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 لبة. عمادة شؤون الط4

 مكتبملمساعدملال ئي مللشؤ نملالطلبة

 ملنبذة:مل

شزززشززرف ي مززادة  مزززات ع لزززى مه شززرة ع تزززب مبا بزززة ونؤاملك سزز الطل خزززدمات ولياتهاؤوم بزززة و  الطل

 .قضاياهم  يع متابعة تم اجلامعةب فروع يف واخلرجيني

 ال ؤ ة:

شزززاعر يززة  شزززملة وعا بزززةب ونؤصزززرية ل تزززوافر الطل مزززل و خلزززدمات كا لزززيت ا سزززهم ا يزززف يف ت  تكي

 .اجملاالت كل يف آدائهم نيسوحت الطلبة

 ال سالة:

شزز  خززدمات الطلبزة ؤونتابعزة  عززةب يف اخلزرجيني و ضززمن تزا اجلام ئززة تزوفري ي عززي مناسزبة بي  ترا

 .املقدمة اخلدمات عن الطلبة رضا حتسني يف وتسهم اجلودةب تاءارجإ

 ا:القي

 الوالء واالنتماء للجامعة. •

 .داءالتميز يف األ •

 الشفافية واملساواة. •

 اجلماعي.مل الع •

 .بداعاحلداتة واإل •

  املهمات:الد  مل

 .واحتياجاتهم وقضاياهم اجلامعة يف الطلبة ونؤمتابعة رعاية ش •

لزززى شزززرافاإل • مزززل ع مزززادة ع بزززة ونؤشززز ع هزززا خزززالل مزززن الطل هزززا مكونات يزززة ويفواقم  املركز

 .ةوالفرعي

 .وخارجها اجلامعة داخل واللجان اجملالس يف الطلبة ونؤشيل نث •

 .ومتابعتهم اخلرجيني ونؤش ايةعر على شرافاإل •

 .الطلبة وقضايا الطالبية ونؤالش ختص اليت نشطتهاأملشاركة يف فعاليات اجلامعة وا •

مل
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 عنملالعما ة: حملةملممجوة

هززي  بززة واإلدارةب ف بززني الطل مززا  سززة  صززل الرئي قززة الو مززةهززي حل هززدف  منظو شززؤون ت عززة ال إىل متاب

فزةبفزل كتنميتهزا وتفعيلزها يف احملاالطالبية والعمل على  م شزؤون الطلبزة وتشزرف فنيزا  علزى أقسزا ا

 يف الفروع التعليميةب وذلن ضمن متطلبات مركزية املهام واملسؤوليات املنويفة بها

 ال ؤ ة

سزززز سززززتوى منا يززززق م خلززززرجينيب لتحق بززززة وا لززززة للطل خززززدمات متكام مززززن اتزززوفري  يززززف ب  لتك

 ل متطورة ومتجددة.ة عمآلي الوقائي والنمائي ضمنوالدافعية واالنتماءب وإعطاء األولوية للدور 

ملسالةال 

يزززة  يززة تربو فززق رؤ سززيا  و يززا ب ونف يززا ب واجتماع يزززا ب وتربو سززتهم علم فززرتة درا يفززوال  بززة  يززة الطل رعا

بززات اجلزود بززة ضزمن متطل تززوفري األجزواء املناسزبة للطل يززة ملةب وة الشزاوتقنيزةب وتهزتم ب مززل علزى تنم الع

قززاتهم ا بززرا  يفا سززة نشزايفاتهمب وإ بززة وممار يززةإلبدمواهزب الطل نززب  اع سززتكمال اجلا خززر بهزدف ا اآل

قزززدم  سزززؤولية يف ت مزززتحمال  للم طزززاءب و يزززا  ومع نزززا  إجياب كزززون موايف عزززداد  لي لزززب وإ صزززية الطا لشخ

 جمتمعه ورقيه.

 العما ة:ملأةداف

  منها فباألهدا من عدد لتحقيق الطلبة ونؤتسعى عمادة ش

 توعية الطلبة بفلسفة اجلامعة ورسالتها وأهدافها. •

فزز • سززهام يف ر عززعززة اع مساإل يززا إة جلام مززع وعم عالم عززال  سززتمر الف صززل امل خززالل التوا مززن  يززا   ل

 اجملتمع احمللي واخلارجي.

مزززن  • يزززةب  يزززة والرعا صزززقل والتنم هزززدها بال لزززب وتع صزززية الطا مزززام بشخ يزززق جزززلأاالهت  حتق

 .النفسية حةوالص فالتكي من مناسب مستوى

ي االجتمزاعي لنفسزاد االوقوف على االحتياجزات اإلرشزادية للطلبزة وتقزديم خزدمات اإلرشز •

 .م.

 إلشراف على أوجه النشا  الطالبي الالمنهجيةب ودعم هذ  األنشطة وتوجيهها.ا •

عززة  • خززل اجلام مززن دا بززة  مززة للطل ملززنح املقد يززة وا سززاعدات املال لززى امل صززادقة ع شززراف وامل  وأاإل

 .كامل بشكل وحوسبتها العمل لياتآ ويروتط هاخارج

 ملناسبة .م.ة وامكنمتابعة اخلرجيني وتقديم اخلدمات امل •

طزززو • يزززةآير ت سزززبة ل لزززة  و عزززة ومتكام بزززات سزززري ملتاب يزززة االنتخا كزززد الطالب قزززة مزززن والتأ  د

 .وشفافيتها نتائجها
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 متابعة شكاوى الطلبة وقضاياهم ويفروحاتهم بشفافيةب وبشكل فعال ومهو. •

مززاسزبة اوح • طززوير ألع لززة ليزةآل اإلداريزةب وت سززامهاأو العمزادة بززني للتواصزل فعا هزز مزن ق  ةبج

 .خرىأية من جهة الطالب اجملالس عمو

 مهامملالعما ة:مل

 .مشكالتهم حل يف واملساعدة قضاياهم ومتابعة اجلامعة يف الطلبة ونؤرعاية ش •

لزززى شزززرافاإل • جزززهأ ع شزززا  و بزززي الن عزززم كزززادمييباأل غزززري الطال شزززايف ود  يزززةالبالط اتالن

 .وتوجيهها املختلفة

لزبب خزال مزن يزةالبالط واملزنح املسزاعدات تقزديم على واملصادقة شرافاإل • ل صزندوأ الطا

 .خرىواملنح واملساعدات الداخلية واخلارجية األ

 االهتمام بشخصية الطالب وتعهدها بالصقل والتنمية والرعاية. •

لززى شزرافاإل • بززات ع بززة جمززالس انتخا نززوادي الطل فززةاملخ وال لززس شززكيلتو تل طززري اجمل  الق

 .للطلبة

 .كادمييا أبويا  ووتر ا سينف ةللطلب والتوجيه اإلرشاد يف املباشر سهاماإل •

 اجلامعزة جملسزي يف الطلبزة ونؤعضوية مساعد رئزيس اجلامعزة لشزؤون الطلبزة وعميزد شز •

 ..ما املوكلة النشايفات  يع يف ومشاركته واألكادميي

شزز • ئززيس اجلامعزة ل سززاعد ر بززة وؤون الرئاسزة م شززطل بززة ونؤعميزد  شززرفة للجنزة الطل لززى امل  ع

 .الطلبة ختريج حفل

شززاركة  • عززة دارةإايفات شزززيزززع نيف  امل لزززيت اجلام سززم ختزززص ا بزززي اجل جملزززاالت يف الطال  ا

 .املختلفة

شزز • سززاء أقسزام  مززن خزالل رؤ شززايفات السزنوي  يززة وتقريزر الن  ونؤمتابعزة النشزايفات الطالب

 .الطلبة

 اسة اجلامعة.ئرة املالية ورئع الداالية ممتابعة القضايا الطالبية امل •

تزززز • خزززدمات ال قززززديم  خلززززرجيني وت عزززة ا فززززرص سززززاعدريب وممتاب لززززى  صزززول ع دتهم يف احل

 التوظيف والدراسات العليا املتاحة.

مل: حداتملعما ةملشؤ نملالطلبة

  الطلبة ونؤمساعد عميد ش .1

 قسم املنح واملساعدات املالية والقروض. .2

 قسم األنشطة الطالبية. .3

 ني.رجيعة اخلقسم متاب .4

 .واالجتماعي النفسي رشادقسم اإل .5
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 السكرتارية. .6

 لفروع.ا يف الطلبة ونؤش قسامأ .7

 ةيكليةملالعما ة:

لززززى ر • كزززون ع يززززة هزززذ  سأي يزززد ا.يكل بزززةب ونؤشزززز عم  سززززكرتاريا ىلإ ضززززافةباإل الطل

 .العمادة

شزز • يززد  لززذي الطلبزةب ونؤمسزاعد عم تززابع ا مززادة قسزاماأل مززع ي مززاتهم والع سزز مه  ولياتهمؤوم

 .الطلبة ونؤش يدمع شرافإ حتت

بززة ونؤشزز قسزامأ • فززروع يف الطل لزيت ال ئزز سززهاأير ا سززم يف كزر شززيس الق هززو م فززرعب و رف ل 

عزززن  سززؤول  فززرعب وم بزززة يف ال شززؤون الطل مززات ل شززطة وامله يزززع األن لززى   شززر ع شززكل مبا ب

 .داريةاإل األصول حسب العمادة ىلإتقديم التقارير وامللفات املتخصصة 
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مل:األنشطةملالطالبيةاملقسمل-أ اًل

يفزززر  جملزززالس واأل شزززطة ا عزززة أن بزززة تتاب شزززؤون الطل مزززادة  يزززة يف ع شزززطة الطالب سزززم األن قزززوم ق ي

 صزاتخصمل الفصزلية املوا نزات عزدادإالطالبية اليت تفر ها فروع اجلامعة ومراكزهزا الدراسزيةب و

شزززززطة يزززززع األن جملزززززالس جلم يزززززة ا لزززززس احملل طزززززريب واجمل بزززززة كزززززو الق شزززززكاوى الطل عزززززة  ذلن متاب

مززةإاقرتاحزاتهمب وو قززات قا مززع مززع عال لززي اجملت سززاته احمل مززا ومؤس لززق في شززايفات يتع يززةب بالن  الطالب

يززز يف سزهاما إ لزروابط تعز يززة ا بززة بزني االجتماع مززع أنفسزهم الطل لززي اجملتمزع و لززيم ومؤسسزات احمل  التع

فزه مزع املوو الطالبب شخصية صقل ىلإ هادفة  واخلارجب الويفن يف ليالعا تزهب وتكي قزع تنمية قدرا

سزززهم يف تكا تزززا ي مزززيب  سزززام التعلي مزززع األج بزززي  سزززم الطال خزززل اجل عزززال دا صزززل الف مزززل األدوار والتوا

 األخرى داخل اجلامعة وخارجها.

يزززة و يزززة والفكر نزززب املعرف شزززطتها اجلوا بزززة يف أن شزززؤون الطل مزززادة  عزززي ع لزززاألخالوترا يزززة ا يت ق

يززززة شززززاركة الفعل ضزززمان امل لززززب ل ضزززن الطا يزززات لتح حتت يززززع الفعال لزززة جلم صززززية والفعا يززززق الشخ ق

عزززدد لززةب فت يزززةب املتكام يزززةب والعلم يززةب واالجتماع يزززةب والفن ضززيةب والثقاف شزززطة الريا لززت األن ت وج

نزاتهم املت بززات الطزالب وقزدراتهم واهتمامزاتهم اسزب إمكا فزق مزع رغ حززة وغريهزاب وتنوعزت تزا يت ا

 تطوير.حث عن دور مهم يف التنمية والبلهم لالندماج يف احلياة بكل جوانبها واليت تؤهال

بززة  سززانية اجملتمعيزة املسزؤولية حتقيزق ىلإوتسزعى عمزادة شزؤون الطل لزيت واإلن عززة تتبناهزا ا  اجلام

طززوعي العمزل خزالل مزن يززق يف منهزا سزهاما إ والتعزاونيب الت فزل حتق سززات مزع والتكامزل التكا  مؤس

مززعاجمل سززطيو ت تززه يف الفل مززة قطاعا يززةب العا سززت واألهل يززنفعهمثوا تززا  هززا  قززات يفلبت مزززي  مارا  لطا وين

فززز مزززاء  يزززة واالنت سزززطيوب وروع الويفن شزززعب الفل مزززة لل صزززام العا مزززة امل سزززابا إيهم خلد هزززاراتهم ك  مل

يززة يززةب اإلدار مززا والرتبو شززكله و لززن ي هززج مززن ذ بززوي ن مززاعي تر سززهم واجت خززدمات فززرص تززوفري يف ي  و

قزة واالندفاعيزة والرغبزاا. تخززونهم الطلبزة هزؤالء مزن يفوعي بشكل دمتق عيةاجتما ة ئزل مزن الطا

 يف اإلجنا  واالنتماء.
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مل:املرحمل املساعداتملاملاليةمل الق  ضقساململ-ثانيًا

قزززدس امل عزززة ال سزززعى جام حزززةت شزززكل  فتو هزززو إىلب سزززاعدات املم ملزززنح وامل تزززوفري ا بزززة ا  يزززة للطل ل

لزيت تاحملتزاجني يف اجلامعزة يززة ا ظززل ب وتزذليل العقبزات املال ئززة مزن الطلبزةب وخباصزة يف  واجزه هزذ  الف

الظروف الصعبة اليت مير بها شعبنا الفلسزطيو. ومزن هنزا حرصزت عمزادة شزؤون الطلبزة علزى إدارة 

يززز عزززة تنف ملزززنح ومتاب مزززنذهاب وهزززذ  ا لزززن  سزززاعدات ا ذ مزززنح وامل ظزززام لل تزززوفري ن يزززة ملخزززالل  يزززة الداخل ال

ضززعت هززذ  املسزاعد واخلارجيزةب وو عززايري تضزبط  هززذ  آليزات وم لززى تطزوير  كزززت العمزادة ع اتب ور

قزززوانني  مززة وال مزززن األنظ عززة  صززياغة جممو خزززالل  مززن  لزززن  جلززودةب وذ جززراءات ا مزززع إ فززق  يززات لتتوا اآلل

شزززكل كا سزززبتها ب حززة وحو كزززل من صززة ب هزززا مززلب وماخلا مزززا رور مزززاعي أواله سززح االجت بزززتليتني للم

يززة إنتسزت سززبةب والثان عززايري  و قززومد إىل م شززرةب وي يززارات ميدانيزة مبا سززاعدات  ىل   ملززنح وامل سززم ا ق

ضزززمن  شزززكل ي سززبتها ب يزززةب وحو يزززة واخلارج ملززنح الداخل فزززات ا تزززدقيق مل عززة و مزززادة تتاب يززة يف الع املال

 فافية.وصول هذ  املنح للطلبة املستحقني بدقة وش

ملثةملأنماعمل ئيسة،مل ةي:تقساملاملساعداتملاملقدمةملإىلملالطلبةملإىلملثال

ملصصرحمل اإل - دصصصا اتا يزززة ع عزززة(ب وخارج نززة اجلام مزززن موا  صزززرف  يززة )ت سزززية داخل مزززنح درا   وهززي 

 .)تصرف من خارج موا نة اجلامعة(

قصص  ض - لزززيم ال سزززات التع بزززة مؤس قزززراض يفل صزززندوأ إ مزززن  مزززة  سزززية مقد قزززروض درا هزززي    و

قزوم عا الطالب يف تسديد جززء مزن قسزطه اجلزاميد منهويستف العالي يف فلسطنيب يب وي

قززا  قززروض وف هززذ  ال سززديد  مززن قبت مززدة  حملزززددة واملعت يززة ا هزززذا  ل ل صززندوأ يف  بززل إدارة ال

 .الشأن

سصصصي  - يزززه إىل  :التق سزززتحقة عل سزززوم امل سزززيط الر يزززة تق لزززب إمكان ظزززام للطا هزززذا الن يزززوفر 

يزة عمليزة التسزجيل تزم يزقسزطنيب إذ يسزدد األول عنزد بدا يزة دفع الب  ثزاني قبزل بدا قسزط ال

حززق ب سززي شززالفصزل الال صززل الدرا يززة الف حززد مزن نها لززب هر وا حززق الطا فززظ  مززع ح نفسزهب 

  التقدم ألي مساعدة خارجية لتسديد قسطه الثاني.املقسط يف

  تقساملاملرحمل اإلعدا اتملاملقدمةملللطلبةمليفملاجلامعةملإىلملقسمة:

   مزن ميزانيزة اجلامعزةب وختضزع هزذتزاجنيبة احملة للطلوهي املنح املقدم أ اًل:ملاملرحملالداخلية:

عزززا شزززرو  وامل مزززن ال عزززة  ملززنح جملمو ملزززنا هزززا ا حزززةب ومن كززل من صزززة ب صزززندوأ يري اخلا حزززة  يزززة ) من ح اآلت

حززة  نززاء و وجزات الشزهداءب من فزوأب منحزة أب مززنح الت مززنح األخزوةب منحزة األ واجب  لزب احملتزاجب  الطا

 ى. راقة(ب وغريها من املنح الداخلية األخي اإلعلبة ذومرضى الثالسيميا وا.يموفيلياب منحة الط

يصصصة: ملصصصرحملاخلا ج يصصا :ملا هزززي ثان ملززز و عزززةب ا يزززة اجلام خزززارج ميزان مزززن  تزززاجني  بزززة احمل مزززة للطل نح املقد

عزززايري  شززرو  وامل هززا لل كززل من ضززع  يززةب وخت يزززة وخارج سززات داخل هززات ومؤس مززن ج ملززنح  هززذ  ا قززدم  وت

http://www.qou.edu/home/stud_Affiars/grantsAid.jsp#collapse1
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ملزز هززذ  ا هززم  مززن أ هززة املاءززة. و ضززعها اجل لززيت ت حززة تأنح ) ما نزززة ن حززة اللج حملززررينب من سززرى وا يززل األ ه

قززدسب منحزة لا لزدعم ال مززة  ضززيقطريزة الدائ يززة املتحزدة ل را يززة اخلري مززن  اجلمع املقدسزة(ب وغريهززا 

 املنح األخرى.

ململو دملمنملاملعلمماتمليفملال اب ملاألتي:مل

ars/pdfFiles/helpMechanism.pdfihttp://www.qou.edu/arabic/studentsAff 

هزززا يف  مزززول ب مزززة املع مزززة العا ضزززمن األنظ بززة  سزززيط للطل قزززروض والتق فزززاءات وال ملزززنح واالع قززدم ا ت

 مؤسسات التعليم العالي الفلسطيو ومنها جامعة القدس املفتوحةب وهي كاآلتي 

يد دمسزاعدة خارجيزة أخزرى لتسز ه التقدم ألييجو  لقسيط فإذا مارس الطالب نظام الت .1

 قسطه الثاني.

لزززز .2 سززززتفيد الطا حتززززت الال ي قزززززع  مزززززن ب الوا قززززل  عززززدل أ يزززززة )امل بززززة األكادمي %(ب أو 60عقو

يززه  لزذي رشزح ف سززي ا نززت العقوبزة سزارية يف الفصزل الدرا السزلوكية مزن أي منهزاب إذا كا

 للمساعدة.

مززن .3 صززل أول(  سززتجد )ف لززب امل سززتفيد الطا مززن ال ي حززةهززذ  ا أي  لززة من سززاعدات إال يف حا  مل

شزز نززاء ال عزززةب ومهأب لززس اجلام ضززو جم حززة ع حزززة داءب ومن نززاءب ومن لززس األم ضززو جم حززة ع ن

 اء العاملني يف اجلامعة و وجاتهمب أو أي منحة خارجية.أبن

لزب بزني أي مسزاعدتني داخليزتني يف فصزل دراسزي واحزدب ويف حزال  .4 ال جيزو  أن جيمزع الطا

قزروض الرسزوم الدراسزية املإحداهمب بني حصول ذلن اري الطال قدمزة مزن اب باسزتثناء 

قززراض يف و ارة  مززيب وصززندوأ اإل حزززث العل عززالي والب لزززيم ال ضزززا  التع هززا قرو لزززن باعتبار ذ

 .يستوجب على الطالب سدادها وفقا  آللية التسديد احملددة من قبل الصندوأ

لزذي  .5 لزب اسزتنكف يف الفصزل ا حزةب ه للمنرشزح فيزال يستفيد من هزذ  املسزاعدات أي يفا

 باجلهة املاءة.ذ ختضع هذ  املنح للشرو  اخلاصة إويستثنى من ذلن املنح اخلارجيةب 

يزززةب أو أي  .6 سزززاعات املكتب سزززوم ال طزززي ر عززة ال تغ نزززة اجلام مزززن موا  مزززة  يزززة املقد ملززنح الداخل ا

 رسوم غري رسوم الساعات املسجلة.

سززم  .7 ئززيس ق خززالل ر مززن  بززل اإلدارة و مززن ق بززة  عززالن للطل بززة شززؤون اجيززب اإل مزززن لطل عززن أي 

ضززحب و سززنى للزراغبني ترقهزذ  املسزاعدات بشزكل وا سززهمب بزل مزدة كافيزة ليت شزيح أنف

 على صفحة اجلامعة الرئيسة.إضافة لإلعالن عنها 

فزرع/ املركزز الدراسزي بعزد  .8 ترفع الرتشيحات إىل عمزادة شزؤون الطلبزة مزن خزالل إدارة ال

لززيت ي صزززةب ا نززة املخت مزززن اللج هززا  مزززن لزززس الطكززون جماعتمادهززا وتوقيع هززا  ممزززثال  في بززة  ل

 االجتماعية أو من ينوب عنه. خالل منسق اللجنة

http://www.qou.edu/arabic/studentsAffiars/pdfFiles/helpMechanism.pdf
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قزززد  .9 قززززدي م املت لزززغ ن قزززدم كمب سززززوم وال ت مزززن الر فزززاء  فززززة بإع شزززكا.ا كا سزززاعدات بأ

سزززتفيد  صزززد للم سزززجيل تر مزززدة الت هزززاء  عزززد انت صزززاتها ب صزززول كص حزززال و لززبب ويف  للطا

يززة ر قززة مال تززه بوتي يززتم إفاد قززادم و صززل ال سززجيل للف يززة تللت قززمس بززت ح سزززم ث عززن ق صززادرة  ه 

لزيت تقزدم مزن ركزب وال تنطبق آليزة الرتصزيد علزملاحملاسبة يف الفرع/ ا ى املزنح الداخليزة ا

نزززاء ا خزززوةب األ واجب وأب حزززة األ ثززل  )من سزززجيلب م فزززرتة الت بززل  سزززتفيد ق طزززرع للم عززة وت جلام

 الشهداء .....(.

بزززة ب .10 مزززة للطل يزززة املقد سزززاعدات املال صزززة بامل بزززالغ اخلا صزززد امل .زززتر لزززب ا إىل إدخا لزززف الطا م

سزز ظزززام احملو لززى الن ملززالي ع حزززث االجبا خززالل البا مززن  لزززن  فززذ ذ مزززاد ب وين عززد اعت مززاعي ب ت

 هة املعنية.املساعدة من اجل

نززاء   .11 نززهب وب كززادميي يف حي لززى وضزعه األ نززاء  ع صززة ب سززاعدة املاليزة املخص لززب امل ميزنح الطا

 على وضعه القائم.

خززالل الفصز .12 كززون العمزل بهزا  مززن ول والني األهزذ  املسزاعدات ي بزأي حزال  بززق  ثزاني وال تط ل

صززيفيةب باسزتثناء منحزالاألحزوال خز لزدورة ال لزيت يل ا سززرى واحملزررين ا سززتثنى ة تأهيزل األ

لزيت تشزرت  مزن خال.زا اجلهزة املاءززة أن  يززة ا منهزا مسزاهمة اجلامعزةب وبعزض املزنح اخلارج

هزززذا ا فزززع  صزززيفيةب إذ ير لزززدورة ال لزززى ا حزززة ع مزززن املن بزززة  فزززادة الطل كزززون إ لزززب بت شزززكل لط

 .تماد وتعميمه على الفروع املعنيةعي لرئيس اجلامعة ألخذ املوافقة واإلرمس

 كيفملميكنملللطالبملاإلستدا ةملمنملةذهملاملرح؟

 أ ال :ملط  قةملالرتشحمللالستدا ةملمنملةذهملاملرح:

شززح   لزذي يرغزب بالرتشزح لنظزام املزنحب متابعزة اإلعالنزات اخلاصزة بالرت لزب ا يتوجزب علزى الطا

بزة األكادمييزةب أو مزن االلكرتحسزابه للمزنح علزى  صززة خزونزي علزى البوا الل لوحزة اإلعالنزات املخص

شززؤون الززذلن سززم  عززة ق يززه مراج تززم عل مززن  فززرعب و بززة يف ال بززهب  /لطل حززق  لززذي يلت سززي ا كززز الدرا املر

لززيت  مززة ا يززة الال  فززاأ األوراأ الثبوت ضززرورة إر حززة مزع  خلززاص باملن نززي ا شززح اإللكرتو لززب الرت ئزة يف وتعب

 .ة يف الطلباملدرجيانات تؤكد صحة الب

 لبةملاملستديد ن:طثانيا :ملكيديةملإختيا ملال

عد قيام الباحث االجتماعي يف قسم شؤون الطلبة بتدقيق بة املستفيدين بحتدد قوائم الطل

يفلبات الرتشح اإللكرتوني اخلاصة بالطلبة املرشحنيب وذلن من خالل استعراض هذ  الطلبات 

يةب لحملوسب اخلاص باملنح واملساعدات املانظام اعرب الاإللكرتونية اسب نوع كل منحة 

ومقارنتها باألوراأ الثبوتية  درجة يف االستمارة اإللكرتونيةبوالتأكد من صحة املعلومات امل

اليت يرفقها الطالبب حيث يقوم النظام احملوسب بتحديد الطلبة املستفيدينب وذلن من خالل 

دد إمكانية إفادة الطالب املرشح من اليت حتعناية جمموعة من معايري احلاجة املدروسة ب
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ويقوم بعدها الباحث  .باصة باملنحة اليت ترشح .ا الطالدمهاب وذلن بناء  على الشرو  اخلع

 االجتماعي بإصدار تقرير إلكرتونيب يشمل القائمة النهائية للطلبة املستفيدين.

ملثالثًا:ملط  قةملإفا ةملالطلبةملاملستديد نملمنملاملرح:

لكرتوني اخلاص بالطالب االجتماعي بإدخال املنحة على احلساب اإلاحث الب وميق

واملساعدات املاليةب تم تظهر على حساب الطالب  على النظام احملوسب اخلاص باملنحاملستفيد 

اإللكرتوني على البوابة األكادمييةب ليقوم بدور  باستخراج نسخة مطبوعة من إشعار الدفع 

 .ية التسجيلة بعملاخلاص واستكمال اإلجراءات

ملالداخليةملاليتملتقدمهاملاجلامعة:ملأنماعملاملرحمل ملاملساعدات

ملحةملصرد قملالطالبملاحملتا :رم .1

تعد منحة صندوأ الطالب احملتاج من أهم املنح الداخلية اليت تقدمها اجلامعة لطلبتها 

 حة إىل  املن( يفالب سنويا ب وتقسم هذ,00014احملتاجنيب إذ يستفيد من هذ  ما ال يقل عن )

 هي كاآلتي  تالث فئاتب

مل.(ملساعاتملمعتمدة9 تغطيمل سمممل مل:الد ةملاأل ىل -

 (ملساعاتملمعتمدة.6د ةملالثانية:مل تغطيمل سمممل لا -
 (ملساعاتملمعتمدة.4الد ةملالثالثة:مل تغطيمل سمممل  -

وقد أولت عمادة شؤون الطلبة .ذ  املنحة اهتماما  خاصا ب وذلن خلصوصية هذ  املنحة 

وباعتبارها ختضع فقط  بيع الطلبة الذين يرغبون بالرتشح .اأمام  فتوحة باعتبارها م

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

واملساعدات املالية والقروض. وبالتنسيق مع األخوة املربجمني يف مركز تكنولوجيا املعلومات 

يفرا من  ثام مسح إلكرتوني كصص .ذا الشأنب حيداد نظعة بإعواالتصاالت يف اجلام

نايةب حتدد من خالله قوائم الطلبة وفقا  ملعايري  ددة ومدروسة بع خالله استمارات املنحةب

املستفيدين وقيمة اإلفادة لكل منهم بشكل إلكرتونيب وذلن استنادا  إىل البيانات املدخلة من 

هم يف حتديد اذ يعد هذا التقرير مؤشرا  حقيقيا  يسنحةب إرة املقبل الطالب املرشح يف استما

 ذ  املنحة.الطلبة احملتاجني .

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 

كد من حاجتهم .ذ  أدف الوقوف على وضعهم االقتصاديب والتخصص بهاعي متاجتم

 .املساعدة
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مللتعام ملمعملةذهملاملرحة:ةملاآلي

حصصصة .1 شصصصحملللمر عصصصنملالرت عصصصالنمل سزززي اإل كزززز درا فزززرع/ مر كزززل  بزززة يف  شزززؤون الطل سزززم  قزززوم ق   ي

سزززاب  يززة إىل ح سززالة إلكرتون سززال ر نززات إر حززة اإلعال خززالل لو مززن  حززة  عززن املن بززة  بززاإلعالن للطل

 ابة األكادميية.ى البوالب علالط
لزذي يرصةملباملرحةاتعب ةملاالستما ةملاخل .2 لزب ا قزوم الطا ئزة اسزت  ي مارة الرتشزح غزب بالرتشزح بتعب

نزززات  صزززحة البيا كززد  لزززيت تؤ فززةب ا بزززة كا يزززة املطلو فززاأ األوراأ الثبوت حزززة وإر نززي للمن اإللكرتو

 املدرجة يف استمارة املنحة. 
لصصصص مل  .3 يصصصةملع سصصصصتما اتملاإللكرت ن سصصصتع اضملاال ظصصصاما مززززاعي سصصصصباحملمملالر حززززث اإلجت قزززوم البا   ي

سززتعراض  سزززتمارات اإللابإ صززة باإل نزززات اخلا سزززمى "تفلبيا شززة ت عزززرب شا لززن  يزززةب وذ يزززغ كرتون ر

 مناذج املسح".
يصصداني .4 سصصحملامل سزززتها امل عززايري لدرا قززة للم سززتمارات املطاب يززد اال مزززاعي بتحد حززث اإلجت قززوم البا   ي

جززة لكزل قزع احلا يززبني وا قززي  سززح اجتمزاعي حقي لززب  وتنفيزذ م يززة مززن خزاليفا يززارات امليدان ل الز

شزززوائية  نززة ع سزززائلمززلعي بزززاع و شززحنيب وات بزززة املر مزززع  ن الطل يزززة  صززاالت هاتف كزززإجراء ات خززرى  أ

قزوم  لزيت ي نزات ا يزة وسزائل حتقزق أخزرى تسزاعد يف التأكزد مزن صزحة البيا اجملزالس احملليزةب وأ

 الطلبة بإدراجها يف االستمارة. 
 

 مرحةملاألخمةمل األز ا : .2
ليت حتول دون ايف رعاية الطلبة وتذليل كافة الصعاب لرائد ورها اإستكماال  لد

لعوائق املالية اليت تشكل ا.م لعلم وحتصيلهب وخنص بالذكر هنا ااستمرارهم يف يفلب ا

األكرب ألي يفالب علمب وخباصة  يف ظل الظروف االقتصادية الصعبة اليت مير بها شعبنا 

واج امللتحقني فيهاب لتسهيل استكمال واأل  األخوةالفلسطيوب تقدم اجلامعة منحا  للطلبة 

 عليمية.لطلبة حتت سقف واحد ملسريتهم التا

ملمرحةملاألخمة: .أ

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 

 دة.م%(ملمنملالساعاتملااملعت50:مل تغطيمل سمممل أل ىلد ةملالا -
 %(ملمنملالساعاتملااملعتمدة.35الد ةملالثانية:مل تغطيمل سمممل  -
 %(ملمنملالساعاتملااملعتمدة.25الد ةملالثالثة:مل تغطيمل سمممل  -
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 مالحظاتملمهمةملحململمرحةملاألخمة:
ئزززة - يزززام بتعب خزززوة الق حزززة األ شزززح ملن لزززراغبني بالرت فزززة ا بزززة كا لزززى الطل جزززب ع لزززب ا يتو شزززح يف لرت

كززل أخ ئزة يفلزب الرتشزح بشزكل منفصزلب  اإللكرتونزيب وذلزن مزن خزالل قيزام  حززال يفوبتعب  

قززد  تززالي يف يززا ب وبال ظززر للطلزب إلكرتون لززبب ال ين بززة الط خززوين فقزط بتع مززن األ حززد  قيزام أخ وا

 األخوين حقهما يف اإلستفادة من هذ  املنحة.

فززززز - سززززليم كا حززززة ت .ززززذ  املن شزززززحني  بززززة املر لززززى الطل جززززب ع هزززززا راأ الة األويتو تززززا في يززززةب  ثبوت

يزززة ا شززروحات العزوب سزززب املم شزززرعية ح مزززة ال مزززن احملك مزززدة  بزززة عت سزززة للطل صزززول )أو الكني أل

 يني(ب ويف حال عدم إرفاأ هذ  املشروحات ال ينظر يف هذا الطلبب ويعترب الغيا .املسيح
.ز - يززة املعزز ة  يززار يف حزال عزدم إرفزاأ األوراأ الثبوت لزب عالمزة أي مع مززثال  عيزارب ذا امليفقزد الطا

عيزار وضزع السزكن )مستأجر( وقام الطالب بإختيزار مل يف حال كان مسكن الطالب املرشح

جزززب إ جيزززار(ب يتو مزززة )إ لزززى العال صزززول ع مزززن احل يزززتمكن  جيزززارب ل قزززد اإل عزززن ع صزززورة  ضزززار  ح

 اخلاصة بهذا املعيار.
سززززز - مززززة امل نزززززى لعال حلززززد األد لزززززى ا صززززل ع حزززززال     حززززة يف  مزززززن املن لززززب  سززززتفيد أي يفا ح ال ي

نززاء  علزى تمزاعيباالج لزيت حتززدد بشزكل إلكرتونزي ب مزز وا هززا بعزد قيا لزيت حصزل علي مززة ا ه العال

 واحضار األوراأ الثبوتية املعز ة للطلب. بتعبئة يفلب الرتشح اإللكرتونيب
 ال ميكن تغيري فئة اإلستفادة اليت حصل عليها الطالب إىل أي فئة أخرى ألي سبب كان. -

 مرحةملاألز ا : .ب
هذ  املنحة ما نسبته  يوالزوجة( امللتحقني باجلامعةب وتغط ج)الزو أل واجتقدم للطلبة ا

نهاب وعلى الطالب تقديم صورة عن عقد الزواج سوم الساعات املعتمدة اليت يسجلو%( من ر50)

لالستفادة من هذ  املنحةب فضال  عن إتبات أنه ال يعمل يف أي مهنة أو وظيفة تردود ماليب فإذا 

 .كالهما, فيستفيد/ فيستفيدا من املنحةني أو الزوج تبت ذلن ألي من

 
مل:مالحظاتملمهمةملحململمرحةملاألز ا 

سززبة ) .1 سززه بن صززل الدراسزي نف عززة واملسزجلني للف لزززوجني الطلبزة يف اجلام كززل مزن ا %( 50يعفزى 

شزززؤون  عزززاتق  لزززى  قززع ع سزززؤولية ت هزززذ  م مزززالنب و مززا ال يع مزززاعي أن كليه سزززح االجت بززت بامل إذا ت

سزب النمزوذج حتأكيزدها والتأكزد منهزا ليزتم إقرارهزا  اعي يفاالجتمزالطلبة وخاصة الباحزث 

 ئيس القسم.املرفق واعتماد  من ر

مززل /  .2 لززيت ال تع جززة ا لززوج / الزو قززط ا فززى ف مززلب فيع مززل واآلخزر ال يع لزززوجني يع حززد ا إذا كزان أ

 ال يعمل.

 يتوجب على الزوجني تعبئة استمارة الرتشح االلكرتوني. .3
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 يعمالن.الهما كان ك ال يعفى أي من الزوجني إذا .4

 يري يف البنود السابقة.طبق القرار على اجلميع ضمن املعاييف حال وجود أكثر من  وجة ب  .5

 
 آليةملالتعام ملمعملمرحةملاألخمةمل األز ا :

بزاإلعالن  .1 فزرع/ مركزز دراسزي  قزوم قسزم شزؤون الطلبزة يف كزل  اإلعالن عن الرتشح للمنحة  ي

حززة االعالنز مززن خزالل لو عززن املنحزة  سززال راتب وإللطلبزة  لززب ر يززة إىل حسزاب الطا سزالة إلكرتون

 لبوابة األكادميية. اعلى 

سزززت .2 ئزززة اال صزززةتعب ئزززة  مارة اخلا ملزززنح بتعب .زززذ  ا شزززح  بزززون بالرت لزززذين يرغ بزززة ا قزززوم الطل حزززة  ي باملن

صززحة  لزيت تؤكزد  فززةب ا فززاأ األوراأ الثبوتيزة املطلوبزة كا االسزتمارة اإللكرتونيزة للمنحزةب وإر

لزذلنب ومزاملنحةتمارة البيانات املدرجة يف اس فزرتة احملزددة  تززم باملوعزد  نب وذلن خزالل ال ال يل

 .قه يف الرتشح للمنحة لذلن الفصلاحملدد يفقد ح

سززززتعراض  .3 مززززن ا مززززاعي  حزززث االجت هززززاء البا عززززد انت حززززة  ب مزززن املن سززززتفيدين  بززززة امل يزززد الطل حتد

قزوم بطبا نززيب ي مززاعي اإللكرتو ظززام املسزح اإلجت لززى ن بززة املرشزحني ع يززر عززة تقراسزتمارات الطل

سزززبب والط ظزززام احملو مزززن الن سزززتفيدين  بزززة امل لزززىتل نزززاء  ع يزززر ب هزززذا التقر تزززائج  هزززر ن جزززة  ظ النتي

صزززل علي لزززيت ح يززة ا يزززث اإل ال سزززتمارةب ح حملزززددة يف اال عزززايري ا ضزززاعه للم عززد إخ لزززب ب هزززا الطا

ضززعت  لززى أهميزة هزذا املعيزارب وو نزاء  ع نززة(ب حتزدد قيمتهزا ب يكزون لكزل معيزار و ن )درجزة معي

 يها.قوعيةب لتضمن وصول هذ  املساعدة ملستحة وموضري بدقهذ  املعاي

 

ملمرحةملأعضا ملجمل ملالطلبة: .3

نح كل عضو يف جملس الطلبة احمللي إعفاء  كامال  من الرسوم اجلامعية للساعات مي

املعتمدة اليت يسجلها والكتب غري البديلة للمقررات اليت يسجلها يف ذلن الفصل بناء  على قرار 

ب قائمة بأمساء أعضاء يإلجراء من خالل قسم احملاسبة بعد تنسهذا ا وينفذ رئاسة اجلامعةب

سجلها كل منهم من خالل رئيس قسم شؤون رة إيصال التسجيل للمقررات اليت اجمللس وصو

 الطلبة واعتمادها من مدير الفرع/ املركز الدراسي.

ملمرحةملأبرا /ملز جاتملالشهدا : .4

ة ما نسبته اء الشهداءب وتغطي املنحمن أبنفيها  تقدم اجلامعة منحا  للطلبة امللتحقني

شرو  العامة للمنح ليت يسجلها الطالبب وختضع للمن رسوم الساعات املعتمدة ا )%(100

واملساعدات األخرى. وقد جاءت هذ  املنحة بناء  على كتاب و ارة التعليم العالي والبحث العلمي 

ب وكتاب رئيس 436/16/1748ب ذي الرقم وت ع/23/4/1997يف كتابها بتاريخ 

اء الشهداء ة اإلعفاء ألبن. وننح اجلامع3521/60ذي الرقم  1997/07/19اجلامعة بتاريخ 
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بناء  على الوتيقة الصادرة عن مؤسسة رعاية أسر الشهداء واجلرحى املعتمدة من الو ارةب اليت 

قة ضار ورالب إحنرر للفرع/ املركز من خالل عمادة شؤون الطلبة وبشكل فصليب وعلى الط

يف اإلعفاء إذا وقعوا  شخصية. ويفقد أبناء الشهداء حقهملمشروحات عزوبية وصورة عن ا.وية ا

ير أو املراقبة األكادميية بسبب املعدل الرتاكميب وتستأنف هذ  املنحة تجرد حتت التحذ

عالي تصويب الوضع األكادميي وإ الة هذا السبب حسب ما جاء يف كتاب و ير التعليم ال

أكثر من ن اإلعفاء لرسوم الساعة الواحدة مالحقب حيث ال جيو  أن يستفيد الطالب تعديل ك

الرسوم اليت تغطي عدد من الساعات يساوي عدد الساعات املطلوبة  مرة )يعفى الطالب فقط من

للتخرج ضمن برناجمهب ويستثنى فيها من شرو  املساعدات أنها تعطى للطالب منذ الفصل 

 قه باجلامعة(.اللتحااألول الدراسي 

كامل من رسوم الساعات  وجات الشهداءب فقد اعتمدت بإعفاء أما فيما يتعلق تنحة 

ها الطالب فصليا  وضمن آلية منحة أبناء الشهداءب وذلن حسب قرار جملس التعليم اليت يسجل

من لشهيد ب الذي ينص على " إعفاء  وجة ا2/9/2004( بتاريخ 17العالي يف االجتماع رقم )

يف اجلامعة  يهب فإن على  وجة الشهيد الطالبةلا  اجلامعة ما   تتزوج من آخر".  وعأقس

ؤسسة رعاية أسر الشهداء واجلرحى/ و ارة الشؤون االجتماعيةب إحضار كتاب خاص من م

وفصليا  ورقة خلو موانع أو إقرار من احملكمة الشرعية أنها ال  الت أرملة الشهيدب ويفقد 

اء ( عاما ب ويستثنى من هذا اإلجر24)ستفادة من املنحة يف حال راو  عمر  يف اإلب حقه الطال

 ى ذمته.أرملة الشهيد اليت ال تزال عل

 مرحةملالتدمق: .5
تقديرا  من اجلامعة .ذ  الشر ة املميزة من يفلبتهاب عمدت اجلامعة على ختصيص    

متفوقني يف دراستهم يف ننح للألنها اإلسم ومسيت املنحة بهذا   منحة كاملة لطلبتها املتفوقني

بتداء من الفصل دة اخلاصة بهاب وبدأ العمل بها ابالذين تنطبق عليهم شرو  اإلستفاةاجلامع

ب ويفورت آلية هذ  املنحة ووسعت شر ة الطلبة املستفيدين منهاب 2004/2005األول لعام 

لطلبة امللتحقني يف كل عدد ا  يادة لتواكب التحديثات اليت يفرأت على اجلامعة واملتمثلة يف

 .إلستحداث ختصصات جديدة ختصص باإلضافة

 :ةملالتدمقش  طملمرح
ختضع هذ  املنحة جملموعة من الشرو  واملعايري اليت  دد من خال.ا قوائم الطلبة 

 املستفيدينب وشرو  املنحة هي كاآلتي 

بززني ا .1 عززدل الرتاكمزي األعلزى  قززد حصزل علزى امل لزب  ضززمن يف التلطلبزة أن يكزون الطا خصزص 

 ر  عن جيد جدا .ها اجلامعةب وشريطة أال يقل تقديحالربامج األكادميية اليت تطر
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قزد أنهزى بنجزاع دراسزة ) .2 لزب  سزاعة معتمزدة علزى األقزل يف جامعزة القزدس 12) أن يكزون الطا

 املفتوحة.

لزذي اسز 10)أن يسجل الطالب ) .3 تحق ساعات معتمدة علزى األقزل يف الفصزل الدراسزي األخزري ا

 نحة.يه املعل

مززدة  .4 عززدل السزاعات املعت صززول السزااأن يكزون م لزب يف الف سززجلها الطا صززوله لزيت  تززى ح بقة ح

 ساعات معتمدة فأكثر . 10)على املنحة )

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

مزززن .6 سزززب لل ظزززام احملو خززززالل الن مزززن  يزززا   شزززرو  إلكرتون هزززذ  ال فزززذ  يززززة  سزززاعداتح واملوتن املال

 والقروض.

ملقيمةملمرحةملالتدمق:

الدراسي التاليب  دة اليت سيسجلها الطالب يف الفصلتغطي املنحة رسوم الساعات املعتم

وتكون فرتة املنحة لفصل دراسي واحد بعد عام من الفصل الدراسي الذي حقق فيه الطالب 

 ن شرو  املنحة.ميي ضماألكادالتفوأ الدراسي يف اجلامعةب وردد للطالب اسب وضعه 

ملاملستديد نملمنملمرحةملالتدمق:ملةآليةملحتد دملعد ملالطلب

املركز الدراسي من خالل عدد  /عدد املنح املخصصة للتخصص الواحد يف الفرع دد  

الطلبة امللتحقني بهذا التخصص يف الفصل الدراسي الذي حتدد بناء  عليه املنحةب وذلن حسب 

 اآلتي 

حزززد .1 حزززة وا قزززدم من لزززتحقني )الصزززص يف ة للتخت عزززدد امل لزززغ  لزززب 100ى )تززز(  ح12فزززرع إذا ب ( يفا

 ويفالبة.

تزان لتقزدم منحتزا .2 فزرع إذا بلزغ عزدد امللزتحقني )ن اتن تززى )101لتخصزص الواحزد يف ال ( 500( ح

 يفالب ويفالبة.

لززتحقني ) .3 عزززدد امل لززغ  فززرع إذا ب حزززد يف ال صززص الوا مزززنح للتخ تززالث  قززدم  تزززى )501ت ( 1000( ح

 يفالب ويفالبة.

 ( فأكثر.1001تحقني )لح للتخصص الواحد يف الفرع إذا بلغ عدد املنمأربع تقدم  .4

 لتدمق: ملمعملمرحةملاآليةملالتعام
بزززة يف  .1 شزززؤون الطل سزززم  قزززوم ق سزززيب ي صزززل الدرا يزززة للف نزززات النهائ تزززائج االمتحا مزززال ن فزززور اكت

الفرع/ املركز بإستخراج تقرير الطلبزة املرشزحني مزن النظزام احملوسزبب وتدقيقزه والتأكزد 

 حة.ناملرشحني فيه مع الشرو  اخلاصة بامل الطلبةتوافق من 

فزرع/ املركزز اسزب مزا املزنح املقدمزة لكزل ختصزص يف  يعلزن قسزم شزؤون الطلبزة عزن عزدد .2 ال

 جاء يف الفقرةب وضمن اإلعالن العام لنظام املساعدات املالية واملنح الذي توفر  اجلامعة.
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شزززرو  .3 سززب  شزززوف ح تزززدقيق الك بزززة ب شزززؤون الطل سزززم  قززوم ق حززز ي مزززة ة وآلياملن عزززداد قائ هزززا وإ ات

 الرتشيح املعتمد حاليا . نظاماملرشحني حسب 

ة التسجيل للفصل اجلديد يقوم قسم شؤون الطلبة برفع املطالبزة املاليزة للمنحزة هاء فرتبعد انت .4

ملزززالي  صزززرف ا جزززراءات ال يزززة إل لزززدائرة املال مزززع ا هزززا  هزززا ومتابعت بزززة ملراجعت شزززؤون الطل مزززادة  إىل ع

 د املنحة.ايفالب للتسجيل للفصل القادم بعد اعتم قات كلد مستحللمنحةب إذ ترص

فزز .5 كززل  عززة يف  قزيم اجلام كززريوت صززليا  لت فززال  ف عززايري رع ح شززرو  وم سززب  فززوقني ح بززة املت م الطل

ضززافة إىل  فززوأب إ لززب مت كززل يفا كززريم ل شززهادة ت فززل تقزديم  هززذا احل خززالل  مززن  يززتم  فزوأب  الت

 إشعار إستالم باملنحة للفصل الدراسي القادم.

ملذ يملاالعاقة:بةمللطلةملامرح .6

ئة والتسهيالت الال مة لبة ذوي اإلعاقةب وخصصت .م البيطحرصت اجلامعة على رعاية ال

الفروع اململوكةب فحرصت على توفري  يع مستلزماتهم واحتياجاتهم يف املباني اليت يف مباني 

ر وتطوي ن جهةبتقوم بإنشائها حاليا ب بهدف مساعدتهم على التفاعل والتناغم مع  مالئهم م

امعة منحة  اال  .ذ  الرعايةب فقد خصصت اجلمواستك .حتصيلهم العلمي من جهة أخرى

ذوي االعاقة املسجلني يف اجلامعةب وذلن بناء  على توصية اجمللس  دراسية  كاملة للطلبة

ب إذ عدل شر  املنحة ايث يرتبط 29/8/2012" بتاريخ 120األكادميي يف جلسته رقم "

على املنحة هو أن  صل  امعة وليس قبل ذلنب ويكون شر  احلصوليف اجللطالب بتحصيل ا

%(ب باستثناء الطلبة من ذوي اإلعاقة 65ى معدل تراكمي فصلي ال يقل عن )الطالب عل

%(. وقد جاءت هذ  التوصية تعديال  على ما ورد قي 60السمعية إذ يكتفي أن ال يقل املعدل عن )

لى عب الذي كان ينص 2011/10/10( بتاريخ 421قم )لسته رقرار اجمللس املصغر يف ج

 ى.%( فأعل70العامة للطالب املرشح )ضرورة أن يكون معدل الثانوية 

وتغطي هذ  املنحة رسوم الساعات اليت يسجلها الطالب يف أي فصل من الفصول خالل  

للمنح لعامة شرو  افرتة دراسته يف اجلامعةب وذلن وفقا  للشرو  اخلاصة باملنحة باإلضافة لل

حتاد العام للمعاقني يفيد ةب وعلى املرشح إحضار كتاب من االعالداخلية املعمول بها يف اجلام

 ح االحتاد حلالته مرة واحدة فقط خالل دراسته.برتشي

 مرحةملأعضا ملجمل ملاألمرا :  .7
 ق لكل عضو من أعضاء جملس األمناء ترشيح يفالبني سنويا  مع بداية كل عام دراسي 

طي رسوم لالستفادة من هذ  املنحة اليت تغ ن املرشح يفالبا  مستجدا  أو قدميا (بأن يكو)جيو  

%( من رسوم الساعات اليت يسجلها املستفيدب ويكون 100دار  )املرشح فصليا  بإعفاء مق

الرتشيح بناء  على كتاب خطي من عضو اجمللس إىل رئيس اجلامعة يوضح فيه اسم الطالب 
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تم اعتماد .  وتستمر هذ   نيتم مطابقة املرشح للشرو  واآللية ومبهاب لالتحق والفرع اليت 

الف لشرو  املساعدات واملنح الداخليةب وهذ  للطالب حتى خترجه ما دام غري ك املنحة

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

بتاريخ  (219ر من جملس اجلامعة يف جلسته رقم )ة بقرااملنح فصليا .  وقد وردت هذ 

ملنحة إذا تدنى معدله الرتاكمي أن الطالب يفقد حقه نهائيا  يف اب مع اإلشارة ب31/7/2006

 %( يف أي فصل من الفصولب وال  ق له الرتشح لنفس املنحة مرة أخرى.60عن )

ملمرحةملأعضا ملجمل ملاجلامعة: .8

عام  لب واحد سنويا  مع بداية كلترشيح يفا جلامعةجملس ا ق لكل عضو من أعضاء 

ستفادة من هذ  املنحة اليت يفالبا  مستجدا  أو قدميا (ب لال دراسي )وجيو  أن يكون املرشح

%(  من رسوم الساعات اليت يسجلها املستفيدب 100تغطي رسوم املرشح فصليا  بإعفاء مقدار  )

 رئاسة اجلامعة يوضح فيه اسم لس إىلضو اجملويتم الرتشيح بناء  على كتاب خطي من ع

اعتماد . وتستمر  قة املرشح للشرو  واآللية ومن تموالفرع اليت التحق بهب ليتم مطاب الطالب

هذ  املنحة للطالب حتى خترجه ما دام غري كالف لشرو  املساعدات الواردة يف هذا الكتابب 

و عدمه حسب النظام قبل ملنح أمرار اوهذ  مسؤولية قسم شؤون الطلبة للمصادقة على است

( بتاريخ 135جملس اجلامعة يف جلسته رقم ) . وقد وردت هذ  املنحة بقرار منا اعتمادها فصلي

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

 أخرى.ة مرة %( يف أي فصل من الفصولب وال  ق له الرتشح لنفس املنح60)

ملها:تإعدا ملأبرا ملالعاملةمل أز اجهامل ز جا .9

وذلن بناء  على قرار اجمللس  ملوظفني امللتحقني باجلامعةبتقدم اجلامعة منحا  ألبناء ا

 ب وحسب اآلتي 2002/01/07( بتاريخ 11املصغر يف جلسة رقم )

لززيم يف اجلامعزة يف  .1 سززوم السزاعات املعتمزدة للتع ملززوظفني مزن ر نزاء ا تززيعفزى أب مززا امنهم حززال  ك

 يلي 

 دا ًاملكاماًل.ع عد ملاالبنملاأل لمل الثانيملإ -
مل%(.75برسبةمل مل عد ملاالبنملالثالث -

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

ي بهدف ل دراسكل فص %( من رسوم الساعات املعتمدةب ويراجع وضع الطرف املعفى50)

هذ  البنود يف جلسة  أقرتوقد  رو  العامة للمنح الداخلية.شحتديد استمرار اإلعفاء حسب ال
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ب ووضحت يف اجللسة الثالثة ايث أضيف 2002/04/24( بتاريخ 17اجمللس املصغر رقم )

 إليها ما ورد يف نظام املوارد البشريةب وهو ما يلي 

ظزززف  .2 نزززاء املو فزززاء ألب بزززتميزززنح اإلع ضزززيف اجل املث لزززذي م عزززةب وا تزززه )ام لزززى تثبي سززززنو5ى ع ت ا( 

 فأكثر.

 لرتشح للمنحة عرب بوابته االكادميية.هادة االفادة اخلاصة بايقوم املوظف باستخراج ش .3

 مينح اإلعفاء ل بناء غري املتزوجني فقط. .4

بزاملنح الداخليزةب مزن خزالل ر .5 قابزة اضع األبناء لشرو  استمرارية املنح واملسزاعدات اخلاصزة 

  قبل إفادة الطالب منها.ا شؤون الطلبة يف الفرع / املركز فصلي متابعةو
 

 التعلياملالعاليمل البحثملالعلمي:ملزا ةملمرحمل  .10
هي منح تقدم لو ارة التعليم العالي والبحث العلمي من اجلامعات الفلسطينيةب وختص 

نها كصصة ( م20)املةب ( منحة ك30الطلبة املتفوقني يف الثانوية العامةب إذ تقدم اجلامعة )

حملافظات اجلنوبيةب بعد أن ( منح كصصة للفروع يف ا10يةب و)لللفروع يف احملافظات الشما

ب 9/1935/03يف الكتاب ذي الرقم  10/8/2003بقرار من رئاسة اجلامعة بتاريخ يفورت 

أ وإرفا ( منحة سابقا . ويقوم الطلبة املرشحون بتعبئة يفلبات الرتشح للمنحةب25حيث كانت )

م العالي والبحث عمادة شؤون الطلبة لو ارة التعلي راأ الثبوتية الال مةب وترسل من خاللاألو

لو ارة بدورها بتحديد قوائم الطلبة املستفيدين وفقا  للشرو  واملعايري اخلاصة العلميب لتقوم ا

الب رج الطباملنحة. وتغطي هذ  املنحة رسوم الساعات املعتمدة فقطب وهي مستمرة حلني خت

 .ي عن تقدير )جيد(مستفيد شريطة أن ال يقل معدله الرتاكامل

ملممفيليا:السيميامل اهليمرحةملم ض ملالث .11

لقد أولت اجلامعة إهتماما  كبريا  بالفئات اخلاصة من الطلبة امللتحقني باجلامعةب ومنها 

بهدف  ملتاحةمرضى الثالسيميا وا.يموفيلياب فوفرت .م البيئة املناسبة ضمن اإلمكانات ا

يم اجلامعة .م امعيةب وتوج هذا اإلهتمام يف تقددجمهم ومساعدتهم يف إكمال دراستهم اجل

ملة  تغطي رسوم الساعات اليت يسجلها الطالب يف أي فصل من الفصول خالل منحة  دراسية  كا

امعةب يف اجلفرتة دراسته يف اجلامعةب تا يتوافق مع الشرو  العامة للمنح الداخلية املعمول بها 

 .6/12/2010 (ب املنعقدة بتاريخ373لسته رقم )جوذلن تطبيقا  لقرار جملس اجلامعة يف 

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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ها يف حتفيزهم ركبري يف نفوس الطلبة املصابنيب لدوي إجياب حة أتروكان .ذ  املن

تابعتهم بشكل دائمب وتقديم ل دراستهم اجلامعيةب وحرصت على موتشجيعهم على إكما

 .الدعم املعنوي واإلرشادي .مب ليأخذوا دورهم الطبيعي يف خدمة جمتمعهم

ملمرحةملتأةي ملاألس ىملاحمل   ن: .12

ة خاصة مبة األسرى ضمن شرو  وأنظماليا  للطل دعما  ررينتقدم هيئة شؤون األسرى احمل

تفيدب وهذ  املنحة ال ختضع من الرسوم اجلامعية للطالب املس با.يئة وتغطي نسب كتلفة

للشرو  واألنظمة الواردة يف هذ  اآلليةب إمنا ختضع للشرو  اليت حتددها هيئة شؤون األسرى 

ؤالء .عدمه. وتساهم اجلامعة بعدد من املنح ها أو مراريتواحملررين وعليهم مسؤولية متابعة است

%( ايث تضاف إىل النسبة اليت يقدمها الربنامج 25سبة إعفاء )املستفيدين من الربنامج بن

للطالب. ويتم ذلن بعد تقديم الطالب املستفيد من املنحة لطلب خاص إىل قسم شؤون الطلبة يف 

لدى قسم شؤون الطلبةب تم تدرس هذ  وافرة اصة متفرعه/ مركز  الدراسيب عرب استمارة خ

ات االستمارة والتو يع ملعايري ومقاييس تستند إىل معطي لبات يف عمادة شؤون الطلبة يفبقا طال

اجلغرايف للمنحة وتوصية قسم شؤون الطلبة يف الفرعب علما  أنه لن ينظر يف أي استمارة ختلو 

%( لشرو  وأنظمة 25سبة الـ )ختضع نركزب ومن تعليق قسم شؤون الطلبة يف الفرع/ امل

 ال  عن الواردة يف امللف.ضإضافية ف

ة فصليا  كشفا  إ اليا  بالطلبة املستفيدين من املنحةب ليتم إدخا.م على نظام ا.يئ وتقدم 

 املنح واملساعدات املالية يف اجلامعة بعد تدقيق الشرو  اليت حددتها ا.يئة.

ملصرد قملاإلق اضملامل كوي: .13

ة ي يف فلسطني قروضا  مسرتدة للطلبلإقراض الطلبة يف مؤسسات التعليم العا صندوأيقدم 

يا ب وتعترب قروض الرسوم الدراسية إحدى املساعدات املالية الستكمال دراستهم اجلامعية فصل

املقدمة للطلبة من جهات خارجيةب وتقدم للطلبة من خالل صندوأ اإلقراض يف و ارة التعليم 

 ي.العلم والبحثالعالي 

  ا بةمليفملالرتشحملللق  ض:مللالش  طملالماجبملتمف ةامليفملالطلبةملا

 تقدم يفالبا منتظما يف اجلامعة و تاجا من الناحية املادية.  ون املأن يك .1

 أن يكون قد اجتا  بنجاع فصال دراسيا على األقل. .2

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

فزوأ أو مسزعلزى منحزة ج حاصال دا  أوأن ال يكون الطالب مستفي .4 عدة ماليزة اامعيزة أو منحزة ت

 % من رسومه(.50عن من أي مصدر آخر )تزيد 
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قززززل ) .5 لزززى األ سززززجال  ع شزززح م لززززب املر كزززون الطا شززززح 12أن ي صزززل الرت مززززدة  يف ف سزززاعة معت   )

 لالستفادة من القرض.

لزو ارة عزن  .6 لزيت تقزدمها ا نزا (1000)ال تتجاو  قيمة القرض أو املسزاعدة ا بزأي حزال  ينزر أرددي

حزززد يف الف لزززب الوا حزززوال للطا لزززى لصزززمزززن األ حلزززد األع حزززد )ا سزززي الوا قزززرض أو ل الدرا سزززبة ال ن

 رسوم الطالب(.  %( من75املساعدة )

 
ملآليةملالتعام ملمعملق  ضملال سممملالد اسية:

 يقوم الطالب بتعبئة يفلب الرتشح اإللكرتوني عرب املوقع اإللكرتوني لصندوأ االقراض. .1

لززب  .2 مززديززقدقق الط بزز ويعت كززز مززن ق فززرع/ املر بززة يف ال شززؤون الطل سززم  بززه ال ق فززق  سززيب وير لدرا

 ية الال مة.األوراأ الثبوت

جززة  .3 عززايري احلا لززن وفقزا  مل بززة املسزتفيدينب وذ قززراض باختيزار الطل عززاملون يف صزندوأ اإل قزوم ال ي

 املعمول بها يف الصندوأ.

لز .4 لزة وعلزى إشزعار ا بزادفع اخلزيقوم الطالب املستفيد بالتوقيع على الكمبيا لزذي اص  لقرضب ا

 مة القرض.ي%( من ق16يشكل ما نسبته )

 ابات الطلبة املستفيدين بشكل مركزي.ة بإدخال القروض يف حستقوم عمادة شؤون الطلب .5

سزززب  .6 مززة ا عززة وكتو مزززادة موق صززو.ا للع عززد و لززو ارة ب لزززدفع ل شززعارات ا يززاالت وإ سززل الكمب تر

 األصول والشرو  احملددة من قبل الو ارة.

 
ملالقـ  ض:دمل ـتسدملآلية

يد منها الطالب د قروض الرسوم الدرسية اليت يستفيأقر صندوأ اإلقراض آليات لتسد

%( شهريا  من قرض الطالب عند حصوله 4ه باجلامعةب إذ تسدد ما قيمتة )خالل فرتة إلتحاق

%( من قيمة قرض الطالبب وباعتبار 16على قرضه يفيلة أشهر الفصل الدراسي أي تا يعادل )

 ( أشهر.4لدراسي هي )لفصل امدة ا أن

 ل معتمد لدى الصندوأ للتوقيع علىلب املقرتض عند التخرج إحضار كفيايتوجب على الط

منوذج التعهد واإللتزام الصادر من برنامج إدارة الكمبياالتب ايث يتعهد فيه الطالب بسداد 

تكمال ية واساجلامعكامل القروض بعد التخرجب وال يستطيع الطالب احلصول على شهاداته 

 ع هذا النموذج.يإجراءات التخرجب إال بعد توق

لطالب وفق آلية مالية  منية تتوافق مع الوضع القرض بعد خترج اردول بقية مبلغ 

 االقتصادي للطالبب وذلن حسب الشرائح املعتمدة للسداد الشهري من الطالب بعد خترجه.
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ملنظامملالتقسي مللل سممملاجلامعية: .14

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

( استثناءا  200103ماد التقسيط للرسوم اجلامعية للفصل الدراسي )اعتب ب2001/02/25

وعونا  للطلبة احملتاجنيب وفق الشرو  اليت اتفق عليها بني عمادة شؤون الطلبة وجملس الطلبة 

دأ التقسيط بمن رئيس اجلامعة أن يستمر العمل تبقرار الحق والقطريب وقد اتفق يف الفصل ال

لب إمكانية تقسيط الرسوم املستحقة ية قائمة. ويوفر هذا النظام للطاما دامت الظروف احلال

عليه إىل قسطنيب يسدد األول عند بداية عملية التسجيلب ويتوجب عليه دفع القسط الثاني قبل 

التقدم  طل الدراسي نفسهب و ق للطالب املقسة الفصن نهايبداية الفصل الالحق بشهر واحد م

 واآللية اآلتية د قسطه الثانيب وذلن ضمن الشرو  ألي مساعدة خارجية لتسدي

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

 أن ال يكون مستفيدا  أو حاصال  على أي منحة داخلية. .2

 ( ساعات معتمدة.9عن )صل ال يقل ها للفيت سجلأن يكون عدد الساعات ال .3

 ر.تمدة فأكث( ساعة مع12يكون قد أكمل بنجاع ) أن .4

 .%(60أن ال يقل معدله الرتاكمي عن ) .5

فززع  .6 تززم د سززجيلب  قززل عنزد الت لززى األ سززتحقة عليزه ع سززوم امل سززديد نصزف الر لززب بت قزوم الطا أن ي

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

لزب للدفعزة الث .7 اسزي الحزق حتزى نيزةب  زرم مزن التسزجيل ألي فصزل درايف حزال عزدم سزداد الطا

 تحقات.يسدد ما عليه من مس

 
 املرحملاخلا جيةملاليتملتقدمملعربملاجلامعة:مل .15

 آليةملاملرحمل املساعداتملاخلا جيةملاملقدمةملللطلبةملاحملتاجةمليفملاجلامعة:

ساهم يف  كر والعرفان إىل كل منا بالشبرئيسهتتقدم جامعة القدس املفتوحة ممثلة 

الية اليت يعاني منها أبناء عديد من يفلبتنا يف ظل الظروف احلل العقبات املالية اليت تواجه اليتذل

شعبنا الفلسطيوب كما ارتأت اجلامعة بأن تنو  إىل اآللية املعتمدة لديها حول كيفية ترصيد 

وتتمثل  بعة والطلبة يف آن واحد يف املتابعةاجلام هل علىأي مبلغ خاص بالطلبةب األمر الذي سيس

 يف إحدى الطريقتني 

ترصد اجلهة املاءة املبلغ يف حساب اجلامعةب وتقوم اجلامعة بدورها باختيار الطلبة  ىل األو

الذين سيستفيديون من املبلغ حسب معايري املساعدات املالية املعمول بها يف اجلامعة والواردة على 
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بةب وميكن للجهة املاءة احلصول للكرتونية ضمن  اوية عمادة شؤون الطعة االاجلام صفحة

 املستفيدينب علما  بأن حساب اجلامعة الرئيس هو كاآلتي على اإليصاالت أو تواقيع للطلبة 
 عمان / فرع أر ا  -بنن القاهرة 

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

 كي(. ر أمري)دوال 500-02 - 398550 - 00 ❖

 ي(.ل)شاقل إسرائي 500-03 - 398550 - 00 ❖

ة اني ث ل صد املبلغ يف حساب اجلامعة املذكور أعال  باختيار الطلبةب وتر تقوم اجلهة املاءة  ا

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

 ن كصصاتهم.دتهم مة إلفااجلامعة باإلجراءات املالية الال م
ة ليودع يف حساب اجلامعة تقدم شيكا  باملبلغ بإسم اجلامع نوميكن للجهة املاءة أ

. ويف كلتا احلالتني يرسل لعمادة شؤون الطلبة كتابا  بأمساء الطلبة املستفيدينب املذكور

عة أو اجلام واملبلغ املخصص لكل منهمب مع صورة عن وتيقة اإليداع أو حتويل املبلغ حلساب

غ للحسابات اإللكرتونية يتسنى للعمادة إدخال هذ  املبال ىالشين لربط املبلغ باملستفيدينب حت

املراكز املعنية اليت يلتحق بها  /ين بعد كايفبة الدائرة املالية لتحويل املبالغ للفروعللمستفيد

اجلهة  تزويد وميكن الطالبب ومن تم اعتمادها ماليا  لدى قسم احملاسبة يف الفرع املعو.

اإللكرتونيب وبعد اعتمادها يد باستالمه ملخصصاته عرب حسابه فاملاءة بإشعار من الطالب ي

ا من قسم شؤون الطلبة يف فرعه ومن الدائرة املركزيةب إضافة إىل أية أوراأ تبوتية وختمه

 تطلبها اجلهة املاءة.

لتعليمية ونشكر ب ريته الب ملسإننا إذ نقدر أتر كل جهد يف جمال تيسري إكمال الطا

دتهم م على االستمرارية يف تقديم مساعاآللية تضمن رضا املاءني وتشجعه فإننا نرى أن هذ 

للطلبةب وهي أيضا  تضمن وصول املبالغ املخصصة ملستحقيهاب وألغراض تسديد الرسوم 

 املستحقة على الطالب بشكل خاص.
   األتي ملزيد من املعلومات يرجى الدخول للرابط
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مل:متابعةملاخل جيةقساململ-ثالثًا

تتميز اجلامعة بتقديم خدمات متابعة خلرجييها أتناء دراستهم وبعد خترجهم من خالل 

بناء جسور الثقة والتعاون بني ف اخلرجيني يف عمادة شؤون الطلبةب بهدتابعة خصص ملقسم مت

ختلفةب جمسدا  رؤية اجلامعة ودورها يف املسؤولية رجيي اجلامعة وقطاعات العمل املخ

االجتماعية بشكل حقيقي وعملي. وقد أبرم القسم العديد من االتفاقيات والشراكات مع 

احتياجاتهب و القدرة على حتديد متطلبات سوأ العمل يادة ن أجل مؤسسات اجملتمع احمللي م

 التنافسية. وتقوم خدمات متابعة احتياجات السوأ وقدرات اخلرجيني ضمن عملية الربط بني

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

قد سلسلة من أيام التوظيفب وتنظيم صةب وعواخلا للخرجيني يف كتلف املؤسسات احلكومية

ر للخرجيني بوابة إلكرتونية يلية والدورات املتخصصة. وتتوافديد من الدورات التدريبية التأهلعا

لعمل فرص ا تتضمن إعالنات يومية عن بوابة "خرجيو اجلامعة" ونظام  وسب خاص بهم يسمى

ومنحا  للدراسات ن الدورات التدريبية املتخصصةب م لسوأ الفلسطينيةب وسلسلةملتاحة يف اا

 .العلياب وغريها

 أةدافملقساملمتابعةملاخل جية:

التواصل مع مؤسسات اجملتمع احملليب وعقد الشراكات واالتفاقيات من أجل  ▪

 احلصول على فرص عملب وفرص تدريبية للخرجيني.

بة .مب والتشبين است لتسويق اخلرجيني وإجياد فرص عمل منسساع املؤالتواصل م ▪

 تمع احمللي.مع مكونات اجمل

تقديم اخلدمات التدريبية واإلرشادية خلرجيي اجلامعةب ومساعدتهم يف إجياد فرص  ▪

 عمل مناسبة تتوافق مع ختصصاتهم وقدراتهم وميو.مب أو إكمال مسريتهم التعليمية.

 لية واالهتمام باآلخرين.ملسؤوعور بان والشبناء تقافة التعاو ▪

مع احمللي جييها أمام أفراد ومؤسسات اجملتالصورة اليت تستحق للجامعة وخر يمتقد ▪

 واخلارجي.

خلق آلية للتواصل بني يفلبة اجلامعة وخرجييها من جهةب وبني اخلرجيني فيما بينهم  ▪

 من جهة تانيةب وبني اخلرجيني واجلامعة من جهة تالثة.

 :  بلتدةملا حد

الل العمل على واإلرشادية خلرجيي اجلامعة من خة تقدم هذ  الوحدة اخلدمات التدريبي

اتهم للمنافسة يف سوأ العملب وتقدم أيضا  عددا  من اخلدمات التدريبية وفق صقل مهارتهم وقدر

 اآلتي 
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هارات توفري العديد من الدورات التدريبية التأهيلية والتخصصية اليت تقوم على صقل م ▪

 ني وتطويرها.اخلرجي
تهي بالتوظيف للخريج يف التدريب اجلزئي أو التدريب املنص توفري العديد من فر ▪

 من مؤسسات اجملتمع احمللي.العديد 

االيفالع على آخر فرص العمل املعلنة عرب اإلنرتنت والصحف اليوميةب واإلعالن عنها  ▪

 خرجيو اجلامعة".بوابة " عرب

ر النشايفات واألحداث عرب بوابة عن الدورات التدريبية وآخر أخبات نشر اإلعالنا ▪

 "خرجيو اجلامعة".

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

ملبمابةمل"خ جيمملاجلامعة":

ات املتاحة وفرص التدريب الدور ع علىنكن البوابة اخلرجيني األعضاء من االيفال ▪

ب رة من يفرأ إعداد السرية الذاتيةوإعالنات الوظائفب ومناذج كتا فبلتوظيوا

 واإلعالنات اخلاصة بتدريب اخلرجيني.

توفري فرص وإرشادات للدراسات العليا حتوي إعالنات منح للدراسات العليا يف  ▪

 فلسطنيب والويفن العربيب والدول األجنبية.
لقة بسوأ العمل والبطالةب تعير  وتشمل دراسات وتقارير ومقاالت مقاروت ساتدرا ▪

 ة للخرجيني.ار التخصص املناسبب ومواضيع مهمواختي

 متابعةملاخل جيةملعربمل سائ ملالتماص ملاالجتماعي

ملاجلامعةملعل ملممقعملالتماص ملاالجتماعيمل ملخب جيي ملاخلاصة ملال مسية الصدحة

"Facebook:"مل

امعة على موقع جلالرمسية اخلاصة خبرجيي ا الصفحة بإدارةرجيني يقوم قسم متابعة اخل

(ب اليت نثل حلقة الوصل بني اخلرجيني وبوابة "خرجيو Facebookي )التواصل االجتماع

اجلامعة" يف ظل األتر الكبري الذي احتلته شبكات التواصل االجتماعي يف حياة األفراد يف 

طرحها ي يد من التوجيهات واإلرشادات اليتم العدم القسالعديد من املستويات. وبناء عليهب يقد

 إلجابة عن  يع استفساراتهم.تعليقات والرسائل على الصفحة واخرجيو اجلامعة من خالل ال

 
 

 
 الصفحة الرسمية-خـريجـو جامعة القدس المفتوحة 
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ملالتطلعاتملاملستقبليةمللقساملمتابعةملاخل جية:

 فضال  عن التحديث والتطوير الدائم واملستمر لقاعدة بيانات اخلرجيني ومؤسسات سوأ

ني إىل حتقيق تطلع من خالل قسم متابعة اخلرجيت مات التواصل معهمب فإن العمادةومعلو العمل

ع املستقبلية والتطويريةب يف سعيها لتوسيع اخلدمات املقدمة للخرجينيب ومن العديد من املشاري

 أهمها 

 مساعدة خرجيي اجلامعة يف تأسيس رابطة .م. .1

 .نيع اخلرجياألااث اليت تعنى بواقاسات وه الدرتطوير القسم ليكون مرجعا  تتوافر في .2

سززات اجمل .3 يززدة مزن مؤس فززاأ جد لززي يف القطزاعني احلفزتح آ مززع احمل تززدريب ت خلززاص ل كززومي وا

طززة  سززم يف اخل هززداف الق سززب أ شززراكة ح عززاون و مززذكرات ت يززع  تززوظيفهمب وتوق خلززرجيني و ا

 االسرتاتيجية.

 إصدار جملة دورية سنوية للخرجيني. .4

 

ملاعي:الجتمدسيمل اا ملالرقساملاإل شمل- ابعًا

ماعي املتخصص لطلبة اجلامعة م خدمات اإلرشاد النفسيب واالجتديتسعى العمادة إىل تق

ةب ومساعدتهم يف منوهم الشخصي واالجتماعيب واإلفادة مما لديهم من قدرات ذاتيةب كاف

هم والعمل على تطوير مهاراتهمب وتشجيعهم على التميز واإلبداعب ومساعدتهم يف فهم ذات

دمها اجلامعة. ة يف التخصصات املختلفة اليت تقيوإرشادهم ءو الدراسة األكادمي راتهمبوقد

 ا  يف فروع قطاع غزةب و  يفعل حتى اللحظة يف فروع الضفة الغربية(.)فعقل القسم مؤقت

 

 :ةمليفملالد  علب نملالطأقسامملشؤ

خالل  الفروع التعليميةب من نشطة العمادة ميدانيا  يفكاسا  ألنعقسام انثل هذ  األ

نشطة الطالبيةب تنفيذها للمهام املوكلة بالعمادة يف  يع جماالتها  متابعة اخلرجينيب واأل

ة لطلبون اؤشواملنح واملساعدات املاليةب... فهي تنزلة اجلسم التنفيذي ملهمات عمادة 

صدار امللفات والتقارير إتدعي وتس مركزية العمل ليةآذ أن إليميةب تعولياتها يف الفروع الؤومس

نشطةب وكذلن اخلرجيونب من خالل عمادة اخلاصة باملنح واملساعدات املالية والقروض واأل

ضمن قسام مهمات عملها اليومي ون الطلبة بعد رميعها من الفروعب بينما نارس األؤش

إداريا لفرعهب وفنيا  عة ملعايري اجلودةب وباعتبار كل قسم يتبع اضا واخلت املعمول بهجراءااإل

 ون الطلبة.ؤلعمادة ش
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 شكا ىمل مقرتحاتملالطلبة:

من منطلق الشفافية يف تقديم اخلدمات للطلبة والوقوف على درجة الرضا لديهم را  هذ  

ى توفري علصت عمادة شؤون الطلبة رحالتب و مشكأاخلدماتب وما قد يواجههم من معوقات 

الب يف جماالت اخلدمة كافة  األكادمييةب خدمة تقديم الشكوى/ االقرتاع من الط

داريةب واملاليةب وغريهاب ايث يتسنى للطالب تقديم الشكوى/ االقرتاع عرب البوابة واإل

فادة إبتنتهي ودةب األكادميية أينما كان متوجدا ب وضمن آليات  ددة ختضع إلجراءات اجل

حقوقه؛ فهي خدمة  ن حقا  منذا كان ذلإو حتقيق مطلبه أعلومة املتكاملةب املالطالب ب

م( انطالقا  من واقع اتساع رقعة 2006/2007استحدتت مع بداية الفصل األول من العام )

ى يات علاجلامعة والزيادة املطردة يف أعداد الطلبةب وما يفرضه هذا الواقع من حتديات ومسؤول

 ختلفة وكذلن على الطلبة.املمعة ويفواقمها اجلا

 :ا.دف

ضبط ومتابعة آراء وشكاوى الطلبةب والعمل على حتقيق  ىلإخلدمة تهدف هذ  ا   

متطلباتهم وحل مشكالتهم يف الفروع التعليمية كافةب تا  قق مصلحتهم اليت هي ا.دف 

ا  ل سس فقيفار منظمب ووإضمن وذلن  األمسى للجامعة ويفواقمها اإلدارية واألكادمييةب

 ع الواقع األكادميي للجامعة.واملناهج العلمية السليمة اليت تنسجم م

 جمال التطبيق 

 الطالب يرغب اليت والشكاوى واملستلزمات واملقرتحات راءتشمل هذ  اخلدمة  يع اآل

سري واءب وى حد سجل الرقي بالواقع الطالبي واألكادميي علأيصا.ا لذوي االختصاصب من إب

و التغاضي عن أي من احليثيات اليت أغفال ن تكونب وعدم اإلأة التعليمية كما ينبغي .ا ليالعم

 تواجه الطلبة.

لية تقديم شكوى/ اقرتاع   آ

يا  من خالل شاشة شكاوى الطلبة ونلكرتإرتاع ى/االقيقوم الطالب بتعبئة الشكو ▪

ىل إسابه على البوابة األكادميية وحفظهب حيث يصل واقرتاحاتهمب ومن على ح

 يام عمل.أ( 5اجلهات املعنية ملتابعتها ليتم الرد عليها خالل مد  أقصاها )
يف حال كان الرد على الشكوى/االقرتاع غري كاٍف للطالبب فبإمكان الطالب  ▪

قرتاع حدة لدى قسم شؤون الطلبة يف الفرع الذي يقحول الشكوى/االواة اض ملراالعرت

ىل عميد شؤون الطلبة للمتابعة مع جهات االختصاص يف رئاسة اجلامعة للرد على إ
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لكرتونيا  على الطالب مرة إالشكوىب ومن تم يقوم قسم شؤون الطلبة يف الفرع بالرد 

 ض. العرتاأخرىب وال يسمح بعدها للطالب با
  أبر  املشكالت اليت يتعرض .ا الطلبة

حد األقسام أن حتصل أتناء قيام يفالب بإجراء ما يف أميكن  دارية إمشكالت  ▪

 العاملة بفرعه/ مركز  الدراسي.
و أو املعاملةب أمثل  إساءة التصرفب  البيةبيف لةو كتأ مشكالت مع جملس الطلبة ▪

 همال مسالة خاصة للطالب.إو أات معينةب عدم اإلنصاف يف خدم
 عضاء هيئة التدريس يف اجلامعة/ يف كتلف اجملاالت.أمشكالت مع  ▪

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

 اجلامعة.

ىل عوامل  ددة )يفبيعة إرجاعها إونفسية عامةب ميكن  ةياعجتممشكالت ا ▪

شكاليات يفالبيةب حزبيةب الواقع السياسي واألمو إافق العامةب اجلامعةب املر

 واالقتصادي العام...(.

 مشكالت أخرى. ▪

 

 
 

 الالئحة الداخليةت / قوباعلا

 للجنة النظام والضبط الطالبي

 

 

 

 

 

http://www.qou.edu/home/stud_Affiars/studentCompaints.jsp#collapse3
https://www.qou.edu/ar/stud_Affiars/pdf/discipleStudent.pdf
https://www.qou.edu/ar/stud_Affiars/pdf/discipleStudent.pdf


 

72 
 

 العم ملالتطمعي

(ب 365بت جامعة القدس املفتوحة وبناء  على قرار جملس اجلامعة يف جلسته رقم )أد

جباريا  لتخرج الطلبة إمب على اعتماد )العمل التطوعي( متطلبا  14/06/2010املنعقدة بتاريخ 

( ساعة عمل جمتمعي 50ن ينفذ ما جمموعه )أكل يفالب  من طلبي ذإبدون ساعات معتمدةب 

جراءات وضعت لتنفيذ الساعات املطلوبة من العمل إليات وآ اجلامعةب ضمن خالل فرتة وجود  يف

ول اللتحاأ الطالب باجلامعة تنفيذ هذ  الساعات التطوعية من الفصل األ أالتطوعيب ايث يبد

ىل ملف الطالب لدى عمادة القبول والتسجيل إيا  دورات ساعال ذ دخال هإحتى فصل التخرجب و

نام ساعات العمل التطوعي إال بعد إ مينح الطالب شهادته اجلامعية واالمتحاناتب ايث ال

حد متطلبات التخرج الرئيسة. وتشرف على هذا امللف أجنا  هذ  الساعات هو إاملطلوبةب ف

 وع اجلامعة التعليمية.رفا يف قسامهأل خالون الطلبة من ؤوتدير  عمادة ش

 ا.دف 

 امة.توعية الطلبة والقضاء على الظواهر ا.د .1

 جيابية لدى الطلبة.تنمية اجلوانب اإل .2

 اكتشاف مواهب الطلبة والعمل على تنميتها وصقلها. .3

 التنمية الذاتية والتطوير. .4

 ترسيخ القيم التطوعية لدى الطلبة. .5

 املختلفة.ت تدريب الطلبة يف اجملاال .6

  جماالت العمل التطوعي

رشاد الطلبة اجلددب محالت التنظيف والصيانةب إفعاليات خاصة باجلامعةب مثل   ▪

 خل.إ-واملكتباتب وتسليم الكتب

 تاجة.حملفئات اعون للية وتقديم الراالتطوع يف املؤسسات األهلية غري ال ▪
 مجتمع الفلسطيو.التطوع يف املؤسسات احلكومية تا ادم الصام العام لل ▪

 هيل املعوقني ومعاونتهم.أت ▪

 خرى.معاونة الفالحني يف مواسم قطف الزيتونب وغري  من املواسم األ ▪

 ي(.اعمورهم )تنظم بشكل  أمساعدة اجلرحى واملرضى واملسنني ومتابعة  ▪

ت النظافة يف األماكن العامةب ومحالت التشجري ل محالمن خال محاية البيئة ▪

 .والزراعةب وغريها

ساعات  10محالت التربع بالدمب وتقدميها جلهات االختصاصب )كل وحدة تعادل  ▪

 عمل تطوعي(ب شريطة أن ال تزيد الوحدات املتربع بها عن وحدتي دم.
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 ية.ن احلمالت التوعوضماملشاركة املتعلقة يف االنتخابات  ▪

 اركة املتعلقة يف محاية املستهلن ضمن احلمالت التطوعية والتوعوية.شامل ▪

 عمال تطوعية أخرى تصب يف مصلحة اجملتمع وتنميته.أي أ ▪

 لية التسجيل للعمل التطوعيآ

ة يف الفرع بتعريف توابت العمل التطوعي من خالل لطلبون اؤشيقوم موظف قسم  ال  وأ

ماكن العمل التطوعيب أي على البوابة األكادمييةب املتمثلة يف نظام العمل التطوع

سسات ؤواجلهات املشرفةب وجماالت العمل التطوعيب وذلن بناء  على اجلهات وامل

 م  اعيا .أا  ي فرديكان العمل التطوعأسواء ب الراغبة يف استقطاب املتطوعني

ن لعمل تطوعي  اعي للطلبة العإنشاء إون الطلبة يف الفرع بؤيقوم موظف قسم ش تانيا  

 م خارجيا ب واسب البيانات املطلوبة.أكان داخليا  أسواء 
ى مإيف حال كان تنفيذ العمل التطوعي يف  مؤحد يت اجملتمع احملليب  باع ا سسات  ت

 تية اخلطوات اآل

التطالتسجيل للعم  ماعي اخلارجيوعي اجلل 
الل بند العمل التطوعي ب ومن خكادمييةىل حسابه على البوابة األإيدخل الطالب  ▪

عالنات العمل التطوعي املعلن عنها للتسجيل بها ضمن الفرتة احملددةب إيستعرض 

 وعدد الطلبة املسموع به للتطوع.

التطوعيب  للعمل سجلنيون الطلبة يف الفرع باستعراض الطلبة املؤشيقوم موظف قسم  ▪

وعي اجلماعي اخلارجي والرد كايفبة املؤسسة املعنية للعمل التطواستصدار منوذج 

ىل إضافة  إعليها حسب النموذج املعتمدب مرفقا  به قائمة بأمساء الطلبة املتطوعنيب 

)الذي يفيد بطبيعة العمل التطوعي الذي  التقرير التقوميي اخلاص بالطلبة املتطوعني

 ت العمل التطوعي املنجزةب وسلوكب/ ـة املتطوع/ ـةب وعدد ساعاالطال ت به /قام

و من ينوب عنهب كتوما  خبتم أن يوقعه مدير املؤسسة أاملتطوع/ ـة خالل الفرتةب على 

ىل مدير الفرع إ لهرساإي منوذج ال  توي على ذلن( تم أاملؤسسة ذاتهاب وال يعتمد 

 النماذج للمتابعة. سخة منفاظ بنلتحويله للجهة املعنية واالحت

الفردي اخلارجي  التطوعي   التسجيل للعمل 
ون الطلبة يف الفرع ومن خالل حسابه على نظام العمل التطوعي ؤوم موظف قسم شقي ▪

 .ديكادميية بتسجيل الطالب املعو يف العمل التطوعي الفرعرب البوابة األ
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املؤسسة املعنية ايفبة وذج كون الطلبة يف الفرع باستصدار منؤيقوم موظف قسم ش ▪

حد أحسب النموذج املعتمد لتطوع لعمل التطوعي الفردي اخلارجي والرد عليهاب ل

ىل مدير الفرع إالطلبةب مرفقا  به التقرير التقوميي اخلاص بالطالب املتطوعب وإرساله 

 حتفاظ بنسخة من النماذج للمتابعة.االلتحويله للجهة املعنية و

م أكان  اعيا  أراد تنفيذ  داخل اجلامعةب سواء  امل لتطوعيلعمل اما يف حال كان اأ

ىل غري ذلن مما تقيمه إة يف اخلدمات واألنشطة واملهرجانات والندوات كاملشارك فرديا ب

ت جمتمعية عامة كالتربع يفاو املشاركة يف نشاأاجلامعة يف فروعها/ مراكزها الدراسيةب 

ارب وقطف الزيتونب ومساعدة الطلبة ذوي األشج و راعةبالدمب ومحالت النظافة والصيانةب 

 تية خلب فحينئذ يتم اتباع اخلطوات اآلإب وإرشاد الطلبة اجلدد...ةب وتسليم الكتباإلعاق

الداخلي  التطوعي اجلماعي   التسجيل للعمل 

يف الفرع مذكرة داخلية من مدير الفرع تفيد بطلب  بةون الطلؤيستقبل رئيس قسم ش ▪

 ي من أقسام الفرع.أطلبة يف من ال موعةعمل تطوعي جمل

التطوعي املطلوب تنفيذ  داخل لفرع عن العمل ون الطلبة يف اؤيعلن موظف قسم ش ▪

 روقة الفرع.أ

وعي تطكادمييةب ومن خالل بند العمل الىل حسابه على البوابة األإيدخل الطالب  ▪

ب حملددةفرتة اعالنات العمل التطوعي املعلن عنها للتسجيل بها ضمن الإيستعرض 

 وعدد الطلبة املسموع به للتطوع.

لفرع قائمة بأمساء الطلبة املتطوعني والتقرير لبة باون الطؤيستخرج موظف قسم ش ▪

قوم ليىل مدير الفرع إرساله إالتقوميي اخلاص بتطوعهم وحسب النموذج املعتمدب و

نماذج من ال ون الطلبة بنسخةؤىل القسم املعوب مع احتفاظ قسم شإبدور  بتحويله 

 تابعة.للم

الفردي الداخلي  التطوعي   التسجيل للعمل 

ون الطلبة يف الفرع ومن خالل حسابه على نظام العمل التطوعي ؤقسم ش يقوم موظف ▪

 التطوعي الفردي. مللعكادميية بتسجيل الطالب املعو يف اعرب البوابة األ

الطلبة داخل  دحأطوع ون الطلبة بالفرع تقريرا  تقومييا  لتؤيستخرج موظف قسم ش ▪

ىل القسم إرساله إعتمدب وروقة الفرع من نظام العمل التطوعي وحسب النموذج املأ

 املعو بوسايفة مدير الفرعب واالحتفاظ بنسخة من النماذج للمتابعة.

و خارجها وتلن أروقة اجلامعة أعمال التطوعية املنفذة داخل األع بعد االنتهاء من  ي

  اعيةب يتم اآلتي م أاحمللي سواء أكانت فردية  جملتمعسسات اؤاملنسقة مع م
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و أون الطلبة يف الفرع التقرير التقوميي من املؤسسة املعنية ؤشيستقبل موظف قسم  ▪

فيه جمموع ساعات العمل التطوعي ا تمن القسم املعو يف فرع اجلامعة التعليميب 

 ألصول.حسب ا اليت أجنزها الطلبةب كٌل على حدةب والتأكد من جهو يتها

ختمه خبامت قسم ون الطلبة بالفرع على التقرير التقوميي وؤيصادأ موظف قسم ش ▪

 ىل قسم التسجيل يف الفرع.إون الطلبة تم حتويله ؤش

ون الطلبةب ؤأكد من مصادقة قسم شلتا يقوم موظف قسم التسجيل يف الفرع وبعد ▪

ورد يفالب  عي لكلدخال جمموع ساعات العمل التطوعي وعرب نظام العمل التطوإب

 الساعات املطلوبة كافة. وحتى االنتهاء من العتمادها وتثبيتهاب امسه يف التقريرب

ن ومي شعارا  من قسم القبول والتسجيل يف الفرع/ املركز الدراسإيتسلم الطالب/ ـة  ▪

و تقرير التطوع أخالل النظام احملوسب يفيد بتسلم القسم تقرير املؤسسة املتطوع بها 

 ى تتسنى املراجعة يف حال وجود خلل ما.التطوعب حتساعات وعدد  الداخلي

ساعات العمل التطوعي اإلجبارية يقوم الطالب تراجعة قسم اء من عدد عند االنته ▪

( ساعة عمل 50نهاء )إشعار يفيد بإتسلم ل سيالتسجيل يف الفرع/ املركز الدرا

وذج براءة ى منقيع علت التوون الطلبة لغاياؤىل قسم شإتطوعيب ومن تم يقوم بتقدميه 

 الذمة.

 لية تقديم اخلدمة التطوعية يف اجلامعةآ

 بيقمل ترديذملالعم ملالتطمعيمليفملجامعةملالقدسملاملدتمحةملمسا  ن،ملةما:تطذمل أخ

سسات اجملتمع احمللي بقطاعاتها ؤق مع مالتنسيعاون وتقديم خدمات تطوعية بالت وال  أ 

 أا  منها يف حتقيق التكافل والتكامل معهاب وحتقيقا  ملبدامسهإالعامة واألهليةب 

لبيئة اجملتمعيةب وتا يضمن السعي لتقديم خدمات وا التفاعل اإلجيابي بني املوايفنني

 نساني.إمميزة وذات يفابع 

 

روقة اجلامعة كاملشاركة يف املؤنرات أداخل ة عيتطو نشطةأتقديم خدمات و  تانيا 

ىل محالت التربع بالدمب وقطف الزيتونب ومحالت إضافة إتب والندوات واملهرجانا

و  اعي خالل أوغريهاب اليت تنفذ بشكل فردي  بجريمحاية البيئة كالزراعة والتش

على  ينعكس جراء تقوميي ألداء الطالبإمحالت ونشايفات معينةب كما تنفذ ضمن 

س عمله ألى ركساعات عمل تطوعي. و ق للطالب املوظف ومن هو عحتساب العمل ا
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اعات س رجىل التزاماته خاإن ينفذ ساعات العمل التطوعي يف مكان عمله كإضافة أ

 العمل الرمسيب ويف جمال مغاير جملال عمله بالتنسيق مع مؤسسته.

  عا ةملالطلبةملاملمةمبة:

الطلبة أن تطور يف أساليب وآليات عملها شؤون  عمادة ن خاللاستطاعت اجلامعة وم

تلفة عرب بلورة مهامها وإدارتها؛ لتوفري مناخ علمي وتقايف ورياضي وفوب وتسعى وأنشطتها املخ

له إىل إتاحة الفرص أمام يفلبتها لتنمية مواهبهم وحتقيق دورهم يف بناء شخصية يفالبية خالن م

عمادة شؤون الطلبة بتشجيع املواهب الطالبية وتنميتها  بادرت ز. وقدمتوا نة ءو اإلبداع والتمي

 ىلستوى اجلامعة وخارجها تا  قق يفموع الطلبة املتميزين يف شتى اجملاالتب إضافة إعلى م

بنيها ورعايتها ألصحاب املواهب والعناصر ذات القدرات اخلاصة والبار ة يف اإلبداع ت

 تواجههم أتناء ممارستهم .واياتهم املختلفة.ات قد ي صعوبواالبتكارب والعمل على تذليل أ

واهب الطالبية اليت تنوعت ما بني املواهب الرياضية كألعاب العديد من امل وتتابع العمادة

تعليق الرياضيب والتنس األرضيب وتنس الطاولةب والسباحةب والشطرنجب الو القوىب

لطائرةب وكرة اليدب كذلن لكرة الةب واوالكاراتيهب واملالكمةب وكرة القدمب وكرة الس

الزجل الشعيبب والشعرب والعزف والغناءب والتمثيلب املواهب الفنية كالدبكةب والرابب و

واهب اإلبداعية كفن كتابة اخلايفرةب والقصةب واملقالةب ملا واملسرعب إضافة إىل العديد من

الرسمب وسرعة ريزب ووالتط والنثرب ومهارات اخلطابة واإللقاءب والتصوير الفوتوغرايفب

 لعربيب وغريها من املواهب. البديهةب وتالوة القرآن ورويد ب وفنون اخلط ا

ملحدالتملتك  املالطلبةملاملتدمقة:

اجلامعة بالطلبة املتفوقني وتكرميهمب وحتفيزا  لزمالئهم ودفعهم ءو انطالقا  من اهتمام 

 الفروع التعليمية كافة تنظم ها يفقسامأ ن عمادة شؤون الطلبة ومن خاللإالتحصيل العاليب ف

العتماد املنح .م حتت مسمى "حفل تكريم املتفوقني"ب وجيري  حفال  تكرمييا  .ؤالء الطلبة

حد األنشطة العامة اليت ألية موحدة لفروع اجلامعة كافة؛ فهو آول ضمن صبغة هذا احلف

بي واملساهمة يف م الطالع اجلسفاعل مىل  يادة مساحة التإتنظمها عمادة شؤون الطلبةب ا.ادفة 

 صقل شخصية الطالب وتنميتها.

ملطلبةملذ يملاإلعاقةةملال عا 

بشكل دؤوب إىل توفري البيئة أولت اجلامعة إهتماما  بهذ  الفئة من الطلبةب إذ تسعى و

اجلامعية واألكادميية األمثل .مب حيث تنوعت خدماتها وإجراءاتها بالبدء بتسهيل مهمة التحاأ 

ض بشكل سنوي امعةب وتقديم املنح الدراسية واملساعدات املالية والقروئة باجلذ  الفه
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والتعييناتب  لتشجيعهم على إكمال دراستهمب وتوفري )اخلطط الدراسيةب واملقرراتب

 .واالمتحاناتب واللقاءات مع أعضاء هيئة التدريس( املناسبة ألوضاعهم

وفني يف فروع اجلامعة )رام باملكفخاصة  ( كتبــرات حاســوب5كما وفرت اجلامعة )

سب وجننيب وغزة(ب جمهزة اواسـيب وبرامـج خاصــة بهذ  الفئةب اهلل والبريةب واخلليلب ونابل

 وتوفري هذ  املختربات للطلبة واجملتمع احمللي يف فروعها التعليمية كافة. وتطمح إىل رهيز

مل عا ةمل تك  املالطلبةمل اخل جيةملاملتميو ن

ممن مثلوا من خالل العمادة حفال  تكرمييا  للطلبة واخلرجيني املتميزين  ةعاجلامتنظم 

ب وحصلوا على مراتب عليا ليةاجلامعة وأنفسهم يف العديد من احملافل واملسابقات احمللية والدو

يف مشاركاتهم وإجنا اتهمب أو حصلوا على براءات اخرتاع ملشاريع تقدموا بهاب من اجلهات ذات 

 اص.االختص

ا ملاجلامعاتملياتملاجملل ملالع بيملللتد  بمل االبداعملالطالبيملاملربثقملعنملاحتالفع

لع بية: ملا

لس العربي الحتاد اجلامعات تشارك اجلامعة من خالل عمادة شؤون الطلبة يف أنشطة اجمل

العربية وفعالياته ضمن  ورينب فكان األول املشاركة يف أنشطة اجمللس لتبادل فرص 

يف  عربية والذي أتاحت من خالله فرص التدريب العملي لطلبتهاعات الاجلام التدريب ما بني

مهاراتهم  األقطار العربية تا يتوافق مع ختصصاتهم وبراجمهم األكادمييةب بهدف تطوير

ىل إسهامها يف رفع مستوى التبادل املعريف والثقايف بني الطلبة الفلسطينيني إضافة إوخرباتهمب 

من  ملستضيفة لعروض التدريبب وبناء عالقة إجيابية مع العديدربية اات العونظرائهم يف اجلامع

بداعيةب الطالبية اإل ما احملور الثاني فهو مشاركة اجلامعة يف امللتقياتأاجلامعات العربية. 

مب معز ة باملشاركات اإلبداعية والبحثية اليت 2011واليت كانت أوىل مشاركاتها منذ العام 

 ت.وىل يف هذ  املشاركامعة لسنوات متتالية على املراتب األت اجلاإذ حصليقدمها الطلبةب 

 

ومنهجي من خالل  جراءات حتكيم علمين البحوث املشاركة ختضع إلأىل إشارة وردر اإل

جلان حتكيم متخصصة من أساتذة اجلامعات العربيةب وعرب مراحل متتالية يقوم الطالب يف 

( جامعة 90كثر من )أب ويشارك يف هذا امللتقى شتهاومناق مام اللجنةأنهايتها بعرض البحث 

 قطار كافةب ومن بينها معظم اجلامعات الفلسطينية.من األ عربية سنويا 

مل
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ملاحملمسبة:األنظمةمل

ملنبذةملعنملاألنظمةملاحملمسبة:

تدير العمادة عملها اليومي باالستناد إىل العديد من األنظمة احملوسبةب ومنها األنظمة 

 اآلتية 

  بوابة "خرجيو اجلامعة"  نينظام متابعة اخلرجي .1

توحة وفلسفتها يف إدارة ومتابعة اخلرجينيب ويف ظل انطالقا  من رؤية جامعة القدس املف

يف التطور التكنولوجي الكبري الذي يشهد  العصر احلديثب كانت اجلامعة الرائدة والسباقة 

ا   وسبا  .ذا الغرض وير نظام  وسب إلدارة خرجييها ومتابعتهمب إذ نتلن نظاماء وتطإنش

لكرتوني الرئيسب وتقدم العديد من اخلدمات ضمن بوابة "خرجيو اجلامعة" على املوقع اإل

املتميزة للخرجينيب من اإلعالن عن الدورات التدريبية املتخصصةب والوظائف الشاغرة يف 

عديد من الدراسات العليا يف جمال املاجستري والدكتورا ب ونشر ال ب ومنححملليةالسوأ ا

 لوعي لدى خرجيي اجلامعة.املقاالت والدراسات اليت تسهم إسهاما  فاعال  يف  يادة ا
وتقوم وحدة متابعة اخلرجيني بتحديث بيانات التواصل مع خرجيي اجلامعة بشكل دؤوب 

ميكنه من حتديث بياناته والدخول ايث  خريجب ومستمر من خالل حساب كصص لكل

ة" واالستفادة من اخلدمات املقدمةب وإصدار كشوفات بيانات إىل بوابة "خرجيو اجلامع

 ومعلومات التواصل معهمب وإرسا.ا ملؤسسات اجملتمع عند الطلب للمساهمة يف توفري اخلرجيني

وسب تقوم الوحدة ام احملل النظفرص عمل دائمة أو جزئية أو فرص تدريبية .م. ومن خال

ت اخلرجيني وأعدادهم للجهات ذات االختصاص بإصدار العديد من التقارير حول إحصائيا

 وأصحاب القرار.

ر النظام احملوسب العديد من اخلدمات املميزة يف جمال متابعة أعمال منسقي كما يوف

 ومراسلتها.معها  لتواصلمتابعة اخلرجيني يف الفروعب ودليل متكامل للمؤسسات وبيانات ا

الطالبية الالمنهجية  .2 األنشطة   نظام 

ما يندرج الطالبية نظاما  خاصا  باألنشطة الطالبية الالمنهجية و م األنشطةاستحدث قس

ضمن مسؤولياته اخلاصة كاملصروفات املالية اخلاصة تجالس الطلبةب وأعضاء جمالس 

التطوعيب وشكاوى الطلبة  والعملسرىب الطلبةب واملواهب الطالبيةب وذوي اإلعاقةب واأل

ملية األنشطة الطالبية وإدارتها يف فروع اجلامعة كافةب ومقرتحاتهم ا.ادفة إىل تنظيم ع

 لى املعلومات بدقةب وأسرع وقت ممكن.واحلصول ع

https://alumni.qou.edu/indexPage.do
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 نظام املنح واملساعدات املالية والقروض  .3

ل توفري نظام من خاليذهاب دأبت عمادة شؤون الطلبة على إدارة هذ  املنح ومتابعة تنف

 يةب وأوجدت آليات ومعايري تضبط هذ  املساعدات.خلية واخلارجللمنح واملساعدات املالية الدا
تطوير هذ  اآلليات للتوافق مع آليات اجلودةب من خالل ضبطها تجموعة  وحرصت العمادة على

ح الرتش يفلبات من األنظمة والقوانني اخلاصة بكل منحةب وحوسبتها ابتداء من تعبئة

شكل إلكرتوني. وتستند عملية اختيار اإللكرتونية وما يتبعها من اختيار الطلبة املستفيدين ب

ايري أساسية حتدد من خال.ا مدى حاجة الطالب املرشح الطلبة املستفيدين إىل عدة مع

شح ب املرلالستفادة منها؛ وحتدد الدرجة اخلاصة بكل معيار وفقا  للمعلومات اليت عبأها الطال

ساسيا   دد من خالله حصول االستبانة اإللكرتونيةب وتعد نتيجة هذ  املعايري شريفا  أيف 

ال. أما يف منحة صندوأ الطالب احملتاج فتعد نتائج تلن الطالب على منحيت األخوة واأل واج أم 

هذا  يستكملاملعايري اسرتشادية تساعد جلنة املسح االجتماعي يف اختيار الطلبة املستفيدين. و

شرة لعّينة من الطلبة املرشحني جلهد بعملية مسح ميداني دقيق من خالل  يارات ميدانية مباا

يف االستبانةب كما يساعد النظام احملوسب موظفي أقسام للتأكد من صحة املعلومات املعبأة 

 املختلفة بسرعة ودقة.شؤون الطلبة على استخراج تقارير املنح 

ا .4 متابعة شكاوى  اواقرتالطلبة نظام   حملوسب  حاتهم 

  هذ  طلبة والوقوف على درجة الرضا لديهم رامن منطلق الشفافية يف تقديم اخلدمات لل

جههم من معوقات أو مشكالتب حرصت عمادة شؤون الطلبة على توفري اخلدماتب وما قد يوا

ب ملاليةيةب واخدمة تقديم الشكوى من الطالب يف جماالت اخلدمة كافة  األكادمييةب واإلدار

وى عرب البوابة األكادمييةب وضمن ويف العديد من احلاالتب ايث يتسنى للطالب تقديم الشك

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

 الطلبةمطلبه إذا كان ذلن حقا  من حقوقه. وتهدف هذ  اخلدمة إىل ضبط ومتابعة شكاوى 

واملراكز الدراسية كافةب  همب والعمل على حتقيق متطلباتهم وحل مشكالتهم يف الفروعوآرائ

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

كل ذلن ضمن إيفار منظمب ووفقا  ل سس واملناهج العلمية السليمة اليت تنسجم والواقع 

( 2006/2007ةب فهي خدمة استحدتت مع بداية الفصل األول من العام )للجامعادميي األك

يف أعداد الطلبةب وما يفرضه هذا الواقع انطالقا  من واقع اتساع رقعة اجلامعة والزيادة املطردة 

من حتديات ومسؤوليات على اجلامعة ويفواقمها املختلفة وكذلن على الطلبةب وهي تشمل 

ستلزمات والشكاوى اليت يرغب الطالب بإيصا.ا لذوي ات واململقرتح يع اآلراء وا

 العملية تصاصب من أجل الرقي بالواقع الطالبي واألكادميي على حد سواءب وسرياالخ
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التعليمية كما ينبغي .ا أن تكونب وعدم اإلغفال أو التغاضي عن أي من احليثيات اليت تواجه 

 الطلبة.

التطوعي  .5 العمل   نظام 

تخرج الطلبة بدون ر جملس اجلامعة باعتماد "العمل التطوعي" متطلبا  إجباريا  لارا  لقتنفيذ

( ساعة عمل جمتمعي خالل فرتة 50)ساعات معتمدةب الذي ينفذ فيه الطالب ما جمموعه 

وجود  يف اجلامعةب ضمن آليات وإجراءات وضعت لتنفيذ الساعات املطلوبة من العمل التطوعيب 

العمل  فيذ العمل التطوعي من قبل الطلبةب وتضمن توضيحا  لنظامبعة تنب ملتابو برنامج  وس

لتسجيل االمتحاناتب وتشرف التطوعيب وإجراءاتهب وشرو  تنفيذ ب وربطه بنظام القبول وا

عليه وتدير  عمادة شؤون الطلبة من خالل أقسامها يف الفروع التعليمية. ويبدأ تنفيذ العمل 

الطلبة عن العمل التطوعي املطلوب عرب النظام احملوسب  م شؤونن أقساالتطوعي من خالل إعال

به من خالل حسابه  سواء  أكان العمل التطوعي داخل اجلامعةب أم خارجهاب ليسجل الطالب

عرب البوابة األكادمييةب ليتم استخراج قوائم الطلبة املسجلني والتقارير الال مة لتنفيذ العمل 

بعد تنفيذ العمل املطلوب اسب التقارير الواردة  طلوبةبات املالتطوعيب واحتساب الساع

إىل ملف الطلبة لدى  الطلبة املتطوعنيب وإدخال هذ  الساعات دوريا  التقوميي ألداء راءواإلج

 عمادة القبول والتسجيل واالمتحانات.

التابع لو ارة التعل .6 متابعة اخلرجيني  لمي الي وايم العنظام  الع حث   Graduateلب
Tracking System (GTS)  

ما  ملتابعة تعليم العالي والبحث العلميب وتنحة من البنن الدوليب نظا ارة الأنشأت و

(ب الذي يقوم على نشر تالث استبانات ويفنية GTSاخلرجيني يف مؤسسات التعليم العالي )

تخرجب واستبانة أرباب العمل(ب وذلن بعد النة مع )استبانة يف مرحلة ما قبل التخرجب واستبا

من خرجيي مؤسسات التعليم العالي وأرباب العملب من أجل حتليلها للحصول على بيانات 

عداد التقارير الال مة على مستوى اجلامعات والكليات واألقسامب ما يساعد صناع القرار وإ

الربامج األكادميية اليت حث يف ب والبعلى تطوير الربامج الدراسيةب ورسم اخلطط املستقبلية

اخلرجينيب وتطوير مهارتهم وقدراتهم تا يتناسب مع  اتارها الطلبةب وحتليل خصائص

لعمل والفرص املهنية املطلوبةب وتقوية قدرات و ارة التعليم العالي والبحث متطلبات سوأ ا

دام املعلومات اليت واستخ لى  عالعلمي وا.يئة الويفنية لالعتماد واجلودة يف التعليم العالي ع

ندة عملية صياغة السياسات وتنفيذهاب ورصد عملية رمعها مؤسسات التعليم العالي ملسا

 املؤسسات من برامج التعليم العالي إىل سوأ العمل. انتقال خرجيي هذ 

http://gts.qou.edu/
http://gts.qou.edu/
http://gts.qou.edu/
http://gts.qou.edu/
http://gts.qou.edu/
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الدراسات املسحية لقياس رضا املشغلني عن خرجيي اجلامعة   .7  نظام 

قياس رضا املشغلني عن خرجيي اجلامعةب  وسبا  لظاما  طلبة ناستحدتت عمادة شؤون ال

ء خرجييهاب اشيا  مع خططها اإلسرتاتيجيةب بهدف قياس درجة الرضا لديهم عن أداوذلن ن

واقرتاحاتهم لتحقيق رسالة اجلامعة املتمثلة يف إعداد خرجيني مؤهلني لتلبية حاجات اجملتمعب 

قليميب واإلسهام الفاعل واملتميز يف جمال البحث ي واإلاحملل قادرين على املنافسة يف سوأ العمل

وتدريبية على وفق  ب وبناء القدرات التقنية والبشريةب من خالل تقديم برامج تعليميةالعلمّي

أفضل ممارسات التعليم املفتوع وأساليب التعليم املدمجب وتعزيز بيئة البحث العلمّي يف إيفار من 

وتبادل اخلربات مع األيفراف املعنية كافةب مع مراعاة  لشراكةاون واالتفاعل اجملتمعي والتع

صة باملؤسسات املوجودة على حدث معايري اجلودة والتميزب إضافة إىل إتراء قاعدة البيانات اخلاأ

 النظام احملوسب اخلاص تتابعة اخلرجيني.

 نظام قياس رضا الطلبة   .8

ت املقدمة لطلبة اخلدماحتسني ضمن سعي عمادة شؤون الطلبة الدؤوبب لتطوير و

جيةب وحتقيقا  لرسالتها يف توفري خدمات متكاملة يا  مع خططها اإلسرتاتياجلامعةب وناش

ل إىل مستوى مناسب من التكيف والدافعية واالنتماءب وإعطاء األولوية للدور للطلبةب يف الوصو

 الوقائي والنمائي ضمن آلية عمل متطورة ومتجددة.
سبا  لقياس رضا الطلبة عن اخلدمات املقدمة للطلبة وما   دة نظاإستحدتت العما

مب والتقويم واإلمتحاناتب امعةب يف العديد من اجملاالت منها )البنية التحتية ومصادر التعلباجل

والشؤون األكادمييةب وشؤون الطلبةب وشؤون التسجيلب والشؤون املالية(ب إذ إن التغذية 

ةب إذ سيستفاد منها يف تقويم السياسات واخلدمات األهميغاية  الراجعة من قبل الطلبة يف

خالل مسريتهم ة .مب ونكني اجلهات ذات العالفة باجلامعة من تلبية احتياجاتهم املقدم

التعليميةب وتوفري البيئة التعليمية األمثل .مب إنطالقا  من تعزيز جوانب القوة وحتديد اجلوانب 

 ير.اليت ااجة إىل حتسني وتطو

  ملالطلبة:الجم

 :القط ي(اجملل ملجمل ملطلبةملجامعةملالقدسملاملدتمحةمل 

( 11وعدد أعضائه )على هيئة نثيلية لطلبة جامعة القدس املفتوحة يف فلسطنيب أهو 

عضوا ب منتخبني من بني هيئة رؤساء اجملالس احملليةب وهو ا.يئة املخولة ملتابعة عمل جمالس 

 الطلبة احمللية وواجباتها.
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 لطلبةملالقط يملمن:ل ملاكمنملجمت 

 رئيس اجمللس. .1

 .مني السر"أنائب الرئيس"  .2

 منسق اللجنة املالية. .3

 منسق اللجنة الثقافية. .4

 نية.منسق اللجنة الف .5

 منسق العالقات العامة. .6

 منسق الشؤون األكادميية )التخصصات(. .7

 منسق اللجنة االجتماعية. .8

 منسق اللجنة الرياضية. .9

 منسق جلنة النشايفات. .10

 اإلعالمية.ة جنالل منسق .11

 :املدتمحة دسالق جلامعة القط ي الطلبة جمل   عم  تشكي  آلية

لزه  يكون رئيس جملس يفلبة جامعة القدس املفتوحزة القطزري .1 منسزقا  عامزا  للمجلزس وال  زق 

 جراء.إو أي قرار فرديب وتؤخذ القرارات فيه باألغلبية البسيطة يف أي قضية أاختاذ 

خزززاب  .2 لززس باالنت شززكل اجمل حلززر اي شزززرا ئززة ا ملبا عزززدد مززن هي يززة و جملزززالس احملل سززاء ا ملزززؤنر لرؤ

 .( عضوا 81جملالس احمللية املنتخبة حسب هذا الدستورب وعدد  )أعضاء ا

 ررى موا نة جملس الطلبة القطري حسب اآللية املعمول بها يف اجلامعة. .3

طززز .4 لزززس الق خزززب يف اجمل نزززة املنت سزززق اللج مزززن من طزززري  بزززة الق لزززس الطل جلزززان جم شزززكل  ريب تت

 املختلفة للجامعة.للجان املعنية احمللية من منسقي تلن اللجان يف الفروع ضوية اوع

 فتوحة.اجتماعات هيئة مؤنر يفلبة جامعة القدس امل .5

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

 ذا حضر  )النصف+ واحد(.إيكون االجتماع قانونيا   •

اجلامعة لشؤون الطلبةب ويساعد  رئيس رئيس  مساعد ملؤنريرأس اجتماع هيئة ا •

 ضريية لإلشراف على انتخابات اجمللس القطري.اللجنة التح

يس اجلامعة لشؤون الطلبة تبليغ أعضاء املؤنر عن مكان يتوىل مساعد رئ •

 االجتماع و مانهب وذلن قبل أسبوع من موعد .

مل

مل
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ملجمل ملالطلبةملاحمللي:

ام الذي يتشكل من ا.يئات الطالبية كافةب يكل العزلة ا.لي تنيعد جملس الطلبة احمل

و أصالحيات لكل هيئة عن تالحم هذ  ا.يئات وترابطها مع بعضها من خالل معيار ال معربا 

جلنةب معيار يعمل على ترتيب النشايفات الطالبية وتنظيمها ودفعها باستمرار ءو الرقي 

 والرفعة.

ملمهامملجمال ملاحتا ملالطلبة:

 ية لطلبة يف جامعة القدس املفتوحة باملهام واملسؤوليات اآلتجملس ايضطلع 

 تعزيز قاعدة املشاركة الطالبية يف صنع القرارات. .1

 بري الدقيق عن مصام الطلبة واإلسهام يف حلها وفق منهج سليم.التع .2

 راء واملعتقدات.تعميق روع الدميقرايفية يف التعامل واحرتام تعدد اآل .3

 ة.والقدرات الثقافية والعلمية والفنية والرياضية لدى الطلبواهب ية املاكتشاف وتنم .4

عزززةب واإل .5 بززززة اجلام نزززد يفل لززززوعي ع سزززتوى ا فزززع م نزززاء ر سززززؤولة سززززهام يف ب لزززب امل صززززية الطا شخ

 واملستقلة.

يزززة  .6 سزززات الويفن هزززد واملؤس عزززات واملعا مززع اجلام شزززرتكة  شزززايفات امل يزززادة الن قزززات و  يززق العال توت

 املختلفة.

 شعار الطالب بانتمائزه ملؤسسزة حتزرص علزى مصزاحلهإمعةب وجلاالب واني الطتعزيز العالقة ب .7

 وقضايا .

 طوير .تنمية مفهوم التكامل االجتماعي بني الطلبة وت .8

مززة  .9 ئزات واملؤسسزات األخزرىب ايزث ال تتعزارض واألنظ تنظزيم العالقزات بزني الطلبزة وبزاقي ا.ي

 والقوانني املعمول بها داخل اجلامعة.

 

 
  دستور مجالس اتحاد الطلبة 

 

https://www.qou.edu/ar/stud_Affiars/pdf/stdCouncil_New.pdf
https://www.qou.edu/ar/stud_Affiars/pdf/stdCouncil_New.pdf
https://www.qou.edu/ar/stud_Affiars/pdf/stdCouncil_New.pdf
https://www.qou.edu/ar/stud_Affiars/pdf/stdCouncil_New.pdf
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 اتصل بنا

 األوللطابق العنوان  مكاتب اإلدارة العامة/  افظة رام اهلل والبرية/ البالوع/ ا

تف   2426167 2 972+ ها

 2426168 2 972+ فاكس 

 (1804) د صندوأ بري

 saffairs@qou.edu :بريد إلكرتوني
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