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 . عمادة شؤون الطلبة4

 مكتب مس اد الرئي  لشؤ ن الطلب 

 نبذ : 

لبة تها وخدمات الطمسؤوليابة ولطليشرف املكتب مباشرة على مهمات عمادة شؤون ا

 م كافة.ياهضاقجماالت  واخلرجيني يف فروع اجلامعة،  م متابعة

 الرؤي :

 يفيت تسهم يف تكدمات الاخل ملفر كارعاية شاملة وعصرية لشؤون الطلبة، وتوا

 الطلبة وحتسني أدائهم يف كل اجملاالت.

 الرس ل :

اسبة تراعي توفري بيئة من ا يضمنة، مبامعمتابعة شؤون الطلبة وخدمات اخلرجيني يف اجل

 دمة هلم.مات املقخلدن ا رضا الطلبة عإجراءات اجلودة، وتسهم يف حتسني

 القيم:

 .الوالء واالنتماء للجامعة 

 .التعاون والعمل اجلماعي 

 .التميز يف األداء واخلدمات 

 .الشفافية واملساواة 

 .استمرارية التطور والتحسني 

 .تطويع التكنولوجيا خلدمة الطلبة واجلامعة 

 اإلبداع واالبتكار 

 الد ر  امله  ت:

  م.حتياجاتهاهم واشؤون الطلبة يف اجلامعة وقضايمتابعة رعاية 

   ة اقمهةةا املركزيةةاتهةةا وتومكون اإلشةةراف علةةى عمةةل عمةةادة شةةؤون الطلبةةة مةةن خةةالل

 والفرعية.

 جها.معة وخاراجلا متثيل شؤون الطلبة يف اجملالس واللجان داخل 

 اإلشراف على رعاية شؤون اخلرجيني ومتابعتهم. 

 نشطتها اليت ختص الشؤون الطالبية وقضايا الطلبة.املشاركة يف فعاليات اجلامعة وأ 
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 ان الد    : حمل  موجو 

بعة الشؤون ة تهدف إىل متاي منظوم، وهارةهي حلقة الوصل الرئيسة ما بني الطالب واإلد

الطلبة يف  لى أقسام شؤونع، وتشرف افلحملاالطالبية والعمل على تنميتها وتفعيلها يف كل 

 كز الدراسية.الفروع التعليمية واملرا

ة، وذلك ضمن ملراكز الدراسييمية والتعلع اتشرف فنيًا على أقسام شؤون الطلبة يف الفرو

 ها.متطلبات مركزية املهام واملسؤوليات املنوتة ب

 الرؤي 

ة لتكيف والدافعيسب من امنا توىخدمات متكاملة للطلبة واخلرجيني، وحتقيق مس

 ورة ومتجددة.عمل متط ليةآن مائي ضمواالنتماء، وأولوية للدور الوقائي والن

 الرس ل 

رؤية تربوية وتقنية  ًا ونفسيًا وفقاجتماعيًا وبويرعاية الطلبة توال فرتة دراستهم علميًا وتر

تنمية مواهب  ىعلأيضًا  العملولشاملة، ة اودجواء املناسبة للطلبة ضمن متطلبات اجلتوفر األ

آلخر لشخصية اتكمال اجلانب بهدف اس عيةدااإلب الطلبة وممارسة نشاتاتهم، وإبراة تاقاتهم

 م جمتمعه ورقية.سؤولية يف تقدماًل للممتحوء، الطالب وإعداد  ليكون مواتنًا إجيابيًا ومعطا

 الد    : أئداف

 ها ، مندافتسعى عمادة شؤون الطلبة لتحقيق عدد من األه

 افها.توعية الطلبة بفلسفة اجلامعة ورسالتها وأهد 

  الجتماعي رشاد النفسي ادمات اإلقديم خاالحتياجات اإلرشادية للطلبة وتالوقوف على

 هلم.

 ها.ألنشطة وتوجيهعم هذ  اة، وداإلشراف على أوجه النشا  الطالبي الالمنهجي 

 خةل اجلامعةة أو   للطلبةة مةن دا   املقدمةة  املنحاإلشراف واملصادقة على املساعدات املالية و

 مل.ا بشكل كاخارجها وتطوير آليات العمل وحوسبته

  ها العمادة.ليت تقدما ختلفةاملاخلدمات الرتكيز على استعمال احلاسوب يف 

 بة هلم.ملناسمتابعة اخلرجيني وتقديم اخلدمات املمكنة وا 

 ر الفعةال مةع   لتواصةل املسةتم  ن خةالل ا يةًا مة  اإلسهام يف رفع مسعة اجلامعة إعالميًا وعمل

 اجملتمع احمللي واخلارجي.
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   ق مةةن أجةةل حتقيةة   الرعايةةة،وتنميةةة الطالةةب وتعهةةدها بالصةةقل وال  االهتمةةام بشخصةةية

 مستوى مناسب من التكيف والصحة النفسية.

   ن دقةةة مةةبيةةة والتأكةةد بةةات الطالنتخاتطةةوير آليةةة حموسةةبة ومتكاملةةة ملتابعةةة سةةري اال

 نتائجها وشفافيتها.

  ث يحبفعال ومهين،  تهم بشكلتروحاوتطوير آلية ملتابعة شكاوى الطلبة وقضاياهم

 تتسم هذ  اآللية بالشفافية واملهنية.

 ها مةن جهةة،   لعمةادة وأقسةام  ااصل بني للتو حوسبة األعمال اإلدارية، وتطوير آلية فعالة

 ومع اجملالس الطالبية من جهة أخرى.

 مه م الد    : 

 هميف حل مشكالت املساعدةاهم ورعاية شؤون الطلبة يف اجلامعة ومتابعة قضاي. 

 ة ت الطالبيةةاودعةةم النشةةات دميي،نشةةا  الطالبةةي غةةري األكةةا اإلشةةراف علةةى أوجةةه ال

 .املختلفة وتوجيهها

 لطالةب،  ان خالل صندوآ ملطالبية نح ااإلشراف واملصادقة على تقديم املساعدات وامل

 رى.واملنح واملساعدات الداخلية واخلارجية األخ

 ة.والرعاي تنميةاالهتمام بشخصية الطالب وتعهدها بالصقل وال 

  عتماد .ا حال يفعلى برنامج الرعاية الصحية للطلبة اإلشراف 

 لقطةري  اتشةكيل اجمللةس   و ،ختلفةي املاإلشراف على انتخابات جمالس الطلبة والنواد

 للطلبة.

 ًا.ويًا وأكادميييًا وتربة نفساإلسهام املباشر يف اإلرشاد والتوجيه للطلب 

 امعةة  ة يف جملةس اجل ون الطلبة يد شؤعضوية مساعد رئيس اجلامعة لشؤون الطلبة وعم

 ما.وكلة هلتات املومشاركته يف عيع النشا ،األكادميياجمللس و

  يةةةاملركز ة للجنةةةون الطلبةةيةةد شةةؤرئاسةةة مسةةاعد رئةةيس اجلامعةةة لشةةؤون الطلبةةة وعم 

 ختريج الطلبة. حفالتاملشرفة على 

 تمةع  ر مع اجمللتواصل املستمن خالل امليًا املساهمة يف رفع مسعة اجلامعة إعالميًا وعم

 احمللي واخلارجي.

    االت لطالبةي يف اجملة  اجلسةم ا   ختةص املشاركة يف عيع نشةاتات إدارة اجلامعةة الةيت

 املختلفة.

  ن سةةاء أقسةةام شةةؤو خةةالل رؤ نوي مةةنالسةة األنشةةطةالطالبيةةة وتقريةةر   األنشةةطةمتابعةةة

 الطلبة.

 اسة اجلامعة.الية ورئة املمتابعة القضايا الطالبية املالية مع الدائر 
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 ول علةةةى فةةةرص يف احلصةةة عدتهمة اخلةةةرجيني وتقةةةديم خةةةدمات التةةةدريب ومسةةةا متابعةةة

 التوظيف والدراسات العليا املتاحة.

 ملباشر.اسؤول أية أمور أخرى تكلف بها العمادة من قبل امل 

 : حدات ا     شؤ ن الطلب 

 .مساعد عميد شؤون الطلبة 

 .قسم املنح واملساعدات املالية والقروض 

 قسم األنشطة الطالبية. 

 .قسم متابعة اخلرجيني 

 .قسم اإلرشاد النفسي واالجتماعي 

 االسكرتاري. 

 .أقسام شؤون الطلبة يف الفروع 

 ئيكلي  الد    :

   ن لبةة وعميةد شةؤو   شةؤون الط معةة ل يكون على رأس هذ  اهليكلية مسةاعد رئةيس اجلا

 ة.ا للعمادرتاريالطلبة، باإلضافة إىل سكرترية تنفيذية، وسك

  اتهم هةامهم ومسةؤولي  مالعمةادة  وقسةام  لبةة، الةذي يتةابع مةع األ    مساعد عميد شةؤون الط

 لطلبة.د شؤون اوعمي حتت إشراف مساعد رئيس اجلامعة لشؤون الطلبة

    فيشةر ل فةرع، وهةو   كة لقسةم يف  ئةيس ا أقسام شؤون الطلبة يف الفةروع الةيت يرأسةها ر 

ن فةةرع، ومسةةؤول عةة بةةة يف الالطل بشةةكل مباشةةر علةةى عيةةع األنشةةطة واملهةةام لشةةؤون  

 ل اإلدارية.سب األصوادة حتقديم التقارير وامللفات املتخصصة إىل العم
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 :قسم األنشط  الطالبي  - اًلأ

األتر نشطة اجملالس وأتابعة بة مبلطليقوم قسم األنشطة الطالبية يف عمادة شؤون ا

لفصلية ملخصصات د املواةنات اة، وإعدااسيلدراالطالبية اليت تفرةها فروع اجلامعة ومراكزها 

 شكاوى الطلبة ك متابعةكذلوي، األنشطة جلميع اجملالس احمللية واجمللس القطر

اتات الطالبية، ا يتعلق بالنشساته فيممؤسي وواقرتاحاتهم، وإقامة عالقات مع اجملتمع احملل

لي ومؤسسات التعليم اجملتمع احمل فسهم ومعأن لبةيف تعزيز الروابط االجتماعية بني الط إسهامًا

كيفه مع املوقع ية قدراته، وتلب، وتنملطااية العالي يف الوتن واخلارج، هادفًة إىل صقل شخص

ع األجسام مجلسم الطالبي اال داخل لفعل االتعليمي، مبا يسهم يف تكامل األدوار والتواص

 داخل اجلامعة وخارجها.  األخرى

وتراعي عمادة شؤون الطلبة يف أنشطتها اجلوانب املعرفية والفكرية واألخالقية اليت 

حتتضن الطالب لضمان املشاركة الفعلية والفعالة جلميع الفعاليات لتحقيق الشخصية 

الرياضية، والثقافية، والفنية،  األنشطة ومشلت هذ  األنشطة املتكاملة، فتعددت

http://www.qou.edu/home/stud_Affiars/activites.jsp#collapse1
http://www.qou.edu/home/stud_Affiars/activites.jsp#collapse1
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=11686
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وقدراتهم واهتماماتهم  الطلبةواالجتماعية، والعلمية، وغريها، وتنوعت مبا يتفق مع رغبات 

والبحث عن دور مهم  ،حبسب إمكاناتهم املتاحة اليت تؤهلهم لالندماج يف احلياة بكل جوانبها

 يف التنمية والتطوير.

تبناها اجلامعة تإلنسانية اليت معية واجملتاية عى عمادة شؤون الطلبة إىل حتقيق املسؤولوتس

مع مؤسسات  كافل والتكاملقيق الت حتيفها من خالل العمل التطوعي والتعاوني، إسهامًا من

ا ينفعهم وينمي مبطاقات تلبتها ثمارًا لاستوة، اجملتمع الفلسطيين يف قطاعاته العامة واألهلي

هم املهارات بلسطيين، وإكسالشعب الفة لعامالوتنية واالنتماء فيهم خلدمة املصاحل ال رول

جتماعية تقدم ا فرص وخدمات يف توفري سهميماعي نهج تربوي واجت يف إتار اإلدارية والرتبوية، 

بة يف اإلجناة ندفاعية والرغواال تهماقال لطواالستثمار األمث ،بشكل توعي من هؤالء الطلبة

 نتماء.واال

 :املرح  املس ادات امل لي   القر ضقسم  -ث نيً 

للطلبة  ساعدات املاليةنح واملامل فريتو مهين إىلتسعى جامعة القدس املفتوحة بشكل 

، وخباصة يف ظل طلبةالذ  الفئة من تواجه ه ليتة ااحملتاجني يف اجلامعة، وتذليل العقبات املالي

بة على إدارة مادة شؤون الطلع حرصتا هن منو .الظروف الصعبة اليت مير بها شعبنا الفلسطيين

الية الداخلية املساعدات املللمنح و ظامنري هذ  املنح ومتابعة تنفيذها، وذلك من خالل توف

ر هذ  على تطوي ةالعماد وركزت ات،اعداملس آليات ومعايري تضبط هذ  ووضعتواخلارجية، 

والقوانني  من األنظمة وعةياغة جممص لالوذلك من خ ،اآلليات لتتوافق مع إجراءات اجلودة

الهما االجتماعي أو ني للمسحليتبآ اخلاصة بكل منحة وحوسبتها بشكل كامل، ومرورها

املنح واملساعدات  ة، ويقوم قسمرنية مباشيدات متستند إىل معايري حموسبة، والثانية إىل ةيارا

تها بشكل يضمن ارجية، وحوسبخلية واخللداانح املالية يف العمادة مبتابعة وتدقيق ملفات امل

 ة.وصول هذ  املنح للطلبة املستحقني بدقة وشفافي

 وهي  رئيسة، نواعأ ة تقسم املساعدات املقدمة إىل الطلبة إىل  ال

ة خارجيةةوجلامعةةة(، واةنةةة امف مةةن داخليةةة )تصةةر   وهةةي مةةنح دراسةةية   املةةنح واإلعفةةاءات  -

 .)تصرف من خارج مواةنة اجلامعة(

لي يف ت التعليم العاة مؤسساض تلب  وهي قروض دراسية مقدمة من صندوآ إقراالقروض -

د هةذ   ي، ويقةوم بتسةدي  اجلةامع  قسطه فلسطني، ويستفيد منها الطالب يف تسديد جزء من

 .أندوآ يف هذا الشرة الصنإدا مدة من قبلالقروض وفقًا لآللية احملددة واملعت

يوفر هذا النظام للطالب إمكانية تقسيط الرسوم املستحقة عليةه إىل قسةطني،    :التقسيط -

القسط الثاني قبل بداية الفصل الالحق   م يدفععملية التسجيل،  بدايةيسدد األول عند إذ 

http://www.qou.edu/home/stud_Affiars/grantsAid.jsp#collapse1
http://www.qou.edu/home/stud_Affiars/grantsAid.jsp#collapse1
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التقةدم ألي   يف املقسةط  مع حفظ حق الطالببشهر واحد من نهاية الفصل الدراسي نفسه، 

 مساعدة خارجية لتسديد قسطه الثاني.
  ىل قسمنيإمعة جلااوتقسم املنح واإلعفاءات املقدمة للطلبة يف 

جلامعة، وختضع هذ   من ميزانية احملتاجنيبة الطللوهي املنح املقدمة  أواًل  املنح الداخلية 

منحة صندوآ  ملنح اآلتية )انها ، ومنحةل ماملنح جملموعة من الشرو  واملعايري اخلاصة بك

الشهداء، منحة  أبناء وةوجات وآ، منحةلتفانح الطالب احملتاج، منح األخوة، منحة األةواج، م

 الداخلية األخرى.  ريها من املنحاقة(، وغإلعاوي مرضى الثالسيميا واهليموفيليا، منحة الطلبة ذ

زانية اجلامعة، وتقدم جني من خارج ميحملتاا طلبةلل وهي املنح املقدمة  انيَا  املنح اخلارجية 

 اليت شرو  واملعايريلل ل منهاكع ختضهذ  املنح من جهات ومؤسسات داخلية وخارجية، و

نحة اللجنة القطرية واحملررين، م ل األسرىأهيتحة تضعها اجلهة املاءة. ومن أهم هذ  املنح ) من

ها من املنح ملقدسة(، وغريألراضي ال دةتحالدائمة لدعم القدس، منحة اجلمعية اخلريية امل

 األخرى.

 ملزيد من املعلومات يف الرابط األتي  

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

ها يف بلعامة املعمول األنظمة من اضلبة للط والقروض والتقسيطاملنح واالعفاءات تقدم 

  ة، وهي كاآلتياملفتوح قدسال مؤسسات التعليم العالي الفلسطيين ومنها جامعة

تسةةديد خارجيةةة أخةةرى ل مسةةاعدة م أليإذا مةةارس الطالةةب نظةةام التقسةةيط فيجةةوة لةةه التقةةد  .1

 قسطه الثاني.

لسةلوكية  أو ا ،%(60قةل مةن   أاملعةدل  يةة ) كادميال يستفيد الطالب الواقع حتت العقوبةة األ  .2

 اعدة.ي رشح فيه للمساسي الذالدر إذا كانت العقوبة سارية يف الفصل ،من أي منها

نحةة أبنةاء   مت إال يف حالةة  ملسةاعدا اهةذ    ال يستفيد الطالب املستجد )فصل أول( من أي مةن  .3

املني منحة أبناء العة ومناء، لس األجممنحة عضو جملس اجلامعة، ومنحة عضو والشهداء، 

 يف اجلامعة وةوجاتهم، أو أي منحة خارجية.

حةةال  راسةةي واحةةد، ويف فصةةل ديف تنيداخليةةال جيةةوة أن جيمةةع الطالةةب بةةني أي مسةةاعدتني   .4

مةةن  دراسةةية املقدمةةةرسةةوم الروض القةةحةةداهما، باسةةتثناء إحصةةول ذلةةك خيةةري الطالةةب بةةني 

وضةةةًا ك باعتبارهةةةا قر، وذلةةةمةةةيلعلث االتعلةةةيم العةةةالي والبحةةة صةةةندوآ اإلقةةةراض يف وةارة  

 .قبل الصندوآ ددة مند احمليستوجب على الطالب سدادها وفقًا آللية التسدي

ة، رشةةح فيةةه للمنحةة  صةةل الةةذي الفال يسةةتفيد مةةن هةةذ  املسةةاعدات أي تالةةب اسةةتنكف يف   .5

 ملاءة.خلاصة باجلهة الشرو  الملنح ختضع هذ  ا إذ ،ويستثنى من ذلك املنح اخلارجية

http://www.qou.edu/arabic/studentsAffiars/pdfFiles/helpMechanism.pdf
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، أو أي رسةوم  ةلسةاعات املكتبية  رسةوم ا  تغطةي  لداخلية املقدمة من مواةنة اجلامعةة ال املنح ا .6

 غري رسوم الساعات املسجلة.

ن هةذ   مة الطلبةة عةن أي    سةم شةؤون  ئةيس ق رجيب اإلعالن للطلبة من قبل اإلدارة ومةن خةالل    .7

ة ح أنفسةهم، إضةةاف ني ترشةةيلةراغب لوقبةل مةةدة كافيةة ليتسةةنى    ،املسةاعدات بشةكل واضةةح  

 ن عنها على صفحة اجلامعة الرئيسة.لإلعال

اسةةي بعةةد ع/ املركةةز الدررة الفةةرل إداترفةةع الرتشةةيحات إىل عمةةادة شةةؤون الطلبةةة مةةن خةةال  .8

ا مةن خةالل   لبةة ممةثاًل فيهة   لةس الط ون جمالةيت يكة   ،اعتمادها وتوقيعها من اللجنة املختصةة 

 منسق اللجنة االجتماعية أو من ينوب عنه.

ب، ويف للطال مبلغ نقدي تقدم كوالسوم فة بإعفاء من الراملساعدات بأشكاهلا كا تقدم  .9

لقةادم  لتسةجيل للفصةل ا  لمستفيد صد للحال وصول طصصاتها بعد انتهاء مدة التسجيل تر

ع/ املركز، وال اسبة يف الفرقسم احمل رة عنويتم إفادته بو يقة مالية رمسية تثبت حقه صاد

فيد قبةل فةرتة   عةة وتطةرل للمسةت   ن اجلامقةدم مة  تتنطبق آلية الرتصيد على املنح الداخلية اليت 

 ..(.داء ...الشه التسجيل، مثل  )منحة األخوة، األةواج، وأبناء

ف الطالب املالي على إدخاهلا إىل مللطلبة بدمة لترصد املبالغ اخلاصة باملساعدات املالية املق .10

ن اجلهةة  مة دة عتماد املساعي بعد اجتماعذلك من خالل الباحث اال وينفذالنظام احملوسب، 

 املعنية.

وبنةاًء علةى    ادميي يف حينةه، عه األكة لةى وضة  عمينح الطالب املساعدة املالية املخصصةة بنةاًء    .11

 وضعه القائم.

ل مةةن ال تطبةةق بةةأي حةةا والثةةاني وألول هةةذ  املسةةاعدات يكةةون العمةةل بهةةا خةةالل الفصةةلني ا   .12

سةتثنى منهةا   ن الةيت ي احملةرري ألسرى واأهيل تباستثناء منحة  ،األحوال خالل الدورة الصيفية

أن تكةون   اجلهةة املاءةة   خالهلةا  رت  مةن بعض املنح اخلارجية اليت تشة ومساهمة اجلامعة، 

لةرئيس   لطلةب بشةكل رمسةي   ع هةذا ا يرفة  ذإإفادة الطلبة مةن املنحةة علةى الةدورة الصةيفية،      

 نية.وع املعالفر اجلامعة ألخذ املوافقة واإلعتماد وتعميمه على

 فادة من هذ  املنح؟كيف ميكن للطالب اإلست

 ح أواَل  تريقة الرتشح لالستفادة من هذ  املن

، متابعة اإلعالنات اخلاصة بالرتشح املنح لنظاميتوجب على الطالب الذي يرغب بالرتشح  

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

املركز الدراسي الذي يلتحق به،  /م شؤون الطلبة يف الفرعلذلك، ومن  م عليه مراجعة قس

اخلاص باملنحة مع ضرورة إرفاآ األوراآ الثبوتية الالةمة اليت  تلب الرتشح اإللكرتونيوتعبئة 

 .تؤكد صحة البيانات املدرجة يف الطلب
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 كيفية إختيار الطلبة املستفيدين    انيَا

بة بتدقيق قسم شؤون الطل ماعي يفالجتاحث الباحتدد قوائم الطلبة املستفيدين بعد قيام 

ذ  الطلبات الل استعراض هذلك من خو، شحنيتلبات الرتشح اإللكرتوني اخلاصة بالطلبة املر

ت املالية، نح واملساعداخلاص باملب اوسلكرتونية حبسب نوع كل منحة عرب النظام احملاإل

وراآ الثبوتية األومقارنتها ب كرتونية،إللارة والتأكد من صحة املعلومات املدرجة يف االستما

ذلك من خالل واملستفيدين،  د الطلبةحديبت اليت يرفقها الطالب، حيث يقوم النظام احملوسب

املرشح من  إفادة الطالب إمكانية دد حتجمموعة من معايري احلاجة املدروسة بعناية اليت

دها الباحث ويقوم بع .لطالباا رشح هلتيت ال عدمها، وذلك بناًء على الشرو  اخلاصة باملنحة

 ن.لبة املستفيديائية للطلنهة ايشمل القائم ،لكرتونيإاالجتماعي بإصدار تقرير 

 ح ملناتريقة إفادة الطلبة املستفيدين من    الثًا

لب ني اخلاص بالطاإللكرتواب احلسيقوم الباحث االجتماعي بإدخال املنحة على ا

ى حساب الطالب تظهر عل  مية، ات املالاعدسص باملنح واملاملستفيد على النظام احملوسب اخلا

إشعار الدفع  سخة مطبوعة منستخراج نبا ور لكرتوني على البوابة األكادميية، ليقوم بداإل

 .جراءات اخلاصة بعملية التسجيلاإل واستكمال

 امعة ا اجلدمهأنواع املنح و املساعدات الداخلية اليت تق 

 اج منحة صندوآ الطالب احملت .1

ها تعة لطلب تقدمها اجلاملية اليتلداخح اتعد منحة صندوآ الطالب احملتاج من أهم املن

ىل إ ةنح( تالب سنويًا، وتقسم هذ  امل,00014يستفيد من هذ  ما ال يقل عن ) إذاحملتاجني، 

 هي كاآلتي ،  الث فئات

 .( ساعات معتمدة9الفئة األوىل  وتغطي رسوم ) -

 ( ساعات معتمدة.6وم )الفئة الثانية  وتغطي رس -

 ( ساعات معتمدة.4الفئة الثالثة  وتغطي رسوم ) -

وقد أولت عمادة شؤون الطلبة هلذ  املنحة اهتمامًا خاصًا، وذلك خلصوصية هذ  املنحة 

ختضع فقط  وباعتبارهاباعتبارها مفتوحة أمام عيع الطلبة الذين يرغبون بالرتشح هلا، 

فقد قام قسم املنح  ،ملالية، وتتوجيًا هلذا االهتمامللشرو  العامة للمنح واملساعدات ا

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

واالتصاالت يف اجلامعة بإعداد نظام مسح إلكرتوني طصص هلذا الشأن، حيث يفرغ من 

مدروسة بعناية، حتدد من خالله قوائم الطلبة خالله استمارات املنحة، وفقًا ملعايري حمددة و
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لكرتوني، وذلك استنادًا إىل البيانات املدخلة من إاملستفيدين وقيمة اإلفادة لكل منهم بشكل 

يعد هذا التقرير مؤشرًا حقيقيًا يساهم يف حتديد  إذقبل الطالب املرشح يف استمارة املنحة، 

 الطلبة احملتاجني هلذ  املنحة.

ن مستمارات، وذلك هذ  االباصة اخل اآللية بالتقصي عن صحة البياناتوتكتمل هذ  

 يقوم بها باحث اليت ،املرشحني ن الطلبةمية وائخالل عملية املسح امليداني احلقيقي لعينات عش

تهم هلذ  جاحوالتأكد من  ،دياجتماعي متخصص بهدف الوقوف على وضعهم االقتصا

 .املساعدة

 ة آلية التعامل مع هذ  املنح

اإلعالن بة ع/ مركز دراسي  كل فرلبة يفاإلعالن عن الرتشح للمنحة  يقوم قسم شؤون الط .1

ب الطالةب  رتونيةة إىل حسةا  الة إلكال رسة عن املنحةة مةن خةالل لوحةة اإلعالنةات إرسة       للطلبة

 على البوابة األكادميية.

ارة الرتشةح  سةتم االرتشةح بتعبئةة   يرغةب ب  الذي تعبئة االستمارة اخلاصة باملنحة  يقوم الطالب .2

ة البيانةةات ، الةةيت تؤكةةد صةةحكافةةة بةةةملطلواإللكرتونةةي للمنحةةة وإرفةةاآ األوراآ الثبوتيةةة ا

 املدرجة يف استمارة املنحة. 

اعي الباحةةةث اإلجتمةةة ب  يقةةةومحملوسةةةالكرتونيةةةة علةةةى النظةةةام اسةةتعراض االسةةةتمارات اإل   .3

فريةةغ تسةةمى "ت رب شاشةةةعةة، وذلةةك ونيةةةبإسةةتعراض البيانةةات اخلاصةةة باإلسةةتمارات اإللكرت

 مناذج املسح".

ايري لدراسةةتها املطابقةة للمعةة  سةةتماراتد االاملسةح امليةةداني  يقةوم الباحةةث اإلجتمةةاعي بتحدية    .4

مليدانيةة  الل الزيةارات ا لةب مةن خة   كةل تا وتنفيذ مسح اجتماعي حقيقي يبني واقع احلاجةة ل 

فيةةة مةةع اتراء اتصةةاالت هخةةرى كةةإجائل ألعينةة عشةةوائية مةةن الطلبةةة املرشةةحني، واتبةةاع وسة  

الةيت يقةوم    ن صةحة البيانةات  لتأكد ميف ا اجملالس احمللية، وأية وسائل حتقق أخرى تساعد

 الطلبة بإدراجها يف االستمارة. 

 منحة األخوة واألةواج  .2

ون دعاب اليت حتول افة الصيل كتذلإستكمااًل لدورها الرائد يف رعاية الطلبة و

كل اهلم الية اليت تشعوائق املال ناهكر استمرارهم يف تلب العلم وحتصيله، وخنص بالذ

ها شعبنا بة اليت مير بدية الصعتصاالقاألكرب ألي تالب علم، وخباصًة يف ظل الظروف ا

هيل استكمال تسلحقني فيها، اج امللتةوواأل تقدم اجلامعة منحًا للطلبة األخوة الفلسطيين،

 ملسريتهم التعليمية. حتت سقف واحد الطلبة
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 منحة األخوة  .أ

جامعة  احد ويدرسون يفت سقف ون حتعيشوتقدم اجلامعة منحًا للطلبة األخوة الذين ي 

 اآلتي هي ك ة فئات ؛ إىل  ال نحةملتقسم هذ  ا، والقدس املفتوحة ) يف الفرع نفسه(

 ملعتمدة.%( من الساعات اا50الفئة األوىل  وتغطي رسوم ) -

 مدة.املعت%( من الساعات ا35الفئة الثانية  وتغطي رسوم ) -

 املعتمدة.%( من الساعات ا25الفئة الثالثة  وتغطي رسوم ) -

 

 مالحظات مهمة حول منحة األخوة 

لرتشةةح م بتعبئةةة تلةةب ا ة القيةةاة األخةةوالةةراغبني بالرتشةةح ملنحةة  كافةةة يتوجةةب علةةى الطلبةةة    -

ال ويف حة كل منفصةل،  رتشح بشة لب التاإللكرتوني، وذلك من خالل قيام كل أخ بتعبئة 

لتةالي يفقةد   لكرتونيةًا، وبا إللطلةب   ينظةر  األخوين فقةط بتعبةة الطلةب، ال    قيام أخ واحد من

 األخوين حقهما يف اإلستفادة من هذ  املنحة.

ا فيهةةةا آ الثبوتيةةةة، مبةةة األورا كافةةةة يتوجةةةب علةةةى الطلبةةةة املرشةةةحني هلةةةذ  املنحةةةة تسةةةليم    -

بةة  لطل)أو الكنيسةة ل  األصةول  ة حسةب مشروحات العزوبيةة املعتمةدة مةن احملكمةة الشةرعي     

 رب الغيًا.ذا الطلب، ويعتهنظر يف ال ي املسيحيني(، ويف حال عدم إرفاآ هذ  املشروحات

ذا املعيةار، مةثاًل   هلة بوتية املعزةة راآ الثاألو يفقد الطالب عالمة أي معيار يف حال عدم إرفاآ -

السكن  يار ملعيار وضعلب بإختالطا يف حال كان مسكن الطالب املرشح )مستأجر( وقام

ة صةةول علةةى العالمةةمةةن احل يةةتمكن، يتوجةةب إحضةةار صةةورة عةةن عقةةد اإلجيةةار، ل )إجيةةار(

 اخلاصة بهذا املعيار.

ح نةةةى لعالمةةةة املسةةة د األدلةةةى احلةةة عال يسةةةتفيد أي تالةةةب مةةةن املنحةةةة يف حةةةال م حيصةةةل     -

عةد قيامةه   بليت حصةل عليهةا   عالمة الى الاالجتماعي، واليت حتدد بشكل إلكرتوني بناًء ع

 ملعزةة للطلب.بوتية اآ الثلكرتوني، واحضار األورابتعبئة تلب الرتشح اإل

 بب كان.سفئة أخرى ألي  إىل أي لطالباال ميكن تغيري فئة اإلستفادة اليت حصل عليها  -

 منحة األةواج  .ب

ما نسبته  هذ  املنحة تغطيو، امعةباجل قني( امللتحوالزوجةتقدم للطلبة األةواج )الزوج 

قد الزواج قديم صورة عن علطالب تاعلى ، وليت يسجلونها%( من رسوم الساعات املعتمدة ا50)

ة مبردود مالي، فإذا مهنة أو وظيف مل يف أييع ال لالستفادة من هذ  املنحة، فضاًل عن إ بات أنه

 نحة.ا من املفيديستف بت ذلك ألي من الزوجني أو كالهما, فيستفيد/ 
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 األةواج  مة حول منحةمهمالحظات 

%( 50بة )دراسةي نفسةه بنسة   لفصل اللني للطلبة يف اجلامعة واملسجيعفى كل من الزوجني ا .1

تق شةةؤون لية تقةةع علةةى عةةاذ  مسةةؤون، وهةةإذا  بةةت باملسةةح االجتمةةاعي أن كليهمةةا ال يعمةةال

ب النمةوذج  يتم إقرارها حسمنها ل لتأكدالطلبة وخاصة الباحث االجتماعي يف تأكيدها وا

 املرفق واعتماد  من رئيس القسم.

 ال تعمةل /  ج / الزوجةة الةيت  قةط الةزو  عفى فالزوجني يعمل واآلخر ال يعمل، في إذا كان أحد .2

 ال يعمل.

 ي.كرتونيتوجب على الزوجني تعبئة استمارة الرتشح االل .3

 .ال يعفى أي من الزوجني إذا كان كالهما يعمالن .4

 السابقة. ايري يف البنودمن املعجلميع ضايطبق القرار على ، يف حال وجود أكثر من ةوجة  .5

 آلية التعامل مع منحة األخوة واألةواج 

اإلعالن بة ع/ مركز دراسي  كل فرلبة يفاإلعالن عن الرتشح للمنحة  يقوم قسم شؤون الط .1

اب الطالةب  كرتونيةة إىل حسة  سالة إلرسال إر، وعن املنحة من خالل لوحة االعالنات للطلبة

 على البوابة األكادميية. 

ملةةنح بتعبئةةة  ابالرتشةةح هلةةذ    يرغبةةون لةةذيناوم الطلبةةة تعبئةةة االسةةتمارة اخلاصةةة باملنحةةة  يقةة    .2

لةيت تؤكةد صةحة    ، اكافة ملطلوبةبوتية اآ الثلكرتونية للمنحة، وإرفاآ األورااالستمارة اإل

ال يلتزم باملوعةد   ومن ،ددة لذلكفرتة احملل الالبيانات املدرجة يف استمارة املنحة، وذلك خال

 .ك الفصلاحملدد يفقد حقه يف الرتشح للمنحة لذل

عراض جتمةةةاعي مةةةن اسةةةت باحةةةث االاء الحتديةةةد الطلبةةةة املسةةةتفيدين مةةةن املنحةةةة  بعةةةد انتهةةة   .3

باعةة تقريةر   رتونةي، يقةوم بط  ي اإللكجتمةاع استمارات الطلبة املرشحني على نظام املسح اإل

لنتيجةةة اريةةر بنةةاًء علةةى   ذا التقهةةتةةائج نالطلبةةة املسةةتفيدين مةةن النظةةام احملوسةةب، وتظهةةر     

رة، حيةةث ددة يف االسةةتماري احملةةلمعةةايلحصةةل عليهةةا الطالةةب بعةةد إخضةةاعه  اإلعاليةةة الةةيت

ار، ووضةعت  همية هةذا املعية  أًء على ا بنايكون لكل معيار وةن )درجة معينة(، حتدد قيمته

 قيها.ة ملستحملساعداتضمن وصول هذ  لهذ  املعايري بدقة وموضوعية، 

 منحة أعضاء جملس الطلبة  .3

كاماًل من الرسوم اجلامعية للساعات  ة احمللي إعفاًءمينح كل عضو يف جملس الطلب

املعتمدة اليت يسجلها والكتب غري البديلة للمقررات اليت يسجلها يف ذلك الفصل بناًء على قرار 

هذا اإلجراء من خالل قسم احملاسبة بعد تنسيب قائمة بأمساء أعضاء  وينفذ ،رئاسة اجلامعة
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من خالل رئيس قسم شؤون كل منهم ت اليت سجلها اجمللس وصورة إيصال التسجيل للمقررا

 الطلبة واعتمادها من مدير الفرع/ املركز الدراسي.

 منحة أبناء/ ةوجات الشهداء  .4

ة ما نسبته ء، وتغطي املنحالشهدا بناءن أمتقدم اجلامعة منحًا للطلبة امللتحقني فيها 

منح رو  العامة للللش ختضعوب، لطالمن رسوم الساعات املعتمدة اليت يسجلها ا )%(100

 لي والبحث العلميالتعليم العاة تاب وةاركلى ع بناًء هذ  املنحة وقد جاءت .واملساعدات األخرى

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

 لشهداءاء اامعة اإلعفاء ألبن. ومتنح اجل3521/60ذي الرقم  1997/07/19اجلامعة بتاريخ 

اليت  ،ن الوةارةحى املعتمدة ماء واجلرشهدال سرأبناًء على الو يقة الصادرة عن مؤسسة رعاية 

ضار ورقة على الطالب إحو ،ل فصليبشكة ومترر للفرع/ املركز من خالل عمادة شؤون الطلب

عفاء إذا وقعوا ء حقهم يف اإلء الشهدابناأد ويفق .مشروحات عزوبية وصورة عن اهلوية الشخصية

نحة مبجرد تستأنف هذ  املورتاكمي، ال عدلت التحذير أو املراقبة األكادميية بسبب املحت

لعالي ةير التعليم ا كتاب ويفاء ا جمتصويب الوضع األكادميي وإةالة هذا السبب حسب 

حدة أكثر من م الساعة الوافاء لرسوإلعن اكتعديل الحق، حيث ال جيوة أن يستفيد الطالب م

عات املطلوبة ساوي عدد السالساعات ين اد مفقط من الرسوم اليت تغطي عد مرة )يعفى الطالب

ذ الفصل عطى للطالب منت أنها تعداساللتخرج ضمن برناجمه، ويستثنى فيها من شرو  امل

 الدراسي األول اللتحاقه باجلامعة(.

ساعات امل من رسوم الإعفاء كدت بعتمأما فيما يتعلق مبنحة ةوجات الشهداء، فقد ا

لس التعليم جمذلك حسب قرار و ،شهداءال ناءيت يسجلها الطالب فصليًا وضمن آلية منحة أبال

من  شهيدالذي ينص على " إعفاء ةوجة ال ،2/9/2004( بتاريخ 17العالي يف االجتماع رقم )

يف اجلامعة  لشهيد الطالبةى ةوجة اعل إنف ،أقسا  اجلامعة ما م تتزوج من آخر".  وعليه

ية، االجتماع نوةارة الشؤو حى/اجلرسر الشهداء وأاص من مؤسسة رعاية إحضار كتاب خ

لشهيد، ويفقد ةالت أرملة ا أنها ال عيةلشراوفصليًا ورقة خلو موانع أو إقرار من احملكمة 

( عامًا، ويستثنى من هذا اإلجراء 24ر  )عم اوةالطالب حقه يف اإلستفادة من املنحة يف حال جت

 تزال على ذمته.اليت ال  أرملة الشهيد

 منحة التفوآ  .5

تقديرًا من اجلامعة هلذ  الشرحية املميزة من تلبتها، عمدت اجلامعة على ختصيص    

لمتفوقني يف دراستهم يف ومسيت املنحة بهذا اإلسم ألنها متنح ل  منحة كاملة لطلبتها املتفوقني

ل بها ابتداء من الفصل الذين تنطبق عليهم شرو  اإلستفادة اخلاصة بها، وبدأ العماجلامعة،
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، وتورت آلية هذ  املنحة ووسعت شرحية الطلبة املستفيدين منها، 2004/2005األول لعام 

لتواكب التحديثات اليت ترأت على اجلامعة واملتمثلة يف ةيادة عدد الطلبة امللتحقني يف كل 

 .ختصص باإلضافة إلستحداث ختصصات جديدة

 شرو  منحة التفوآ 

طلبة الهلا قوائم الخدد من حيليت اري ة جملموعة من الشرو  واملعايختضع هذ  املنح

 املستفيدين، وشرو  املنحة هي كاآلتي 

ضةمن   طلبةة يف التخصةص  بةني ال  ألعلةى أن يكون الطالب قد حصل على املعدل الرتاكمي ا .1

 دًا.قدير  عن جيد جتال يقل يطة أالربامج األكادميية اليت تطرحها اجلامعة، وشر

قةدس  ساعة معتمدة علةى األقةل يف جامعةة ال   12) الطالب قد أنهى بنجال دراسة )أن يكون  .2

 املفتوحة.

لذي استحق اي األخري  الفصل الدراسساعات معتمدة على األقل يف 10)أن يسجل الطالب ) .3

 عليه املنحة.

صةوله  حل السةابقة حتةى    الفصةو يفطالةب  أن يكون معدل الساعات املعتمدة الةيت سةجلها ال   .4

 ساعات معتمدة فأكثر . 10)) على املنحة

 ملقدمة للطلبة.املالية دات اختضع هذ  املنحة للشرو  العامة للمنح واملساع .5

 الية والقروض.املساعدات املوب للمنح وسوتنفذ هذ  الشرو  إلكرتونيًا من خالل النظام احمل

  منحة التفوآقيمة 

لتةةالي، الفصةةل الدراسةةي   ايف طالةةبالا تغطةةي املنحةةة رسةةوم السةةاعات املعتمةةدة الةةيت سيسةةجله     

الطالةب   الةذي حقةق فيةه    الدراسةي  لفصةل اوتكون فرتة املنحة لفصل دراسي واحةد بعةد عةام مةن     

 نحة.ضمن شرو  امل ألكادميياضعه والتفوآ الدراسي يف اجلامعة، وجتدد للطالب حبسب 

  فوآلتمن منحة ا املستفيدين لبةآلية حتديد عدد الط

اسي من خالل عدد املركز الدر /علفرخصص الواحد يف احيدد عدد املنح املخصصة للت 

حة، وذلك حسب اًء عليه املنحتدد بن لذياسي الطلبة امللتحقني بهذا التخصص يف الفصل الدرا

 اآلتي 

( تالةةب 100حتةةى ) ( 12تحقني )امللةة فةةرع إذا بلةةغ عةةددتقةةدم منحةةة واحةةدة للتخصةةص يف ال .1

 وتالبة.

( 500( حتةى ) 101مللتحقني )غ عدد اا بل الفرع إذتقدم منحتان ا نتان للتخصص الواحد يف .2

 تالب وتالبة.
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( 1000( حتةى ) 501قني )امللةتح  غ عةدد تقدم  الث منح للتخصةص الواحةد يف الفةرع إذا بلة     .3

 تالب وتالبة.

 ( فأكثر.1001قني )امللتح غ عددتقدم أربع منح للتخصص الواحد يف الفرع إذا بل .4

  منحة التفوآآلية التعامل مع 

بةةة يف قسةةم شةةؤون الطل  ي، يقةةوملدراسةةاتمةةال نتةةائج االمتحانةةات النهائيةةة للفصةةل    فةةور اك .1

ه والتأكةد  حملوسةب، وتدقيقة  لنظام اا من الفرع/ املركز بإستخراج تقرير الطلبة املرشحني

 ملنحة.صة بامن توافق الطلبة املرشحني فيه مع الشرو  اخلا

سةب مةا   لفرع/ املركز حبيف اصص كل ختيعلن قسم شؤون الطلبة عن عدد املنح املقدمة ل .2

 وفر  اجلامعة.تة واملنح الذي املالي ساعداتضمن اإلعالن العام لنظام املو ،جاء يف الفقرة

ئمةةة اتهةةا وإعةةداد قاحةةة وآلياملن يقةةوم قسةةم شةةؤون الطلبةةة بتةةدقيق الكشةةوف حسةةب شةةرو    .3

 املرشحني حسب نظام الرتشيح املعتمد حاليًا.

ة املالية للمنحة ة برفع املطالبن الطلبم شؤوقس يقومجلديد بعد انتهاء فرتة التسجيل للفصل ا .4

الصةةرف املةةالي  اليةةة إلجةةراءاتائرة املع الةةدإىل عمةةادة شةةؤون الطلبةةة ملراجعتهةةا ومتابعتهةةا مةة  

 ة.د اعتماد املنحقادم بعصل الإذ ترصد مستحقات كل تالب للتسجيل للف ،للمنحة

معايري ووقني حسب شرو  ة املتفلطلبايم وتقيم اجلامعة يف كل فرع حفاًل فصليًا لتكر

 إشعار إضافة إىل ،تفوآمكل تالب م لكريالتفوآ، يتم من خالل هذا احلفل تقديم شهادة ت

 إستالم باملنحة للفصل الدراسي القادم.

 منحة الطلبة ذوي االعاقة  .6

حرصت اجلامعة على رعاية الطلبة ذوي اإلعاقة، وخصصت هلم البيئة والتسهيالت الالةمة 

على توفري عيع مستلزماتهم واحتياجاتهم يف املباني اليت  فحرصت، مباني الفروع اململوكة يف

على التفاعل والتناغم مع ةمالئهم من جهة، وتطوير  مساعدتهم بهدفتقوم بإنشائها حاليًا، 

فقد خصصت اجلامعة منحًة  ،واستكمااًل هلذ  الرعاية .حتصيلهم العلمي من جهة أخرى

لطلبة ذوي االعاقة املسجلني يف اجلامعة، وذلك بناًء على توصية اجمللس ل دراسيًة كاملة

 يرتبطعدل شر  املنحة حبيث  إذ، 29/8/2012" بتاريخ 120" جلسته رقماألكادميي يف 

بتحصيل الطالب يف اجلامعة وليس قبل ذلك، ويكون شر  احلصول على املنحة هو أن حيصل 

%(، باستثناء الطلبة من ذوي اإلعاقة 65ل عن )الطالب على معدل تراكمي فصلي ال يق

جاءت هذ  التوصية تعدياًل على ما ورد قي  وقد%(. 60) إذ يكتفي أن ال يقل املعدل عنالسمعية 

، الذي كان ينص على 2011/10/10( بتاريخ 421قرار اجمللس املصغر يف جلسته رقم )

 %( فأعلى.70أن يكون معدل الثانوية العامة للطالب املرشح )ضرورة 
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خالل  فصل من الفصول ب يف أيلطالا اوتغطي هذ  املنحة رسوم الساعات اليت يسجله 

العامة للمنح  ضافة للشرو اإلاملنحة ببصة خلافرتة دراسته يف اجلامعة، وذلك وفقًا للشرو  ا

د ام للمعاقني يفين االحتاد العر كتاب محضاح إالداخلية املعمول بها يف اجلامعة، وعلى املرش

 ه.استمرة واحدة فقط خالل در برتشيح االحتاد حلالته

 منحة أعضاء جملس األمناء   .7

دراسي  ع بداية كل عامنويًا مني سالبحيق لكل عضو من أعضاء جملس األمناء ترشيح ت

ة اليت تغطي رسوم من هذ  املنح الستفادة، لًا()جيوة أن يكون املرشح تالبًا مستجدًا أو قدمي

 ويكوند، ستفيلساعات اليت يسجلها امل%( من رسوم ا100عفاء مقدار  )املرشح فصليًا بإ

الطالب  يوضح فيه اسم اجلامعة ئيس رالرتشيح بناًء على كتاب خطي من عضو اجمللس إىل

.  وتستمر هذ  من  م اعتماد اآللية ووو  لشروالفرع اليت التحق بها، ليتم مطابقة املرشح ل

، وهذ  ةاملنح الداخليوساعدات امل رو غري طالف لش املنحة للطالب حتى خترجه ما دام

بل اعتمادها قه حسب النظام ح أو عدمملنر امسؤولية قسم شؤون الطلبة للمصادقة على استمرا

( بتاريخ 219ه رقم )يف جلست معةجلاافصليًا.  وقد وردت هذ  املنحة بقرار من جملس 

لرتاكمي تدنى معدله ا اإذ ملنحةا ًا يفياإلشارة بأن الطالب يفقد حقه نهائ مع، 31/7/2006

 رة أخرى.ملنحة مانفس شح ل%( يف أي فصل من الفصول، وال حيق له الرت60) عن

 منحة أعضاء جملس اجلامعة  .8

ام ع مع بداية كل د سنويًاواح البحيق لكل عضو من أعضاء جملس اجلامعة ترشيح ت

املنحة اليت  ستفادة من هذ (، لالًادميو قأدراسي )وجيوة أن يكون املرشح تالبًا مستجدًا 

ستفيد، ا امل%(  من رسوم الساعات اليت يسجله100تغطي رسوم املرشح فصليًا بإعفاء مقدار  )

سم ايوضح فيه  امعةئاسة اجلرىل إلس ويتم الرتشيح بناًء على كتاب خطي من عضو اجمل

عتماد . وتستمر ومن  م ا آلليةلشرو  واح لرشالطالب والفرع اليت التحق به، ليتم مطابقة امل

 هذا الكتاب، دات الواردة يف  املساعشروف لهذ  املنحة للطالب حتى خترجه ما دام غري طال

نظام قبل و عدمه حسب الاملنح أ رارستموهذ  مسؤولية قسم شؤون الطلبة للمصادقة على ا

( بتاريخ 135)قم يف جلسته ر اجلامعة لسن جمماعتمادها فصليًا. وقد وردت هذ  املنحة بقرار 

ي عم معدله الرتاكم ال تدنىحيف  يًابأن الطالب يفقد حقه نهائ. نود اإلشارة 2002/06/01

 رة أخرى.ملنحة مفس الن %( يف أي فصل من الفصول، وال حيق له الرتشح60)
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 إعفاء أبناء العاملني وأةواجهم وةوجاتهم  .9

رار اجمللس قذلك بناًء على و ،امعةاجلب قنيتقدم اجلامعة منحًا ألبناء املوظفني امللتح

 تي حسب اآلو، 2002/01/07( بتاريخ 11املصغر يف جلسة رقم )

ل تةزامنهم كمةا   اجلامعةة يف حةا   علةيم يف ة للتيعفى أبناء املوظفني من رسوم الساعات املعتمد .1

 يلي 

 يعفى االبن األول والثاني إعفاءًا كاماًل. -

 .%(75) يعفى االبن الثالث بنسبة -

 .%(50)بن الرابع بنسبة يعفى اال -

 %(50) بنسبة لموظف/ املوظفةللطالبة جة الزوكما تقدم اجلامعة إعفاًء للزوج الطالب أو ا

 حتديداسي بهدف ل فصل دركفى ملعان رسوم الساعات املعتمدة، ويراجع وضع الطرف م

ة اجمللس قد أقرت هذ  البنود يف جلسو .ةاخليالعامة للمنح الداستمرار اإلعفاء حسب الشرو  

ما  ليهاإضيف ة الثالثة حبيث أ، ووضحت يف اجللس2002/04/24( بتاريخ 17املصغر رقم )

 ورد يف نظام املوارد البشرية، وهو ما يلي 

( سةةنوات 5علةةى تثبيتةةه )  لةةذي مضةةى ة، واميةةنح اإلعفةةاء ألبنةةاء املوظةةف املثبةةت يف اجلامعةة      .1

 فأكثر.

 الكادميية.ة عرب بوابته اح للمنحلرتشايقوم املوظف باستخراج شهادة االفادة اخلاصة ب .2

 مينح اإلعفاء لألبناء غري املتزوجني فقط. .3

خالل رقابة  من نح الداخلية،بامل اصةاخلات خيضع األبناء لشرو  استمرارية املنح واملساعد .4

 لطالب منها.اإفادة   قبلومتابعة شؤون الطلبة يف الفرع / املركز فصليًا

 

   لبحث العلميوامنح وةارة التعليم العالي  .10

، وختص من اجلامعات الفلسطينية تقدم لوةارة التعليم العالي والبحث العلميهي منح 

منها طصصة  (20)( منحة كاملة، 30تقدم اجلامعة ) إذاملتفوقني يف الثانوية العامة، الطلبة 

أن  بعد، احملافظات اجلنوبيةطصصة للفروع يف  ( منح10و)، احملافظات الشماليةللفروع يف 

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

( منحة سابقًا. ويقوم الطلبة املرشحون بتعبئة تلبات الرتشح للمنحة، وإرفاآ 25كانت ) حيث

التعليم العالي والبحث األوراآ الثبوتية الالةمة، وترسل من خالل عمادة شؤون الطلبة لوةارة 

بدورها بتحديد قوائم الطلبة املستفيدين وفقًا للشرو  واملعايري اخلاصة الوةارة ، لتقوم العلمي



 

63 
 

 

باملنحة. وتغطي هذ  املنحة رسوم الساعات املعتمدة فقط، وهي مستمرة حلني خترج الطالب 

 .)جيد(تقدير املستفيد شريطة أن ال يقل معدله الرتاكمي عن 

 منحة مرضى الثالسيميا واهليموفيليا  .11

 امعة، ومنهاباجلة امللتحقني ن الطلبصة مخلاالقد أولت اجلامعة إهتمامًا كبريًا بالفئات 

تاحة بهدف مكانات املاإل اسبة ضمنملنائة هلم البي فوفرتالثالسيميا واهليموفيليا،  مرضى

 هلم جلامعةام يف تقديم اهتما اإلهذ توجو ،كمال دراستهم اجلامعيةإدجمهم ومساعدتهم يف 

الفصول خالل  يف أي فصل من ا الطالبجلهيس راسيًة كاملًة تغطي رسوم الساعات اليتمنحًة د

عمول بها يف اجلامعة، الداخلية امل مة للمنحلعا  افرتة دراسته يف اجلامعة، مبا يتوافق مع الشرو

 .6/12/2010املنعقدة بتاريخ ، (373م )وذلك تطبيقًا لقرار جملس اجلامعة يف جلسته رق

و ق فيه يملرة واحدة،  تمدمع تيب قريرر تالطالب املستفيد من املنحة إحضا ويشرت  على

 ي من ذويه.أليض وليس لمردم لأن املنحة تق إذبأن الطالب مصاب بهذا املرض، 

فيزهم ، لدورها يف حتملصابنيبة الطلاوكان هلذ  املنحة أ ر إجيابي كبري يف نفوس 

م ل دائم، وتقديعتهم بشكتابملى رصت عاجلامعية، وح دراستهموتشجيعهم على إكمال 

 .جمتمعهم يف خدمة يعيلطباالدعم املعنوي واإلرشادي هلم، ليأخذوا دورهم 

 منحة تأهيل األسرى احملررين  .12

ظمة خاصة ى ضمن شرو  وأنة األسرلطلبًا لشؤون األسرى احملررين دعمًا مالي هيئةتقدم 

ال ختضع  وهذ  املنحة ،داملستفي طالبلل وتغطي نسب طتلفة من الرسوم اجلامعية باهليئة

شؤون األسرى  هيئةيت حتددها لشرو  اللضع خت للشرو  واألنظمة الواردة يف هذ  اآللية، إمنا

دد من املنح هلؤالء هم اجلامعة بعمه. وتساعد أو احملررين وعليهم مسؤولية متابعة استمراريتهاو

 لربنامجمها اضاف إىل النسبة اليت يقدت %( حبيث25) بنسبة إعفاءاملستفيدين من الربنامج 

يف  ن الطلبةشؤوقسم اص إىل خحة لطلب ملنن امللطالب. ويتم ذلك بعد تقديم الطالب املستفيد 

ذ  ه،  م تدرس لطلبةاشؤون سم قدى لة فراعرب استمارة خاصة متو فرعه/ مركز  الدراسي،

مارة والتوةيع معطيات االست إىل ستندتيس مقايويف عمادة شؤون الطلبة تبقًا ملعايري الطلبات 

تمارة ختلو يف أي اسظر ني علمًا أنه لن ،لفرعشؤون الطلبة يف اقسم اجلغرايف للمنحة وتوصية 

ظمة %( لشرو  وأن25)سبة الة ع نختضوشؤون الطلبة يف الفرع/ املركز،  قسم من تعليق

 .إضافية فضاًل عن الواردة يف امللف

إدخاهلم على نظام  ن املنحة، ليتمفيدين مملستبة اعاليًا بالطلفصليًا كشفًا إ اهليئةوتقدم  

 اهليئة.ددتها حو  اليت لشرايق املنح واملساعدات املالية يف اجلامعة بعد تدق
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 صندوآ اإلقراض املركزي  .13

دة للطلبة طني قروضًا مسرتيف فلس عاليال يقدم صندوآ إقراض الطلبة يف مؤسسات التعليم

اعدات املالية سية إحدى املسوم الدرالرساوض امعية فصليًا، وتعترب قرالستكمال دراستهم اجل

ةارة التعليم اإلقراض يف و ل صندوآخال من املقدمة للطلبة من جهات خارجية، وتقدم للطلبة

 والبحث العلمي. العالي

 ض  ح للقرولرتش االشرو  الواجب توفرها يف الطلبة الراغبني يف

 ية املادية.  ن الناحمتاجا ا يف اجلامعة وحمأن يكون املتقدم تالبا منتظم .1

 ل.أن يكون قد اجتاة بنجال فصال دراسيا على األق .2

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

اعدة ماليةة  نحة تفوآ أو مسمعية أو ة جامأن ال يكون الطالب مستفيدًا أو حاصال على منح .4

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

(  سةةاعة معتمةةدة  يف فصةةل الرتشةةةح    12كةةون الطالةةب املرشةةح مسةةجاًل علةةى األقةةل )      أن ي .5

 لالستفادة من القرض.

ي بأي حةال  دينار أردن (1000) ةارة عنا الوال تتجاوة قيمة القرض أو املساعدة اليت تقدمه .6

قةةرض أو ألعلةةى لنسةةبة الا)احلةةد  لواحةةدمةةن األحةةوال للطالةةب الواحةةد يف الفصةةل الدراسةةي ا 

 . (من رسوم الطالب %(75) املساعدة

 آلية التعامل مع قروض الرسوم الدراسية 

 االقراض. لكرتوني لصندوآوقع اإلامل لكرتوني عربيقوم الطالب بتعبئة تلب الرتشح اإل .1

يرفةق بةه   ركةز الدراسةي، و  رع/ امل الفة الطلب ويعتمةد مةن قبةل قسةم شةؤون الطلبةة يف       ُيدقق .2

 األوراآ الثبوتية الالةمة.

عةايري احلاجةة   ، وذلةك وفقةًا مل  سةتفيدين بةة امل يف صندوآ اإلقراض باختيار الطل ونالعامليقوم  .3

 املعمول بها يف الصندوآ.

الةذي   ،رضدفع اخلةاص بةالق  شعار الإوعلى  على الكمبيالة بالتوقيعيقوم الطالب املستفيد  .4

 %( من قيمة القرض.16يشكل ما نسبته )

 مركزي. ملستفيدين بشكللطلبة اات ابتقوم عمادة شؤون الطلبة بإدخال القروض يف حسا .5

ة حبسةب  ة موقعةة وطتومة  للعمةاد  صةوهلا وترسل الكمبيةاالت وإشةعارات الةدفع للةوةارة بعةد       .6

 األصول والشرو  احملددة من قبل الوةارة.
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 آلية تسديةد القةروض 

لطالب يستفيد منها ا ية اليتلدرسم اأقر صندوآ اإلقراض آليات لتسديد قروض الرسو

 %( شهريًا من قرض الطالب عند حصوله4ة )تسدد ما قيمت إذاجلامعة، بإلتحاقه  خالل فرتة

باعتبار ، و%( من قيمة قرض الطالب16دل )تيلة أشهر الفصل الدراسي أي مبا يعا قرضهعلى 

 ( أشهر.4ن مدة الفصل الدراسي هي )أ

لى عقيع لصندوآ للتوامد لدى معت فيلكحضار إيتوجب على الطالب املقرتض عند التخرج 

لطالب بسداد ا فيهيث يتعهد حببياالت، لكمارة منوذج التعهد واإللتزام الصادر من برنامج إدا

استكمال ته اجلامعية ولى شهاداعول حلصكامل القروض بعد التخرج، وال يستطيع الطالب ا

 إجراءات التخرج، إال بعد توقيع هذا النموذج.

وضع ة تتوافق مع الية ةمنيمال ليةآق بعد خترج الطالب وف مبلغ القرضبقية  جتدول

 د خترجه.من الطالب بع د الشهريسدالل االقتصادي للطالب، وذلك حسب الشرائح املعتمدة

 نظام التقسيط للرسوم اجلامعية  .14

( املنعقدة بتاريخ 115رقم ) لسته جهو نظام صدر بناًء على قرار جملس اجلامعة يف

( استثناءًا 200103سي )لدراا امعية للفصلالتقسيط للرسوم اجل باعتماد، 2001/02/25

بة وجملس الطلبة ادة شؤون الطلا بني عمليهعفق وفق الشرو  اليت ات ،وعونًا للطلبة احملتاجني

بدأ التقسيط العمل مب يستمر امعة أناجل ئيسرالقطري، وقد اتفق يف الفصل الالحق وبقرار من 

وم املستحقة ية تقسيط الرسلب إمكانلطالام ظيوفر هذا النو .ما دامت الظروف احلالية قائمة

سط الثاني قبل عليه دفع الق ، ويتوجبجيللتسعملية ا بدايةعليه إىل قسطني، يسدد األول عند 

ملقسط التقدم ا وحيق للطالب سي نفسه،دراال بداية الفصل الالحق بشهر واحد من نهاية الفصل

  اآلتيةية و  واآلللشرامن ضألي مساعدة خارجية لتسديد قسطه الثاني، وذلك 

 كية.أو سلو دمييةأن ال يكون املستفيد واقعًا حتت أي عقوبة أكا .1

 .اخليةأن ال يكون مستفيدًا أو حاصاًل على أي منحة د .2

 معتمدة. ( ساعات9عن ) أن يكون عدد الساعات اليت سجلها للفصل ال يقل .3

 .( ساعة معتمدة فأكثر12أن يكون قد أكمل بنجال ) .4

 .%(60دله الرتاكمي عن )أن ال يقل مع .5

دفةع   م ة ، ل عنةد التسةجيل  لةى األقة  ليةه ع أن يقوم الطالب بتسديد نصف الرسةوم املسةتحقة ع   .6

 دراسي نفسه.لفصل الاية االباقي دفعة واحدة حتى ما قبل شهر واحد من نه

ألي فصل دراسي الحةق حتةى   حيرم من التسجيل  ،يف حال عدم سداد الطالب للدفعة الثانية .7

 .ه من مستحقاتيسدد ما علي
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 عرب اجلامعة   تقدماملنح اخلارجية اليت  .15

 يف اجلامعة  تاجنية احملطلبآلية املنح واملساعدات اخلارجية املقدمة لل

م يف إىل كل من ساه العرفانكر والشبتتقدم جامعة القدس املفتوحة ممثلة برئيسها 

ليت يعاني منها أبناء وف احلالية ار ظل الظيفنا لبتتتذليل العقبات املالية اليت تواجه العديد من 

ول كيفية ترصيد حعتمدة لديها آللية امل اإىل شعبنا الفلسطيين، كما ارتأت اجلامعة بأن تنو 

وتتمثل  ، املتابعةيف آن واحد يف والطلبة معةجلاأي مبلغ خاص بالطلبة، األمر الذي سيسهل على ا

 يف إحدى الطريقتني 

اختيار امعة بدورها بتقوم اجلوة، امعبلغ يف حساب اجلترصد اجلهة املاءة امل األولى:

ها يف اجلامعة بالية املعمول عدات املسا املمن املبلغ حسب معايري سيستفيديونالطلبة الذين 

كن للجهة ن الطلبة، وميمادة شؤوة عاويوالواردة على صفحة اجلامعة االلكرتونية ضمن ة

اجلامعة الرئيس  لمًا بأن حسابعتفيدين، ملساة لطلباملاءة احلصول على اإليصاالت أو تواقيع ل

 هو كاآلتي 
 عمان / فرع أرحيا  –بنك القاهرة 

 00 - 398550 - 500-01 ي(. )دينار أردن 

 00 - 398550 - 500-02 كي(. )دوالر أمري 

 00 - 398550 - 500-03 (إسرائي شاقل.)لي 

عة املذكور أعال  يف حساب اجلام بلغامل ترصدو، تقوم اجلهة املاءة باختيار الطلبة  الثانية

بأمسائهم لتقوم  حولت املبالغ بة الذينلطلء اهلوالء الطلبة. مع ضرورة إعالم اجلامعة بأمسا

 صصاتهم.ط من اجلامعة باإلجراءات املالية الالةمة إلفادتهم

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

 ،ملذكور. ويف كلتا احلالتني يرسل لعمادة شؤون الطلبة كتابًا بأمساء الطلبة املستفيدينا

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

لكرتونية يتسنى للعمادة إدخال هذ  املبالغ للحسابات اإل حتى الشيك لربط املبلغ باملستفيدين،

املراكز املعنية اليت يلتحق بها  /مستفيدين بعد طاتبة الدائرة املالية لتحويل املبالغ للفروعلل

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

 لكرتوني، وبعد اعتمادهااملاءة بإشعار من الطالب يفيد باستالمه ملخصصاته عرب حسابه اإل

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

 تطلبها اجلهة املاءة.
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نشكر ، ته التعليمية وب ملسريلطالاال إننا إذ نقدر أ ر كل جهد يف جمال تيسري إكم

م مساعدتهم قديستمرارية يف تعلى اال عهمتشجفإننا نرى أن هذ  اآللية تضمن رضا املاءني و

لرسوم غراض تسديد اقيها، وألستحمل للطلبة، وهي أيضًا تضمن وصول املبالغ املخصصة

 املستحقة على الطالب بشكل خاص.

  تي ملزيد من املعلومات يرجى الدخول للرابط األ

http://www.qou.edu/home/stud_Affiars/index.jsp 

 :مت بد  اخلرجيةقسم  -ث لثً 

ن خالل مم وبعد خترجهم دراسته  ناءا أتتميز اجلامعة بتقديم خدمات متابعة خلرجييه

التعاون بني جسور الثقة و هدف بناءبة، طلبقسم متخصص ملتابعة اخلرجيني يف عمادة شؤون ال

سؤولية ودورها يف امل اجلامعة ؤية راملختلفة، جمسدًا خرجيي اجلامعة وقطاعات العمل

اكات مع تفاقيات والشرد من االعديال االجتماعية بشكل حقيقي وعملي. وقد أبرم القسم

 ،احتياجاتهت سوآ العمل ود متطلباديحتلى مؤسسات اجملتمع احمللي من أجل ةيادة القدرة ع

مات متابعة سية. وتقوم خد التنافجينيرخلضمن عملية الربط بني احتياجات السوآ وقدرات ا

رص التدريب واجلزئية، وف الدائمة عملال اخلرجيني يف اجلامعة على توفري العديد من فرص

ظيف، من أيام التو قد سلسلةم ع،  للخرجيني يف طتلف املؤسسات احلكومية واخلاصة

للخرجيني بوابة  وتتوافرتخصصة. ورات املالدة ووتنظيم العديد من الدورات التدريبية التأهيلي

ومية عن يتضمن إعالنات تجلامعة" و ارجيإلكرتونية ونظام حموسب خاص بهم يسمى بوابة "خ

خصصة، ومنحًا لتدريبية املتلدورات ان املة فرص العمل املتاحة يف السوآ الفلسطينية، وسلس

 للدراسات العليا، وغريها.

 أئداف قسم مت بد  اخلرجية:

   اقيةةات مةةن أجةةل    ت واالتفشةةراكا اجملتمةةع احمللةةي، وعقةةد ال   التواصةةل مةةع مؤسسةةات

 .احلصول على فرص عمل، وفرص تدريبية للخرجيني

 شةبيك  سةبة هلةم، والت  عمةل منا  د فةرص التواصل مع املؤسسات لتسويق اخلرجيني وإجيا

 مع مكونات اجملتمع احمللي.

 د فةرص  جيةا اعدتهم يف إمعةة، ومسة  اجلا تقديم اخلدمات التدريبية واإلرشادية خلرجيي

 تعليمية.ال مسريتهم ال، أو إكميوهلمعمل مناسبة تتوافق مع ختصصاتهم وقدراتهم وم

 ين.م باآلخرهتمابناء  قافة التعاون والشعور باملسؤولية واال 

   حمللةي  اسسةات اجملتمةع   فةراد ومؤ مةام أ أتقديم الصورة اليت تستحق للجامعة وخرجييهةا

 واخلارجي.

http://www.qou.edu/home/stud_Affiars/gradFollowing.jsp#collapse1
http://www.qou.edu/home/stud_Affiars/gradFollowing.jsp#collapse1
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 ا بيةنهم  اخلةرجيني فيمة   هةة، وبةني  جا مةن  امعة وخرجييهة خلق آلية للتواصل بني تلبة اجل

 لثة.هة  امن جهة  انية، وبني اخلرجيني واجلامعة من ج

  حد  التدريب:

مل على عة من خالل العي اجلامرجيدية خلاخلدمات التدريبية واإلرشاهذ  الوحدة تقدم 

لتدريبية وفق ااخلدمات من  ًاددعأيضًا وتقدم  صقل مهارتهم وقدراتهم للمنافسة يف سوآ العمل،

 اآلتي 

 قل مهارات صليت تقوم على التخصصية ية واتوفري العديد من الدورات التدريبية التأهيل

 ها.وتطوير اخلرجيني

     ج يف التوظيف للخةةريملنتهةةي بةة ادريب تةةوفري العديةةد مةةن فةةرص التةةدريب اجلزئةةي أو التةة

 العديد من مؤسسات اجملتمع احمللي.

 ن عنهةا  واإلعةال  ،ليوميةة اوالصةحف   نرتنةت مل املعلنة عرب اإلاالتالع على آخر فرص الع

 عرب بوابة "خرجيو اجلامعة".

  وابةةة األحةةداث عةةرب بولنشةةاتات اخبةةار نشةةر اإلعالنةةات عةةن الةةدورات التدريبيةةة وآخةةر أ

 "خرجيو اجلامعة".

 لوتن.تدة يف ربوع امعة املماجلا اإلشراف على سري العملية التدريبية يف فروع 

 و اجل مد ":بواب  "خرجي

    تةدريب  تاحةة وفةرص ال  دورات امللةى الة  عمتكن البوابة اخلرجيني األعضاء مةن االتةالع

يةةة، السةةرية الذات رآ إعةةدادمةةن تةة  والتوظيةةف، وإعالنةةات الوظةةائف، ومنةةاذج طتةةارة   

 واإلعالنات اخلاصة بتدريب اخلرجيني.

 تبةة  املك ي، وخةدمات إللكرتونني ادليل اخلرجي  تشملهذ  و ،اخلدمات اإللكرتونية

 و اجلامعة".لة "خرجي، وجماإللكرتونية، وحلقات النقاش، وكتاب اخلرجيني

      يف  دراسةةات العليةةا  ت مةةنح للعالنةةا تةةوفري فةةرص وإرشةةادات للدراسةةات العليةةا حتةةوي إ

 فلسطني، والوتن العربي، والدول األجنبية.

   لةةة، اآ العمةةل والبطعلقةةة بسةةوالت متتشةةمل دراسةةات وتقةةارير ومقةةا ودراسةةات وتقةةارير

 جيني.واختيار التخصص املناسب، ومواضيع مهمة للخر
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 ايت  مت بد  اخلرجية ارب  س ئل التواصل االج

 صل االجت  ايالتوا وقعملى الصدح  الرمسي  اخل ص  خبرجيي اجل مد  ا

"Facebook:" 

لى موقع عرجيي اجلامعة خلاصة خبية ارمسيقوم قسم متابعة اخلرجيني بإدارة الصفحة ال

رجيو بوابة "خني ووصل بني اخلرجي(، اليت متثل حلقة الFacebookاصل االجتماعي )التو

األفراد يف  تماعي يف حياةاصل االجلتواات ي احتلته شبكذاجلامعة" يف ظل األ ر الكبري ال

اليت يطرحها  ات واإلرشاداتالتوجيه من لعديدالقسم اقدم يوبناء عليه العديد من املستويات، 

 ستفساراتهم.ابة عن عيع احة واإلجلصفى امن خالل التعليقات والرسائل عل خرجيو اجلامعة

 

 ة:ت بد  اخلرجيالتطلد ت املستقبلي  لقسم م

ت سوآ خلرجيني ومؤسسايانات ابعدة لقا عن التحديث والتطوير الدائم واملستمرفضاًل 

 حتقيق  إىلتابعة اخلرجينيمالل قسم ن خملع العمادة تتطإن العمل ومعلومات التواصل معهم، ف

جيني، ومن رات املقدمة للخع اخلدمتوسيسعيها ل املشاريع املستقبلية والتطويرية، يف من العديد

 أهمها 

 هلم رابطة يف تأسيس اجلامعة مساعدة خرجيي. 

   بواقةع   تعنةى  الةيت  األحبةاث و الدراسةات  فيةه  تتةوافر  مرجعةاً  ليكةون  تطةوير القسةم

 اخلرجيني.

  كةةومي واخلةةاص  طةةاعني احل القمةةن مؤسسةةات اجملتمةةع احمللةةي يف   ةفةةتح آفةةاآ جديةةد

 ب أهداف القسمة حسشراكوعاون ، وتوقيع مذكرات تهملتدريب اخلرجيني وتوظيف

 يف اخلطة االسرتاتيجية.

 .إصدار جملة دورية سنوية للخرجيني 

 جيي اجلامعة.ني عن خرملشغلتنفيذ برنامج الدراسات املسحية لقياس رضا ا 

 

 

 الصفحة الرسمية –خريجو جامعة القدس المفتوحة  
 

https://www.facebook.com/pages/%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9/867873419951004
https://www.facebook.com/pages/%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9/867873419951004
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 : االجت  ايقسم اإلرش   الردسي  -رابدً 

شاد ديم خدمات اإلرإىل تق يهدفوة، هو أحد األقسام اليت تضمنتها هيكلية العماد

هم الشخصي م يف منودتهساعم م النفسي واالجتماعي املتخصص لطلبة اجلامعة، 

، وتشجيعهم ير مهاراتهموطتوالعمل على  ية،واالجتماعي، واإلفادة مما لديهم من قدرات ذات

دراسة األكادميية وجيههم ءو الاتهم، وتقدرو اتهموعلى التميز واإلبداع، ومساعدتهم يف فهم ذ

 لفة اليت تقدمها اجلامعة.يف التخصصات املخت

 :الطلب  يف الدر ع شؤ نأقس م 

من خالل  روع التعليمية،يف الف نيًايداممتثل هذ  األقسام انعكاسًا ألنشطة العمادة 

نشطة الطالبية، ني، واألجيمتابعة اخلر ها التتنفيذها للمهام املوكلة بالعمادة يف عيع جما

 هان الطلبة ومسؤولياتهام عمادة شؤونفيذي ملالت سماجل نزلةفهي مب واملنح واملساعدات املالية،...

رير اخلاصة باملنح مللفات والتقاإصدار ا تدعيتسوة لية العمل مركزيآن إيف الفروع التعليمية، إذ 

الطلبة بعد  ل عمادة شؤونمن خال ،نوجيخلرانشطة، وكذلك واملساعدات املالية والقروض واأل

ملعمول بها امن اإلجراءات ضاليومي  لهاعم جتميعها من الفروع، بينما متارس األقسام مهام

 دة شؤون الطلبة.وفنيًا لعما ،هيًا لفرعدارإبع  اجلودة، وباعتبار كل قسم يتريواخلاضعة ملعاي

 :الطلب   مقرتح ت شك  ى

جتا  هذ   جة الرضا لديهمعلى در وقوفوال الشفافية يف تقديم اخلدمات للطلبةمن منطلق 

ى توفري ؤون الطلبة علعمادة ش رصت، حاخلدمات، وما قد يواجههم من معوقات أو مشكالت

ة، فة، األكادمييخلدمة كات ااالخدمة تقديم الشكوى/ االقرتال من الطالب يف جم

 البوابة االقرتال عرب /م الشكوىقديتب تسنى للطالواإلدارية، واملالية، وغريها حبيث ي

نتهي بإفادة ءات اجلودة، تضع إلجراخت ددةاألكادميية أينما كان متواجدًا وضمن آليات حم

دمة خن حقوقه، فهي ملك حقًا ذان كذا إالطالب باملعلومة املتكاملة، أو حتقيق مطلبه 

ة انطالقًا من واقع اتساع رقع 2006/2007استحد ت مع بداية الفصل األول من العام 

ت ومسؤوليات على واقع من حتدياه هذا الفرضيما اجلامعة والزيادة املطردة يف أعداد الطلبة، و

 اجلامعة وتواقمها املختلفة وكذلك على الطلبة.

 :اهلدف

آرائهم، والعمل على حتقيق وتهدف هذ  اخلدمة إىل ضبط ومتابعة شكاوى الطلبة 

تهم يف الفروع واملراكز الدراسية كافة، مبا حيقق مصلحتهم اليت متطلباتهم وحل مشكال

http://www.qou.edu/home/stud_Affiars/st_Sections.jsp
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هي اهلدف األمسى للجامعة وتواقمها اإلدارية واألكادميية. ويكون ذلك ضمن إتار منظم، 

 ووفقًا لألسس واملناهج العلمية السليمة اليت تنسجم مع الواقع األكادميي للجامعة.

 :جم ا التطبيق

الطالب  كاوى اليت يرغبات والشتلزمملسراء واملقرتحات واتشمل هذ  اخلدمة عيع اآل

لى حد سواء، واألكادميي ع الطالبي اقعالوبإيصاهلا لذوي االختصاص، وذلك من أجل الرقي ب

ن أي من أو التغاضي ع اإلغفال عدمون، وسري العملية التعليمية كما ينبغي هلا أن تكو

 احليثيات اليت تواجه الطلبة.

 :آلي  تقديم شكوى/ اقرتاح

 لطلبةة  شاشةة شةكاوى ا   مةن خةالل   ونيةاً يقوم الطالب بتعبئة الشكوى/ االقرتال إلكرت

 ، حيةةث يصةةل إىل  يةةة وحفظةةه كادميواقرتاحةةاتهم ومةةن علةةى حسةةابه علةةى البوابةةة األ     

 ( أيام عمل.4)   أقصاهاالل مدخملتابعتها ليتم الرد عليها اجلهات املعنية 

  إمكةةان الطالةةب لطالةةب فباٍف لكةةيف حةةال كةةان الةةرد علةةى الشةةكوى/ االقةةرتال غةةري

القرتال احول الشكوى/ ُيرع الذي  الفاالعرتاض ملرة واحدة لدى قسم شؤون الطلبة يف

د علةةى اجلامعةةة للةر  ةيف رئاسة  ختصةاص إىل عميةد شةؤون الطلبةةة للمتابعةة مةع جهةةات اال    

لطالب مرة رتونيًا على االرد إلكفرع بالشكوى، ومن  م يقوم قسم شؤون الطلبة يف ال

 أخرى، وال يسمح بعدها للطالب باالعرتاض.

 : أبرز املشكالت اليت يتدرض هل  الطلب

   أحةةد األقسةةام  يفراء مةةا ب بةةإجميكةةن أن حتصةةل أ نةةاء قيةةام تالةة   مشةةكالت إداريةةة 

 العاملة بفرعه/ مركز  الدراسي.

   ،أو ف، أو املعاملةة ة التصةر مثةل  إسةاء   مشكالت مع جملس الطلبة أو كتلةة تالبيةة ،

 .ة للطالبة خاصعدم اإلنصاف يف خدمات معينة، أو إهمال مسأل

 الت.لف اجملا طتدريس يف اجلامعة يفمشكالت مع أعضاء هيئة الت 

  ها ملةةنح الةةيت تقةةدماسةةية واالدر وتشةةمل كةةل مةةا لةةه عالقةةة بالرسةةوم  مشةةكالت ماليةةة

 اجلامعة.

 دة )تبيعةةةة وامةةةل حمةةةدعإىل  مشةةةكالت اجتماعيةةةة ونفسةةةية عامةةةة، ميكةةةن إرجاعهةةةا

مةةين السياسةةي واأل عقةةحزبيةةة، الوا اجلامعةةة، املرافةةق العامةةة، إشةةكاليات تالبيةةة،    

 قتصادي العام،...(.واال

 .مشكالت أخرى 

http://www.qou.edu/home/stud_Affiars/studentCompaints.jsp#collapse2
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 الد ل التطواي

(، 365 جلسته رقم )يفجلامعة الس جم دأبت جامعة القدس املفتوحة وبناًء على قرار 

دون ساعات بالطلبة  تخرجوعي( متطلبًا ل، باعتماد )العمل التط14/06/2010املنعقدة بتاريخ 

ساعة عمل جمتمعي خالل فرتة ( 50ه )معتمدة، إذ يطلب من كل تالب أن ينفذ ما جمموع

عمل التطوعي، ملطلوبة من اللساعات اايذ تنفوجود  يف اجلامعة، ضمن آليات وإجراءات وضعت ل

امعة وحتى آ الطالب باجلل اللتحاألواصل حبيث يبدأ تنفيذ هذ  الساعات التطوعية من الف

لتسجيل قبول وامادة اللب لدى علطاالف فصل التخرج، وإدخال هذ  الساعات دوريًا إىل م

عمل التطوعي متام ساعات الال بعد إإية امعواالمتحانات، حبيث ال مينح الطالب شهادته اجل

ذا امللف هة، وتشرف على ج الرئيستخرال املطلوبة، فإجناة هذ  الساعات هو أحد متطلبات

 لتعليمية.جلامعة ااوع فر وتدير  عمادة شؤون الطلبة من خالل أقسامها يف

 اهلدف:

 اجملتمع.يفتتواجد  ليت قدالسلبية االظواهر التعامل مع ة الطلبة وتوعي  

 الطالب. خصية، وصقل شتنمية اجلوانب اإلجيابية لدى الطلبة  

 قلها.اكتشاف مواهب الطلبة والعمل على تنميتها وص 

 دى الطلبة.سؤولية لوامل ، وتعزيز االنتماءالتنمية الذاتية والتطوير 

 الطلبة. ترسيخ القيم التطوعية لدى 

 طيين.آ العمل الفلسكونات سوة مب، املرتبطتدريب الطلبة يف اجملاالت املختلفة 

 :جم الت الد ل التطواي

     ة، يانف والصةةية محةةالت التنظ جلةدد، افعاليةات خاصةةة باجلامعةة، مثةةل  إرشةاد الطلبةةة

 إخل..…واملكتبات، وتسليم الكتب

  ئات احملتاجة.لعون للفقديم ااألهلية غري الرحبية وت املؤسساتالتطوع يف 

 تمع الفلسطيينعام للمجحل الالتطوع يف املؤسسات احلكومية مبا خيدم الصا. 

  ذوي االعاقة ومساعدة أسرهم.تأهيل 

 األخرى. واسمامل   منمعاونة الفالحني يف مواسم قطف الزيتون، وغري 

 ل عاعي(.تنظم بشك)ورهم مساعدة اجلرحى واملرضى واملسنني ومتابعة أم 

      محةةالت التشةةةجري لعامةةة، و امةةاكن  محايةةة البيئةةة مةةن خةةالل محةةةالت النظافةةة يف األ 

 والزراعة، وغريها.

   (10)ل كةل وحةدة   يةث تعةاد  حب ،اصمحالت التربع بالدم، وتقدميها جلهةات االختصة 

 ن وحدتي دم.عربع بها املت ة أن ال تزيد الوحداتساعات عمل تطوعي، شريط

http://www.qou.edu/home/stud_Affiars/volunteerWork.jsp#collapse2
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 توعوية.ت الاملشاركة املتعلقة يف االنتخابات ضمن احلمال 

 ية والتوعوية.ت التطوعحلمالاملشاركة املتعلقة يف محاية املستهلك ضمن ا 

 يه.وتنم أي أعمال تطوعية أخرى تصب يف مصلحة اجملتمع 

 :آلي  تقديم اخلدم  التطواي  يف اجل مد 

 سارين، هما مفتوحة س امللقدايأخذ تطبيق وتنفيذ العمل التطوعي يف جامعة 

قطاعاتها تمع احمللي بسسات اجملع مؤيق متقديم خدمات تطوعية بالتعاون والتنس  أواًل

ملبدأ التفاعل  عها، وحتقيقًالتكامل موا افلمًا منها يف حتقيق التكالعامة واألهلية، إسها

مميزة وذات تابع  لتقديم خدمات من السعييض مبااإلجيابي بني املواتنني والبيئة اجملتمعية، و

 إنساني.
رات شاركة يف املؤمتعة كاملجلاماوقة تقديم خدمات وأنشطة تطوعية داخل أر   انيًا

ت محاية البيئة لزيتون، ومحالام، وقطف الدع بإضافة إىل محالت الترب والندوات واملهرجانات،

اتات الل محالت ونشعاعي خ أو رديفكالزراعة والتشجري، وغريها، واليت تنفذ بشكل 

ساعات حتساب العمل كاعكس على ين البمعينة، اليت تنفذ ضمن إجراء تقوميي ألداء الط

التطوعي  ذ ساعات العمل، أن ينفملهع لى رأسعمل تطوعي. وحيق للطالب املوظف ومن هو ع

اير جملال ، ويف جمال مغل الرمسيلعمت ايف مكان عمله كإضافة إىل التزاماته خارج ساعا

 عمله بالتنسيق مع مؤسسته.
 :يآلي  التسجيل للد ل التطوا

خالل  عمل التطوعي منوابت ال ريف تعبيقوم موظف قسم شؤون الطلبة يف الفرع  أواًل 

طوعي، اجلهات اكن العمل التلة يف أمتمثاملونظام العمل التطوعي على البوابة األكادميية، 

ستقطاب الراغبة يف ا املؤسساتوات جلهاملشرفة، جماالت العمل التطوعي، وبناًء على ا

 يًا.اعم عًء أكان العمل التطوعي فرديًا أاملتطوعني سوا

اعي للطلبة لعمل تطوعي ع ء إعالنإنشاب يقوم موظف قسم شؤون الطلبة يف الفرع  انيًا 

 لوبة.ملطاات سواًء أكان داخليًا أم خارجيًا، وحبسب البيان

طوات اخلتتبع حمللي، تمع ات اجملسسايف حال كان تنفيذ العمل التطوعي يف إحدى مؤ

 ية اآلت
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 التسجيل للعمل التطوعي اجلماعي اخلارجي

   لعمةةل مةةن خةةالل بنةةد ا وادمييةةة، األك يقةةوم الطالةةب بالةةدخول إىل حسةةابه علةةى البوابةةة

ضةةمن  ا للتسةجيل بهةةا علةةن عنهةةعي املالتطةوعي يقةةوم باسةتعراض إعالنةةات العمةةل التطةو   

 تطوع.الفرتة احملددة، وعدد الطلبة املسمول به لل

 لتطوعي، سجلني للعمل اطلبة املاض اللطلبة يف الفرع باستعريقوم موظف قسم شؤون ا

والةرد   مةاعي اخلةارجي  تطةوعي اجل مةل ال واستصدار منوذج طاتبة املؤسسةة املعنيةة للع  

إضةافًة إىل   بةة املتطةوعني،  اء الطلة بأمسة عليها حسب النموذج املعتمةد، مرفقةًا بةه قائمة    

طوعي الذي بيعة العمل التيفيد بط والذي)التقرير التقوميي اخلاص بالطلبة املتطوعني 

وسةلوك   طةوعي املنجةزة،  لعمةل الت عات اقام/ ت به الطالةب/ ةة املتطةوع/ ةة، وعةدد سةا        

نةةه، عة أو مةةن ينةةوب  ر املؤسسةةل مةةدياملتطةةوع/ ةة خةةالل الفةةرتة علةةى أن يوقةةع مةةن قبةة       

إرسةاله إىل  ووي علةى ذلةك(.   ج ال حيتة منةوذ  وطتومًا خبتم املؤسسة ذاتها، وال يعتمد أي

 ة.نماذج للمتابعخة من الظ بنسمدير الفرع لتحويله للجهة املعنية واالحتفا

  التسجيل للعمل التطوعي الفردي اخلارجي

 طةوعي  ظام العمةل الت نابه على ل حسيقوم موظف قسم شؤون الطلبة يف الفرع ومن خال

 .لتطوعي الفرديالعمل ا ين يفعرب البوابة األكادميية بتسجيل الطالب املع

 عنيةة  بةة املؤسسةة امل  وذج طاتار منة وظف قسةم شةؤون الطلبةة يف الفةرع باستصةد     يقوم م

حةةد أعتمةةد لتطةةوع ملا حسةةب النمةةوذج للعمةةل التطةةوعي الفةةردي اخلةةارجي والةةرد عليهةةا، 

 مدير الفةرع  ع، وإرساله إىلب املتطوالطالبالطلبة، مرفقًا به التقرير التقوميي اخلاص 

 بعة.ذج للمتالنماة من التحويله للجهة املعنية واالحتفاظ بنسخ

يًا أم واًء أكان عاعسجلامعة ااخل   دأما يف حال كان العمل التطوعي املراد تنفيذ

مما تقيمه  ت إىل غري ذلكوالندوا ناترجافرديًا، كاملشاركة يف اخلدمات واألنشطة وامله

لتربع كا جمتمعية عامة  نشاتاتيفكة شاراجلامعة يف فروعها/ مراكزها الدراسية، أو امل

لطلبة ذوي اتون، ومساعدة قطف الزي، وجاربالدم، ومحالت النظافة والصيانة، وةراعة األش

 وات اآلتية طخلا فتتبع.إخل، اإلعاقة، تسليم الكتب، إرشاد الطلبة اجلدد،..

  التسجيل للعمل التطوعي اجلماعي الداخلي

 بطلةب   لفرع تفيةد دير الية من مة داخيستقبل رئيس قسم شؤون الطلبة يف الفرع مذكر

 رع.م الفعمل تطوعي جملموعة من الطلبة يف أي من أقسا
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 ب تنفيةذ   لتطوعي املطلةو العمل ا ن عنيقوم موظف قسم شؤون الطلبة يف الفرع باإلعال

 داخل أروقة الفرع.

   لعمةةل مةةن خةةالل بنةةد ا وادمييةةة، األك يقةةوم الطالةةب بالةةدخول إىل حسةةابه علةةى البوابةةة

ضةةمن  ا للتسةجيل بهةةا علةةن عنهةةعي املالنةةات العمةةل التطةو التطةوعي يقةةوم باسةتعراض إع  

 تطوع.الفرتة احملددة، وعدد الطلبة املسمول به لل

       تطةوعني  اء الطلبةة امل ئمةة بأمسة  اج قايقوم موظةف قسةم شةؤون الطلبةة يف الفةرع باسةتخر

ير الفةرع  إرساله إىل مةد وملعتمد، وذج اوالتقرير التقوميي اخلاص بتطوعهم وحسب النم

ة مةةن ن الطلبةةة بنسةةخقسةةم شةةؤو حتفةةاظا  بتحويلةةه إىل القسةةم املعةةين، مةةع  ليقةةوم بةةدور

 للمتابعة. النماذج

 التسجيل للعمل التطوعي الفردي الداخلي 

 طةوعي  ظام العمةل الت نابه على ل حسيقوم موظف قسم شؤون الطلبة يف الفرع ومن خال

 ردي.لتطوعي الفالعمل ا ين يفعرب البوابة األكادميية بتسجيل الطالب املع

 لطلبةة  اي لتطةوع أحةد   ريةر تقةومي  اج تقيقوم موظف قسم شؤون الطلبة يف الفرع باستخر

ه إىل عتمةةد، وإرسةةالنمةةوذج املسةةب الداخةةل أروقةةة الفةةرع مةةن نظةةام العمةةل التطةةوعي وح  

 .ماذج للمتابعةة من النبنسخ القسم املعين بوساتة مدير الفرع، واالحتفاظ

ارجها واملنسقة خقة اجلامعة أو اخل أروذة دفعية املنبعد االنتهاء من عيع األعمال التطو 

 اآلتي  جيريية، اعم عأمع مؤسسات اجملتمع احمللي سواًء أكانت فردية 

    عنيةة أو  ن املؤسسةة امل مة لتقةوميي  ريةر ا يستقبل موظف قسم شةؤون الطلبةة يف الفةرع التق

طةوعي  مةل الت اعات العسة ه جممةوع  ا فية مبة من القسم املعين يف فرع اجلامعة التعليمةي،  

 ب األصول.ةيتها حسن جهواليت أجنزها الطلبة كٌل على حدة، والتأكد م

   ختمةةه ويةةر التقةةوميي، لةى التقر دقة عيقةوم موظةةف قسةةم شةؤون الطلبةةة يف الفةةرع باملصةةا

  الفرع.يفسجيل خبامت قسم شؤون الطلبة وحتويله إىل قسم الت

   م شةؤون الطلبةة  قسة  صةادقة مد مةن  يقوم موظف قسم التسجيل يف الفرع وبعةد التأكة ،

رد عي لكةل تالةب و  مةل التطةو  م العبإدخال جمموع ساعات العمةل التطةوعي وعةرب نظةا    

 ة كافة.لساعات املطلوباء من االنتهاالعتمادها وتثبيتها، وحتى  امسه يف التقرير،

  ن خةالل  ومة ، كةز الدراسةي  رع/ املر الفيتسلم الطالب/ ةة إشعارًا من قسم التسجيل يف

لتطةةوع هةةا أو تقريةةر ا ملتطةةوع باؤسسةةة فيةةد بتسةةلم القسةةم تقريةةر امل   النظةةام احملوسةةب ي 

 ود خلل ما. حال وجيفاجعة الداخلي وعدد ساعات التطوع، حتى تتسنى املر
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م راجعة قسمب يقوم الطالب لوبة،املط ساعات العمل التطوعيتنفيذ عند االنتهاء من 

طوعي، ومن ( ساعة عمل ت50) بإنهاء فيدر يالتسجيل يف الفرع/ املركز الدراسي لتسلم إشعا

 ة.ذج براءة الذمعلى منو قيعلتوا م يقوم بتقدميه إىل قسم شؤون الطلبة لغايات 

 را ي  الطلب  املوئوبة:

لها ساليب وآليات عمأ يفور ن تطة أاستطاعت اجلامعة ومن خالل عمادة شؤون الطلب

ياضي وفين، وتسعى لمي و قايف ورعري مناخ توف؛ لوأنشطتها املختلفة عرب بلورة مهامها وإدارتها

اء شخصية تالبية ق دورهم يف بنهم وحتقياهبمو من خالله إىل إتاحة الفرص أمام تلبتها لتنمية

لطالبية وتنميتها اشجيع املواهب لطلبة بتن اشؤو بادرت عمادةوقد متواةنة ءو اإلبداع والتميز. 

ت، إضافة إىل  شتى اجملااليفتميزين امل لبةعلى مستوى اجلامعة وخارجها مبا حيقق تمول الط

اإلبداع  ة والبارةة يفات اخلاصقدرال تبنيها ورعايتها ألصحاب املواهب والعناصر ذات

 هم املختلفة.رستهم هلوايات ناء مماأهم اجهواالبتكار، والعمل على تذليل أي صعوبات قد تو

رياضية كألعاب املواهب ال بني نوعت مايت تال وتتابع العمادة العديد من املواهب الطالبية

نج، سباحة، والشطرولة، واللطاس االقوى، والتعليق الرياضي، والتنس األرضي، وتن

د، كذلك ة، وكرة اليرئوالكرة الطا لة،والكاراتيه، واملالكمة، وكرة القدم، وكرة الس

ل، التمثيوف والغناء، زعوالشعر، وال يب،املواهب الفنية كالدبكة، والراب، والزجل الشع

ة، واملقالة، خلاترة، والقصان كتابة كف عيةواملسرل، إضافة إىل العديد من املواهب اإلبدا

م، وسرعة لتطريز، والرسرايف، واتوغلفواوالنثر، ومهارات اخلطابة واإللقاء، والتصوير 

 واهب. ملوغريها من ا بي،لعراالبديهة، وتالوة القرآن وجتويد ، وفنون اخلط 

 املتدوقة: حدالت تكريم الطلب 

هم ودفعهم ءو حتفيزًا لزمالئورميهم، وتك قنيانطالقًا من اهتمام اجلامعة بالطلبة املتفو

ليمية  الفروع التعيفمها اسومن خالل أق -، فإن عمادة شؤون الطلبةواالجناةالتحصيل 

كريم تت مسمى "حفل حتنح هلم د املكرمييًا هلؤالء الطلبة العتماتتنظم حفاًل  -كافة

و أحد امعة كافة؛ فهفروع اجلة لوحدوآلية م صورةفوقني"، وجيري هذا احلفل ضمن املت

تفاعل مع اجلسم يادة مساحة الةدفة إىل هلااة، األنشطة العامة اليت تنظمها عمادة شؤون الطلب

 .تهاالطالبي واملساهمة يف صقل شخصية الطالب وتنمي
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اجل مد ت   ربثق ان احت ي املبطالال للتدريب  االبداع فد لي ت اجملل  الدربي

 الدربي :

بي للتدريب ات اجمللس العروفعالي نشطة أتشارك اجلامعة من خالل عمادة شؤون الطلبة يف

  املشاركة يف ه، فكان األولمن حمورية ضربيواالبداع الطالبي التابع الحتاد اجلامعات الع

ه توفري فرص يتيح من خالل لذيية، اعربال اجلامعات تلبةأنشطة اجمللس لتبادل عروض تدريب 

وبراجمهم  ق مع ختصصاتهما يتوافة مبربيالتدريب العملي لطلبة اجلامعة يف األقطار الع

وى التبادل ام يف رفع مستىل االسهة إضافاألكادميية، بهدف تطوير مهاراتهم وخرباتهم، إ

ستضيفة لعروض ة املات العربي اجلامعيفهم رائاملعريف والثقايف بني الطلبة الفلسطينيني ونظ

الثاني فقد شاركت  ة. أما احملورت العربيمعاجلاالتدريب، وبناء عالقة إجيابية مع العديد من ا

املشاركات بم، معزةة 2011ام  من العدءًا، بفيه اجلامعة يف امللتقيات الطالبية اإلبداعية

املراتب األوىل يف  ة علىات متتاليمعة لسنوجلات ااإلبداعية والبحثية اليت يقدمها الطلبة، وحصل

 هذ  املشاركات. 

جي من كيم علمي ومنهراءات حت إجإىل وجتدر اإلشارة إىل أن البحوث املشاركة ختضع

قوم الطالب يراحل متتالية . وعرب مبيةلعرخالل جلان حتكيم متخصصة من أساتذة اجلامعات ا

( 90من ) امللتقى أكثرا رك يف هذيشا، ويف نهايتها بعرض البحث أمام اللجنة ومناقشتها

  ت الفلسطينية.اجلامعا عظممها جامعة عربية سنويًا من األقطار كافة، ومن بين

 األنظ   احملوسب :

 نبذة عن األنظمة احملوسبة 

نها األنظمة ة احملوسبة، وماألنظم د منلعدياالستناد إىل ابتدير العمادة عملها اليومي 

 اآلتية 

 نظام متابعة اخلرجيني   .1

قًا من رؤية جامعة القدس املفتوحة وفلسفتها يف إدارة ومتابعة اخلرجيني، ويف ظل انطال

التطور التكنولوجي الكبري الذي يشهد  العصر احلديث، كانت اجلامعة الرائدة والسباقة يف 

إنشاء وتطوير نظام حموسب إلدارة خرجييها ومتابعتهم، إذ متتلك نظامًا حموسبًا هلذا الغرض 

رجيو اجلامعة" على املوقع اإللكرتوني الرئيس، وتقدم العديد من اخلدمات ضمن بوابة "خ

املتميزة للخرجيني، من اإلعالن عن الدورات التدريبية املتخصصة، والوظائف الشاغرة يف 

السوآ احمللية، ومنح الدراسات العليا يف جمال املاجستري والدكتورا ، ونشر العديد من 

 هم إسهامًا فاعاًل يف ةيادة الوعي لدى خرجيي اجلامعة.املقاالت والدراسات اليت تس
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ؤوب داجلامعة بشكل  ع خرجييماصل لتواوتقوم وحدة متابعة اخلرجيني بتحديث بيانات 

ناته والدخول ديث بيان حتمنه ومستمر من خالل حساب طصص لكل خريج، حبيث ميك

يانات بإصدار كشوفات وملقدمة، ت ادماإىل بوابة "خرجيو اجلامعة" واالستفادة من اخل

اهمة يف توفري ند الطلب للمسجملتمع عاات ؤسساخلرجيني ومعلومات التواصل معهم، وإرساهلا مل

لوحدة حملوسب تقوم ااالنظام  اللخمن وفرص عمل دائمة أو جزئية أو فرص تدريبية هلم. 

ختصاص لجهات ذات االلأعدادهم  وجينيبإصدار العديد من التقارير حول إحصائيات اخلر

 وأصحاب القرار.

ل منسقي ال متابعة أعماة يف جمميزامل كما يوفر النظام احملوسب العديد من اخلدمات

 مراسلتها.لتواصل معها وبيانات اوات ؤسسمتابعة اخلرجيني يف الفروع، ودليل متكامل للم

 نظام األنشطة الطالبية الالمنهجية  .2

وما يندرج  بية الالمنهجيةة الطالنشطألاباستحدث قسم األنشطة الطالبية نظامًا خاصًا 

الس طلبة، وأعضاء جمجالس الة مباصضمن مسؤولياته اخلاصة كاملصروفات املالية اخل

ى الطلبة عي، وشكاوووالعمل التط سرى،األالطلبة، واملواهب الطالبية، وذوي اإلعاقة، و

امعة كافة، فروع اجلرتها يف ية وإداطالبال ومقرتحاتهم اهلادفة إىل تنظيم عملية األنشطة

 .واحلصول على املعلومات بدقة، وأسرع وقت ممكن

 نظام املنح واملساعدات املالية والقروض  .3

دأبت عمادة شؤون الطلبة على إدارة هذ  املنح ومتابعة تنفيذها، من خالل توفري نظام 

 املساعدات.للمنح واملساعدات املالية الداخلية واخلارجية، وأوجدت آليات ومعايري تضبط هذ  

على تطوير هذ  اآلليات للتوافق مع آليات اجلودة، من خالل ضبطها  العمادة وحرصت

مبجموعة من األنظمة والقوانني اخلاصة بكل منحة، وحوسبتها ابتداء من تعبئة تلبات 

الرتشح اإللكرتونية وما يتبعها من اختيار الطلبة املستفيدين بشكل إلكرتوني. وتستند عملية 

الطلبة املستفيدين إىل عدة معايري أساسية حتدد من خالهلا مدى حاجة الطالب املرشح اختيار 

لالستفادة منها؛ وحتدد الدرجة اخلاصة بكل معيار وفقًا للمعلومات اليت عبأها الطالب 

املرشح يف االستبانة اإللكرتونية، وتعد نتيجة هذ  املعايري شرتًا أساسيًا حيدد من خالله 

لى منحيت األخوة واألةواج أم ال. أما يف منحة صندوآ الطالب احملتاج فتعد حصول الطالب ع

نتائج تلك املعايري اسرتشادية تساعد جلنة املسح االجتماعي يف اختيار الطلبة املستفيدين. 

ويستكمل هذا اجلهد بعملية مسح ميداني دقيق من خالل ةيارات ميدانية مباشرة لعّينة من 

كد من صحة املعلومات املعبأة يف االستبانة، كما يساعد النظام الطلبة املرشحني للتأ

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



 

79 
 

 

 نظام متابعة شكاوى الطلبة واقرتاحاتهم احملوسب   .4

ا  م جترجة الرضا لديهدوف على الوقو من منطلق الشفافية يف تقديم اخلدمات للطلبة

على  دة شؤون الطلبةرصت عماحت، شكالهذ  اخلدمات، وما قد يواجههم من معوقات أو م

واإلدارية،  األكادميية، ة كافة خلدمت اتوفري خدمة تقديم الشكوى من الطالب يف جماال

بوابة الشكوى عرب ال ب تقديملطالى لواملالية، ويف العديد من احلاالت، حبيث يتسن

الب باملعلومة تهي بإفادة الط،  م تنودةاجل ات حمددة ختضع إلجراءاتاألكادميية، وضمن آلي

ىل ضبط إدف هذ  اخلدمة قه. وتهحقو من املتكاملة، أو حتقيق مطلبه إذا كان ذلك حقًا

 الفروع يفوحل مشكالتهم  طلباتهمق متقيومتابعة شكاوى الطلبة وآرائهم، والعمل على حت

تواقمها مسى للجامعة وهلدف األاهي  يتصلحتهم الواملراكز الدراسية كافة، مبا حيقق م

العلمية  واملناهج سووفقًا لألس نظم،ر ماإلدارية واألكادميية. وجيري كل ذلك ضمن إتا

الفصل  د ت مع بدايةحتفهي خدمة اس عة،السليمة اليت تنسجم والواقع األكادميي للجام

املطردة يف  الزيادةعة وة اجلامساع رقع( انطالقًا من واقع ات2006/2007األول من العام )

قمها املختلفة ى اجلامعة وتواليات علمسؤووات أعداد الطلبة، وما يفرضه هذا الواقع من حتدي

ليت يرغب مات والشكاوى ااملستلزوحات قرتتشمل عيع اآلراء وامل وهيوكذلك على الطلبة، 

لى حد عواألكادميي بي قع الطالالواي بالطالب بإيصاهلا لذوي االختصاص، من أجل الرق

تغاضي عن أي من اإلغفال أو ال ن، وعدمتكو أن سواء، وسري العملية التعليمية كما ينبغي هلا

 احليثيات اليت تواجه الطلبة.

 نظام العمل التطوعي  .5

جملس اجلامعة باعتماد )العمل التطوعي( متطلبًا إجباريًا لتخرج الطلبة  تنفيذًا لقرار

( ساعة عمل جمتمعي خالل 50ما جمموعه )الطالب  فيه ينفذ الذي بدون ساعات معتمدة،

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

بين برنامج حموسب ملتابعة تنفيذ العمل التطوعي من قبل الطلبة، وتضمن توضيحًا التطوعي، 

يذ ، وربطه بنظام القبول والتسجيل لنظام العمل التطوعي، وإجراءاته، وشرو  تنف

االمتحانات، 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 

ة، أم خارجها، ليسجل الطالب عرب النظام احملوسب سواًء أكان العمل التطوعي داخل اجلامع

به من خالل حسابه عرب البوابة األكادميية، ليتم استخراج قوائم الطلبة املسجلني والتقارير 

الالةمة لتنفيذ العمل التطوعي، واحتساب الساعات املطلوبة، بعد تنفيذ العمل املطلوب حبسب 



 

80 

 

 

وإدخال هذ  الساعات دوريًا إىل  الطلبة املتطوعني، ألداء التقوميي التقارير الواردة واإلجراء

 .لدى عمادة القبول والتسجيل واالمتحانات الطلبةملف 

 Graduate التعليم العالي والبحث العلميلوةارة نظام متابعة اخلرجيني التابع  .6

Tracking System (GTS)  

ة، و سوفت( للربجمركة )نيشالل خن م، التعليم العالي والبحث العلميأنشأت وةارة 

(، الذي GTSلي )ت التعليم العا مؤسساني يفرجيحة من البنك الدولي، نظامًا ملتابعة اخلومبن

انة مع بعد التخرج، واستب ما قبل رحلة ميفيقوم على نشر  الث استبانات وتنية )استبانة 

لتعليم اخرجيي مؤسسات  انات منى بيعل التخرج، واستبانة أرباب العمل(، وذلك للحصول

جلامعات اةمة على مستوى ير الالتقارال لعمل، من أجل حتليلها وإعدادالعالي وأرباب ا

سم اخلطط ج الدراسية، ورالربام طويرى توالكليات واألقسام، ما يساعد صناع القرار عل

ئص ، وحتليل خصاطلبةالارها خيت ليتاملستقبلية، والبحث يف الربامج األكادميية ا

ص املهنية وآ العمل والفرطلبات سع متب ميتناساخلرجيني، وتطوير مهارتهم وقدراتهم مبا 

ية لالعتماد واجلودة واهليئة الوتن العلمي لبحثي واوةارة التعليم العالاملطلوبة، وتقوية قدرات 

لعالي ملساندة اؤسسات التعليم معها مجتليت اات يف التعليم العالي على عع واستخدام املعلوم

رامج ب  املؤسسات من رجيي هذخقال نتعملية ا عملية صياغة السياسات وتنفيذها، ورصد

 التعليم العالي إىل سوآ العمل.

 جم ل  الطلب :

 القطري( اجمللس جملس تلبة جامعة القدس املفتوحة )

( 11ئه )طني، وعدد أعضايف فلس توحةفهو أعلى هيئة متثيلية لطلبة جامعة القدس امل

 سابعة عمل جمالئة املخولة ملتهو اهليوة، يلعضوًا منتخبني من بني هيئة رؤساء اجملالس احمل

 .هاالطلبة احمللية وواجبات

 :نمالقطري  املفتوحة القدس جامعة تلبة جملس يتكون

 اجمللس. رئيس .1

 ر".الس أمني "يسالرئ نائب .2

 املالية. اللجنة منسق .3

 الثقافية. اللجنة منسق .4

 الفنية. اللجنة منسق .5
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 العامة. العالقات منسق .6

 )التخصصات(. يةاألكادمي الشؤون منسق .7

 االجتماعية. اللجنة منسق .8

 الرياضية. اللجنة منسق .9

 النشاتات. جلنة منسق .10

 اإلعالمية. اللجنة منسق .11

 :املفتوحة دسالق جلامعة القطري الطلبة جملس وعمل تشكيل آلية

 وال للمجلس عامًا منسقًا طريالق املفتوحة القدس جامعة تلبة جملس رئيس يكون .1

 يةقض أي يف البسيطة ه باألغلبيةفي القرارات وتؤخذ فردي، قرار أي له اختاذ حيق

 .إجراء أو

 ليةاجملالس احمل لرؤساء ملؤمترا هيئة من املباشر احلر باالنتخاب يشكل اجمللس .2

 عضوًا. (81) وعدد  لدستور،ا هذا حسب املنتخبة احمللية اجملالس أعضاء وعدد

 اجلامعة. يف بها ولعمامل اآللية حسب القطري الطلبة جملس جترى مواةنة .3

ري، القط اجمللس يف املنتخب اللجنة منسق من القطري الطلبة جملس جلان تتشكل .4

 معة.للجا املختلفة الفروع يف للجانا تلك منسقي من احمللية املعنية وعضوية اللجان

 ة.املفتوح القدس جامعة تلبة مؤمتر هيئة اجتماعات .5

 القطري. اجمللس شكيلةت النتخاب سنة كل مرة اجتماعًا اهليئة تعقد 

 احد(.و )النصف  حضر  إذا قانونيًا االجتماع يكون 

 لطلبة، ويساعد  ا امعة لشؤوناملؤمتر مساعد رئيس اجل هيئة اجتماع يرأس

 القطري.  لساجمل خاباتاللجنة التحضريية لإلشراف على انت رئيس

 ان مك عن املؤمتر أعضاء بليغت الطلبة مساعد رئيس اجلامعة لشؤون يتوىل

 .موعد  من أسبوع وذلك قبل وةمانه، االجتماع
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 جملس الطلبة احمللي 

فة، معربًا ات الطالبية كان اهليئكل متشييعد جملس الطلبة مبنزلة اهليكل العام الذي 

أو جلنة،  حيات لكل هيئةار الصالمعي اللخعن تالحم هذ  اهليئات وترابطها مع بعضها من 

 قي والرفعة.ستمرار ءو الرفعها باا وديمهت الطالبية وتنظيعمل على ترتيب النشاتا الذي

  مهام جمالس احتاد الطلبة

  سؤوليات اآلتيةام واملاملهب يضطلع جملس الطلبة يف جامعة القدس املفتوحة

 رات.راتعزيز قاعدة املشاركة الطالبية يف صنع الق .1

 يم.لسفق منهج ولها ح يفالتعبري الدقيق عن مصاحل الطلبة واإلسهام  .2

 ملعتقدات.آلراء وااعدد ت تعميق رول الدميقراتية يف التعامل واحرتام .3

 دى الطلبة.ة والرياضية لة والفنيعلميالواكتشاف وتنمية املواهب والقدرات الثقافية  .4

ؤولة ة الطالب املسناء شخصيبيف  امرفع مستوى الوعي عند تلبة اجلامعة، واإلسه .5

 واملستقلة.

ت الوتنية عاهد واملؤسساعات واملجلاماع منشاتات املشرتكة تو يق العالقات وةيادة ال .6

 املختلفة.

ص على ئه ملؤسسة حترب بانتمالطالار تعزيز العالقة بني الطالب واجلامعة، وإشعا .7

 مصاحله وقضايا .

 ر .تطويو تنمية مفهوم التكامل االجتماعي بني الطلبة .8

عارض ى، حبيث ال تتألخرات اؤسساملوتنظيم العالقات بني الطلبة وباقي اهليئات  .9

 ة.معواألنظمة والقوانني املعمول بها داخل اجلا

 اتصل بنا

 األول لبالوع/ الطابقا /لبريةوا هللارام  حمافظة /العامة دارةاإلالعنوان  مكاتب 

 2426167 2 972+ هاتف 
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