
 

 
 جامعة القدس المفتوحة
 جامعة في وطن, ووطن في جامعة

  
  في فلسطين والمدمج من الريادة في مجال التعليم المفتوح

  

   معة القدس المفتوحةاجعن 
 ومقرها الرئيســــي في مدينة .م1998) لســــنة 11(جامعة عامة مســــجلة بحســــب قانون التعليم العالي الفلســــطيني رقم 

م 1991في العام  , بموجب ميثاق الجامعة.نجديالســــــمير رام الله. ويمثلها رئيســــــها أ. د.  القدس ومقرها المؤقت في مدينة
مقرًا رئيســــًا لها, وأنشــــأت فروعًا ومراكز باشــــرت الجامعة خدماتها التعليمية في فلســــطين متخذة من مدينة القدس الشــــريف 

ًا تلو ها باالزدياد عامفية دراســــية في المدن الفلســــطينية الكبرى, ضــــمت في البداية المئات من الطلبة, ثم أخذت أعداد الطلب
الجامعة الكوكبة جت . وقد خرّ في الضفة الغربية وغزة اً تعليمي اً فرع )18(في  ) طالب45,000ما يقارب ( عام إلى أن أصبح عددهم

 .م1997األولى من طلبتها عام 
 

 النظام التعليمي في جامعة القدس المفتوحة
كافة, ويعتمد ذلك على الدمج بين الوســــــائل  جامعة القدس المفتوحة نمط التعليم المدمج في طرح مقرراتها  تعتمد 
التقليدية في التعليم مع الوسائل الرقمية. وبذلك توفر الجامعة حزمة تعليمية متكاملة من خالل المحاضرات الصفية في حرم 

ة عبر اإلنترنت ومصـــادر التعلم الرقمية والمقررات الذكية التي تعتمد على التعلم الجامعة والكتاب المقرر والمحاضـــرات التفاعلي
  الذكي والتعلم الذاتي والتعلم من خالل وسائط التواصل االجتماعي, والمزودة بدليل الطالب للدراسة. 

 

ولتعزيز عملية التعليم والتعلم, توفر الجامعة بيئة تفاعلية لالتصـــال والتواصـــل بين الطلبة أنفســـهم وبين الطلبة وأعضـــاء 
هيئة التدريس, من خالل نظام البوابة األكاديمية وحلقات النقاش المتوافرة على صــــــفحات المقررات اإللكترونية ووســــــائط 

  .االجتماعيالتواصل 
  

  قيم التي نعمل على ترسيخهاال  رسالتنا  رؤيتنا
  
  

مجـــاالت  في  ـــداع  لتميز واإلب ـــادة وا لري ا
التعليم الجـــامعّي المفتوح, وخـــدمـــة 
المجتمع, والبحـــث العلمّي, وترســـــــيخ 
ـــاء مجتمع  ـــة في بن ـــادي مكـــانتهـــا القي
   .فلسطيني قائم على العلم والمعرفة

إعـداد خريجين مؤهلين لتلبيـة حـاجـات المجتمع, قـادرين 
في ســــــوق العمل المحلي واإلقليمي, على المنافســــــة 

واإلســــــهام الفاعل والمتميز في مجال البحث العلمّي, 
وبناء القدرات التقنية والبشــــــرية, من خالل تقديم برامج 
تعليميـــة وتـــدريبيـــة وفق أفضــــــــل ممـــارســــــــات التعليم 
المفتوح وأســـــــاليب التعليم المدمج, وتعزيز بيئة البحث 

عي والتعـــاون العلمّي في إطـــار من التفـــاعـــل المجتم
والشـــراكة وتبادل الخبرات مع األطراف المعنية كافة, مع 

   .مراعاة أحدث معايير الجودة والتميز

 الريادة والتميز. 
  االنتماء الوطنّي والقومّي. 
 الحرية األكاديمية والفكرية. 
 ديمقراطية التعليم وتكافؤ الفرص. 
 احترام األنظمة والقوانين. 
 الشراكة المجتمعية. 
 بدور المرأة الريادّي  اإليمان. 
 اإلدارة بالمشاركة. 
 النزاهة والشفافية. 
 التنافسية.  

  

أهدافنا 
  االستراتيجية 

  

 مواصلة رفع مستوى تأهيل خريجي الجامعة, وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم على المنافسة في 
 .ةواإلقليمي ةسوق العمل المحليّ     
  ,االستمرار بتطوير البرامج التعليمية وتحسينها بما يتالَءم وحاجات التنمية, وسوق العمل 

 , والمستجدات العلمية والتكنولوجية.التعليم المدمجممارسات  وفق أفضل    
 .تعزيز البحث العلمّي واإلنتاج واإلبداع والتميز وتشجيعه في الجامعة 
 ين المسؤولية المجتمعية ضمن عمليات الجامعة.تعزيز التفاعل المجتمعي, وتعميق مضام 
 رفع كفاءة  مضـــــاعفة الجهود لتنمية موارد الجامعة المالية وتحســـــينها من خالل تنويع مصـــــادرها ومواصـــــلة

 اإلدارة المالية وفاعليتها للجامعة.
 .تحسين بيئة التعليم المفتوح والخدمات الطالبية تحسينًا يدعم جودة التعليم والتعّلم 
 حجم الخدمات األكاديمية ونوعيتها والتقنية المساندة للتعليم والتعّلم. تحسين 
 تعزيز ممارسات إدارة الجودة والتميز في جميع العمليات األكاديمية واإلدارية, على كل 

  المستويات في الجامعة.    



 

 فروع جامعة القدس المفتوحة

 
  هيكلية الجامعة

  
  
  
  
  
 

 

  

  لكترونيخدمات التعلم اإل
جامعة القدس المفتوحة لطلبتها بيئة تعلم رقمية مبتكرة وجذابة وفق أفضــــــل الممارســــــات في عملية التعلم  تقدم 

ا من البوابــة األكــاديميــة التي توفر  ,والتعليم وأحــدث االتجــاهــات في التكنولوجيــا فــالجــامعــة توفر منظومــة متكــاملــة انطالقــً
للطلبة الخدمات األكاديمية وخدمات االتصــــال والتواصــــل, وصــــوًال إلى المنصــــات مفتوحة الوصــــول التي توفر للطلبة الموارد 

  .المسجلة التعليمية المفتوحة بجميع أشكالها وفضائية القدس التعليمية التي توفر المحاضرات
  

  



 

  التخصصات والكليات التي تطرحها الجامعة
  تخصصات تخدم سوق العمل المحلي وتلبي طموحات الشباب الفلسطيني

 

 

  الفنية واإلنتاجية  مراكز الجامعة
  .مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع  .مركز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  المفتوح.مركز التعليم   مركز اإلنتاج الفني. 

  مركز الدراسات المستقبلية وقياس الرأي.  مركز عادل زعيتر للترجمة واللغات. 

  مركز البحوث اإلدارية واالقتصادية.  مركز البحوث الزراعية. 
 

  البحث العلمي 
بادرت جامعة القدس المفتوحة إلى إيمانًا منها بأهمية البحث العلمي ودوره في تجسيد رسالة الجامعة وتأكيد دورها في خدمة المجتمع, فقد 

ن البحث العلمي يعتبر من أهم وأل .اتها بهدف تطويرها واالرتقاء بهاتأسيس عمادة البحث العلمي والدراسات العليا وأولتها جل اهتمامها وإمكان
هم على اختالف تخصصات, يحتم على األكاديميين والباحثين فهذا ,أدوات المعرفة حول العالم وفي كافة مجاالت الحياة ومنها التنمية الشاملة

  لمبادرة بإجراء أبحاث أصيلة ومبتكرة في شتى حقول المعرفة.  ا ,في الجامعة
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا في جامعة القدس المفتوحة بخطى مدروسة نحو تطوير أداء الجامعة في مجال البحث العلمي, وتعمل  تسير
 لى الحصول على نتائج بحثية علمية جيدة وبجودة عالية. إر كافة السبل الممكنة التي ترمي تحفيز كوادرها وطلبتها من خالل توفيعلى 

 شؤون الطلبةعمادة  
  

  الطلبة, لشؤونرعاية شاملة وعصرية 
  وتوافر كامل الخدمات التي تسهم

  .في كل المجاالت أدائهمفي تكييف الطلبة وتحسين 

  

عمادة شؤون الطلبة الممثلة بمساعد الرئيس لشؤون الطلبة, باإلشراف تقوم 
ـايــاهم المختلفــة من خالل  ـابعــة قضــــــ على شـــــؤون الطلبــة والخريجين ومتـ

   .ومراكزها التدريسية كافة شؤون الطلبة في إدارة وفروع الجامعة يمنسق
تعتبر عمــادة شـــــؤون الطلبــة في جــامعــة القــدس المفتوحــة حلقــة الوصــــــل 

ما بين الطالب واإلدارة, وهي منظومة تهدف إلى متابعة الشــــؤون الرئيســــة 
  ولية. المحلية والد الطالبية والعمل على تنميتها وتفعيلها في كل المحافل

  

  تنا العامة والدوليةاعالق
  وانفتاحنا على العالمجسرنا نحو المجتمع الفلسطيني 

 ةرؤيفي جامعة القدس المفتوحة, وتدعم  الرئيســــــية الدوائر حدىإ واإلعالمالعالقات العامة والدولية  دائرةتعّد 
 إدراكالتعليميــة والفكريــة والخــدمــاتيــة من خالل توفير المعلومــات المفيــدة والالزمــة لزيــادة  وأهــدافهــاالجــامعــة 
على فهم القضـــــايا  وإدارتهاالجامعة  الدائرة. كما تســـــاند أنشـــــطتهاالجامعة و بأهداف والدولي المحليالجمهور 

االســـتراتيجية من خالل  أهدافها إنجازســـياســـات الجامعة التي تســـاعد على  تعمل على تعزيزختلفة وتوقعها, والم
دورها  وإبرازتطور الجامعة ورقيها  أجلشــــــبكات االتصــــــال والتواصــــــل مع الجهات المختلفة التابعة للجامعة من 

 .وهويتها
لمنســــــجمة مع فلســــــفة الجامعة ودورها, وتعمل على الهادفة وا واألنشــــــطةوالفعاليات  المؤتمرات الدائرةتنظم 

جــانــب دورهــا في  , إلىوالموظفين والطلبــة األكــاديميينمنظومتهــا, من  أركــانتوطيــد العالقــات الــداخليــة بين 
, إلى جانب بناء عالقات وشـــراكات مع كبرى الجامعات المجتمع المحلي والدولي مؤســـســـاتتوطيد العالقات مع 

  والمؤسسات الحكومية الدولية, ومراكز البحوث, والمؤسسات التعليمية حول العالم.العربية واألجنبية, 

 اتفاقية تعاون دولية 40أكثر من 

ركّزت  خالل األعوام الخمسة األخيرة,
 بنودها على مجاالت التعاون

 األكاديمي واإلداري والبحثي,

  .وتبادل الخبرات والكوادر والطلبة

  



 

 والمنظمات الدولية اتاالتحادعضوية الجامعة في 
ت اوبالرغم من اإلمكانجامعة القدس المفتوحة مكانة مرموقة بين مؤسسات التعليم العالي على المستوى اإلقليمي والدولي.  شغلت

لى مواكبة التطورات المبتكرة في ال أن الجامعة تسعى وبشكل مستمر إالمالية المتواضعة والظروف السياسية القاهرة التي نعيشها, إ
  طرق التدريس وتطوير المناهج, والتقدم السريع في عالم التكنولوجيا. 

  
ال وهو يعتبر من أهم القطاعات حاليًا, أ جل أن نكون على اطالع واسع على عمل المؤسسات التعليمية في قطاعومن أجل كل هذا, ومن أ

نها أن تمكننا من التقدم كل يوم, دات العربية والعالمية التي من شأأي طلب لالنضمام لالتحاقطاع التعليم, فنحن ال نتوانى عن دراسة 
  ا: ومن أهم عضوياتنومواكبة التطورات على المستويات المحلية واإلقليمية والدولية. 

 ) اتحاد الجامعات العربيةAARU(. 
 ) اتحاد جامعات العالم اإلسالميFUIW(. 
 ) المجلس الدولي للتعليم عن بعدICDE( 
 ) االتحاد اآلسيوي للجامعات المفتوحةAAOU(. 
 ) الفضاء الرقمي المفتوحE-OMED(. 
 ) اتحاد الجامعات المتوسطيةUNIMED(. 
 ) االتحاد الدولي للجامعاتIAU(.  

 ) الشبكة األكاديمية لدول البحر األسود وشرق البحر المتوسطBSEMAN(. 
 ) شبكة التعليم المستمر للجامعات األوروبيةEUCEN(. 
 متوسطي للخبراء والمهنيين ( اتحاد الشراكة األوروEUMED Consortium( 
 عليم (العربية لضمان جودة التAROQA(. 
 اتحاد األكاديميين والعلماء العرب (AASU) . 
  اتحاد الجامعات العربية –جمعية إدارات ضمان الجودة.  

 الجوائز الدولية
  

  الجائزة الدولية ألفضل مشروع تعليمي إبداعي      جــــائزة معامل التــــــأثير العــــربي  
  جـــائـزة سقــــــراط الـــــــــدولية      غة العربيةجائرة محمد بن راشد للّ   
  ) العالميةCentury QEالذهبية ( جائزة القرن      للتطبيقات الجوالة "األلكسو"جائزة   

  

الصعاب وتطويعها بالعمل والطموح إلى تذليل يقها نحو التمّيز, فنعمل بإرادة لعائقًا في طر التحديات التي تواجهها جامعة القدس المفتوحة ال تقف
  ينافس في جودته جامعات عربية وأجنبية.الذي تقديم خدمات التعليم المفتوح والمدمج  أهداف يتربع في مقدمتها

توحة, والباب مفتوح لكل طالب/ة lهي بمثابة هدية وشهادة فخر لطلبة وخريجي جامعة القدس المف لشهادات الدولية التي حصلت عليهاالجوائز وا
  .  ومنهم من صفق له العالم ,لذين حصدوا العديد من الجوائزطموحات الطلبة على غرار أولئك ا وخريج/ة للتمّيز والحصول على جوائز عربية ودولية, تلبي

  مجلس األمناء:
اء, بقرار من رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلســــطينية/ رئيس دولة فلســــطين, من مواطنين فلســــطينيين ذوي كفاءات يتشــــكل مجلس األمن

   امعة. للجوقدرات وخبرات تمكنهم من أداء دورهم والقيام بمسؤولياتهم في سبيل تحقيق أهداف الجامعة ورفعتها, حسبما ينص عليه النظام األساس 

:هموعضوًا,  وعشرين رئيس وواحد من مجلس األمناء الحالي يتكون

  المهندس عدنان سمارة .1
رئيس مجلس األمنــاء, رئيس المجلس األعلى 
لإلبداع والتميز, مســــــتشــــــار الرئيس لشــــــؤون 

  .اإلبداع والتميز

  أ. د. هاني نجم .2
منســق مشــروع البنك الدولي لتطوير التعليم 

  .عضواً  –العالي 

  أ. أكرم عبد اللطيف جراب .3
  عضواً  –رئيس مجلس إدارة بنك القدس 

  المهندس عاهد بسيسو .4
  .عضواً - لالستشارات الهندسية "هوم"مدير مكتب 

  اللواء بالل هاشم صادق النتشة .5
أمين عام مؤتمر الشــــــعب العام, رئيس اللجنة 

  القطرية للمنح والمساعدات الطالبية
  الحسينيأ. عبد القادر فيصل  .6

  رئيس مؤسسة فيصل الحسيني
  د. محمد إسماعيل إبراهيم أبو غالي .7

  )رئيس بلدية جنين (سابقاً 

  م. زاهي غازي محمد عنبتاوي .8
  أمين سر غرفة صناعة وتجارة نابلس

  أ. دينا منيب المصري .9
  مؤسسة منيب وأنجيال المصري

  د. سعيد حسين أحمد سراحنة .10
  مدير المستشفى االستشاري العربي

  فرح عوض د. عال .11
  رئيس الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

  د. سامي عبد الرزاق إبراهيم عدوان .12
أســــــتــاذ جــامعي/ جــامعــة الخليــل وبيــت لحم 

  )(سابقاً 
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