 .4عمادة شؤون الطلبة
مكتبملمساعدملال ئي مللشؤ نملالطلبة
مل

نبذة:مل

ي شززرف املك تززب مبا شززرة ع لززى مه مززات ع مززادة شزؤون الطل بززة وم سزؤولياتها و خززدمات الطل بززة
واخلرجيني يف فروع اجلامعةب تم متابعة

يع قضاياهم.

ال ؤ ة:
رع ا يززة شززاملة وع صززرية ل شزؤون الطل بززةب و تززوافر كا مززل ا خلززدمات ا لززيت ت سززهم يف تكي يززف
الطلبة وحتسني آدائهم يف كل اجملاالت.

ال سالة:
تاب عزة شز ؤون الطل بزة و خززدمات ا خلزرجيني يف اجلام عززةب تزا ي ضززمن تزوفري بي ئززة منا سزبة ترا عززي
إجراءات اجلودةب وتسهم يف حتسني رضا الطلبة عن اخلدمات املقدمة.

القيا:
• الوالء واالنتماء للجامعة.
• التميز يف األداء.
• الشفافية واملساواة.
• العمل اجلماعي.
• احلداتة واإلبداع.

الد مل املهمات:
• متابعة رعاية ش ؤون الطلبة يف اجلامعة وقضاياهم واحتياجاتهم.
• اإل شززراف ع لززى ع مززل ع مززادة شزؤون الطل بززة مززن خززالل مكونات هززا ويفواقم هززا املركز يززة
والفرعية.
• نثيل 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.

مل
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حملةملممجوة عنملالعما ة:
هززي حل قززة الو صززل الرئي سززة مززا بززني الطل بززة واإلدارةب ف هززي منظو مززة ت هززدف إىل متاب عززة ال شززؤون
الطالبية والعمل على تنميت هزا وتفعي لزها يف احملا فزل ك ا فزةب وت شزرف فن يزا ع لزى أق سزام شزؤون الطل بزة
يف الفروع التعليميةب وذلن ضمن متطلبات مركزية املهام واملسؤوليات املنويفة بها

ال ؤ ة
تززوفري خززدمات متكام لززة للطل بززة وا خلززرجينيب لتحق يززق م سززتوى منا سزب مززن التك يززف
والدافعية واالنتماءب وإعطاء األولوية للدور الوقائي والنمائي ضمن آلية عمل متطورة ومتجددة.

ال سالة مل
رعا يززة الطل بززة يفززوال فززرتة درا سززتهم علم يززاب وتربو يززاب واجتماع يززاب ونف سززيا و فززق رؤ يززة تربو يززة
وتقن يزةب وت هزتم ب تززوفري األ جزواء املنا سزبة للطل بززة ضزمن متطل بززات ا جلزودة ال شزاملةب والع مززل ع لزى تنم يززة
موا هزب الطل بززة وممار سززة ن شزايفاتهمب وإ بززرا يفا قززاتهم اإلبداع يززة ب هزدف ا سززتكمال اجلا نززب اآل خززر
لشخ صززية الطا لززب وإ عززداد لي كززون موايف نززا إجياب يززا ومع طززاءب و مززتحمال للم سززؤولية يف ت قززدم
جمتمعه ورقيه.

أةدافملالعما ة:
تسعى عمادة ش ؤون الطلبة لتحقيق عدد من األهدافب منها
•

توعية الطلبة بفلسفة اجلامعة ورسالتها وأهدافها.

• اإل سززهام يف ر فز ع مس عززة اجلام عزة إعالم يززا وعمل يززا مززن خززالل التوا صززل امل سززتمر الف عززال مززع
اجملتمع احمللي واخلارجي.
•

االهت مززام بشخ صززية الطا لززب وتع هززدها بال صززقل والتنم يززة والرعا يززةب مززن أ جززل حتق يززق
مستوى مناسب من التكيف والصحة النفسية.

•

الوقوف على االحتيا جزات اإلر شزادية للطل بزة وت قزديم خزدمات اإلر شزاد النف سزي االجت مزاعي
.م.

• اإلشراف على أوجه النشا الطالبي الالمنهجيةب ودعم هذ األنشطة وتوجيهها.
•

اإل شززراف وامل صززادقة ع لززى امل سززاعدات املال يززة وا ملززنح املقد مززة للطل بززة مززن دا خززل اجلام عززة أو
خارجها وتطوير آليات العمل وحوسبتها بشكل كامل.

•
•

متابعة اخلرجيني وتقديم اخلدمات املمكنة واملناسبة .م.
ت طززوير آل يززة

و سززبة ومتكام لززة ملتاب عززة سززري االنتخا بززات الطالب يززة والتأ كززد مززن د قززة

نتائجها وشفافيتها.
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•

متابعة شكاوى الطلبة وقضاياهم ويفروحاتهم بشفافيةب وبشكل فعال ومهو.

• حو سزبة األع مززا ل اإلدار يزةب وت طززوير آل يزة فعا لززة للتوا صزل بززني الع مزادة وأق سززامها مزن ج هزةب
وم ع اجملالس الطالبية من جهة أخرى.

مهامملالعما ة:مل
•

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

• اإل شززراف ع لززى أو جززه الن شززا الطال بززي غززري األ كززادمييب ود عززم الن شززايفات الطالب يززة
املختلفة وتوجيهها.
• اإلشراف واملصادقة على ت قزديم امل سزاعدات وا ملزنح الطالب يزة مزن خزال ل صزندوأ الطا لزبب
واملنح واملساعدات الداخلية واخلارجية األخرى.
•

االهتمام بشخصية الطالب وتعهدها بالصقل والتنمية والرعاية.

• اإل شزراف ع لززى انتخا بززات جمززالس الطل بززة وال نززوادي املختل فززة وت شززكيل اجمل لززس الق طززري
للطلبة.
• اإلسهام املباشر يف اإلرشاد والتوجيه للطلبة نفسيا وتربويا وأكادمييا.
•

عضوية مساعد ر ئزيس اجلام عزة ل شزؤون الطل بزة وعم يزد شزؤون الطل بزة يف جمل سزي اجلام عزة
واألكادميي ومشاركته يف

•

يع النشايفات املوكلة .ما.

رئا سزة م سززاعد ر ئززيس اجلام عزة ل شز ؤون الطل بززة وعم يزد شزؤون الطل بززة للج نزة امل شززرفة ع لززى
حفل ختريج الطلبة.

• امل شززاركة يف

يززع ن شز ايفات إدارة اجلام عززة ا لززيت ختززص اجل سززم الطال بززي يف ا جملززاالت

املختلفة.
•

متاب عزة الن شزايفات الطالب يززة وتقر يزر الن شززايفات ال سزنوي مززن خزالل رؤ سززاء أق سزام شزؤون
الطلبة.

•

متابعة القضايا الطالبية املالية م ع الدائرة املالية ورئ اسة اجلامعة.

•

متاب عززة ا خلززرجيني وت قززديم خززدمات ال تزدريب وم سززاع دتهم يف احل صززول ع لززى فززرص
التوظيف والدراسات العليا املتاحة.

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

ةيكليةملالعما ة:
•

ي كززون ع لززى رأس هززذ ا.يكل يززة عم يززد شزؤون الطل بززةب باإل ضززافة إىل سززكرتاريا
العمادة.

• م سزاعد عم يززد شزؤون الطل بزةب ا لززذي ي تززابع مززع األق سزام والع مززادة مه مززاتهم وم سزؤولياتهم
حتت إشراف عميد شؤون الطلبة.
•

أق سزام شزؤون الطل بززة يف ال فززروع ا لزيت يرأ سززها ر ئزيس الق سززم يف كزل فززرعب و هززو م شزرف
ب شززكل مبا شززر ع لززى

يززع األن شززطة وامله مززات ل شززؤون الطل بززة يف ال فززرعب وم سززؤول عززن

تقديم التقارير وامللفات املتخصصة إىل العمادة حسب األصول اإلدارية.
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أ الً -ملقساملاألنشطةملالطالبية  :مل
ي قززوم ق سززم األن شززطة الطالب يززة يف ع مززادة شززؤون الطل بززة تتاب عززة أن شززطة ا جملززالس واأل يفززر
الطالبية اليت تفر ها فروع اجلامعة ومراكز هزا الدرا سزيةب وإ عزداد املوا نزات الف صزلية ملخص صزات
األن شززطة جلم يززع ا جملززالس احملل يززة واجمل لززس الق طززريب و كز ذلن متاب عززة شززكاوى الطل بززة
واقرتا حزاتهمب وإقا مززة عال قززات مززع اجملت مززع احمل لززي ومؤس سززاته في مززا يتع لززق بالن شززايفات الطالب يززةب
إ سزهاما يف تعز يززز ا لزروابط االجتماع يززة بزني الطل بززة أنف سزهم و مززع اجملت مزع احمل لززي ومؤس سزات التع لززيم
العالي يف الويفن واخلارجب هادفة إىل صقل شخصية الطالبب وتنمية قدرا تزهب وتكي فزه مزع املو قزع
التعلي مززيب تززا ي سززهم يف تكا مززل األدوار والتوا صززل الف عززال دا خززل اجل سززم الطال بززي مززع األج سززام
األخرى داخل اجلامعة وخارجها.
وترا عززي ع مززادة شززؤون الطل بززة يف أن شززطتها اجلوا نززب املعرف يززة والفكر يززة واألخالق يززة ا لزيت
حتت ضززن الطا لززب ل ضززمان امل شززاركة الفعل يززة والفعا لززة جلم يززع الفعال يززات لتحق يززق الشخ صززية
املتكام لززةب فت عززددت وج لززت األن شززطة الريا ضززيةب والثقاف يززةب والفن يززةب واالجتماع يززةب والعلم يززةب
وغري هزاب وتنو عزت تزا يت فزق مزع رغ بززات ال طزالب و قزدراتهم واهتما مزاتهم ا سزب إمكا نزاتهم املتا حززة
اليت تؤهلهم لالندماج يف احلياة بكل جوانبها والب حث عن دور مهم يف التنمية والتطوير.
وت سزعى ع مزادة شزؤون الطل بززة إىل حتق يزق امل سزؤولية اجملتمع يزة واإلن سززانية ا لزيت تتبنا هزا اجلام عززة
مزن خزالل الع مزل الت طززوعي والت عزاونيب إ سزهاما من هزا يف حتق يززق التكا فزل والتكا مزل مزع مؤس سززات
اجملت مززع الفل سززطيو يف قطاعا تززه العا مززة واألهل يززةب وا سززتثمارا لطا قززات يفلبت هززا تززا يززنفعهم وين مززي
روع الويفن يززة واالنت مززاء فزيهم خلد مززة امل صززام العا مززة لل شززعب الفل سززطيوب وإك سززابا مل هززاراتهم
اإلدار يززة والرتبو يززةب و مززا ي شززكله ذ لززن مززن ن هززج تر بززوي واجت مززاعي ي سززهم يف تززوفري فززرص و خززدمات
اجتماعية تقدم بشكل يفوعي مزن هزؤالء الطل بزة ت خززونهم ا.ا ئزل مزن الطا قزة واالندفاع يزة والرغ بزة
يف اإلجنا واالنتماء.

50

ثانياً -ملقسامل املرحمل املساعداتملاملاليةمل الق ض  :مل
ت سززعى جام عززة ال قززدس املفتو حززة ب شززكل م هززو إىل تززوفري ا ملززنح وامل سززاعدات املال يززة للطل بززة
احمل تزاجني يف اجلام عزة ب و تزذليل العق بزات املال يززة ا لزيت توا جزه هزذ الف ئززة مزن الطل بزةب وخبا صزة يف ظززل
الظروف الصعبة اليت مير بها شعبنا الفل سزطيو .و مزن ه نزا حر صزت ع مزادة شزؤون الطل بزة ع لزى إدارة
هززذ ا ملززنح ومتاب عززة تنف يز ذهاب وذ لززن مززن خززالل تززوفري ن ظززام لل مززنح وامل سززاعدات امل ال يززة الداخل يززة
واخلارج يزةب وو ضززعت آل يزات وم عززايري ت ضزبط هززذ امل سزاعداتب ور كزززت الع مزادة ع لززى ت طزوير هززذ
اآلل يززات لتتوا فززق مززع إ جززراءات ا جلززودةب وذ لززن مززن خززالل صززياغة جممو عززة مززن األنظ مززة وال قززوانني
اخلا صززة ب كززل من حززة وحو سززبتها ب شززكل كا مززلب ومرور هززا بززتليتني للم سززح االجت مززاعي أواله مززا
ت سزتن د إىل م عززايري

و سززبةب والثان يززة إىل يززارات ميدان يزة مبا شززرةب وي قززوم ق سززم ا ملززنح وامل سززاعدات

املال يززة يف الع مززادة تتاب عززة و تززدقيق مل فززات ا ملززنح الداخل يززة واخلارج يززةب وحو سززبتها ب شززكل ي ضززمن
وصول هذ املنح للطلبة املستحقني بدقة وش فافية.
تقساملاملساعداتملاملقدمةملإىلملالطلبةملإىلملثالثةملأنماعمل ئيسة،مل ةي :مل
-

ا ملصصرحمل اإلع دصصا ات و هززي مززنح درا سززية داخل يززة (ت صززرف مززن موا نززة اجلام عززة)ب وخارج يززة
(تصرف من خارج موا نة اجلامعة).

-

ال قص ض و هززي قززروض درا سززية مقد مززة مززن صززندوأ إ قززراض يفل بززة مؤس سززات التع لززيم
العالي يف فلسطنيب ويستفيد منه ا الطالب يف تسديد جززء مزن ق سزطه ا جلزامعيب وي قزوم
بت سززديد هززذ ال قززروض وف قززا ل ل يززة ا حملززددة واملعت مززدة مززن ق بززل إدارة ال صززندوأ يف هززذا
الشأن.

-

التق سصصي  :يززوفر هززذا الن ظززام للطا لززب إمكان يززة تق سززيط الر سززوم امل سززتحقة عل يززه إىل
ق سزطنيب إذ ي سزدد األول ع نزد بدا يزة عمل يزة الت سزجيلب تزم يز دفع ال ق سزط ال ثزاني ق بزل بدا يزة
الف صزل الال حززق ب شزهر وا حززد مزن نها يززة الف صززل الدرا سززي نف سزهب مززع ح فززظ حززق الطا لززب
املقسط يف التقدم ألي مساعدة خارجية لتسديد قسطه الثاني.
تقساملاملرحمل اإلعدا اتملاملقدمةملللطلبةمليفملاجلامعةملإىلملقسمة:

أ الً:ملاملرحملالداخلية :وهي املنح املقدمة للطلبة احمل تزاجني مزن ميزان يزة اجلام عزةب وخت ضزع هزذ
ا ملززنح جملمو عززة مززن ال شززرو وامل عززايري اخلا صززة ب كززل من حززةب ومن هززا ا ملززنح اآلت يززة ( من حززة صززندوأ
الطا لزب احمل تزاجب مززنح األ خزوةب من حزة األ واجب مززنح الت فزوأب من حزة أب نززاء و و جزات ال شزهداءب من حززة
مرضى الثالسيميا وا.يموفيلياب منحة الطلبة ذوي اإلع اقة)ب وغريها من املنح الداخلية األخرى.
ثان يصصا:ملا ملصصرحملاخلا ج يصصة :و هززي ا ملز نح املقد مززة للطل بززة احمل تززاجني مززن خززارج ميزان يززة اجلام عززةب
وت قززدم هززذ ا ملززنح مززن ج هززات ومؤس سززات داخل يززة وخارج يززةب وخت ضززع كززل من هززا لل شززرو وامل عززايري
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ا لززيت ت ضززعها اجل هززة املا ءززة .و مززن أ هززم هززذ ا ملزنح ( من حززة تأه يززل األ سززرى وا حملززررينب من حززة اللج نززة
ال قطر يزة الدائ مززة لزدعم ال قززدسب من حزة اجلمع يززة اخلري يززة املت حزدة ل را ضززي املقد سزة)ب وغري هززا مززن
املنح األخرى.
ملو دملمنملاملعلمماتمليفملال اب ملاألتي:مل مل
http://www.qou.edu/arabic/studentsAffiars/pdfFiles/helpMechanism.pdf

ت قززدم ا ملززنح واالع فززاءات وال قززروض والتق سززيط للطل بززة ضززمن األنظ مززة العا مززة املع مززول ب هززا يف
مؤسسات التعليم العالي الفلسطيو ومنها جامعة القدس املفتوحةب وهي كاآلتي
 . 1إذا مارس الطالب نظام التقسيط فيجو له التقدم ألي م سزاعدة خارج يزة أ خزرى لت سزديد
قسطه الثاني.
 . 2ال ي سززتفيد الطا لزب الوا قززع حتززت العقو بززة األكادمي يززة (امل عززدل أ قززل مززن )%60ب أو
ال سزلوكية مزن أي من هزاب إذا كا نززت العقو بزة سزارية يف الف صزل الدرا سززي ا لزذي ر شزح ف يززه
للمساعدة.
 . 3ال ي سززتفيد الطا لززب امل سززتجد (ف صززل أول) مززن أي مززن هززذ امل سززاعدات إال يف حا لززة من حززة
أب نززاء ال شزه داءب ومن حززة ع ضززو جم لززس اجلام عززةب ومن حززة ع ضززو جم لززس األم نززاءب ومن حززة
أبن اء العاملني يف اجلامعة و وجاتهمب أو أي منحة خارجية.
 . 4ال جيزو أن جي مزع الطا لزب بزني أي م سزاعدتني داخل يزتني يف ف صزل درا سزي وا حزدب ويف حزال
حصول ذلن اري الطالب بني إحداهم اب با سزتثناء قزروض الر سزوم الدرا سزية املقد مزة مزن
صززندوأ اإل قززراض يف و ارة التع لززيم ال عززالي والب حززث العل مززيب وذ لززن باعتبار هززا قرو ضززا
يستوجب على الطالب سدادها وفقا آللية التسديد احملددة من قبل الصندوأ.
 . 5ال يستفيد من هزذ امل سزاعدات أي يفا لزب ا سزتنكف يف الف صزل ا لزذي ر شزح ف يزه للمن حزةب
ويستثنى من ذلن املنح اخلارجيةب إذ ختضع هذ املنح للشرو اخلاصة باجلهة املاءة.
 . 6ا ملززنح الداخل يززة املقد مززة مززن موا نززة اجلام عززة ال تغ طززي ر سززوم ال سززاعات املكتب يززةب أو أي
رسوم غري رسوم الساعات املسجلة.
 . 7جيززب اإل عززالن للطل بززة مززن ق بززل اإلدارة و مززن خززالل ر ئززيس ق سززم شززؤون الطل بززة عززن أي مززن
هزذ امل سزاعدات ب شزكل وا ضززحب وق بزل مزدة كاف يزة ليت سززنى ل لزراغبني تر شزيح أنف سززهمب
إضافة لإلعالن عنها على صفحة اجلامعة الرئيسة.
 . 8ترفع الرتشيحات إىل ع مزادة شزؤون الطل بزة مزن خزالل إدارة ال فزرع /املر كزز الدرا سزي ب عزد
اعتماد هززا وتوقيع هززا مززن اللج نززة املخت صززةب ا لززيت ي كززون جم لززس الطل بززة ممززثال في هززا مززن
خالل منسق اللجنة االجتماعية أو من ينوب عنه.

52

 . 9ت قززدم امل سززاعدات بأ شززكا.ا كا فززة بإع فززاء مززن الر سززوم وال ت قززدم كمب لززغ ن قززدي
للطا لززبب ويف حززال و صززول كص صززاتها ب عززد انت هززاء مززدة الت سززجيل تر صززد للم سززتفيد
للت سززجيل للف صززل ال قززادم و يززتم إفاد تززه بوتي قززة مال يززة رمس يززة تث بززت ح قزه صززادرة عززن ق سززم
احملاسبة يف الفرع /امل ركزب وال تنطبق آل يزة الرت صزيد ع لز ى ا ملزنح الداخل يزة ا لزيت ت قزدم مزن
اجلام عززة وت طززرع للم سززتفيد ق بززل فززرتة الت سززجيلب م ثززل (من حززة األ خززوةب األ واجب وأب نززاء
الشهداء .).....
 .10تر صززد امل بززالغ اخلا صززة بامل سززاعدات املال يززة املقد مززة للطل بززة بإدخا .زا إىل م لززف الطا لززب
ا ملززالي ع لززى الن ظززام احملو سزب ب وين فززذ ذ لززن مززن خززالل البا حززث االجت مززاعي ب عززد اعت مززاد
املساعدة من اجلهة املعنية.
 .11ميزنح الطا لززب امل سززاعدة املال يزة املخص صززة ب نززاء ع لززى و ضزعه األ كززادميي يف حي نززهب وب نززاء
على وضعه القائم.
 .12هزذ امل سزاعدات ي كززون الع مزل ب هزا خززالل الف صزلني األول وا ل ثزاني وال تط بززق بزأي حزال مززن
األ حزوال خزال ل ا لزدورة ال صززيفيةب با سزتثناء من حزة تأه يزل األ سززرى وا حملزررين ا لزيت ي سززتثنى
من هزا م سزاهمة اجلام عزةب وب عزض ا ملزنح اخلارج يززة ا لزيت ت شزرت مزن خال .زا اجل هزة املا ءززة أن
ت كززون إ فززادة الطل بززة مززن املن حززة ع لززى ا لززدورة ال صززيفيةب إذ ير فززع هززذا الط لززب ب شززكل
رمس ي لرئيس اجلامعة ألخذ املوافقة واإلع تماد وتعميمه على الفروع املعنية.
كيفملميكنملللطالبملاإلستدا ةملمنملةذهملاملرح؟
أ ال:ملط قةملالرتشحمللالستدا ةملمنملةذهملاملرح:
يتو جزب ع لزى الطا لزب ا لزذي ير غزب بالرت شزح لن ظزام ا ملزنحب متاب عزة اإلعال نزات اخلا صزة بالرت شززح
لل مزنح ع لزى ح سزابه االلكرتو نزي ع لزى البوا بزة األكادمي يزةب أو مزن خزالل لو حزة اإلعال نزات املخص صززة
لززذلن ب و مززن تززم عل يززه مراج عززة ق سززم شززؤون الطل بززة يف ال فززرع /املر كززز الدرا سززي ا لززذي يلت حززق بززهب
وتعب ئزة يف لززب الرت شززح اإللكرتو نززي ا خلززاص باملن حززة مزع ضززرورة إر فززاأ األوراأ الثبوت يززة الال مززة ا لززيت
تؤكد صحة البيانات املدرجة يف الطلب.
ثانيا:ملكيديةملإختيا ملالطلبةملاملستديد ن:
حتدد قوائم الطلبة املستفيدين ب عد قيام الباحث االجتماعي يف قسم شؤون الطلبة بتدقيق
يفلبات الرتشح اإللكرتوني اخلاصة بالطلبة املرشحنيب وذلن من خالل استعراض هذ الطلبات
اإللكرتونية اسب نوع كل منحة عرب النظام احملوسب اخلاص باملنح واملساعدات املاليةب
والتأكد من صحة املعلومات امل درجة يف االستمارة اإللكرتونيةب ومقارنتها باألوراأ الثبوتية
اليت يرفقها الطالبب حيث يقوم النظام احملوسب بتحديد الطلبة املستفيدينب وذلن من خالل
جمموعة من معايري احلاجة املدروسة بعناية اليت حت دد إمكانية إفادة الطالب املرشح من
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ع دمهاب وذلن بناء على الشرو اخل اصة باملنحة اليت ترشح .ا الطالب .ويقوم بعدها الباحث
االجتماعي بإصدار تقرير إلكرتونيب يشمل القائمة النهائية للطلبة املستفيدين.
ثالثاً:ملط قةملإفا ةملالطلبةملاملستديد نملمنملاملرح :مل
يقوم الباحث االجتماعي بإدخال املنحة على احلساب اإل لكرتوني اخلاص بالطالب
املستفيد على النظام احملوسب اخلاص باملنح واملساعدات املاليةب تم تظهر على حساب الطالب
اإللكرتوني على البوابة األكادمييةب ليقوم بدور باستخراج نسخة مطبوعة من إشعار الدفع
واستكمال اإلجراءات اخلاصة بعملية التسجيل.
أنماعملاملرحمل ملاملساعداتملالداخليةملاليتملتقدمهاملاجلامعة :مل
 . 1مر حةملصرد قملالطالبملاحملتا  :مل
تعد منحة صندوأ الطالب احملتاج من أهم املنح الداخلية اليت تقدمها اجلامعة لطلبتها
احملتاجنيب إذ يستفيد من هذ ما ال يقل عن ( )14,000يفالب سنوياب وتقسم هذ املن حة إىل
تالث فئاتب هي كاآلتي
-

الد ةملاأل ىل:مل تغط يمل سمممل )9ملساعاتملمعتمدة .مل

-

الد ةملالثانية:مل تغط يمل سمممل )6ملساعاتملمعتمدة.

-

الد ةملالثالثة:مل تغط يمل سمممل )4ملساعاتملمعتمدة.
وقد أولت عمادة شؤون الطلبة .ذ املنحة اهتماما خاصاب وذلن خلصوصية هذ املنحة

باعتبارها م فتوحة أمام
للشرو

يع الطلبة الذين يرغبون بالرتشح .اب وباعتبارها ختضع فقط

الع امة للمنح واملساعدات املاليةب و تتوجيا .ذا االهتمامب فقد قام قسم املنح

واملساعدات املالية والقروض .وبالتنسيق مع األخوة املربجمني يف مركز تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف اجلامعة بإع داد نظ ام مسح إلكرتوني كصص .ذا الشأنب حيث يفرا من
خالله استمارات املنحةب وفقا ملعايري

ددة ومدروسة بع نايةب حتدد من خالله قوائم الطلبة

املستفيدين وقيمة اإلفادة لكل منهم بشكل إلكرتونيب وذلن استنادا إىل البيانات املدخلة من
قبل الطالب املرشح يف استمارة املنحةب إذ يعد هذا التقرير مؤشرا حقيقيا يساهم يف حتديد
الطلبة احملتاجني  .ذ املنحة.
وتكتمل هذ اآللية بالتقصي عن صحة البيانات اخلاصة بهذ االستماراتب وذلن من
خالل عملية املسح امليداني احلقيقي لعينات عشوائية من الطلبة املرشحنيب اليت يقوم بها باحث
اجتم اعي مت خصص به دف الوقوف على وضعهم االقتصاديب والتأ كد من حاجتهم .ذ
املساعدة.
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آليةملا لتعام ملمعملةذهملاملرحة :مل
 . 1اإل عصصالنمل عصنملالرت شصحملللمر حصصة ي قززوم ق سززم شززؤون الطل بززة يف كززل فززرع /مر كززز درا سززي
بززاإلعالن للطل بززة عززن املن حززة مززن خززالل لو حززة اإلعال نززات إر سززال ر سززالة إلكرتون يززة إىل ح سززاب
الطالب على البوابة األكادميية.
 . 2تعب ةملاالستما ةملاخلاصةملباملرحة ي قزوم الطا لزب ا لزذي ير غزب بالرت شزح بتعب ئزة ا سزتمارة الرت شزح
اإللكرتو نززي للمن حززة وإر فززاأ األوراأ الثبوت يززة املطلو بززة كا فززةب ا لززيت تؤ كززد صززحة البيا نززات
املدرجة يف استمارة املنحة.
 . 3ا سصصتع اضملاال سصصتما اتملاإللكرت ن يصةملع لص ملالر ظصصامملاحملم سصصب ي قززوم البا حززث اإلجت مززاعي
بإ سززتعراض ا لبيا نززات اخلا صززة باإل سززتمارات اإللكرتون يززةب وذ لززن عززرب شا شززة ت سززمى "تفر يززغ
مناذج املسح".
 . 4امل سصحملامل يصصداني ي قززوم البا حززث اإلجت مززاعي بتحد يززد اال سززتمارات املطاب قززة للم عززايري لدرا سززتها
وتنف يزذ م سززح اجت مزاعي حقي قززي يززبني وا قزع احلا جززة ل كزل يفا لززب مززن خزال ل الز يززارات امليدان يززة
لعي نززة ع شززوائية مزن الطل بززة املر شززحنيب وات بززاع و سززائل أ خززرى كززإجراء ات صززاالت هاتف يززة مززع
ا جملزالس احملل يزةب وأ يزة و سزائل حت قزق أ خزرى ت سزاعد يف التأ كزد مزن صزحة البيا نزات ا لزيت ي قزوم
الطلبة بإدراجها يف االستمارة.
 . 2مرحةملاألخمةمل األز ا :
إستكماال لدورها الرائد يف رعاية الطلبة وتذليل كافة الصعاب اليت حتول دون
استمرارهم يف يفلب ا لعلم وحتصيلهب وخنص بالذكر هنا ا لعوائق املالية اليت تشكل ا.م
األكرب ألي يفالب علمب وخباصة يف ظل الظروف االقتصادية الصعبة اليت مير بها شعبنا
الفلسطيوب تقدم اجلامعة منحا للطلبة األخوة واأل واج امللتحقني فيهاب لتسهيل استكمال
ا لطلبة حتت سقف واحد ملسريتهم التعليمية.
أ.

مرحةملاألخمة :مل

تقدم اجلامعة منحا للطلبة األخوة الذين يعيشون حتت سقف واحد ويدرسون يف جامعة
القدس املفتوحة ( يف الفرع نفسه)ب وتقسم هذ املنحة إىل تالتة فئات ؛ هي كاآلتي
-

الد ةملاأل ىل :مل تغط يمل سمممل )%50ملمنملالساعاتملااملعتم دة.

-

الد ةملالثانية:مل تغط يمل سمممل )% 35ملمنملالساعاتملااملعتمدة.

-

الد ةملالثالثة:مل تغط يمل سمممل )% 25ملمنملالساعاتملااملعتمدة.
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مالحظاتملمهمةملحململمرحةملاألخمة:
-

يتو جززب ع لززى الطل بززة كا فززة ا لززراغبني بالرت شززح ملن حززة األ خززوة الق يززام بتعب ئززة يف لززب الرت شززح
اإللكرتو نزيب وذ لزن مزن خزالل ق يزام كززل أخ بتعب ئزة يف لزب الرت شزح ب شزكل منف صزلب ويف حززال
ق يزام أخ وا حززد مززن األ خززوين ف قزط بتع بززة الط لززبب ال ين ظززر للط لزب إلكرتون يززاب وبال تززالي يف قززد
األخوين حقهما يف اإلستفادة من هذ املنحة.

-

يتو جززب ع لززى الطل بززة املر شززحني .ززذ املن حززة ت سززليم كا فزة األوراأ الثبوت يززةب تززا في هززا
م شززروحات العزوب يززة املعت مززدة مززن احملك مززة ال شززرعية ح سززب األ صززول (أو الكني سززة للطل بززة
املسيح يني)ب ويف حال عدم إرفاأ هذ املشروحات ال ينظر يف هذا الطلبب ويعترب الغيا.

-

يف قزد الطا لزب عال مزة أي مع يززار يف حزال عزدم إر فزاأ األوراأ الثبوت يززة امل عزز ة .زذا املع يزارب مززثال
يف حال كان مسكن الطالب املرشح (مستأجر) وقام الطالب بإخت يزار ملع يزار و ضزع ال سزكن
(إ جيززار)ب يتو جززب إح ضززار صززورة عززن ع قززد اإل جيززارب ل يززتمكن مززن احل صززول ع لززى العال مززة
اخلاصة بهذا املعيار.

-

ال ي سززتفيد أي يفا لززب مززن املن حززة يف حززال

صززل ع لززى ا حلززد األد نززى لعال مززة امل سزح

االجت مزاعيب وا لزيت حتززدد ب شزكل إلكرتو نزي ب نززاء ع لزى العال مززة ا لزيت ح صزل علي هززا ب عزد قيا مزه
بتعبئة يفلب الرتشح اإللكرتونيب واحضار األوراأ الثبوتية املعز ة للطلب.
-

ال ميكن تغيري فئة اإلستفادة اليت حصل عليها الطالب إىل أي فئة أخرى ألي سبب كان.
ب .مرحةملاألز ا :
تقدم للطلبة األ واج (الزوج والزوجة) امللتحقني باجلامعةب وتغطي هذ املنحة ما نسبته

( )%50من رسوم الساعات املعتمدة اليت يسجلو نهاب وعلى الطالب تقديم صورة عن عقد الزواج
لالستفادة من هذ املنحةب فضال عن إتبات أنه ال يعمل يف أي مهنة أو وظيفة تردود ماليب فإذا
تبت ذلن ألي من الزوجني أو كالهما ,فيستفيد /فيستفيدا من املنحة.
مالحظاتملمهمةملحململمرحةملاألز ا  :مل
 . 1يع فزى كززل مزن ا لزززوجني الطل بزة يف اجلام عززة وامل سزجلني للف صززل الدرا سزي نف سززه بن سززبة ()%50
إذا ت بززت بامل سززح االجت مززاعي أن كليه مززا ال يع مززالنب و هززذ م سززؤولية ت قززع ع لززى عززاتق شززؤون
الطلبة وخاصة البا حزث االجت مزاعي يف تأك يزدها والتأ كزد من هزا ل يزتم إقرار هزا ح سزب الن مزوذج
املرفق واعتماد من رئيس القسم.
 . 2إذا كزان أ حززد ا لزززوجني يع مززل واآل خزر ال يع مززلب فيع فززى ف قززط ا لززوج  /الزو جززة ا لززيت ال تع مززل /
ال يعمل.
 . 3يتوجب على الزوجني تعبئة استمارة الرتشح االلكرتوني.
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 . 4ال يعفى أي من الزوجني إذا كان كالهما يعمالن.
 . 5يف حال وجود أكثر من وجة ب ي طبق القرار على اجلميع ضمن املعايري يف البنود السابقة.
آليةملالتعام ملمعملمرحةملاألخمةمل األز ا :
 . 1اإلعالن عن الرتشح للمنحة ي قزوم ق سزم شزؤون الطل بزة يف كزل فزرع /مر كزز درا سزي بزاإلعالن
للطل بزة عززن املن حزة مززن خزالل لو حززة االعال نز اتب وإر سززال ر سزالة إلكرتون يززة إىل ح سزاب الطا لززب
على البوابة األكادميية.
 . 2تعب ئززة اال سززتمارة اخلا صززة باملن حززة ي قززوم الطل بززة ا لززذين يرغ بززون بالرت شززح .ززذ ا ملززنح بتعب ئززة
اال سزتمارة اإللكرتون يزة للمن حزةب وإر فززاأ األوراأ الثبوت يزة املطلو بزة كا فززةب ا لزيت تؤ كزد صززحة
البيانات املدرجة يف استمارة املنحة ب وذلن خزالل ال فزرتة ا حملزددة لزذلنب و مزن ال يل تززم باملو عزد
احملدد يفقد ح قه يف الرتشح للمنحة لذلن الفصل.
 . 3حتد يززد الطل بززة امل سززتفيدين مززن املن حززة ب عززد انت هززاء البا حززث االجت مززاعي مززن ا سززتعراض
ا سزتمارات الطل بززة املر شزحني ع لززى ن ظززام امل سزح اإلجت مززاعي اإللكرتو نززيب ي قزوم بطبا عززة تقر يززر
الطل بززة امل سززتفيدين مززن الن ظززام احملو سززبب وت ظ هززر ن تززائج هززذا التقر يززر ب نززاء ع لززى النتي جززة
اإل

ال يززة ا لززيت ح صززل علي هززا الطا لززب ب عززد إخ ضززاعه للم عززايري ا حملززددة يف اال سززتمارةب ح يززث

ي كزون ل كزل مع يزار و ن (در جزة معي نززة)ب حتزدد قيمت هزا ب نزاء ع لززى أهم يزة هزذا املع يزارب وو ضززعت
هذ املعايري بدقة وموضوعيةب لتضمن وصول هذ املساعدة ملستحقيها.
 . 3مرحةملأعضا ملجمل ملالطلبة :مل
مي نح كل عضو يف جملس الطلبة احمللي إعفاء كامال من الرسوم اجلامعية للساعات
املعتمدة اليت يسجلها والكتب غري البديلة للمقررات اليت يسجلها يف ذلن الفصل بناء على قرار
رئاسة اجلامعةب وينفذ هذا اإلجراء من خالل قسم احملاسبة بعد تنسيب قائمة بأمساء أعضاء
اجمللس وصورة إيصال التسجيل للمقررات اليت سجلها كل منهم من خالل رئيس قسم شؤون
الطلبة واعتمادها من مدير الفرع /املركز الدراسي.
 . 4مرحةملأبرا /ملز جاتملالشهدا  :مل
تقدم اجلامعة منحا للطلبة امللتحقني فيها من أبن اء الشهداءب وتغطي املنحة ما نسبته
) (%100من رسوم الساعات املعتمدة ا ليت يسجلها الطالبب وختضع للشرو

العامة للمنح

واملساعدات األخرى .وقد جاءت هذ املنحة بناء على كتاب و ارة التعليم العالي والبحث العلمي
يف كتابها بتاريخ  1997/4/23ب ذي الرقم وت ع1748/16/436/ب وكتاب رئيس
اجلامعة بتاريخ  1997/07/19ذي الرقم  .3521/60وننح اجلامعة اإلعفاء ألبن اء الشهداء
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بناء على الوتيقة الصادرة عن مؤسسة رعاية أسر الشهداء واجلرحى املعتمدة من الو ارةب اليت
نرر للفرع /املركز من خالل عمادة شؤون الطلبة وبشكل فصليب وعلى الط الب إح ضار ورقة
مشروحات عزوبية وصورة عن ا.وية الشخصية .ويفقد أبناء الشهداء حقهم يف اإلعفاء إذا وقعوا
حتت التحذ ير أو املراقبة األكادميية بسبب املعدل الرتاكميب وتستأنف هذ املنحة تجرد
تصويب الوضع األكادميي وإ الة هذا السبب حسب ما جاء يف كتاب و ير التعليم العالي
كتعديل الحقب حيث ال جيو أن يستفيد الطالب من اإلعفاء لرسوم الساعة الواحدة أكثر من
مرة (يعفى الطالب فقط من الرسوم اليت تغطي عدد من الساعات يساوي عدد الساعات املطلوبة
للتخرج ضمن برناجمهب ويستثنى فيها من شرو املساعدات أنها تعطى للطالب منذ الفصل
الدراسي األول اللتحا قه باجلامعة).
أما فيما يتعلق تنحة وجات الشهداءب فقد اعتمدت بإعفاء كامل من رسوم الساعات
اليت يسجل ها الطالب فصليا وضمن آلية منحة أبناء الشهداءب وذلن حسب قرار جملس التعليم
العالي يف االجتماع رقم ( )17بتاريخ  2004/9/2ب الذي ينص على " إعفاء وجة الشهيد من
أقس ا

اجلامعة ما

تتزوج من آخر" .وعليهب فإن على وجة الشهيد الطالبة يف اجلامعة

إحضار كتاب خاص من م ؤسسة رعاية أسر الشهداء واجلرحى /و ارة الشؤون االجتماعيةب
وفصليا ورقة خلو موانع أو إقرار من احملكمة الشرعية أنها ال الت أرملة الشهيدب ويفقد
الطالب حقه يف اإلستفادة من املنحة يف حال راو عمر ( )24عاماب ويستثنى من هذا اإلجراء
أرملة الشهيد اليت ال تزال على ذمته.
 . 5مرحةملالتدمق:
تقديرا من اجلامعة .ذ الشر ة املميزة من يفلبتهاب عمدت اجلامعة على ختصيص
منحة كاملة لطلبتها املتفوقني ومسيت املنحة بهذا اإلسم ألنها ننح للمتفوقني يف دراستهم يف
اجلامعة بالذين تنطبق عليهم شرو اإلستفادة اخلاصة بهاب وبدأ العمل بها ابتداء من الفصل
األول لعام  2005/2004ب ويفورت آلية هذ املنحة ووسعت شر ة الطلبة املستفيدين منهاب
لتواكب التحديثات اليت يفرأت على اجلامعة واملتمثلة يف يادة عدد الطلبة امللتحقني يف كل
ختصص باإلضافة إلستحداث ختصصات جديدة.
ش طملمرحةملالتدمق:
ختضع هذ املنحة جملموعة من الشرو

واملعايري اليت

دد من خال.ا قوائم الطلبة

املستفيدينب وشرو املنحة هي كاآلتي
 . 1أن ي كزون الطا لزب قززد ح صزل ع لزى امل عززدل الرتاك مزي األع لزى بززني الطل بزة يف الت خ صزص ضززمن
الربامج األكادميية اليت تطرحها اجلامعةب وشريطة أال يقل تقدير عن جيد جدا.
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 . 2أن ي كزون الطا لزب قزد أن هزى بن جزاع درا سزة ( (12سزاعة معت مزدة ع لزى األ قزل يف جام عزة ال قزدس
املفتوحة.
 . 3أن يسجل الطالب ( (10ساعات معتمدة ع لزى األ قزل يف الف صزل الدرا سزي األ خزري ا لزذي ا سزتحق
عليه املنحة.
 . 4أن ي كزون م عززدل ال سزاعات املعت مززدة ا لزيت سززجلها الطا لزب يف الف صززول ال سزابقة ح تززى ح صززوله
على املنحة ( (10ساعات معتمدة فأكثر .
 . 5ختضع هذ املنحة للشرو العامة للمنح واملساعدات املالية املقدمة للطلبة.
 . 6وتن فززذ هززذ ال شززرو إلكرتون يززا مززن خززالل الن ظززام احملو سززب لل مززنح وامل سززاعدات املال يززة
والقروض.
قيمةملمرحةملالتدمق :مل
تغطي املنحة رسوم الساعات املعتم دة اليت سيسجلها الطالب يف الفصل الدراسي التاليب
وتكون فرتة املنحة لفصل دراسي واحد بعد عام من الفصل الدراسي الذي حقق فيه الطالب
التفوأ الدراسي يف اجلامعةب وردد للطالب اسب وضعه األكادميي ضمن شرو املنحة.
آليةملحتد دملعد ملالطلبةملاملستديد نملمنملمرحةملالتدمق :مل
دد عدد املنح املخصصة للتخصص الواحد يف الفرع /املركز الدراسي من خالل عدد
الطلبة امللتحقني بهذا التخصص يف الفصل الدراسي الذي حتدد بناء عليه املنحةب وذلن حسب
اآلتي
 . 1ت قززدم من حززة وا حززدة للتخ صززص يف ال فززرع إذا ب لززغ عززدد امل لززتحقني ( )12ح تزى ( )100يفا لززب
ويفالبة.
 . 2ت قزدم منح تزان اتن تزان للتخ صزص الوا حزد يف ال فزرع إذا ب لزغ عزدد امل لزتحقني ( )101ح تززى ()500
يفالب ويفالبة.
 . 3ت قززدم تززالث مززنح للتخ صززص الوا حززد يف ال فززرع إذا ب لززغ عززدد امل لززتحقني ( )501ح تززى ()1000
يفالب ويفالبة.
 . 4تقدم أربع من ح للتخصص الواحد يف الفرع إذا بلغ عدد امللتحقني ( )1001فأكثر.
آليةملالتعام ملمعملمرحةملا لتدمق:
 . 1فززور اكت مززال ن تززائج االمتحا نززات النهائ يززة للف صززل الدرا سززيب ي قززوم ق سززم شززؤون الطل بززة يف
الفرع /املركز بإستخراج تقرير الطل بزة املر شزحني مزن الن ظزام احملو سزبب وتدقي قزه والتأ كزد
من توافق الطلبة املرشحني فيه مع الشرو اخلاصة باملنحة.
 . 2يع لزن ق سزم شزؤون الطل بزة عزن عزدد ا ملزنح املقد مزة ل كزل خت صزص يف ال فزرع /املر كزز ا سزب مزا
جاء يف الفقرةب وضمن اإلعالن العام لنظام املساعدات املالية واملنح الذي توفر اجلامعة.
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 . 3ي قززوم ق سززم شززؤون الطل بززة ب تززدقيق الك شززوف ح سززب شززرو املن حزة وآلي ات هززا وإ عززداد قائ مززة
املرشحني حسب نظام الرتشيح املعتمد حاليا.
 . 4بعد انتهاء فرت ة التسجيل للفصل اجلديد يقوم قسم شؤون الطلبة برفع املطال بزة املال يزة للمن حزة
إىل ع مززادة شززؤون الطل بززة ملراجعت هززا ومتابعت هززا مززع ا لززدائرة املال يززة إل جززراءات ال صززرف ا ملززالي
للمنحةب إذ ترصد مستحقات كل يفالب للتسجيل للفصل القادم بعد اعتماد املنحة.
 . 5وت قزيم اجلام عززة يف كززل فزرع ح فززال ف صززليا لت كززري م الطل بززة املت فززوقني ح سززب شززرو وم عززايري
الت فزوأب يززتم مززن خززالل هززذا احل فززل ت قزديم شززهادة ت كززريم ل كززل يفا لززب مت فززوأب إ ضززافة إىل
إشعار إستالم باملنحة للفصل الدراسي القادم.
 . 6مرحةملالطلبةملذ يملاالعاقة :مل
حرصت اجلامعة على رعاية الطلبة ذوي اإلعاقةب وخصصت .م البيئة والتسهيالت الال مة
يف مباني الفروع اململوكةب فحرصت على توفري

يع مستلزماتهم واحتياجاتهم يف املباني اليت

تقوم بإنشائها حالياب بهدف مساعدتهم على التفاعل والتناغم مع مالئهم من جهةب وتطوير
حتصيلهم العلمي من جهة أخرى .واستكم اال .ذ الرعايةب فقد خصصت اجل امعة منحة
دراسية كاملة للطلبة ذوي االعاقة املسجلني يف اجلامعةب وذلن بناء على توصية اجمللس
األكادميي يف جلسته رقم " "120بتاريخ  2012/8/29ب إذ عدل شر املنحة ايث يرتبط
بتحصيل الطالب يف اجل امعة وليس قبل ذلنب ويكون شر احلصول على املنحة هو أن

صل

الطالب عل ى معدل تراكمي فصلي ال يقل عن ()%65ب باستثناء الطلبة من ذوي اإلعاقة
السمعية إذ يكتفي أن ال يقل املعدل عن ( .)%60وقد جاءت هذ التوصية تعديال على ما ورد قي
قرار اجمللس املصغر يف جلسته رقم ( )421بتاريخ  2011/10/10ب الذي كان ينص على
ضرورة أن يكون معدل الثانوية العامة للطالب املرشح ( )%70فأعلى.
وتغطي هذ املنحة رسوم الساعات اليت يسجلها الطالب يف أي فصل من الفصول خالل
فرتة دراسته يف اجلامعةب وذلن وفقا للشرو اخلاصة باملنحة باإلضافة للشرو العامة للمنح
الداخلية املعمول بها يف اجلامعةب وعلى املرشح إحضار كتاب من االحتاد العام للمعاقني يفيد
برتشي ح االحتاد حلالته مرة واحدة فقط خالل دراسته.
.7

مرحةملأعضا ملجمل ملاألمرا :
ق لكل عضو من أعضاء جملس األمناء ترشيح يفالبني سنويا مع بداية كل عام دراسي

(جيو أن يكو ن املرشح يفالبا مستجدا أو قدميا)ب لالستفادة من هذ املنحة اليت تغطي رسوم
املرشح فصليا بإعفاء مقدار ( )%100من رسوم الساعات اليت يسجلها املستفيدب ويكون
الرتشيح بناء على كتاب خطي من عضو اجمللس إىل رئيس اجلامعة يوضح فيه اسم الطالب
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والفرع اليت التحق بهاب ليتم مطابقة املرشح للشرو واآللية ومن تم اعتماد  .وتستمر هذ
املنحة للطالب حتى خترجه ما دام غري ك الف لشرو

املساعدات واملنح الداخليةب وهذ

مسؤولية قسم شؤون الطلبة للمصادقة على استمرار املنح أو عدمه حسب النظام قبل اعتمادها
فصليا .وقد وردت هذ املنحة بقرار من جملس اجلامعة يف جلسته رقم ( )219بتاريخ
 2006/7/31ب مع اإلشارة بأن الطالب يفقد حقه نهائيا يف املنحة إذا تدنى معدله الرتاكمي
عن ( )%60يف أي فصل من الفصولب وال

ق له الرتشح لنفس املنحة مرة أخرى.

 . 8مرحةملأعضا ملجمل ملاجلامعة :مل
ق لكل عضو من أعضاء جملس اجلامعة ترشيح يفا لب واحد سنويا مع بداية كل عام
دراسي (وجيو أن يكون املرشح يفالبا مستجدا أو قدميا)ب لالستفادة من هذ املنحة اليت
تغطي رسوم املرشح فصليا بإعفاء مقدار ( )%100من رسوم الساعات اليت يسجلها املستفيدب
ويتم الرتشيح بناء على كتاب خطي من ع ضو اجمللس إىل رئاسة اجلامعة يوضح فيه اسم
الطالب والفرع اليت التحق بهب ليتم مطاب قة املرشح للشرو واآللية ومن تم اعتماد  .وتستمر
هذ املنحة للطالب حتى خترجه ما دام غري كالف لشرو املساعدات الواردة يف هذا الكتابب
وهذ مسؤولية قسم شؤون الطلبة للمصادقة على استمرار املنح أو عدمه حسب النظام قبل
اعتمادها فصليا  .وقد وردت هذ املنحة بقرار من جملس اجلامعة يف جلسته رقم ( )135بتاريخ
 . 2002/06/01نود اإلشارة بأن الطالب يفقد حقه نهائيا يف حال تدنى معدله الرتاكمي عم
( )%60يف أي فصل من الفصولب وال

ق له الرتشح لنفس املنحة مرة أخرى.

 . 9إعدا ملأبرا ملالعاملةمل أز اجهامل ز جاتها :مل
تقدم اجلامعة منحا ألبناء املوظفني امللتحقني باجلامعةب وذلن بناء على قرار اجمللس
املصغر يف جلسة رقم ( )11بتاريخ  2002/01/07ب وحسب اآلتي
 . 1يع فزى أب نزاء ا ملززوظفني مزن ر سززوم ال سزاعات املعت مزدة للتع لززيم يف اجلام عزة يف حززال تززامنهم ك مززا
-

يلي
عد ملاالبنملاأل لمل الثان يملإعدا اًملكامالً.

-

عد ملاالبنملالثالثملبرسبةمل  .)%75مل

-

عد ملاالبنملال ابعملبرسبةمل .)%50
كما تقدم اجلامعة إعفاء للزوج الطالب أو الزوجة الطالبة للموظف /املوظفة بنسبة

( )%50من رسوم الساعات املعتمدةب ويراجع وضع الطرف املعفى كل فصل دراسي بهدف
حتديد استمرار اإلعفاء حسب الش رو العامة للمنح الداخلية .وقد أقرت هذ البنود يف جلسة
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اجمللس املصغر رقم ( )17بتاريخ  2002/04/24ب ووضحت يف اجللسة الثالثة ايث أضيف
إليها ما ورد يف نظام املوارد البشريةب وهو ما يلي
 . 2ميززنح اإلع فززاء ألب نززاء املو ظززف املث بززت يف اجل ام عززةب وا لززذي م ضز ى ع لززى تثبي تززه ( )5سززنوات
فأكثر.
 . 3يقوم املوظف باستخراج شهادة االفادة اخلاصة با لرتشح للمنحة عرب بوابته االكادميية.
 . 4مينح اإلعفاء ل بناء غري املتزوجني فقط.
 . 5اضع األبناء لشرو استمرارية املنح وامل سزاعدات اخلا صزة بزاملنح الداخل يزةب مزن خزالل رقا بزة
ومتابعة شؤون الطلبة يف الفرع  /املركز فصليا قبل إفادة الطالب منها.
 . 10مرحمل زا ةملالتعلياملالعال يمل البحثملالعلمي:مل
هي منح تقدم لو ارة التعليم العالي والبحث العلمي من اجلامعات الفلسطينيةب وختص
الطلبة املتفوقني يف الثانوية العامةب إذ تقدم اجلامعة ( )30منحة ك املةب ( )20منها كصصة
للفروع يف احملافظات الشماليةب و( )10منح كصصة للفروع يف ا حملافظات اجلنوبيةب بعد أن
يفورت بقرار من رئاسة اجلامعة بتاريخ  2003/8/10يف الكتاب ذي الرقم 03/1935/9ب
حيث كانت ( ) 25منحة سابقا .ويقوم الطلبة املرشحون بتعبئة يفلبات الرتشح للمنحةب وإرفاأ
األو راأ الثبوتية الال مةب وترسل من خالل عمادة شؤون الطلبة لو ارة التعليم العالي والبحث
العلميب لتقوم ا لو ارة بدورها بتحديد قوائم الطلبة املستفيدين وفقا للشرو واملعايري اخلاصة
باملنحة .وتغطي هذ املنحة رسوم الساعات املعتمدة فقطب وهي مستمرة حلني خترج الطالب
املستفيد شريطة أن ال يقل معدله الرتاكم ي عن تقدير (جيد).
 . 11مرحةملم ض ملالثالسيميامل اهليممفيليا :مل
لقد أولت اجلامعة إهتماما كبريا بالفئات اخلاصة من الطلبة امللتحقني باجلامعةب ومنها
مرضى الثالسيميا وا.يموفيلياب فوفرت .م البيئة املناسبة ضمن اإلمكانات املتاحة بهدف
دجمهم ومساعدتهم يف إكمال دراستهم اجل امعيةب وتوج هذا اإلهتمام يف تقديم اجلامعة .م
منحة دراسية كا ملة تغطي رسوم الساعات اليت يسجلها الطالب يف أي فصل من الفصول خالل
فرتة دراسته يف اجلامعةب تا يتوافق مع الشرو العامة للمنح الداخلية املعمول بها يف اجل امعةب
وذلن تطبيقا لقرار جملس اجلامعة يف جلسته رقم ()373ب املنعقدة بتاريخ .2010/12/6
ويشرت على الطالب املستفيد من املنحة إحضار تقرير يفيب معتمد ملرة واحدةب يوتق فيه
بأن الطالب مصاب بهذا املرضب إذ أن املنحة تقدم للمريض وليس ألي من ذويه.
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وكان .ذ املن حة أتر إجيابي كبري يف نفوس الطلبة املصابنيب لدورها يف حتفيزهم
وتشجيعهم على إكما ل دراستهم اجلامعيةب وحرصت على م تابعتهم بشكل دائمب وتقديم
الدعم املعنوي واإلرشادي .مب ليأخذوا دورهم الطبيعي يف خدمة جمتمعهم.
 . 12مرحةملتأةي ملاألس ىملاحمل ن :مل
تقدم هيئة شؤون األسرى احملررين دعما ماليا للطلبة األسرى ضمن شرو وأنظمة خاصة
با.يئة وتغطي نسب كتلفة من الرسوم اجلامعية للطالب املس تفيدب وهذ املنحة ال ختضع
للشرو واألنظمة الواردة يف هذ اآلليةب إمنا ختضع للشرو اليت حتددها هيئة شؤون األسرى
واحملررين وعليهم مسؤولية متابعة استمراريتها أو عدمه .وتساهم اجلامعة بعدد من املنح  .ؤالء
املستفيدين من الربنامج بنسبة إعفاء ( )%25ايث تضاف إىل النسبة اليت يقدمها الربنامج
للطالب .ويتم ذلن بعد تقديم الطالب املستفيد من املنحة لطلب خاص إىل قسم شؤون الطلبة يف
فرعه /مركز الدراسيب عرب استمارة خ اصة متوافرة لدى قسم شؤون الطلبةب تم تدرس هذ
الطلبات يف عمادة شؤون الطلبة يفبقا ملعايري ومقاييس تستند إىل معطي ات االستمارة والتو يع
اجلغرايف للمنحة وتوصية قسم شؤون الطلبة يف الفرعب علما أنه لن ينظر يف أي استمارة ختلو
من تعليق قسم شؤون الطلبة يف الفرع /املركزب وختضع نسبة الـ ( )%25لشرو

وأنظمة

إضافية فضال عن الواردة يف امللف.
وتقدم ا.يئة فصليا كشفا إ

اليا بالطلبة املستفيدين من املنحةب ليتم إدخا.م على نظام

املنح واملساعدات املالية يف اجلامعة بعد تدقيق الشرو اليت حددتها ا.يئة.
 . 13صرد قملاإلق اضملامل كوي :مل
يقدم صندوأ إقراض الطلبة يف مؤسسات التعليم العال ي يف فلسطني قروضا مسرتدة للطلبة
الستكمال دراستهم اجلامعية فصل ياب وتعترب قروض الرسوم الدراسية إحدى املساعدات املالية
املقدمة للطلبة من جهات خارجيةب وتقدم للطلبة من خالل صندوأ اإلقراض يف و ارة التعليم
العالي والبحث العلمي.
الش طملالماجبملتمف ةامليفملالطلبةملال ا بةمليفملالرتشحملللق ض:مل
 . 1أن يكون امل تقدم يفالبا منتظما يف اجلامعة و

تاجا من الناحية املادية.

 . 2أن يكون قد اجتا بنجاع فصال دراسيا على األقل.
 . 3أن ال يقل املعدل الرتاكمي للطالب عن (.)%60
 . 4أن ال يكون الطالب مستفيدا أو حاصال ع لزى من حزة ج امع يزة أو من حزة ت فزوأ أو م سزاعدة مال يزة
من أي مصدر آخر (تزيد عن  %50من رسومه).
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 . 5أن ي كززون الطا لززب املر شززح م سززجال ع لززى األ قززل ( )12سززاعة معت مززدة يف ف صززل الرت شززح
لالستفادة من القرض.
 . 6ال تتجاو قيمة القرض أو امل سزاعدة ا لزيت ت قزدمها ا لزو ارة عزن ) (1000دي نزار أرد نزي بزأي حزال
مززن األ حززوال للطا لززب الوا حززد يف الف صزل الدرا سززي الوا حززد (ا حلززد األع لززى لن سززبة ال قززرض أو
املساعدة ( )%75من رسوم الطالب).
آليةملالتعام ملمعملق ضملال سممملالد اسية :مل
 . 1يقوم الطالب بتعبئة يفلب الرتشح اإللكرتوني عرب املوقع اإللكرتوني لصندوأ االقراض.
 . 2يزقدقق الط لززب ويعت مززد مززن ق بزل ق سززم شززؤون الطل بززة يف ال فززرع /املر كززز ا لدرا سززيب وير فززق بززه
األوراأ الثبوتية الال مة.
 . 3ي قزوم ال عززاملون يف صزندوأ اإل قززراض باخت يزار الطل بززة امل سزتفيدينب وذ لززن وف قزا مل عززايري احلا جززة
املعمول بها يف الصندوأ.
 . 4يقوم الطالب املستفيد بالتوقيع على الكمبيا لزة وع لزى إ شزعار ا لز دفع ا خلزاص بزالقرضب ا لزذي
يشكل ما نسبته ( )%16من قيمة القرض.
 . 5تقوم عمادة شؤون الطلبة بإدخال القروض يف حس ابات الطلبة املستفيدين بشكل مركزي.
 . 6تر سززل الكمب يززاالت وإ شززعارات ا لززدفع ل لززو ارة ب عززد و صززو.ا للع مززادة موق عززة وكتو مززة ا سززب
األصول والشرو احملددة من قبل الو ارة.
آليةملتسد ـ دملالقـ ض :مل
أقر صندوأ اإلقراض آليات لتسدي د قروض الرسوم الدرسية اليت يستفيد منها الطالب
خالل فرتة إلتحاقه باجلامعةب إذ تسدد ما قيمتة ( )%4شهريا من قرض الطالب عند حصوله
على قرضه يفيلة أشهر الفصل الدراسي أي تا يعادل ( )%16من قيمة قرض الطالبب وباعتبار
أن مدة الفصل الدراسي هي ( )4أشهر.
يتوجب على الطا لب املقرتض عند التخرج إحضار كفيل معتمد لدى الصندوأ للتوقيع على
منوذج التعهد واإللتزام الصادر من برنامج إدارة الكمبياالتب ايث يتعهد فيه الطالب بسداد
كامل القروض بعد التخرجب وال يستطيع الطالب احلصول على شهاداته اجلامعية واستكمال
إجراءات التخرجب إال بعد توقي ع هذا النموذج.
ردول بقية مبلغ القرض بعد خترج ا لطالب وفق آلية مالية منية تتوافق مع الوضع
االقتصادي للطالبب وذلن حسب الشرائح املعتمدة للسداد الشهري من الطالب بعد خترجه.
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 . 14نظامملالتقسي مللل سممملاجلامعية :مل
هو نظام صدر بناء على قرار جملس اجلامعة يف جلسته رقم ( )115املنعقدة بتاريخ
2001/02/25ب ب اعتماد التقسيط للرسوم اجلامعية للفصل الدراسي ( )200103استثناءا
وعونا للطلبة احملتاجنيب وفق الشرو اليت اتفق عليها بني عمادة شؤون الطلبة وجملس الطلبة
القطريب وقد اتفق يف الفصل الالحق وبقرار من رئيس اجلامعة أن يستمر العمل تب دأ التقسيط
ما دامت الظروف احلالية قائمة .ويوفر هذا النظام للطا لب إمكانية تقسيط الرسوم املستحقة
عليه إىل قسطنيب يسدد األول عند بداية عملية التسجيلب ويتوجب عليه دفع القسط الثاني قبل
بداية الفصل الالحق بشهر واحد من نهاية الفصل الدراسي نفسهب و ق للطالب املقسط التقدم
ألي مساعدة خارجية لتسدي د قسطه الثانيب وذلن ضمن الشرو واآللية اآلتية
 . 1أن ال يكون املستفيد واقعا حتت أي عقوبة أكادميية أو سلوكية.
 . 2أن ال يكون مستفيدا أو حاصال على أي منحة داخلية.
 . 3أن يكون عدد الساعات اليت سجلها للف صل ال يقل عن ( )9ساعات معتمدة.
 . 4أن يكون قد أكمل بنجاع ( )12ساعة معتمدة فأكثر.
 . 5أن ال يقل معدله الرتاكمي عن (.)%60
 . 6أن ي قزوم الطا لززب بت سززديد ن صزف الر سززوم امل سززتحقة عل يزه ع لززى األ قززل ع نزد الت سززجيلب تززم د فززع
الباقي دفعة واحدة حتى ما قبل شهر واحد من نهاية الفصل الدراسي نفسه.
 . 7يف حزال عزدم سزداد الطا لزب للدف عزة الثان يزةب زرم مزن الت سزجيل ألي ف صزل درا سزي ال حزق ح تزى
يسدد ما عليه من مستحقات.
 . 15املرحملاخلا جيةملاليتملتقدمملعربملاجلامعة:مل
آليةملاملرحمل املساعداتملاخلا جيةملاملقدمةملللطلبةملاحملتاجةمليفملاجلامعة:
تتقدم جامعة القدس املفتوحة ممثلة برئيسه ا بالشكر والعرفان إىل كل من ساهم يف
تذليل العقبات املالية اليت تواجه العديد من يفلبتنا يف ظل الظروف احل الية اليت يعاني منها أبناء
شعبنا الفلسطيوب كما ارتأت اجلامعة بأن تنو إىل اآللية املعتمدة لديها حول كيفية ترصيد
أي مبلغ خاص بالطلبةب األمر الذي سيسهل على اجلامعة والطلبة يف آن واحد يف املتابعةب وتتمثل
يف إحدى الطريقتني
األو ىل ترصد اجلهة املاءة املبلغ يف حساب اجلامعةب وتقوم اجلامعة بدورها باختيار الطلبة
الذين سيستفيديون من املبلغ حسب معايري املساعدات املالية املعمول بها يف اجلامعة والواردة على
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صفحة اجلامعة اال لكرتونية ضمن اوية عمادة شؤون الطلبةب وميكن للجهة املاءة احلصول
على اإليصاالت أو تواقيع للطلبة املستفيدينب علما بأن حساب اجلامعة الرئيس هو كاآلتي
بنن القاهرة  -عمان  /فرع أر ا
❖ ( 01- 500 - 398550 - 00دينار أردني).
❖ ( 02- 500 - 398550 - 00دوالر أمريكي).
❖ ( 03- 500 - 398550 - 00شاقل إسرائيلي).
الثانية تقوم اجلهة املاءة باختيار الطلبةب وتر صد املبلغ يف حساب اجلامعة املذكور أعال
.والء الطلبة .مع ضرورة إعالم اجلامعة بأمساء الطلبة الذين حولت املبالغ بأمسائهم لتقوم
اجلامعة باإلجراءات املالية الال مة إلفادتهم من كصصاتهم.
وميكن للجهة املاءة أن تقدم شيكا باملبلغ بإسم اجلامعة ليودع يف حساب اجلامعة
املذكور  .ويف كلتا احلالتني يرسل لعمادة شؤون الطلبة كتابا بأمساء الطلبة املستفيدينب
واملبلغ املخصص لكل منهمب مع صورة عن وتيقة اإليداع أو حتويل املبلغ حلساب اجلامعة أو
الشين لربط املبلغ باملستفيدينب حتى يتسنى للعمادة إدخال هذ املبال غ للحسابات اإللكرتونية
للمستفيد ين بعد كايفبة الدائرة املالية لتحويل املبالغ للفروع /املراكز املعنية اليت يلتحق بها
الطالبب ومن تم اعتمادها ماليا لدى قسم احملاسبة يف الفرع املعو .وميكن تزويد اجلهة
املاءة بإشعار من الطالب يفيد باستالمه ملخصصاته عرب حسابه اإللكرتونيب وبعد اعتمادها
وختمه ا من قسم شؤون الطلبة يف فرعه ومن الدائرة املركزيةب إضافة إىل أية أوراأ تبوتية
تطلبها اجلهة املاءة.
إننا إذ نقدر أتر كل جهد يف جمال تيسري إكمال الطالب ملسريته ا لتعليمية ونشكر ب
فإننا نرى أن هذ اآللية تضمن رضا املاءني وتشجعه م على االستمرارية يف تقديم مساعدتهم
للطلبةب وهي أيضا تضمن وصول املبالغ املخصصة ملستحقيهاب وألغراض تسديد الرسوم
املستحقة على الطالب بشكل خاص.
ملزيد من املعلومات يرجى الدخول للرابط األتي
http://www.qou.edu/home/stud_Affiars/index.jsp
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ثالثاً -ملقساملمتابعةملاخل جية :مل
تتميز اجلامعة بتقديم خدمات متابعة خلرجييها أتناء دراستهم وبعد خترجهم من خالل
قسم مت خصص ملتابعة اخلرجيني يف عمادة شؤون الطلبةب بهدف بناء جسور الثقة والتعاون بني
خ رجيي اجلامعة وقطاعات العمل امل ختلفةب جمسدا رؤية اجلامعة ودورها يف املسؤولية
االجتماعية بشكل حقيقي وعملي .وقد أبرم القسم العديد من االتفاقيات والشراكات مع
مؤسسات اجملتمع احمللي من أجل يادة القدرة على حتديد متطلبات سوأ العمل واحتياجاتهب
ضمن عملية الربط بني احتياجات السوأ وقدرات اخلرجيني التنافسية .وتقوم خدمات متابعة
اخلرجيني يف اجلامعة على توفري العديد من فرص العمل الدائمة واجلزئيةب وفرص التدريب
للخرجيني يف كتلف املؤسسات احلكومية واخلا صةب وع قد سلسلة من أيام التوظيفب وتنظيم
الع ديد من الدورات التدريبية التأهيلية والدورات املتخصصة .وتتواف ر للخرجيني بوابة إلكرتونية
ونظام

وسب خاص بهم يسمى بوابة "خرجيو اجلامعة" تتضمن إعالنات يومية عن فرص العمل

املتاحة يف ا لسوأ الفلسطينيةب وسلسلة م ن الدورات التدريبية املتخصصةب ومنحا للدراسات
العلياب وغريها.
أةدافملقساملمتابعةملاخل جية:
▪

التواصل مع مؤسسات اجملتمع احملليب وعقد الشراكات واالتفاقيات من أجل
احلصول على فرص عملب وفرص تدريبية للخرجيني.

▪

التواصل م ع املؤسسات لتسويق اخلرجيني وإجياد فرص عمل مناسبة .مب والتشبين
مع مكونات اجملتمع احمللي.

▪

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

▪

بناء تقافة التعاون والشعور باملسؤو لية واالهتمام باآلخرين.

▪

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

▪

خلق آلية للتواصل بني يفلبة اجلامعة وخرجييها من جهةب وبني اخلرجيني فيما بينهم
من جهة تانيةب وبني اخلرجيني واجلامعة من جهة تالثة.

حدةملا لتد ب:
تقدم هذ الوحدة اخلدمات التدريبية واإلرشادية خلرجيي اجلامعة من خالل العمل على
صقل مهارتهم وقدراتهم للمنافسة يف سوأ العملب وتقدم أيضا عددا من اخلدمات التدريبية وفق
اآلتي
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▪

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

▪

توفري العديد من فرص التدريب اجلزئي أو التدريب املن تهي بالتوظيف للخريج يف
العديد من مؤسسات اجملتمع احمللي.

▪

االيفالع على آخر فرص العمل املعلنة عرب اإلنرتنت والصحف اليوميةب واإلعالن عنها
عرب بوابة "خرجيو اجلامعة".

▪

نشر اإلعالنات عن الدورات التدريبية وآخر أخبار النشايفات واألحداث عرب بوابة
"خرجيو اجلامعة".

▪

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

بمابةمل"خ جيمملاجلامعة" :مل
▪

نكن البوابة اخلرجيني األعضاء من االيفالع على الدورات املتاحة وفرص التدريب
والتوظيفب وإعالنات الوظائفب ومناذج كتارة من يفرأ إعداد السرية الذاتيةب
واإلعالنات اخلاصة بتدريب اخلرجيني.

▪

توفري فرص وإرشادات للدراسات العليا حتوي إعالنات منح للدراسات العليا يف
فلسطنيب والويفن العربيب والدول األجنبية.

▪

دراسات وتقار ير وتشمل دراسات وتقارير ومقاالت متعلقة بسوأ العمل والبطالةب
واختي ار التخصص املناسبب ومواضيع مهمة للخرجيني.

متابعةملاخل جيةملعربمل سائ ملالتماص ملاالجتماعي
الصدحة ملال مسية ملاخلاصة ملخب جيي ملاجلامعةملعل ملممقعملالتماص ملاالجتماعيمل
" :"Facebookمل
يقوم قسم متابعة اخلرجيني بإدارة الصفحة الرمسية اخلاصة خبرجيي اجل امعة على موقع
التواصل االجتماعي ()Facebookب اليت نثل حلقة الوصل بني اخلرجيني وبوابة "خرجيو
اجلامعة" يف ظل األتر الكبري الذي احتلته شبكات التواصل االجتماعي يف حياة األفراد يف
العديد من املستويات .وبناء عليهب يقدم القسم العديد من التوجيهات واإلرشادات اليت يطرحها
خرجيو اجلامعة من خالل ال تعليقات والرسائل على الصفحة واإلجابة عن
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يع استفساراتهم.

التطلعاتملاملستقبليةمللقساملمتابعةملاخل جية :مل
فضال عن التحديث والتطوير الدائم واملستمر لقاعدة بيانات اخلرجيني ومؤسسات سوأ
العمل ومعلومات التواصل معهمب فإن العمادة ت تطلع من خالل قسم متابعة اخلرجيني إىل حتقيق
العديد من املشاري ع املستقبلية والتطويريةب يف سعيها لتوسيع اخلدمات املقدمة للخرجينيب ومن
أهمها
 . 1مساعدة خرجيي اجلامعة يف تأسيس رابطة .م.
 . 2تطوير القسم ليكون مرجعا تتوافر فيه الدراسات واألااث اليت تعنى بواق ع اخلرجيني.
 . 3فزتح آ فززاأ جد يززدة مزن مؤس سززات اجملت مززع احمل لززي يف الق طزاعني احل كززومي وا خلززاص ل تززدريب
ا خلززرجيني و تززوظيفهمب وتوق يززع مززذكرات ت عززاون و شززراكة ح سززب أ هززداف الق سززم يف اخل طززة
االسرتاتيجية.
 . 4إصدار جملة دورية سنوية للخرجيني.

ابعاً -ملقساملاإل شا ملالردسيمل االجتماعي :مل
تسعى العمادة إىل تقدي م خدمات اإلرشاد النفسيب واالجتماعي املتخصص لطلبة اجلامعة
كاف ةب ومساعدتهم يف منوهم الشخصي واالجتماعيب واإلفادة مما لديهم من قدرات ذاتيةب
والعمل على تطوير مهاراتهمب وتشجيعهم على التميز واإلبداعب ومساعدتهم يف فهم ذاتهم
وقدراتهمب وإرشادهم ءو الدراسة األكادميية يف التخصصات املختلفة اليت تق دمها اجلامعة.
(فعقل القسم مؤقت ا يف فروع قطاع غزةب و يفعل حتى اللحظة يف فروع الضفة الغربية).

أقسامملشؤ نملالطلبةمليفملالد ع:
نثل هذ األقسام انعكاسا ألنشطة العمادة ميدانيا يف الفروع التعليميةب من خالل
تنفيذها للمهام املوكلة بالعمادة يف

يع جماالتها متابعة اخلرجينيب واألنشطة الطالبيةب

واملنح واملساعدات املاليةب ...فهي تنزلة اجلسم التنفيذي ملهمات عمادة شؤون الطلبة
ومسؤولياتها يف الفروع التعليميةب إذ أن آلية العمل مركزية وتستدعي إ صدار امللفات والتقارير
اخلاصة باملنح واملساعدات املالية والقروض واأل نشطةب وكذلن اخلرجيونب من خالل عمادة
شؤ ون الطلبة بعد رميعها من الفروعب بينما نارس األ قسام مهمات عملها اليومي ضمن
اإلجراءات املعمول بها واخلاضعة ملعايري اجلودةب وباعتبار كل قسم يتبع إداريا لفرعهب وفنيا
لعمادة شؤون الطلبة.
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شكا ىمل مقرتحاتملالطلبة:
من منطلق الشفافية يف تقديم اخلدمات للطلبة والوقوف على درجة الرضا لديهم را هذ
اخلدماتب وما قد يواجههم من معوقات أو مشكالتب حر صت عمادة شؤون الطلبة على توفري
خدمة تقديم الشكوى /االقرتاع من الط الب يف جماالت اخلدمة كافة األكادمييةب
واإل داريةب واملاليةب وغريهاب ايث يتسنى للطالب تقديم الشكوى /االقرتاع عرب البوابة
األكادميية أينما كان متوجداب وضمن آليات

ددة ختضع إلجراءات اجلودةب تنتهي بإفادة

الطالب باملعلومة املتكاملةب أو حتقيق مطلبه إذا كان ذل ن حقا من حقوقه؛ فهي خدمة
استحدتت مع بداية الفصل األول من العام (2007/2006م) انطالقا من واقع اتساع رقعة
اجلامعة والزيادة املطردة يف أعداد الطلبةب وما يفرضه هذا الواقع من حتديات ومسؤوليات على
اجلامعة ويفواقمها امل ختلفة وكذلن على الطلبة.

ا.دف:
تهدف هذ اخلدمة إىل ضبط ومتابعة آراء وشكاوى الطلبةب والعمل على حتقيق
متطلباتهم وحل مشكالتهم يف الفروع التعليمية كافةب تا

قق مصلحتهم اليت هي ا.دف

األمسى للجامعة ويفواقمها اإلدارية واألكادمييةب وذلن ضمن إ يفار منظمب ووفق ا ل سس
واملناهج العلمية السليمة اليت تنسجم م ع الواقع األكادميي للجامعة.

جمال التطبيق
تشمل هذ اخلدمة

يع اآلراء واملقرتحات واملستلزمات والشكاوى اليت يرغب الطالب

بإ يصا.ا لذوي االختصاصب من أجل الرقي بالواقع الطالبي واألكادميي على حد سواءب وسري
العملية التعليمية كما ينبغي .ا أ ن تكونب وعدم اإلغفال أو التغاضي عن أي من احليثيات اليت
تواجه الطلبة.

آلية تقديم شكوى /اقرتاع
▪

يقوم الطالب بتعبئة الشكوى/االقرتاع إلكرتونيا من خالل شاشة شكاوى الطلبة
واقرتاحاتهمب ومن على حسابه على البوابة األكادميية وحفظهب حيث يصل إىل
اجلهات املعنية ملتابعتها ليتم الرد عليها خالل مد أقصاها ( )5أيام عمل.

▪

يف حال كان الرد على الشكوى/االقرتاع غري كافٍ للطالبب فبإمكان الطالب
االعرتاض ملرة واحدة لدى قسم شؤون الطلبة يف الفرع الذي يقحول الشكوى/االقرتاع
إ ىل عميد شؤون الطلبة للمتابعة مع جهات االختصاص يف رئاسة اجلامعة للرد على
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الشكوىب ومن تم يقوم قسم شؤون الطلبة يف الفرع بالرد إ لكرتونيا على الطالب مرة
أخرىب وال يسمح بعدها للطالب باالعرتاض.

أبر املشكالت اليت يتعرض .ا الطلبة
▪

مشكالت إدارية ميكن أ ن حتصل أتناء قيام يفالب بإجراء ما يف أحد األقسام
العاملة بفرعه /مركز الدراسي.

▪

مشكالت مع جملس الطلبة أو كتلة يفالبيةب مثل إساءة التصرفب أو املعاملةب أو
عدم اإلنصاف يف خدم ات معينةب أو إهمال مسالة خاصة للطالب.

▪

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

▪

مشكالت مالية وتشمل كل ما له عالقة بالرسوم الدراسية واملنح اليت تقدمها
اجلامعة.

▪

مشكالت اجتماعية ونفسية عامةب ميكن إرجاعها إىل عوامل

ددة (يفبيعة

اجلامعةب املرافق العامةب إشكاليات يفالبيةب حزبيةب الواقع السياسي واألمو
واالقتصادي العام.)...
▪

مشكالت أخرى.

العقوبات  /الالئحة الداخلية
للجنة النظام والضبط الطالبي

71

العم ملالتطمعي
دأ بت جامعة القدس املفتوحة وبناء على قرار جملس اجلامعة يف جلسته رقم ()365ب
املنعقدة بتاريخ 2010/06/14مب على اعتماد (العمل التطوعي) متطلبا إجباريا لتخرج الطلبة
بدون ساعات معتمدةب إذ يطلب من كل يفالب أ ن ينفذ ما جمموعه ( )50ساعة عمل جمتمعي
خالل فرتة وجود يف اجلامعةب ضمن آليات وإجراءات وضعت لتنفيذ الساعات املطلوبة من العمل
التطوعيب ايث يبدأ تنفيذ هذ الساعات التطوعية من الفصل األول اللتحاأ الطالب باجلامعة
حتى فصل التخرجب وإدخال هذ الساع ات دوريا إىل ملف الطالب لدى عمادة القبول والتسجيل
واالمتحاناتب ايث ال مينح الطالب شهادته اجلامعية إال بعد إنام ساعات العمل التطوعي
املطلوبةب فإجنا هذ الساعات هو أحد متطلبات التخرج الرئيسة .وتشرف على هذا امللف
وتدير عمادة شؤون الطلبة من خالل أقسامها يف فروع اجلامعة التعليمية.

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

جماالت العمل التطوعي
▪

فعاليات خاصة باجلامعةب مثل إ رشاد الطلبة اجلددب محالت التنظيف والصيانةب
واملكتباتب وتسليم الكتب -إخل.

▪

التطوع يف املؤسسات األهلية غري الراية وتقديم العون لل فئات احملتاجة.

▪

التطوع يف املؤسسات احلكومية تا ادم الصام العام للمجتمع الفلسطيو.

▪

تأهيل املعوقني ومعاونتهم.

▪

معاونة الفالحني يف مواسم قطف الزيتونب وغري من املواسم األخرى.

▪

مساعدة اجلرحى واملرضى واملسنني ومتابعة أمورهم (تنظم بشكل

▪

محاية البيئة من خالل محالت النظافة يف األماكن العامةب ومحالت التشجري

اعي).

والزراعةب وغريها.
▪

محالت التربع بالدمب وتقدميها جلهات االختصاصب (كل وحدة تعادل  10ساعات
عمل تطوعي)ب شريطة أن ال تزيد الوحدات املتربع بها عن وحدتي دم.
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▪

املشاركة املتعلقة يف االنتخابات ضمن احلمالت التوعوية.

▪

املش اركة املتعلقة يف محاية املستهلن ضمن احلمالت التطوعية والتوعوية.

▪

أي أعمال تطوعية أخرى تصب يف مصلحة اجملتمع وتنميته.

آ لية التسجيل للعمل التطوعي
أ و ال يقوم موظف قسم شؤون الطلب ة يف الفرع بتعريف توابت العمل التطوعي من خالل
نظام العمل التطوعي على البوابة األكادمييةب املتمثلة يف أ ماكن العمل التطوعيب
واجلهات املشرفةب وجماالت العمل التطوعيب وذلن بناء على اجلهات واملؤسسات
الراغبة يف استقطاب املتطوعنيب سواء أ كان العمل التطوعي فرديا أ م

اعيا.

تانيا يقوم موظف قسم شؤون الطلبة يف الفرع بإنشاء إعالن لعمل تطوعي

اعي للطلبة

سواء أ كان داخليا أ م خارجياب واسب البيانات املطلوبة.
يف حال كان تنفيذ العمل التطوعي يف إ حد ى م ؤ سسات اجملتمع احملليب يت م ا تباع
اخلطوات اآلتية
التسجيل للعمل التط وعي اجلماعي اخلارجي
▪

يدخل الطالب إىل حسابه على البوابة األكادمييةب ومن خالل بند العمل التطوعي
يستعرض إ عالنات العمل التطوعي املعلن عنها للتسجيل بها ضمن الفرتة احملددةب
وعدد الطلبة املسموع به للتطوع.

▪

يقوم موظف قسم شؤون الطلبة يف الفرع باستعراض الطلبة املسجلني للعمل التطوعيب
واستصدار منوذج كايفبة املؤسسة املعنية للعمل التطوعي اجلماعي اخلارجي والرد
عليها حسب النموذج املعتمدب مرفقا به قائمة بأمساء الطلبة املتطوعنيب إ ضافة إىل
التقرير التقوميي اخلاص بالطلبة املتطوعني (الذي يفيد بطبيعة العمل التطوعي الذي
قام /ت به الطالب /ـة املتطوع /ـةب وعدد ساعات العمل التطوعي املنجزةب وسلوك
املتطوع /ـة خالل الفرتةب على أ ن يوقعه مدير املؤسسة أو من ينوب عنهب كتوما خبتم
املؤسسة ذاتهاب وال يعتمد أي منوذج ال

توي على ذلن) تم إرساله إىل مدير الفرع

لتحويله للجهة املعنية واالحت فاظ بنسخة من النماذج للمتابعة.

التسجيل للعمل التطوعي الفردي اخلارجي
▪

يقوم موظف قسم شؤ ون الطلبة يف الفرع ومن خالل حسابه على نظام العمل التطوعي
عرب البوابة األ كادميية بتسجيل الطالب املعو يف العمل التطوعي الفردي.
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▪

يقوم موظف قسم شؤون الطلبة يف الفرع باستصدار منوذج ك ايفبة املؤسسة املعنية
للعمل التطوعي الفردي اخلارجي والرد عليهاب حسب النموذج املعتمد لتطوع أحد
الطلبةب مرفقا به التقرير التقوميي اخلاص بالطالب املتطوعب وإرساله إىل مدير الفرع
لتحويله للجهة املعنية واالحتفاظ بنسخة من النماذج للمتابعة.

أما يف حال كان العمل التطوعي امل راد تنفيذ داخل اجلامعةب سواء أكان

اعيا أم

فردياب كاملشاركة يف اخلدمات واألنشطة واملهرجانات والندوات إىل غري ذلن مما تقيمه
اجلامعة يف فروعها /مراكزها الدراسيةب أو املشاركة يف نشايفات جمتمعية عامة كالتربع
بالدمب ومحالت النظافة والصيانةب و راعة األشج ارب وقطف الزيتونب ومساعدة الطلبة ذوي
اإلعاقةب وتسليم الكتب ب وإرشاد الطلبة اجلدد...إخلب فحينئذ يتم اتباع اخلطوات اآلتية

التسجيل للعمل التطوعي اجلماعي الداخلي
▪

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

▪

يعلن موظف قسم شؤون الطلبة يف ا لفرع عن العمل التطوعي املطلوب تنفيذ داخل
أروقة الفرع.

▪

يدخل الطالب إىل حسابه على البوابة األ كادمييةب ومن خالل بند العمل التطوعي
يستعرض إعالنات العمل التطوعي املعلن عنها للتسجيل بها ضمن ال فرتة احملددةب
وعدد الطلبة املسموع به للتطوع.

▪

يستخرج موظف قسم شؤون الطلبة با لفرع قائمة بأمساء الطلبة املتطوعني والتقرير
التقوميي اخلاص بتطوعهم وحسب النموذج املعتمدب وإرساله إىل مدير الفرع ليقوم
بدور بتحويله إىل القسم املعوب مع احتفاظ قسم شؤون الطلبة بنسخة من النماذج
للمتابعة.

التسجيل للعمل التطوعي الفردي الداخلي
▪

يقوم موظف قسم شؤ ون الطلبة يف الفرع ومن خالل حسابه على نظام العمل التطوعي
عرب البوابة األ كادميية بتسجيل الطالب املعو يف العمل التطوعي الفردي.

▪

يستخرج موظف قسم شؤ ون الطلبة بالفرع تقريرا تقومييا لتطوع أحد الطلبة داخل
أ روقة الفرع من نظام العمل التطوعي وحسب النموذج املعتمدب وإرساله إىل القسم
املعو بوسايفة مدير الفرعب واالحتفاظ بنسخة من النماذج للمتابعة.

بعد االنتهاء من

ي ع األعمال التطوعية املنفذة داخل أروقة اجلامعة أو خارجها وتلن

املنسقة مع مؤسسات اجملتمع احمللي سواء أكانت فردية أم
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اعيةب يتم اآلتي

▪

يستقبل موظف قسم شؤ ون الطلبة يف الفرع التقرير التقوميي من املؤسسة املعنية أو
من القسم املعو يف فرع اجلامعة التعليميب تا فيه جمموع ساعات العمل التطوعي
اليت أجنزها الطلبةب كلٌ على حدةب والتأكد من جهو يتها حسب األصول.

▪

يصادأ موظف قسم شؤ ون الطلبة بالفرع على التقرير التقوميي وختمه خبامت قسم
ش ؤون الطلبة تم حتويله إىل قسم التسجيل يف الفرع.

▪

يقوم موظف قسم التسجيل يف الفرع وبعد التأكد من مصادقة قسم شؤون الطلبةب
بإ دخال جمموع ساعات العمل التطوعي وعرب نظام العمل التطوعي لكل يفالب ورد
امسه يف التقريرب العتمادها وتثبيتهاب وحتى االنتهاء من الساعات املطلوبة كافة.

▪

يتسلم الطالب /ـة إ شعارا من قسم القبول والتسجيل يف الفرع /املركز الدراسي ومن
خالل النظام احملوسب يفيد بتسلم القسم تقرير املؤسسة املتطوع بها أو تقرير التطوع
الداخلي وعدد ساعات التطوعب حت ى تتسنى املراجعة يف حال وجود خلل ما.

▪

عند االنته اء من عدد ساعات العمل التطوعي اإلجبارية يقوم الطالب تراجعة قسم
التسجيل يف الفرع /املركز الدراسي لتسلم إشعار يفيد بإنهاء ( )50ساعة عمل
تطوعيب ومن تم يقوم بتقدميه إىل قسم شؤون الطلبة لغايات التوقيع على منوذج براءة
الذمة.

آ لية تقديم اخلدمة التطوعية يف اجلامعة
أخ ذملتط بيقمل ترديذملالعم ملالتطمع يمليفملجامعةملالقدسملاملدتمحةملمسا ن،ملةما:

أ وال تقديم خدمات تطوعية بالت عاون والتنسيق مع مؤ سسات اجملتمع احمللي بقطاعاتها
العامة واألهليةب إسهام ا منها يف حتقيق التكافل والتكامل معهاب وحتقيقا ملبدأ
التفاعل اإلجيابي بني املوايفنني وا لبيئة اجملتمعيةب وتا يضمن السعي لتقديم خدمات
مميزة وذات يفابع إنساني.
تانيا تقديم خدمات وأنشطة تطوعية داخل أروقة اجلامعة كاملشاركة يف املؤنرات
والندوات واملهرجاناتب إضافة إىل محالت التربع بالدمب وقطف الزيتونب ومحالت
محاية البيئة كالزراعة والتشجريب وغريهاب اليت تنفذ بشكل فردي أو

اعي خالل

محالت ونشايفات معينةب كما تنفذ ضمن إجراء تقوميي ألداء الطالب ينعكس على
احتساب العمل كساعات عمل تطوعي .و ق للطالب املوظف ومن هو على رأس عمله
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أ ن ينفذ ساعات العمل التطوعي يف مكان عمله كإضافة إىل التزاماته خارج ساعات
العمل الرمسيب ويف جمال مغاير جملال عمله بالتنسيق مع مؤسسته.

عا ةملالطلب ةملاملمةمبة:
استطاعت اجلامعة ومن خالل عمادة شؤون الطلبة أن تطور يف أساليب وآليات عملها
وأنشطتها املخ تلفة عرب بلورة مهامها وإدارتها؛ لتوفري مناخ علمي وتقايف ورياضي وفوب وتسعى
من خال له إىل إتاحة الفرص أمام يفلبتها لتنمية مواهبهم وحتقيق دورهم يف بناء شخصية يفالبية
متوا نة ءو اإلبداع والتميز .وقد بادرت عمادة شؤون الطلبة بتشجيع املواهب الطالبية وتنميتها
على م ستوى اجلامعة وخارجها تا

قق يفموع الطلبة املتميزين يف شتى اجملاالتب إضافة إىل

ت بنيها ورعايتها ألصحاب املواهب والعناصر ذات القدرات اخلاصة والبار ة يف اإلبداع
واالبتكارب والعمل على تذليل أي صعوب ات قد تواجههم أتناء ممارستهم .واياتهم املختلفة.
وتتابع العمادة العديد من امل واهب الطالبية اليت تنوعت ما بني املواهب الرياضية كألعاب
القوىب وال تعليق الرياضيب والتنس األرضيب وتنس الطاولةب والسباحةب والشطرنجب
والكاراتيهب واملالكمةب وكرة القدمب وكرة السلةب والكرة ا لطائرةب وكرة اليدب كذلن
املواهب الفنية كالدبكةب والرابب والزجل الشعيبب والشعرب والعزف والغناءب والتمثيلب
واملسرعب إضافة إىل العديد من امل واهب اإلبداعية كفن كتابة اخلايفرةب والقصةب واملقالةب
والنثرب ومهارات اخلطابة واإللقاءب والتصوير الفوتوغرايفب والتطريزب والرسمب وسرعة
البديهةب وتالوة القرآن ورويد ب وفنون اخلط ا لعربيب وغريها من املواهب.

حدالتملتك املالطلبةملاملتدمقة :مل
انطالقا من اهتمام اجلامعة بالطلبة املتفوقني وتكرميهمب وحتفيزا لزمالئهم ودفعهم ءو
التحصيل العاليب فإ ن عمادة شؤون الطلبة ومن خالل أقسامها يف الفروع التعليمية كافة تنظم
حفال تكرمييا .ؤالء الطلبة العتماد املنح .م حتت مسمى "حفل تكريم املتفوقني"ب وجيري
هذا احلفل ضمن صبغة وآ لية موحدة لفروع اجلامعة كافة؛ فهو أحد األنشطة العامة اليت
تنظمها عمادة شؤون الطلبةب ا.ادفة إىل يادة مساحة الت فاعل م ع اجلسم الطالبي واملساهمة يف
صقل شخصية الطالب وتنميتها.

عا ةملالطلب ةملذ يملاإلعاقة مل
أولت اجلامعة إهتماما بهذ الفئة من الطلبةب إذ تسعى وبشكل دؤوب إىل توفري البيئة
اجلامعية واألكادميية األمثل .مب حيث تنوعت خدماتها وإجراءاتها بالبدء بتسهيل مهمة التحاأ
ه ذ الفئة باجل امعةب وتقديم املنح الدراسية واملساعدات املالية والقروض بشكل سنوي
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لتشجيعهم على إكمال دراستهمب وتوفري (اخلطط الدراسيةب واملقرراتب والتعييناتب
واالمتحاناتب واللقاءات مع أعضاء هيئة التدريس) املناسبة ألوضاعهم.
كما وفرت اجلامعة ( )5كتبــرات حاســوب خاصة باملكفوفني يف فروع اجلامعة (رام
اهلل والبريةب واخلليلب ونابل سب وجننيب وغزة)ب جمهزة اواسـيب وبرامـج خاصــة بهذ الفئةب
وتطمح إىل رهيز وتوفري هذ املختربات للطلبة واجملتمع احمللي يف فروعها التعليمية كافة.

عا ةمل تك املالطلبةمل اخل جيةملاملتميو ن مل
تنظم اجلامعة من خالل العمادة حفال تكرمييا للطلبة واخلرجيني املتميزين ممن مثلوا
اجلامعة وأنفسهم يف العديد من احملافل واملسابقات احمللية والدولية ب وحصلوا على مراتب عليا
يف مشاركاتهم وإجنا اتهمب أو حصلوا على براءات اخرتاع ملشاريع تقدموا بهاب من اجلهات ذات
االختصاص.

فعالياتملاجملل ملالع بيملللتد بمل االبداعملالطالبيملاملربثقملعنملاحت ا ملاجلامعا تمل
الع بية :مل
تشارك اجلامعة من خالل عمادة شؤون الطلبة يف أنشطة اجمللس العربي الحتاد اجلامعات
العربية وفعالياته ضمن

ورينب فكان األول املشاركة يف أنشطة اجمللس لتبادل فرص

التدريب ما بني اجلامعات ال عربية والذي أتاحت من خالله فرص التدريب العملي لطلبتها يف
األقطار العربية تا يتوافق مع ختصصاتهم وبراجمهم األكادمييةب بهدف تطوير مهاراتهم
وخرباتهمب إ ضافة إ ىل إسهامها يف رفع مستوى التبادل املعريف والثقايف بني الطلبة الفلسطينيني
ونظرائهم يف اجلامع ات العربية ا ملستضيفة لعروض التدريبب وبناء عالقة إجيابية مع العديد من
اجلامعات العربية .أ ما احملور الثاني فهو مشاركة اجلامعة يف امللتقيات الطالبية اإلبداعيةب
واليت كانت أوىل مشاركاتها منذ العام 2011مب معز ة باملشاركات اإلبداعية والبحثية اليت
يقدمها الطلبةب إذ حصلت اجلامعة لسنوات متتالية على املراتب األوىل يف هذ املشاركات.
وردر اإلشارة إىل أ ن البحوث املشاركة ختضع إلجراءات حتكيم علمي ومنهجي من خالل
جلان حتكيم متخصصة من أساتذة اجلامعات العربيةب وعرب مراحل متتالية يقوم الطالب يف
نهايتها بعرض البحث أمام اللجنة ومناقشتها ب ويشارك يف هذا امللتقى أكثر من ( )90جامعة
عربية سنويا من األ قطار كافةب ومن بينها معظم اجلامعات الفلسطينية.

مل
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األنظمةملاحملمسبة :مل
نبذةملعنملاألنظمةملاحملمسبة :مل
تدير العمادة عملها اليومي باالستناد إىل العديد من األنظمة احملوسبةب ومنها األنظمة
اآلتية

 .1نظام متابعة اخلرجيني بوابة "خرجيو اجلامعة"
انطالقا من رؤية جامعة القدس املف توحة وفلسفتها يف إدارة ومتابعة اخلرجينيب ويف ظل
التطور التكنولوجي الكبري الذي يشهد العصر احلديثب كانت اجلامعة الرائدة والسباقة يف
إنش اء وتط وير نظام

وسب إلدارة خرجييها ومتابعتهمب إذ نتلن نظام ا

وسبا .ذا الغرض

ضمن بوابة "خرجيو اجلامعة" على املوقع اإل لكرتوني الرئيسب وتقدم العديد من اخلدمات
املتميزة للخرجينيب من اإلعالن عن الدورات التدريبية املتخصصةب والوظائف الشاغرة يف
السوأ احملليةب ومنح الدراسات العليا يف جمال املاجستري والدكتورا ب ونشر العديد من
املقاالت والدراسات اليت تسهم إسهاما فاعال يف يادة ا لوعي لدى خرجيي اجلامعة.
وتقوم وحدة متابعة اخلرجيني بتحديث بيانات التواصل مع خرجيي اجلامعة بشكل دؤوب
ومستمر من خالل حساب كصص لكل خريجب ايث ميكنه من حتديث بياناته والدخول
إىل بوابة "خرجيو اجلامعة" واالستفادة من اخلدمات املقدمةب وإصدار كشوفات بيانات
اخلرجيني ومعلومات التواصل معهمب وإرسا.ا ملؤسسات اجملتمع عند الطلب للمساهمة يف توفري
فرص عمل دائمة أو جزئية أو فرص تدريبية .م .ومن خالل النظام احملوسب تقوم الوحدة
بإصدار العديد من التقارير حول إحصائيات اخلرجيني وأعدادهم للجهات ذات االختصاص
وأصحاب القرار.
كما يوف ر النظام احملوسب العديد من اخلدمات املميزة يف جمال متابعة أعمال منسقي
متابعة اخلرجيني يف الفروعب ودليل متكامل للمؤسسات وبيانات التواصل معها ومراسلتها.

 . 2نظام األنشطة الطالبية الالمنهجية
استحدث قسم األنشطة الطالبية نظاما خاصا باألنشطة الطالبية الالمنهجية وما يندرج
ضمن مسؤولياته اخلاصة كاملصروفات املالية اخلاصة تجالس الطلبةب وأعضاء جمالس
الطلبةب واملواهب الطالبيةب وذوي اإلعاقةب واألسرىب والعمل التطوعيب وشكاوى الطلبة
ومقرتحاتهم ا.ادفة إىل تنظيم عملية األنشطة الطالبية وإدارتها يف فروع اجلامعة كافةب
واحلصول على املعلومات بدقةب وأسرع وقت ممكن.
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 . 3نظام املنح واملساعدات املالية والقروض
دأبت عمادة شؤون الطلبة على إدارة هذ املنح ومتابعة تنفيذهاب من خال ل توفري نظام
للمنح واملساعدات املالية الداخلية واخلارجيةب وأوجدت آليات ومعايري تضبط هذ املساعدات.
وحرصت العمادة على تطوير هذ اآلليات للتوافق مع آليات اجلودةب من خالل ضبطها تجموعة
من األنظمة والقوانني اخلاصة بكل منحةب وحوسبتها ابتداء من تعبئة يفلبات الرتشح
اإللكرتونية وما يتبعها من اختيار الطلبة املستفيدين بشكل إلكرتوني .وتستند عملية اختيار
الطلبة املستفيدين إىل عدة مع ايري أساسية حتدد من خال.ا مدى حاجة الطالب املرشح
لالستفادة منها؛ وحتدد الدرجة اخلاصة بكل معيار وفقا للمعلومات اليت عبأها الطالب املرشح
يف االستبانة اإللكرتونيةب وتعد نتيجة هذ املعايري شريفا أساسيا

دد من خالله حصول

الطالب على منحيت األخوة واأل واج أم ال .أما يف منحة صندوأ الطالب احملتاج فتعد نتائج تلن
املعايري اسرتشادية تساعد جلنة املسح االجتماعي يف اختيار الطلبة املستفيدين .ويستكمل هذا
اجلهد بعملية مسح ميداني دقيق من خالل يارات ميدانية مباشرة لعيّنة من الطلبة املرشحني
للتأكد من صحة املعلومات املعبأة يف االستبانةب كما يساعد النظام احملوسب موظفي أقسام
شؤون الطلبة على استخراج تقارير املنح املختلفة بسرعة ودقة.

 . 4نظام متابعة شكاوى الطلبة واقرتاحاتهم احملوسب
من منطلق الشفافية يف تقديم اخلدمات لل طلبة والوقوف على درجة الرضا لديهم را هذ
اخلدماتب وما قد يواجههم من معوقات أو مشكالتب حرصت عمادة شؤون الطلبة على توفري
خدمة تقديم الشكوى من الطالب يف جماالت اخلدمة كافة األكادمييةب واإلداريةب واملاليةب
ويف العديد من احلاالتب ايث يتسنى للطالب تقديم الشكوى عرب البوابة األكادمييةب وضمن
آليات

ددة ختضع إلجراءات اجلو دةب تم تنتهي بإفادة الطالب باملعلومة املتكاملةب أو حتقيق

مطلبه إذا كان ذلن حقا من حقوقه .وتهدف هذ اخلدمة إىل ضبط ومتابعة شكاوى الطلبة
وآرائهمب والعمل على حتقيق متطلباتهم وحل مشكالتهم يف الفروع واملراكز الدراسية كافةب
تا

قق مصلحتهم اليت هي ا.دف األمسى للجامعة ويفواقمها اإلدارية واألكادميية .وجيري

كل ذلن ضمن إيفار منظمب ووفقا ل سس واملناهج العلمية السليمة اليت تنسجم والواقع
األكادميي للجامعةب فهي خدمة استحدتت مع بداية الفصل األول من العام ()2007/2006
انطالقا من واقع اتساع رقعة اجلامعة والزيادة املطردة يف أعداد الطلبةب وما يفرضه هذا الواقع
من حتديات ومسؤوليات على اجلامعة ويفواقمها املختلفة وكذلن على الطلبةب وهي تشمل
يع اآلراء واملقرتحات واملستلزمات والشكاوى اليت يرغب الطالب بإيصا.ا لذوي
االخ تصاصب من أجل الرقي بالواقع الطالبي واألكادميي على حد سواءب وسري العملية

79

التعليمية كما ينبغي .ا أن تكونب وعدم اإلغفال أو التغاضي عن أي من احليثيات اليت تواجه
الطلبة.

 . 5نظام العمل التطوعي
تنفيذا لقرا ر جملس اجلامعة باعتماد "العمل التطوعي" متطلبا إجباريا لتخرج الطلبة بدون
ساعات معتمدةب الذي ينفذ فيه الطالب ما جمموعه ( )50ساعة عمل جمتمعي خالل فرتة
وجود يف اجلامعةب ضمن آليات وإجراءات وضعت لتنفيذ الساعات املطلوبة من العمل التطوعيب
بو برنامج

وسب ملتابعة تن فيذ العمل التطوعي من قبل الطلبةب وتضمن توضيحا لنظام العمل

التطوعيب وإجراءاتهب وشرو

تنفيذ ب وربطه بنظام القبول وا لتسجيل االمتحاناتب وتشرف

عليه وتدير عمادة شؤون الطلبة من خالل أقسامها يف الفروع التعليمية .ويبدأ تنفيذ العمل
التطوعي من خالل إعالن أقسام شؤون الطلبة عن العمل التطوعي املطلوب عرب النظام احملوسب
سواء أكان العمل التطوعي داخل اجلامعةب أم خارجهاب ليسجل الطالب به من خالل حسابه
عرب البوابة األكادمييةب ليتم استخراج قوائم الطلبة املسجلني والتقارير الال مة لتنفيذ العمل
التطوعيب واحتساب الساع ات املطلوبةب بعد تنفيذ العمل املطلوب اسب التقارير الواردة
واإلجراء التقوميي ألداء الطلبة املتطوعنيب وإدخال هذ الساعات دوريا إىل ملف الطلبة لدى
عمادة القبول والتسجيل واالمتحانات.

 . 6نظام متابعة اخلرجيني التابع لو ارة التعليم العالي والب حث العلمي Graduate
)Tracking System (GTS
أنشأت و ارة ال تعليم العالي والبحث العلميب وتنحة من البنن الدوليب نظاما ملتابعة
اخلرجيني يف مؤسسات التعليم العالي ()GTSب الذي يقوم على نشر تالث استبانات ويفنية
(استبانة يف مرحلة ما قبل التخرجب واستبانة مع بعد ال تخرجب واستبانة أرباب العمل)ب وذلن
للحصول على بيانات من خرجيي مؤسسات التعليم العالي وأرباب العملب من أجل حتليلها
وإ عداد التقارير الال مة على مستوى اجلامعات والكليات واألقسامب ما يساعد صناع القرار
على تطوير الربامج الدراسيةب ورسم اخلطط املستقبليةب والبحث يف الربامج األكادميية اليت
اتارها الطلبةب وحتليل خصائص اخلرجينيب وتطوير مهارتهم وقدراتهم تا يتناسب مع
متطلبات سوأ ا لعمل والفرص املهنية املطلوبةب وتقوية قدرات و ارة التعليم العالي والبحث
العلمي وا.يئة الويفنية لالعتماد واجلودة يف التعليم العالي على

ع واستخ دام املعلومات اليت

رمعها مؤسسات التعليم العالي ملسا ندة عملية صياغة السياسات وتنفيذهاب ورصد عملية
انتقال خرجيي هذ املؤسسات من برامج التعليم العالي إىل سوأ العمل.
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 . 7نظام الدراسات املسحية لقياس رضا املشغلني عن خرجيي اجلامعة
استحدتت عمادة شؤون الطلبة نظاما

وسبا ل قياس رضا املشغلني عن خرجيي اجلامعةب

وذلن ن اشيا مع خططها اإلسرتاتيجيةب بهدف قياس درجة الرضا لديهم عن أدا ء خرجييهاب
واقرتاحاتهم لتحقيق رسالة اجلامعة املتمثلة يف إعداد خرجيني مؤهلني لتلبية حاجات اجملتمعب
قادرين على املنافسة يف سوأ العمل احمللي واإل قليميب واإلسهام الفاعل واملتميز يف جمال البحث
العلميّ ب وبناء القدرات التقنية والبشريةب من خالل تقديم برامج تعليمية وتدريبية على وفق
أفضل ممارسات التعليم املفتوع وأساليب التعليم املدمجب وتعزيز بيئة البحث العلميّ يف إيفار من
التفاعل اجملتمعي والتع اون والشراكة وتبادل اخلربات مع األيفراف املعنية كافةب مع مراعاة
أحدث معايري اجلودة والتميزب إضافة إىل إتراء قاعدة البيانات اخلا صة باملؤسسات املوجودة على
النظام احملوسب اخلاص تتابعة اخلرجيني.

 . 8نظام قياس رضا الطلبة
ضمن سعي عمادة شؤون الطلبة الدؤوبب لتطوير وحتسني اخلدمات املقدمة لطلبة
اجلامعةب وناشيا مع خططها اإلسرتاتي جيةب وحتقيقا لرسالتها يف توفري خدمات متكاملة
للطلبةب يف الوصو ل إىل مستوى مناسب من التكيف والدافعية واالنتماءب وإعطاء األولوية للدور
الوقائي والنمائي ضمن آلية عمل متطورة ومتجددة.
إستحدتت العمادة نظاما

وسبا لقياس رضا الطلبة عن اخلدمات املقدمة للطلبة

باجل امعةب يف العديد من اجملاالت منها (البنية التحتية ومصادر التعل مب والتقويم واإلمتحاناتب
والشؤون األكادمييةب وشؤون الطلبةب وشؤون التسجيلب والشؤون املالية)ب إذ إن التغذية
الراجعة من قبل الطلبة يف غاية األهميةب إذ سيستفاد منها يف تقويم السياسات واخلدمات
املقدمة .مب ونكني اجلهات ذات العالفة باجلامعة من تلبية احتياجاتهم خالل مسريتهم
التعليميةب وتوفري البيئة التعليمية األمثل .مب إنطالقا من تعزيز جوانب القوة وحتديد اجلوانب
اليت ااجة إىل حتسني وتطوير.

جم ال ملالطلبة:
جمل ملطلبةملجامعةملالقدسملاملدتمحةمل اجملل ملالقط ي):
هو أعلى هيئة نثيلية لطلبة جامعة القدس املفتوحة يف فلسطنيب وعدد أعضائه ()11
عضواب منتخبني من بني هيئة رؤساء اجملالس احملليةب وهو ا.يئة املخولة ملتابعة عمل جمالس
الطلبة احمللية وواجباتها.
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تكمنملجمل ملا لطلبةملالقط يملمن:
 . 1رئيس اجمللس.
 . 2نائب الرئيس" أمني السر".
 . 3منسق اللجنة املالية.
 . 4منسق اللجنة الثقافية.
 . 5منسق اللجنة الفنية.
 . 6منسق العالقات العامة.
 . 7منسق الشؤون األكادميية (التخصصات).
 . 8منسق اللجنة االجتماعية.
 . 9منسق اللجنة الرياضية.
 .10منسق جلنة النشايفات.
 .11منسق اللجنة اإلعالمية.
آلية تشكي عم جمل

الطلبة القط ي جلامعة الق دس املدتمحة:

 . 1يكون رئيس جملس يفلبة جامعة القدس املفتو حزة الق طزري من سزقا عا مزا للمج لزس وال زق لزه
اختاذ أ ي قرار فرديب وتؤخذ القرارات فيه باألغلبية البسيطة يف أي قضية أو إجراء.
 . 2ي شززكل اجمل لززس باالنت خززاب ا حلززر املبا شززر مززن هي ئززة ا ملززؤنر لرؤ سززاء ا جملززالس احملل يززة و عززدد
أعضاء ا جملالس احمللية املنتخبة حسب هذا الدستورب وعدد ( )81عضوا.
 . 3ررى موا نة جملس الطلبة القطري حسب اآللية املعمول بها يف اجلامعة.
 . 4تت شززكل جلززان جم لززس الطل بززة الق طززري مززن من سززق اللج نززة املنت خززب يف اجمل لززس الق طزريب
وع ضوية ا للجان املعنية احمللية من منسقي تلن اللجان يف الفروع املختلفة للجامعة.
 . 5اجتماعات هيئة مؤنر يفلبة جامعة القدس امل فتوحة.
•

تعقد ا.يئة اجتماعا مرة كل سنة النتخاب تشكيلة اجمللس القطري.

•

يكون االجتماع قانونيا إذا حضر (النصف +واحد).

•

يرأس اجتماع هيئة املؤنر مساعد رئيس اجلامعة لشؤون الطلبةب ويساعد رئيس
اللجنة التح ضريية لإلشراف على انتخابات اجمللس القطري.

•

يتوىل مساعد رئ يس اجلامعة لشؤون الطلبة تبليغ أعضاء املؤنر عن مكان
االجتماع و مانهب وذلن قبل أسبوع من موعد .

مل
مل
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جمل ملالطلبةملاحمللي :مل
يعد جملس الطلبة احمللي تنزلة ا.يكل الع ام الذي يتشكل من ا.يئات الطالبية كافةب
معربا عن تالحم هذ ا.يئات وترابطها مع بعضها من خالل معيار ال صالحيات لكل هيئة أو
جلنةب معيار يعمل على ترتيب النشايفات الطالبية وتنظيمها ودفعها باستمرار ءو الرقي
والرفعة.
مهامملجمال ملاحتا ملالطلبة :مل
يضطلع جملس ا لطلبة يف جامعة القدس املفتوحة باملهام واملسؤوليات اآلتية
 . 1تعزيز قاعدة املشاركة الطالبية يف صنع القرارات.
 . 2التعبري الدقيق عن مصام الطلبة واإلسهام يف حلها وفق منهج سليم.
 . 3تعميق روع الدميقرايفية يف التعامل واحرتام تعدد اآلراء واملعتقدات.
 . 4اكتشاف وتنمية املواهب والقدرات الثقافية والعلمية والفنية والرياضية لدى الطلبة.
 . 5ر فززع م سززتوى ا لززوعي ع نززد يفل بززة اجلام عززةب واإل سززهام يف ب نززاء شخ صززية الطا لززب امل سززؤولة
واملستقلة.
 . 6توت يززق العال قززات و يززادة الن شززايفات امل شززرتكة مززع اجلام عززات واملعا هززد واملؤس سززات الويفن يززة
املختلفة.
 . 7تعزيز العالقة بني الطالب واجلامعةب وإشعار الطالب بانتما ئزه ملؤس سزة حتزرص ع لزى م صزاحله
وقضايا .
 . 8تنمية مفهوم التكامل االجتماعي بني الطلبة وتطوير .
 . 9تن ظزيم العال قزات بزني الطل بزة و بزاقي ا.ي ئزات واملؤس سزات األ خزرىب ا يزث ال تت عزارض واألنظ مززة
والقوانني املعمول بها داخل اجلامعة.

دستور مجالس اتحاد الطلبة
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اتصل بنا
العنوان مكاتب اإلدارة العامة/

افظة رام اهلل والبرية /البالوع /الطابق األول

هاتف

+972 2 2426167

فاكس

+972 2 2426168

صندوأ بريد

)(1804
saffairs@qou.edu

بريد إلكرتوني :
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