 .4عمادة شؤون الطلبة
مكتب مس اد الرئي

لشؤ ن الطلب

نبذ :
يقوم املكتب باإلشراف املباشر على مهام عمادة شؤون الطلبة ومسؤولياتها وخدمات
الطلبة واخلرجيني يف فروع اجلامعة ،ثم متابعة جماالت قضاياهم كافة.

الرؤي :
رعاية شاملة وعصرية لشؤون الطلبة ،وتوافر كامل اخلدمات اليت تسهم يف تكييف
الطلبة وحتسني أدائهم يف كل اجملاالت.

الرس ل :
متابعة شؤون الطلبة وخدمات اخلرجيني يف اجلامعة ،مبا يضمن توفري بيئة مناسبة تراعي
إجراءات اجلودة ،وتسهم يف حتسني رضا الطلبة عن اخلدمات املقدمة ام.

القيم:


الوالء واالنتماء للجامعة.



التميز يف األداء.



الشفافية واملساواة.



العمل اجلماعي.



احلداثة واإلبداع.

الد ر امله ت:


متابعة رعاية شؤون الطلبة يف اجلامعة وقضاياهم واحتياجاتهم.



اإلشةةراف علةةى عمةةل عمةةادة شةةؤون الطلبةةة مةةن خةةالل مكوناتهةةا وتواقمهةةا املركزيةةة
والفرعية.



متثيل شؤون الطلبة يف اجملالس واللجان داخل اجلامعة وخارجها.



اإلشراف على رعاية شؤون اخلرجيني ومتابعتهم.



املشاركة يف فعاليات اجلامعة وأنشطتها اليت ختص الشؤون الطالبية وقضايا الطلبة.
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حدات ا

شؤ ن الطلب :



مساعدو عميد شؤون الطلبة لشؤون فروع الضفة الغربية وقطاع غزة.



قسم املنح واملساعدات املالية والقرو .



قسم األنشطة الطالبية.



قسم متابعة اخلرجيني.



قسم اإلرشاد النفسي واالجتماعي.



السكرتارية.



أقسام شؤون الطلبة يف الفروع.

حمل موجو ان الد

:

عمادة شؤون الطلبة يف جامعة القدس املفتوحة هي 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.
تشرف فنياً على أقسام شؤون الطلبة يف الفروع التعليمية واملراكز الدراسية ،وذلك ضمن
متطلبات مركزية املهام واملسؤوليات املنوتة بها.

الرؤي
خدمات متكاملة للطلبة واخلرجيني ،وحتقيق مستوى مناسب من التكيف والدافعية
واالنتماء ،وإعطاء األولوية للدور الوقائي والنمائي ضمن آلية عمل متطورة ومتجددة.

الرس ل
رعاية الطلبة توال فرتة دراستهم علمياً وتربوياً واجتماعياً ونفسياً وفق رؤية تربوية وتقنية
اذا الغر

تهتم بتوفري األجواء املناسبة للطلبة ضمن متطلبات اجلودة الشاملة ،وتسعى أيضاً

إىل تنمية مواهب الطلبة وممارسة نشاتاتهم ،وإبراة تاقاتهم اإلبداعية بهدف استكمال
اجلانب اآلخر لشخصية الطالب وإعدادال ليكون مواتناً إجيابياً ومعطاء ،ومتحمالً للمسؤولية
يف تقدم جمتمعه ورقية.

القيم


الوالء واالنتماء للجامعة.



التعاون والعمل اجلماعي.



التميز يف األداء واخلدمات.
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الشفافية واملساواة.



استمرارية التطور والتحسني.



تطويع التكنولوجيا خلدمة الطلبة واجلامعة.

:

أئداف الد

تسعى عمادة شؤون الطلبة لتحقيق عدد من األهداف ،منها:


توعية الطلبة بفلسفة اجلامعة ورسالتها وأهدافها.



الوقوف على االحتياجات اإلرشادية للطلبة وتقديم خدمات اإلرشاد النفسي االجتماعي
ام.



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



اإلشراف واملصادقة على املساعدات املالية واملنح املقدمةة للطلبةة مةن داخةل اجلامعةة أو
خارجها وتطوير آليات العمل وحوسبتها بشكل كامل.



الرتكيز على استعمال احلاسوب يف التعامالت املختلفة.



متابعة اخلرجيني وتقديم اخلدمات املمكنة واملناسبة ام.



اإلسهام يف رفع مسعة اجلامعة إعالمي ًا وعملية ًا مةن خةالل التواصةل املسةتمر الفعةال مةع
اجملتمع احمللي واخلارجي.



االهتمةةام بشخصةةية الطالةةب وتعهةةدها بالصةةقل والتنميةةة والرعايةةة ،مةةن أجةةل حتقيةةق
مستوى مناسب من التكيف والصحة النفسية.



تطةةوير آليةةة ىوسةةبة ومتكامل ةة ملتابعةةة سةةري االنتخابةةات الطالبيةةة والتأكةةد مةةن دقةةة
نتائجها وشفافيتها.



تطوير آلية ملتابعة شكاوى الطلبة وقضاياهم وتروحاتهم بشكل فعال ومهمت ،حبي
تتسم هذال اآللية بالشفافية واملهنية.



حوسبة األعمال اإلدارية ،وتطوير آلية فعالة للتواصل بني العمةادة وأقسةامها مةن جهةة،
ومع اجملالس الطالبية من جهة أخرى.

مه م الد

:



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



اإلشةةراف علةةى أوجةةه النشةةا الطالبةةي غةةري األكةةادميي ،ودعةةم النشةةاتات الطالبيةةة
املختلفة وتوجيهها.
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اإلشراف واملصادقة على تقديم املساعدات واملنح الطالبية من خالل صندوا الطالةب،
واملنح واملساعدات الداخلية واخلارجية األخرى.



االهتمام بشخصية الطالب وتعهدها بالصقل والتنمية والرعاية.



اإلشراف على برنامج الرعاية الصحية للطلبة يف حال اعتمادال.



اإلشراف على انتخابات جمالس الطلبةة والنةوادي املختلفةة وتشةكيل اجمللةس القطةري
للطلبة.



اإلسهام املباشر يف اإلرشاد والتوجيه للطلبة نفسياً وتربوياً وأكادميياً.



عضوية مساعد رئيس اجلامعة لشؤون الطلبة وعميد شؤون الطلبة يف جملسي اجلامعة
واألكادميي ومشاركته يف عيع النشاتات املوكلة اما.



رئاسةةة مسةةاعد رئةةيس اجلامعةةة لشةةؤون الطلبةةة وعميةةد شةةؤون الطلبةةة الرئيسةةة للجنةةة
املشرفة على حفل ختريج الطلبة.



املساهمة يف رفع مسعة اجلامعة إعالمياً وعملياً من خالل التواصل املستمر مع اجملتمةع
احمللي واخلارجي.



املشاركة يف عيع نشةاتات إدارة اجلامعةة الةيت ختةص اجلسةم الطالبةي يف اجملةاالت
املختلفة.



متابعة النشاتات الطالبي ة وتقرير النشةاتات السةنوي مةن خةالل رؤسةاء أقسةام شةؤون
الطلبة.



متابعة القضايا الطالبية املالية مع الدائرة املالية ورئاسة اجلامعة.



متابعةةةة اخلةةةرجيني وتقةةةديم خةةةدمات التةةةدريب ومسةةةاعدتهم يف احلصةةةول علةةةى فةةةرص
التوظيف والدراسات العليا املتاحة.



أية أمور أخرى تكلف بها العمادة من قبل املسؤول املباشر.

ئيكلي الد


:

يكون على رأس هذال اايكلية عميد شؤون الطلبة ،باإلضافة إىل سةكرترية تنفيذيةة
لعميد شؤون الطلبة ،وسكرتاريا للعمادة.



مسةةاعد عميةةد شةةؤون الطلبةةة لشةةؤون فةةروع الضةةفة الغربيةةة ،الةةذي يتةةابع مةةع األقسةةام
والعمادة مهامهم ومسؤولياتهم حتت إشراف عميد شؤون الطلبة.



مساعد عميد شؤون الطلبةة فةروع قطةاع غةزة الةذي يتةابع مهةام شةؤون الطلبةة يف فةروع
قطاع غزة عرب أقسام شؤون الطلبة يف هذال الفروع وحتت إشرافهم املباشر.
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أقسام شؤون الطلبة يف الفروع الةيت يرأسةها رئةيس القسةم يف كةل فةرع ،وهةو مشةرف
بشةةكل مباشةةر علةةى عيةةع األنشةةطة واملهةةام لشةةؤون الطلبةةة يف الفةةرع ،ومسةةؤول عةةن
تقديم التقارير وامللفات املتخصصة إىل العمادة حسب األصول اإلدارية.

مساعد رئيس الجامعة لشؤون
الطلبة
(عميد شؤون الطلبة)
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أ الً -قسم األنشط الطالبي :
يقوم قسم األنشطة الطالبية يف عمادة شؤون الطلبة مبتابعة أنشطة اجملالس واألتر
الطالبية اليت تفرةها فروع اجلامعة ومراكزها الدراسية ،وإعداد املواةنات الفصلية ملخصصات
األنشطة جلميع اجملالس احمللية واجمللس القطري ،وكذلك متابعة شكاوى الطلبة
واقرتاحاتهم ،وإقامة عالقات مع اجملتمع احمللي ومؤسساته فيما يتعلق بالنشاتات الطالبية،
إسهاماً يف تعزيز الروابط االجتماعية بني الطلبة أنفسهم ومع اجملتمع احمللي ومؤسسات التعليم
العالي يف الوتن واخلارج ،هادفةً إىل صقل شخصية الطالب ،وتنمية قدراته ،وتكيفه مع املوقع
التعليمي ،مبا يسهم يف تكامل األدوار والتواصل الفعال داخل اجلسم الطالبي مع األجسام
األخرى داخل اجلامعة وخارجها.
وتراعي عمادة شؤون الطلبة يف أنشطتها اجلوانب املعرفية والفكرية واألخالقية اليت
حتتضن الطالب لضمان املشاركة الفعلية والفعالة جلميع الفعاليات لتحقيق الشخصية
املتكاملة ،فتعددت ومشلت األنشطة الرياضية ،والثقافية ،والفنية ،واالجتماعية ،والعلمية،
وغريها ،وتنوعت مبا يتفق مع رغبات الطالب وقدراتهم واهتماماتهم حبسب إمكاناتهم املتاحة
اليت تؤهلهم لالندماج يف احلياة بكل جوانبها والبح عن دور مهم يف التنمية والتطوير.
وتسعى عمادة شؤون الطلبة إىل حتقيق املسؤولية اجملتمعية واإلنسانية اليت تتبناها اجلامعة
من خالل العمل التطوعي والتعاوني ،إسهاماً منها يف حتقيق التكافل والتكامل مع مؤسسات
اجملتمع الفلسطيمت يف قطاعاته العامة واألهلية ،واستثماراً لطاقات تلبتها مبا ينفعهم وينمي
رول الوتنية واالنتماء فيهم خلدمة املصاحل العامة للشعب الفلسطيمت ،وإكساباً ملهاراتهم
اإلدارية والرتبوية ،وما يشكله ذلك من نهج تربوي واجتماعي يسهم يف توفري فرص وخدمات
اجتماعية تقدم بشكل توعي من هؤالء الطلبة مبخزونهم ااائل من الطاقة واالندفاعية والرغبة
يف اإلجناة واالنتماء.

التطلد ت املستقبلي لقسم األنشط الطالبي :
تتطلع العمادة من خالل قسم األنشطة الطالبية إىل حتقيق العديد من املشاريع املستقبلية
والتطويرية ،يف سعيها لتوسيع اخلدمات املقدمة للطلبة ،من أهمها:


عقد مباريات ودية بني فروع اجلامعة لتشةكيل الفةرا الرياضةية املركزيةة للعديةد مةن
الرياضات.



إقامة مهرجةان للمواهةب الفنيةة واألدبيةة تتمثةل يف الدبكةة ،والشةعر ،والغنةاء والزجةل
الشعيب ،والتقليد ،واملسرل...
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إقامة معر



التحضري ملؤمترات متخصصة حول الطلبة وأنشطتهم.

ألهم إجناةات الطلبة وإبداعاتهم وابتكاراتهم.

ث نيً -قسم املرح املس ادات امل لي القر ض:
تسعى جامعة القدس املفتوحة بشكل دؤوب على توفري املنح واملساعدات املالية للطلبة
احملتاجني يف اجلامعة ،وتذليل العقبات املالية اليت تواجه هذال الفئة من تلبتنا ،وخباصة يف ظل
الظروف احلالية الصعبة اليت مير بها شعبنا الفلسطيمت ،ومن هنا دأبت عمادة شؤون الطلبة
على إدارة هذال املنح ومتابعة تنفيذها ،وذلك من خالل توفري نظام للمنح واملساعدات املالية
الداخلية واخلارجية ،وأوجدات آليات ومعايري تضبط هذال املساعدات ،كما حرصت العمادة
على تطوير هذال اآلليات لتتوافق مع إجراءات اجلودة .وذلك من خالل ضبطها مبجموعة من
األنظمة والقوانني اخلاصة بكل منحة وحوسبتها بشكل كامل ،ومرورها بآليتني للمسح
االجتماعي أوالهما تستند إىل معايري ىوسبة ،والثانية إىل ةيارات ميدانية مباشرة ،ويقوم قسم
املنح واملساعدات املالية يف العمادة مبتابعة وتدقيق ملفات املنح الداخلية واخلارجية ،وحوسبتها
بشكل يضمن وصول هذال املنح للطلبة املستحقني بدقة وشفافية.
تقسم املساعدات املقدمة إىل الطلبة إىل ثالثة أنواع رئيسة ،وهي:
 املةةنح واإلعفةةاءات :وهةةي مةةنح دراسةةية داخليةةة (تصةةرف مةةن مواةنةةة اجلامعةةة) ،وخارجيةةة(تصرف من خارج مواةنة اجلامعة).
 -القرو  :وهي قرو

دراسية مقدمة من صندوا إقرا

تلبة مؤسسات التعليم العالي يف

فلسطني ،واليت يستفيد منها الطالب يف تسديد جزء من قسةطه اجلةامعي ،ويقةوم بتسةديد
هذال القرو

وفقاً لآللية احملددة واملعتمدة من قبل إدارة الصندوا يف هذا الشأن.

 التقسيط :يوفر هذا النظام للطالب إمكانية تقسيط الرسوم املستحقة عليةه إىل قسةطني،يسدد األول عند بدأ عملية التسجيل ،ويتوجب عليه دفةع القسةط الثةاني قبةل بدايةة الفصةل
الالحق بشهر واحد مةن نهايةة الفصةل الدراسةي نفسةه ،وحيةق للطالةب املقسةط التقةدم ألي
مساعدة خارجية لتسديد قسطه الثاني.
وتقسم املنح واإلعفاءات املقدمة للطلبة يف اجلامعة إىل قسمني:
أوالً :املنح الداخلية :وهي املنح املقدمة للطلبة احملتاجني من ميزانية اجلامعة ،وختضع هذال
املنح جملموعة من الشرو

واملعايري اخلاصة بكل منحة ،ومنها املنح اآلتية ( منحة صندوا

الطالب احملتاج ،منح األخوة ،منحة األةواج ،منح التفوا ،منحة أبناء وةوجات الشهداء ،منحة
مرضى الثالسيميا واايموفيليا ،منحة الطلبة ذوي اإلعاقة) ،وغريها من املنح الداخلية األخرى.
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ثانياَ :املنح اخلارجية :وهي املنح املقدمة للطلبة احملتاجني من خارج ميزانية اجلامعة ،وتقدم
هذال املنح من جهات ومؤسسات داخلية وخارجية ،وختضع هذال املنح للشرو

واملعايري اليت

تضعها اجلهة املاحنة .ومن أهم هذال املنح ( منحة تأهيل األسرى واحملررين ،منحة اللجنة القطرية
الدائمة لدعم القدس ،منحة اجلمعية اخلريية املتحدة لألراضي املقدسة) ،وغريها من املنح
األخرى.
ملزيد من املعلومات يف الرابط األتي:
http://www.qou.edu/arabic/studentsAffiars/pdfFiles/helpMechanism.pdf

تقدم املنح واالعفاءات والقرو

والتقسيط للطلبة ضمن األنظمة العامة املعمول بها يف

مؤسسات التعليم العالي الفلسطيمت ومنها جامعة القدس املفتوحة ،وهي كاآلتي:
 .1إذا مةةارس الطالةةب نظةةام التقسةةيط فيجةةوة لةةه التقةةدم ألي مسةةاعدة خارجيةةة أخةةرى لتسةةديد
قسطه الثاني.
 .2ال يستفيد الطالب الواقع حتت العقوبة األكادميية (املعدل أقل من  )%60أو السلوكية من
أي منها إذا كانت العقوبة سارية يف الفصل الدراسي الذي رشح فيه للمساعدة.
 .3ال يستفيد الطالب املستجد (فصل أول) من أي مةن هةذال املسةاعدات إال يف حالةة منحةة أبنةاء
الشهداء ،منحة عضو جملس اجلامعة ،ومنحة عضو جملس األمنةاء ،ومنحةة أبنةاء العةاملني
يف اجلامعة وةوجاتهم ،أو أي منحة خارجية.
 .4ال جيوة أن جيمع الطالةب بةني أي مسةاعدتني مةن هةذال املسةاعدات يف فصةل دراسةي واحةد،
ويف حال حصول ذلك خيري الطالب بني احداهما ،باستثناء قرو
من صةندوا اإلقةرا

الرسوم الدراسية املقدمة

يف وةار ة الرتبيةة والتعلةيم العةالي ،وذلةك باعتبارهةا قروضة ًا يسةتوجب

على الطالب سدادها وفقاً آللية التسديد احملددة من قبل الصندوا.
 .9ال يسةةتفيد مةةن هةةذال املسةةاعدات أي تالةةب اسةةتنكف يف الفصةةل الةةذي رشةةح فيةةه للمنحةةة،
ويستثنى من ذلك املنح اخلارجية حي ختضع هذال املنح للشرو اخلاصة باجلهة املاحنة.
 .6املنح الداخلية املقدمة من مواةنة اجلامعة ال تغطي رسوم الساعات املكتبية.
 .7جيب اإلعالن ل لطلبة من قبل اإلدارة ومةن خةالل رئةيس قسةم شةؤون الطلبةة عةن أي مةن هةذال
املسةةاعدات بشةةكل واضةةح وقبةةل مةةدة كافيةةة ليتسةةنى للةةراغبني ترشةةيح أنفسةةهم ،إضةةافة
لإلعالن عنها على صفحة اجلامعة الرئيسة.
 .2ترفةةع الرتشةةيحات إىل عمةةادة شةةؤون الطلبةةة مةةن خةةالل إدارة الفةةرع /املركةةز الدراسةةي بعةةد
ال فيهةا مةن خةةالل
اعتمادهةا وتوقيعهةا مةن اللجنةةة املختصةة الةيت يكةةون جملةس الطلبةة ممةةث ً
منسق اللجنة االجتماعية أو من ينوب عنه.
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.9

يتم تقديم املساعدات كاإلعفاء بأشكااا كافة بإعفةاء مةن الرسةوم وال يةتم تقةديم مبلةغ
من املال للطالب ،ويف حال وصول طصصةاتها بعةد انتهةاء مةدة التسةجيل ترصةد للمسةتفيد
للتسجيل للفصل القادم ويتم إفادته بوثيقة مالية رمسية تثبت حقه صادرة عن قسم احملاسبة
يف الفةةرع /املركةةز ،وال تنطبةةق آليةةة الرتصةةيد علةةى املةةنح الداخليةةة الةةيت تقةةدم مةةن اجلامعةةة
وتطرل للمستفيد قبل فرتة التسجيل ،مثل (:منحة األخوة ،األةواج ،وأبناء الشهداء .).....

 .11ترصةد املبةةالغ اخلاصةة باملسةةاعدات املاليةةة املقدمةة للطلبةةة بإدخااةةا إىل ملةف الطالةةب املةةالي
على النظام احملوسب ،ويةتم ذلةك مةن خةالل الباحة االجتمةاعي بعةد اعتمةاد املسةاعدة مةن
اجلهة املعنية.
 .11مينح الطالب املساعدة املالية املخصصةة بنةا ًء علةى وضةعه األكةادميي يف حينةه ،وبنةا ًء علةى
وضعه القائم.
 .12هةةذال املسةةاعدات يكةةون العمةةل بهةةا خةةالل الفصةةلني األول والثةةاني وال تطبةةق بةةأي حةةال مةةن
األحوال خالل الدورة الصيفية باسةتثناء منحةة تأهيةل األسةرى واحملةررين الةيت يسةتثنى منهةا
مساهمة اجلامعة ،باإلضافة إىل بعض املنح اخلارجية اليت تشرت من خالاا اجلهة املاحنةة
أن تكون إفةادة الطلبةة مةن املنحةة علةى الةدورة الصةيفية ،حية يرفةع هةذا الطلةب بشةكل
رمسي لرئيس اجلامعة ألخذ املوافقة واإلعتماد وتعميمه على الفروع املعنية.
كيف ميكن للطالب اإلستفادة من هذال املنح؟
أوالَ :تريقة الرتشح لالستفادة من هذال املنح:
يتوجب على الطالب الذي يرغب بالرتشح اذال املنحة ،متابعة اإلعالنات اخلاصة بالرتشح
للمنح على حسابه االلكرتوني على البوابة األكادميية ،أو من خالل لوحة اإلعالنات املخصصة
لذلك ،ومن ثم عليه مراجعة قسم شؤون الطلبة يف الفرع /املركز الدراسي الذي يلتحق به،
وتعبئة تلب الرتشح اإللكرتوني اخلاص باملنحة مع ضرورة إرفاا األوراا الثبوتية الالةمة اليت
تؤكد صحة البيانات املدرجة يف الطلب.
ثانياَ :كيفية إختيار الطلبة املستفيدين:
حتدد قوائم الطلبة املستفيدين بعد قيام الباح االجتماعي يف قسم شؤون الطلبة بتدقيق
تلبات الرتشح اإللكرتوني اخلاصة بالطلبة املرشحني ،وذلك من خالل استعرا

هذال الطلبات

االلكرتونية حبسب نوع كل منحة عرب النظام احملوسب اخلاص باملنح واملساعدات املالية،
والتأكد من صحة املعلومات املدرجة يف االستمارة اإللكرتونية ،ومقارنتها باألوراا الثبوتية
اليت يرفقها الطالب ،حي

يقوم النظام احملوسب بتحديد الطلبة املستفيدين ،وذلك من خالل

جمموعة من معايري احلاجة املدروسة بعناية اليت حتدد إمكانية إفادة الطالب املرشح من
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عدمها ،وذلك بناءً على الشرو اخلاصة باملنحة اليت ترشح اا الطالب .ويقوم بعدها الباح
االجتماعي بإصدار تقرير الكرتوني يشمل القائمة النهائية للطلبة املستفيدين.
ثالثاً :تريقة إفادة الطلبة املستفيدين من املنح:
يقوم الباح

االجتماعي بإدخال املنحة على احلساب اإللكرتوني اخلاص بالطالب

املستفيد على النظام احملوسب اخلاص باملنح واملساعدات املالية ،حي

تظهر على حساب

الطالب االلكرتوني على البوابة األكادميية ،ليقوم بدورال باستخراج نسخة مطبوعة من إشعار
الدفع والقيام بباقي االجراءات اخلاصة بعملية التسجيل.
أنواع املنح و املساعدات الداخلية اليت تقدمها اجلامعة:
 .1منحة صندوا الطالب احملتاج:
تعد منحة صندوا الطالب احملتاج من أهم املنح الداخلية اليت تقدمها اجلامعة لطلبتها
احملتاجني ،حي

يستفيد من هذال ما ال يقل عن ( )14,111تالب سنوياً ،وتقسم هذال املنحة

إىل ثالث فئات ،هي كاآلتي:
 الفئة األوىل :وتغطي رسوم ( )9ساعات معتمدة. الفئة الثانية :وتغطي رسوم ( )6ساعات معتمدة. الفئة الثالثة :وتغطي رسوم ( )4ساعات معتمدة.وقد أولت عمادة شؤون الطلبة اذال املنحة اهتماماً خاصاً ،وذلك خلصوصية هذال املنحة
باعتبارها مفتوحة أمام عيع الطلبة الذين يرغبون بالرتشح اا ،وذلك بكونها ختضع فقط
للشرو العامة للمنح واملساعدات املالية ،وتتوجياً اذا االهتمام فقد قام قسم املنح واملساعدات
املالية والقرو

وبالتنسيق مع األخوة املربجمني يف مركز تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف

اجلامعة بإعداد نظام مسح إلكرتوني طصص اذا الشأن ،حي

يفرغ من خالله استمارات

املنحة ،وفقاً ملعايري ىددة ومدروسة بعناية ،حتدد من خالله قوائم الطلبة املستفيدين وقيمة
اإلفادة لكل منهم بشكل الكرتوني ،وذلك استناداً إىل البيانات املدخلة من قبل الطالب
املرشح يف استمارة املنحة ،حي

يعد هذا التقرير مؤشراً حقيقياً يساهم يف حتديد الطلبة

احملتاجني اذال املنحة.
وتكتمل هذال اآللية بالتقصي عن صحة البيانات اخلاصة بهذال االستمارات ،وذلك من
خالل عملية املسح امليداني احلقيقي لعينات عشوائية من الطلبة املرشحني اليت يقوم بها باح
اجتماعي متخصص بهدف الوقوف على وضعهم االقتصادي والتأكد من حاجتهم اذال
املساعدة.
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آلية التعامل مع هذال املنحة:
 .1اإلعالن عن الرتشح للمنحة :يقوم قسم شؤون الطلبة يف كل فرع /مركز دراسي بةاإلعالن
للطالب عن املنحة من خالل لوحة اإلعالنات /إرسال رسالة إلكرتونيةة إىل حسةاب الطالةب
على البوابة األكادميية.
 .2تعبئة االستمارة اخلاصة باملنحة :يقوم الطالب الذي يرغةب بالرتشةح بتعبئةة اسةتمارة الرتشةح
اإللكرتونةةي للمنحةةة وإرفةةاا كافةةة األوراا الثبوتيةةة املطلوبةةة ،الةةيت تؤكةةد صةةحة البيانةةات
املدرجة يف استمارة املنحة.
 .3اسةةتعرا

االسةةةتمارات االلكرتونيةةةة علةةةى النظةةةام احملوسةةةب :يقةةةوم الباحةة اإلجتمةةةاعي

بإسةةتعرا

البيانةةات اخلاصةةة باإلسةةتمارات اإللكرتونيةةة ،وذلةةك عةةرب شاشةةة تسةةمى "تفريةةغ

مناذج املسح".
 .4املسةح امليةةداني :يقةوم الباحة اإلجتمةةاعي بتحديةد االسةةتمارات املطابقةة للمعةةايري لدراسةةتها
وتنفيذ مسح اجتماعي حقيقي يبني واقع احلاجةة لكةل تالةب مةن خةالل الزيةارات امليدانيةة
لعينةة عشةةوائية مةةن الطلبةةة املرشةةحني ،واتبةةاع وسةائل أخةرى كةةإجراء اتصةةاالت هاتفيةةة مةةع
اجملالس احمللية ،وأية وسائل حتقق أخرى تساعد يف التأكد من صةحة البيانةات الةيت يقةوم
الطلبة بإدراجها يف االستمارة.
 .2منحة األخوة واألةواج:
إستكماالً لدورها الرائد يف رعاية الطلبة وتذليل كافة الصعاب اليت حتول دون
استمرارهم يف تلب العلم وحتصيله ،وخنص بالذكر هنا العوائق املالية اليت تشكل اام
األكرب ألي تالب علم ،وخباصةً يف ظل الظروف االقتصادية الصعبة اليت مير بها شعبنا
الفلسطيمت،تقدم اجلامعة منحاً للطلبة األخوة واألةواج امللتحقني فيها ،اليت كان اا أثر لدورها
يف تسهيل استكمال الطلبة ملسريتهم التعليمية.
أ.

منحة األخوة:

تقدم اجلامعة منحاً للطلبة األخوة الذين يعيشون حتت سقف واحد ويدرسون يف جامعة
القدس املفتوحة ( يف الفرع نفسه) ،وتقسم هذال املنحة إىل ثالثة فئات ؛ هي كاآلتي:
 الفئة األوىل :وتغطي رسوم ( )%91من الساعات ااملعتمدة. الفئة الثانية :وتغطي رسوم ( )%39من الساعات ااملعتمدة. -الفئة الثالثة :وتغطي رسوم ( )%29من الساعات ااملعتمدة.
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مالحظات مهمة حول منحة األخوة:
 يتوجةةب علةةى كافةةة الطلبةةة الةةراغبني بالرتشةةح ملنحةةة األخةةوة القيةةام بتعبئةةة تلةةب الرتشةةحاإللكرتوني ،وذلك من خالل قيام كل أخ بتعبئة تلب الرتشح بشةكل منفصةل ،ويف حةال
قيام أخ واحد من األخوين فقةط بتعبةة الطلةب ،ال ينظةر للطلةب إلكرتونيةاً ،وبالتةالي يفقةد
األخوين حقهما يف اإلستفادة من هذال املنحة.
 يتوجةةةب علةةةى الطلبةةةة املرشةةةحني اةةةذال املنحةةةة تسةةةليم كافةةةة األوراا الثبوتيةةةة ،مبةةةا فيهةةةامشروحات العزوبيةة املعتمةدة مةن احملكمةة الشةرعية حسةب األصةول (أو الكنيسةة للطلبةة
املسيحيني) ،ويف حال عدم إرفاا هذال املشروحات ال ينظر يف هذا الطلب ،ويعترب الغياً.
 يفقد الطالب عالمة أي معيار يف حال عدم إرفاا األوراا الثبوتية املعزةة اةذا املعيةار ،مةثالًيف حال كان مسكن الطالب املرشح (مستأجر) وقام الطالب بإختيار ملعيار وضع السكن
(إجيةةار)  ،يتوجةةب إحضةةار صةةورة عةةن عقةةد اإلجيةةار ،ليةةتمكن مةةن احلصةةول علةةى العالمةةة
اخلاصة بهذا املعيار.
 -ال يسةةةتفيد أي تالةةةب مةةةن املنحةةةة يف حةةةال

حيصةةةل علةةةى احلةةةد األدنةةةى لعالمةةةة املسةةةح

االجتماعي ،واليت حتدد بشكل إلكرتوني بناءً على العالمة اليت حصةل عليهةا بعةد قيامةه
بتعبئة تلب الرتشح اإللكرتوني ،واحضار األوراا الثبوتية املعزةة للطلب.
 ال ميكن تغيري فئة اإلستفادة اليت حصل عليها الطالب إىل أي فئة أخرى ألي سبب كان.ب .منحة األةواج:
تقدم للطلبة األةواج (الزوج وةوجته) امللتحقني باجلامعة ومقدار هذال املنحة ما نسبته
( )%91من رسوم الساعات املعتمدة اليت يسجلونها ،وعلى الطالب تقديم صورة عن عقد الزواج
لالستفادة من هذال املنحة ،فضالً عن إثبات أنه ال يعمل يف أي مهنة أو وظيفة مبردود مالي ،فإذا
ثبت ذلك ألي من الزوجني أو كالهما ,فيستفيد /فيستفيدا من املنحة.
مالحظات مهمة حول منحة األةواج:
 .1يعفى كل من الزوجني الطلبة يف اجلامعة واملسجلني للفصل الدراسةي نفسةه بنسةبة ()%91
إذا ثبةةت باملسةةح االجتمةةاعي أن كليهمةةا ال يعمةةالن ،وهةةذال مسةةؤولية تقةةع علةةى عةةاتق شةةؤون
الطلبة وخاصة الباح االجتماعي يف تأكيدها والتأكد منها ليتم إقرارها حسب النمةوذج
املرفق واعتمادال من رئيس القسم.
 .2إذا كان أحد الزوجني يعمل واآلخر ال يعمل ،فيعفى فقةط الةزوج  /الزوجةة الةيت ال تعمةل /
ال يعمل.
 .3يتوجب على الزوجني تعبئة استمارة الرتشح االلكرتوني.
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 .4ال يعفى أي من الزوجني إذا كان كالهما يعمالن.
 .9يف حال وجود أكثر من ةوجة  ،يطبق القرار على اجلميع ضمن املعايري يف البنود السابقة.
آلية التعامل مع منحة األخوة واألةواج:
 .1اإلعالن عن الرتشح للمنحة :يقوم قسم شؤون الطلبة يف كل فرع /مركز دراسي بةاإلعالن
للطالب عن املنحة من خالل لوحة االعالنات /إرسال رسالة إلكرتونيةة إىل حسةاب الطالةب
على البوابة األكادميية.
 .2تعبئةةة االسةةتمارة اخلاصةةة باملنحةةة :يقةةوم الطلبةةة الةةذين يرغب ةون بالرتشةةح اةةذال املةةنح بتعبئةةة
االستمارة االلكرتونية للمنحة ،وإرفاا كافة األوراا الثبوتية املطلوبة ،الةيت تؤكةد صةحة
البيانةةات املدرجةةة يف اسةةتمارة املنحةةة ،وذلةةك خةةالل الفةةرتة احملةةددة لةةذلك ومةةن

ال يلتةةزم

باملوعد احملدد يفقد حقه يف الرتشح للمنحة لذلك الفصل.
 .3حتديةةةد الطلبةةةة املسةةةتفيدين مةةةن املنحةةةة :بعةةةد انتهةةةاء الباحة ة االجتمةةةاعي مةةةن اسةةةتعرا
استمارات الطلبة املرشحني على نظام املسح اإلجتمةاعي اإللكرتونةي ،يقةوم بطباعةة تقريةر
الطلبةةة املسةةتفيدين مةةن النظةةام احملوسةةب ،وتظهةةر نتةةائج هةةذا التقريةةر بنةةاءً علةةى النتيجةةة
اإلعاليةةة الةةيت حصةةل عليهةةا الطالةةب بعةةد إخضةةاعه للمعةةايري احملةةددة يف االسةةتمارة ،حية
يكون لكل معيار وةن (درجة معينة) ،حتدد قيمتها بناءً على أهمية هةذا املعيةار ،ووضةعت
هذال املعايري بدقة وموضوعية ،تضمن وصول هذال املساعدة ملستحقيها.
 .3منحة أعضاء جملس الطلبة:
مينح كل عضو يف جملس الطلبة احمللي إعفاءاً كامالً من الرسوم اجلامعية للساعات
املعتمدة اليت يسجلها والكتب غري البديلة للمقررات اليت يسجلها يف ذلك الفصل بناءً على قرار
رئاسة اجلامعة ويتم هذا اإلجراء من خالل قسم احملاسبة بعد تنسيب قائمة بأمساء أعضاء
اجمللس وصورة إيصال التسجيل للمقررات اليت سجلها من خالل رئيس قسم شؤون الطلبة
واعتمادها من مدير الفرع /املركز الدراسي.
 .4منحة أبناء /ةوجات 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 بناءً على كتاب وةارة الرتبية والتعليم العالي يف كتابها بتاريخ
 ،1997/4/23ذي الرقم وت ع ،1748/16/436/وكتاب رئيس اجلامعة بتاريخ
 1997/07/19ذي الرقم  .3521/60ومتنح اجلامعة اإلعفاء ألبناء الشهداء بناءً على الوثيقة
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الصادرة عن مؤسسة رعاية اسر الشهداء واجلرحى املعتمدة من الوةارة اليت مترر للفرع /املركز
من خالل عمادة شؤون الطلبة وبشكل فصلي وعلى الطالب إحضار ورقة مشروحات عزوبية
وصورة عن ااوية الشخصية ،ويفقد أبناء الشهداء حقهم يف اإلعفاء إذا وقعوا حتت التحذير أو
املراقبة األكادميية بسبب املعدل الرتاكمي ،وتستأنف هذال املنحة مبجرد تصويب الوضع
األكادميي وإةالة هذا السبب حسب ما جاء يف كتاب وةير التعليم العالي كتعديل الحق،
حي

ال جيوة أن يستفيد الطالب من اإلعفاء لرسوم الساعة الواحدة أكثر من مرة (يعفى

الط الب 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).
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 ( )17بتاريخ  2114/9/2الذي ينص على " إعفاء ةوجة الشهيد من
أقسا اجلامعة ما

تتزوج من آخر" .وعليه فإن على ةوجة الشهيد الطالبة يف اجلامعة إحضار

كتاب خاص من مؤسسة رعاية اسر الشهداء واجلرحى /وةارة الشؤون االجتماعية ،وفصلياً
ورقة خلو موانع أو إقرار من احملكمة الشرعية أنها ال ةالت أرملة الشهيد ،ويفقد الطالب حقه
يف اإلستفادة من املنحة يف حال جتاوة عمرال ( )24عاماً ،ويستثنى من هذا اإلجراء أرملة
الشهيد.
 .5منحة التفوا:
تقديراً من اجلامعة اذال الشرحية املميزة من تلبتها ،عمدت اجلامعة على ختصيص
منحة كاملة لطلبتها املتفوقني ومسيت املنحة بهذا اإلسم ألنها متنح للمتفوقني يف دراستهم يف
اجلامعة ،الذين تنطبق عليهم شرو

اإلستفادة اخلاصة بها ،وبدأ العمل بها ابتداء من الفصل

األول لعام  ،2119/2114وتورت آلية هذال املنحة ووسعت شرحية الطلبة املستفيدين منها،
لتواكب التحديثات اليت ترأت على اجلامعة واملتمثلة يف ةيادة عدد الطلبة امللتحقني يف كل
ختصص باإلضافة إلستحداث ختصصات جديدة.
شرو منحة التفوا:
ختضع هذال املنحة جملموعة من الشرو

واملعايري اليت حيدد من خالاا قوائم الطلبة

املستفيدين ،وشرو املنحة هي كاآلتي:
 .1أن يكون الطالب قد حصل على املعدل الرتاكمي األعلةى بةني الطلبةة يف التخصةص ضةمن
الربامج األكادميية اليت تطرحها اجلامعة ،وشريطة أال يقل تقديرال عن جيد جداً.
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 .2أن يكون الطالب قد أنهى بنجال دراسة ( (12ساعة معتمدة علةى األقةل يف جامعةة القةدس
املفتوحة.
 .3أن يسجل الطالب ( (10ساعات معتمدة على األقل يف الفصل الدراسي األخري الذي استحق
عليه املنحة.
 .4أن يكون معدل الساعات املعتمدة الةيت سةجلها الطالةب يف الفصةول السةابقة حتةى حصةوله
على املنحة ( (10ساعات معتمدة فأكثر .
 .9ختضع هذال املنحة للشرو العامة للمنح واملساعدات املالية املقدمة للطلبة.
قيمة منحة التفوا:
تغطي املنحة كافة رسوم الساعات املعتمدة اليت سيسجلها املمنول يف الفصل الدراسي
التالي ،وتكون فرتة املنحة لفصل دراسي واحد يلي مباشرة الفصل الدراسي الذي حقق فيه
الطالب التفوا الدراسي يف اجلامعة ،وجتدد للطالب حبسب وضعه األكادميي ضمن شرو
املنحة.
آلية حتديد عدد الطلبة املستفيدين من منحة التفوا:
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:
 .1تقةةدم منحةةة واحةةدة للتخصةةص يف الفةةرع إذا بلةةغ عةةدد امللةةتحقني ( )12حتةةى ( )111تالةةب
وتالبة.
 .2تقدم منحتان اثنتان للتخصص الواحد يف الفرع إذا بلغ عدد امللتحقني ( )111حتةى ()911
تالب وتالبة.
 .3تقدم ثالث منح للتخصةص الواحةد يف الفةرع إذا بلةغ عةدد امللةتحقني ( )911حتةى ()1111
تالب وتالبة.
 .4تقدم أربع منح للتخصص الواحد يف الفرع إذا بلغ عدد امللتحقني ( )1111فأكثر.
آلية التعامل مع منحة التفوا:
 .1فةةور اكتمةةال نتةةائج االمتحانةةات النهائيةةة للفصةةل الدراسةةي ،يقةةوم قسةةم شةةؤون الطلبةةة يف
الفرع /املركز بإستخراج تقرير الطلبة املرشحني من النظام احملوسةب ،وتدقيقةه والتأكةد
من توافق الطلبة املرشحني فيه مع الشرو اخلاصة باملنحة.
 .2يعلن قسم شؤون الطلبة عن عدد املنح املقدمة لكل ختصص يف الفرع /املركز حبسةب مةا
جاء يف الفقرة ضمن اإلعالن العام لنظام املساعدات املالية واملنح الذي توفرال اجلامعة.
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 .3يقةةوم قسةةم شةةؤون الطلبةةة بتةةدقيق الكشةةوف حسةةب شةةرو املنحةةة وآلياتهةةا وإعةةداد قائمةةة
املرشحني حسب نظام الرتشيح املعتمد حالياً.
 .4بعةةد انتهةةاء فةةرتة التسةةجيل للفصةةل اجلديةةد يتةةوىل قسةةم شةةؤون الطلبةةة برفةةع املطالبةةة املاليةةة
للمنحةة إىل عمةةادة شةةؤون الطلبةةة ملراجعتهةةا ومتابعتهةةا مةةع الةةدائرة املاليةةة إلجةةراءات الصةةرف
املالي للمنحة  ,إذ ترصد مستحقات كل تالب للتسجيل للفصل القادم بعد اعتماد املنحة.
وتقيم اجلامعة يف كل فرع حفالً فصلياً لتكريم الطلبة املتفوقني حسب شرو

ومعايري

التفوا ،يتم من خالل هذا احلفل تقديم شهادة تكريم لكل تالب متفوا إضافة إىل إشعار
إستالم باملنحة للفصل الدراسي القادم.
 .6منحة الطلبة ذوي االعاقة:
حرصت اجلامعة على رعاية الطلبة ذوي اإلعاقة ،وخصصت ام البيئة والتسهيالت الالةمة
يف كثري من الفروع املنشأة قدمياً ،وحرصت على توفري عيع مستلزماتهم واحتياجاتهم يف
املباني اليت تقوم بإنشائها حالياً ،اليت من شأنها أن تساعدهم على التفاعل والتناغم مع ةمالئهم
من جهة ،وتطوير حتصيلهم العلمي من جهة أخرى .واستكماالً اذال الرعاية فقد خصصت
اجلامعة منحةً دراسيةً كاملة لكافة الطلبة ذوي االعاقة املسجلني يف اجلامعة ،وذلك بناءً على
توصية اجمللس األكادميي يف توصيته " "121بتاريخ  ،2112/2/29حي عدل شر املنحة
حبي يكون شر احلصول على املنحة مرتبط بتحصيل الطالب يف اجلامعة وليس قبل ذلك،
ويكون شر احلصول على املنحة هو أن حيصل الطالب على معدل تراكمي فصلي ال يقل عن
( ،)%69باستثناء الطلبة من ذوي اإلعاقة السمعية فيقتصر ام على معدل ( )%61فأعلى .حي
جاءت هذال التوصية تعديالً على ما ورد قي قرار اجمللس املصغر يف جلسته رقم ( )421بتاريخ
 ،2011/10/10الذي كان ينص على منح ضرورة حتقق شرتني للطالب املستفيد من املنحة،
حبي كان الشر األول أن تكون نسبة إعاقة الطالب ال تقل عن ( ،)%91أما الشر الثاني
فهو أن يكون معدل الثانوية العامة للطالب املرشح ( )%71فأعلى.
وتغطي هذال املنحة كل رسوم الساعات اليت يسجلها الطالب يف أي فصل من الفصول
خالل فرتة دراسته يف اجلامعة ،وذلك وفقاً للشرو

اخلاصة باملنحة باالضافة للشرو

العامة

للمنح الداخلية املعمول بها يف اجلامعة ،وعلى املرشح إحضار كتاب من االحتاد العام للمعاقني
يفيد برتشيح االحتاد حلالته.
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.7

منحة أعضاء جملس األمناء:
حيق لكل عضو من أعضاء جملس األمناء ترشيح تالبني سنوياً مع بداية كل عام دراسي

(وجيوة أن يكون املرشح تالباً مستجداً أو قدمياً) ،لالستفادة من هذال املنحة اليت تغطي رسوم
املرشح فصلياً بإعفاء مقدارال ( )%111من رسوم الساعات اليت يسجلها املستفيد ،ويتم 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 ثم اعتمادال .وتستمر هذال املنحة للطالب

حتى خترجه ما دام غري طالف لشرو

املساعدات الواردة يف هذا الكتاب ،وهذال مسؤولية

قسم شؤون الطلبة للمصادقة على استمرار املنح أو عدمه حسب النظام قبل اعتمادها فصلياً.
وقد وردت هذال املنحة بقرار من جملس اجلامعة يف جلسته رقم ( )219بتاريخ ،2116/7/31
نود اإلشارة بأن الطالب يفقد حقه نهائياً يف حال تدنى معدله الرتاكمي عم ( )%61يف أي فصل
من الفصول ،وال حيق له الرتشح لنفس املنحة مرة أخرى.
 .8منحة أعضاء جملس اجلامعة:
حيق لكل عضو من أعضاء جملس اجلامعة ترشيح تالب واحد سنوياً مع بداية كل عام
دراسي (وجيوة أن يكون املرشح تالباً مستجداً أو قدمياً) ،لالستفادة من هذال املنحة اليت
تغطي رسوم املرشح فصلياً بإعفاء مقدارال ( )%111من رسوم الساعات اليت يسجلها املستفيد،
ويتم الرتشيح بناءً على كتاب خطي من عضو اجمللس إىل رئاسة اجلامعة يوضح فيه اسم
الطالب والفر ع اليت التحق به ،ليتم مطابقة املرشح للشرو

واآللية ومن ثم اعتمادال .وتستمر

هذال املنحة للطالب حتى خترجه ما دام غري طالف لشرو املساعدات الواردة يف هذا الكتاب،
وهذال مسؤولية قسم شؤون الطلبة للمصادقة على استمرار املنح أو عدمه حسب النظام قبل
اعتمادها فصلياً .وقد وردت هذال املنحة بقرار من جملس اجلامعة يف جلسته رقم ( )135بتاريخ
 .2002/06/01نود اإلشارة بأن الطالب يفقد حقه نهائياً يف حال تدنى معدله الرتاكمي عم
( )%61يف أي فصل من الفصول ،وال حيق له الرتشح لنفس املنحة مرة أخرى.
 .9إعفاء أبناء العاملني وأةواجهم وةوجاتهم:
ت قدم اجلامعة منحاً ألبناء املوظفني امللتحقني يف اجلامعة وذلك بناءً على قرار اجمللس
املصغر يف جلسة رقم ( )11بتاريخ  ،2002/01/07وذلك حسب اآلتي:
 .1يعفى أبناء املوظفني من رسوم الساعات املعتمدة للتعلةيم يف اجلامعةة يف حةال تةزامنهم كمةا
يلي:
 -يعفى االبن األول إعفاءاً كامالً.
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 يعفى االبن الثاني بنسبة .%75 يعفى االبن الثال بنسبة .%50 يعفى االبن الرابع بنسبة .%25كما تقدم اجلامعة إعفاءً للزوج الطالب أو الزوجة الطالبة للموظف /املوظفة بنسبة %91
من رسوم الساعات املعتمدة ،ويراجع وضع الطرف املعفى كل فصل دراسي بهدف تقرير
استمرار اإلعفاء حسب الشرو الواردة يف مقدمة هذا الكتاب لتقديم املساعدات .وقد أقرت
هذال البنود يف جلسة اجمللس املصغر رقم ( )17بتاريخ  ،2002/04/24ووضحت يف اجللسة
الثالثة حبي أضيف إليها:
 مينح اإلعفاء ألبناء املوظف املثبت يف اجلامعة أو املعني بعقد سنوي. مينح اإلعفاء ألبناء املوظف املعني حتت التجربة فقط إذا كان التعيني ملدة سنة على األقل. مينح اإلعفاء لألبناء غري املتزوجني فقط. خيضع األبناء لشرو استمرارية املنح واملساعدات املعمول بها والواردة يف هذا الكتاب منخالل رقابة ومتابعة شؤون الطلبة يف الفرع  /املركز فصلياً قبل إفادة الطالب منها.
 .11منح وةارة الرتبية والتعليم العالي الفلسطيمت:
هي منح تقدمها وةارة الرتبية والتعليم العالي من اجلامعات الفلسطينية للطلبة املتفوقني يف
الثانوية العامة ،حي

تقدم اجلامعة ( )31منحة كاملة ،عشرون منها طصصة للفروع يف

الضفة الغربية ،والباقي طصصة للفروع يف قطاع غزة ،حي عدلت بقرار من رئاسة اجلامعة
بتاريخ  2113/2/11يف الكتاب ذي الرقم  .13/1939/9بعد أن كانت ( )29منحة
سابقاً .ويقوم الطلبة املرشحون بتعبئة تلبات الرتشح للمنحة ،وإرفاا األوراا الثبوتية الالةمة،
وترسل من خالل عمادة شؤون الطلبة لوةارة الرتبية والتعليم العالي ،لتقوم بدورها بتحديد قوائم
الطلبة املستفيدين وفقاً للشرو

واملعايري اخلاصة باملنحة .وتغطي هذال املنحة رسوم الساعات

املعتمدة فقط ،وهي مستمرة حلني خترج الطالب املستفيد شريطة أن ال يقل معدله الرتاكمي
عن درجة (جيد).
 .11منحة مرضى الثالسيميا واايموفيليا:
لقد أولت اجلامعة إهتماماً كبرياً بالفئات اخلاصة من الطلبة امللتحقني كالطلبة املصابني
مبر

الثالسيميا واايموفيليا ،ووفرت ام البيئة املناسبة ضمن االمكانات املتاحة بهدف

دجمهم ومساعدتهم يف اكمال دراستهم اجلامعية .وتوج هذا االهتمام يف تقديم اجلامعة للطلبة
املصابني مبر

الثالسيميا واايموفيليا منحةً دراسيةً كاملةً تغطي رسوم الساعات اليت
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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 بتاريخ .2111/12/6
ويشرت على الطالب املستفيد من املنحة إحضار تقريراً تبياً معتمداً ،وملرة واحدة ،يوثق
فيه بأن الطالب مصاب بهذا املر  ،حي أن املنحة تقدم للمريض وليس ألي من ذويه.
وكان اذال املنحة أثر 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.
 .12منحة تأهيل األسرى احملررين:
تقدم وةارة شؤون األسرى احملررين دعماً مالياً للطلبة األسرى ضمن شرو وأنظمة خاصة
بالوةارة وتغطي نسب طتلفة من الرسوم اجلامعية الطالب املستفيد وحسب اآلتي ،وهذال الفئة
من املنحة ال ختضع للشرو واألنظمة الواردة يف هذال اآللية ،إمنا ختضع للشرو اليت حتددها
وةارة شؤون األسرى احملررين وعليهم مسؤولية متابعة استمراريتها أو عدمه .وتساهم اجلامعة
بعدد من املنح اؤالء املستفيدين من الربنامج ونسبتها ( )%25حبي

تضاف إىل النسبة اليت

يقدمها الربنامج للطالب .ويتم ذلك بعد تقديم الطالب املستفيد من املنحة لطلب خاص إىل
شؤون الطلبة عرب استمارة خاصة متوفرة لدى شؤون الطلبة ليتم دراسته االستمارات يف عمادة
شؤون الطلبة تبقاً ملعايري ومقاييس تستند إىل معطيات االستمارة والتوةيع اجلغرايف للمنحة
وتوصية شؤون الطلبة يف الفرع حي

لن ينظر يف أي استمارة ختلو من تعليق شؤون الطلبة يف

الفرع /املركز ،وختضع نسبة الة ( )%25لشرو

وأنظمة إضافية فضالً عن الواردة يف امللف

وتقدم الوةارة فصلياً كشفاً إعالياً بالطلبة املستفيدين من املنحة ،ليتم إدخاام على نظام املنح
واملساعدات املالية يف اجلامعة بعد تدقيق الشرو اليت حددتها الوةارة.
 .13صندوا اإلقرا

املركزي:

يقدم صندوا إقرا

الطلبة يف مؤسسات التعليم العالي يف فلسطني قروضاً مسرتدة للطلبة

الستكمال دراستهم اجلامعية فصلياً ،وتعترب قرو

الرسوم الدراسية إحدى املساعدات املالية

املقدمة للطلبة من جهات خارجية ،وتقدم للطلبة من خالل صندوا اإلقرا

يف وةارة الرتبية

والتعليم العالي ،ويستدعي ذلك منا تشجيع الطلبة وحتفيزهم لإلستفادة من هذال املخصصات
بكل الوسائل املتاحة ،وبتعاون مع جملس الطلبة أيضاً.
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الشرو الواجب توفرها يف الطلبة الراغبني يف الرتشح للقرو :
 .1أن يكون املتقدم تالبا منتظما يف اجلامعة وىتاجا من الناحية املادية.
 .2أن يكون قد اجتاة بنجال فصال دراسيا على األقل.
 .3أن ال يقل املعدل الرتاكمي للطالب عن (.)%61
 .4أن ال يكون الطالب مستفيداً أو حاصال على منحة جامعية أو منحة تفوا أو مساعدة ماليةة
من أي مصدر آخر (تزيد عن  %91من رسومه).
 .9أن يكةةون الطالةةب املرشةةح مسةةجالً علةةى األقةةل ( )12سةةاعة معتمةةدة يف فصةةل الرتشةةةح
لالستفادة من القر .
 .6ال تتجاوة قيمة القر

أو املساعدة اليت تقدمها الوةارة عن ) (1000دينار أردني بأي حةال

مةةن األحةةوال للطالةةب الواحةةد يف الفصةةل الدراسةةي الواحةةد (احلةةد األعلةةى لنسةةبة القةةر

أو

املساعدة ( )%79من رسوم الطالب.
آلية التعامل مع قرو

الرسوم الدراسية:

 .1يقوم الطالب بتعبئة تلب الرتشح االلكرتوني عرب املوقع االلكرتوني لصندوا االقرا .
 .2يدقق الطلب ويعتمةد مةن قبةل قسةم شةؤون الطلبةة يف الفةرع /املركةز الدراسةي ،ويرفةق بةه
األوراا الثبوتية الالةمة.
 .3يقةوم األخةةوة يف صةةندوا اإلقةرا

باختيةةار الطلبةةة املسةةتفيدين ،وذلةك وفقةاً ملعةةايري احلاجةةة

املعمول بها يف الصندوا.
 .4يقوم الطالب املس تفيد بتوقيع علةى الكمبيالةة وعلةى إشةعار الةدفع اخلةاص بةالقر

والةذي

يشكل ما نسبته ( )%16من قيمة القر .
يف حسابات الطلبة املستفيدين بشكل مركزي.

 .9تقوم عمادة شؤون الطلبة بإدخال القرو

 .6ترسل الكمبيةاالت وإشةعارات الةدفع للةوةارة بعةد وصةواا للعمةادة موقعةة وطتومةة حبسةب
األصول والشرو احملددة من قبل الوةارة.
آلية تسديةد القةرو :
أقر صندوا اإلقرا

آليات لتسديد قرو

خالل فرتة إلتحاقه يف اجلامعة ،حي
حصوله على قر

الرسوم الدرسية اليت يستفيد منها الطالب

تسدد ما قيمتة ( )%4شهرياً من قر

الطالب عند

تيلة أشهر الفصل الدراسي أي مبا يعادل ( )%16من قيمة قر

الطالب

باعتبار ان مدة الفصل الدراسي هي ( )4أشهر.
يتوجب على الطالب املقرت

عند التخرج احضار كفيل معتمد لدى الصندوا للتوقيع على

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

كامل القرو

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 ةمنية تتوافق مع الوضع االقتصادي
للطالب ،وذلك حسب الشرائح املعتمدة للسداد الشهري من الطالب بعد خترجه.
 .14نظام التقسيط للرسوم اجلامعية:
هو نظام صدر بناءً على قرار جملس اجلامعة يف جلسته رقم ( )115املنعقدة بتاريخ
 ،2001/02/25األخذ باالعتبار التقسيط للرسوم اجلامعية للفصل الدراسي ()200103
استثناءاً وعوناً للطلبة احملتاجني وفق الشرو اليت اتفق عليها بني عمادة شؤون الطلبة وجملس
الطلبة القطري ،وقد اتفق يف الفصل الالحق وبقرار من رئيس اجلامعة أن يتم استمرار العمل
مببدأ التقسيط ما دامت الظروف احلالية قائمة ،وحيق للطالب االستفادة من نظام التقسيط،
يوفر هذا النظام للطالب إمكانية تقسيط الرسوم املستحقة عليه إىل قسطني ،يسدد األول عند
بدأ عملية التسجيل ،ويتوجب عليه دفع القسط الثاني قبل بداية الفصل الالحق بشهر واحد من
نهاية الفصل الدراسي نفسه ،وحيق للطالب املقسط التقدم ألي مساعدة خارجية لتسديد قسطه
الثاني ،وذلك ضمن الشرو واآللية التالية:
 .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 فأكثر.
 .9أن ال يقل معدله الرتاكمي عن (.)%61
 .6أن يقوم الطالب بتسديد نصف الرسوم املسةتحقة عليةه علةى األقةل عنةد التسةجيل ويةتم دفةع
الباقي دفعة واحدة حتى ما قبل شهر واحد من نهاية الفصل الدراسي نفسه.
 .7يف حال عدم سداد الطالب للدفعة الثانية حيرم من التسجيل للفصول الدراسية اليت تليه.
 .15املنح اخلارجية اليت متر عرب اجلامعة:
آلية املنح واملساعدات اخلارجية املقدمة للطلبة احملتاجني يف اجلامعة:
تتقدم جامعة القدس املفتوحة ممثلة برئيسها بالشكر والعرفان إىل كل من ساهم يف
تذليل العقبات املالية اليت تواجه العديد من تلبتنا يف ظل الظروف احلالية اليت يعاني منها أبناء
شعبنا الفلسطيمت ،كما ارتأت اجلامعة بأن تنوال إىل اآللية املعتمدة لديها حول كيفية ترصيد
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أي مبلغ خاص بالطلبة ،األمر الذي سيسهل على اجلامعة والطلبة يف آن واحد يف املتابعة وتتمثل
يف إحدى الطريقتني:
األوىل :ترصد اجلهة املاحنة املبلغ يف حساب اجلامعة ،وتقوم اجلامعة بدورها باختيار
الطلبة الذين سيتم إفادتهم 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
( 11 -911 - 392991 - 11 دينار أردني).
( 12 -911 - 392991 - 11 دوالر أمريكي).
( 13 -911 - 392991 - 11 شيقل إسرائيلي).
الثانية :تقوم اجلهة املاحنة باختيار الطلبة ،وترصد املبلغ يف حساب اجلامعة املذكور أعالال
اوالء الطلبة .مع ضرورة إعالم اجلامعة بأمساء الطلبة الذين حولت املبالغ بأمسائهم لتقوم
اجلامعة باإلجراءات املالية الالةمة إلفادتهم من طصصاتهم.
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 وثيقة اإليداع أو حتويل املبلغ حلساب اجلامعة أو الشيك
لربط املبلغ باملستفيدين ،وحتى يتسنى للعمادة إدخال هذال املبالغ للحسابات االلكرتونية
للمستفيدين بعد طاتبة الدائرة املالية لتحويل املبالغ للفروع /املراكز املعنية اليت يلتحق بها
الطالب ،ومن ثم اعتمادها مالياً لدى قسم احملاسبة يف الفرع املعمت .وميكن تزويد اجلهة
املاحنة بإشعار من الطالب يفيد باستالمه ملخصصاته عرب حسابه االلكرتوني ،وبعد اعتمادها
وختمها من قسم شؤون الطلبة يف فرعه ومن الدائرة املركزية ،إضافة إىل أية أوراا ثبوتية
تطلبها اجلهة املاحنة.
إننا إذ نقدر أثر كل جهد يف جمال تيسري إكمال الطالب ملسريته التعليمية ونشكرال،
فإننا نرى أن هذال اآللية تضمن رضا املاحنني وتشجعهم على االستمرارية يف تقديم مساعدتهم
للطلبة ،وهي أيضاً تضمن وصول املبالغ املخصصة ملستحقيها ،وألغرا
املستحقة على الطالب بشكل خاص.
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تسديد الرسوم

ملزيد من املعلومات يرجى الدخول للرابط األتي:
http://www.qou.edu/home/stud_Affiars/index.jsp

ث لثً -قسم مت بد اخلرجية:
تتميز اجلامعة بتقديم خدمات متابعة خلرجييها أثناء دراستهم وبعد خترجهم من خالل
قسم متخصص ملتابعة اخلرجيني يف عمادة شؤون الطلبة ،بهدف بناء جسور الثقة والتعاون بني
خرجيي اجلامعة وقطاعات العمل املختلفة ،جمسداً رؤية اجلامعة ودورها يف املسؤولية
االجتماعية بشكل حقيقي وعملي .وقد أبرم القسم العديد من االتفاقيات والشراكات مع
مؤسسات اجملتمع احمللي من أجل ةيادة القدرة على حتديد متطلبات سوا العمل واحتياجاته
ضمن عملية الربط بني احتياجات السوا وقدرات اخلرجيني التنافسية .وتقوم خدمات متابعة
اخلرجيني يف اجلامعة على توفري العديد من فرص العمل الدائمة واجلزئية ،وفرص التدريب
للخرجيني يف طتلف املؤسسات احلكومية واخلاصة ،ثم عقد سلسلة من أيام التوظيف،
وتنظيم العديد من الدورات التدريبية التأهيلية والدورات املتخصصة .وتتوافر للخرجيني بوابة
إلكرتونية ونظام ىوسب خاص بهم يسمى بوابة "خرجيو اجلامعة" تتضمن إعالنات يومية عن
فرص العمل املتاحة يف السوا الفلسطينية ،وسلسلة من الدورات التدريبية املتخصصة ،ومنح ًا
للدراسات العليا ،وغريها.

أئداف قسم مت بد اخلرجية:


التواصةةل مةةع مؤسسةةات اجملتمةةع احمللةةي ،وعقةةد الشةةراكات واالتفاقيةةات مةةن أجةةل
احلصول على فرص عمل ،وفرص تدريبية للخرجيني.



التواصل مع املؤسسات لتسويق اخلرجيني وإجياد فةرص عمةل مناسةبة اةم ،والتشةبيك
مع مكونات اجملتمع احمللي.



تقديم اخلدمات التدريبية واإلرشادية خلرجيي اجلامعةة ،ومسةاعدتهم يف إجيةاد فةرص
عمل مناسبة تتوافق مع ختصصاتهم وقدراتهم وميوام ،أو إكمال مسريتهم التعليمية.



بناء ثقافة التعاون والشعور باملسؤولية واالهتمام باآلخرين.



تقديم الصورة اليت تستحق للجامعة وخرجييهةا أمةام أفةراد ومؤسسةات اجملتمةع احمللةي
واخلارجي.



خلق آلية للتواصل بني تلبة اجلامعة وخرجييهةا مةن جهةة ،وبةني اخلةرجيني فيمةا بيةنهم
من جهة ثانية ،وبني اخلرجيني واجلامعة من جهة ثالثة.
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حد التدريب:
تقدم هذال الوحدة اخلدمات التدريبية واإلرشادية خلرجيي اجلامعة من خالل العمل على
صقل مهارتهم وقدراتهم للمنافسة يف سوا العمل ،وتقدم أيضاً عدد ًا من اخلدمات التدريبية وفق
اآلتي:


توفري العديد من الدورات التدريبية التأهيلية والتخصصية اليت تقوم على صقل مهارات
اخلرجيني وتطويرها.



تةةوفري العديةةد مةةن فةةرص التةةدريب اجلزئةةي أو التةةدريب املنتهةةي بةةالتوظيف للخةةريج يف
العديد من مؤسسات اجملتمع احمللي.



االتالع على آخر فرص العمل املعلنة عرب اإلنرتنةت والصةحف اليوميةة ،واإلعةالن عنهةا
عرب بوابة "خرجيو اجلامعة".



نشةةر اإلعالنةةات عةةن الةةدورات التدريبيةةة وآخةةر أخبةةار النشةةاتات واألحةةداث عةةرب بوابةةة
"خرجيو اجلامعة".



اإلشراف على سري العملية التدريبية يف فروع اجلامعة املمتدة يف ربوع الوتن.

بواب "خرجيو اجل مد ":


متكن البوابة اخلرجيني األعضاء مةن االتةالع علةى الةدورات املتاحةة وفةرص التةدريب
وا لتوظيةةف ،وإعالنةةات الوظةةائف ،ومنةةاذج طتةةارة مةةن تةةرا إعةةداد السةةرية الذاتيةةة،
واإلعالنات اخلاصة بتدريب اخلرجيني.



اخلدمات اإللكرتونية ،وهذال تشمل :دليل اخلرجيني اإللكرتوني ،وخةدمات املكتبةة
اإللكرتونية ،وحلقات النقاش ،وكتاب اخلرجيني ،وجملة "خرجيو اجلامعة".



تةةوفري فةةرص وإ رشةةادات للدراسةةات العليةةا حتةةوي إعالنةةات مةةنح للدراسةةات العليةةا يف
فلسطني ،والوتن العربي ،والدول األجنبية.



دراسةةات وتقةةارير :وتشةةمل دراسةةات وتقةةارير ومقةةاالت متعلقةةة بسةةوا العمةةل والبطالةةة،
واختيار التخصص املناسب ،ومواضيع مهمة للخرجيني.

الصدح الرمسي اخل ص خبرجي اجل مد الى موقع التواصل االجت ا
":"Facebook
يقوم قسم متابعة اخلرجيني بإدارة الصفحة الرمسية اخلاصة خبرجيي اجلامعة على موقع
التواصل االجتماعي ( ،)Facebookاليت متثل حلقة الوصل بني اخلرجيني وبوابة "خرجيو
اجلامعة" يف ظل األثر الكبري الذي احتلته شبكات التواصل االجتماعي يف حياة األفراد يف
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العديد من املستويات ،وبناء عليه يقدم القسم العديد من التوجيهات واإلرشادات اليت يطرحها
خرجيو اجلامعة من خالل التعليقات والرسائل على الصفحة واإلجابة عن عيع استفساراتهم.

خريجو جامعة القدس المفتوحة – الصفحة الرسمية

التطلد ت املستقبلي لقسم مت بد اخلرجية:
فضالً عن التحدي

والتطوير الدائم واملستمر لقاعدة بيانات اخلرجيني ومؤسسات سوا

العمل ومعلومات التواصل معهم ،فإن العمادة تتطلع من خالل قسم متابعة اخلرجيني إىل حتقيق
العديد من املشاريع املستقبلية والتطويرية ،يف سعيها لتوسيع اخلدمات املقدمة للخرجيني ،ومن
أهمها:


مساعدة خرجيي اجلامعة يف تأسيس رابطة ام.



تطةوير القسةم ليكةون مرجعةاً تتةوافر فيةه الدراسةات واألحبةاث الةيت تعنةى بواقةع
اخلرجيني.



فةةتح آفةةاا جديةةدة مةةن مؤسسةةات اجملتمةةع احمللةةي يف القطةةاعني احلكةةومي واخلةةاص
لتدريب اخلرجيني وتوظيفهم ،وتوقيع مذكرات تعاون وشراكة حسب أهداف القسم
يف اخلطة االسرتاتيجية.



إصدار جملة دورية سنوية للخرجيني.



تنفيذ برنامج الدراسات املسحية لقياس رضا املشغلني عن خرجيي اجلامعة.

رابدً -قسم اإلرش الردس

االجت ا :

هو أحد األقسام اليت تضمنتها هيكلية العمادة ،ويهدف إىل تقديم خدمات اإلرشاد
النفسي واالجتماعي املتخصص لطلبة اجلامعة ،ثم مساعدتهم يف منوهم الشخصي
واالجتماعي ،واإلفادة مما لديهم من قدرات ذاتية ،والعمل على تطوير مهاراتهم ،وتشجيعهم
على التميز واإلبداع ،ومساعدتهم يف فهم ذواتهم وقدراتهم ،وتوجيههم حنو الدراسة األكادميية
يف التخصصات املختلفة اليت تقدمها اجلامعة.
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أقس م شؤ ن الطلب يف الدر ع
مت ثل هذال األقسام انعكاساً ألنشطة العمادة ميدانياً يف الفروع التعليمية ،من خالل
تنفيذها للمهام املوكلة بالعمادة يف عيع جماالتها :متابعة اخلرجيني ،واألنشطة الطالبية،
واملنح واملساعدات املالية ...،فهي مبنزلة اجلسم التنفيذي ملهام عمادة شؤون الطلبة ومسؤولياتها
يف الفروع التعليمية ،إذ إن آلية العمل مركزية وتستدعي إصدار امللفات والتقارير اخلاصة باملنح
واملساعدات املالية والقرو

واألنشطة ،وكذلك اخلرجيون ،من خالل عمادة شؤون الطلبة بعد

جتميعها من الفروع ،بينما متارس األقسام مهام عملها اليومي ضمن اإلجراءات املعمول بها
واخلاضعة ملعايري اجلودة ،وباعتبار كل قسم يتبع إدارياً لفرعه ،وفنياً لعمادة شؤون الطلبة.

شك ى مقرتح ت الطلب :
من منطلق الشفافية يف تقديم اخلدمات للطلبة والوقوف على درجة الرضا لديهم جتاال هذال
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 حبي

يتسنى للطالب تقديم الشكوى /االقرتال عرب البوابة

األكادميية أينما كان موجوداً وضمن آليات ىددة ختضع إلجراءات اجلودة ،تنتهي بإفادة
الطالب ب املعلومة املتكاملة ،أو حتقيق مطلبه إذا كان ذلك حقاً من حقوقه ،فهي خدمة
استحدثت مع بداية الفصل األول من العام  2117/2116انطالقاً من واقع اتساع رقعة
اجلامعة والزيادة املطردة يف أعداد الطلبة ،وما يفرضه هذا الواقع من حتديات ومسؤوليات على
اجلامعة وتواقمها املختلفة وكذلك على الطلبة.

اهلدف:
تهدف هذال اخلدمة إىل ضبط ومتابعة شكاوى الطلبة آرائهم ،والعمل على حتقيق
متطلباتهم وحل مشكالتهم يف الفروع واملراكز الدراسية كافة ،مبا حيقق مصلحتهم اليت
هي اادف األمسى للجامعة وتواقمها اإلدارية واألكادميية .حي يتم ذلك ضمن إتار منظم،
ووفقاً لألسس واملناهج العلمية السليمة اليت تنسجم مع الواقع األكادميي للجامعة.

جم ا التطبيق:
تشمل هذال اخلدمة عيع اآلراء واملقرتحات واملستلزمات والشكاوى اليت يرغب الطالب
بإيصااا لذوي االختصاص ،وذلك من أجل الرقي بالواقع الطالبي واألكادميي على حد سواء،
و سري العملية التعليمية كما ينبغي اا أن تكون ،وعدم اإلغفال أو التغاضي عن أي من
احليثيات اليت تواجه الطلبة.
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آلي تقديم شكوى /اقرتاح:


يقوم الطالب بتعبئة الشكوى /االقرتال إلكرتونيةاً مةن خةالل شاشةة شةكاوى الطلبةة
واقرتاحةةاتهم ومةةن علةةى حسةةابه علةةى البوابةةة األكادمييةةة وحفظةةه ،حيةة يصةةل إىل
اجلهات املعنية ملتابعتها ليتم الرد عليها خالل مدال أقصاها ( )3أيام عمل.



يف حةةال كةةان الةةرد علةةى الشةةكوى /االقةةرتال غةةري كةةافل للطالةةب فبإمكةةان الطالةةب
االعرتا

ملرة واحدة لدى قسم شؤون الطلبة يف الفرع الذي يُحول الشكوى /االقرتال

إىل عميةد شةؤون الطلبةةة للمتابعةة مةع جهةةات االختصةاص يف رئاسةة اجلامعةةة للةرد علةةى
الشكوى ،ومن ثم يقوم قسم شؤون الطلبة يف الفرع بالرد إلكرتونياً على الطالب مرة
أخةرى ،وال يسةمح بعةدها للطالةةب بةاالعرتا  ،أمةا مةا يتعلةةق بفةروع قطةاع غةزة فيقةةوم
قسم شؤون الطلبة يف الفرع باملتابعة مع مساعد عميةد شةؤون الطلبةة حلةل الشةكوى/
االقرتال لرفعها إىل عميد شؤون الطلبةة للنظةر فيهةا للمتابعةة والةرد كمةا ورد يف البنةد
أعالال.

أبرز املشكالت اليت يتدرض هل الطلب :


مشةةكالت إداريةةة :ميكةةن أن حتصةةل أثنةةاء قيةةام تالةةب بةةإجراء مةةا يف أحةةد األقسةةام
العاملة بفرعه /مركزال الدراسي.



مشكالت مع جملس الطلبة أو كتلةة تالبيةة ،مثةل :إسةاءة التصةرف ،أو املعاملةة ،أو
عدم اإلنصاف يف خدمات معينة ،أو إهمال مسألة خاصة للطالب.



مشكالت مع أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة /يف طتلف اجملاالت.



مشةةكالت ماليةةة :وتشةةمل كةةل مةةا لةةه عالقةةة بالرسةةوم الدراسةةية واملةةنح الةةيت تقةةدمها
اجلامعة.



مشةةةكالت اجتماعيةةةة ونفسةةةية عامةةةة ،ميكةةةن إرجاعهةةةا إىل عوامةةةل ىةةةددة (تبيعةةةة
اجلامعةةة ،املرافةةق العامةةة ،إشةةكاليات تالبيةةة ،حزبيةةة ،الواقةةع السياسةةي واألمةةمت
واالقتصادي العام.)...،



مشكالت أخرى.

الد ل التطوا
دأبت جامعة القدس املفتوحة وبناءً على قرار جملس اجلامعة يف جلسته رقم (،)369
املنعقدة بتاريخ  ،2111/16/14باعتماد (العمل التطوعي) متطلباً إجبارياً لتخرج الطلبة بدون
ساعات معتمدة ،إذ يطلب من كل تالب أن ينفذ ما جمموعه ( )91ساعة عمل جمتمعي خالل
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فرتة وجودال يف اجلامعة ،ضمن آليات وإجراءات وضعت لتنفيذ الساعات املطلوبة من العمل
التطوعي ،حبي يبدأ تنفيذ هذال الساعات التطوعية من الفصل األول اللتحاا الطالب باجلامعة
وحتى فصل التخرج ،وإدخال هذال الساعات دورياً إىل ملف الطالب لدى عمادة القبول والتسجيل
واالمتحانات ،حبي

ال مينح الطالب شهادته اجلامعية إال بعد إمتام ساعات العمل التطوعي

املطلوبة ،فإجناة هذال الساعات هو أحد متطلبات التخرج الرئيسة ،وتشرف على هذا امللف
وتديرال عمادة شؤون الطلبة من خالل أقسامها يف فروع اجلامعة التعليمية.

اهلدف:


توعية الطلبة والقضاء على الظواهر اادامة.



تنمية اجلوانب اإلجيابية لدى الطلبة.



اكتشاف مواهب الطلبة والعمل على تنميتها وصقلها.



التنمية الذاتية والتطوير.



ترسيخ القيم التطوعية لدى الطلبة.



تدريب الطلبة يف اجملاالت املختلفة.

جم الت الد ل التطوا :


فعاليةات خاصةةة باجلامعةة ،مثةةل :إرشةاد الطلبةةة اجلةدد ،محةةالت التنظيةف والصةةيانة،
واملكتبات ،وتسليم الكتب….إخل.



التطوع يف املؤسسات األهلية غري الرحبية وتقديم العون للفئات احملتاجة.



التطوع يف املؤسسات احلكومية مبا خيدم الصاحل العام للمجتمع الفلسطيمت.



تأهيل املعوقني ومعاونتهم.



معاونة الفالحني يف مواسم قطف الزيتون ،وغريال من املواسم األخرى.



مساعدة اجلرحى واملرضى واملسنني ومتابعة أمورهم (تنظم بشكل عاعي).



محايةةة البيئةةة مةةن خةةالل محةةةالت النظافةةة يف األمةةاكن العامةةة ،ومحةةالت التشةةةجري
والزراعة ،وغريها.



محةةالت التةةربع بالةةدم ،وتقةةدميها جلهةةات االختصةةاص( .حبي ة تعةةادل كةةل وحةةدة 9
ساعات عمل تطوعي).



املشاركة املتعلقة يف االنتخابات ضمن احلمالت التوعوية.



املشاركة املتعلقة يف محاية املستهلك ضمن احلمالت التطوعية والتوعوية.



أي أعمال تطوعية أخرى تصب يف مصلحة اجملتمع وتنميه.
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آلي تقديم اخلدم التطواي يف اجل مد :
يأخذ تطبيق وتنفيذ العمل التطوعي يف جامعة القدس املفتوحة مسارين ،هما:
أوالً :تقديم خدمات تطوعية بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات اجملتمع احمللي بقطاعاتها
العامة واألهلية ،إسهاماً منها يف حتقيق التكافل والتكامل معها ،وحتقيقاً ملبدأ التفاعل
اإلجيابي بني املواتنني والبيئة اجملتمعية ،ومبا يضمن السعي لتقديم خدمات مميزة وذات تابع
إنساني.
ثانياً :تقديم خدمات وأنشطة تطوعية داخل أروقة اجلامعة كاملشاركة يف املؤمترات
والندوات واملهرجانات ،إضافة إىل محالت التربع بالدم ،وقطف الزيتون ،ومحالت محاية البيئة
كالزراعة والتشجري ،وغريها ،واليت تنفذ بشكل فردي أو عاعي خالل محالت ونشاتات
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 إىل التزاماته خارج ساعات العمل الرمسي ،ويف جمال مغاير جملال
عمله بالتنسيق مع مؤسسته.

آلي التسجيل للد ل التطوا :
أوالً :يقوم موظف قسم شؤون الطلبة يف الفرع بتعريف ثوابت العمل التطوعي من خالل
نظام العمل التطوعي على البوابة األكادميية ،واملتمثلة يف أماكن العمل التطوعي ،اجلهات
املشرفة ،جماالت العمل التطوعي ،وبناءً على اجلهات واملؤسسات الراغبة يف استقطاب
املتطوعني سواءً أكان العمل التطوعي فردياً أم عاعياً.
ثانياً :يقوم موظف قسم شؤون الطلبة يف الفرع بإنشاء إعالن لعمل تطوعي عاعي للطلبة
سواءً 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


يقةةوم الطالةةب بالةةدخول إىل حسةةابه علةةى البوابةةة األكادمييةةة ،ومةةن خةةالل بنةةد العمةةل
التطةوعي يقةةوم باسةتعرا

إعالنةةات العمةةل التطةوعي املعلةةن عنهةةا للتسةجيل بهةةا ضةةمن

الفرتة احملددة ،وعدد الطلبة املسمول به للتطوع.
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يقوم موظف قسم شؤون الطلبة يف الفرع باستعرا

الطلبة املسجلني للعمل التطوعي،

واستصدار منوذج طاتبة املؤسسةة املعنيةة للعمةل التطةوعي اجلمةاعي اخلةارجي والةرد
عليها حسب النموذج املعتمةد ،مرفقة ًا بةه قائمةة بأمسةاء الطلبةة املتطةوعني ،إضةاف ًة إىل
التقرير التقوميي اخلاص بالطلبة املتطوعني (والذي يفيد بطبيعة العمل التطوعي الذي
قام /ت به الطالةب /ةةة املتطةوع /ةةة ،وعةدد سةاعات العمةل التطةوعي املنجةزة ،وسةلوك
املتط ةوع /ةةةة خةةالل الفةةرتة علةةى أن يوقةةع مةةن قبةةل مةةدير املؤسسةةة أو مةةن ينةةوب عنةةه،
وطتوماً خبتم املؤسسة ذاتها ،وال يعتمد أي منةوذج ال حيتةوي علةى ذلةك) .وإرسةاله إىل
مدير الفرع لتحويله للجهة املعنية واالحتفاظ بنسخة من النماذج للمتابعة.
التسجيل للعمل التطوعي الفردي اخلارجي:


يق وم موظف قسم شؤون الطلبة يف الفرع ومن خالل حسابه على نظام العمةل التطةوعي
عرب البوابة األكادميية بتسجيل الطالب املعمت يف العمل التطوعي الفردي.



يقوم موظف قسةم شةؤون الطلبةة يف الفةرع باستصةدار منةوذج طاتبةة املؤسسةة املعنيةة
للعمةةل التطةةوعي الفةةردي اخلةةارجي والةةرد عليهةةا ،حسةةب النمةةوذج املعتمةةد لتطةةوع أحةةد
الطلبة ،مرفقاً به التقرير التقوميي اخلاص بالطالب املتطوع ،وإرساله إىل مدير الفةرع
لتحويله للجهة املعنية واالحتفاظ بنسخة من النماذج للمتابعة.

أما يف حال كان العمل التطوعي املراد تنفيذال داخل اجلامعة سواءً أكان عاعياً أم
فردياً ،كاملشاركة يف اخلدمات واألنشطة واملهرجانات والندوات إىل غري ذلك مما تقيمه
اجلامعة يف فروعها /مراكزها الدراسية ،أو املشاركة يف نشاتات جمتمعية عامة كالتربع
بالدم ،ومحالت النظافة والصيانة ،وةراعة األشجار ،وقطف الزيتون ،ومساعدة الطلبة ذوي
اإلعاقة ،تسليم الكتب ،إرشاد الطلبة اجلدد...،إخل ،فإنه يتم اتباع اخلطوات اآلتية:
التسجيل للعمل التطوعي اجلماعي الداخلي:


يستقبل رئيس قسم شؤون الطلبة يف الفرع مذكرة داخلية من مدير الفرع تفيةد بطلةب
عمل تطوعي جملموعة من الطلبة يف أي من أقسام الفرع.



يقوم موظف قسم شؤون الطلبة يف الفرع باإلعالن عن العمل التطوعي املطلةوب تنفيةذال
داخل أروقة الفرع.



يقةةوم الطالةةب بالةةدخول إىل حسةةابه علةةى البوابةةة األكادمييةةة ،ومةةن خةةالل بنةةد العمةةل
التطةوعي يقةةوم باسةتعرا

إعالنةةات العمةةل التطةوعي املعلةةن عنهةةا للتسةجيل بهةةا ضةةمن

الفرتة احملددة ،وعدد الطلبة املسمول به للتطوع.
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 يقوم م وظةف قسةم شةؤون الطلبةة يف الفةرع باسةتخراج قائمةة بأمسةاء الطلبةة املتطةوعني
والتقرير التقوميي اخلاص بتطوعهم وحسب النموذج املعتمد ،وإرساله إىل مةدير الفةرع
ليقةةوم بةةدورال بتحويلةةه إىل القسةةم املعةةمت ،مةةع احتفةةاظ قسةةم شةةؤون الطلبةةة بنسةةخة مةةن
النماذج للمتابعة.
التسجيل للعمل التطوعي الفردي الداخلي:


يقوم موظف قسم شؤون الطلبة يف الفرع ومن خالل حسابه على نظام العمةل التطةوعي
عرب البوابة األكادميية بتسجيل الطالب املعمت يف العمل التطوعي الفردي.



يقوم موظف قسم شؤون الطلبة يف الفرع باستخراج تقريةر تقةوميي لتطةوع أحةد الطلبةة
داخةةل أروقةةة الفةةرع مةةن نظ ةام العمةةل التطةةوعي وحسةةب النمةةوذج املعتمةةد ،وإرسةةاله إىل
القسم املعمت بوساتة مدير الفرع ،واالحتفاظ بنسخة من النماذج للمتابعة.

بعد االنتهاء من عيع األعمال التطوعية املنفذة داخل أروقة اجلامعة أو خارجها واملنسقة
مع مؤسسات اجملتمع احمللي سواءً أكانت فردية أم عاعية ،يتم اآلتي:


يستقبل موظف قسم شةؤون الطلبةة يف الفةرع التقريةر التقةوميي مةن املؤسسةة املعنيةة أو
من القسم املعمت يف فرع اجلامعة التعليمةي ،مبةا فيةه جممةوع سةاعات العمةل التطةوعي
اليت أجنزها الطلبة ك ٌل على حدة ،والتأكد من جهوةيتها حسب األصول.



يقةوم موظةةف قسةةم شةؤون الطلبةةة يف الفةةرع باملصةةادقة علةى التقريةةر التقةةوميي ،وختمةةه
خبامت قسم شؤون الطلبة وحتويله إىل قسم التسجيل يف الفرع.



يقوم موظف قسم التسجيل يف الفرع وبعةد التأكةد مةن مصةادقة قسةم شةؤون الطلبةة،
بإدخال جمموع ساعات العمةل التطةوعي وعةرب نظةام العمةل التطةوعي لكةل تالةب ورد
امسه يف التقرير ،العتمادها وتثبيتها ،وحتى االنتهاء من الساعات املطلوبة كافة.



يتسلم الطالب /ةة إشعاراً من قسم القبول والتسجيل يف الفرع /املركةز الدراسةي ومةن
خالل النظام احملوسب يفيد بتسلم القسم تقرير املؤسسة املتطوع بهةا أو تقريةر التطةوع
الداخلي وعدد ساعات التطوع ،حتى تتسنى املراجعة يف حال وجود خلل ما.
عند االنتهاء من عةدد سةاعات العمةل التطةوعي اإلجباريةة يقةوم الطالةب مبراجعةة قسةم
التسةةجيل يف الفةةرع /املركةةز الدراسةةي لتسةةلم إشةةعار يفيةةد بإنهةةاء ( )91سةةاعة عمةةل
تطوعي ،ومن ثم يقوم بتقدميه إىل قسم شؤون الطلبة لغايات التوقيع على منوذج بةراءة
الذمة.
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را ي الطلب املوئوبة:
استطاعت اجلامعة ومن خالل عمادة شؤون الطلبة أن تطور من أساليب وآليات عملها
وأنشطتها املختلفة عرب بلورة مهامها وإدارتها؛ لتوفري مناخ علمي وثقايف ورياضي وفمت ،وتسعى
من خالله إىل إتاحة الفرص أمام تلبتها لتنمية مواهبهم وحتقيق دورهم يف بناء شخصية تالبية
متواةنة حنو اإلبداع والتميز .بادرت عمادة شؤون الطلبة بتشجيع املواهب الطالبية وتنميتها على
مستوى اجلامعة وخارجها مبا حيقق تمول 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 أثناء ممارستهم اواياتهم املختلفة.
تابعت العمادة خالل العام الدراسي ( )2117 -2116حنو ( )485موهبة تالبية،
تنوعت ما بني املواهب الرياضية كألعاب القوى ،والتعليق الرياضي ،والتنس األرضي ،وتنس
الطاولة ،والسباحة ،والشطرنج ،والكاراتيه ،واملالكمة ،وكرة القدم ،وكرة السلة،
والكرة الطائرة ،وكرة اليد ،كذلك املواهب الفنية كالدبكة ،والراب ،والزجل الشعيب،
والشعر ،والعزف والغناء ،والتمثيل ،واملسرل ،إضافة إىل العديد من املواهب اإلبداعية كفن
كتابة اخلاترة ،والقصة ،واملقالة ،والنثر ،ومهارات اخلطابة واإللقاء ،والتصوير
الفوتوغرايف ،والتطريز ،والرسم ،وسرعة البديهة ،وتالوة القرآن وجتويدال ،وفنون اخلط
العربي ،وغريها من املواهب.
وشكلت العمادة فرقة "كورال" للجامعة بالتعاون مع فرع تولكرم التعليمي ،وفرقة
دبكة "فرقة وتن" بالتعاون مع فرع نابلس التعليمي ،والعمل جار لتشكيل فرقة كشافة
بالتعاون مع فرع توباس ،وتشكيل فرقة مسرل يف أحد الفروع التعليمية.

حدالت تكريم الطلب املتدوقة:
انطالقاً 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 اؤالء الطلبة العتماد املنح ام حتت مسمى "حفل تكريم املتفوقني"،
وجيري هذا احلفل ضمن صبغة وآلية موحدة لفروع اجلامعة كافة؛ فهو أحد األنشطة العامة
اليت تنظمها عمادة شؤون الطلبة ،ااادفة إىل ةيادة مساحة التفاعل مع اجلسم الطالبي
واملساهمة يف صقل شخصية الطالب وتنميتها.
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فد لي ت اجملل

الدرب الحت اجل مد ت الدربي :

تشارك اجلامعة من خالل عمادة شؤون الطلبة يف أنشطة اجمللس العربي الحتاد اجلامعات
العربية وفعالياته ضمن ىورين ،فقد شاركت يف أنشطة اجمللس العربي لتدريب تالب
اجلامعات العربية ،وأتاحت من خالل ذلك فرص التدريب العملي لطلبتها يف األقطار العربية مبا
يتوافق مع ختصصاتهم وبراجمهم األكادميية ،بهدف تطوير مهاراتهم وخرباتهم ،إضافة إىل
مساهمتها يف رفع مستوى التبادل املعريف والثقايف بني الطلبة الفلسطينيني ونظرائهم يف
اجلامعات العربية املستضيفة لعرو

التدريب ،وبناء عالقة إجيابية مع العديد من اجلامعات

العربية .أما احملور الثاني فقد شاركت فيه اجلامعة يف امللتقيات الطالبية اإلبداعية ،بدءاً من
العام 2111م ،معزةة باملشاركات اإلبداعية والبحثية اليت يقدمها الطلبة ،وحصلت اجلامعة
لسنوات متتالية على املراتب األوىل يف هذال املشاركات.
وجتدر اإلشارة إىل أن البحوث املشاركة ختضع إىل إجراءات حتكيم علمي ومنهجي من
خالل جلان حتكيم متخصصة من أساتذة اجلامعات العربية .وعرب مراحل متتالية يقوم الطالب
يف نهايتها بعر

البح أمام اللجنة ومناقشتها ،وشارك يف هذا امللتقى أكثر من ( )91جامعة

عربية سنوي ًا من األقطار كافة ،ومن بينها معظم اجلامعات الفلسطينية.

األنظ احملوسب :
نبذة عن األنظمة احملوسبة:
تدير العمادة عملها اليومي باالستناد إىل العديد من األنظمة احملوسبة ،ومنها األنظمة
اآلتية:
 .1نظام متابعة اخلرجيني احملوسب:
انطالقاً من رؤية جامعة القدس املفتوحة وفلسفتها يف إدارة ومتابعة اخلرجيني ،ويف ظل
التطور التكنولوجي الكبري الذي يشهدال العصر احلدي  ،كانت اجلامعة الرائدة والسباقة يف
إنشاء وتطوير نظام ىوسب إلدارة خرجييها ومتابعتهم ،إذ متتلك نظاماً ىوسباً اذا الغر
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 والدكتوراال ،ونشر العديد من
املقاالت والدراسات اليت تسهم إسهاماً فاعالً يف ةيادة الوعي لدى خرجيي اجلامعة.
وتقوم وحدة متابعة اخلرجيني بتحدي بيانات التواصل مع خرجيي اجلامعة بشكل دؤوب
ومستمر من خالل حساب طصص لكل خريج ،حبي
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ميكنه من حتدي

بياناته والدخول

إىل بوابة "خرجيو اجلامعة" واالستفادة من اخلدمات املقدمة ،وإصدار كشوفات بيانات
اخلرجيني ومعلومات التواصل معهم ،وإرسااا ملؤسسات اجملتمع عند الطلب للمساهمة يف توفري
فرص عمل دائمة أو جزئية أو فرص تدريبية ام .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 نظام ًا خاص ًا 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 ااادفة إىل تنظيم عملية األنشطة الطالبية وإدارتها يف فروع اجلامعة كافة،
واحلصول على املعلومات بدقة ،وأسرع وقت ممكن.
 .3نظام املنح واملساعدات املالية والقرو :
دأبت عمادة شؤون الطلبة على إدارة هذال املنح ومتابعة تنفيذها ،من خالل توفري نظام
للمنح واملساعدات املالية الداخلية واخلارجية ،وأوجدت آليات ومعايري تضبط هذال املساعدات.
و حرصت على تطوير هذال اآلليات للتوافق مع آليات اجلودة ،من خالل ضبطها مبجموعة من
األنظمة والقوانني اخلاصة بكل منحة ،وحوسبتها ابتداء من تعبئة تلبات الرتشح اإللكرتونية
وما يتبعها من اختيار الطلبة املستفيدين بشكل إلكرتوني .وتستند عملية اختيار الطلبة
املستفيدين إىل عدة معايري أساسية حتدد من خالاا مدى حاجة الطالب املرشح لالستفادة
منها؛ وحتدد الدرجة اخلاصة بكل معيار وفقاً للمعلومات اليت عبأها الطالب املرشح يف
االستبانة اإللكرتونية ،وتعد نتيجة هذال املعايري شرتاً 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 لعيننة من الطلبة املرشحني للتأكد
من صحة املعلومات املعبأة يف االستبانة ،كما يساعد النظام احملوسب موظفي أقسام شؤون
الطلبة على استخراج تقارير املنح املختلفة بسرعة ودقة.
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 .4نظام متابعة شكاوى الطلبة واقرتاحاتهم احملوسب:
من منطلق الشفافية يف تقديم اخلدمات للطلبة والوقوف على درجة الرضا لديهم جتاال
هذال 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 ،حبي

يتسنى للطالب تقديم الشكوى عرب البوابة األكادميية أنى وجد ،وضمن

آليات ىددة ختضع إلجراءات اجلودة ،ثم تنتهي بإفادة الطالب باملعلومة املتكاملة ،أو حتقيق
مطلبه إذا كان ذلك حقاً من حقوقه .وتهدف هذال اخلدمة إىل ضبط ومتابعة وشكاوى الطلبة
وآرائهم ،والعمل على حتقيق متطلباتهم وحل مشكالتهم يف الفروع واملراكز الدراسية
كافة ،مبا حيقق مصلحتهم اليت هي اادف األمسى للجامعة وتواقمها اإلدارية واألكادميية.
وجيري كل ذلك ضمن إتار منظم ،ووفقاً لألسس واملناهج العلمية السليمة اليت تنسجم
والواقع األكادميي للجامعة ،فهي خدمة استحدثت مع بداية الفصل األول من العام
( )2117/2116انطالقاً من واقع اتساع رقعة اجلامعة والزيادة املطردة يف أعداد الطلبة ،وما
يفرضه هذا الواقع من حتديات ومسؤوليات على اجلامعة وتواقمها املختلفة وكذلك على
الطلبة ،وهذال تشمل عيع اآلراء واملقرتحات واملستلزمات والشكاوى اليت يرغب الطالب
بإيصااا لذوي االختصاص ،من أجل الرقي بالواقع الطالبي واألكادميي على حد سواء،
وسري العملية التعليمية كما ينبغي اا أن تكون ،وعدم اإلغفال أو التغاضي عن أي من
احليثيات اليت تواجه الطلبة.
 .5نظام العمل التطوعي:
دأبت جامعة القدس املفتوحة ،وبناءً على قرار جملس اجلامعة يف جلسته رقم (،)365
املنعقدة بتاريخ 2111/16/14م ،باعتماد (العمل التطوعي) متطلباً إجبارياً لتخرج الطلبة
بدون ساعات معتمدة ،إذ يطلب من كل تالب أن ينفذ ما جمموعه ( )50ساعة عمل جمتمعي
خالل فرتة وجودال يف اجلامعة ،ضمن آليات وإجراءات وضعت لتنفيذ الساعات املطلوبة من
العمل التطوعي ،حبي

يبدأ تنفيذ هذال الساعات التطوعية من الفصل األول اللتحاا الطالب

باجلامعة وحتى فصل التخرج ،وإدخال هذال الساعات دورياً إىل ملف الطالب لدى عمادة القبول
والتسجيل واالمتحانات ،وتشرف على هذا النشا

وتديرال عمادة شؤون الطلبة من خالل

أقسامها يف فروع اجلامعة التعليمية .ويأخذ تطبيق وتنفيذ العمل التطوعي يف جامعة القدس
املفتوحة مسارين ،أواما تقديم خدمات تطوعية بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات اجملتمع
احمللي بقطاعاتها العامة واألهلية ،إسهاماً منها يف حتقيق التكافل والتكامل معها ،وحتقيقاً
ملبدأ التفاعل اإلجيابي بني املواتنني والبيئة اجملتمعية ،ومبا يضمن السعي لتقديم خدمات
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مميزة وذات تابع إنساني .واملسار اآلخر تقديم خدمات وأنشطة تطوعية داخل أروقة اجلامعة،
كاملشاركة يف املؤمترات والندوات واملهرجانات ،إضافة إىل محالت التربع بالدم ،وقطف
الزيتون ،ومحالت محاية البيئة كالزراعة والتشجري ،وغريها ،وتلك تنفذ بشكل فردي أو
عاعي خالل محالت ونشاتات معينة ،وضمن 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 ،ويف جمال مغاير جملال عمله بالتنسيق مع مؤسسته.
 .6نظام متابعة اخلرجيني التابع لوةارة الرتبية والتعليم العالي Graduate Tracking
):System (GTS
أنشأت وةارة الرتبية والتعليم ،من خالل شركة (نيو سوفت) للربجمة ،ومبنحة من البنك
الدولي ،نظاماً ملتابعة اخلرجيني يف مؤسسات التعليم العالي ( ،)GTSالذي يقوم على نشر
ثالث استبانات وتنية (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 ،والبح

يف

الربامج األكادميية اليت خيتارها الطالب ،وحتليل خصائص اخلرجيني ،وتطوير مهارتهم
وقدراتهم مبا يتناسب مع متطلبات سوا العمل والفرص املهنية املطلوبة ،وتقوية قدرات وةارة
الرتبية التعليم العالي واايئة الوتنية لالعتماد واجلودة يف التعليم العالي على عع واستخدام
املعلومات اليت جتمعها مؤسسات التعليم العالي ملساندة عملية صياغة السياسات وتنفيذها،
ورصد عملية انتقال خرجيي هذال املؤسسات من برامج التعليم العالي إىل سوا العمل.

جم ل

احت الطلب :
جملس تلبة جامعة القدس املفتوحة (القطري):
هو أعلى هيئة متثيلية لطلبة جامعة القدس املفتوحة يف فلسطني ،وعدد أعضائه ()11

عضواً منتخبني من بني هيئة رؤساء اجملالس احمللية ،وهو اايئة املخولة ملتابعة عمل جمالس
الطلبة احمللية وواجباتها.
يتكون جملس تلبة جامعة القدس املفتوحة القطري من:
 .1رئيس اجمللس.
 .2نائب الرئيس "أمني السر".
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 .3منسق اللجنة املالية.
 .4منسق اللجنة الثقافية.
 .9منسق اللجنة الفنية.
 .6منسق العالقات العامة.
 .7منسق الشؤون األكادميية (التخصصات).
 .2منسق اللجنة االجتماعية.
 .9منسق اللجنة الرياضية.
 .11منسق جلنة النشاتات.
 .11منسق اللجنة اإلعالمية.
آلية تشكيل وعمل جملس الطلبة القطري جلامعة القدس املفتوحة:
 .1يكون رئيس جملس تلبة جامعة القدس املفتوحة القطري منسقاً عاماً للمجلس وال
حيق له اختاذ أي قرار فردي ،وتؤخذ القرارات فيه باألغلبية البسيطة يف أي قضية
أو إجراء.
 .2يشكل اجمللس باالنتخاب احلر املباشر من هيئة املؤمتر لرؤساء اجملالس احمللية
وعدد أعضاء اجملالس احمللية املنتخبة حسب هذا الدستور ،وعددال ( )21عضواً.
 .3جترى مواةنة جملس الطلبة القطري حسب اآللية املعمول بها يف اجلامعة.
 .4تتشكل جلان جملس الطلبة القطري من منسق اللجنة املنتخب يف اجمللس القطري،
وعضوية اللجان املعنية احمللية من منسقي تلك اللجان يف الفروع املختلفة للجامعة.
 .9اجتماعات هيئة مؤمتر تلبة جامعة القدس املفتوحة.
 .6تعقد اايئة اجتماعاً مرة كل سنة النتخاب تشكيلة اجمللس القطري.
 .7يكون االجتماع قانونياً إذا حضرال (النصف +واحد).
 .2يرأس اجتماع هيئة املؤمتر مساعد رئيس اجلامعة لشؤون الطلبة ،ويساعدال رئيس
اللجنة التحضريية لإلشراف على انتخابات اجمللس القطري.
 .9يتوىل مساعد رئيس اجلامعة لشؤون الطلبة تبليغ أعضاء املؤمتر عن مكان االجتماع
وةمانه ،وذلك قبل أسبوع من موعدال.
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جملس الطلبة احمللي:
يعد جملس الطلبة مبنزلة اايكل العام الذي يتشكل من اايئات الطالبية كافة ،معرباً
عن تالحم هذال اايئات وترابطها مع بعضها من خالل معيار الصالحيات لكل هيئة أو جلنة،
معيار يعمل على ترتيب النشاتات الطالبية وتنظيمها ودفعها باستمرار حنو الرقي والرفعة.
مهام جمالس احتاد الطلبة:
يضطلع جملس الطلبة يف جامعة القدس املفتوحة باملهام واملسؤوليات اآلتية:
 .1تعزيز قاعدة املشاركة الطالبية يف صنع القرارات.
 .2التعبري الدقيق عن مصاحل الطلبة واإلسهام يف حلها وفق منهج سليم.
 .3تعميق رول الدميقراتية يف التعامل واحرتام تعدد اآلراء واملعتقدات.
 .4اكتشاف وتنمية املواهب والقدرات الثقافية والعلمية والفنية والرياضية لدى الطلبة.
 .9رفع مستوى الوعي عند تلبة اجلامعة ،واإلسهام يف بناء شخصية الطالب املسؤولة
واملستقلة.
 .6توثيق العالقات وةيادة النشاتات املشرتكة مع اجلامعات واملعاهد واملؤسسات الوتنية
املختلفة.
 .7تعزيز العالقة بني الطالب واجلامعة ،وإشعار الطالب بانتمائه ملؤسسة حترص على
مصاحله وقضاياال.
 .2تنمية مفهوم التكامل االجتماعي بني الطلبة وتطويرال.
 .9تنظيم العالقات بني الطلبة وباقي اايئات واملؤسسات األخرى ،حبي

ال تتعار

واألنظمة والقوانني املعمول بها داخل اجلامعة.
اتصل بنا
العنوان :مكاتب إدارة جامعة القدس املفتوحة  /رام اهلل /البالوع /الطابق األول
هاتف:

+972 2 2426167

فاكس:

+972 2 2426168

صندوا بريد:

)(1804

بريد إلكرتوني:

saffairs@qou.edu

83

