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التعليم املفتوح:

راغب  لكل  الفر�صة  يتيح  حديث،  نظامي  تعليم  "هو 
يف التعليم وقادر عليه اأكادمييًا ومعرفيًا، بغ�ض النظر 
عن �صنه، اأو مكان �صكنه، اأو مدى تفرغه للدرا�صة، اأو 

ظروفه االقت�صادية واالجتماعية".
تلبي  تعليمية  بيئة  وجود  باعتبار  نظامي  فهو 
املفتوح،  التعليم  نظام  �صمن  الطلبة  احتياجات 
وواجبات  وامتحانات  وجاهية،  ولقاءات  وجداول 
باأنظمة  اأ�صوة  االلتحاق  و�صروط  ومعايري  منزلية، 

التعليم التقليدي. 
الذاتي  التعلم  اإذ ي�صتند على مرتكزات  وهو حديث، 
القرن  مهارات  اأهم  باعتبارها  املتعلم،  وا�صتقاللية 
احلادي والع�صرين، فهو يوظف التكنولوجيا احلديثة 
االإلكرتوين  التعلم  وبخا�صة  التعليمية،  العملية  يف 
باأدواته وو�صائله كافة خلدمة املتعلم، ولتكون مكملة 

للقاءات الوجاهية.
فالتعليم املفتوح نظام تعليمي ع�صري يتجاوز حدود 
االجتماعية  املحددات  ويّطوع  واملكان،  الزمان 
والثقافية، ويتعامل مع تعدد االأدوار �صواًء للمراأة اأم 
عالية  بجودة  والتعلم  التعليم  فر�ض  ويوفر  للرجل، 

وتكلفة مالئمة.
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من أقوال رئيس مجلس األمناء:

"هــي الوطــن األصغــر الــذي خــرج مــن 
رحــم املعانــاة واحلاجــة حتــى أمســت 
فــي ربــوع  تعليميــاً منتشــراً  صرحــاً 
الوطــن األكبــر )فلســطني(، فهــا هــي 
اليــوم الرائــدة املتميــزة فــي مجــاالت 
وخدمــة  املفتــوح  اجلامعــي  التعليــم 
اجملتمــع، وتضــّم إليهــا كل فلســطيني 
عــن  فاســتحقت  العلــم،  فــي  راغــب 
جــدارة أن تكــون جامعــة فــي وطــن 

ــة". ــي جامع ــاً ف ووطن

م. عـدنــان ســــمـــــارة
رئيس مجلس األمناء
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رسالة أ. د. يونس عمرو  رئيس اجلامعة

"إجنازاتنا لن تتوقف وطموحاتنا ال سقف لها وال حدود"
حصدت  املتميزة،  باإلجنازات  حافاًل  مضى  آخر  عام 
اجلامعة خالله جوائز محلية وإقليمية وعاملية في مسابقات 
دول  مختلف  من  التعليمية  املؤسسات  مئات  فيها  شاركت 
العالم، وواصلت اجلامعة القيام بوظائفها اخملتلفة بأداء 
فعال، وجودة عالية، وجهود مخلصة، وعمل دؤوب، وانتماء 
صادق، وظل حضورها املتميز في مختلف املشاهد واملواقف 
وتأثيرها  اخلالق  دورها  على  شاهًدا  واجملتمعية  الوطنية 
أهديناها  اإلجنازات  هذه  كله،  الوطن  امتداد  على  الفعال 

لشعبنا وسجلناها باسم وطننا.

العلمية  وخدماتها  احمللية  إجنازاتها  على  مكرمة  مقدرة  الدولية  احملافل  إلى  اجلامعة  دخلت 
كأفضل  2017م  للعام  الدولية  سقراط  جائزة  ُمنحت  فقد  جمعاء،  اإلنسانية  تخدم  التي  واملعرفية 
جامعة رائدة في العلوم والتربية، وُمنح رئيسها جائزة أفضل مدير أدار جامعته في املنطقة، كما منحها 
عن  إبداعي  تعليمي  مشروع  دولية ألفضل  جائزة  بريطانيا  في  احلياة  مدى  للتعلم  اجلامعات  احتاد 
املهمشة جنوب اخلليل واألغوار  املناطق  التعليم في  املتنقل لتحسني فرص  التعليمي  "املركز  مشروع 
الفلسطينية". وفي احمليط العربي حصلت جامعة القدس املفتوحة على جائزة محمد بن راشد للغة 
التواصل االجتماعي  2017م عن أفضل مبادرة في استعمال شبكات  للعام  الثالثة  العربية في دورتها 
وتقدمي تطبيق تقني ذكي لتعلم اللغة العربية، بعد أن تقدم مركز التعليم املفتوح )OLC(  بتطبيق ذكي 
ولعبة تعليمية لتعلم اللغة العربية. كما فازت اجلامعة باملرتبة األولى في مسابقة الذكاء العقلي على 
مستوى الوطن العربي، وتقاسمت املعلمة آالء رشيد )إحدى خريجات القدس املفتوحة( جائزة أفضل 
معلم على املستوى الوطني مع زميلتها املعلمة عبير قنيبي. كما أصبحت مشاريع تخرج طلبة اجلامعة 
محط اهتمام املؤسسات ذات الصلة؛ فقد فـازت الطالبة جمة أبو احلسن امللتحقة بكلية الزراعة بفرع 



4

لطلبة  بحوث  ثالثة  وفاز  فلسطني،  مستوى  على  مناخي  مــشــروع  بأفضل  جنني  في  املفتوحة"  "القدس 
اإلبداعي  الطالبي  امللتقى  في  املشاركني  للطلبة  العلمية  البحوث  في مسابقة  متقدمة  اجلامعة مبراتب 
الثامن عشر الحتاد اجلامعات العربية، الذي نظمه اجمللس العربي لتدريب طالب اجلامعات العربية في 
نظمته  الذي  املؤمتر  في  مبشروعني  اجلامعة  فازت  كما  العربية،  مصر  بجمهورية  الوادي  جنوب  جامعة 
جامعة فلسطني التقنية خصوري ملشاريع تخرج الطلبة في اجلامعات الفلسطينية. ونظمت اجلامعة أيًضا 
ورشة عمل حول التقومي الذاتي املؤسسي، وصفت بأنها عمل جريء رائد وغير مسبوق في مؤسسات التعليم 

العالي الفلسطيني.

 ومما نعتز به في هذا العام تكثيف جهدنا في البحث العلمي من خالل الشركات البحثية مع اجلامعات 
املرموقة التي جتلت بعقد مؤمترات علمية مع اجلامعة األردنية وجامعة اإلسراء وجمعية كليات اخلدمة 
العربية في  والعلوم ومركز اجلامعة  العربية واجلامعة احلديثة لإلدارة  االجتماعية في احتاد اجلامعات 
تونس، وكانت اجلامعة نظمت املؤمتر الدولي األول حول "التعلم الذكي ودوره في خدمة اجملتمع"، باإلضافة 
إلى عشرات الورشات والندوات واحملاضرات املتخصصة، وعلى رأسها يوم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
العاشر الذي ركز على دور التكنولوجيا في مساندة ذوي االحتياجات اخلاصة، وها هي مجالتها العلمية 
النشطة  املشاركات  إلى ذلك  )Arab Impact Factor(، أضف  العربي  التأثير  ترتقي وحتصل على معامل 

لألكادمييني في املؤمترات العلمية التي تنظم على مستوى املنطقة والعالم.

وأخيًرا، نطمئن شعبنا أن نبع اإلجناز في جامعتنا سيبقى متدفًقا، وعجلة التقدم واإلجناز واإلبداع 
في جامعتنا لن تتوقف، وأن عطاءنا سيستمر، وستبقى اجلامعة ركيزة مهمة لبناء الوطن، ومنارة للعلم 

واملعرفة والتوعية والفضيلة، تشع نوًرا يضيء طريق شعبنا نحو احلرية واالستقالل. 
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التوالي  على  الثانية  للسنة  املفتوحة  القدس  جامعة  فازت       
بجائزة )األلكسو( للتطبيقات اجلوالة في شهر متوز لعام 2017م، 
وذلك بعد أن تقدمت بتطبيق "تاريخ القدس" الذكي الذي اختير 

كأفضل تطبيق في مجال الثقافة على مستوى دولة فلسطني.
األول  باملركز  2016م،  لعام  آب  شهر  في  اجلامعة  فازت  قد  وكانت 
مسابقة  من  األولى  املرحلة  ضمن  فلسطني  مستوى  على  أيضًا 
العربّية  املنّظمة  تنظمها  التي  اجلوالة  للتطبيقات  )األلكسو( 

للّتربية والّثقافة والعلوم، وذلك في مجال التربية.

لعام  الدولية  سقراط  بجائزة  املفتوحة  القدس  جامعة  فازت 
والتربية  العلوم  مجال  في  عاملة  مؤسسة  أفضل  عن  2017م 
لعام  آذار  شهر  في  لندن  البريطانية  بالعاصمة  أقيم  حفل  في 
بحقوق  يتعلق  ترخيص  على  بذلك  اجلامعة  وحصلت  2017م. 
استخدام لقب "أفضل جامعة" ولقب "أفضل رئيس" طوال خمسة 
أعوام قادمة ابتداء من العام 2017م. ومتنح هذه اجلائزة سنوًيا 
لثالث فئات هي: القادة التربويون، واجلامعات، واملمارسة الطبية 

الفضلى.
كمـــا فـــاز رئيـــس اجلامعـــة أ. د. يونـــس عمـــرو بأفضـــل مديـــر أدار 
جامعتـــه فـــي املنطقـــة فـــي نفـــس االحتفـــال وتســـلم وســـام جائـــزة 

ســـقراط الذهبـــي.

وتعد جائزة األلكسو للّتطبيقات اجلّوالة )Alecso Apps Award( جائزة سنوّية ُتْسَنُد إلى أفضل الّتطبيقات 
املنجزة عربًيا في مجاالت الّتربية والّثقافة والعلوم واأللعاب الّتعليمّية، وتندرج أيًضا في إطار مشروع أشمل 
تنّفذه املنّظمة العربّية للّتربية والّثقافة والعلوم، ويهدف إلى توفير البيئة الّتقانّية واملؤّسساتّية الّضرورّية 
للمساهمة في بروز صناعة عربّية لتطبيقات الهواتف الّذكّية واللوحات الرقمية، وذلك من خالل املساهمة 
في تطوير رؤية عربّية مشتركة خاّصة بالقطاع، وتنمية املوارد البشرّية العربّية املتخّصصة، وتيسير عملّيات 

إنتاج الّتطبيقات اجلّوالة ونشرها.

اجلوائز وال�شهادات
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2017م،  لعام  أيار  شهر  في  املفتوحة  القدس  جامعة  حصلت 
الثالثة  دورتها  في  العربية  للغة  راشد  بن  محمد  جائزة  على 
للعام 2017م عن أفضل مبادرة في استعمال شبكات التواصل 
العربية،  اللغة  لتعلم  ذكي  تقني  تطبيق  وتقدمي  االجتماعي 
بعد أن تقدم مركز التعليم املفتوح )OLC( بتطبيق ذكي ولعبة 
تعليمية لتعلم اللغة العربية بعنوان "اللغة العربية مقرر ذاتي 

مفتوح عبر اإلنترنت".

والدراسات   لألبحاث  املفتوحة  القدس  جامعة  مجلة  حصلت   
على  2017م،  لعام  حزيران  شهر  في  واالقتصادية  اإلدارية 
 ،)Arab Impact Factor(  0.75 وقدره  العربي  التأثير  معامل 
وبحسب ترتيب معامالت التأثير للمجالت العلمية املتخصصة، 
العلمية  اجملالت  مستوى  على  األول  املركز  اجمللة  احتلت  حيث 
عن  تصدر  التي  واالقتصادي،  اإلداري  اجملال  في  املتخصصة 
اجملالت  مستوى  على  الثاني  واملركز  الفلسطينية،  اجلامعات 

اإلدارية واالقتصادية التي تصدر في العالم العربي.

ويعكس  البحثي،  صها  مة ضمن مجال تخصُّ العلمية احملكَّ التأثير هو مقياس ألهمية اجملالت   ومعامل 
معامل التأثير مدى إشارة األبحاث اجلديدة إلى األبحاث التي ُنشرت سابًقا في تلك اجمللة واالستشهاد 
 Natural Sciences Publishing( بها. وتشرف على معامل التأثير العربي مؤسسة دار نشر العلوم الطبيعية
NSP)  حتت رعاية احتاد اجلامعات العربية، وبالتعاون مع بعض أبرز املؤسسات العلمية والبحثية الرصينة 

في العالم العربي وخارجه. 
كما حصلت مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية في العام نفسه على 
مجلة  عليه  حصلت  2016م  لعام  آخر  تأثير  معامل  إلى  باإلضافة   (0.45( وقدره  العربي  التأثير  معامل 

القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات وقدره )0.25).

معامل التأ ثري العريب
( 704-2017)شهادة رمق 

وقدره 0.75 قد حصلت عىل معامل تأ ثري لعام 2016

م  2017يونيو  1

االستاذ الدكتور  محمود عبد العاطى

مدير مشروع معامل التصنيف العربى

جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات االدارية واالقتصاديةمجلة 
 ISSN:  2313-7592
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باجلائزة  2015م  لعام  آذار  في شهر  املفتوحة  القدس  فازت جامعة 
 Century International( الذهبي  القرن  جائزة  الذهبية،  العاملية 
Busi�( Gold Quality Era Award(، املقدمة من املؤسسة الدولية 

.(ness Initiative Directions

وجاءت اجلائزة تكريسًا لنهج اجلامعة في عملية التطوير املستمر 
األكادميي  العمل  قطاع  في  والريادة  والتكنولوجيا  اإلدارة  ملنظومة 
في  عامليًا  الرائد  لدورها  تقديرًا  وكذلك  الفلسطيني،  اجملتمع  في 

مجال التعليم املفتوح.

القدس  جامعة  خريجة  وهي  احلروب،  حنان  األستاذة  فازت 
في  معلم  أفضل  بجائزة  التربوية،  العلوم  كلية  من  املفتوحة 
العالم للعام 2016م، ضمن تصنيف مؤسسة "فاركي فاونديشن" 
التي أقيمت في بريطانيا في شهر آذار لعام 2016م، وتأتي هذه 
اجلائزة عن مبادرة تعليمية حملت شعار "ال للعنف" استخدمت 
األول  الصف  طلبة  على  الشعار  لتحقيق  اللعب  تقنيات  فيها  

األساسي.

في  اجتمع  الذي  احلياة  مدى  للتعلم  اجلامعات  احتاد  منح 
املفتوحة  القدس  جامعة  2017م  لعام  نيسان  شهر  في  بريطانيا 
"املركز  مشروع  عن  إبداعي  تعليمي  مشروع  ألفضل  دولية  جائزة 
املهمشة  املناطق  في  التعليم  فرص  لتحسني  املتنقل  التعليمي 

جنوب اخلليل واألغوار الفلسطينية".

املهمشة  للفئات  التعليم  فرص  حتسني  إلى  املشروع  ويهدف 
في املناطق الفقيرة جنوب الضفة الغربية وفي األغوار من خالل 
شاحنتني، واحدة تعمل جنوب اخلليل واألخرى في األغوار، وتضم 

كل شاحنة مختبر حاسوب مجهًزا بالكامل، تتنقل في املناطق املهمشة لتوفير التعليم في املناطق التي ال 
توجد فيها بنية حتتية تكنولوجية.
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 احتاد اجلامعات العربية                                                                              

ع�شوية اجلامعة يف االحتادات العربية والدولية
Association of Arab Universities

Federation of Universities of the Islamic World

Asian Association of Open Universities

Open Digital Space for the Mediterranean

International Council for Open Distance Education

International Association of Universities

Mediterranean Universities Union

European University Continuing Education Network

EUMED Professionals & Experts Consortium

Universities Association for Lifelong Learning

 احتاد جامعات العامل االإ�شالمي 

االحتاد االآ�شيوي للجامعات املفتوحة

 منظمة الفضاء الرقمي املفتوح حلوض البحر األبيض املتوسط

   املجل�س الدويل للتعلم عن بعد

احتاد اجلامعات للتعلم مدى احلياة

    االحتاد الدويل للجامعات 

    احتاد اجلامعات املتو�شطية 

شبكة التعليم املستمر للجامعات األوروبية

احتاد الشراكة األورومتوسطي للخبراء واملهنيني
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           نشأة اجلامعــــــة

رؤية اجلامعة
الريادة والتميز واإلبداع في مجاالت التعليم اجلامعي املفتوح، وخدمة اجملتمع، والبحث العلمي، وترسيخ 

مكانتها القيادية في بناء مجتمع فلسطيني قائم على العلم واملعرفة.
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 رسالة اجلامعة
إعداد خريجني مؤهلني لتلبية حاجات اجملتمع، قادرين على املنافسة في سوق العمل احمللية واإلقليمية، 
تقدمي  والبشرية، من خالل  التقنية  القدرات  وبناء  العلمي،  البحث  في مجال  واملتميز  الفاعل  واإلسهام 
برامج تعليمية وتدريبية وفق أفضل ممارسات التعليم املفتوح وأساليب التعليم املدمج، وتعزيز بيئة البحث 
العلمي في إطار من التفاعل اجملتمعي والتعاون والشراكة وتبادل اخلبرات مع األطراف املعنية كافة، مع 

مراعاة أحدث معايير اجلودة والتميز.

الريادة 
والتميز

االنتماء الوطني 
والقومي

التناف�شية  

النزاهة 
وال�شفافية

دميقراطية التعليم 
وتكافوؤ الفر�س

االإدارة 
بامل�شاركة

االإميان بدور 
املراأة الريادي

ال�شراكة 
املجتمعية

احرتام االأنظمة 
والقوانني

احلرية االأكادميية 
والفكرية

القيم اجلوهرية
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          األهداف االستراتيجية للجامعة

مواصلة رفع مستوى تأهيل خريجي اجلامعة، وتعزيز قدراتهم على املنافسة في سوق العمل احمللية  ●
واإلقليمية.

االستمرار بتطوير البرامج التعليمية وحتسينها مبا يتالءم مع حاجات التنمية وسوق العمل، وفق  ●
أفضل ممارسات التعليم املدمج واملستجدات العلمية والتكنولوجية.

تعزيز البحث العلمي واإلنتاج واإلبداع والتميز، وتشجيعه في اجلامعة. ●

تعزيز التفاعل اجملتمعي وتعميق مضامني املسؤولية اجملتمعية ضمن عمليات اجلامعة. ●

مضاعفة اجلهود لتنمية موارد اجلامعة املالية وحتسينها من خالل تنويع مصادرها ومواصلة رفع  ●
كفاءة اإلدارة املالية وفاعليتها للجامعة.

حتسني بيئة التعليم املدمج واخلدمات الطالبية حتسينًا يدعم جودة التعليم والتعلم. ●

حتسني حجم اخلدمات األكادميية ونوعيتها والتقنية املساندة للتعليم والتعلم. ●

تعزيز ممارسات إدارة اجلودة والتميز في جميع العمليات األكادميية واإلدارية، على كل املستويات  ●
في اجلامعة.
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مجالس
 الجامعة
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 د. عبد الله عبد املنعمأ. د. عبد الفتاح أبو شكر
أســـتاذ االقتصـــاد فـــي جامعـــة النجـــاح الوطنيـــة 

- عضـــواً 
وكيـــل وزارة التربيـــة والتعليـــم )ســـابقاً(/ 

غـــزة - عضـــواً 

               مجلس األمناء

الفلسطينية/رئيس  التحرير  التنفيذية ملنظمة  اللجنة  رئيس  بقرار من  األمناء  يتشكل مجلس   
السلطة الوطنية الفلسطينية، من املواطنني الفلسطينيني ذوي الكفاءات والقدرات واخلبرات التي متكنهم 
من أداء دورهم والقيام مبسؤولياتهم في سبيل حتقيق أهداف اجلامعة ورفعتها، حسبما ينص عليه النظام 

األساس للجامعة.

أصدر الرئيس محمود عباس »أبو مازن« حفظه الله، مرسومًا رئاسيًا لسنة 2014م بتاريخ 2014/2/16م، 
خاصًا بتشكيل مجلس أمناء جامعة القدس املفتوحة، للدورة احلالية )2014�2018)، يتكون من أربعة عشر 

عضوًا وهم:

 املهندس عدنان سمارة
رئيـــس مجلـــس األمنـــاء، رئيـــس اجمللـــس 
مستشـــار  والتميـــز،  لإلبـــداع  األعلـــى 

والتميـــز.  اإلبـــداع  لشـــؤون  الرئيـــس 

 أ.د. سليمان اخلليل أ. د. رياض اخلضري
اللجنـــة  رئيـــس مجلـــس األمنـــاء، عضـــو  نائـــب 
التنفيذيـــة ملنظمـــة التحريـــر الفلســـطينية )م. ت. 
ــي )م.  ــم العالـ ــة والتعليـ ــرة التربيـ ــس دائـ ف(، رئيـ

ت. ف(، رئيـــس مجلـــس أمنـــاء جامعـــة غـــزة. 

عميـــد كليـــة الزراعـــة والطـــب البيطـــري  - 
جامعـــة النجـــاح الوطنيـــة - عضـــواً 
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 أ. عزام الشوا د. حسني األعرج

 أ. أكرم عبد اللطيف جراب د. نهى خوري

 أ. حامت عبد القادر

 أ. د. يونس عمرو

 أ. يوسف الدجاني

 د.م. يوسف صّباح

وزيـــر احلكـــم احمللـــي - عضـــواً فـــي منظمـــة 
التحريـــر الفلســـطينية )م. ت. ف( - عضـــواً

محافظ سلطة النقد - عضواً 

نائـــب الرئيـــس للشـــؤون األكادمييـــة لكليـــة 
ــة -  ــون والثقافـ ــة للفنـ ــة اجلامعيـ دار الكلمـ

بيـــت حلـــم - عضـــواً 

ــدس -  ــك القـ ــس إدارة بنـ ــس مجلـ رئيـ
عضـــواً 

عضـــو  )ســـابقاً(،  القـــدس  شـــؤون  وزيـــر 
فتـــح، مســـؤول  الثـــوري حلركـــة  اجمللـــس 
ــواً  ــح - عضـ ــة فتـ ــي حركـ ــدس فـ ــف القـ ملـ

رئيـــس جامعـــة القـــدس املفتوحـــة، عضـــو 
ــواً  ــة )فتـــح( - عضـ اجمللـــس الثـــوري حلركـ

رئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة كهربـــاء 
محافظـــة القـــدس - عضـــواً 

أمني سر مجلس األمناء 

 أ. د. هاني جنم د. عزيز شوابكة
أســـتاذ الفيزيـــاء فـــي جامعـــة بيرزيـــت - 

عضـــواً 
الدولـــي  البنـــك  مشـــروع  منســـق 
 - غـــزة  العالـــي/  التعليـــم  لتطويـــر 

اً  عضـــو
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       مجلس اجلامعة
              يقوم مجلس اجلامعة بالعديد من املهام اخملتلفة، ولديه صالحيات متنوعة للوصول إلى الريادة 
والتميز واإلبداع في مجاالت التعليم اجلامعي املفتوح وخدمة اجملتمع والبحث العلمي، وترسيخ مكانة 

اجلامعة القيادية في بناء مجتمع فلسطيني قائم على العلم واملعرفة. 

تتنوع مهام اجمللس، إذ يقوم بإعداد مشروعات األنظمة املتعلقة بجامعة القدس املفتوحة ورفعها جمللس 
دراسية ومناطق تعليمية،  إنشاء مراكز  والنظر في  السنوية للجامعة،  املوازنة  األمناء ملناقشتها، واعتماد 
وإقرار سياسة قبول الطلبة في اجلامعة، وإقرار التقومي اجلامعي السنوي، وتشكيل جلان فنية تعنى بوضع 
واتخاذ  اجلامعة،  فروع  أعمال  وتقييم  والشهادات،  العلمية  الدرجات  ومنح  املناهج،  و  الدراسية  اخلطط 

د. مروان درويشأ. د. سمير النجدي

أ.د. جهاد البطشد. عصام خليل

نائب رئيس اجلامعة للشؤون اإلداريةنائب رئيس اجلامعة للشؤون األكادميية

نائـــب رئيـــس اجلامعـــة لشـــؤون قطـــاع نائب رئيس اجلامعة للشؤون املالية
ــزة غـ

األستاذ الدكتور يونس عمرو
رئيس اجلامعة

رئيس مجلس اجلامعة

والتدريب  التعليم  مستوى  لرفع  املناسبة  اإلجراءات 
تعد  التي  األخرى  املهام  من  وغيرها  العلمي  البحث  و 

أساسية لعمل اجلامعة.

ويتكون اجمللس احلالي من:
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د. عماد نشوان
مدير فرع خانيونس

د. محمد أبو اجلبني
مدير فرع  غزة

د. م. عماد الهودلي

د. آالء الشخشير

د. فيصل عمر

أ. د. جمال إبراهيم

أ. د. محمد شاهني

د. حسني حمايل

لشـــؤون  اجلامعـــة  رئيـــس  مســـاعد 
الدوليـــة العالقـــات 

لشـــؤون  اجلامعـــة  رئيـــس  مســـاعد 
املتابعـــة

لشـــؤون  اجلامعـــة  رئيـــس  مســـاعد 
الفـــروع

عميد القبول والتسجيل واالمتحانات

الطلبـــة،  لشـــؤون  الرئيـــس  مســـاعد 
ســـر  أمـــني  الطلبـــة،  شـــؤون  عميـــد 

اجلامعـــة مجلـــس 

ق. أ. مدير فرع رام الله والبيرة

د. م. إسالم عمرو
لشـــؤون  اجلامعـــة  رئيـــس  مســـاعد 
التكنولوجيـــا واإلنتـــاج، ومديـــر مركـــز 
واالتصـــاالت املعلومـــات  تكنولوجيـــا 

أ. د. يوسف ذياب
مدير فرع نابلس
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د. باسم شلش
مدير فرع سلفيت

د. سالمة سالم

أ. عبد القادر الدراويش

د. نادر أبو خلف

د.م. عماد نزالد. علي صالح

د. جمال منر رباح

ق. أ. مدير فرع طولكرم

ق. أ. مدير فرع اخلليل

مدير مركز خدمات العيزرية الدراسي

مدير فرع جننيمدير فرع بيت حلم

مدير فرع قلقيلية

د. رأفت جودة
مدير فرع شمال غزة

أ. د. حمدي أبو جّراد
مدير فرع الوسطى

د. سليمان الديراوي
مدير فرع رفح
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د. سهيل أبو ميالة

د. راتب أبو رحمة

أ. سالفة مسّلم

ق. أ. مدير فرع طوباس

د. محمد احلروب
مدير فرع يطا مدير فرع أريحا

د. م. يوسف صّباح
مدير دائرة اجلودة مديرة دائرة العالقات العامة

د. جمال بحيص
ق. أ. مدير فرع دورا
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الكليات
والعمادات
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كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية
التكنولوجيا والعلوم التطبيقية مع بداية  أنشئت كلية 
تأسيس جامعة القدس املفتوحة عام 1991م وذلك متاشيًا 
في  واملستجدات  التطورات  مواكبة  في  اجلامعة  سياسة  مع 
اجملاالت العلمية والتكنولوجية في نواحي احلياة اخملتلفة، 
درجة  مستوى  على  منفردة  تخصصات  أربعة  الكلية  وتطرح 
البكالوريوس في مختلف الفروع في الضفة الغربية وقطاع 
احلاسوبية،  املعلومات  )أنظمة  هي  التخصصات  وهذه  غزة، 

وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، والعلوم، والرياضيات( باإلضافة إلى تخصص )فرعي تقنيات الويب(. 
تضم الكلية أكثر من )100( عضوًا أكادمييًا من أعضاء هيئة التدريس املتفرغني، وأكثر من )100( من غير 
املتفرغني بتخصصات مختلفة. وتخّرج الكلية ما يقرب من )300( طالٍب سنويًا من مختلف التخصصات، 

تلبي فيها احتياجات السوق احمللية والعربية.

كلية الزراعة
جامعة  إدارة  من  بقرار  1991م  عام  الزراعة  كلية  ُأسست 
املبنية  ورسالتها  رؤية اجلامعة  وذلك ضمن  املفتوحة،  القدس 
احمللي  اجملتمع  تنمية  في  واملساهمة  اخلدمة  تقدمي  على 
والقطاع الزراعي وذلك من خالل تأهيل خريجني بجودة عالية، 
قادرين على املنافسة في سوق العمل الفلسطيني، لكي يسهموا 
ومتنح  واحليواني.  النباتي  بشقيه  الزراعي  العمل  تطوير  في 
الزراعية ضمن مجالني  العلوم  في  البكالوريوس  درجة  الكلية 

هما: اإلنتاج النباتي والوقاية، والتنمية الريفية.
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كلية التنمية االجتماعية واألسرية
وتعد  1991م،  تأسيس اجلامعة عام  الكلية مع  ُأسست   
اجملتمع،  على  الرئيسة  ونافذتها  كلياتها  أهم  من  واحدة 
من  وذلك  يومًا،  تنقطع  لم  عضوية  عالقة  في  معه  تتفاعل 
خالل تخصصاتها وهي: اخلدمة االجتماعية، وتنمية اجملتمع 

احمللي، ورعاية الطفل.

تهدف الكلية إلى رفد اجملتمع بالكوادر املهنية املتخصصة 
ما  واملهارة  املعرفة  من  لديهم  أخصائيني  تخريج  خالل  من 
فلسطني  في  والتنموي  االجتماعي  العمل  لقيادة  يؤهلهم 

مبهنية عالية. وألجل ذلك أعدت الكلية خططًا دراسية تضمنت معارف نظرية حديثة ومرجعيات للتدريب 
امليداني، ونظمت العديد من االتفاقيات مع مؤسسات اجملتمع املتخصصة احلكومية منها واألهلية لتوفير 
فرص تدريب عالية اجلودة للطلبة أثناء وجودهم على مقاعد الدراسة لضمان اطالعهم على كل ما هو 
بكفاءة  العمل  سوق  لدخول  تساعدهم  التي  الالزمة  املهنية  املهارات  وإكسابهم  نظرية  معارف  من  جديد 

واقتدار، مزودين برؤى واضحة نحو تطوير مهنة العمل االجتماعي والنهوض بها.

كلية العلوم اإلدارية و االقتصادية
ُأسســت كليــة العلــوم اإلداريــة و االقتصاديــة عــام 1992م 
وفــي  الفلســطيني  فــي خدمــة اجملتمــع  أساســيًا  دورًا  وتــؤدي 
خــالل  مــن  وذلــك  املســتدام،  الفلســطيني  االقتصــاد  بنــاء 
إســهاماتها املتميــزة فــي رفــد اجملتمــع الفلســطيني بخريجــني 
قادريــن علــى ســّد احتياجــات ســوق العمــل الفلســطيني ضمــن 
القطاعــات االقتصاديــة اخملتلفــة، وهــي تســهم بصــورة فاعلــة 
فــي تلبيــة حاجــات ســوق العمــل مــن خــالل طــرح مجموعــة مــن 
التخصصــات اجلوهريــة )إدارة األعمــال، واحملاســبة، والعلــوم 



24

املاليــة واملصرفيــة، والتســويق، واالقتصــاد، واإلدارة الصحيــة(، 
لهــذه  الدراســية  املقــررات  بتحديــث  دومــًا  االهتمــام  ويجــري 
التخصصــات وتطويــر خططهــا مبــا يواكــب التطــور الســريع فــي 
بــكل تخصــص مــن هــذه  مجــاالت العلــم واملعرفــة ذات الصلــة 
التخصصــات. وتطــرح الكليــة تخصصاتهــا للطلبــة فــي جميــع 
محافظــات الوطــن الشــمالية واجلنوبيــة ضمــن حوالــي عشــرين 
فرعــًا ومركــزًا دراســيًا. ولــكادر الكليــة إســهامات علميــة وبحثيــة 

نظريــة وتطبيقيــة وميدانيــة متميــزة تســاعد فــي كســر الفجــوة بــني اجملــاالت النظريــة واملياديــن العمليــة، كمــا 
أن لهــذا الــكادر إســهامات مجتمعيــة وعالقــات مؤسســية راســخة تســهم فــي بنــاء مؤسســات الدولــة وحتقيــق 

التنميــة اإلداريــة واالقتصاديــة والتنميــة املســتدامة.

كلية العلوم التربوية
وتتألف  1991م،  عام  اجلامعة  تأسيس  منذ  الكلية  ُأنشئت 
من خمسة تخصصات هي: تعليم املرحلة األساسية األولى »معلم 
صف«، وتعليم التربية اإلسالمية، وتعليم االجتماعيات، والتربية 
اخلاصة باإلضافة إلى مصادر التعلم وتكنولوجيا التعليم ومتنح  
تخصصًا فرعيًا في مجال التربية، وآخر في مجال التربية اخلاصة، 
ومتنح أيضًا درجة الدبلوم في التخصصات التالية: دبلوم التأهيل 
التربوي  اإلرشاد  مجال  في  التربوي  التأهيل  ودبلوم  التربوي، 

والنفسي، ودبلوم التأهيل التربوي في مجال التربية اخلاصة. 
وتربويًا،  أكادمييًا  املؤهلني  واخملتصني  واألخصائيني  واملرشدين  والتربويني  املعلمني  الكلية  تخّرج 
وقيادة  النمطية  عن  بعيدًا  التفكير  على  والقادرين  والتكنولوجيا  التعليم  استراتيجيات  بأحدث  امللمني 

املواقف التعليمية في إطار مدرسة اجملتمع ومواجهة املشكالت وإنتاج املعرفة عن طريق البحث العلمي. 
اجملاالت  في  الدراسة  فرصة  تتيح  التربوية  العلوم  كلية  فإن  املفتوح،  التعليم  مفهوم  من  وانطالقًا 
التعليمية لكل الراغبني من أبناء فلسطني، بغض النظر عن أعمارهم وأماكن وجودهم، ومواقع أعمالهم، 
عن طريق تقدمي ما يستجد في مجال العلوم التربوية وإعداد املعلمني، على شكل مقررات دراسية لضمان 

استمرارية رفع أدائهم كمربني، ومواكبة التطورات املعاصرة في ميادين التربية والتعليم.
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كلية اآلداب
أنشئت كلية اآلداب عام 2015م، وتضم حاليًا قسمي اللغة العربية وآدابها واللغة اإلجنليزية وآدابها، 
واللغة  الفرنسية  اللغة  منها  أقسام جديدة،  فتح  إلى  أيضًا  وتسعى  ملنتسبيها،  البكالوريوس  درجة  ومتنح 

العبرية، كما طرحت الكلية برنامج ماجستير في اللغة العربية وآدابها. 
تسعى الكلية إلى تخريج مبدعني ومهنيني في التخصصات التي تطرحها، قادرين على خدمة مجتمعهم 
وتلبية احتياجاته من خالل أعضاء هيئة تدريس أكفاء، وخطط دراسية شاملة متكاملة، ومقررات دراسية 
معّده بكفاءة عالية، واالهتمام بالبحث العلمي على صعيد أعضاء هيئة التدريس والطلبة وتسخير ذلك 
بالتأليف  احمللي  واجملتمع  اجلامعة  في  والفكرية  الثقافية  احلياة  وإثراء  التعليمية،  العملية  خدمة  في 
والترجمة، من خالل ما تعده من دراسات وأبحاث علمية، وما تعقده من ندوات ومؤمترات، وتوثيق عالقاتها 

مع كليات اآلداب في اجلامعات احمللية والعربية والعاملية.

كلية اإلعالم
عام  املفتوحة  القدس  جامعة  في  اإلعالم  كلية  ُأسست 
العالي  التعليم  وزارة  من  االعتماد  على  وحصلت  2014م، 
لبرنامج »اإلعالم الرقمي«، وهو البرنامج األول والوحيد في 
فلسطني الذي يتمحور حول أسس وقواعد استخدام اإلعالم 
اجلديد في عملية إعداد الصحفي الشامل وممارسة أعماله 
كافه، واإلشراف على مواقع اإلنترنت ومحتواها، والعمل في 
مختلف وسائل اإلعالم املسموعة، واملرئية، واملكتوبة، وكذلك 
إدارة الدوائر اإلعالمية في املؤسسات العامة واخلاصة ضمن 

وسائل اإلعالم احلديث.

يضم البرنامج مساقات متميزة مثل النشر اإللكتروني والكتابة لوسائل اإلعالم احلديثة، وتطبيقات 
إلى مساقات في  والتلفزيون، إضافة  واإلذاعة  الكتابة الصحفية اخملتلفة  الهاتف احملمول، ومساقات في 
في  متخصصة  دورات  محليًا، وتعقد  نوعها   من  الفريدة  املساقات  تقنيات اإلنترنت وتطبيقاته وغيرها من 

حقل اإلعالم واالتصال.
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كلية الدراسات العليا
ُأنشئت كلية الدراسات العليا أواخر عام 2015م، وُتقدم برنامجني دراسيني هما: اللغة العربية وآدابها، 
واإلرشاد النفسي والتربوي، وبلغ عدد الطلبة املسجلني فيهما في الفصل الدراسي الثاني )1162( للعام 
املعايير  العمل على فتح تخصصات جديدة وفق  )83( طالبًا وطالبة، ويجري  )2016�2017م(،  الدراسي 

املعتمدة من هيئة االعتماد واجلودة والنوعية.
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        عمادة القبول والتسجيل واالمتحانات

كما  تخرجهم،  قضاياهم حتى  ومتابعة  ملفاتهم  وحفظ  وتسجيلهم  الطالب  بقبول  تقوم  عمادة  هي 
تتولى متابعة قضايا االمتحانات والتعيينات وفق أنظمة اجلامعة، وتصدر اإلحصائيات والتقارير اخلاصة 

بالطلبة واخلريجني وفق منهج إدارة اجلودة الشاملة.

التخ�ش�شات املطروحة
الدرجة  متنح  كليات  سبعة  إلى  باإلضافة  العليا  الدراسات  شهادة  منها  درجات  عدة  اجلامعة  تقدم 

اجلامعية األولى )البكالوريوس( وُتطرح فيها عدة تخصصات تنقسم إلى قسمني:

أواًل: التخصصات املنفردة

123اإلعالم اجلديد ●اإلعالم
�شاعة

االإنتاج النباتي والوقاية ●الزراعة
التنمية الريفية ●

137
125
�شاعة

العلوم اإلدارية 
واالقتصادية

اإدارة االأعمال ●
االقت�شاد ●
املحا�شبة ●

العلوم املالية وامل�شرفية ●
الت�شويق ●
االإدارة ال�شحية ●

123
الدراسات العليا�شاعة

اللغة العربية وآدابها ●

اإلرشاد النفسي والتربوي ●
36

�شاعة

اآلداب
اللغة العربية وآدابها ●

اللغة اإلجنليزية وآدابها ●
122

�شاعة التنمية االجتماعية 
واألسرية

اخلدمة االجتماعية ●
تنمية اجملتمع احمللي ●
رعاية الطفل ●
النوع االجتماعي وقضايا التنمية ●

122
�شاعة

العلوم التربوية

املرحلة االأ�شا�شية االأوىل ●
تعليم الرتبية اال�شالمية ●
تعليم االجتماعيات ●
التربية اخلاصة ●
مصادر التعلم وتكنولوجيا التعليم ●

123
�شاعة

التكنولوجيا والعلوم 
التطبيقية

اأنظمة املعلومات احلا�شوبية ●
تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت ●
ريا�شيات ●
●  

122
�شاعة

 العلوم
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ثانيًا: التخصصات املزدوجة )رئيس/فرعي(

عدد الساعاتأسماء التخصصات الفرعيةالتخصص / الرئيسالكليةالرقم

.1

التكنولوجيا 
والعلوم 
التطبيقية

أنظمة المعلومات 
الحاسوبية

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، الرياضيات، تقنيات 
الويب، جميع تخصصات كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية، 

التربية, اللغة الفرنسية
128

.2
تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت
تسويق، تقنيات الويب، إدارة أعمال، محاسبة، اللغة 

128الفرنسية

129أنظمة المعلومات الحاسوبية، التربية، اللغة الفرنسيةعلوم3.

أنظمة المعلومات الحاسوبية، علوم، تكنولوجيا المعلومات رياضيات4.
128واالتصاالت، التربية، اقتصاد، محاسبة، اللغة الفرنسية

.5

التنمية 
االجتماعية 
واألسرية

الخدمة االجتماعية
جميع تخصصات العلوم اإلدارية واالقتصادية، جميع 

تخصصات التكنولوجيا والعلوم التطبيقية ما عدا تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت، جميع تخصصات كلية اآلداب، تربية

128

تنمية المجتمع المحلي6.
جميع تخصصات العلوم اإلدارية واالقتصادية، جميع 

تخصصات التكنولوجيا والعلوم التطبيقية ما عدا تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت، جميع تخصصات كلية اآلداب، تربية

128

التربية الخاصة7.
جميع تخصصات العلوم اإلدارية واالقتصادية، جميع 

تخصصات التكنولوجيا والعلوم التطبيقية ما عدا تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت، جميع تخصصات كلية اآلداب، تربية

128

رعاية الطفل8.
جميع تخصصات العلوم اإلدارية واالقتصادية، جميع 

تخصصات التكنولوجيا والعلوم التطبيقية ما عدا تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت، جميع تخصصات كلية اآلداب، تربية

128
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عدد الساعاتأسماء التخصصات الفرعيةالتخصص / الرئيسالكليةالرقم

.9

العلوم 
اإلدارية 

واالقتصادية

إدارة األعمال

جميع تخصصات كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية األخرى، 
تنمية المجتمع المحلي، أنظمة المعلومات الحاسوبية، 

اللغة اإلنجليزية، التربية، اللغة العربية، الرياضيات، وتقنية 
صفحات )الويب(

129

االقتصاد10.

جميع تخصصات كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية األخرى، 
تنمية المجتمع المحلي، أنظمة المعلومات الحاسوبية، 
التربية، اللغة اإلنجليزية، اللغة العربية، الرياضيات، تقنية 

صفحات )الويب(

129

المحاسبة11.

جميع تخصصات كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية األخرى، 
تنمية المجتمع المحلي، أنظمة المعلومات الحاسوبية، 
التربية، اللغة االنجليزية، اللغة العربية، الرياضيات، تقنية 

صفحات )الويب(

129

.12
العلوم المالية 

والمصرفية

جميع تخصصات كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية األخرى، 
تنمية المجتمع المحلي، أنظمة المعلومات الحاسوبية، 
التربية، اللغة اإلنجليزية، اللغة العربية، الرياضيات، تقنية 

صفحات )الويب(

129

التسويق13.

جميع تخصصات كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية األخرى، 
تنمية المجتمع المحلي، أنظمة المعلومات الحاسوبية، 
التربية، اللغة اإلنجليزية، اللغة العربية، الرياضيات، تقنية 

صفحات )الويب(

129

.14
اآلداب

129اللغة اإلنجليزية وآدابها، التربية، اللغة الفرنسيةاللغة العربية وآدابها

128اللغة العربية وآدابها، التربيةاللغة اإلنجليزية وآدابها15.

.16
كلية العلوم 

العلوم، الرياضيات، اللغة العربية وآدابها واللغة اإلنجليزية التربية الخاصةالتربوية
134وآدابها
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درجة املاجستير 
متنـــح كليـــة الدراســـات العليـــا درجـــة املاجســـتير 

فـــي التخصصـــات اآلتية:

تركيـــز . 1 مجـــال  وآدابهـــا،  العربيـــة  اللغـــة 
والنحـــو. اللغـــة 

تركيـــز . 2 مجـــال  وآدابهـــا،  العربيـــة  اللغـــة 
والنقـــد. األدب 

اإلرشاد النفسي والتربوي.. 3

دبلومات التأهيل 
شـــهادة  املفتوحـــة  القـــدس  جامعـــة  متنـــح 

اآلتيـــة: التخصصـــات  فـــي  عـــالٍ  دبلـــوم 

دبلوم تأهيل تربوي.. 1

مجـــال . 2 فـــي  التربـــوي  التأهيـــل  دبلـــوم 
اخلاصـــة. التربيـــة 

مجـــال . 3 فـــي  التربـــوي  التأهيـــل  دبلـــوم 
والنفســـي. التربـــوي  اإلرشـــاد 
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        عمادة شؤون الطلبة  
 هي العمادة التي تشرف فنيًا على أقسام شؤون الطلبة في الفروع التعليمية واملراكز الدراسية، وذلك 
للطلبة،  متكاملة  خدمات  تقدمي  على  وتعمل  بها.  املنوطة  واملسؤوليات  املهام  مركزية  متطلبات  ضمن 
وحتقيق مستوى مناسب من التكيف والدافعية واالنتماء وإعطاء األولوية للدور الوقائي والنمائي ضمن 

آلية عمل متطورة ومتجددة.

وُتعنى العمادة برعاية الطلبة طوال فترة دراستهم علميًا وتربويًا واجتماعيًا ونفسياً، وفق رؤية تربوية 
وتسعى  الشاملة،  اجلودة  متطلبات  ضمن  للطلبة  املناسبة  األجواء  بتوفير  وتهتم  الغرض،  لهذا  وتقنية 
إلى تنمية مواهب الطلبة وممارسة نشاطاتهم، وإبراز طاقاتهم اإلبداعية بهدف استكمال اجلانب اآلخر 
لشخصية الطالب وإعداده ليكون مواطنًا إيجابيًا ومعطاء، ومتحماًل للمسؤولية في تقدم مجتمعه ورقيه.

املنح والقروض واإلعفاءات  
املنح الداخلية

منحة الوزارة للجامعات الفلسطينية. ●
منحة املتفوقني. ●
منحة الطلبة ذوي اإلعاقة. ●
منحة زوجات الشهداء وأبنائهم. ●
منحة مرضى الثالسيميا والهيموفيليا. ●
منحة صندوق الطالب احملتاج. ●
منحة الطلبة اأُلخوة امللتحقني باجلامعة. ●
منحة الطلبة األزواج امللتحقني باجلامعة. ●
منحة أبناء موظفي اجلامعة وزوجاتهم. ●



32

املنح اخلارجية
منحة اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس. ●
منحة اجلمعية اخليرية املتحدة لألراضي املقدسة. ●
منحة مؤسسة اإلنسانية أواًل. ●
منحة مؤسسة »وافا« للتنمية وبناء القدرات. ●
منحة مؤسسة مجموعة االتصاالت للتنمية اجملتمعية. ●
منحة برنامج الفاخورة للمنح الدراسية والتمكني. ●

املنح املشتركة
منحة تأهيل األسرى واحملررين. ●

رعاية الطلبة ذوي اإلعاقة 
ذوي  للطلبة  تكفل  التي  املستلزمات  جميع  اجلامعة  توفر 
اإلعاقة ممارسة حياتهم الطبيعية للقيام بواجباتهم دون شعور 
ذوو  الطلبة  يقبل  و  اجملتمعي،  التكافل  مبدأ  ضمن  بالتمييز 
اإلعاقة حسب نظام القبول في اجلامعة أسوة ببقية املتقدمني 
بطلبات االلتحاق، ويقوم قسم شؤون الطلبة في الفرع التعليمي 
اإلعاقة  ذي  الطالب  بإرشاد  التسجيل  قسم  مع  وبالتعاون 
الختيار التخصص املناسب له ولوضعه، ومشاركته الرأي. وتوفر 
اجلامعة سلسلة من التسهيالت للطلبة من ذوي اإلعاقة كاملنح 
تكون  التي  الدراسية،  واملقررات  والقروض،  املالية  واملساعدات 
من خالل مختبر  منها  يستفاد  مدمجة،  أقراص  على  مسجلة 

الوسائط التعليمية، وفرز موظفني وأحيانًا مشـرفني للقيام بعملية القراءة والكتابة لهم بشكل عام أثناء 
االمتحانات، إضافة إلى توفير ثالثة مختبرات حاسوب للمكفوفني تشمل أجهزة حواسيب مجهزة ببرامج 
الظاهرة على  النصوص  املكفوفني من قراءة  JAWS(، ومساطر بريل لتمكني  )برنامج  باملكفوفني  خاصة 

شاشة احلاسوب، والعمل على جتهيز ثالثة مختبرات جديدة في فروع غزة والوسطى ونابلس.
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متابعة شكاوى الطلبة واقتراحاتهم    
من منطلق الشفافية في تقدمي اخلدمات للطلبة والوقوف على درجة رضاهم جتاه هذه اخلدمات، وما 
قد يواجههم من معوقات أو مشكالت، حرصت عمادة شؤون الطلبة على توفير خدمة تقدمي الشكوى في 
مجاالت اخلدمات األكادميية واإلدارية واملالية، بحيث يتسنى للطالب تقدمي شكواه عبر البوابة األكادميية 
أينما وجد، ضمن آليات محددة تخضع إلى إجراءات اجلودة، وتنتهي بإفادة الطالب باملعلومة املتكاملة، أو 

حتقيق مطلبه إذا كان ذلك حقًا من حقوقه.

العمل التطوعي 
دأبت جامعة القدس املفتوحة، بناًء على قرار مجلس اجلامعة في جلسته رقم )365)، املنعقدة بتاريخ 
14/06/2010 م، على اعتماد )العمل التطوعي) متطلبًا إجباريًا لتخرج الطالب، إذ يطلب من كل طالب 
آليات  ضمن  اجلامعة،  في  وجوده  فترة  خالل  مجتمعي  تطوعي  عمل  ساعة   (50( مجموعه  ما  ينفذ  أن 
وإجراءات وضعت لتنفيذ الساعات املطلوبة منه، ويبدأ تنفيذ هذه الساعات حلظة التحاق الطالب بفصله 
اجلامعي األول وتنتهي في فصل تخرجه، ثم تدخل هذه الساعات دورًيا إلى ملف الطالب لدى عمادة القبول 
والتسجيل واالمتحانات، وتشـرف على هذا النشاط وتديره عمادة شؤون الطلبة من خالل أقسامها في فروع 

اجلامعة التعليمية.
مسارين:  في  التطوعي  العمل  هذا  تطبيق  ويأتي 
مع  والتنسيق  بالتعاون  تطوعية  خدمات  تقدمي  أولهما 
أما  واألهلية،  العامة  مؤسسات اجملتمع احمللي بقطاعاتها 
املسار اآلخر فتقدمي خدمات وأنشطة تطوعية داخل أروقة 
واملهرجانات،  والندوات  املؤمترات  في  كاملشاركة  اجلامعة 
حماية  وحمالت  الزيتون،  وقطف  بالدم،  التبرع  وحمالت 
البيئة كالزراعة والتشجير، وغيرها. وتنفذ هذه النشاطات 
وضمن  محددة،  حمالت  خالل  جماعية  أو  فردية  بصورة 

إجراء تقوميي ألداء الطالب.
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قسم متابعة اخلريجني     
يهدف  تخرجهم، حيث  وبعد  دراستهم  أثناء  في  متابعة خلريجيها  بتقدمي خدمات  اجلامعة  تتميز 
القسم إلى بناء جسور الثقة والتعاون بني خريجي اجلامعة وقطاعات العمل اخملتلفة، ويجسد رؤية اجلامعة 
ودورها في املسؤولية االجتماعية بشكل حقيقي عملي. وقد أبرم القسم العديد من االتفاقات والشـراكات 
مع مؤسسات اجملتمع احمللي من أجل زيادة القدرة على حتديد متطلبات سوق العمل واحتياجاته، ضمن 
عملية الربط بني احتياجات سوق العمل ومتطلباته مع مخرجات اجلامعة وقدرات خريجيها واستعداداتهم 

ومهاراتهم. 

  عمادة البحث العلمي
القدس  جامعة  في  العلمي  البحث  عمادة  أنشئت      
البحث  »برنامج  مسمى  حتت  2002م،  عام  منذ  املفتوحة 
ومع  احلني،  ذلك  في  اإلدارية  واملسميات  لتتالءم  العلمي« 
مطلع عام 2013م ونتيجة التطور الذي طرأ على اجلامعة 
العليا،  والدراسات  العلمي  البحث  عمادة  إلى  اسمها  حتّول 
وفي نهاية عام 2016م، مت فصل الدراسات العليا عن عمادة 

البحث العلمي لتصبح وحدة مستقلة بذاتها.
تتولى العمادة تنظيم شؤون البحث العلمي في اجلامعة. 

ولعمادة البحث العلمي مسيرة حافلة من اإلجنازات، ويحظى البحث العلمي باهتمام ودعم كبيرين من 
رئاسة اجلامعة ومجلس أمنائها بصفته أحد أهم الركائز األساسية التي ترتقي باجلامعة واجملتمع، وقد 
جعلت جامعة القدس املفتوحة تطوير البحث العلمي غاية أساسية في استراتيجيتها بغية تطوير أعضاء 
التنمية االجتماعية  العلمي في اجملتمع، واإلسهام الفعلي في  التدريس فيها، ونشر ثقافة البحث  هيئة 
تهيئة  العلمي على  البحث  العمادة من خالل مجلس  وتعمل  العربي.  والعالم  واالقتصادية في فلسطني 
والباحثني  التدريس  هيئة  الالزمة ألعضاء  التسهيالت  تقدمي  العلمي عن طريق  للبحث  املناسبة  البيئة 
إلجراء الدراسات العلمية داخل اجلامعة وخارجها. وتسهم عمادة البحث العلمي، عبر مراكزها البحثية 
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ووحداتها املتخصصة، ومشاريعها، ومبادراتها اخملتلفة، في تطوير البحث العلمي في اجلامعة، ودعمه ماديًا 
ومعنويًا.

من أهم أدوار العمادة وخدماتها للباحثني متويل مشروعات بحثية ألعضاء هيئة التدريس في مختلف 
كليات اجلامعة، وتسهيل مهماتهم امليدانية، وتوفير التسهيالت الالزمة وفق اعتماد مالي مخصص لذلك 

في خطتها االستراتيجية.
واإلدارية  واالجتماعية  اإلنسانية  العلوم  مجاالت  في  محكمة  علمية  مجالت  خمس  العمادة  تصدر 
علمية  حترير  هيئات  ولها  عامليًا،  ومصنفة  محكمة  وهي  املفتوح،  والتعليم  والتكنولوجيا  واالقتصادية 
مستقلة تتابع حتكيم البحوث املقدمة إليها وقبول ما يستحق منها للنشر، ومتابعة إصدارها دورًيا وفق 

أنظمة وقواعد النشر العلمي الرصني.
وكذلك  التدريس  هيئة  أعضاء  يؤلفها  التي  العلمية  الكتب  وحتكيم  نشر  خدمة  العمادة  تقدم  كما 
وحقوق  االختراع،  براءة  في مجال  الفكرية  امللكية  على حماية  أيضًا  وتساعدهم  العلمية،  مخطوطاتهم 

الطبع، والعالمات التجارية.
في سياق تشجيع البحث العلمي ألعضاء هيئة التدريس في اجلامعة، أطلقت العمادة جائزة مالية 
ومعنوية سنوية في مجال البحث العلمي على مستوى الكليات والباحثني تشجيعًا لهم وتقديرًا إلجنازاتهم 

العلمية.
تسعى عمادة البحث العلمي إلى تشجيع أعضاء هيئة التدريس في اجلامعة لنشر بحوثهم العلمية 
في اجملالت العلمية العاملية الرصينة، وكذلك دعم وتشجيع املشاركة في املؤمترات واحملاضرات وورش العمل 

محليًا وإقليميًا ودوليًا.
بإعداد  املتمثلة  اإلجنازات  من  العديد  في حتقيق  األخيرة  اآلونة  في  العلمي  البحث  عمادة  جنحت 
جملالت  املصدر  مفتوح  نظام  واستحداث  البحثية،  املشاريع  بدعم  اخلاصة  لإلجراءات  املنظمة  النماذج 
اجلامعة، وانضمام مجالت جامعة اجلامعة ملعامل التأثير العربي )Arabic Impact Factor(، واالنضمام 
النشر  عن  بيانات  قاعدة  وتوفير  العربية  الدول  في  البشرية  املوارد  تنمية  بحوث  ملراكز  العلمية  للرابطة 
العلمي ألعضاء هيئة التدريس باجلامعة، واالشتراك بعدة قواعد عربية وعاملية، وتغذيتها بشكل مستمر.
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فروع
 الجامعة
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  فروع اجلامعة

فرع اخلليل
افتتح فرع اخلليل بداية مرحلة الوجود الفعلي جلامعة 
الفرع  بدأ  1991م.  عام  الوطن  أرض  على  املفتوحة  القدس 
مببنى صغير مستأجر بتسعة موظفني و)153) طالبًا وطالبة، 
ثم تطور ومنا سريعًا وأضحى من أهم املؤسسات التعليمية في 
معرفية،  وقاعدة  علمية  منارة  اليوم  هو  وها  اخلليل،  محافظة 
يقدم خدماته من خالل مبنى حديث مملوك يضم في رحابه 

)4345) طالبًا وطالبة في العام األكادميي )2017/2016م).

فرع يطا 
يعّد فرع اجلامعة في يطا املؤسسة التعليمية الوحيدة 
والسموع  يطا  ملدينتي  العالي  التعليم  فرصة  توفر  التي 
سكانها  عدد  يزيد  التي  والبادية،  املسافر  من  ومحيطهما 
عن )150) ألف نسمة، وقد افتتح في 2001م بصفته مركزًا 
وطالبة،  طالبًا   (223( الوقت  ذلك  في  به  والتحق  دراسيًا، 
فقد  به  لاللتحاق  املنطقة  أبناء  من  الكبير  لإلقبال  ونظرًا 
)75%) من  تضاعف العدد إلى ستة أضعاف، وتشكل اإلناث 

مجموع الطلبة.
)2013/2012م)، ومت االنتقال إلى مبنى  حتول املركز إلى فرع في الفصل األول من العام اجلامعي 
الطلبة  عدد  ويبلغ  مملوك،  مبنى  إلى  التحول  إلى  اجلامعة  وتتطلع  األكادميية،  البيئة  يالئم  مستأجر 
امللتحقني بالفرع )1223) طالبًا وطالبة في العام األكادميي )2017/2016م). استطاعت إدارة الفرع توفير 

قطعة أرض مبساحة سبعة دومنات قدمتها بلدية يطا بتبرع من أهل اخلير.
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فرع دورا
طالبًا   (1477( حاليًا  ويضم  1999م،  عام  الفرع  ُأسس 
وطالبة في العام األكادميي )2017/2016م). ويقدم خدمات 
التعليم العالي لنحو )200,000) نسمة موزعني في مدينة 
وبلدة  الرماضني،  وعرب  الظاهرية  ومدينة  وقراها  دورا 
العظمى  النسبة  الطالبات  ومتثل  الفوار،  ومخيم  السموع 

مبساحة  للفرع  مبنى  إقامة  في  املباشرة  متت  وقد  امللتحقني،  الطلبة  مجموع  من   (%70( تتجاوز  حيث 
املرحلة  إقامة  تنفيذ  وبدأ  للجامعة  دورا  بلدية  بها  تبرعت  )6,800م2)  أرض مساحتها  على   ( )6,000م2 

األولى وهي مبساحة )1,600م2).

مركز العيزرية
انطلقت مسيرة التعليم فيه مع بدايات العمل في اجلامعة، حيث افتتح املركز الرئيسي في عام 1991م. 
ويسعى املركز بشكل دؤوب إلى التواصل وتقدمي اخلدمات للمجتمع احمللي في مدينة القدس وضواحيها. وبلغ 

عدد الطلبة املسجلني )320) طالبًا وطالبة في العام األكادميي )2017/2016م).

فرع بيت حلم
ُأسس فرع  بيت حلم  الدراسي عندما انطلقت  اجلامعة في 
الوطن عام 1991م، وقد تطور الفرع الذي أطلق خدماته في 
مبنى صغير، بسبب ازدياد اإلقبال على الدراسة في اجلامعة، ما 
دفع رئاسة اجلامعة إلى شراء قطعة أرض في مدينة بيت جاال 
التي ال تبعد أكثر من كيلومترين عن مدينة بيت حلم، وإنشاء 

 مبنى حرم جامعي جديد متكامل  وواسع وحديث  سنة 2007م، يقدم خدماته التعليمية لطالب اجلامعة. 
وفي عام 2017 مت بناء طابق إضافي الستيعاب أعداد الطلبة املتزايد بعد أن قررت اجلامعة دمج طلبة 
مركز بيت ساحور الدراسي الذين أقبلوا على املبنى اجلديد في بيت جاال بحيث لم يعد هناك حاجة للمركز 
الدراسي في بيت ساحور، فأصبح احلرم اجلامعي اجلديد يستوعب اآلن أكثر من )3000) طالٍب وطالبة.
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فرع رام الله والبيرة
ُيعّد فرع رام الله والبيرة واحدًا من أكبر فروع اجلامعة في 
من  ألكثر  التعليمية  اخلدمات  يقدم  حيث  الوسط،  منطقة 
)2017/2016م)  األكادميي  العام  في  وطالبة  طالٍب   (6000(
والبيرة  الله  رام  محافظة  في  السكانية  التجمعات  جميع  من 
واملناطق اجملاورة. وهو من أوائل الفروع التي مت إنشاؤها عند 
رجل  من  سخي  وبدعٍم  1991م.  عام  في  اجلامعة  تأسيس 

األعمال الفلسطيني السيد حّماد احلرازين، يتم حاليًا إنشاء املبنى األكادميي اجلديد للفرع.

فرع أريحا
 يعد فرع أريحا املؤسسة الوحيدة التي تقدم خدمات التعليم 
العالي في احملافظة واألغوار حيث بدأ بعدد )99) طالبًا وطالبة 
)921) طالبًا  1997م، إلى أن وصل عدد الدارسني فيه إلى  عام 
وطالبة في العام األكادميي )2017/2016م)، ما يعكس األهمية 
املتزايدة التي شكلها افتتاح الفرع في املنطقة من ناحية قدرته 

ودوره في جذب األعداد املتزايدة من الطلبة وتشجيعهم على استكمال تعليمهم اجلامعي وحتديدًا العنصر 
النسائي.

فرع طولكرم 
ُأســس املركــز الدراســي لفــرع طولكــرم عــام 1992م فــي مبنــى صغيــر مســتأجر، وفــي عــام 2001م، ونظــًرا 

إلــى  اجلامعــة  فــرع  انتقــل  الطلبــة،  أعــداد  فــي  الكبيــرة  للزيــادة 
مبنــى آخــر، وبعــد خمــس ســنوات ضــم إليــه مبنــى إضافــي. وبلــغ 
عــدد الطلبــة املســجلني )3312) طالبــًا وطالبــة فــي العــام األكادميــي 
)2017/2016م)، ويجــري العمــل حاليــًا علــى إنشــاء مبنــى جديــد 
للفــرع مبســاحة إجماليــة بلغــت 15 دومنــًا. ولفــرع طولكــرم بصمــات 
واضحــة فــي اجملتمــع احمللــي مــن خــالل املؤمتــرات والنــدوات وورش 

العمــل التــي يعقدهــا.
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فرع سلفيت
أطلق مركز سلفيت الدراسي خدماتة بداية العام 
نابلس،  فرع  من  كجزء  )1999�2000م)  الدراسي 
األكادميي  العام  بداية  تعليمي  فرع  إلى  حتويله  ومت 
بفضل  حقيقة  إلى  احللم  وحتول  )2005/2004م). 
أرض  بقطعة  تبرعت  التي  سلفيت  بلدية  جهود 
إضافي  ومببلغ  دومنات   (5( اإلجمالية  مساحتها 
مقداره )50)ألف دوالر مساهمة منها في تشييد املبنى. 
وبتوجيهات من معالي رئيس الوزراء تبرعت حكومته 

الرشيدة ببناء مبنى فرع سلفيت، الذي من املتوقع أن ُيسّلم بداية الفصل الدراسي الثاني )2018/2017م). 
وبلغ عدد الطلبة املسجلني )1103( طالٍب وطالبة في العام األكادميي )2017/2016م). 

مركز خدمات بديا
 أسس مركز خدمات بديا الدراسي التابع لفرع سلفيت عام 2006م، بسبب الظروف األمنية واالقتصادية 
الصعبة التي يعيشها أهالي القرى والبلدات الواقعة غرب مدينة سلفيت: بديا، ومسحة، ورافات، ودير بلوط، 
وقراوة بني حسان، والزاوية، وسرطة، وسنيريا، حيث يسكنها أكثر من )40) ألف نسمة. وبلغ عدد الطلبة 

املسجلني فيه )688) طالبًا وطالبة في العام األكادميي )2017/2016م).

فرع نابلس
فــرع نابلــس نقطــة انطــالق ملنحــى  التعلــم  يعــد 
املفتــوح فــي شــمال الضفــة الغربيــة، حيــث بــدأت فــروع 
وطوبــاس  وســلفيت،  وقلقيليــة،  وجنــني،  طولكــرم، 
عملهــا كمراكــز تعليميــة تابعــة للفــرع، ثــم انفصلــت عنــه 
الطــالب   العتبــارات مهنيــة وتطويريــة. تضاعــف عــدد 
بــدء  منــذ  أضعــاف  ســتة   مــن  أكثــر  نابلــس  فــرع  فــي 
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تقــدمي خدماتــه عــام 1991م، نظــرًا للزيــادة الطبيعيــة فــي أعــداد الطلبــة بشــكل عــام، ونتيجــة لنجــاح فكــرة 
التعليــم املفتــوح فــي فلســطني بشــكل خــاص، ومالءمتهــا لتطويــر مؤهــالت الطــالب امللتحقــني  باجلامعــة 
حســب احتياجــات العصــر، ملــا  تشــكله محافظــة نابلــس مــن كثافــة ســكانية عاليــة، ومــا متثلــه  مدينــة نابلــس 

مــن مركــز جــذب اقتصــادي وعلمــي وثقافــي وســياحي عبــر التاريــخ الطويــل. 
وبالشــراكة مــع اجملتمــع احمللــي  ورجــال األعمــال مت  إنشــاء حــرم جديــد مملــوك للجامعــة، لتوفيــر 
مقّســمًا  )16,000م2)  نحــو  مســاحته  وتبلــغ  احلديثــة.  التعليميــة  والتقنيــات  والنظــم  الوســائل  أفضــل 
املعلومــات  ونظــم  واحلاســوبية  االقتصاديــة  العلــوم  لكليتــي  ومبنــى  إداري  ومبنــى  أكادميــي  مبنــى  إلــى 
)2017/2016م).  األكادميــي  العــام  فــي  وطالبــة  طالــٍب   )7700( املســجلني  الطلبــة  عــدد  وبلــغ   ومســرح. 

فرع طوباس
ملدينة  اجلنوبي  املدخل  في  طوباس  فرع  مقر  يقع 
العام   في  به  الدوام  وانطلق  كمركز  ُأسس  وقد  طوباس. 
منفصل  فرع  إلى  حتول  أن  إلى  نابلس  فرع  وتبع  2000م، 
 (1374( فيه  املسجلني  الطلبة  عدد  وبلغ  2007م،  عام  عنه 
طالبًا وطالبة في العام األكادميي )2017/2016م). ويعد فرع 

طوباس من املؤسسات األكادميية والوطنية املهمة، فهو الصرح األكادميي الوحيد في احملافظة الذي يقدم 
خدمات التعليم اجلامعي.

فرع قلقيلية
بدأ فرع قلقيلية خدماته التعليمية كمركز عام 1998م، 
ل إلى فرع تعليمي نتيجة للزيادة الواضحة في  ومن ثم حتوَّ
أعداد الطلبة في العام 2004م. ويعد فرع قلقيلية املؤسسة 
من  حاجاتها  تلبي  التي  احملافظة  في  الوحيدة  التعليمية 
األول من  الدراسي  الفصل  بداية  التعليمية، ومع  اخلدمات 
اجلديد،  اجلامعي  احلرم  افتتاح  مت  )2017/2016م)  العام 
حيث بلغ عدد الطلبة املسجلني فيه )2105) طالٍب وطالبة، 
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ويحظى الفرع باهتمام كبير من مؤسسات اجملتمع احمللي، حيث التفاعل املتبادل مع مؤسساته من خالل 
برامج تدريب الطلبة ودمجهم في العديد من املؤسسات احمللية.

فرع جنني
ُأسس أول مركز دراسي جلامعة القدس املفتوحة في 
العام  وفي  نابلس.  لفرع  تابًعا  وكان  1991م،  عام  جنني 
على  الشديد  لإلقبال  ونظًرا  )2000/1999م)،  الدراسي 
املركز  حتويل  اجلامعة  مجلس  قرر  باجلامعة،  االلتحاق 
ا  سكانًيّ جتمًعا   (60( من  أكثر  ليخدم  مستقل  فرع  إلى 
اجلزء  في  الرئيسي  الفرع  تأسيس  فجرى  احملافظة،  في 

الشمالي من مدينة جنني، واملركز الدراسي في اجلزء اجلنوبي من املدينة، وفي عام )2013م) مت دمج املركز 
الدراسي بالفرع الرئيسي ليصبحا فرعًا واحدًا يقع وسط مدينة جنني، وبلغ عدد الطلبة املسجلني )6722) 
جامعي،  مبنى  بإنشاء  جنني  فرع  إدارة  باشرت  وقد  )2017/2016م).  األكادميي  العام  في  وطالبة  طالبًا 

وحصلت على تبرع بـسبعة دومنات من أراضي بلدية قباطية، واشترت عشرة دومنات أخرى مجاورة لها. 

فرع غزة
فرع  أول  وهو  1992م،  عام  التعليمي  غزة  فرع  أسس 
تعليمي تؤسسه اجلامعة في قطاع غزة، ويقدم خدماته لسكان 
وفي  نسمة.   (700,000( نحو  عددهم  البالغ  غزة  محافظة 
نحو  فيه  املسجلني  الطلبة  عدد  بلغ  )2017/2016م)  العام 

)3066) طالبًا وطالبة.
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فرع شمال غزة
افُتتح مقر فرع اجلامعة في شمال غزة عام 2001م، ويقدم 
عددهم  البالغ  غزة  شمال  محافظة  ألبناء  التعليمية  خدماته 
)2017/2016م)  الدراسي  العام  وفي  نسمة.   (350,000( نحو 

بلغ عدد الطلبة املسجلني فيه نحو )3600) طالٍب وطالبة.

فرع الوسطى
الذي  ملوقعه  نظرًا  خاصة،  بأهمية  الفرع  هذا  يحظى 
البالغ  احملافظة  سكان  وحلجم  القطاع،  محافظات  يتوسط 
2002م،  عام  الفرع  وافُتتح  نسمة.   (250,000( نحو  عددهم 
)1510) طالٍب وطالبة  نحو  فيه  املسجلني  الطلبة  وبلغ عدد 

في العام األكادميي )2017/2016م).

فرع خان يونس
1999م، وشرع يقدم خدماته  أسس فرع خان يونس عام 
نحو  عددهم  البالغ  يونس  خان  محافظة  ألبناء  التعليمية 
الفصل  في  املسجلني  الطلبة  عدد  وبلغ  نسمة،  ألف   (330(
الدراسي األول )2017/2016م) نحو )1439) طالبًا وطالبة.

ووفقًا الستراتيجية اجلامعة بتوفير مبان خاصة مملوكة 
أرض  قطعة  على  طابقني  من  مكون  جديد  مبنى  أنشئ  فقد 

مساحتها )15) دومنًا، حيث بدأت ممارسة احلياة األكادميية واإلدارية في املبنى اجلديد بداية العام الدراسي 
)2014/2013م(. 
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فرع رفح
التعليمية اجلامعية األولى من  الفرع املؤسسة  يعد هذا 
اجلنوبية  احملافظة  أبناء  ليخدم  أنشئ  وقد  رفح،  في  نوعها 
الفرع  وافتتح  نسمة،   (231,000( نحو  سكانها  عدد  البالغ 
)2002/2001م). وبلغ عدد الطلبة املسجلني  رسميًا في عام 
األكادميي  العام  في  وطالبة  طالٍب   )2000( من  أكثر  فيه 

)2017/2016م(.

ووفقًا الستراتيجية اجلامعة بتوفير مبان خاصة مملوكة قامت فروع القطاع جميعًا بإنشاء مباٍن جديدة، 
وبدأت ممارسة احلياة األكادميية واإلدارية فيها بداية العام األكادميي )2014/2013م).
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المراكز
والدوائر
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)ICTC( مركز تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

باخلدمات  اجلامعة  فروع  بتزويد  املتخصص  املركز  هو 
الالزمة في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصــاالت، وحــوسبة 
وتعزيز  واألكادميية،  واإلنتاجية  واإلدارية  الـمـالـيـة  األعـمـال 
بيئة التعليم اإللكتروني، وتوفير البنى التحتية الالزمة من 
كافة  اجلامعة  فروع  وربط  ومستلزماتها،  وحواسيب  شبكات 
بشبكة مركزية موحدة، وتدريب الكادر الوظيفي في اجلامعة 
على استخدامها، وغيرها من اخلدمات ذات العالقة. إضافة 
إلى املساهمة في خدمة اجملتمع الفلسطيني احمللي في قطاع 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

يضّم املركز األقسام اآلتية:
قسم هندسة البرمجيات.  ●
قسم أمن املعلومات والشبكات. ●
قسم التدريب والتطوير. ●
قسم تكنولوجيا التعلم اإللكتروني والدعم الفني. ●

األكادمييات والشهادات الدولية املعتمدة لدى اجلامعة
.Oracle Academy أكادميية أوراكل  •

.Red Hat Training Partner  •

.Authorized Prometric Testing Center  •

.Authorized ETS TOEFL Testing Center مراكز امتحان التوفل املعتمدة  •

وحدة أبحاث تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ●
قسم ضمان اجلودة. ●
التحتيـــــــــة  ● والبنــى  األنظمــــــــة  هندســـــــة  قســم 

. للتكنولوجيــا

املراكز الفنية
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مركز امتحانات معتمد من شركة بيرسون العاملية.  •
Authorized Pearson Vue Testing Center    

لقيادة  الدولية  للشهادة  معتمدة  وامتحانات  تدريب  مراكز   •
احلاسوب.

Accredited ICDL Training and Testing Center    

.Castle مركز امتحانات  •

عقد امتحانات دولية لتقنيات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اخملتلفة كـ:  •
ICDL, Advanced ICDL, HP, XML, CISCO, COMPTIA, Microsoft, Oracle, Vmware Redhat 

مركز التعليم املستمر وخدمة اجملتمع

ُأسس مركز التعليم املستمر في جامعة القدس املفتوحة 
سنة 1991م كأحد املراكز املهمة خلدمة اجملتمع الفلسطيني، 
مدى  والتعلم  املستمر  التعليم  فرص  توفير  أجل  من  وذلك 
احلياة جلميع شرائح اجملتمع الفلسطيني وفئاته، واملساهمة 
واملؤسسات  األفراد  قدرات  وتطوير  تنمية  في  فاعل  بشكل 
املهني  التدريب  خدمات  تقدمي  خالل  من  الفلسطينية 
إلى  باإلضافة  والعاملية،  وفق معايير اجلودة احمللية  والتقني 
املشاريع  وتنفيذ  والفنية  اإلدارية  االستشارات  خدمة  تقدمي 
على  املستمر  التعليم  مركز  يعمل  كما  اجملتمعية.  التنموية 
أداء  تطوير  خالل  من  وقدراتها  اجلامعة  إمكانيات  تنمية 

الكوادر العاملة فيها وحتسني مرافقها.
للجامعات  املستمر  التعليم  شبكة  عضوية  أهمها:  ومحلية  دولية  متنوعة  بعضويات  املركز  ويتمتع 

.)UALL( واحتاد اجلامعات للتعلم مدى احلياة ،)EUCEN( االوروبية
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مركز اإلنتاج الفني 
يعــود تأســيس مركــز اإلنتــاج الفنــي إلــى اتفاقيــة 
دعــم تقنــي بــني احلكومــة األملانيــة ومنظمــة التحريــر 
الفلســطينية املمثلــة بالســلطة الوطنيــة الفلســطينية 
وذلــك فــي عــام 1997م، لينضــم بذلــك إلــى مجموعــة 

مراكــز جامعــة القــدس املفتوحــة. 
يعــد مركــز اإلنتــاج الفنــي ركنــًا أساســيًا وترجمــًة 
فعليــة لفلســفة التعليــم املفتــوح واملدمــج التــي تتبناهــا 
اجلامعــة، وتقــدم خدماتهــا التعليميــة ضمــن إطارهــا 

منــذ انطالقتهــا، فاملركــز يعمــل بجهــود طواقمــه املتخصصــة إلنتــاج املفاهيــم التعليميــة التــي تســاعد الطلبــة 
فــي حتصيلهــم األكادميــي. 

وهو أيضًا مســؤوٌل عن التغطية اإلعالمية لنشــاطات اجلامعة وفعالياتها اخملتلفة، وتغطية احتياجات 
دوائــر اجلامعــة كافــة مــن تصاميــم جرافيكيــة ومنشــورات ومطبوعــات، باإلضافــة إلــى تقــدمي خدمــات اإلنتــاج 

الفنــي فــي مجــاالت متعــددة أهمهــا إنتــاج األفــالم الوثائقيــة والتعليميــة.

فضائية القدس التعليمية
عام  ُأسست  التي  التعليمية"  "القدس  فضائية  تعد 
2015م أحدث وسيط تعليمي جلامعة القدس املفتوحة 
في مجال التعليم اإللكتروني، وهي فضائية تعنى بتغيير 
التراث  على  الضوء  مسلطة  احمللي،  اإلعالمي  النمط 
الفلسطيني والبرامج التعليمية الثقافية واالجتماعية.

تهدف "القدس التعليمية" إلى تقدمي إعالم عصري 
وينسجم  اجملتمع  فئات  يخاطب  تثقيفي،  طابع  ذي 
الوسائل  يراعي  الذي  الرقمي  اإلعالم  متغيرات  مع 
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وبهذا،  التقليدي.  اإلعالم  وسائل  إغفال  دون  احلديثة 
الثقافة  تعزيز  إلى  تتطلع  التعليمية"  "القدس  فإن 
والتعليم،  )الصحة،  احليوية  اجملاالت  في  اجملتمعية 
والفندقة(،  والسياحة،  والطاقة،  والرياضة،  والبيئة، 
الفضائي،  البث  بتقنية  املدمج  التعليم  منط  وتعزيز 
من  وخريجيها  للجامعة  اجملتمعية  املسؤولية  وإبراز 
املرأة في اجملتمع  ودور  دور طلبتها  التركيز على  خالل 
مع  الشراكات  تعزيز  إلى  أيضًا  وتتطلع  الفلسطيني، 
اجملتمعات  على  واالنفتاح  والدولية  العربية  املؤسسات 

األخرى والثقافات العاملية.

تردد فضائية القدس التعليمية: 

)نايلسات 12645/أفقي/ معدل الترميز: 5/6(
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مركز التعليم املفتوح

2008م كمركز  العام  املفتوح منذ  التعليم  ُأسس مركز 
تربوي تكنولوجي لتطوير وتعزيز بيئات التعّلم الرقمية في 
طرائق  تطوير  إلى  املركز  يسعى  املفتوحة.  القدس  جامعة 
التعّلم  مهارات  وتعزيز  بالتكنولوجيا  املعززة  التدريس 
الذاتي والتعاون وتشجيع االبتكار، ويسعى كذلك إلى تعزيز 
املصادر  وتوفير  والتعليم  التعلم  ملصادر  املفتوح  الوصول 
التربوية املفتوحة لطلبة اجلامعة واملتعلمني كافة. ويعمل 
املركز على خلق بيئة تعلم رقمية مبتكرة وجذابة للمتعلمني 
والتعليم  التعلم  استراتيجيات  في  املمارسات  أفضل  وفق 

وأحدث االجتاهات في التكنولوجيا.

مجاالت عمل املركز 

اجملال األول: تطوير بيئات التعلم الرقمي والذكي وفق أفضل املمارسات التعليمية وأحدث االجتاهات • 
في التكنولوجيا.

اجملال الثاني: تطوير ونشر املصادر التربوية املفتوحة.• 

اجملال الثالث: تعزيز الوصول املفتوح إلى مصادر التعلم والتعليم الرقمية.• 

التعليمية •  واملمارسات  الرقمي  التعلم  التدريس في  الطلبة وأعضاء هيئة  الرابع: رفع كفايات  اجملال 
اجليدة.
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مركز القياس والتقومي

يتولى املركز إجراء عمليات التقومي والتدريب وتطوير االختبارات حيث يعمل على اإلسهام في ضمان 
جودة التعلم والتعليم من خالل اعتماد آليات التدريب والبحث، ومن خالل تصميم أدوات تقومي مناسبة، 
وحوسبة االمتحانات وفق معايير علمية، وتعزيز املفاهيم العلمية الصحيحة للقياس والتقومي، وتعميق 
كفايات العاملني في هذا اجملال خللق وعي إيجابي مؤسس على القاعدتني املعرفية واألدائية لتقومي فعال 

تضطلع به األطراف ذات العالقة باجلامعة.

مجاالت عمل املركز
إعداد بنك أسئلة  لبعض مقررات اجلامعة.• 
على •  العمل  أجل  من  اجلامعة  في  التعليمية  العملية  عناصر  جلميع  تقوميية  دراسات  إجراء 

تطويرها.
عقد دورات تدريبية ملتابعة التطور املهني ألعضاء هيئة التدريس في مجال القياس والتقومي.• 
تنظيم األيام الدراسية وورش العمل واملشاركة في املؤمترات اخلاصة بعمليات التقومي.• 
إقامة عالقات تبادل وتعاون مع املؤسسات املثيلة داخل اجلامعات الفلسطينية ومؤسسات التعليم • 

العربية واألجنبية.
تأسيس قاعدة بيانات إلكترونية يتم من خاللها نشر دراسات املركز ونشاطاته.• 
التعاون مع الدوائر اخملتلفة في رئاسة اجلامعة لتعزيز آليات عمل املركز في مختلف اجملاالت.• 

املراكز البحثية
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مركز الدراسات املستقبلية وقياس الرأي
فلسطينية  حلاجة  تلبية  2012م،  عام  املركز  ُأسس 
ملحة في ظل الدراسات التي حتاول البحث في املستقبل 
وعليه  الوصول،  ونقطة  الصاعد  وفهم  التطورات  وقراءة 
يعمل املركز بجهد متواصل إلى جانب املؤسسات احمللية 
التعاونية  عالقاته  ويعزز  والدولية،  والعربية  واإلقليمية 

مع هذه املؤسسات من أجل حتقيق أهداف اجلامعة.
مؤسسة  الرأي،  وقياس  املستقبلية  الدراسات  مركز 
املستقبلية  القضايا  في  بالبحث  وتعنى  وطنية،  بحثية 

التي تهم اجملتمع الفلسطيني، كما تهتم بقياس الرأي، وشتى أنواع الدراسات االستطالعية أو االستكشافية 
التي تسهم في رسم السياسات وصنع القرارات اإلستراتيجية.

مجاالت عمل املركز
يعمل املركز على تقدمي قراءات حول اجتاهات الرأي العام الفلسطيني ومواقفه من القضايا املتعددة 
سواء السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية، وعرضها على جهات االختصاص، وتعميمها بالسبل واألدوات 
من خالل  دراساتهم  في  واخلّريجني  والباحثني  األكادمييني  ملساعدة  يسعى  كما  تامة،  وبحيادّية  العلمية 

العالقات التي يقيمها  مع هذه الفئات.

وحدات املركز

1. وحدة الدراسات السياسية.

2. وحدة الدراسات االجتماعية.

مركز عادل زعيتر للترجمة واللغات
ُأنشئ مركز عادل زعيتر للترجمة واللغات في عام 2017م. وتأتي فكرة إنشاء هذا املركز تلبيًة حلاجة 
اجلامعة واجملتمع  إلى مركز ترجمة متخصص يعنى بنشر ثقافة الترجمة ودعمها من خالل الترجمة 

3. وحدة الدراسات االقتصادية.

4. وحدة االستطالع وقياس الرأي.
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لتحقيق  املترجمني  وتدريب  وتأهيل  والنشر  والتعريب 
في  واإلسهام  اجملال  هذا  في  للجامعة  اجملتمعية  املسؤولية 
وقد  واإلقليمي.  احمللي  املستوى  على  الترجمة  حركة  دفع 
مبا  عرفانًا  املركز  اسم  ليحمل  زعيتر  عادل  اسم  اختيار  مت 
قدمه هذا العالم الفلسطيني من إجنازات جليلة في مجال 
أكثر  ترجم  حيث  والعاملية،  العربية  الثقافة  ونشر  الترجمة 
من  املركز  وسيسعى  مختلفة.  مجاالت  في  كتابًا  من)35( 
خالل الترجمة إلى نشر الثقافة واإلنتاج العلمي املتطور في 
مختلف العلوم، وحتسني مكانة اجلامعة ودورها الريادي في 

البحث العلمي واملستوى الثقافي محليًا وعامليًا.

مجاالت عمل املركز 
بجامعة •  اخلاصة  املترجمة  الوثائق  وتدقيق  ومراجعة  والرقمية  الورقية  واملطبوعات  الوثائق  ترجمة 

القدس املفتوحة.
في اجملالت •  لنشرها  اإلجنليزية متهيدًا  اللغة  إلى  التدريس  هيئة  العلمية ألعضاء  األبحاث  ترجمة 

والدوريات الدولية الرصينة حسب معايير يحددها املركز وجلنته االستشارية وحسب طاقته التشغيلية. 
حتكيم األعمال املترجمة من قبل مختصني بعد عرضها على اللجنة االستشارية للتأكد من صالحيتها • 

وحتقيق الدقة في الترجمة، ومتهيدًا لنشرها في اجملالت والدوريات الدولية الرصينة.
تنظيم الورش والندوات العلمية حول قضايا الترجمة والتعريب من أجل رفع قدرات الطلبة واملترجمني.• 
تقدمي خدمات الترجمة التحريرية والفورية من قبل مختصني في هذا اجملال.• 
التعاون والتنسيق وبناء الشراكات واالتفاقيات مع املراكز املناظرة على املستويات احمللية واإلقليمية • 

والدولية.
تقدمي البرامج التدريبية في مجال الترجمة لسد االحتياج في هذا اجملال للجامعة واجملتمع من قبل • 

مختصني.
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مركز البحوث الزراعية
التطبيقي  الزراعي  العلمي  البحث  طليعة  املركز  يشكل 
عام  أريحا  محافظة  في  ُأنشئ  وقد  املفتوحة،  القدس  جلامعة 
واملطرية،  املروية  املناطق  في  الزراعي  القطاع  لتطوير  2017م 
الفلسطيني  املزارع  يواجهها  التي  املشاكل  حل  في  يسهم  لكي 
من أجل حتسني مستوى معيشته وزيادة دخله من خالل مواكبة 

وتطبيق التقانات العلمية احلديثة في القطاع الزراعي.

مجاالت عمل املركز
 ترجمة رؤية اجلامعة ورسالتها في خدمة اجملتمع الفلســـــــــــطيني في البعـــــد السياسي واالجتمــــــــــــــــاعي  1. 

واالقتصـــادي بالتعـــاون مـــع فـــروع اجلامعـــة وكلياتهـــا ودوائرهـــا ومراكزهـــا.
املساهمة في معاجلة الضعف القائم في البحوث العلمية الزراعية التطبيقية في فلسطني من خالل 2. 

التشبيك  وتفعيل  الوطنية،  البحوث  ومراكز  اجلامعات  بني  وتفعيله  البحثي،  التعاون  آليات  تطوير 
بينها لتبادل اخلبرات واملعرفة العلمية خدمة للقطاع الزراعي.

العليا، من خالل 3.  والدراسات  الزراعة  كلية  بالتعاون مع  الزراعية في اجلامعة  البحثية  البرامج  دعم 
وكذلك  اخلريجني،  جودة  وحتسني  تطوير  أجل  من  الزراعة  كلية  لطلبة  التدريبية  البرامج  تطوير 

لتوفير احلاضنة البحثية العلمية لطلبة الدراسات العليا.
االرتقاء 4.  بهدف  واألجنبية  والعربية  الوطنية  اجلامعات  بني  علمي  بحثي  وتعاون  تفاهم  اتفاقيات  عقد 

والتطوير املستمر للبحث العلمي التطبيقي.
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مركز البحوث اإلدارية واالقتصادية
هــو مركــز أبحــاث تطبيقيــة تابــع جلامعــة القــدس املفتوحــة، ُأســس عــام 2017م فــي رام اللــه، ويتركــز عمله 
بشــكل كامــل فــي إنتــاج البحــوث التــي تهــدف إلــى تعزيــز تنميــة االقتصــاد واألعمــال التجاريــة واالجتماعيــة 

فــي فلســطني.
األولــى  املرحلــة  فــي  املركــز  مت متويــل 
مــن خــالل منحــة قدمهــا االحتــاد األوروبــي 
باإلضافــة  )إيراســموس+(،  برنامــج  عبــر 
إلــى منــح جزئيــة مــن جهــات مانحــة، ومــن 

املفتوحــة.  القــدس  جامعــة  ميزانيــة 
مــن أهــداف املركــز النهــوض ذاتيــًا مــن خــالل تنفيــذ أنشــطة بحثيــة وتدريبيــة مختلفــة وتقــدمي خدمــات 

استشــارية.
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دوائر اجلامعة

دائرة العالقات العامة
تهتــم دائــرة العالقــات العامــة بزيــادة إدراك اجلمهــور الداخلــي 
واحمللــي بأهــداف اجلامعــة ونشــاطاتها وتعزيــز انتشــار شــبكات 
التواصــل الداخليــة واخلارجيــة اخلاصــة بهــا إلــى جمهورهــا 
الواســع. وتعــّد إحــدى الدوائــر الرئيســية فــي جامعــة القــدس 
املفتوحــة، فتــروي قصــص اجلامعــة اخملتلفــة وتطرحهــا علــى 
وتدعــم  اخملتلفــة.  التواصــل  وســائل  خــالل  مــن  اجلمهــور 
والفكريــة  التعليميــة  وأهدافهــا  اجلامعــة  رؤيــة  الدائــرة 

واخلدماتيــة مــن خــالل توفيــر املعلومــات املفيــدة والالزمــة جلمهورهــا، كمــا تســاند اجلامعــة وإدارتهــا علــى فهــم 
القضايــا اخملتلفــة وتوقعهــا وإدارتهــا مــن خــالل الدفــاع عــن سياســاتها فــي أهدافهــا االســتراتيجية وتثبيــت 

هويتهــا ورســالتها وســمعتها. 

دائرة االعالم
بعــد  )2017/2016م)  عــام  اإلعــالم  دائــرة  ُأنشــئت 
مــن  بقــرار  العامــة  العالقــات  دائــرة  مــن  جــزءًا  كانــت  أن 
متميــز  حرفــي  رصــني  إعــالم  بنــاء  بهــدف  اجلامعــة،  رئاســة 
فيهــا، قائــٍم علــى املهنيــة واملوضوعيــة والدقــة واحلياديــة، مــن 
متنوعــة  عصريــة  وأســاليب  وأدوات  أوعيــة  اســتخدام  خــالل 
قــادرة علــى نقــل مضمــون اخلطــاب اإلعالمــي للجامعة، وذلك 
بتغطيــة فعاليــات اجلامعــة ومتابعــة إجنازاتهــا، وإبــراز قــدرات 
تتعلــق  تعريفيــة  منشــورات  وإعــداد  وإبداعاتهــم،  طلبتهــا 
ونشــر  التعليميــة،  وســائطها  وأمنــاط  بفلســفتها 

إصــدارات تتعلــق مبنتــوج اجلامعــة الفكــري والعلمــي، مســتندة فــي ذلــك إلــى الكفــاءات العلميــة واإلعالميــة 
الشــاملة  االســتراتيجية  اخلطــة  مــع  ينســجم  ومبــا  الوطــن،  ربــوع  فــي  املنتشــرة  اجلامعــة  بهــا  تزخــر  التــي 
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األكادمييــة  اجلوانــب  فــي  املتمثلــة  الثــالث  اجلامعــة  وظائــف  مــع  ويتكامــل  يتوافــق  مســار  ضمــن  للجامعــة، 
والبحثيــة وخدمــة اجملتمــع.

دائرة اجلودة
األكادمييــة  العمليــات  جــودة  ضمــان  إلــى  الدائــرة  تســعى 
علــى  تعمــل  كمــا  وتطويرهــا،  واألنظمــة احملوســبة  واإلداريــة 
توعيــة العاملــني فــي اجلامعــة وتدريبهــم علــى مبــادئ اجلــودة 
وأدواتهــا، بالتنســيق والتعــاون مــع الوحــدات اإلداريــة اخملتلفة، 
واالســتفادة مــن اخلبــرات احملليــة والعامليــة فــي هــذا اجملــال. 
وهدفهــا ضمــان اجلــودة والتميــز فــي اجملــاالت كافــة اســتنادًا 

إلــى معاييــر ضمــان اجلــودة والتميــز محليــًا ودوليــًا.

دائرة التخطيط
تســعى دائــرة التخطيــط إلــى حتقيــق أعلــى مســتويات األداء املهنــي 
مبــادئ  ترســيخ  علــى  يســاعد  مبــا  اخلــالق،  والعمــل  واجلاهزيــة 
التكامليــة والتنســيق والتعــاون بــني جميــع وحــدات اجلامعــة اإلداريــة 
والبرامــج  السياســات  ووضــع  التخطيــط  مجــال  فــي  واألكادمييــة 
واملشــاريع، وتعزيــز مكانتهــا كمســاعد وداعــم حقيقــي لعملية التطوير 
الشــامل املتجــدد جلامعــة القــدس املفتوحــة املبنــي علــى التخطيــط 

واملســتقبل. الواقــع  التحديــات واالســتعداد ملتطلبــات  ملواجهــة 

دائرة املوارد البشرية
اســتقطاب  فــي  املتمثلــة  تنفيــذ سياســة اجلامعــة  فــي اجلامعــة  الدائــرة  تتولــى 
الكفــاءات اإلداريــة واألكادمييــة مــن أجــل الوصــول إلــى أهدافهــا ونشــر رســالتها 
العاملــني  إلــى مســؤولياتها األساســية عــن ضبــط ســجالت  األكادمييــة، إضافــة 
بتوفيــر  مــرورًا  الشــهرية،  رواتبهــم  وإدارة  الســنوي  تقوميهــم  ومتابعــة  اإلداريــة 
أفضــل خدمــات التأمــني الصحــي لهــم ولعائالتهــم، وصــواًل إلــى نهايــة خدماتهــم 

فــي اجلامعــة.
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دائرة املناهج واملقررات الدراسية
املقــررات  إعــداد  علــى  واإلشــراف  املتابعــة  مهــام  الدائــرة  تتولــى 
احتياجــات  لتلبيــة  وطباعتهــا  وتقييمهــا  وتطويرهــا  الدراســية 
الكليــات  عمــداء  مــع  مباشــر  ارتبــاط  وللدائــرة  اجلامعــة.  طلبــة 
األكادمييــة، والقبــول والتســجيل واالمتحانــات، وشــؤون الطلبــة، 
باإلضافــة إلــى دوائــر اجلامعــة ومراكزهــا وفروعهــا ومكتبهــا فــي 
الالزمــة  التعليميــة  املــواد  توفيــر  متابعــة  إلــى  وتســعى  عمــان. 

بهــا. وتزويدهــم  اجلامعــة  لطــالب 

دائرة املكتبات
تشــرف الدائــرة علــى املكتبتــني املركزيتــني فــي الضفــة وغــزة إداريــًا 
وفنيــًا، وعلــى عمــل املكتبــات الفرعيــة فنيــًا، وتوفــر أوعيــة املعلومــات 
املطروحــة  املســاقات  تســاند  كــي  صورهــا،  بشــتى  ومصادرهــا 
باجلامعــة وكذلــك حاجــات البحــث العلمــي واألكادميــي ألعضــاء 
مبــا  اجملتمــع،  مــن  األخــرى  والفئــات  والطلبــة  التدريــس  هيئــة 

املفتــوح. التعليــم  يتــالءم وفلســفة 

دائرة اللوازم واملشتريات
كافــة  توفيــر احتياجــات اجلامعــة ومســتلزماتها  الدائــرة  تتولــى 
وشــراء مــا يتقــرر مــن اللــوازم بجميع أنواعهــا وأصنافها، باإلضافة 
وفــق  الشــراء  طــرق  باســتخدام  الدراســية  املقــررات  طباعــة  إلــى 

األنظمــة والتعليمــات ذات العالقــة واملعمــول بهــا فــي اجلامعــة.

مكتب العالقات الدولية
آفــاق  فتــح  بهــدف  الرســمية  الوفــود  جــذب  علــى  املكتــب  يعمــل 
تعاونيــة مشــتركة وإقامــة عالقــات توأمــة بــني اجلامعــة واملؤسســات 
الدوليــة، ومنهــا اجلامعــات األجنبيــة. ويســعى املكتــب إلــى توقيــع 
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مذكــرات تفاهــم فــي مجالــي التبــادل الثقافــي واألكادميــي وبنــاء شــبكة عالقــات تعاونيــة مــع جهــات خارجيــة 
التعــاون  أفــق  بفتــح  املكتــب  ويقــوم  الدوليــة.  ومكانتهــا  للجامعــة  املشــرقة  الصــورة  تعزيــز  فــي  واملســاهمة 
األكادميــي والطالبــي، مــن خــالل برامــج التنقــل والزيــارات البحثيــة والتبــادل املعرفــي واخلبــرات للطــالب 
واملوظفــني بــني اجلامعــة واجلامعــة األخــرى حــول العالــم، وذلــك فــي مســعى إلــى تطويــر العمــل االستشــاري 

بــني املوظفــني وإشــراكهم فــي أنشــطة التطويــر املهنــي مــع الشــركاء واجلامعــات الدوليــة.

وحدة الهندسة واإلنشاءات
املبانــي  بإنشــاء  يتعلــق  فيمــا  اجلامعــة  سياســة  بتنفيــذ  ُتعنــى 
وفــق  متطلباتهــا  وتوفيــر  لهــا  التابعــة  والتعليميــة  اإلداريــة 
األنظمــة والقوانــني املتبعــة ووفــق االتفاقيــات والتفاهمــات املوقعــة 
بالتعــاون  وذلــك  املشــاريع،  لهــذه  واملمولــة  املانحــة  اجلهــات  مــع 
فــي اجلامعــة،  الدوائــر واجلهــات اخملتصــة  مــع  التــام  والتنســيق 
وذلــك مــن خــالل إدارة العطــاءات والعقــود ملشــاريع مبانــي اجلامعة 

لذلــك. الالزمــة  اخلطــط  وإعــداد 
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االت�شال بجامعة القد�س املفتوحة
مكتب رئي�س اجلامعة / رام اهلل-االر�شال 
 الهاتف: 2 2964571/2/3/4 970 00

 الفاك�س:2964570 970 00
presidentoffice@qou.edu :الربيد االإلكرتوين 

 مكتب رئي�س اجلامعة /اخلليل
 الهاتف:2219321 970 00
الفاك�س:2225531 970 00

presidentoffice@qou.edu :الربيد االإلكرتوين

 مكتب نائب الرئي�س ل�شوؤون قطاع غزة
 الهاتف:2641701�8 970 00 , 2641702�8 970 00, 2641703�8 970 00

 فاك�س: 2641700�8 970 00
gaza_vp@qou.edu :بريد اإلكرتوين 

 مكتب اجلامعة يف عمان
 الهاتف: 65522561 962 00
 الفاك�س: 65513460 962 00

amman@qou.edu :الربيد االإلكرتوين 

 دائرة العالقات العامة
 الهاتف:  2 22964571 970 00
 الفاك�س:  22951623 970 00 

pub_relations@qou.edu :الربيد االإلكرتوين



التعليم املفتوح:

راغب  لكل  الفر�صة  يتيح  حديث،  نظامي  تعليم  "هو 
يف التعليم وقادر عليه اأكادمييًا ومعرفيًا، بغ�ض النظر 
عن �صنه، اأو مكان �صكنه، اأو مدى تفرغه للدرا�صة، اأو 

ظروفه االقت�صادية واالجتماعية".
تلبي  تعليمية  بيئة  وجود  باعتبار  نظامي  فهو 
املفتوح،  التعليم  نظام  �صمن  الطلبة  احتياجات 
وواجبات  وامتحانات  وجاهية،  ولقاءات  وجداول 
باأنظمة  اأ�صوة  االلتحاق  و�صروط  ومعايري  منزلية، 

التعليم التقليدي. 
الذاتي  التعلم  اإذ ي�صتند على مرتكزات  وهو حديث، 
القرن  مهارات  اأهم  باعتبارها  املتعلم،  وا�صتقاللية 
احلادي والع�صرين، فهو يوظف التكنولوجيا احلديثة 
االإلكرتوين  التعلم  وبخا�صة  التعليمية،  العملية  يف 
باأدواته وو�صائله كافة خلدمة املتعلم، ولتكون مكملة 

للقاءات الوجاهية.
فالتعليم املفتوح نظام تعليمي ع�صري يتجاوز حدود 
االجتماعية  املحددات  ويّطوع  واملكان،  الزمان 
والثقافية، ويتعامل مع تعدد االأدوار �صواًء للمراأة اأم 
عالية  بجودة  والتعلم  التعليم  فر�ض  ويوفر  للرجل، 

وتكلفة مالئمة.
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