
  

 

 

 الثالثاء :اليوم                                                                                     
 8/9/0202التاريخ:                                                                                             

 
 0202-0202طالق الفصل الدراسي األول هام لطمبة جامعة اإلسراء حول إ إعالن  

 

والعافية،  الصحة   وترجو لكم موفور   ،والمحبة   التحيات   لكم عاطر   اإلسراء جامعةبرق إدارة ت  

وفي ىذه الظروف التي بناء شعبنا الفمسطيني بالسالمة التامة، أعميكم وعمى  تم  أن ي   للا   سأل  وت

أن نطمئن أبناءنا الطمبة، ونعمميم بأن الجامعة  نمر  بيا وشعبنا الفمسطيني في ربوع الوطن، نود  

، أعمى مستوى وفق ي األول إلطالق الفصل الدراس كافة؛ التدابير واإلجراءات الالزمة اتخذت قد

موعده المحدد وفق التقويم األكاديمي المعتمد من قبل، خاصة وأن لمجامعة تجربة مشرفة وفي 

جامعة وفريدة في إدارة المسيرة التعميمية عبر منظومة التعميم اإللكتروني، حيث استطاعت 

استئناف الدراسة إلكترونًيا خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي السابق  اإلسراء

 غالق الجامعاتا  صدور المرسوم الرئاسي القاضي بإعالن حالة الطوارئ و  ، منذ9102-9191

دائرة عبر توسيع  بداية أزمة انتشار جائحة كورونا في شير مارس من العام الجاري، وذلك

  .كافة مساقات الخاصة بالكميات المختمفةال لكترونية لتشملاستخدام بوابتيا اإل

ذ و  الممقاة عمى عاتقيا  لمسؤولية الوطنية واالجتماعيةتحرص  الجامعة عمى االلتزام باا 

 التسجيل آلًياب ،غير المسجمين لطمبتياخالل األزمة  جامعةالإدارة  سمحت ،تجاه أبنائيا الطمبة

يتمكنوا من مواصمة ل ؛بنظام األقساط لسداد كامل الرسوموتأجيل العمل  ،دون دفع الرسوم

لكتروني الخاصة بالجامعة، وذلك واالستفادة من بوابة التعميم اإل ،عدالتعميمية عن ب   مسيرتيم 

 ."يمر بيا المجتمع الفمسطيني إثر جائحة "كوروناكان وال  يزال بسبب الظروف االستثنائية التي 



  

 

 

، حيث حصمت نجازات الميمةتمك الفترة سمسمة من اإلكما وحققت الجامعة خالل 

نت من " في ظل الجائحة، وتمك  2110:9109الجامعة عمى شيادة الجودة العالمية "األيزو 

اختتام الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي السابق في موعده المحدد قبل انتشار 

 .الجائحة عبر تنظيم امتحانات إلكترونية شيد ليا الجميع

برعاية وزارة التعميم العالي –مت الجامعة وعمى صعيد االىتمام بالبحث العممي، نظ  

واقع ومستقبل التعميم االلكتروني في بـ" امؤتمًرا عممًيا دولًيا إلكترونًيا خاًص  -والبحث العممي

المؤتمر  بذلك غسطس المنصرم؛ ليكون "، خالل شير أ مؤسسات التعميم العالي الفمسطينية

األول من نوعو عمى مستوى فمسطين والوطن العربي، والذي يناقش قضية آنية ال تزال 

المؤتمرون سبل تطوير منظومة التعميم  تتفاعل عمى مستوى العالم أجمع، حيث ناقش فيو

 .اوكيفية التغمب عمى التحديات التي تواجيي ،لكترونياإل

ستمرار حالة الالمرحمة التي نمر بيا، و  وانطالًقا من تفيم إدارة الجامعة لتعقيدات

داخل األراضي  حظر التجوال بسبب انتشار فيروس كورونافرض و  ،الطوارئ في القطاع

 نتيجة الظروف الصعبة ألبنائنا الطمبة، وتقديًرا لمصعوبات التي تواجييم ، ومراعاةً الفمسطينية

ووفق  ،األول بنجاح طالق الفصل الدراسياتخذت الجامعة عدة قرارات لضمان إ، تمك

 معايير الجودة األكاديمية المحمية والدولية المطموبة.

 

 

 

 



  

 

 

 وتشمل القرارات ما يمي:

 بداية الدراسة: -2

وفق التقويم المحدد موعده ( في 9190-9191الدراسي ) يبدأ الفصل الدراسي األول لمعام

 .9191-2-02يوم السبت الموافق  ،األكاديمي الخاص بالجامعة

 التسجيل لمفصل الدراسي األول:آلية  -0

 لكترونًيا لمطمبة الجدد والقدامى اعتباراً إ (9190-9191) الدراسي األول تفعيل التسجيل لمفصل

حين رفع حالة إلى عمى أن تؤجل عممية تسديد الرسوم  ،09/12/9191من يوم السبت الموافق 

 ن الطمبة من التنقل.ل وتمك  احظر التجو 

 صل الدراسي األول:آلية الدراسة خالل الف -3

منظومة التعميم اإللكتروني وفق  (،9190-9191)ستكون الدراسة خالل الفصل الدراسي األول 

 .كافة ممساقات النظريةل

 المساقات العممية: -4

متطمبات كل مساق عمى حدة، فجزء منيا  سيتم التعامل معيا وفق ،يتعمق بالمساقات العممية فيما

تحقيق معايير الجودة  ج االفتراضية الالزمة والتي تضمنإلكترونيًا عبر توفير البرام سيتم إنجازه

 ،التعميم الوجاىي وفق منظومة ء اآلخر من المساقات سيتم تنظيمواألكاديمية المطموبة،  والجز 

، التعميم العالي والبحث والعممي مع وزارتي تسمح الظروف بذلك وبالتنسيقحين  ،و المدمجأ

 .الصحةو 

 

 



  

 

 

 

 آليات التقييم: -5

 عمى النحو التالي:  الدراسي خالل الفصلع درجات التقييم يتوز يتم س

و أبحاث ووسائل تقارير  وقصيرة متحانات % عمى األنشطة الفصمية من واجبات وا91 -

 خرى المعتمد في الجامعة.التقييم األ

 والذي سيكون إلكترونًيا. % لالمتحان النيائي،91 -

 الطالب ضمن المعدل. سيتم احتساب درجات -

كما كان  الدراسي، سيتم إظيار الدرجات الخاصة بالطمبة عند نياية الفصل -

 معمواًل بو خالل فترة التعميم الوجاىي.

 عقد دورات تدريبية لكيفية استخدام البوابة اإللكترونية: -6

جدد والقدامى؛ طمبة الجامعة ال عقد عدد من الدورات التدريبية إلكترونًيا، وبشكل متزامن معسيتم 

دلة أ طالعيم عمى تفاصيل استخدام بوابة التعميم اإللكتروني الخاصة بالجامعة، كما وسيتم نشرإل

لكتروني الخاصة التعامل مع منظومة التعميم اإل آلياتإرشادية تفصيمية لمطمبة الجدد توضح 

لإلجابة عن  وسيتم توفير خط ىاتف ساخن عمى مدار المحظة بالجامعة وأدواتيا المستخدمة،

 لكترونية.لمساندتيم في متابعة العممية التعميمية عبر بوابة الجامعة اإلتساؤالتيم و 

 سيتم متابعة وتقييم هذه التعميمات بشكل دوري وحسب الحالة الوبائية. -7

دوام الصحة  ،أبناء شعبنا الفمسطيني تم للا عميكم وعمىوفي الختام نسأل المولى عز وجل أن ي  

 .ين جميًعا من ىذه الجائحةخرجنا سالموالعافية، وأن ي  


