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لماذا ُتعّد »القدس المفتوحة« خيارك المفضل ؟
• نظامها•التعليمي•يمتاز•بالمرونة•والحداثة•والتطور.	
• تدرب•الطالب•على•آليات•التعلم•الذاتي•وطرق•استغالل•قدراته•الفكرية.	
• تعــّد•مرجعــًا•للتعليــم•العالــي•المفتــوح•علــى•مســتوى•الوطــن•العربــي•	

والعالــم.
• تنمــي•القيــم•واالتجاهــات•التربويــة•واالجتماعيــة•الســليمة•التــي•تنســجم•	

مــع•هــدف•التربيــة•المســتدامة.
• التكنولوجيــا•	 التــي•تســتخدم• الجامعــات•عربيــًا•وعالمــًا• أوائــل• تعــد•مــن•

الحديثــة•فــي•عمليــة•التعليــم•المدمــج•كونــه•مــن•أرقى•مســتويات•التعليم•
فــي•هــذا•العصــر.

• أســهمت•فــي•تطويــر•نوعيــة•التعليــم،•باســتخدامها•الوســائط•التقنيــة•	
الحديثــة•المتنوعــة.

• انتشــرت•فــي•محافظــات•الوطــن•كافــة،•موزعــة•علــى•)18(•فرعــًا•ومركــزًا•	
ــًا. تعليمي

• توفر•فرصة•الجمع•ما•بين•التعليم•والعمل.	
• كلفــة•رســومها•منخفضــة،•إذ•تبلــغ•رســوم•الســاعة•الدراســية•19•دينــارًا•	

للســاعة.
• توفــر•نظامــًا•واســعًا•يقــدم•المنــح•والمســاعدات•الماليــة•واإلعفــاءات•لعــدد•	

كبيــر•مــن•الطلبــة•تصــل•نســبته•إلــى•)%40(•مــن•العــدد•اإلجمالــي•للطلبــة.
• تشــجع•البحــث•العلمــي•واإلبــداع•والتميــز•الفكــري•ودعم•الحريــة•األكاديمية•	

والفكرية.
• خريجوهــا•متميــزون•فــي•ســوق•العمــل،•فخرجــت•المربيــة•أ.•حنــان•الحــروب•	

الفائــزة•بجائــزة•أفضــل•معلــم•فــي•العالــم•لعــام•2016.
• ُتعد•خريجًا•مســتقاًل•يمتلك•المعرفة•والمهارات•واألدوات•الكافية،ويتســم•	

بــروح•المبــادرة•والريادة.



المفتوحــة«  »القــدس  توفرهــا  التــي  التعليميــة  البيئــة  مميــزات 
: لطلبتهــا

• اإللكترونــي•	 والتعليــم• التقليــدي• التعليــم• بيــن• المزاوجــة• نظــام• تبنــي•
)المدمــج(•الــذي•يتجــاوز•حــدود•الزمــان•والمــكان•وينتشــر•عبــر•محافظــات•

الوطــن•كافــة.
• توفير•فرص•التعلم•بجودة•عالية•وتكلفة•مالئمة.	
• االعتماد•على•المقرر•الدراسي•المطبوع•والمحاضرات•الصفية•واللقاءات•	
• واالمتحانات•الوجاهية.	
• •توفيــر•مختبــرات•مجهــزة•بكامــل•االحتياجــات•التدريبيــة•ومرتكــزات•التعلــم•	

الذاتــي.
• توظيــف•التكنولوجيــا•الحديثــة•فــي•العمليــة•التعليميــة،•وبخاصــة•التعلــم•	

المبرمــج• التعليــم• مــن• بأســلوب• كافــة• ووســائله• بأدواتــه• اإللكترونــي•
واألنشــطة•العمليــة•والتدريبيــة•لخدمــة•المتعلــم•واســتقالليته،•ولتكــون•
بأنظمــة• االلتحــاق• وشــروط• معاييــر• الوجاهيــة•ضمــن• للقــاءات• مكملــة•

التعليــم•التقليــدي•والحديــث.
• بأحــدث•	 ومجهــزة• التعليميــة• للعمليــة• موائمــة• مملوكــة• أبنيــة• توفيــر•

والتقنيــات. والســاحات• المعــدات•
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كيف تختار تخصصًا يلبي احتياجات السوق؟
قــد يجــد العديــد مــن الطلبــة الذيــن أنهــوا دراســة المرحلــة الثانويــة أنفســهم 
أمــام خيــارات كثيــرة تتعلــق بدراســة المرحلــة الجامعيــة، كاختيــار التخصــص 
المالئــم أو الجامعــة المميــزة، نظــرًا للكــم الهائــل مــن الخيــارات المتاحــة، 

لذلــك نقتــرح علــى الطالــب عنــد االختيــار األخــذ بالنصائــح اآلتيــة:
• تجنــب•الخضــوع•لرغبــة•اآلخريــن•واألخــذ•بآرائهــم•دون•دراســة•جميــع•الخيــارات•	

المتاحــة،•إذ•ليــس•بالضــرورة•أن•يالئــم•تخصــص•معيــن•كل•األشــخاص.

• الطالــب•فــي•	 الــذي•يرغــب• التخصــص• إجــراء•بحــث•كامــل•وشــامل•عــن•
دراســته،•والتأكــد•مــن•فــرص•العمــل•التــي•قــد•يوفرهــا•هــذا•التخصــص•فــي•

حــال•دراســته.

• الختيــار•	 جيــد• بشــكل• وقدراتهــا• مهاراتهــا• واكتشــاف• الــذات• معرفــة•
المالئــم. التخصــص•

• البحــث•عــن•الفــرع•الــذي•يتميــز•بــه•الطالــب،•وعــدم•االعتمــاد•علــى•العالمــات•	
فقــط،•حيــث•يقــوم•بعــض•الطلبــة•باختيــار•تخصصــات•وفــق•مقاييــس•
مجتمعيــة•ال•علميــة،•ويبتعــدون•عن•التخصــص•الذي•يحبونه•ألن•عالماتهم•
أتاحــت•لهــم•فــرص•الحصــول•علــى•تخصــص•آخــر،•وقــد•يؤثــر•هــذا•األمــر•ســلبًا•

علــى•دراســتهم•وحياتهــم•المهنيــة.

• التعمــق•فــي•رؤيــة•الصــورة•التــي•يرغــب•الطالــب•فــي•أن•يكــون•عليهــا•بعــد•	
تخرجه.

وهكذا نرى أن اختيار التخصص الجامعي 
ليس باألمر السهل، بل يتطلب من 

الطالب معرفة كبيرة بشخصيته وقدراته 
الدراسية لكي يدخل الفرع المالئم له



المنح الطالبية التي تقدمها »القدس المفتوحة« لطلبتها:

أواًل المنح الداخلية
ــة•المحتاجيــن•مــن•ميزانيــة•الجامعــة،•وتخضــع• ــح•المقدمــة•للطلب •وهــي•المن

لمجموعــة•مــن•الشــروط•والمعاييــر•الخاصــة•بــكل•منهــا:
• منحة•الوزارة•للجامعات•الفلسطينية.	
• منحة•المتفوقين.	
• منحة•الطلبة•ذوي•اإلعاقة.	
• منحة•زوجات•الشهداء•وأبنائهم.	
• منحة•مرضى•التالسيميا•والهيموفيليا.	
• منحة•صندوق•الطالب•المحتاج.	
• منحة•الطلبة•األخوة•الملتحقين•بالجامعة.	
• منحة•الطلبة•األزواج•الملتحقين•بالجامعة.	
• منحة•أبناء•موظفي•الجامعة•وزوجاتهم.	

 ثانيًا:  المنح الخارجية
وهي•المنح•المقدمة•للطلبة•المحتاجين•من•خارج•ميزانية•الجامعة•وتقدمها•جهات•
ومؤسســات•داخليــة•وخارجيــة،•ســواء•أكانــت•أهليــة•أم•حكومية،•وتخضع•للشــروط•

والمعايير•التي•تضعها•الجهة•المانحــة،•ومــن•أهمها:
• منحة•تأهيل•األسرى•والمحررين.	
• منحة•اللجنة•القطرية•الدائمة•لدعم•القدس.	
• منحة•الجمعية•الخيرية•المتحدة•لألراضي•المقدسة.	
• منحة•مؤسسة•»اإلنسانية•أواًل«.	
• منحة•مؤسسة•»وافا«•للتنمية•وبناء•القدرات.	
• منحة•مؤسسة•مجموعة•االتصاالت•للتنمية•المجتمعية.	
• منحة•برنامج•الفاخورة•للمنح•الدراسية•والتمكين.	

أكثر من 40% من طالب الجامعة حاصلون على منح
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 فـــــ�وع الجــــامعـــــــــة

ف�ع القدس - العي���ة

�ام اهلل - اإلرسـال 

الخليل - أبو كتيلة 

02-2964570

02-2225531

02-2964571/2/3/4

02-2229577

08-2641700

+9626 5513460

08-2641701/2

+9626 5522561

مكا�ب رئاسة الجامعة

غــزة - تـل الهوى

عـــّمــــــــــــــــــان

 فـــــ�وع الجــــامعـــــــــة



 فـــــ�وع الجــــامعـــــــــة

ف�ع القدس - العي���ة

�ام اهلل - اإلرسـال 

الخليل - أبو كتيلة 

02-2964570

02-2225531

02-2964571/2/3/4

02-2229577

08-2641700

+9626 5513460

08-2641701/2

+9626 5522561

مكا�ب رئاسة الجامعة

غــزة - تـل الهوى

عـــّمــــــــــــــــــان

 فـــــ�وع الجــــامعـــــــــة
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الكليات والتخصصات
التي تطرحها الجامعة

- أنظمة المعلومات الحاسوبية
- تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

- رياضيات
- علوم

- المكتبات وتقنية المعلومات
- فرعي أمن المعلومات

- فرعي تقنيات الويب

كلية التكنولوجيا
والعلوم التطبيقية

- الخدمة االجتماعية
- تنمية المجتمع المحلي

- رعاية الطفل
- النوع االجتماعي وقضايا التنمية

كلية التنمية
االجتماعية واألسرية

- المرحلة األساسية األولى
- تعليم التربية اإلسالمية

- تعليم االجتماعيات
- التربية الخاصة

- مصادر التعلم وتكنولوجيا التعليم
- دبلوم التأهيل التربوي

- اإلرشاد والصحة النفسية

كلية العلوم التربوية

- اللغة العربية وآدابها
- اللغة اإلنجليزية وآدابها

- اللغة العبرية وآدابها
- فرعي لغة فرنسية

كلية اآلداب

- إدارة األعمال
- االقتصاد

- المحاسبة
- العلوم المالية والمصرفية

- التسويق
- اإلدارة الصحية

- علوم التأمين
- اإلدارة السياحية التطبيقية

كلية العلوم
اإلدارية واالقتصادية

- اإلعالم الجديد
- العالقات العامة واإلعالن

كلية اإلعالم

- المحاسبة والتمويل
- اإلدارة والسياسات العامة

- القيادة واإلدارة االستراتيجية
- اإلدارة واإلشراف التربوي
- اإلرشاد النفسي والتربوي

- اللغة العربية وآدابها

كلية الدراسات العليا

- اإلنتاج النباتي والوقاية
- اإلنتاج الحيواني

كلية الزراعة



بكالوريوس اإلرشاد والصحة النفسية

يهــدف•تخصــص•»اإلرشــاد•والصحــة•النفســية«،•الــذي•ُيعــّد•األول•مــن•
نوعه•على•مســتوى•الجامعات•الفلســطينية،•إلى•إعداد•كوادر•بشــرية•
ــة•»أخصائــي•ومرشــد«•للعمــل•بكفــاءة•عاليــة•فــي• متخصصــة•ومؤهل
الحقــل•النفســي•واإلرشــادي•فــي•المــدارس•والجمعيــات•ومؤسســات•
الكفايــات• امتالكهــم• خــالل• مــن• وذلــك• المدني...إلــخ،• المجتمــع•
المعرفيــة•والمهنيــة•والتقنيــة،•واالســتراتيجيات•اإلرشــادية•والعالجيــة،•
ومهــارات•التفكيــر•والتشــخيص،•والتطبيقــات•والممارســات•العمليــة•
فــي•المــدارس•والجمعيــات•والمصحــات•والمراكــز•المعنيــة.•يأتــي•هــذا•
التخصــص•اســتجابة•الحتياجــات•ســوق•العمــل•الفلســطينية•والعربيــة،•
والتحــوالت•الرائــدة•فــي•مياديــن•التربيــة•والتعليــم•واإلرشــاد•والصحــة•
التربويــة•والنفســية•واإلرشــادية• النفســية،•والتطــورات•والتوجهــات•
المعاصــرة•التــي•يراعيهــا•تخصــص•اإلرشــاد•والصحــة•النفســية،•والخبرات•
والمهــارات•التــي•يكتســبها•الطالــب•مــن•جوانبــه•النظريــة•والتطبيقيــة.
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بكالوريوس التربية الخاصة

التربيــة• فــي• وأخصائييــن• معلميــن• بتخريــج• التخصــص• هــذا• يهتــم•
أفضــل• وتقديــم• اإلعاقــة،• ذوي• األشــخاص• مــع• للعمــل• الخاصــة؛•
الممارســات•التربويــة•والمهنيــة•والبحثيــة•لألشــخاص•ذوي•اإلعاقــة،•
وليكــون•الخريــج•قــادرًا•ومؤهــاًل•للعمــل•بوصفــه•معلمــًا•أو•متخصصــًا•أو•
مستشــارًا•أو•مشــرفًا•أو•مرشــدًا•أو•متخصصــًا•فــي•التأهيــل•المهنــي•
لألشــخاص•ذوي•االحتياجــات•الخاصــة•فــي•المؤسســات•والمــدارس•
الحكوميــة•والخاصــة•ومــدارس•وكالــة•الغــوث•الدوليــة،•والمنظمــات•
والجمعيــات•الخيريــة،•ومراكــز•التدخــل•المبكــر،•والمستشــفيات،•ومراكــز•
التخصصيــة• الكفايــات• امتالكهــم• خــالل• مــن• وذلــك• الكبــار،• رعايــة•
والمهنيــة•والبحثيــة،•وتوفــر•الجامعة•أعضــاء•هيئة•تدريس•متخصصين•
ومؤهليــن•ومــن•ذوي•الخبــرة•فــي•مجــال•التربيــة•الخاصــة،•وتوظــف•
التكنولوجيــا•واســتراتيجيات•التعليــم•والتعلــم•المعاصــرة•فــي•تدريــس•

الطلبــة•وتدريبهــم.



بكالوريوس المرحلة األساسية األولى 

يهــدف•هــذا•التخصــص•إلــى•إعــداد•المعلــم•
اإلســهام• علــى• القــادر• الكــفء• النوعــي•

بــدور•إيجابــي•وبّنــاء•فــي•التربيــة•والتعليــم•وفــق•أســاليب•حديثــة•ناجعــة•
وباســتخدام•التقنيــة•المتطــورة،•وذلــك•للخــروج•بمعلــم•متميــز•فــي•مجال•
تخصصــه•لصفــوف•المرحلــة•األساســية•األولــى•مــن•)1-4(•األساســي،•
وليكــون•ُمعــدًا•أكاديميــًا•ومهنيــًا،•قــادرًا•علــى•الرقــي•بالعمليــة•التعليميــة•
التعلميــة•إلــى•مــا•يجــب•أن•تكــون•عليــه،•مــن•خــالل•امتــالك•الكفايــات•
التخصصيــة•والمهنيــة•والبحثيــة،•وتوظيــف•النظريــات•التربويــة•الحديثــة•
فــي•التدريــس،•والتوفيــق•بيــن•النظريــة•والتطبيــق،•وإجــراء•البحــوث•
التطبيقية•واإلجرائية•إليجاد•حلول•للمشــكالت•والتحديات•التي•تواجه•

عناصــر•العمليــة•التعليميــة•التعلميــة•كافــة.



12 

بكالوريوس تعليم االجتماعيات

تعليـــــــــم• تخصــــــــــص• ُيعــــــــــّد•
أحـــد•األقســـام• االجتماعيـــات•
الرئيســـة•فـــي•كليـــة•العلـــوم•
التربوية،•وهو•القسم•الوحيد•
فـــي•فلســـطين•الـــذي•يدمج•
بيـــن•التاريـــخ•والجغرافيا•وعلم•
السياســـة،• وعلـــم• االجتمـــاع•
إضافة•إلى•المجاالت•التربوية•
والنفســـية•التي•تســـتوجبها•
العمليـــة•التعليمية•التعلمية.•
ويهـــدف•إلـــى•إعـــداد•كـــوادر•
متخصصـــة•ومؤهلـــة•للعمـــل•
والتميـــز•فـــي•حقل•التربيـــة•والتعليـــم•لتدريس•االجتماعيـــات•للمرحلة•
والمراكـــز• المؤسســـات• فـــي• والعمـــل• األولـــى،• بالدرجـــة• األساســـية•
غيـــر•الحكوميـــة•المهتمـــة•بالتاريـــخ•وتعليـــم•االجتماعيـــات،•وتوظيف•
التكنولوجيـــا•واســـتراتيجيات•التعليم•والتعلـــم•المعاصرة•في•تدريس•
الطلبـــة•وتدريبهـــم.•ويمتـــاز•الخريج•بعـــدم•حاجته•إلى•دبلـــوم•التأهيل•
المعـــارف• المتالكـــه• وذلـــك• التدريـــس،• مهنـــة• لممارســـة• التربـــوي•

والمهـــارات•التربويـــة•الكافيـــة•لهـــذه•المهنـــة.



بكالوريوس تعليم التربية اإلسالمية

يعنــى•هــذا•التخصــص•بإعــداد•كــوادر•متخصصــة•ومؤهلــة•فــي•مجــال•
التربيــة•اإلســالمية،•للعمــل•معلمــًا•لمباحــث•التربيــة•اإلســالمية•فــي•
المــدارس•األساســية،•وواعظــًا•فــي•وزارة•األوقــاف،•وإمامــًا•وخطيبــًا•
للمســاجد،•ومدرســًا•فــي•دور•تحفيــظ•القــرآن•الكريــم•ألحــكام•التــالوة•
ــة• ــد.•وعنــي•هــذا•التخصــص•أيضــًا•بالمــزج•بيــن•األســس•النظري والتجوي
والتدريبــات•العمليــة،•وتزويــد•الطالــب•بالمفاهيــم•اإلســالمية•المناســبة•
التربيــة• معلــم• شــخصية• بنــاء• بهــدف• المدربــة،• العلميــة• والخبــرات•
اإلســالمية•الــذي•يؤمــل•منــه•أن•يكــون•نموذجــًا•للشــخصية•اإلســالمية•
المنشــودة.•ويمتــاز•الخريــج•بعــدم•حاجتــه•إلــى•دبلــوم•التأهيــل•التربــوي•
والمهــارات• المعــارف• المتالكــه• وذلــك• التدريــس،• مهنــة• لممارســة•

التربويــة•الكافيــة•لهــذه•المهنــة.



14 

بكالوريوس مصادر التعلم وتكنولوجيا التعليم

••••يهــدف•هــذا•التخصــص،•الــذي•ُيعــّد•األول•مــن•نوعــه•علــى•مســتوى•
الجامعــات•الفلســطينية،•إلــى•إعــداد•كــوادر•متخصصــة•ومؤهلــة•فــي•
مجــال•مصــادر•التعلــم•وتكنولوجيــا•التعليــم،•مــن•معلمــي•المباحــث•
ــا•تعليــم،• ــا•وأخصائــي•تكنولوجي التقنيــة•والمهنيــة•مثــل•التكنولوجي
ومســؤول•لمصــادر•التعلــم•والتكنولوجيــا،•ومصمــم•تعليمــي•للكتــب•
والمــواد•التعليميــة•العاديــة•والرقميــة•فــي•المــدارس•والمؤسســات•
ميــدان• فــي• العمــل• علــى• قادريــن• وليكونــوا• والتعليميــة،• التربويــة•
الكفايــات• امتالكهــم• خــالل• مــن• عاليــة،• بكفــاءة• والتعليــم• التربيــة•
وكفايــات• المســتمرة،• التنميــة• وكفايــات• والمهنيــة،• التخصصيــة•
خدمــة•البيئــة•والمجتمــع•المدرســي•والمحلــي.•ويأتــي•هــذا•التخصــص•
اســتجابة•الحتياجــات•ســوق•العمــل•الفلســطينية•والعربيــة•فــي•ظــل•
ــد•بتوظيــف•التكنولوجيــا•فــي•التعليــم،•والتحــوالت• االهتمــام•المتزاي
الرائــدة•فــي•التربيــة•والتعليــم،•ومصــادر•التعلــم،•والتصميــم•التعليمــي.



بكالوريوس إدارة األعمال

األعمــال• بمنظمــات• الطالــب• تعريــف• إلــى• التخصــص• هــذا• يهــدف•
مــن• لــإدارة،• العامــة• الوظائــف• ودراســة• ووظائفهــا،• وخصائصهــا•
مــن• وذلــك• ورقابــة،• وتنســيق• وقيــادة• وتوجيــه• وتنظيــم• تخطيــط•
خــالل•وظائــف•منظمــات•األعمــال•المختلفــة•)الوظيفــة•التســويقية،•
والوظيفــة•الماليــة،•واإلنتــاج•والعمليــات،•والقــوى•البشــرية،•والبحــث•
والتطويــر،•وغيرهــا(،•عبــر•نظــام•متكامــل•التخــاذ•القــرارات،•يتطــور•فــي•
ــه•مــن•التأثيــر•فــي• بيئــة•ديناميكيــة•ويســتعمل•نظــام•معلومــات•يمكنِّ

تطــوره•داخليــًا•وخارجيــًا.



16 

بكالوريوس اإلدارة السياحية التطبيقية
نــه• يهــدف•هــذا•التخصــص•إلــى•إعــداد•الطالــب/ة•إعــدادًا•مناســبًا•يمكِّ
مــن•العمــل•فــي•القطاعــات•المختلفــة•أو•البــدء•فــي•مشــروعه•الخــاص،•
بحيــث•يكــون•قــادرًا•علــى•زيــادة•المحتــوى•المعرفــي•للعامليــن•فــي•
القطــاع•الســياحي•الرســمي•والخــاص،•بمــا•يســاعدهم•فــي•عمليــات•
التخطيــط•الســليم•والتطويــر•الــالزم،•ويتــالءم•مــع•اســتراتيجية•الــوزارة•
ــد•الريادييــن•الراغبيــن•فــي•الدخــول• فــي•النهــوض•بهــذا•الحقــل،•وتزوي
إلــى•الحقــل•الســياحي•بالمعرفــة•الالزمــة•إلنشــاء•مشــاريعهم•وإدارتهــا.•
كمــا•يهــدف•إلــى•رفــد•القطــاع•الســياحي•بمتخصصيــن•مؤهليــن•علميــًا•
وعمليــًا•يســاهمون•فــي•نجــاح•عمليــة•النهــوض•بهــذا•القطــاع،•لتعزيــز•
والتراثيــة• والثقافيــة• التاريخيــة• بالروايــة• التخصــص• خريجــي• وعــي•
الفلســطينية•الفريــدة؛•لمواجهــة•الروايــة•األخــرى•التــي•تحــاول•ســرقة•

التــراث•وتزويــر•التاريــخ.



بكالوريوس العلوم المالية والمصرفية

يهــدف•هــذا•التخصــص•إلــى•تعريف•الطالــب/ة•بأساســيات•اإلدارة•المالية،•
وطــرق• بآليــة• والتعــرف• واالســتثمار،• للتمويــل• المختلفــة• والنظريــات•
حســاب•أقســاط•شــركات•التأميــن،•والتعامــل•مــع•المعامــالت•الماليــة•
والمصرفيــة•فــي•النظــام•اإلســالمي،•وكذلــك•بالمبــادئ•األساســية•فــي•
مجال•االســتثمار،•وإدارة•المصارف•والمؤسســات•المالية،•والطرق•المالية•
المســتخدمة•فــي•حســاب•الفوائــد•المصرفيــة•المختلفــة،•وفهــم•األوراق•
الماليــة•المختلفــة•وآليــة•التعامــل•بهــا•فــي•األســواق•الماليــة،•وإكســاب•
المالــي،• التحليــل• بطــرق• المتعلقــة• الحاســوبية• المهــارات• الطالــب/ة•
والقــدرة•علــى•إجــراء•تقييــم•األداء•المالــي•فــي•الشــركات•المســاهمة•

العامــة.



18 

اإلداريــة• المعرفــة• حقــول• فــي•
الصحيــة•المتخصصــة،•وبنــاء•معرفة•
علــى• متكاملــة• صحيــة• وثقافــة•
أســس•علميــة•وتربويــة،•وتعميــق•
النظريــة• الجوانــب• بيــن• العالقــة•
والجوانــــــــب•التطبيقيــــــة،•وبنــــــاء•
بيــن• والتواصــل• االتصــال• مهــارات•
طلبــة•هــذا•التخصــص•والمجتمــع•
مــن•خــالل•تطويــر•قدراتهــم•علــى•
عقــد•البرامــج•والفعاليــات•الصحيــة•
وتعريــف• المســتهدفة،• للفئــات•
الطلبــة•بأخالقيــات•المهــن•الصحية•
ومبادئهــا•وأسســها•بمــا•يقــود•إلــى•
األخالقيــات. بهــذه• التزامهــم•

بكالوريوس اإلدارة الصحية

إلــى• التخصــص• هـــــــذا• يهـــــدف•
والمهــــــارات• القــــــدرات• تنميــــــــة•
الالزمــــة• واإلداريـــــــة• الســــــلوكية•
ومهــارات•العالقــات•العامــة•لــدى•
الطلبــة،•وتمكينهــم•مــن•تطبيــق•
اإلداريــة• والنظريــات• المفاهيــــــم•
الحديثــة•فــي•المنشــآت•الصحيــة،•
الوظيفــي.• أداءهــم• يعــزز• وبمــا•
كمــا•يهــدف•إلــى•تعزيــز•مهــارات•
التفكير•االستراتيجي•والتخطيط•
االســــــــتراتيجي•لــــــــدى•الطلبــــــة•
بنــاء•خطــط• فــي• يؤهلهــم• بمــا•
للمنشــآت• فاعلــة• اســتراتيجية•
الصحيــة•علــى•أســس•راســخة•ذات•
جــودة•عاليــة،•ثــم•تعريــف•الطلبــة•
والمســتجدات• التطــورات• بآخــر•
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إلـــى• التخصـــص• هـــذا• يهـــدف•
ـــم•االقتصـــاد• ـــب•بعل تعريـــف•الطال
والطلـــب،• العـــرض• حيـــث• مـــن•
وتـــوازن• المختلفـــة،• والمرونـــات•
االحتـــكار،• حالـــة• فـــي• الســـوق•
ـــر•اإلحـــالل• وتعظيـــم•المنفعـــة•وأث
وأثـــر•الدخـــل•والمرونـــات،•ونظريـــة•
ويهـــدف• والتكاليـــف.• اإلنتـــاج•
أيضـــًا•إلـــى•تعريـــف•المشـــكالت•
االقتصاديـــة•والنقديـــة•المعاصـــرة،•
النقـــود،• ماهيـــة• ومناقشـــة•
قيمتهـــا،• وتغيـــر• ووظائفهـــا،•
ونظريـــات•التـــداول•االقتصـــادي•
الحديـــث،•والتعـــرّف•إلـــى•خصائص•

االقتصـــاد• نظريـــات• وأهميـــة•
اإلســـالمي،•والتعـــرف•إلـــى•مفهـــوم•
الزراعـــي،• االقتصـــاد• ونظريـــات•
االقتصاديـــة• النمـــاذج• ودراســـة•
القياســـية•وبنيـــة•القطـــاع•الصناعـــي•
النظـــام• وتحليـــل• ومحدداتـــه،•
النقـــدي•الدولـــي،•والتجـــارة•الدوليـــة،•
الناميـــة،• الـــدول• ومشـــكالت•
والتكامـــل•االقتصادي،•والتخطيط•
االقتصـــادي،•وخصائـــص•ومقومـــات•
التخطيـــط•االقتصـــادي•الناجـــح،•،•
والتـــوازن•فـــي•ســـوق•العمـــل•فـــي•
ظـــل•المنافســـة•الكاملـــة•وفـــي•ظـــل•

احتـــكار•البيـــع.
بكالوريوس االقتصاد
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يهدف•هذا•التخصص•إلى•تعريف•
الطالب/ة•إلى•االتجاهات•الفكرية•
المعاصـــرة•فـــي•حقل•التســـويق،•
االستهالكي• الســـلوك• ودراســـة•
ومحدداته،•والتفكير•االستراتيجي•
إلـــى• يهـــدف• كمـــا• التســـويقي.•
تمكيـــن•الطالـــب/ة•مـــن•مفهـــوم•
مقوماتـــه• وتحديـــد• الســـوق•
واالســـتراتيجيات•المتبعة•لدخول•
األســـواق•محليـــًا•وعربيـــًا•وعالميًا،•
والتعرف•على•البيئة•التســـويقية•
وتحليـــل•عناصرهـــا•محليـــًا•ودوليًا،•
وتمكين•الطالب/ة•من•التخطيط•
األســـواق• وتحديـــد• لألســـواق،•
فـــرص• وتحليـــل• المســـتهدفة•
الدخـــول•إليهـــا.•ويهـــدف•كذلـــك•
إلـــى•تعريـــف•الطالـــب/ة•بكيفيـــة•
التخطيـــط•للمنتجات•خـــالل•دورة•
حياة•المنتج،•وتخطيط•السياسة•
الســـعرية،•وإدارة•منافـــذ•التوزيـــع،•
وترويج•المنتجات•وإتقان•تخطيط•
وتمكيـــن• البيعـــي،• النشـــاط•
الطالب/ة•مـــن•إتقان•فن•التفاوض•
والشـــراء،• البيـــع• عمليـــات• فـــي•
وإجراء•البحوث•التســـويقية•وبناء•
التســـويقية• المعلومـــات• نظـــم•
مـــن•خـــالل•اســـتخدام•الحاســـوب،•
الكميـــة• األســـاليب• واســـتخدام•

التنبؤ. فـــي•

بكالوريوس التسويق



بكالوريوس المحاسبة

نــه•مــن• يهــدف•التخصــص•إلــى•إعــداد•الطالــب/ة•إعــدادًا•مناســبًا•يمكِّ
العمــل،•بحيــث•يكــون•قــادرًا•علــى•اإللمــام•بالمبــادئ•المحاســبية•المتبعة•
المحاســبة• أهميــة• علــى• التركيــز• مــع• الماليــة،• التقاريــر• إعــداد• فــي•
لمســاعدة•اإلدارة•فــي•التخطيــط•والرقابــة•واتخــاذ•القــرارات،•وتعريــف•
الماليــة• القوائــم• إلعــداد• عليهــا• المتعــارف• المحاســبية• المعاييــر•
عناصــر• وتحليــل• دراســة• مــع• التكاليــف،• حســاب• وإعــداد• األساســية•
التكاليــف•بغــرض•تحديــد•تكلفــة•الوحــدة•مــن•المنتــج•النهائــي•»ســلعة•
أو•خدمــة«،•وتقييــم•المخــزون•الســلعي•واســتخدام•البيانــات•التكاليفية•
فــي•التخطيــط•والرقابــة•واتخــاذ•القــرارات،•وتصميــم•وتشــغيل•نظــم•
المعلومــات•المحاســبية•فــي•حالــة•التشــغيل•اليــدوي•للبيانــات،•وفــي•
حالــة•التشــغيل•باســتخدام•الحاســبات•اآلليــة.•كمــا•يهــدف•إلــى•تطبيــق•
أســس•المحاســبة•الضريبيــة•واإلجــراءات•المتبعــة•فــي•دوائــر•ضريبــة•
الدخــل،•ودراســة•النظــام•الضريبــي•وتطبيقاتــه،•والتمييــز•بيــن•النظــام•
قطــاع• فــي• المطبــق• المحاســبي• والنظــام• الحكومــي• المحاســبي•
األعمــال،•وعــرض•المعلومــات•الماليــة،•وقــراءة•وتفســير•القوائــم•الماليــة•
المنشــورة•بهدف•اشــتقاق•مؤشــرات•مالية•مفيدة•تخدم•رجال•األعمال•
فــي•عمليــة•اتخــاذ•القــرارات•الماليــة•فــي•مجالــي•االســتثمار•والتمويــل،•
ودراســة•المحاســبة•فــي•البنــوك•التجاريــة•وشــركات•التأميــن•والمنشــآت•

الحكوميــة•وغيرهــا.
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بكالوريوس علوم التأمين

يهــدف•هــذا•التخصــص•إلــى•تطويــر•مهــارات•الكــوادر•التأمينيــة•الحاليــة•
قادريــن• متميزيــن• إعــداد•خريجيــن• فــي• والمســاهمة• والمســتقبلية،•
علــى•العمــل•فــي•مؤسســات•التأميــن•المحليــة•واإلقليميــة،•ويســاعد•
ــز•قــدرات•الكــوادر•التأمينيــة•فــي•مجــال•تســويق• التخصــص•علــى•تعزي
التأميــن•والترويــج•للخدمــات•التأمينيــة،•وإثــراء•المعرفــة•والمســاهمة•
فــي•التنميــة•الشــاملة•مــن•خــالل•إجــراء•البحــوث•العلميــة•والميدانيــة•
للمشــكالت•التــي•تواجــه•قطــاع•التأميــن،•وإكســاب•الكــوادر•التأمينيــة•
ألقســاط• العــادل• واالحتســاب• المخاطــر• مســتوى• تحديــد• مهــارات•

التأميــن.



بكالوريوس اللغة العربّية وآدابها

يهــدف•تخصــص•اللغــة•العربّيــة•وآدابهــا•إلــى•إعــداد•كــوادر•متخصصــة•
التعلــم:• بمهــارات• لإحاطــة• وآدابهــا،• العربّيــة• اللغــة• فــي• ومؤهلــة•
القــراءة،•والكتابــة،•والمحادثــة،•والتعبيــر،•واإللمــام•بقواعدهــا،•والتعــرف•
إلــى•األنــواع•األدبيــة•المختلفــة•مــن•قصــة•وروايــة•وقصيــدة•ومســرحية،•
إضافــة•إلــى•القــدرة•علــى•وصــف•الظواهــر•األدبيــة•المختلفــة،•والتعبيــر•
النصــوص• وتدقيــق• ومتقنــة،• ســليمة• بلغــة• والكتابــي• الشــفوي•

ــة. ــة•واألدبيــة•وفــق•قواعــد•اللغــة•العربّي اللغوي
كمــا•يهــدف•إلــى•غــرس•روح•االنتمــاء•الوطنــي•والقومــي•والدينــي•
والكتابــة• العلمــي• البحــث• حركــة• وتطويــر• الطلبــة،• نفــوس• فــي•
اإلبداعيــة،•والتركيــز•علــى•تنميــة•قــدرات•الطلبــة•فــي•المجــاالت•كافــة،•
والتفكيــر•العلمــي•المنظــم،•والمشــاركة•فــي•النــدوات•والمؤتمــرات•
العلميــة•ذات•العالقــة•التــي•تســهم•فــي•النهــوض•باللغــة•العربيــة،•
ــز•مكانتهــا•بيــن•اللغــات•الحيــة،•وتلبيــة•احتياجــات•ســوق•العمــل• وتعزي
المحليــة•والعربيــة•مــن•الخريجيــن•المؤهليــن•واألكفــاء،•وال•ســيما•فــي•
المؤسســات•التعليميــة•واإلعالميــة•المختلفــة•كاإلذاعــة•والصحافــة•
والتلفــاز،•وإتاحــة•الفرصــة•أمــام•الموهوبيــن•والمتفوقيــن•مــن•طلبــة•

القســم•إلكمــال•دراســاتهم•العليــا.
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بكالوريوس اللغة العبرية وآدابها

الطلبــة• تأهيــل• إلــى• وآدابهــا• العبريــة• اللغــة• تخصــص• يهــدف• • • • • •
الملتحقيــن•لإحاطــة•بمهــارات•التعلــم:•القــراءة،•والكتابــة،•والمحادثــة،•
والتعبيــر،•واإللمــام•بالقواعــد،•واالطــالع•علــى•األدب•العبــري•القديــم•
المدّونــة• الفلســطينية• بالقضيــة• المتعلقــة• والوثائــق• والحديــث،•
والخطــاب• المكتوبــة• النصــوص• ترجمــة• مــن• وتمكينهــم• بالعبريــة،•
هــذا• مــن• واألهليــة• الرســمية• المؤسســات• حاجــة• لســد• المســموع؛•
التخصــص،•مثــل:•اإلعــالم،•والمعامــالت•التجاريــة•والقانونيــة،•والساســة•
واإلدارييــن،•ومراكــز•األبحــاث•والترجمــة،•وتلبيــة•احتياجــات•ســوق•العمــل•
المحلية•والعربية•من•الخريجين•المؤهلين،•وال•ســيما•في•المؤسســات•
التعليميــة•واإلعالميــة•المختلفــة•كاإلذاعــة•والصحافــة•والتلفــاز،•فضــاًل•
عــن•أهميــة•تعلمهــا•لنــا•نحــن•الفلســطينيين•فــي•صراعنــا•مــع•االحتــالل،•
وكل•هــذا•يمّكــن•مــن•المنافســة•فــي•ســوق•العمــل•علــى•نحــو•أفضــل.



بكالوريوس اللغة اإلنجليزية وآدابها

اللغــة• تخصــص• يهــدف• • • • • •
إعــداد• إلــى• وآدابهــا• اإلنجليزيــة•
ومؤهلــة• متخصصــة• كــوادر•
وآدابهــا،• اإلنجليزيــة• اللغــة• فــي•
التعلــم:• بمهــارات• لإحاطــة•
والمحادثــة،• والكتابــة،• القــراءة،•
بقواعدهــا،• واإللمــام• والتعبيــر،•
األنــواع• مختلــف• إلــى• والتعــرف•
وروايــة• قصــة• مــن• األدبيــة•
وقصيــدة•ومســرحية،•إضافــة•إلى•
الظواهــر• وصــف• علــى• القــدرة•
والتعبيــر• المختلفــة،• األدبيــة•

النصــوص• وتدقيــق• ومتقنــة،• ســليمة• بلغــة• والكتابــي• الشــفوي•
اللغويــة•واألدبيــة•وفــق•قواعــد•اللغــة•اإلنجليزيــة،•وترجمــة•النصــوص•
األدبيــة•واللغويــة،•والقــدرة•علــى•الكتابــة•اإلبداعيــة•وكتابــة•البحــوث•
العلميــة•واألدبيــة،•وتلبيــة•احتياجــات•ســوق•العمــل•المحليــة•والعربيــة•
المؤسســات• فــي• ســيما• وال• واألكفــاء،• المؤهليــن• الخريجيــن• مــن•
التعليميــة•واإلعالميــة•المختلفــة•كاإلذاعــة•والصحافــة•والتلفــاز،•األمــر•
الــذي•يمكنهــم•مــن•المنافســة•فــي•ســوق•العمــل•علــى•نحــو•أفضــل.
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بكالوريوس االٕعالم الجديد

غيــر•تطــور•االٕنترنــت•شــكل•الصحافــة•التقليديــة•ومفهومهــا•وطريقــة•
عملهــا،•وصــار•نجــاح•العمــل•االٕعالمــي•مرتبًطــا•بنجــاح•مفهوميــن•فــي•

الصحافــة•الجديــدة•همــا:•التفاعليــة،•والصحافــي•الشــامل.
فــي•ظــل•الصحافــة•التفاعليــة•صــار•المواطــن•قــادًرا•علــى•المشــاركة•
فــي•تدفــق•المعلومــات•وطــرح•اآلراء•ونقلهــا،•إذ•لــم•يعــد•المواطــن•
ــا•لالٕحــداث•وقــادًرا•علــى•نشــرها• مســتهلًكا•للمعلومــات،•بــل•صــار•صانًع

بســرعة•ودون•رقيــب.
يمثــل•مفهــوم•الصحافــي•الشــامل•بعــًدا•جديــًدا•فــي•العمــل•الصحافــي،•
فالصحافــي•الشــامل•يقــوم•بــكل•شــيء•وحــده،•بحيــث•يكتــب•لــكل•
الوســائل،•وينتــج•القصــة•بأشــكال•مختلفــة،•ويتعامــل•مــع•التقنيــات•

الحديثــة•مــن•دون•مســاعدة.
االٕلكترونيــة• المواقــع• يديــر• أن• الرقمــي• االٕعــالم• خريــج• يســتطيع•
للمؤسســات•الخاصــة•والحكوميــة•والمؤسســات•غيــر•الربحيــة•بكفــاءة•
مــن• تمكنــه• وتقنيــة• مهــارات•صحافيــة• الخريــج• يمتلــك• كمــا• عاليــة،•
العمــل•فــي•المواقــع•االٕلكترونيــة•للمؤسســات•االٕعالميــة،•باإلضافــة•
يحتاجهــا• التــي• المختلفــة• الصحافيــة• الكتابــة• مهــارات• تعلــم• إلــى•

الشــامل. الصحافــي•



بكالوريوس العالقات العامة واإلعالن

بخبــرات• واإلقليميــة• المحليــة• الســوق• لرفــد• التخصــص• هــذا• صمــم•
محليــة•قــادرة•علــى•إدارة•دوائــر•وأقســام•العالقــات•العامــة•وتصميــم•
وإنتــاج•اإلعــالن•بمهــارة•ومهنيــة•عاليــة،•باالعتمــاد•علــى•أحــدث•أدوات•
واســتراتيجيات•االتصــال•الرقميــة•الحديثــة•فــي•تصميــم•وتنفيــذ•برامــج•

وخطــط•العالقــات•العامــة•وإنتــاج•اإلعــالن.

يوفر هذا التخصص فرص عمل يمكن تلخيصها باآلتي:

• إدارة•دوائر•العالقات•العامة•في•المؤسسات•العامة•والخاصة•واألهلية.	
• إعداد•وتنفيذ•خطط•العالقات•العامة.	
• تصميم•األفكار•اإلعالنية•المتميزة.	
• تخطيط•وإعداد•الحمالت•الترويجية•واإلعالنية.	
• اإلشراف•على•المراسم•البروتوكولية•والتشريفات.	
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بكالوريوس الرياضيات

إيمانــًا•مــن•الجامعــة•بأهميــة•تخصــص•الرياضيــات•فــي•مجــاالت•المعرفــة•
المختلفــة،•وبخاصــة•المجــاالت•العلميــة•والتكنولوجيــة،•وبوصفــه•لغــًة•
للعلــوم•األخــرى،•فقــد•ارتــأت•الجامعــة•أن•تقــدم•للطالــب•هــذا•التخصــص•
بهــدف•تخريــج•المؤهليــن•الذيــن•يمتلكــون•التفكيــر•المنطقــي•العلمــي•
ويتســمون• الرياضيــات،• علــوم• فــي• العلميــة• البحثيــة• والمهــارات•
بالفاعليــة•والمنافســة•فــي•ســوق•العمــل•للتواصــل•المســتقبلي•مــع•

المجتمــع•المحلــي•وخدمتــه•لصالــح•التنميــة•المنشــودة.
للتعليــم• األساســي• الهــدف• مــن• الرياضيــات• تخصــص• رؤيــة• تنبــع•
الطالــب؛• لــدى• متطــورة• فكريــة• شــخصية• تكويــن• وهــو• الحديــث،•
فالرياضيــات•تلعــب•دورًا•كبيــرًا•فــي•بنــاء•شــخصية•الطالــب•الفكريــة•
ورفــع•مســتواه•ومؤهالتــه،•َفَتَعّلُمهــا•يتطلــب•امتــالك•قواعــد•المنطــق•
ن•لــدى•الطالب•قدرات• الرياضــي•وأســس•التفكيــر•االســتنتاجي،•مــا•ُيَكوِّ
المســتقبل،• مشــكالت• مواجهــة• علــى• تســاعده• فكريــة• وإمكانــات•

وإيجــاد•حلــول•خاّلقــة.
العمــل• منهــا• متعــددة• مجــاالت• فــي• التخصــص• هــذا• خريــج• يعمــل•
فــي• والثانويــة• األساســية• للمرحلتيــن• الرياضيــات• لمــادة• مدرســًا•
التربيــة•والتعليــم،•ويمكنــه•ظــان•يعمــل•فــي•دائــرة•اإلحصــاء•المركــزي،•
ووزارتــي•التخطيــط•والماليــة،•ومراكــز•البحــوث،•وفــي•قطــاع•البنــوك•

التأميــن. وشــركات• االقتصاديــة• والمؤسســات•



بكالوريوس المكتبات وتقنية المعلومات

والعلــوم• التكنولوجيــا• كليــة• تطرحــه• الــذي• التخصــص• هــذا• ُيعــّد•
ويأتــي• الفلســطينية،• الجامعــات• فــي• نوعــه• مــن• األول• التطبيقيــة•
البشــرية• الكــوادر• إعــداد• فــي• الوطنيــة• االســتراتيجية• مــع• منســجمًا•
المؤهلــة•علميــًا•وفنيــًا•وتقنيــًا•فــي•مجال•المكتبــات•وتقنية•المعلومات•
المتوافقــة•مــع•حاجــات•الســوق•الفلســطينية•والعربيــة،•القــادرة•علــى•
التعامــل•مــع•جمــع•المعلومــات•ومصادرهــا،•وتنظيمهــا،•واســترجاعها،•
وإتاحتهــا•للمســتفيدين،•وتوظيــف•التكنولوجيــا•الحديثــة•فــي•العمــل•
بكفــاءة،•بمــا•يســهم•فــي•تطويــر•المهنــة•وتقدمهــا•محليــًا•وعربيــًا•وفقــًا•
لحاجــات•ســوق•العمــل•الفلســطينية•والعربيــة،•واســتجابة•للتطــورات•

التكنولوجيــة•فــي•هــذا•العلــم.•
يمتلك•الخريج•في•هذا•التخصص•مهارات•التحليل•والتصميم•ألنظمة•
األرشــفة•الرقميــة،•وإدارة•قواعــد•البيانــات•وبرمجــة•»الويــب«،•وتصميــم•
واألرشــفة• الفهرســة• وتقنيــات• والحاســوب،• اإلنســان• بيــن• التفاعــل•
اإللكترونيــة،•وُأســس•تخزيــن•المعلومــات•وأســاليبها،•والوصــول•إليهــا•
الرقميــة• المســتودعات• فــي• المتعــددة• اإللكترونيــة• المصــادر• فــي•

والبوابــات•اإللكترونيــة•وصفحــات•»الويــب«.
كافــة،• المكتبــات• فــي• العمــل• التخصــص• هــذا• خريجــو• يســتطيع•
ســواء•الجامعيــة•أو•المدرســية•أو•المكتبــات•العامــة•والخاصــة،•ومراكــز•

ومنافســة. عاليــة• بكفــاءة• وإدارتهــا،• المعلومــات•
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اعُتمــد•تخصــص•أنظمــة•المعلومــات•الحاســوبية•مــع•بدايــة•إنشــاء•كليــة•
التكنولوجيــا•والعلــوم•التطبيقيــة•فــي•جامعــة•القــدس•المفتوحــة،•
الحاســوب• علــوم• فــي• التكنولوجيــة• للتطــورات• اســتجابة• وذلــك•
كــوادر• إعــداد• إلــى• القســم• هــذا• يهــدف• المعلومــات.• وتكنولوجيــا•
بشــرية•مؤهلــة•تحمــل•درجــة•البكالوريــوس•فــي•أنظمــة•المعلومــات•
بكفــاءة• العمــل• بســوق• االلتحــاق• علــى• قــادرة• وتكــون• الحاســوبية،•
والبحــث• المعلومــات• وأنظمــة• الحاســوب• علــوم• مجــال• فــي• عاليــة•
العلمــي،•ومواكبــة•التطــورات•الســريعة•فــي•علــوم•الحاســوب•وأنظمــة•

المعلومــات.



 بكالوريوس العلوم

العــام• فــي• الجامعــة• انطالقــة• بدايــة• منــذ• العلــوم• تأســس•تخصــص•
1987،•وكان•قســمًا•مــن•أقســام•كليــة•العلــوم•التربويــة•بعــد•أن•أظهــرت•
العلميــة• التخصصــات• مجــال• فــي• المدرســين• معظــم• أن• الدراســات•
الحديثــة.• التعليــم• أســاليب• فــي• والخبــرة• المعرفــة• إلــى• يفتقــدون•
ويطــرح•تخصــص•العلــوم•كتخصــص•رئيســي،•وتخصــص•فرعــي•مــن•

التطبيقيــة.• والعلــوم• التكنولوجيــا• كليــة•
ومــن•التخصصــات•الفرعيــة•التــي•يســتطيع•طالــب•تخصــص•العلــوم•
والرياضيــات،• الحياتيــة،• والعلــوم• والكيميــاء،• الفيزيــاء،• يدرســها:• أن•
واالتصــاالت. الحاســوبية،• المعلومــات• وأنظمــة• التدريــس،• وأســاليب•
مهــارات• ذوي• متميزيــن• خريجيــن• إعــداد• إلــى• التخصــص• يهــدف•
وبنــاء• العمليــة،• الحيــاة• فــي• النجــاح• مــن• تمكنهــم• علميــة•وعمليــة•
شــخصية•أكاديميــة•تعتمــد•البحــث•والتفكيــر•بصفــات•علميــة•تجمــع•
بيــن•اإلطــار•النظــري•والتطبيقــات•العمليــة،•وتزويــد•الســوق•المحليــة•
والعربيــة•بخريجيــن•قادريــن•علــى•المشــاركة•فــي•بنــاء•نهضــة•علميــة•
فــي•مجــاالت• المعاصــرة• العلميــة• التحديــات• لمواكبــة• وتكنولوجيــة•
الدراســة• متابعــة• علــى• قادريــن• خريجيــن• وإعــداد• المختلفــة،• الحيــاة•

العليــا. المســتويات• نحــو• العلميــة•
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بكالوريوس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

اعتمــد•تخصــص•تكنولوجيــا•المعلومــات•واالتصــاالت•مــع•بدايــة•الســنة•
المجتمــع• حاجــات• مــع• انســجامًا• ويأتــي• •،)2004/2003( الدراســية•
المحلــي•والعربــي،•ويهــدف•إلــى•تعريــف•الطالــب•بالمبــادئ•األساســية•
والمســتجدة•لتكنولوجيــا•المعلومــات•واالتصــاالت،•خاصــة•بعــد•توســع•
جميــع• فــي• المعلومــات• شــبكة• وتوســع• وانتشــار• العولمــة• ظاهــرة•
أنحــاء•العالــم.•ويســهم•القســم•فــي•نهضــة•المجتمــع•مــن•خــالل•توفيــر•
خريجيــن•يحملــون•درجــة•البكالوريــوس•فــي•هــذا•المجــال،•قادريــن•علــى•
االنخــراط•فــي•ســوق•العمــل•بمــا•لديهــم•مــن•مهــارات•تقنيــة•وعمليــة.
يســعى•القســم•لتخريــج•كــوادر•قــادرة•علــى•مواكبــة•التطــور•الهائــل•
فــي•مجــال•تكنولوجيــا•المعلومــات•واالرتقــاء•إلــى•مســتوى•التميــز•
والعربيــة• المحليــة• الســوق• تزويــد• إلــى• أيضــًا• ويهــدف• والمنافســة،•
بخريجيــن•قادريــن•علــى•اســتخدام•تكنولوجيــا•المعلومــات•واالتصــاالت•
مهــارات• وتنميــة• المختلفــة،• االتصــاالت• أنظمــة• وتطويــر• بنــاء• فــي•
الســلكية• االتصــاالت• أجهــزة• مــع• للتعامــل• الالزمــة• الفنيــة• الطالــب•
والالســلكية،•وتوفيــر•كــوادر•بشــرية•مؤهلــة•لبنــاء•شــبكات•الحاســوب•
فــي• والمعلومــات• بالمهــارات• الطالــب• وتزويــد• باإلنترنــت،• وربطهــا•
المعلومــات• بتكنولوجيــا• الخاصــة• للتطبيقــات• المختلفــة• المجــاالت•
واالتصــاالت،•وتنميــة•االتجاهــات•الســليمة•لديــه•نحــو•العمــل•اإلنتاجــي•

المجتمــع. والتفاعلــي•اإليجابــي•مــع•



بكالوريوس الخدمة االجتماعية

يهــدف•هــذا•التخصــص•إلــى•إعــداد•أخصائــي•اجتماعــي•علــى•مســتوى•
عــاٍل•مــن•المهنيــة،•قــادر•علــى•تطبيــق•مهــارات•التعامــل•مــع•أنســاق•
الخدمــة•االجتماعيــة•والتأثيــر•فيهــا•إلحــداث•التغييــر•المرغوب•للنهوض•
المناســبة• الخطــط• المشــكالت•ووضــع• بالمجتمــع•وأفــراده،•ودراســة•
للتدخــل•المهنــي•واختبارهــا•وتوظيفهــا•فــي•العــالج•والوقايــة•مــن•
المشــكالت•االجتماعيــة،•وذلــك•مــن•خــالل•مــا•يكتســبه•الطالــب•أثنــاء•
ــة،• ــة،•ومهــارات•ممارســة•الخدمــة•االجتماعي دراســته•مــن•معــارف•نظري
والبحــث•العلمــي،•ودراســة•الحالــة•وتشــخيصها•والتدخــل•المهنــي،•
والتعامــل•مــع•الحــاالت•الفرديــة•والجماعيــة•وتنظيــم•المجتمــع،•بحيــث•
يصبــح•أخصائيــًا•اجتماعيــًا•قــادرًا•علــى•العمــل•فــي•المياديــن•المختلفــة،•
وأهمهــا•األســرة•والطفولــة•والمدرســة،•ورعايــة•األحــداث•والمســنين،•
فئاتهــم،• بجميــع• اإلعاقــة• ذوي• األشــخاص• وتأهيــل• رعايــة• وميــدان•
وميــدان•حقــوق•اإلنســان،•وتنميــة•المجتمــع•وتنظيمــه،•ورعايــة•الشــباب•

ــا•الحــروب•وميــدان•معالجــة•اإلدمــان. وميــدان•ضحاي
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بكالوريوس النوع االجتماعي وقضايا التنمية

يهــدف•هــذا•التخصــص•إلى•إعداد•كوادر•بشــرية•قادرة•على•المســاهمة•
واإلقليميــة• والدوليــة• المحليــة• المؤسســات• قــدرات• تطويــر• فــي•
العاملــة•فــي•مجــال•تنميــة•المــرأة•واألســرة•ووكاالت•األمــم•المتحــدة•
والقرويــة• والمحليــة• البلديــة• والمجالــس• التنمويــة• والمؤسســات•
وكذلــك• المجتمــع،• بتنميــة• المهتمــة• والمهنيــة• المحليــة• واللجــان•
والمؤسســات• الحكوميــة• والهيئــات• والــوزارات• الوطنيــة• الجامعــات•
األمنيــة.•وتعــد•قضايــا•النــوع•االجتماعــي•مــن•القضايــا•البالغــة•األهميــة•
لتحقيــق•التنميــة•المســتدامة،•حيــث•أصبــح•تحقيــق•المســاواة•بيــن•
الجنســين•وإتاحــة•الفــرص•المتســاوية•والمتكافئة•للمشــاركة•والتفاعل•
فــي•كل•المجــاالت،•وخاصــة•مجــاالت•التعليــم•والعمــل•والصحــة،•مــن•
األهــداف•الرئيســية•للتنميــة•البشــرية•التــي•تبنتهــا•فلســطين.



 بكالوريوس تنمية المجتمع المحلي
إعــداد  إلــى  التخصــص  هــذا  يهــدف 
المجتمــع  تنميــة  مجــال  فــي  متخصصيــن 
والتعليــم  التعلــم  طريــق  عــن  المحلــي 
الفنيــة  المهــارات  المتــالك  والتدريــب؛ 
التــي  المطلوبــة  والمعرفــة  والمهنيــة 
المؤسســات  فــي  للعمــل  تؤهلهــم 
منهــا  الحكوميــة  المختلفــة  االجتماعيــة 
قادريــن  ليكونــوا  والخاصــة،  واألهليــة 
تعزيــز  فــي  والمســاهمة  المشــاركة  علــى 
علــى  والعمــل  المحلــي  المجتمــع  قــدرات 
تقديــر احتياجاتــه وتحديــد إمكاناتــه لوضــع 
والمشــاريع  البرامــج  إعــداد  عنــد  األولويــات 
التنمويــة  الوطنيــة  الخطــط  إطــار  فــي 
أفــراد  احتياجــات  تلبيــة  علــى  القــادرة 
المجتمــع بفئاتــه كافــة عــن طريــق تحقيــق 

المســتدامة. التنميــة 
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بكالوريوس رعاية الطفل

يهــدف•هــذا•التخصــص•إلــى•إعــداد•اختصاصــي•فــي•رعايــة•الطفل•على•
مســتوى•عاٍل•من•المهنية،•ويمتلك•المعرفة•والمهارة•اللتين•تؤهالنه•
للعمــل•مــع•األطفــال•بمراحــل•أعمارهــم•المختلفــة•والتأثيــر•فيهــم•وفــي•
البيئــة•المحيطــة•بهــم؛•إلحــداث•التغييــر•المرغــوب•فــي•شــخصياتهم•
وإعدادهــم•نفســيًا•واجتماعيــًا•وصحيــًا•وتربويــًا،•بمــا•يضمــن•فاعليتهــم•
واندماجهــم•داخــل•المجتمــع،•حيــث•تــم•تطويــر•وتحديــث•خطــة•هــذا•
الفلســطينية• العمــل• ســوق• لمتطلبــات• يســتجيب• كــي• التخصــص•
واحتياجاتهــا•المهنيــة•واألكاديميــة،•إذ•يمكــن•لخريــج•التخصــص•العمــل•
فــي•مؤسســات•الطفولــة•المختلفــة،•وعلــى•رأســها•ريــاض•األطفــال•
والحضانــات،•وكذلــك•أقســام•الطفولــة•فــي•الــوزارات•المختلفــة،•مثــل•
وكذلــك• والمــرأة،• والرياضــة،• والشــباب• االجتماعيــة،• التنميــة• وزارات:•
مراكــز•البحــوث•المتعلقــة•بالطفولــة،•أو•العمــل•بمشــروع•خــاص•مثــل•

إنشــاء•روضــة•أو•حضانــة•لألطفــال.



بكالوريوس اإلنتاج النباتي ووقاية النبات

يهــدف•هــذا•التخصــص•إلــى•جعل•الطالب•قادرًا•علــى•اإللمام•بالتقنيات•
الزراعيــة•الحديثــة•والمتطــورة،•ليكــون•قــادرًا•علــى•العمــل•فــي•جميــع•
ــن•الزراعيــة،•وقــادرًا•علــى•تحســين•إنتاجيــة•المحاصيــل•الزراعيــة• الميادي
عــدة،• مواضيــع• التخصــص• هــذا• فــي• الطــالب• ويــدرس• ونوعــًا.• كمــًا•
أهمهــا:•علــوم•النبــات،•واآلفــات•الزراعيــة،•وكيفيــة•معالجتهــا•والوقايــة•
بعــد• مــا• وأمــراض• وآفــات• النبــات،• وأمــراض• الحشــرات،• منهــا،•وعلــوم•
الحصــاد،•وإدارة•المناحــل،•وتحليــل•المبيــدات،•والمكافحــة•البيولوجيــة.
يســتطيع•خريــج•هــذا•التخصــص•العمــل•بصفتــه•مهنــدس•مكافحة•في•
مــزارع•اإلنتــاج•النباتــي•وشــركات•المبيــدات•واألســمدة،•وفــي•تحليــل•
المبيــدات•وتركيبهــا،•أو•فــي•أقســام•التكنولوجيــا•الحيويــة،•أو•فــي•
مجــال•التســويق•فــي•هــذه•الشــركات،•أو•يكــون•لــه•مشــروعه•الخــاص،•
الحدائــق،• تنســيق• أو• الزراعيــة،• األدوات• ومحــالت• المشــاتل،• مثــل:•

والزراعــة•المحميــة.
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بكالوريوس اإلنتاج الحيواني

يهــدف•هــذا•التخصــص•إلــى•بنــاء•المعرفــة•التخصصيــة•فــي•كل•مــا•
يتعلــق•بحقــول•اإلنتــاج•الحيوانــي•بأشــكاله•وأنواعــه•المختلفــة،•ويركــز•
علــى•أنــواع•الحيــوان•فــي•فلســطين.•وتســعى•كليــة•الزراعــة•مــن•خــالل•
هــذا•التخصــص•إلــى•توفيــر•تعليــم•جامعــي•متميــز•فــي•مجــال•اإلنتــاج•
الحيوانــي•خدمــة•للقطــاع•الزراعــي•المحلــي•والوطــن•العربــي،•ليكــون•
أحــد•التخصصــات•الرائــدة•فــي•مجــال•التعليــم•والبحــث•العلمــي•فــي•

المنطقــة.
إن•مجــاالت•العمــل•فــي•هــذا•التخصــص•كثيــرة،•منهــا:•إدارة•مــزارع•األبقــار•
واألغنــام•والدواجــن،•ومصانــع•األعــالف،•والشــركات•المتخصصــة•بإنتــاج•

الصيصــان،•وتربيــة•األســماك،•ومشــاريع•تربيــة•النحل...إلــخ.
ويمكــن•العمــل•أيضــًا•فــي•المؤسســات•الحكوميــة•وغيــر•الحكوميــة،•
إلــى•إعــداد•خريــج•قــادر•علــى•إدارة•مشــروع•زراعــي•حيوانــي• إضافــة•

بقــدرة•وكفــاءة•عاليتيــن.



بكالوريوس التصنيع الغذائي

يمنــح•هــذا•التخصــص•درجــة•البكالوريــوس•فــي•
المفاهيــم• علــى• ويركــز• الغذائيــة،• الصناعــات•
وحفظهــا• األغذيــة• علــم• فــي• األساســية•
وتصنيعهــا•وعــدم•تلوثهــا،•ويركــز•علــى•صناعــات•
مــن• المتنوعــة• النباتيــة• الزراعيــة• المنتوجــات•
المنتجــات• وكذلــك• وحبــوب،• وفواكــه• خضــراوات•

إلــى• إضافــة• الحليــب،• ومشــتقات• كاللحــوم• الحيوانيــة•
جــودة• وضبــط• األغذيــة،• وتحليــل• األغذيــة،• هندســة• أســس•

شــامل. بشــكل• الغذائيــة• الصناعــات•
إن•مجــاالت•عمــل•هــذا•التخصــص•متعــددة،•وأهمهــا•مجــاالت•
الصناعــات•الغذائيــة•فــي•القطاعيــن•العــام•والخــاص.•وخريــج•هــذا•
التخصــص•ســيكون•قــادرًا•علــى•إدارة•وتشــغيل•مصنــع•للصناعــات•

الغذائيــة،•وتأســيس•وإدارة•مشــاريع•اســتثمارية•خاصــة.
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واتصاالت

حاصل على براءة اختراع من وزارة 
االقتصاد الوطني على مشروع 

بعنوان »السرير الذكي«

محمود يوسف مساعيد 

طالب•في•كلية•الزراعة
حاصل على براءة اختراع من 
وزارة االقتصاد الوطني على 
مشروع بعنوان » اآللة الزراعية 

البيئية المتكاملة«

حنان الحروب
خريجة•كلية•العلوم•التربوية-
بكالوريوس•مرحلة•أساسية•أولى

حاصلة على جائزة أفضل معلم في 
العالم لعام 2016

مميزون



عالء أحمد اسماعيل ابو مزيد

يعمل رئيس قسم العالقات 
العامة - ومحاضر بقسم الحاسوب- 

كلية فلسطين التقنية - دير البلح

بالل محمد مدحت سلمان 
المصري

بكالوريوس•محاسبة•••••••
خريج2014

رئيس قسم المحاسبة في بلدية 
بيت الهيا

عيسى عبد العزيز أبو ربيع

بكالوريوس•تخصص•تسويق
مدير عام الغرفة التجارية 

بالمحافظة الوسطى

نظمية خليل اللوقة

بكالوريوس•لغة•عربية•
وأساليب•تدرسيها•••••••••••••

خريج•2007
مديرة مدرسة تل الربيع 

الثانوية

أشرف قديح
كلية•العلوم•اإلدارية•واالقتصادية•

التخصص•/•تسويق
مدير بنك القاهرة عمان – فرع 

خانيونس

  

مميزون
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نعيمة خليل أبو حميد 

خدمة•اجتماعية

مديرة مؤسسة رعاية 
أسر الشهداء والجرحى 

بمحافظة رفح 

هديل سمير عبد الكريم 
الخطيب

إدارة•إعمال•
جمعية منتدى التواصل

إحسان حسني عبد اللطيف

بكالوريوس••اجتماعيات
مديرة مدرسة الجليل الثانوية 

للبنات

بثينة عبد الرؤوف 
حسين صبح 

بكالوريوس•خدمة•اجتماعية•
المدير التنفيذي لجمعية 

وفاق لرعاية الطفل والمرأة 
بمحافظة رفح 

شحادة كايد الغول
أنظمة•معلومات•حاسوبية

مدير منطقة غزة – بنك القدس

مميزون



عبلة زهير مسروجة

بكالوريوس•خدمة•اجتماعية•
2008•-•فرع•نابلس

المدير الوطني لمركز 
التضامن االمريكي في 

فلسطين

أحمد حمد الله

بكالوريوس•تربية•ابتدائية
ماجستير•إدارة•تربوية

من كبار رجال األعمال في 
فلسطين مسجاًل قصة نجاح 
مميزة جمع فيها بين العمل 

والدراسة

مجد عبد الرحيم دويكات

خريج•محاسبة•سنة•2016•
 Account manager يعمل حاليا

بشركة جوال

سنابل جمال عبدالله 
حدايده

- عملت ثالث سنوات بمركز 
العودة وسنتين بمدرسة 

الرحمة ببلدة ذنابة بمحافظة 
طولكرم

- حاليًا تعمل أخصائية تربية 
خاصة في إمارة الشارقة 

بدولة اإلمارات العربية 
المتحدة

سهى جودت جبر
بكالوريوس•العلوم•المالية•

والمصرفية
- تستكمل حياتها الدراسية 

والمهنية في الواليات 
المتحدة األمريكية

- تعمل منسقة في واحدة 
من أقوى الجامعات األمريكية 

 Syracuse University
- تستكمل دراستها للماجستير 
في تخصص االدارة العامة في 

جامعة سيراكيوز المصنفة 
األولى في هذا المجال على 

مستوى أمريكا

مميزون
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رشا قبالة

بكالوريوس•خدمة•اجتماعية
مرشده اجتماعية بمديرية 
التنمية االجتماعية- نابلس

حصلت بمسابقه التوظيف 
على المركز األول

عملت سابقا في مركز 
التأهيل المبني على 

المجتمع cbr التابع لإلغاثة 
الطبية

سمير زاهر سمير سالمة

بكالوريوس•اللغة•العربية•
وآدابها•2018

- حاصل على المرتبة األولى 
في التخصص 

- طالب دراسات عليا في 
جامعة القدس المفتوحة-
تخصص لغة عربية وآدابها
- حاصل على المركز األول 

في امتحان التوظيف الخاص 
بوزارة التربية والتعليم - 

محافظة قلقيلية

     أحمد كامل إبراهيم
أبو السعود

بكالوريوس•أنظمة•معلومات•
واتصاالت

- يعمل في شركة االتصاالت 
الفلسطينية بالتل في مجال 

IT Solution الـ
- عمل سابقًا في شركتي 

»مدى« و »ريتش«

مهند محمود قدورة

بكالوريوس•أنظمة•معلومات•
حاسوبية

موظف عناية زبائن في شركة 
اوريدو

مالك فوزي محمد الرجعي

بكالوريوس•إدارة•أعمال•–القدس•
المفتوحة

ماجستير•إدارة•مؤسسات•وتنمية•
موارد•بشرية•-•جامعة•القدس•

- عملت في عدة مؤسسات منها 
شركة االتصاالت الفلسطينية 

والجهاز المركزي لإلحصاء وبيت 
اإلبداع

- تعمل حاليًا في المجلس األعلى 
للشباب والرياضة

مميزون



منجد أبو بكر 

بكالوريوس•أنظمة•معلومات•
حاسوبية•

- مدير مركز الحاسوب في جامعة 
االستقالل

- مطور للعديد من األنظمة اإللكترونية 
والمواقع

 MONGID DESIGNS صاحب شركة -
ألنظمة المعلومات

- استشاري في نظم المعلومات 
للعديد من المؤسسات والشركات 

المحلية والدولية

نايف محمد نايف عمران

بكالوريوس•تكنولوجيا•
معلومات•واتصاالت•
- يعمل حاليًا مديرا 

لتكنولوجيا المعلومات في 
شركة جالكسي للتدريب

- شغل مناصب عدة في عمله 
كمحلل أنظمة ومستشار 
جودة ومدرب معتمد لدى 

شركة سيسكو العالمية

محمود عثمان محمود 
رمضان

بكالوريوس•علوم•مالية•
ومصرفية-•فرع•طولكرم.

يعمل رئيس قسم الحسابات 
في شركة التضامن /األردن

مراد عمر محمد مرشد

-•بكالوريوس•تربية•ابتدائية•-•
جامعة•القدس•المفتوحة•

-•ماجستير•أساليب•تدريس•
تربية•من•جامعة•القدس•
-•دكتوراه•تربية•خاصة•من•
جامعة•القاهرة•_•مصر

العمل حاليًا: مشرف التربية 
الخاصة في وزارة التربية 

والتعليم _ رام الله

والء حسن عبد زواهرة
بكالوريوس•اللغة•االنجليزية•
وأساليب•تدريسها

مستشارة في الشرق األوسط 
وشمال افريقيا في بناء قدرات 

الشباب والعمل اإلنساني

مميزون
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رياض ابو سمرة

-•بكالوريوس•زراعة-تركيز•إنتاج•
حيواني-القدس•المفتوحة

-•هندسة•زراعية•-ماجستير•
هندسة•مياه•و•بيئة•-جامعة•

النجاح
يعمل مسؤول قسم 

المشاريع في مديرية زراعة 
قلقيلية /وزارة الزراعة

سامر صالح جحشن

بكالوريوس•علوم•زراعية
يعمل مهندسًا زراعيًا - رئس 
شعبة المجترات واألعالف 
واالستزراع السمكي لدى 
مديرية زراعة شمال الخليل

علي أحمد موسى أبو زر

خريج•كلية•العلوم•اإلدارية•و•
االقتصادية،•وهو•األول•على•
بكالوريوس•اإلدارة•الصحية•

دفعة•2017
موظف إداري بقسم 
التحويالت الطبية  - 

مستشفى النجاح الوطني 
الجامعي

عمر جمال رباح

بكالوريوس•محاسبة
موظف انضباط سوق في 

هيئة سوق رأس المال

عالء الدين محمد دواهدي

بكالوريوس•إدارة•وريادة•
مدير التشغيل والعمليات لشركة 

قابضة في الرياض - المملكة 
العربية السعودية

مميزون



محمد جميل حسين الشريف

بكالوريوس•علوم•عامة-فرع•جنين
تخرج عام 2017 والتحق بسلك 
التعليم في 2018 بعد حصوله 
على عالمة متميزة في امتحان 
التوظيف الخاص بوزارة التربية 

والتعليم ليصبح أصغر أستاذ في 
دولة فلسطين

إسالم خليل محمد عمرو

بكالوريوس•لغة•عربية
مديرة مدرسة علي بن أبي طالب 

األساسية –السموع

رنا عبد الباسط عبد الله

بكالوريوس•إدارة•صحية•

دبلوم•سكرتارية•طبية•مع•شامل

دبلوم•لغة•عبرية
تعمل في وزارة الصحة- 

التحويالت الطبية

معتصم دبيس الحمران

بكالوريوس•إدارة•وريادة•
وتسويق

- مدير شركة فيتاس في 
طولكرم وجنين سابقا

- مدير شركة إبداع في جنين 
سابقا

- يشغل حاليًا منصب مدير 
الشركة الفلسطينية للتأجير 
والتأجير التمويلي )بال ليس( 

في الشمال

معاذ منير قدح
بكالوريوس•إدارة•أعمال•-•فرع•رام•الله•

والبيرة
- أنهى مشروع التخرج بامتياز

- يعمل في المحكمة الدستورية 
العليا- دائرة الشؤون اإلدارية

مميزون
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إنجازات طالبية
2019

لطلبــة  الشــعرية  المناظــرة  مســابقة  فــي  األول  بالمركــز  تفــوز  المفتوحــة  القــدس 
العالــي  التعليــم  مؤسســات 

حصــدت جامعــة القــدس المفتوحــة كأس المركــز األول فــي مســابقة المناظــرة الشــعرية 
لطلبــة مؤسســات التعليــم العالــي »شــعراء الحريــة واالســتقالل«، التــي نظمتهــا اإلدارة 
العامــة للتعليــم الجامعــي فــي وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي، بالتعــاون مــع 
لجنــة األنشــطة الطالبيــة فــي مؤسســات التعليــم العالــي، برعايــة وزيــر التعليــم العالــي 
التقنيــة- أبــو مويــس، وباســتضافة جامعــة فلســطين  أ. د. محمــود  العلمــي  والبحــث 

خضــوري فــي حرمهــا الرئيــس فــي طولكــرم.

ثالث جوائز في المسابقة الوطنية ألفضل عمل إعالمي عن االستيطان والجدار
فــي  جوائــز  ثــالث  علــى  المفتوحــة  القــدس  جامعــة  فــي  اإلعــالم  كليــة  طلبــة  حصــد 
المســابقة الوطنيــة ألفضــل عمــل إعالمــي، اثنتــان منهــا عــن فئــة الطلبــة التــي نظمتهــا 
بأفضــل عمــل  الطالبــة ســحر عســاف  فــازت  الجــدار واالســتيطان. فقــد  هيئــة مقاومــة 
إعالمــي لعــام 2019 عــن فئــة التقريــر المكتــوب وذلــك عــن تقريــر يحمــل عنــوان »منــزل 
وســط مســتوطنة«. فيمــا فــاز محمــد شــريتح  الطالــب فــي كليــة اإلعــالم فــي جامعــة 
القــدس المفتوحــة بالمرتبــة الثانيــة ألفضــل عمــل إعالمــي لعــام 2019 عــن فئــة الصــورة 
الطالــب فــي كليــة اإلعــالم بجامعــة  المصــور جعفــر اشــتية  الفوتغرافيــة. كمــا حصــل 
إعالمــي  عمــل  أفضــل  جائــزة  عــن  الثانيــة  المرتبــة  علــى  بنابلــس  المفتوحــة  القــدس 

الشــعبية. بالمقاومــة  عــن صــورة فوتغرافيــة خاصــة   ) المحترفيــن  وطني)فئــة 

فضائية القدس التعليمية
Al Quds Educational Channel

شاهدونا على القمر الصناعي
نايلسات 12645 افقي

وتابعونا على مواقع التواصل االجتماعي

QouChannel

من أهدافنا:

صحة

تعليم

بيئة

رياضة

فندقة

طاقة

سياحة

بث حلقات
صفوف تفاعلية

إنتاج مواد تعليمية
بأنماط جديدة 

إنتاج مواد إرشادية
للطلبة حول الجامعة 

إنتاج مواد إرشادية
للخريجين

تعزيز نمط التعليم المدمج في جامعة القدس المفتوحة بتقنية البث الفضائي:

تعزيز الثقافة المجتمعية في المجاالت الحيوية للمجتمع الفلسطيني:



فضائية القدس التعليمية
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شاهدونا على القمر الصناعي
نايلسات 12645 افقي

وتابعونا على مواقع التواصل االجتماعي

QouChannel

من أهدافنا:

صحة

تعليم

بيئة

رياضة

فندقة

طاقة

سياحة

بث حلقات
صفوف تفاعلية

إنتاج مواد تعليمية
بأنماط جديدة 

إنتاج مواد إرشادية
للطلبة حول الجامعة 

إنتاج مواد إرشادية
للخريجين

تعزيز نمط التعليم المدمج في جامعة القدس المفتوحة بتقنية البث الفضائي:

تعزيز الثقافة المجتمعية في المجاالت الحيوية للمجتمع الفلسطيني:



50 





52 

فروع
جامعة القدس المفتوحة

في فلسطين

www.qou.edu

جنين

طولكرم

حيفا

يافا

عكا

طبريا

صفد

بيسان

الناصرة

طوباس

قلقيلية

سلفيت

نابلس

رام الله

القدس

الخليل

بيت لحم

بئر السبع

رفــح

غـــزة

خانيونس

أريحـــا

فــــــــرع دورا
فرع الخليل

فـــــرع يطــــا

فـــــرع بيت لحم
فـــــرع القدس/ العيزرية

فـــــرع رام الله والبيرة فـــــرع أريحا

فرع سلفيت

فـرع نابلس

فـــــرع طوباس

فـــــرع جنين

فرع طولكرم

فــــرع
قلقيلية

فــــرع خانيونس

فــــرع رفــــح

فــــرع غـــــزة
فرع شمال غزة
فــــرع الوسطى


