص اجلسزم الطالبزي يف اجملزاالت        املشاركة يف ع

 املختلفة.

         متابعة النشاطات الطالبية وتقرير النشزاطات السزنوي مزن خزالل رؤسزاء أقسزام شزؤون

 الطلبة.

 .متابعة القضايا الطالبية املالية مع الدائرة املالية ورئاسة اجلامعة 
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  سزززاعدتهم يف احلصزززول علزززى فزززرص  متابعزززة اخلزززرجيني وتقزززديم خزززدمات التزززدريب وم

 التوظيف والدراسات العليا املتاحة.

 ئيكلي   م :  شؤور الطلب :

تتابع عمادة شؤون الطلبة مهامها ع  هيكلية تتمثل يف أربعة أقسام مركزية هيك متابعة 

 اخلرجيني واألنشطة الطالبية واملنح واملساعدات املالية واإلرشاد النفسي واالجتماعي إضافة إىل

 أقسامها يف الفروع التعليمية.

 كةعمادالهيكلية 
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 قسم مت بع  اخلرجي  

تتميز اجلامعة بتقديم خدمات متابعة خلرجييها أ ناء دراستهم وبعد خترجهم من خالل 

إنشاء قسم متخصص ملتابعة اخلرجيني يف عمادة شؤون الطلبة  يهدف إىل بناء جسور الثقة 

 قطاعات العمل املختلفة  جمسدًا رؤية اجلامعة ودورها يف والتعاون بني خرجيي اجلامعة وبني

املسؤولية االجتماعية بشكل حقيقي وعملي  حيي أبرم العديد من االتفاقيات والشراكات مع 

مؤسسات اجملتمع احمللي من أجل عيادة القدرة على حتديد متطلبات سوا العمل واحتياجاته  

درات اخلرجيني التنافسية. وتقوم خدمات متابعة ضمن عملية الربط بني احتياجات السوا وق

اخلرجيني يف اجلامعة على توفري العديد من فرص العمل الدائمة واجلزئية  وفرص التدريب 

للخرجيني يف خمتلف املؤسسات احلكومية واخلاصة  وعقْد سلسلة من أيام التوظيف  وتنظيم 

تخصصة. كما يتوفر للخرجيني بوابة العديد من الدورات التدريبية التأهيلية والدورات امل

الكرتونية ونظام ىوسب خاص بهم يسمى بوابة "خرجيو اجلامعة" وتتضمن البوابة إعالنات 

يومية عن فرص العمل املتاحة يف السوا الفلسطيين  وسلسلة من الدورات التدريبية املتخصصة  

 ومنح للدراسات العليا وغريها.

ميكن عيارة بوابة اخلرجيني على صفحة اجلامعة الرئيسة  وملزيد من املعلومات واإلجناعات

http:alumni.qou.edu( وصفحة القسم ع  موقع التواصل االجتماعي  Facebook )

 الصفحة الرمسية(.-)خرجيو جامعة القدس املفتوحة 

 قسم األنشط  الط بي 

روع اجلامعة يعنى هذا القسم لتابعة أنشطة اجملالس والكتل الطالبية اليت تفرعها ف

وإعداد املواعنات الفصلية ملخصصات األنشطة جلميع اجملالس احمللية واجمللس القطري  

ومتابعة املصروفات املالية اا  وكذلي متابعة نظام العمل التطوعي واليات تطبيقه وفق نظام 

ىوسب  وأيضًا متابعة شكاوى الطلبة  وما يرتبط بهذا امللف من متابعات مع الفروع 

تعليمية. ويعنى القسم أيضًا بإقامة عالقات مع اجملتمع احمللي ومؤسساته فيما يتعلق ال

بالنشاطات الطالبية  واملساهمة يف تعزيز الروابط االجتماعية بني الطلبة يف فروع اجلامعة من 

جهة  واجملتمع احمللي ومؤسسات التعليم العالي يف الوطن واخلارج من جهة أخرى  باإلضافة إىل 

 ابعة قضاياهم العامة ذات البعد االجتماعي  واملساهمة يف حلها.مت

وتتمثل هذش األنشطة فيما تقدمه أقسام شؤون الطلبة من أنشطة هادفة مع ة  تسعى إىل 

صقل شخصية الطالب نفسيًا واجتماعيًا وتربويًا  وتنمي قدراته وتكيفه مع املوقع التعليمي 

 واحتياجاته.



 

50 

 

طة جمالس الطلبة والكتل الطالبية يف املواقع التعليمية  ويساهم ويتابع القسم كافة أنش

يف توجيهها حنو هدفها األساس )خدمة قطاع الطلبة(  ويساهم أيضًا يف تكامل األدوار 

 والتواصل الفعال داخل اجلسم الطالبي مع األجسام األخرى داخل اجلامعة وخارجها.

 قسم اإلرش : النفسي وااللتم  ي

ام اليت تضمنتها هيكلية العمادة  ويهدف إىل تقديم خدمات اإلرشاد هو أحد األقس

كافة  ومساعدتهم يف منوهم الشخصي  النفسي  واالجتماعي املتخصص لطلبة اجلامعة

واالجتماعي  واإلفادة مما لديهم من قدرات ذاتية  والعمل على تطوير مهاراتهم  وتشجيعهم 

وتوجيههم حنو الدراسة األكادميية  ذاتهم وقدراتهم على التميز واإلبداع  ومساعدتهم يف فهم 

 يف التخصصات املختلفة اليت تقدمها اجلامعة.

 قسم املنح واملس  دات امل لي  والقروض

تسعى جامعة القدس املفتوحة بشكل دؤوب على توفري املنح واملساعدات املالية للطلبة 

واجه هذش الفئة من طلبتنا  وساصة يف ظل احملتاجني يف اجلامعة  وتذليل العقبات املالية اليت ت

الظروف احلالية الصعبة اليت مير بها شعبنا الفلسطيين  ومن هنا دأبت عمادة شؤون الطلبة 

على إدارة هذش املنح ومتابعة تنفيذها  وذلي من خالل توفري نظام للمنح واملساعدات املالية 

ذش املساعدات  كما حرصت العمادة الداخلية واخلارجية  وأوجدات آليات ومعايري تضبط ه

على تطوير هذش اآلليات لتتوافق مع إجراءات اجلودة. وذلي من خالل ضبطها لجموعة من 

األنظمة والقوانني اخلاصة بكل منحة وحوسبتها بشكل كامل  ومرورها بآليتني للمسح 

مباشرة  ويقوم قسم  االجتماعي أوالهما تستند إىل معايري ىوسبة  والثانية إىل عيارات ميدانية

املنح واملساعدات املالية يف العمادة لتابعة وتدقيق ملفات املنح الداخلية واخلارجية  وحوسبتها 

 بشكل يضمن وصول هذش املنح للطلبة املستحقني بدقة وشفافية.

 أقس م شؤور الطلب  يف الفروع

لتعليمية  من خالل حثل هذش األقسام انعكاسًا ألنشطة العمادة ميدانيًا يف الفروع ا

تنفيذها للمهام املوكلة بالعمادة  يف كافة جماالتهاك متابعة اخلرجيني  واألنشطة الطالبية  

 واملنح واملساعدات املالية.

 املس  دات امل لي  واملنح والقروض

تسعى اجلامعة بكل الوسائل املمكنة إىل توفري املنح واملساعدات املالية للطلبة احملتاجني 

امعة  وتذليل العقبات املالية اليت تواجه هذش الفئة من طلبتنا  وخاصًة يف ظل الظروف يف اجل

احلالية الصعبة اليت مير بها شعبنا الفلسطيين  وذلي من خالل توفري نظام للمنح واملساعدات 
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املالية الداخلية واخلارجية  وإجياد آليات ومعايري تضبط هذش املساعدات  وسعيها الدائم 

بشكل مستمر لتتوافق مع إجراءات اجلودة املعتمدة  ولتضمن  اهذش اآلليات وحوسبته لتطوير

 .وصول هذش املنح للطلبة املستحقني بدقة وشفافية

 تقسم املساعدات املقدمة إىل الطلبة إىل  ال ة أنواع رئيسة  وهيك

ة خارجيززوك وهززي مززنح دراسززية داخليززة )تصززرف مززن مواعنززة اجلامعززة(        املززنح واإلعفززاءات  -

 .)تصرف من خارج مواعنة اجلامعة(

ك وهي قروض دراسية مقدمة من صندوا إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي يف القروض -

فلسطني  واليت يستفيد منها الطالب يف تسديد جزء من قسزطه اجلزامعي  ويقزوم بتسزديد     

 .شأنهذش القروض وفقًا لآللية احملددة واملعتمدة من قبل إدارة الصندوا يف هذا ال

إىل قسزطني   الرسوم املستحقة عليزه   تقسيطيوفر هذا النظام للطالب إمكانية  :التقسيط -

القسزط الثزاني قبزل بدايزة الفصزل      عند بدأ عملية التسجيل  ويتوجب عليه دفزع   يسدد األول

شهر واحد مزن نهايزة الفصزل الدراسزي نفسزه  وحيزق للطالزب املقسزط التقزدم ألي          ب الالحق

 يد قسطه الثاني.مساعدة خارجية لتسد

 وتقسم املنح واإلعفاءات املقدمة للطلبة يف اجلامعة إىل قسمنيك

وهي املنح املقدمة للطلبة احملتاجني من ميزانية اجلامعة  وختضع هذش  أواًلك املنح الداخليةك

املنح جملموعة من الشرو  واملعايري اخلاصة بكل منحة  ومنها املنح اآلتية ) منحة صندوا 

تاج  منح األخوة  منحة األعواج  منح التفوا  منحة أبناء وعوجات الشهداء  منحة الطالب احمل

 مرضى الثالسيميا واايموفيليا  منحة الطلبة ذوي اإلعاقة(  وغريها من املنح الداخلية األخرى. 

 وهي املنح املقدمة للطلبة احملتاجني من خارج ميزانية اجلامعة  وتقدم  انيَاك املنح اخلارجيةك

هذش املنح من جهات ومؤسسات داخلية وخارجية  وختضع هذش املنح للشرو  واملعايري اليت 

تضعها اجلهة املاحنة. ومن أهم هذش املنح ) منحة تأهيل األسرى واحملررين  منحة اللجنة القطرية 

الدائمة لدعم القدس  منحة اجلمعية اخلريية املتحدة لألراضي املقدسة(  وغريها من املنح 

 خرى.األ

 ملزيد من املعلومات يف الرابط األتيك 

http://www.qou.edu/arabic/studentsAffiars/pdfFiles/helpMechanism.pdf 

لعامة املعمول بها يف للطلبة ضمن األنظمة ا املنح واالعفاءات والقروض والتقسيطتقدم 

 مؤسسات التعليم العالي الفلسطيين ومنها جامعة القدس املفتوحة  وهي كاآلتيك

إذا مززارس الطالززب نظززام التقسززيط فيجززوع لززه التقززدم ألي مسززاعدة خارجيززة أخززرى لتسززديد   .1

 قسطه الثاني.

http://www.qou.edu/arabic/studentsAffiars/pdfFiles/helpMechanism.pdf
http://www.qou.edu/arabic/studentsAffiars/pdfFiles/helpMechanism.pdf
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كية من %( أو السلو60ال يستفيد الطالب الواقع حتت العقوبة األكادميية )املعدل أقل من  .2

 أي منها إذا كانت العقوبة سارية يف الفصل الدراسي الذي رشح فيه للمساعدة.

ال يستفيد الطالب املستجد )فصل أول( من أي مزن هزذش املسزاعدات إال يف حالزة منحزة أبنزاء        .3

الشهداء  منحة عضو جملس اجلامعة  ومنحة عضو جملس األمنزاء  ومنحزة أبنزاء العزاملني     

 أو أي منحة خارجية.  يف اجلامعة وعوجاتهم

ال جيوع أن جيمع الطالزب بزني أي مسزاعدتني مزن هزذش املسزاعدات يف فصزل دراسزي واحزد            .4

ويف حال حصول ذلي خيري الطالب بني احداهما  باستثناء قروض الرسوم الدراسية املقدمة 

من صزندوا اإلقزراض يف وعارة الرتبيزة والتعلزيم العزالي  وذلزي باعتبارهزا قروضزًا يسزتوجب          

 .لى الطالب سدادها وفقًا آللية التسديد احملددة من قبل الصندواع

  اسززتنكف يف الفصززل الززذي رشززح فيززه للمنحززة  ال يسززتفيد مززن هززذش املسززاعدات أي طالززب   .5

 ويستثنى من ذلي املنح اخلارجية حيي ختضع هذش املنح للشرو  اخلاصة باجلهة املاحنة.

 تغطي رسوم الساعات املكتبية.املنح الداخلية املقدمة من مواعنة اجلامعة ال  .6

جيب اإلعالن الطلبة من قبل اإلدارة ومن خزالل رئزيس قسزم شزؤون الطلبزة عزن أي مزن هزذش          .7

  إضززافة املسززاعدات بشززكل واضززح وقبززل مززدة كافيززة ليتسززنى للززراغبني ترشززيح أنفسززهم   

 لإلعالن عنها على صفحة اجلامعة الرئيسة.

الل إدارة الفززرع/ املركززز الدراسززي بعززد  ترفززع الرتشززيحات إىل عمززادة شززؤون الطلبززة مززن خزز  .8

اعتمادهزا وتوقيعهزا مزن اللجنززة املختصزة الزيت يكززون جملزس الطلبزة ممززثاًل فيهزا مزن خززالل          

 منسق اللجنة االجتماعية أو من ينوب عنه.

مزن الرسزوم وال يزتم تقزديم مبلزغ       بإعفزاء  يتم تقديم املساعدات كاإلعفاء بأشكااا كافة  .9

ل وصول خمصصزاتها بعزد انتهزاء مزدة التسزجيل ترصزد للمسزتفيد        من املال للطالب  ويف حا

للتسجيل للفصل القادم ويتم إفادته بو يقة مالية رمسية تثبت حقه صادرة عن قسم احملاسبة 

يف الفززرع/ املركززز  وال تنطبززق آليززة الرتصززيد علززى املززنح الداخليززة الززيت تقززدم مززن اجلامعززة   

 حة األخوة  األعواج  وأبناء الشهداء .....(.وتطرح للمستفيد قبل فرتة التسجيل مثل )من

إدخااززا إىل ملزف الطالززب املززالي  بترصزد املبززالغ اخلاصزة باملسززاعدات املاليززة املقدمزة للطلبززة     .10

ويززتم ذلززي مززن خززالل الباحززي االجتمززاعي بعززد اعتمززاد املسززاعدة مززن   النظززام احملوسززبعلززى 

 .اجلهة املعنية

بنزاءا علزى وضزعه األكزادميي يف حينزه  وبنزاءا علزى        مينح الطالب املساعدة املالية املخصصزة   .11

 وضعه القائم.

هززذش املسززاعدات يكززون العمززل بهززا خززالل الفصززلني األول والثززاني وال تطبززق بززأي حززال مززن      .12

األحوال خالل الدورة الصيفية باستثناء منحة تأهيل األسرى واحملررين  واليت يستثنى منهزا  
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اخلارجية اليت تشرت  من خالاا اجلهة املاحنزة   باإلضافة إىل بعض املنح  مساهمة اجلامعة

أن تكون إفزادة الطلبزة مزن املنحزة علزى الزدورة الصزيفية  حيزي يرفزع هزذا الطلزب بشزكل             

 رمسي لرئيس اجلامعة ألخذ املوافقة واإلعتماد وتعميمه على الفروع املعنية.

 كيف ميكن للطالب اإلستفادة من هذش املنح؟

 فادة من هذش املنحكأواَلك طريقة الرتشح لالست

يتوجب على الطالب الذي يرغب بالرتشح اذش املنحة  متابعة اإلعالنات اخلاصة بالرتشح  

للمنح على حسابه االلكرتوني على البوابة األكادميية  أو من خالل لوحة اإلعالنات املخصصة 

يلتحق به  املركز الدراسي الذي  /لذلي  ومن  م عليه مراجعة قسم شؤون الطلبة يف الفرع

اخلاص باملنحة مع ضرورة إرفاا األوراا الثبوتية الالعمة اليت  طلب الرتشح اإللكرتونيوتعبئة 

 .تؤكد صحة البيانات املدرجة يف الطلب

  انيَاك كيفية إختيار الطلبة املستفيدينك

 بتدقيقحتدد قوائم الطلبة املستفيدين بعد قيام الباحي االجتماعي يف قسم شؤون الطلبة 

  وذلي من خالل استعراض هذش الطلبات املرشحني الرتشح اإللكرتوني اخلاصة بالطلبة لباتط

 االلكرتونية حبسب نوع كل منحة ع  النظام احملوسب اخلاص باملنح واملساعدات املالية 

ومقارنتها باألوراا الثبوتية   يف االستمارة االلكرتونيةوالتأكد من صحة املعلومات املدرجة 

حيي يقوم النظام احملوسب بتحديد الطلبة املستفيدين  وذلي من خالل  فقها الطالب اليت ير

امكانية افادة الطالب املرشح من  حتدد جمموعة من معايري احلاجة املدروسة بعناية  واليت

ويقوم بعدها الباحي  .عدمها  وذلي بناءا على الشرو  اخلاصة باملنحة اليت ترشح اا الطالب

 .صدار تقرير الكرتوني يشمل القائمة النهائية للطلبة املستفيديناالجتماعي با

  الثًاك طريقة إفادة الطلبة املستفيدين من املنحك

يقوم الباحي االجتماعي بادخال املنحة على احلساب االلكرتوني اخلاص بالطالب 

ساب املستفيد على النظام احملوسب اخلاص باملنح واملساعدات املالية  حيي تظهر على ح

الطالب االلكرتوني على البوابة االكادميية  ليقوم بدورش باستخراج نسخة مطبوعة من إشعار 

 .الدفع والقيام بباقي االجراءات اخلاصة بعملية التسجيل

 أنواع املنح و املساعدات الداخلية اليت تقدمها اجلامعةك 

 منحة صندوا الطالب احملتاجك .1
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أهم املنح الداخلية اليت تقدمها اجلامعة لطالبها تعد منحة صندوا الطالب احملتاج من 

 ة( طالب سنويًا  وتقسم هذش املنح,00014احملتاجني  حيي يستفيد من هذش ما ال يقل عن )

  الث فئات هي كاآلتيكإىل 

 .( ساعات معتمدة9الفئة األوىلك وتغطي رسوم ) -

 ( ساعات معتمدة.6الفئة الثانيةك وتغطي رسوم ) -

 ( ساعات معتمدة.4تغطي رسوم )الفئة الثالثةك و -

وقد أولت عمادة شؤون الطلبة اذش املنحة اهتمامًا خاصًا  وذلي خلصوصية هذش املنحة 

باعتبارها مفتوحة أمام عيع الطلبة الذين يرغبون بالرتشح اا  وذلي بكونها ختضع فقط 

ام قسم املنح واملساعدات للشرو  العامة للمنح واملساعدات املالية  وتتوجيًا اذا االهتمام فقد ق

املالية والقروض وبالتنسيق مع األخوة امل جمني يف مركز تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف 

اجلامعة بإعداد نظام مسح إلكرتوني خمصص اذا الشأن  حيي يفرغ من خالله استمارات 

لبة املستفيدين وقيمة املنحة  وفقًا ملعايري ىددة ومدروسة بعناية  حتدد من خالله قوائم الط

البيانات املدخلة من قبل الطالب  إىلاإلفادة لكل منهم بشكل الكرتوني  وذلي استنادًا 

املرشح يف استمارة املنحة  حيي يعد هذا التقرير مؤشرًا حقيقيًا يساهم يف حتديد الطلبة 

 احملتاجني اذش املنحة.

بهذش االستمارات  وذلي من  وتكتمل هذش اآللية بالتقصي عن صحة البيانات اخلاصة

خالل عملية املسح امليداني احلقيقي لعينات عشوائية من الطلبة املرشحني  واليت يقوم بها 

باحي اجتماعي متخصص بهدف الوقوف على وضعهم االقتصادي والتأكد من حاجتهم اذش 

 .املساعدة

 آلية التعامل مع هذش املنحةك

شؤون الطلبة يف كل فرع/ مركز دراسي بزاإلعالن   اإلعالن عن الرتشح للمنحةك يقوم قسم .1

للطالب عن املنحة من خالل لوحة اإلعالنات/ إرسال رسالة إلكرتونيزة إىل حسزاب الطالزب    

 على البوابة األكادميية.

اسزتمارة الرتشزح   تعبئة االستمارة اخلاصة باملنحةك يقوم الطالب الذي يرغزب بالرتشزح بتعبئزة     .2

كافززة األوراا الثبوتيززة املطلوبززة  الززيت تؤكززد صززحة البيانززات وإرفززاا  للمنحززة اإللكرتونززي

 املدرجة يف استمارة املنحة. 

علزززى النظزززام احملوسزززبك يقزززوم الباحزززي اإلجتمزززاعي  االلكرتونيزززة االسزززتمارات اسززتعراض   .3

تفريززغ ذلززي عزز  شاشززة تسززمى "اخلاصززة باإلسززتمارات االلكرتونيززة  و بيانززاتال بإسززتعراض

 مناذج املسح".
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االسززتمارات املطابقزة للمعززايري لدراسززتها   بتحديزد يززدانيك يقزوم الباحززي اإلجتمززاعي  املسزح امل  .4

وتنفيذ مسح اجتماعي حقيقي يبني واقع احلاجزة لكزل طالزب مزن خزالل الزيزارات امليدانيزة        

لعينزة عشززوائية مززن الطلبززة املرشززحني  واتبززاع وسزائل أخززرى كززإجراء اتصززاالت هاتفيززة مززع   

حتقق أخرى تساعد يف التأكد من صزحة البيانزات الزيت يقزوم      اجملالس احمللية  وأية وسائل

 الطلبة بإدراجها يف االستمارة. 

 منحة األخوة واألعواجك .2

إستكمااًل لدورها الرائد يف رعاية الطلبة وتذليل كافة الصعاب اليت حتول دون 

م استمرارهم يف طلب العلم وحتصيله  وخنص بالذكر هنا العوائق املالية واليت تشكل اا

األك  ألي طالب علم  وخاصًة يف ظل الظروف االقتصادية الصعبة اليت مير بها شعبنا 

تقدم اجلامعة منحًا للطلبة األخوة واألعواج امللتحقني فيها  وكان اذش املنح أ ر والفلسطيين  

كبري يف نفوس هؤالء الطلبة  ويف نفوس ذويهم ولوال وجود مثل هذش املساعدات حلالت الظروف 

 .القتصادية الصعبة لعدد كبري من هؤالء الطلبة من استكماام ملسريتهم التعليميةا

 منحة األخوةك .أ 

تقدم اجلامعة منحًا للطلبة األخوة الذين يعيشون حتت سقف واحد ويدرسون يف جامعة  

   وتقسم هذش املنحة إىل  ال ة فئات وهي كاآلتيكالقدس املفتوحة ) يف الفرع نفسه(

 %( من الساعات ااملعتمدة.50وتغطي رسوم ) الفئة األوىلك -

 %( من الساعات ااملعتمدة.35الفئة الثانيةك وتغطي رسوم ) -

 %( من الساعات ااملعتمدة.25الفئة الثالثةك وتغطي رسوم ) -

 مالحظات مهمة حول منحة األخوةك

يتوجززب علززى كافززة الطلبززة الززراغبني بالرتشززح ملنحززة األخززوة القيززام بتعبئززة طلززب الرتشززح           -

ويف حزال  إللكرتوني  وذلي من خالل قيام كل أخ بتعبئة طلب الرتشح بشزكل منفصزل    ا

قيام أخ واحد من األخوين فقزط بتعبزة الطلزب  ال ينظزر للطلزب إلكرتونيزًا  وبالتزالي يفقزد         

 األخوين حقهما يف اإلستفادة من هذش املنحة.

بوتيزززة  لزززا فيهزززا  يتوجزززب علزززى الطلبزززة املرشزززحني ازززذش املنحزززة تسزززليم كافزززة األوراا الث     -

مشروحات العزوبيزة املعتمزدة مزن احملكمزة الشزرعية حسزب األصزول )أو الكنيسزة للطلبزة          

 املسيحيني(  ويف حال عدم إرفاا هذش املشروحات ال ينظر يف هذا الطلب  ويعت  الغيًا.

ثاًل يفقد الطالب عالمة أي معيار يف حال عدم إرفاا األوراا الثبوتية املعزعة ازذا املعيزار  مز    -

يف حال كان مسكن الطالب املرشح )مستأجر( وقام الطالب بإختيار ملعيار وضع السكن 
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)إجيززار(  يتوجززب إحضززار صززورة عززن عقززد اإلجيززار  ليززتمكن مززن احلصززول علززى العالمززة    

 اخلاصة بهذا املعيار.

ال يسزززتفيد أي طالزززب مزززن املنحزززة يف حزززال مل حيصزززل علزززى احلزززد األدنزززى لعالمزززة املسزززح        -

واليت حتدد بشكل إلكرتوني بناءا على العالمة اليت حصزل عليهزا بعزد قيامزه     االجتماعي  

 بتعبئة طلب الرتشح اإللكرتوني  واحضار األوراا الثبوتية املعزعة للطلب.

 ال ميكن تغيري فئة اإلستفادة اليت حصل عليها الطالب إىل أي فئة أخرى ألي سبب كان. -

 منحة األعواجك .ب 

ج وعوجته( امللتحقني يف اجلامعة ومقدار هذش املنحة ما نسبته تقدم للطلبة األعواج )الزو 

%( من رسوم الساعات املعتمدة اليت يسجلونها  وعلى الطالب تقديم صورة عن عقد الزواج 50)

لالستفادة من هذش املنحة  فضاًل عن إ بات أنه ال يعمل يف أي مهنة أو وظيفة لردود مالي  فإذا 

 كالهما فيستفيد/ فيستفيدا من املنحة.  بت ذلي ألي من الزوجني أو

 مالحظات هامة حول منحة األعواجك

%( 50يعفى كل من الزوجني الطلبة يف اجلامعة واملسجلني للفصل الدراسزي نفسزه بنسزبة )    .1

إذا  بززت باملسززح االجتمززاعي أن كليهمززا ال يعمززالن  وهززذش مسززؤولية تقززع علززى عززاتق شززؤون   

تأكيدها والتأكد منها ليتم إقرارها حسب النمزوذج  الطلبة وخاصة الباحي االجتماعي يف 

 املرفق واعتمادش من رئيس القسم.

إذا كان أحد الزوجني يعمل واآلخر ال يعمل  فيعفى فقزط الززوج / الزوجزة الزيت ال تعمزل /       .2

 ال يعمل.

 يتوجب على الزوجني تعبئة استمارة الرتشح االلكرتوني. .3

 عمالن.ال يعفى أي من الزوجني إذا كان كالهما ي .4

 يف حال وجود أكثر من عوجة فيطبق القرار على اجلميع ضمن املعايري يف البنود السابقة. .5

 آلية التعامل مع منحة األخوة واألعواجك

اإلعالن عن الرتشح للمنحةك يقوم قسم شؤون الطلبة يف كل فرع/ مركز دراسي بزاإلعالن   .1

إلكرتونيزة إىل حسزاب الطالزب     للطالب عن املنحة من خالل لوحة االعالنات/ ارسال رسالة

 على البوابة االكادميية. 

بتعبئززة اززذش املززنح  بالرتشززح  ونيرغبزز ينالززذالطلبززة تعبئززة االسززتمارة اخلاصززة باملنحززةك يقززوم     .2

لمنحة  وإرفاا كافة األوراا الثبوتية املطلوبة  واليت تؤكد صحة ل الستمارة االلكرتونيةا

خززالل الفززرتة احملززددة لززذلي ومززن مل ال يلتزززم    ذلززي والبيانززات املدرجززة يف اسززتمارة املنحززة    

 .باملوعد احملدد يفقد حقه يف الرتشح للمنحة لذلي الفصل
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 اسزززتعراضحتديزززد الطلبزززة املسزززتفيدين مزززن املنحزززةك بعزززد انتهزززاء الباحزززي االجتمزززاعي مزززن     .3

استمارات الطلبة املرشحني على نظام املسح اإلجتمزاعي اإللكرتونزي  يقزوم بطباعزة تقريزر      

بززة املسززتفيدين مززن النظززام احملوسززب  وتظهززر نتززائج هززذا التقريززر بنززاءا علززى النتيجززة          الطل

اإلعاليززة الززيت حصززل عليهززا الطالززب بعززد إخضززاعه للمعززايري احملززددة يف االسززتمارة  حيززي  

يكون لكل معيار وعن )درجة معينة(  حتدد قيمتها بناءا على أهمية هزذا املعيزار  ووضزعت    

 .عية  تضمن وصول هذش املساعدة ملستحقيهاهذش املعايري بدقة وموضو

 منحة أعضاء جملس الطلبةك .3

مينح كل عضو يف جملس الطلبة احمللي إعفاءًا كاماًل من الرسوم اجلامعية للساعات 

املعتمدة اليت يسجلها والكتب غري البديلة للمقررات اليت يسجلها يف ذلي الفصل بناءا على قرار 

اء من خالل قسم احملاسبة بعد تنسيب قائمة بأمساء أعضاء رئاسة اجلامعة ويتم هذا اإلجر

اجمللس وصورة إيصال التسجيل للمقررات اليت مت تسجيلها من خالل رئيس قسم شؤون الطلبة 

 واعتمادها من مدير الفرع/ املركز الدراسي.

 منحة أبناء/ عوجات الشهداءك .4

داء  وتغطي املنحة ما نسبته تقدم اجلامعة منحًا للطلبة امللتحقني فيها من أبناء الشه

من رسوم الساعات املعتمدة اليت يسجلها الطالب  وختضع للشرو  العامة للمنح  )%(100

والتعليم العالي يف كتابها بتاريخ  وعارة الرتبيةواملساعدات األخرى وقد جاءت بناءا على كتاب 

خ   وكتاب رئيس اجلامعة بتاري436/16/1748ذي الرقم وت ع/  23/4/1997

. وحنح اجلامعة اإلعفاء ألبناء الشهداء بناءا على الو يقة 3521/60ذي الرقم  1997/07/19

الصادرة عن مؤسسة رعاية اسر الشهداء واجلرحى املعتمدة من الوعارة اليت حرر للفرع/ املركز 

من خالل عمادة شؤون الطلبة وبشكل فصلي وعلى الطالب إحضار ورقة مشروحات عزوبية 

ااوية الشخصية  ويفقد أبناء الشهداء حقهم يف اإلعفاء إذا وقعوا حتت التحذير أو  وصورة عن

املراقبة األكادميية بسبب املعدل الرتاكمي  وتستأنف هذش املنحة لجرد تصويب الوضع 

األكادميي وإعالة هذا السبب حسب ما جاء يف كتاب وعير التعليم العالي كتعديل الحق  

د الطالب من اإلعفاء لرسوم الساعة الواحدة أكثر من مرة )يعفى حيي ال جيوع أن يستفي

الطالب فقط من الرسوم اليت تغطي عدد من الساعات يساوي عدد الساعات املطلوبة للتخرج 

ضمن برناجمه  ويستثنى فيها من شرو  املساعدات أنها تعطى للطالب منذ الفصل الدراسي 

 .(األول اللتحاقه باجلامعة

لق لنحة عوجات الشهداء  فقد اعتمدت بإعفاء كامل من رسوم الساعات أما فيما يتع

اليت يسجلها الطالب فصليًا وضمن آلية منحة أبناء الشهداء وذلي حسب قرار جملس التعليم 



 

58 

 

الذي ينص على " إعفاء عوجة الشهيد من  2/9/2004( بتاريخ 17العالي يف االجتماع رقم )

ر".  وعليه فإن على عوجة الشهيد الطالبة يف اجلامعة إحضار أقسا  اجلامعة ما مل تتزوج من آخ

كتاب خاص من مؤسسة رعاية اسر الشهداء واجلرحى/ وعارة الشؤون االجتماعية  وفصليًا 

  ويفقد الطالب حقه ع أو إقرار من احملكمة الشرعية أنها ال عالت أرملة الشهيدنورقة خلو موا

( عامًا  ويستثنى من هذا اإلجراء أرملة 24عمرش ) يف اإلستفادة من املنحة يف حال جتاوع

 الشهيد.

 منحة التفواك .5

تقديرًا من اجلامعة اذش الشرحية املميزة من طلبتها  عمدت اجلامعة على ختصيص    

ومسيت املنحة بهذا اإلسم ألنها حنح للمتفوقني يف دراستهم يف   منحة كاملة لطلبتها املتفوقني

عليهم شرو  اإلستفادة اخلاصة بها  وبدأ العمل بها ابتداء من الفصل اجلامعة  والذين تنطبق 

  وطورت آلية هذش املنحة ووسعت شرحية الطلبة املستفيدين منها  2004/2005األول لعام 

لتواكب التحديثات اليت طرأت على اجلامعة واملتمثلة يف عيادة عدد الطلبة امللتحقني يف كل 

 .ات جديدةختصص باإلضافة إلستحداث ختصص

 شرو  منحة التفواك

ختضع هذش املنحة جملموعة من الشرو  واملعايري اليت حيدد من خالاا قوائم الطلبة 

 املستفيدين  وشرو  املنحة هي كاآلتيك

أن يكون الطالب قد حصل على املعدل الرتاكمي األعلزى بزني الطلبزة يف التخصزص ضزمن       .1

 شريطة أال يقل تقديرش عن جيد جدًا.ال امج األكادميية اليت تطرحها اجلامعة  و

ساعة معتمدة علزى األقزل يف جامعزة القزدس     12) أن يكون الطالب قد أنهى بنجاح دراسة ) .2

 املفتوحة.

ساعات معتمدة على األقل يف الفصل الدراسي األخري الذي استحق  10)أن يسجل الطالب ) .3

 عليه املنحة.

الزب يف الفصزول السزابقة حتزى حصزوله      أن يكون معدل الساعات املعتمدة الزيت سزجلها الط   .4

 ساعات معتمدة فأكثر . 10)على املنحة )

 ختضع هذش املنحة للشرو  العامة للمنح واملساعدات املالية املقدمة للطلبة. .5

 كمنحة التفواقيمة 

تغطي املنحة كافة رسوم الساعات املعتمدة اليت سيسجلها املمنوح يف الفصل الدراسي 

نحة لفصل دراسي واحد يلي مباشرة الفصل الدراسي الذي حقق فيه التالي  وتكون فرتة امل
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الطالب التفوا الدراسي يف اجلامعة  وجتدد للطالب حبسب وضعه األكادميي ضمن شرو  

 املنحة.

 كمن منحة التفوا املستفيدين لبةآلية حتديد عدد الط

ن خالل عدد املركز الدراسي م /حيدد عدد املنح املخصصة للتخصص الواحد يف الفرع 

الطلبة امللتحقني بهذا التخصص يف الفصل الدراسي الذي حتدد بناءا عليه املنحة  وذلي حسب 

 اآلتيك

( طالززب 100( وحتززى )12تقززدم منحززة واحززدة للتخصززص يف الفززرع إذا بلززغ عززدد امللززتحقني ) .1

 وطالبة.

حتززى  ( و101تقززدم منحتززان ا نتززان للتخصززص الواحززد يف الفززرع إذا بلززغ عززدد امللززتحقني )          .2

 ( طالب وطالبة.500)

( 1000( وحتزى ) 501تقدم  الث منح للتخصص الواحد يف الفرع إذا بلزغ عزدد امللزتحقني )    .3

 طالب وطالبة.

 ( فأكثر.1001تقدم أربع منح للتخصص الواحد يف الفرع إذا بلغ عدد امللتحقني ) .4

 كمنحة التفواآلية التعامل مع 

 يف ل الدراسززي  يقززوم قسززم شززؤون الطلبززة   فززور اكتمززال نتززائج االمتحانززات النهائيززة للفصزز    .1

بإستخراج تقرير الطلبة املرشحني من النظام احملوسزب  وتدقيقزه والتأكزد    الفرع/ املركز 

 من توافق الطلبة املرشحني فيه مع الشرو  اخلاصة باملنحة.

يعلن قسم شؤون الطلبة عن عدد املنح املقدمة لكل ختصص يف الفرع/ املركز حبسزب مزا    .2

 قرة ضمن اإلعالن العام لنظام املساعدات املالية واملنح الذي توفرش اجلامعة.جاء يف الف

يقززوم قسززم شززؤون الطلبززة بتززدقيق الكشززوف حسززب شززرو  املنحززة وآلياتهززا وإعززداد قائمززة     .3

 املرشحني حسب نظام الرتشيح املعتمد حاليًا.

البززة املاليززة بعززد انتهززاء فززرتة التسززجيل للفصززل اجلديززد يتززوىل قسززم شززؤون الطلبززة برفززع املط    .4

للمنحزة إىل عمززادة شززؤون الطلبززة ملراجعتهززا ومتابعتهززا مززع الززدائرة املاليززة إلجززراءات الصززرف  

 املالي للمنحة حيي ترصد مستحقات كل طالب للتسجيل للفصل القادم بعد اعتماد املنحة.

وتقيم اجلامعة يف كل فرع حفاًل فصليًا لتكريم الطلبة املتفوقني حسب شرو  ومعايري 

فوا  يتم من خالل هذا احلفل تقديم شهادة تكريم لكل طالب متفوا إضافة إىل إشعار الت

 إستالم باملنحة للفصل الدراسي القادم.

 منحة الطلبة ذوي االعاقةك .6
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حرصت اجلامعة على رعاية الطلبة ذوي اإلعاقة  وخصصت ام البيئة والتسهيالت الالعمة 

على توفري عيع مستلزماتهم واحتياجاتهم يف  يف كثري من الفروع املنشأة قدميًا  وحرصت

املباني اليت تقوم بإنشائها حاليًا  اليت من شأنها أن تساعدهم على التفاعل والتناغم مع عمالئهم 

واستكمااًل اذش الرعاية فقد خصصت  .حتصيلهم العلمي من جهة أخرىتطوير و  من جهة

العاقة املسجلني يف اجلامعة  وذلي بناءا على اجلامعة منحًة دراسيًة كاملة لكافة الطلبة ذوي ا

  حيي عدل شر  املنحة 29/8/2012" بتاريخ 120توصية اجمللس األكادميي يف توصيته "

حبيي يكون شر  احلصول على املنحة مرتبط بتحصيل الطالب يف اجلامعة وليس قبل ذلي  

ي فصلي ال يقل عن ويكون شر  احلصول على املنحة هو أن حيصل الطالب على معدل تراكم

%( فأعلى. حيي 60%(  باستثناء الطلبة من ذوي اإلعاقة السمعية فيقتصر ام على معدل )65)

( بتاريخ 421جاءت هذش التوصية تعدياًل على ما ورد قي قرار اجمللس املصغر يف جلسته رقم )

نحة  لذي كان ينص على منح ضرورة حتقق شرطني للطالب املستفيد من املا  2011/10/10

%(  وأما الشر  الثاني 50حبيي كان الشر  األول أن تكون نسبة إعاقة الطالب ال تقل عن )

 %( فأعلى.70فهو أن يكون معدل الثانوية العامة للطالب املرشح )

وتغطي هذش املنحة كل رسوم الساعات اليت يسجلها الطالب يف أي فصل من الفصول  

قًا للشرو  اخلاصة باملنحة باالضافة للشرو  العامة خالل فرتة دراسته يف اجلامعة  وذلي وف

للمنح الداخلية املعمول بها يف اجلامعة  وعلى املرشح إحضار كتاب من االحتاد العام للمعاقني 

 يفيد برتشيح االحتاد حلالته.

 منحة أعضاء جملس األمناءك  .7

ام دراسي حيق لكل عضو من أعضاء جملس اجلامعة ترشيح طلبة سنويًا مع بداية كل ع

)وجيوع أن يكون املرشح طالبًا مستجدًا أو قدميًا(  لالستفادة من هذش املنحة اليت تغطي رسوم 

من رسوم الساعات اليت يسجلها املستفيد  ويتم الرتشيح  %(100املرشح فصليًا بإعفاء مقدارش )

فرع اليت يوضح فيه اسم الطالب وال رئيس اجلامعةبناءا على كتاب خطي من عضو اجمللس إىل 

التحق بها  ليتم مطابقة املرشح للشرو  واآللية ومن  م اعتمادش.  وتستمر هذش املنحة للطالب 

حتى خترجه ما دام غري خمالف لشرو  املساعدات الواردة يف هذا الكتاب  وهذش مسؤولية 

.  قسم شؤون الطلبة للمصادقة على استمرار املنح أو عدمه حسب النظام قبل اعتمادها فصليًا

  31/7/2006( بتاريخ 219وقد وردت هذش املنحة بقرار من جملس اجلامعة يف جلسته رقم )

%( يف أي فصل 60بأن الطالب يفقد حقه نهائيًا يف حال تدنى معدله الرتاكمي عم )نود اإلشارة 

 من الفصول  وال حيق له الرتشح لنفس املنحة مرة أخرى.
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 منحة أعضاء جملس اجلامعةك .8

من أعضاء جملس اجلامعة ترشيح طالب واحد سنويًا مع بداية كل عام  حيق لكل عضو

دراسي )وجيوع أن يكون املرشح طالبًا مستجدًا أو قدميًا(  لالستفادة من هذش املنحة اليت 

%(  من رسوم الساعات اليت يسجلها املستفيد  100تغطي رسوم املرشح فصليًا بإعفاء مقدارش )

يوضح فيه اسم  رئاسة اجلامعةب خطي من عضو اجمللس إىل ويتم الرتشيح بناءا على كتا

الطالب والفرع اليت التحق به  ليتم مطابقة املرشح للشرو  واآللية ومن  م اعتمادش. وتستمر 

هذش املنحة للطالب حتى خترجه ما دام غري خمالف لشرو  املساعدات الواردة يف هذا الكتاب  

قة على استمرار املنح أو عدمه حسب النظام قبل وهذش مسؤولية قسم شؤون الطلبة للمصاد

( بتاريخ 135اعتمادها فصليًا. وقد وردت هذش املنحة بقرار من جملس اجلامعة يف جلسته رقم )

بأن الطالب يفقد حقه نهائيًا يف حال تدنى معدله الرتاكمي عم . نود اإلشارة 2002/06/01

 لنفس املنحة مرة أخرى.%( يف أي فصل من الفصول  وال حيق له الرتشح 60)

 إعفاء أبناء العاملني وأعواجهم وعوجاتهمك .9

تقدم اجلامعة منحًا ألبناء املوظفني امللتحقني يف اجلامعة وذلي بناءا على قرار اجمللس 

   وذلي حسب اآلتيك2002/01/07( بتاريخ 11املصغر يف جلسة رقم )

يف اجلامعزة يف حزال تززامنهم كمزا      يعفى أبناء املوظفني من رسوم الساعات املعتمدة للتعلزيم  .1

 يليك

 يعفى االبن األول إعفاءًا كاماًل. -

 %.75يعفى االبن الثاني بنسبة  -

 %.50يعفى االبن الثالي بنسبة  -

 %.25يعفى االبن الرابع بنسبة  -

( %50)املوظفة بنسبة كما تقدم اجلامعة إعفاءا للزوج الطالب أو الزوجة الطالبة للموظف/

عتمدة  ويراجع وضع الطرف املعفى كل فصل دراسي بهدف تقرير من رسوم الساعات امل

وقد أقرت  استمرار اإلعفاء حسب الشرو  الواردة يف مقدمة هذا الكتاب لتقديم املساعدات.

ووضحت يف اجللسة   2002/04/24( بتاريخ 17هذش البنود يف جلسة اجمللس املصغر رقم )

 الثالثة حبيي أضيف إليهاك

 ناء املوظف املثبت يف اجلامعة أو املعني بعقد سنوي.مينح اإلعفاء ألب -

 مينح اإلعفاء ألبناء املوظف املعني حتت التجربة فقط إذا كان التعيني ملدة سنة على األقل. -

 مينح اإلعفاء لألبناء غري املتزوجني فقط. -
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من  خيضع األبناء لشرو  استمرارية املنح واملساعدات املعمول بها والواردة يف هذا الكتاب -

 خالل رقابة ومتابعة شؤون الطلبة يف الفرع / املركز فصليًا قبل إفادة الطالب منها.

 منح وعارة الرتبية والتعليم العالي الفلسطيينك  .11

هي منح تقدمها وعارة الرتبية والتعليم العالي من اجلامعات الفلسطينية للطلبة املتفوقني يف 

نحة كاملة  عشرون منها خمصصة للفروع يف ( م30الثانوية العامة  حيي تقدم اجلامعة )

الضفة الغربية  والباقي خمصصة للفروع يف قطاع غزة  حيي عدلت بقرار من رئاسة اجلامعة 

( منحة 25. بعد أن كانت )9/1935/03يف الكتاب ذي الرقم  10/8/2003بتاريخ 

وراا الثبوتية الالعمة  سابقًا. ويقوم الطلبة املرشحون بتعبئة طلبات الرتشح للمنحة  وإرفاا األ

وترسل من خالل عمادة شؤون الطلبة لوعارة الرتبية والتعليم العالي  لتقوم بدورها بتحديد قوائم 

الطلبة املستفيدين وفقًا للشرو  واملعايري اخلاصة باملنحة. وتغطي هذش املنحة رسوم الساعات 

أن ال يقل معدله الرتاكمي  املعتمدة فقط  وهي مستمرة حلني خترج الطالب املستفيد شريطة

 .عن درجة )جيد(

 منحة مرضى الثالسيميا واايموفيلياك .11

لقد أولت اجلامعة إهتمامًا كبريًا بالفئات اخلاصة من الطلبة امللتحقني كالطلبة املصابني 

لرض الثالسيميا واايموفيليا  ووفرت ام البيئة املناسبة ضمن االمكانات املتاحة بهدف 

وتوج هذا االهتمام يف تقديم اجلامعة للطلبة  .تهم يف اكمال دراستهم اجلامعيةدجمهم ومساعد

املصابني لرض الثالسيميا واايموفيليا منحًة دراسيًة كاملًة تغطي رسوم الساعات اليت 

يسجلها الطالب يف أي فصل من الفصول خالل فرتة دراسته يف اجلامعة  لا يتوافق مع الشرو  

خلية املعمول بها يف اجلامعة  وذلي تطبيقًا لقرار جملس اجلامعة يف جلسته رقم العامة للمنح الدا

 .6/12/2010( املنعقدة بتاريخ 373)

ويشرت  على الطالب املستفيد من املنحة إحضار تقريرًا طبيًا معتمدًا  وملرة واحدة  يو ق 

 ي من ذويه.فيه بأن الطالب مصاب بهذا املرض  حيي أن املنحة تقدم للمريض وليس أل

وكان اذش املنحة أ ر إجيابي كبري يف نفوس الطلبة املصابني  لدورها يف حتفيزهم 

وتشجيعهم على إكمال دراسيتهم اجلامعية  وحرصت على متابعتهم بشكل دائم  وتقديم 

 .الدعم املعنوي واإلرشادي ام  ليأخذوا دورهم الطبيعي يف خدمة جمتمعهم

 كمنحة تأهيل األسرى احملررين .12

تقدم وعارة شؤون األسرى احملررين دعمًا ماليًا للطلبة األسرى ضمن شرو  وأنظمة خاصة 

بالوعارة وتغطي نسب خمتلفة من الرسوم اجلامعية الطالب املستفيد وحسب اآلتي  وهذش الفئة 
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من املنحة ال ختضع للشرو  واألنظمة الواردة يف هذش اآللية  إمنا ختضع للشرو  اليت حتددها 

ة شؤون األسرى احملررين وعليهم مسؤولية متابعة استمراريتها أو عدمه. وتساهم اجلامعة وعار

%( حبيي تضاف إىل النسبة اليت 25بعدد من املنح اؤالء املستفيدين من ال نامج ونسبتها )

يقدمها ال نامج للطالب.  ويتم ذلي بعد تقديم الطالب املستفيد من املنحة لطلب خاص إىل 

لبة ع  استمارة خاصة متوفرة لدى شؤون الطلبة ليتم دراسته االستمارات يف عمادة شؤون الط

شؤون الطلبة طبقًا ملعايري ومقاييس تستند إىل معطيات االستمارة والتوعيع اجلغرايف للمنحة 

وتوصية شؤون الطلبة يف الفرع حيي لن ينظر يف أي استمارة خيلو من تعليق شؤون الطلبة يف 

%( لشرو  وأنظمة إضافية فضاًل عن الواردة يف امللف 25كز  وختضع نسبة الز )الفرع/ املر

وتقدم الوعارة فصليًا كشفًا إعاليًا بالطلبة املستفيدين من املنحة  ليتم إدخاام على نظام املنح 

 واملساعدات املالية يف اجلامعة بعد تدقيق الشرو  اليت حددتها الوعارة.

 صندوا اإلقراض املركزيك .13

يقدم صندوا إقراض الطلبة يف مؤسسات التعليم العالي يف فلسطني قروضًا مسرتدة للطلبة 

الستكمال دراستهم اجلامعية فصليًا  وتعت  قروض الرسوم الدراسية إحدى املساعدات املالية 

املقدمة للطلبة من جهات خارجية  وتقدم للطلبة من خالل صندوا اإلقراض يف وعارة الرتبية 

العالي  ويستدعي ذلي منا تشجيع الطلبة وحتفيزهم لإلستفادة من هذش املخصصات  والتعليم

 بكل الوسائل املتاحة  وبتعاون مع جملس الطلبة أيضًا.

 الشرو  الواجب توفرها يف الطلبة الراغبني يف الرتشح للقروضك 

 أن يكون املتقدم طالبا منتظما يف اجلامعة وىتاجا من الناحية املادية.   .1

 يكون قد اجتاع بنجاح فصال دراسيا على األقل.أن  .2

 .(%60) أن ال يقل املعدل الرتاكمي للطالب عن .3

أن ال يكون الطالب مستفيدًا أو حاصال على منحة جامعية أو منحة تفوا أو مساعدة ماليزة   .4

 % من رسومه(.50من أي مصدر آخر )تزيد عن 

معتمززدة  يف فصززل الرتشزززح   (  سززاعة  12أن يكززون الطالززب املرشززح مسززجاًل علززى األقززل )       .5

 لالستفادة من القرض.

دينار أردني بأي حزال   (1000)ال تتجاوع قيمة القرض أو املساعدة اليت تقدمها الوعارة عن  .6

مززن األحززوال للطالززب الواحززد يف الفصززل الدراسززي الواحززد )احلززد األعلززى لنسززبة القززرض أو   

 من رسوم الطالب.  %(75)املساعدة 

 لرسوم الدراسيةكآلية التعامل مع قروض ا

 يقوم الطالب بتعبئة طلب الرتشح االلكرتوني ع  املوقع االلكرتوني لصندوا االقراض. .1
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يدقق الطلب ويعتمزد مزن قبزل قسزم شزؤون الطلبزة يف الفزرع/ املركزز الدراسزي  ويرفزق بزه             .2

 األوراا الثبوتية الالعمة.

ي وفقززًا ملعززايري احلاجززة يقزوم األخززوة يف صززندوا اإلقزراض باختيززار الطلبززة املسززتفيدين  وذلز    .3

 املعمول بها يف الصندوا.

يقوم الطالب املستفيد بتوقيع علزى الكمبيالزة وعلزى إشزعار الزدفع اخلزاص بزالقرض والزذي          .4

 %( من قيمة القرض.16يشكل ما نسبته )

 تقوم عمادة شؤون الطلبة بإدخال القروض يف حسابات الطلبة املستفيدين بشكل مركزي. .5

عارات الزدفع للزوعارة بعزد وصزواا للعمزادة موقعزة وخمتومزة حبسزب         ترسل الكمبيزاالت وإشز   .6

 األصول والشرو  احملددة من قبل الوعارة.

 آلية تسديزد القزروضك

أقر صندوا اإلقراض آليات لتسديد قروض الرسوم الدرسية اليت يستفيد منها الطالب 

قرض الطالب عند %( شهريًا من 4خالل فرتة إلتحاقه يف اجلامعة  حيي تسدد ما قيمتة )

%( من قيمة قرض الطالب 16حصوله على قرض طيلة أشهر الفصل الدراسي أي لا يعادل )

 ( أشهر.4باعتبار ان مدة الفصل الدراسي هي )

يتوجب على الطالب املقرتض عند التخرج احضار كفيل معتمد لدى الصندوا للتوقيع على 

الكمبياالت  حبيي يتعهد يف الطالب بسداد منوذج التعهد واإللتزام الصادر من برنامج إدارة 

كامل القروض بعد التخرج  وال يستطيع الطالب احلصول على شهاداته اجلامعية واستكمال 

 إجراءات التخرج  إال بعد توقيع هذا النموذج.

يتم جدولة بقية املبلغ بعد خترج الطالب وفق آلية مالية عمنية تتوافق مع الوضع االقتصادي 

 .لي حسب الشرائح املعتمدة للسداد الشهري من الطالب بعد خترجهللطالب  وذ

 نظام التقسيط للرسوم اجلامعيةك .14

( املنعقدة بتاريخ 115هو نظام صدر بناءا على قرار جملس اجلامعة يف جلسته رقم )

( 200103  األخذ باالعتبار التقسيط للرسوم اجلامعية للفصل الدراسي )2001/02/25

للطلبة احملتاجني وفق الشرو  اليت اتفق عليها بني عمادة شؤون الطلبة وجملس استثناءًا وعونًا 

الطلبة القطري  وقد اتفق يف الفصل الالحق وبقرار من رئيس اجلامعة أن يتم استمرار العمل 

لبدأ التقسيط ما دامت الظروف احلالية قائمة  وحيق للطالب االستفادة من نظام التقسيط  

عند  إىل قسطني  يسدد األولالرسوم املستحقة عليه  تقسيطلطالب إمكانية يوفر هذا النظام ل

شهر واحد من ب القسط الثاني قبل بداية الفصل الالحقبدأ عملية التسجيل  ويتوجب عليه دفع 
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نهاية الفصل الدراسي نفسه  وحيق للطالب املقسط التقدم ألي مساعدة خارجية لتسديد قسطه 

 واآللية التاليةك وذلي ضمن الشرو   الثاني

 أن ال يكون املستفيد واقعًا حتت أي عقوبة أكادميية أو سلوكية. .1

 أن ال يكون مستفيدًا أو حاصاًل على أي منحة داخلية. .2

 ( ساعات معتمدة.9أن يكون عدد الساعات اليت سجلها للفصل ال يقل عن ) .3

 ( ساعة معتمدة فأكثر.12أن يكون قد أكمل بنجاح ) .4

 .%(60لرتاكمي عن )أن ال يقل معدله ا .5

أن يقوم الطالب بتسديد نصف الرسوم املسزتحقة عليزه علزى األقزل عنزد التسزجيل ويزتم دفزع          .6

 الباقي دفعة واحدة حتى ما قبل شهر واحد من نهاية الفصل الدراسي نفسه.

 يف حال عدم سداد الطالب للدفعة الثانية حيرم من التسجيل للفصول الدراسية اليت تليه. .7

 ية اليت حر ع  اجلامعةك املنح اخلارج .15

 آلية املنح واملساعدات اخلارجية املقدمة للطلبة احملتاجني يف اجلامعةك

تتقدم جامعة القدس املفتوحة ممثلة برئيسها بالشكر والعرفان إىل كل من ساهم يف  

أبناء  تذليل العقبات املالية اليت تواجه العديد من طلبتنا يف ظل الظروف احلالية اليت يعاني منها

شعبنا الفلسطيين  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 وتتمثل 

 يف إحدى الطريقتنيك

اجلامعة بدورها باختيار  ترصد اجلهة املاحنة املبلغ يف حساب اجلامعة  وتقوم األوىلك

الطلبة الذين سيتم إفادتهم من املبلغ حسب معايري املساعدات املالية املعمول بها يف اجلامعة 

والواردة على صفحة اجلامعة االلكرتونية ضمن عاوية عمادة شؤون الطلبة  وميكن للجهة 

أن حساب اجلامعة الرئيس املاحنة احلصول على اإليصاالت أو تواقيع للطلبة املستفيدين  علمًا ب

 هو كاآلتيك

 عمان / فرع أرحيا  –بني القاهرة 

 00 - 398550 - 500-01  .)دينار أردني( 

 00 - 398550 - 500-02  .)دوالر أمريكي( 

 00 - 398550 - 500-03 .)شيقل إسرائيلي( 
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كور أعالش تقوم اجلهة املاحنة باختيار الطلبة  وترصد املبلغ يف حساب اجلامعة املذ الثانيةك

اوالء الطلبة. مع ضرورة إعالم اجلامعة بأمساء الطلبة الذين حولت املبالغ بأمسائهم لتقوم 

 اجلامعة باإلجراءات املالية الالعمة إلفادتهم من خمصصاتهم.

وميكن للجهة املاحنة أن تقدم شيكًا باملبلغ بإسم اجلامعة ليودع يف حساب اجلامعة 

يرسل لعمادة شؤون الطلبة كتابًا بأمساء الطلبة املستفيدين واملبلغ  املذكور. ويف كلتا احلالتني

املخصص لكل منهم مع صورة عن و يقة اإليداع أو حتويل املبلغ حلساب اجلامعة أو الشيي 

لربط املبلغ باملستفيدين  وحتى يتسنى للعمادة إدخال هذش املبالغ للحسابات االلكرتونية 

املراكز املعنية اليت يلتحق بها  /ة املالية لتحويل املبالغ للفروعللمستفيدين بعد خماطبة الدائر

الطالب  ومن  م اعتمادها ماليًا لدى قسم احملاسبة يف الفرع املعين. وميكن تزويد اجلهة 

املاحنة بإشعار من الطالب يفيد باستالمه ملخصصاته ع  حسابه االلكرتوني  وبعد اعتمادها 

يف فرعه ومن الدائرة املركزية  إضافة إىل أية أوراا  بوتية  وختمها من قسم شؤون الطلبة

 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 

 ًا تضمن وصول املبالغ املخصصة ملستحقيها  وألغراض تسديد الرسومللطلبة  وهي أيض

 املستحقة على الطالب بشكل خاص.

 ملزيد من املعلومات يرجى الدخول للرابط األتيك 

http://www.qou.edu/arabic/index.jsp?pageId=354 

  نظم   م :  شؤور الطلب  احملوسب نبذ   ن أ

 نظام املنح واملساعدات املالية  .1

دأبت عمادة شؤون الطلبة على إدارة هذش املنح ومتابعة تنفيذها  وذلي من خالل توفري نظام 

للمنح واملساعدات املالية الداخلية واخلارجية  وأوجدت آليات ومعايري تضبط هذش املساعدات  

طوير هذش اآلليات للتوافق مع آليات اجلودة  وذلي من خالل كما حرصت العمادة على ت

ضبطها لجموعة من األنظمة والقوانني اخلاصة بكل منحة وحوسبتها ابتداء من تعبئة طلبات 

الرتشح اإللكرتونية  وما يتبعها من إختيار الطلبة املستفيدين بشكل إلكرتوني  وتستند 

معايري أساسية حتدد من خالاا مدى حاجة الطالب  عملية إختيار الطلبة املستفيدين إىل عدة

املرشح لإلستفادة من هذش املساعدات  حيي حتدد الدرجة اخلاصة بكل معيار وفقًا للمعلومات 

اليت عبئها الطالب املرشح يف االستمارة اإللكرتونية  وتعت  نتيجة هذش املعايري شرطًا أساسيًا 

http://www.qou.edu/arabic/index.jsp?pageId=354
http://www.qou.edu/arabic/index.jsp?pageId=354
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األخوة واألعواج أم ال  وأما يف منحة صندوا  حيدد من خالله حصول الطالب على منحيت

الطالب احملتاج تعت  هذش النتائج اسرتشادية تساعد جلنة املسح االجتماعي على اختيار الطلبة 

املستفيدين. ويستكمل هذا اجلهد بعملية مسح ميداني دقيق من خالل عيارات ميدانية مباشرة 

علومات املعبئة يف االستمارة  كما يساعد لعّينة من الطلبة املرشحني للتأكد من صحة امل

 النظام احملوسب موظفي أقسام شؤون الطلبة على استخراج تقارير املنح املختلفة بسرعة ودقة.

 نظام العمل التطوعيك .2

(  365دأبت جامعة القدس املفتوحة وبناءا على قرار جملس اجلامعة يف جلسته رقم ) 

)العمل التطوعي( متطلبًا إجباريًا لتخرج الطلبة بدون    باعتماد14/06/2010املنعقدة بتاريخ 

( ساعة عمل جمتمعي خالل 50ساعات معتمدة  إذ يطلب من كل طالب أن ينفذ ما جمموعه )

فرتة وجودش يف اجلامعة  ضمن آليات وإجراءات وضعت لتنفيذ الساعات املطلوبة من العمل 

ن الفصل األول اللتحاا الطالب باجلامعة التطوعي  حبيي يبدأ تنفيذ هذش الساعات التطوعية م

وحتى فصل التخرج  وإدخال هذش الساعات دوريًا إىل ملف الطالب لدى عمادة القبول والتسجيل 

واالمتحانات  وتشرف على هذا النشا  وتديرش عمادة شؤون الطلبة من خالل أقسامها يف فروع 

 اجلامعة التعليمية. 

ي يف جامعة القدس املفتوحة مسارين  أواما تقديم ويأخذ تطبيق وتنفيذ العمل التطوع

خدمات تطوعية بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات اجملتمع احمللي بقطاعاتها العامة واألهلية  

إسهامًا منها يف حتقيق التكافل والتكامل معها  وحتقيقًا ملبدأ التفاعل اإلجيابي بني املواطنني 

لتقديم خدمات مميزة وذات طابع إنساني. واملسار اآلخر والبيئة اجملتمعية  ولا يضمن السعي 

تقديم خدمات وأنشطة تطوعية داخل أروقة اجلامعة كاملشاركة يف املؤحرات والندوات 

واملهرجانات  إضافة إىل محالت الت ع بالدم  وقطف الزيتون  ومحالت محاية البيئة 

ي أو عاعي خالل محالت كالزراعة والتشجري  .... وغريها  واليت تنفذ بشكل فرد

ونشاطات معينة  اليت تنفذ ضمن إجراء تقوميي ألداء الطالب ينعكس على احتساب العمل 

كساعات عمل تطوعي. وحيق للطالب املوظف ومن هو على رأس عمله  أن ينفذ ساعات العمل 

التطوعي يف مكان عمله كإضافة على التزاماته خارج ساعات العمل الرمسي  و يف جمال 

 غاير جملال عمله بالتنسيق مع مؤسسته.م

 نظام متابعة شكاوى الطلبة واقرتاحاتهم احملوسبك  .3

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 

وى من الطالب يف جماالت اخلدمة كافة  األكادميية  واإلدارية  واملالية  خدمة تقديم الشك
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حبيي يتسنى للطالب تقديم الشكوى ع  البوابة األكادميية أينما كان متواجدًا وضمن آليات 

ىددة ختضع إلجراءات اجلودة  تنتهي بإفادة الطالب باملعلومة املتكاملة  أو حتقيق مطلبه إذا 

حقوقه. وتهدف هذش اخلدمة إىل ضبط ومتابعة آراء وشكاوى الطلبة   كان ذلي حقًا من

والعمل على حتقيق متطلباتهم وحل مشكالتهم يف الفروع واملراكز الدراسية كافة  لا حيقق 

مصلحتهم اليت هي اادف األمسى للجامعة وطواقمها اإلدارية واألكادميية. حيي يتم ذلي ضمن 

ناهج العلمية السليمة اليت تنسجم مع الواقع األكادميي للجامعة. إطار منظم  ووفقًا لألسس وامل

انطالقًا من واقع اتساع  2006/2007فهي خدمة استحد ت مع بداية الفصل األول من العام 

رقعة اجلامعة والزيادة املطردة يف أعداد الطلبة  وما يفرضه هذا الواقع من حتديات ومسؤوليات 

فة وكذلي على الطلبة  وتشمل عيع اآلراء  واملقرتحات  على اجلامعة وطواقمها املختل

واملستلزمات والشكاوى اليت يرغب الطالب بإيصااا لذوي االختصاص  وذلي من أجل الرقي 

بالواقع الطالبي واألكادميي على حد سواء  وسري العملية التعليمية كما ينبغي اا أن تكون  

 يات اليت تواجه الطلبة.وعدم اإلغفال أو التغاضي عن أي من احليث

 نظام األنشطة الطالبية الالمنهجيةك .4

قام قسم األنشطة الطالبية باستحداث نظام خاص باألنشطة الطالبية الالمنهجية وما  

يندرج ضمن مسؤولياته اخلاصة كصروفات جمالس الطلبة املالية  وأعضاء جمالس الطلبة  

 تنظيم عملية وإدارة األنشطة الطالبية يف كافة واملواهب الطالبية  وذوي اإلعاقة  وااادفة إىل

 فروع اجلامعة واحلصول على كافة املعلومات بدقة  وأسرع وقت ممكن.

 

 نظام متابعة اخلرجيني احملوسبك  .5

انطالقًا من رؤية جامعة القدس املفتوحة وفلسفتها يف إدارة ومتابعة اخلرجيني ويف ظل 

لعصر احلديي  كانت اجلامعة الرائدة والسباقة يف التطور التكنولوجي الكبري الذي يشهد ا

إنشاء وتطوير نظام ىوسب إلدارة ومتابعة خرجييها من بني اجلامعات الفلسطينية  إذ حتلي 

نظامًا ىوسبًا إلدارة ومتابعة اخلرجيني ضمن بوابة "خرجيو اجلامعة" على املوقع االلكرتوني 

يزة للخرجيني  من اإلعالن عن الدورات التدريبية الرئيس  إذ تقدم العديد من اخلدمات املتم

املتخصصة  والوظائف الشاغرة يف السوا احمللي  ومنح الدراسات العليا يف جمال املاجستري 

والدكتوراش  ونشر العديد من املقاالت والدراسات اليت تسهم إسهامًا فاعاًل يف عيادة الوعي 

 لدى خرجيي اجلامعة.
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جيني بتحديي بيانات التواصل مع خرجيي اجلامعة بشكل دؤوب وتقوم وحدة متابعة اخلر

ومستمر من خالل حساب خمصص لكل خريج ميكنه حتديي بياناته والدخول إىل بوابة 

"خرجيو اجلامعة" واالستفادة من اخلدمات املقدمة للخرجيني  وإصدار كشوفات بيانات 

تمع عند الطلب للمساهمة يف توفري اخلرجيني ومعلومات التواصل معهم وإرسااا للمؤسسات اجمل

فرص عمل دائمة أو جزئية أو فرص تدريبية ام  وكما وتقوم من خالل النظام احملوسب 

بإصدار العديد من التقارير حول إحصائيات اخلرجيني وأعدادهم للجهات ذات االختصاص 

 وأصحاب القرار.

ال متابعة أعمال منسقي كما يوفر النظام احملوسب العديد من اخلدمات املميزة يف جم

 متابعة اخلرجيني يف الفروع  ودليل متكامل للمؤسسات وبيانات التواصل معها ومراسلتها.

 ر  ة  ذوي اإل  ق :

يقبززل الطلبززة ذوي اإلعاقززة حسززب نظززام القبززول يف اجلامعززة أسززوة ببقيززة املتقززدمني    القبززولك -

 بطلبات االلتحاا يف اجلامعة.

لبزة يف الفزرع وبالتعزاون مزع قسزم التسزجيل بإرشزاد الطالزب         يقوم قسم شزؤون الط  التسجيلك -

املعاا الختيار التخصص املناسب لزه ولوضزعه  ومشزاركته الزرأي يف هزذا اجملزال وىاولزة        

التعرف على ميوله  باإلضافة إىل التسريع يف تقديم املعلومات اخلاصة بهم ومسزاعدتهم يف  

خلاصززة بكززل مززنهم  مززع العلززم أن     اختيززار مقززرراتهم الفصززلية حسززب اخلطززة الدراسززية ا     

اجلامعزززة وفزززرت لطلبتهزززا بزززأن يقومزززوا بالتسزززجيل عززز  البوابزززة األكادمييزززة يف أي مكزززان  

يتواجدون فيه سواء أكان ذلي داخل اجلامعة أم خارجها  وما شكل ذلي من تسهيل على 

سبة الطالب من ذوي اإلعاقة يف الكثري من األمور والنواحي اليت كانت تشكل عائقًا بالن

 له.

تقدم اجلامعة منحة ذوي اإلعاقة ازذش الفئزة مزن الطلبزة      املنح واملساعدات املالية والقروضك -

%( فزأعلى باسزتثناء ذوي اإلعاقزة السزمعية  الزذي      65شريطة أن يكون معدله الرتاكمزي ) 

%( فزأعلى  إضزافًة إىل األوراا الثبوتيزة الصزادرة     60يشرت  أن يكزون معدلزه الرتاكمزي )   

 ذات االختصاص  اليت تفيد بنسبة اإلعاقة ونوعها. من اجلهات

توفر اجلامعة لزذوي اإلعاقزة كافزة املسزاعدات والتسزهيالت باإلضزافة إىل تزوفري         املقرراتك -

املقزررات الدراسززية  والززيت تكززون مسززجلة علززى أقززراص مدجمززة  يسززتفاد منهززا مززن خززالل  

اقزة البصزرية  فيسزتعاض عزن     خمت  الوسائط التعليميزة  أمزا بالنسزبة للطلبزة مزن ذوي اإلع     

مقرري )مبادئ احلاسوب  مبادئ اإلحصاء( لقررين اختيزاريني كزون أن تلزي املقزررات ال     

 ( ساعات.6ساعة( بدل ) 12يستطيعون دراستها  وتكون ام املقررات االختيارية )
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تعمل اجلامعة مزن خزالل فروعهزا ومراكزهزا الدراسزية علزى مسزاعدة الطلبزة          احملاضراتك -

عاقة فيما يتعلق حبضزور احملاضزرات مزن خزالل عقزد هزذش احملاضزرات يف القاعزات         ذوي اإل

التدريسية اليت تقزع يف الطوابزق األرضزية  وإذا كانزت بعزض اللقزاءات يف القاعزات العلويزة         

يتم ما يليك توصزيل الطالزب ذوي اإلعاقزة البصزرية أو احلركيزة لسزاعدة أحزد املزوظفني          

بعززد انتهززاء احملاضززرة التوجززه إىل الطالززب ذوي اإلعاقززة   والطلززب مززن عضززو هيئززة التززدريس   

والذي حنعه إعاقته من التوجه للقاعات العلويزة )خاصزة إن كزان علزى كرسزي متحزرك(        

ويلتقي به بصورة منفردة يف إحدى القاعات املوجودة يف الطابق األرضي أو يف أحد مكاتب 

 املشرفني فيستقبل منه األسئلة وجييبه عليها.

يقوم قسم شؤون الطلبة يف الفرع أو املركز الدراسي على مسزاعدة الطلبزة ذوي    اتكالتعيين -

اإلعاقزة يف اسززتالم تعيينززاتهم مززن قسززم التعيينززات وطباعزة بعضززها علززى طابعززة بريززل للطلبززة   

املكفوفني  ومن  م اسزتالم إجابزاتهم وتسزليمها لقسزم التعيينزات. باإلضزافة إىل أنزه يؤخزذ         

مع عضو هيئة التدريس على وجه السرعة حال وجزود خلزل مزا وذلزي     لالحظاتهم ومتابعتها 

نظرًا لصعوبة التنقل واحلركة لديهم. مع العلم أن اجلامعة أيضًا وفرت ومن علزى صزفحتها   

اإللكرتونيزززة جلميزززع طلبتهزززا التعيينزززات اإللكرتونيزززة والزززيت سزززهلت علزززى العديزززد مزززنهم        

 استخراجها من أي مكان يتواجدون فيه.

من رؤية اجلامعة وإحساسها اإلنسزاني جتزاش هزذش الفئزة مزن الطلبزة  فقزد فزرع          كاالمتحانات -

موظفني وأحيانًا مشزرفني للقيزام بعمليزة القزراءة والكتابزة ازم بشزكل عزام  واملكفزوفني          

منهم بشكل خاص نيابة عن الطالب صاحب اإلعاقزة  وهنزاك بعزض الطلبزة الزذين يعزانون       

ملية تكبري لألسئلة املكتوبة  فتك  ام األسئلة من ضعف يف البصر فالذين حيتاجون لع

( ليتسنى ام القراءة والفهم بالشكل املناسب مع مراعاة الزمن لالمتحانزات  A3على ورا )

بإعطاء وقت إضايف ضمن املعقول  خاصة لبطيئي الكتابزة مزنهم وبعزد التنسزيق مزع عميزد       

مرافقزًا للطلبزة ذوي اإلعاقزة     القبول والتسجيل واالمتحانزات. كمزا وفزرت اجلامعزة مرتعزاً     

 السمعية  يساعدهم يف امتحاناتهم  وىاضراتهم  وأية احتياجات أخرى.

افتتحزززت اجلامعزززة  ال زززة خمتززز ات حاسزززوب خاصزززة     خمتززز ات احلاسزززوب للمكفزززوفنيك  -

باملكفوفني يف  ال ة فروع علمًا أنه جار العمل علزى تزوفري خمتز ات للمكفزوفني يف عيزع      

يي أن هذش املخت ات تشمل علزى أجهززة حواسزيب جمهززة بز امج خاصزة       فروع اجلامعة  ح

(  ومساطر بريل لزتمكني املكفزوفني مزن قزراءة النصزوص      JAWSباملكفوفني )برنامج 

الظاهرة على شاشة احلاسوب  وأيضًا طابعة بريل اليت تقوم بالطباعة علزى ورا خزاص مزن    

.  ويعمزل خمتز  املكفزوفني علزى     خالل إحداث  قوب تع  عن حروف لغة بريل للمكفزوفني 

إقامة دورات حاسوبية للطلبة املكفوفني  كمزا يقزوم بطباعزة التعيينزات علزى طابعزة بريزل        
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ومساعدة الطلبة يف تسليم تعييناتهم ع  البوابة األكادميية يف املخت   كما يعمل جاهدا 

 .SOFT COPYعلى توفري معظم الكتب اليت حيتاجونها وتزويدهم بها كنسخة 

لقد سعت اجلامعة ومن خالل أبنيتهزا احلديثزة إىل تزوفري كزل مزا يلززم ذوي        املرافق العامةك -

اإلعاقة لتسهيل تنقالتهم وحتركاتهم دون املس لشزاعرهم وإنسزانيتهم مزن حيزي املزداخل      

  وقززد روعززي يف تصززميم  واألمززاكن اخلاصززة بهززم  واملصززاعد الكهربائيززة  ودورات امليززاش  

جامعززة كافززة أن تتوافززق مززع املتطلبززات واالحتياجززات اخلاصززة بززذوي       املبززاني اململوكززة لل 

 اإلعاقة  كما حددتها نقابة املهندسني.

 املنح والبعث ت الدراسي  والبحثي  والتدرةبي  للطلب :

توفر العمادة للطلبة فرصة املشاركة يف أنشطة وفعاليات اجمللس العربي الحتاد اجلامعات 

  فكان األول مشاركة اجلامعة يف أنشطة اجمللس العربي العربية ضمن ىوريها الثنائي

لتدريب طالب اجلامعات العربية  حيي تتيح لطلبتها فرص التدريب العملي يف األقطار العربية 

لا يتوافق مع ختصصاتهم وبراجمهم األكادميية  بهدف تطوير مهاراتهم وخ اتهم  إضافة إىل 

 والثقايف بني الطلبة الفلسطينيني ونظرائهم يف مساهمتها يف رفع مستوى التبادل املعريف

اجلامعات العربية املستضيفة لعروض التدريب  وبناء عالقة إجيابية مع العديد من اجلامعات 

العربية. أما الثانية  فهي املشاركة يف امللتقيات الطالبية اإلبداعية  حيي بدأت مشاركة 

اليت تعزعت باملشاركات اإلبداعية والبحثية   و2010اجلامعة يف هذش امللتقيات منذ العام 

املقدمة من الطلبة  وتأهل اجلامعة وحصواا على املراتب األوىل يف هذش املشاركات حيي 

ختضع البحوث املشاركة إىل إجراءات حتكيم علمي ومنهجي من خالل جلان حتكيم 

ب يف نهايتها بعرض متخصصة من أساتذة اجلامعات العربية  وع  مراحل متتالية يقوم الطال

( جامعة عربية سنويًا من 90البحي على اللجنة ومناقشتها  وتشارك يف هذا امللتقى أكثر من )

كافة األقطار  ومن بينها معظم اجلامعات الفلسطينية  إضافة إىل إفادة الطلبة واخلرجيني إىل 

اجلامعة من خالل عالقاتها  العديد من املنح والبعثات الدراسية والبحثية والتدريبية اليت ترد إىل

 وشراكاتها ىليًا وإقليميًا ودوليًا.

 النظ م والضبط الط بي جلن 

تسعى جلنة النظام والضبط الطالبي إىل احملافظة على النظام يف اجلامعة  وأن يتمتع 

الطالب بسلوك سوي  وذلي من خالل اإلجراءات ااادفة والكفيلة بتعديل السلوك السليب  

 ىل إتباع السلوك القويم. وتتشكل جلنة النظام والضبط الطالبي برئاسة مدير الفرع/وإرشادش إ

منسق شؤون الطلبة   مدير املركز وعضوية املساعد اإلداري  ورئيس قسم شؤون الطلبة/

ورئيس قسم القبول والتسجيل  وأعضاء هيئة تدريس متفرغني  ورئيس جملس الطلبة أو من 



 

72 

 

وتتوىل جلنة النظام والضبط الطالبي تفحص املخالفات احملالة إليها   .ينوب عنه عضوًا مراقبًا

والتحقيق فيها  وعع املعلومات حواا  واخذ إفادات الشهود لا فيهم املشتكي عليهم  

وإصدار القرارات والتوصيات بشأن تلي املخالفات والشكاوى بالسرعة املمكنة  إضافة 

الفرع ورفع التوصيات اليت تراها مناسبة إىل جملس  الدراسة الوضع العام للنظام يف مرافق

 اجلامعة.

وملزيد من املعلومات حول الالئحة الداخلية للجنة النظام والضبط الطالبي  يرجى الضغط 

 http://www.qou.edu/arabic/index.jsp?pageId=342على الرابطك 

 

 جمل  الطلب  احمللي:

 عضواا عشر( أعضائه )أحد وعدد اجلامعة كل فرع تعليمي يف يف للطلبة ممثله هو هيئة

 أو الفرع يف بشكل مباشر الطالبية القاعدة من املنتخب احمللي املؤحر هيئة من تسميتهم يتم

 اايئات كافة من يتشكل الذي العام اايكل لثابة الطلبة جملس الدراسي  ويعت  املركز

 الصالحيات معيار خالل من البعض بعضها مع اايئات هذش وترابط تالحم عن مع ًا الطالبية

 حنو باستمرار ودفعها الطالبية النشاطات وتنظيم ترتيب على يعمل والذي جلنة أو هيئة لكل

 يف بيةالطال املشاركة قاعدة ويهدف جملس احتاد الطلبة احمللي إىل تعزيز والرفعة  الرقي

سليم   منهج وفق حلها يف واإلسهام الطلبة مصاحل عن الدقيق القرارات  والتعبري صنع

 واملعتقدات  واكتشاف اآلراء تعدد واحرتام التعامل يف الدميقراطية روح وكذلي تعميق

 الطلبة  إضافًة إىل رفع لدى والرياضية والفنية والعلمية الثقافية والقدرات املواهب وتنمية

 واملستقلة  وتو يق املسؤولة الطالب شخصية بناء يف واإلسهام اجلامعة طلبة عند الوعي مستوى

الوطنية املختلفة   واملؤسسات واملعاهد اجلامعات مع املشرتكة النشاطات وعيادة العالقات

 على حترص ملؤسسة بانتمائه الطالب وإشعار واجلامعة الطالب بني العالقة باإلضافة إىل تعزيز

الطلبة  كما  بني االجتماعي التكامل مفهوم وتطوير تنمية على وقضاياش  والعمل مصاحله

 ال حبيي األخرى واملؤسسات اايئات وباقي الطلبة بني العالقات يهدف أيضًا إىل تنظيم

 .اجلامعة داخل يف بها املعمول واألنظمة والقوانني تتعارض

نة مهام ومسؤوليات تتابع جملس الطلبة من عدد من اللجان ويكون لكل جل ويتشكل

 عمل جملس الطلبة يف كل فرع تعليمي.

 

 

http://www.qou.edu/arabic/index.jsp?pageId=342
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  القطري(: املفتو   القدل ل مع  طلب  جمل 

 )أحد املفتوحة يف فلسطني  وعدد أعضائه القدس جامعة لطلبة حثيلية هيئة أعلى هو 

ابعة عمل ملت املخولة اايئة احمللية   وهو اجملالس رؤساء هيئة بني من منتخبني عضواا عشر(

 .احمللية الطلبة جمالس وواجبات

وملزيد من املعلومات على دستور جملس الطلبة  يرجى الضغط على الرابطك 

http://www.qou.edu/arabic/studentsAffiars/pdfFiles/stdCouncil.pdf  

 ل تكرةم الطلب  املتفوق : ف

انطالقًا من اهتمام اجلامعة بالطلبة املتفوقني وتكرميهم  وحتفيزًا لزمالئهم ودفعهم حنو 

التحصيل العالي  فإن عمادة شؤون الطلبة ومن خالل أقسامها يف الفروع التعليمية كافة تنظم 

تكريم املتفوقني"  حيي تقدم حفاًل تكرمييًا اؤالء الطلبة العتماد املنح ام حتت مسمى "حفل 

خالله للطالب املتفوا شهادة خاصة تكرميًا رمزيًا ومعنويًا وتطبيقًا ملا ورد يف آلية املساعدات 

 املالية ملنحة التفوا.

وجيري هذا احلفل ضمن صبغة وآلية موحدة لفروع اجلامعة كافة  إذ أنه أحد األنشطة 

اادفة إىل عيادة مساحة التفاعل مع اجلسم الطالبي العامة اليت تنظمها عمادة شؤون الطلبة  وا

 واملساهمة يف صقل شخصية الطالب وتنميتها.

 االتص ا مع  م :  شؤور الطلب :

 رئاسة اجلامعة –جامعة القدس املفتوحة

 خلف بالعا مول -البالوع –البرية -

 02 2426168فاكسك  02 2426167تلفونك 

 saffairs@qou.eduال يد اإللكرتونيك   1804ص.بك 

ملزيد من املعلومات  برجاء عيارة عاوية العمادة على الصفحة الرئيسة للجامعة ع  الرابط 

 http://www.qou.edu/arabic/index.jsp?pageId=355 األتيك

http://www.qou.edu/arabic/studentsAffiars/pdfFiles/stdCouncil.pdf
http://www.qou.edu/arabic/studentsAffiars/pdfFiles/stdCouncil.pdf
mailto:saffairs@qou.edu
http://www.qou.edu/arabic/index.jsp?pageId=355



