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 : تعليم الكتروني غير متزامن
ن عامل الزمن وهو النوع الذي ميّكن الطالب من تلقي املواد التعليمية بغض النظر ع  

وعن اجلداول الزمنية اخلاصة مبقدم اخلدمة، حي  يتم عرمل وتوف التعّلم بأشكاله 

 .، ويقوم الطالب باستخدامه وقتما شاء وأينما شاء(موودل)املختلفة على منصة التعلم 

 : دور الطالب في التعليم االلكتروني
 مي مهارات التفكري حل األنيطة التعليمية وتسليمها، وهي أنيطة مصممة حبي  تن

العليا وتساعد الطلبة على تنمية مهارات البح  واالستقصاء لتصبح لديهم القدرة 

 . على حل امليكالت املعقدة اليت تبنى املعارف
  املياركة الفاعلة يف احملاضرات االفرتاضية من خالل املساهمة يف النقاش وحل

 .األنيطة التعاونية اليت تطري يف احملاضرات
 كة يف حلقات النقاش غري املتزامنة اليت يتم طرحها خالل املقرراتامليار . 
  االلتحاق يف الدورات التدريبية اليت يعقدها مركز التعليم املفتوي إذا شعر الطالب

 أنه حباجة لتنمية مهاراته اليت تساعده يف دراسة املقرر
 م طرحها من خالل ية الراجعة من خالل اإلجابة على االستبيانات اليت يتذتقديم التغ

 .مركز التعليم املفتوي

 الكليات .11

 :يف مستوف البكالوريوس وهي كلياتتقدم اجلامعة مخسة 

 .كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية .1

 .كلية الزراعة .2

 .كلية التنمية االجتماعية واألسرية .3

 .و االقتصادية اإلداريةكلية العلوم  .4

 .كلية الرتبية .5

أو أكثر ميكن للطالب اختيار التخصنيص النيذي يرغنيب    تكود كل كلية من ختصص تو

تضنينينيمنة يف هنينينيذه  التخصصنينينيات امل إحنينينيدفيف دراسنينينيته للحصنينينيول علنينينيى درجنينينية البكنينينيالوريوس يف    

 .الكليات

 :لكل كلية أو ختصص من مقررات موزعة على النحو ا تي الدراسيةتتكود اخلطة 

 :ادساعة معتمدة وهي قسم( 22)مقررات تأسيسية وعدد ساعاتها املعتمدة  .1

 .ساعة( 22)مقررات تأسيسية إجبارية وعدد ساعاتها املعتمدة  - أ



 

47 
 

 .ساعات( 6)مقررات تأسيسية اختيارية وعدد ساعاتها املعتمدة  - ب

 .مقررات أساسية لكل ختصص ويتفاوت عدد ساعاتها املعتمدة من ختصص  خر .2

 .مقررات ختصصية ويتفاوت عدد ساعاتها املعتمدة من ختصص  خر .3

سنينياعات خيتارهنينيا الطالنينيب منينين آي ختصنينيص منينين      ( 6)سنينياعاتها مقنينيررات حنينيرة وعنينيدد    .4

 .لتخصصه الدراسيةخارج اخلطة / التخصصات املطروحة يف اجلامعة

 -:التالي( 1)أما املقررات التأسيسية فهي مبينة يف اجلدول رقم 

 

 :المقررات التأسيسية

 ساعة معتمدة( 22: )املق  ات االلبا ية.   أ 

 
 :ساعات معتمدة من املقررات ا تية( 6)يدرس الطالب :  يةاملق  ات االختيا  . أ

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر
الساعات 

 املعتمدة

 األةبوعيةالساعات 
املتطلب 

 عملي نظري سابقال

- -  3 3 الثقافة اإلسالمية 0206

- -  3 3 (1)فرنسية اللغة ال 0211

 0211-  3 3 (2)فرنسية اللغة ال 0212

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

املتطلب  األةبوعيةالساعات 

 ابقالس

 عملي نظري

- -  2 2 تعلم كيف تتعلم 0101

-  1 2 3 احلاسوب 0102

- -  3 3 تاريخ القدس 0104

- -  2 2 (1)اللغة العربية  0111

 0111-  2 2 (2)اللغة العربية  0112

- -  2 2 (1)اللغة االجنليزية  0113

 0113-  2 2 (2)اللغة االجنليزية  0114

 --  3 3 علميمناه  البح  ال 0204

- -  3 3 فلسط  والقضية الفلسطينية 0205

  1 21 22 اجملموع
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رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر
الساعات 

 املعتمدة

 األةبوعيةالساعات 
املتطلب 

 عملي نظري سابقال

-  - 3 3 احلضارات البيرية ومنجزاتها 0300

 - - 3 3 املسؤولية اجملتمعية 0306

- -  3 3 التعايش مع التكنولوجيا 0307

- -  3 3 إلسالميةاحلضارة العربية ا 0308

- -  3 3 الوطن العربي والتحديات املعاصرة 0409

 --  3 3 الرتبية الوطنية 5336

 (1)جدول رقم 
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  توصيف المقررات التأسيسية

 التأسيسية اإلجباريةالمقررات 
 

 (نظ ي   2) ساعة معتمدة  2: تعلم كيف تتعلم 1111

ل، إىل مسنينياعدة الطالنينيب علنينيى فهنينيم    يهنينيدف، يف املقنينيام األو " تعلنينيم كينينيف تنينيتعلم  " إد مقنينيرر

اكتساب كفايات التعلم املستديم والرتبية املستمرة طوال وواستيعاب مفاهيم التعليم املفتوي ، 

النييت تقنيدمها    يف نطنياق الكلينيات   املفتنيوي العمل، وعلى استخدامها وتوظيفها يف ممارسنية النيتعلم   

 .جامعة القدس املفتوحة

ملفتوحنينية، وتنظنينييم الدراسنينية، ومصنينيادر املعلومنينيات  يتحنينيدث هنينيذا املقنينيرر عنينين جامعنينية القنينيدس ا 

التعليمينينينينية املسنينينينياندة يف املكتبنينينينيات ، واالمتحاننينينينيات والتقنينينينيويم، كمنينينينيا يتحنينينينيدث عنينينينين البوابنينينينية       

والصفوف االفرتاضية واسنيتخدام االنرتنني      Moodle" مودل"األكادميية، ونظام إدارة التعلم 

 . والفيد االلكرتوني

 (عملي 1 ي، نظ 2)ساعات معتمدة  3: احلاسوا 1112

يتننينياول هنينيذا املقنينيرر املفنينياهيم األساسنينيية للحواسنينييب اإللكرتونينينية فيتعنينيرمل إىل تطنينيور علنينيم      

احلاسوب اإللكرتوني وتصنيفاته ومكوناته ومميزاته من سرعة يف األداء، وإمكانينية ختنيزين   

ومعاجلة البيانات واسرتجاع املعلومات، ويكسب هذا املقرر الطالنيب مهنيارات عملينية يف تينيغيل     

االسنينيتخدامات اىل  ثنينيم يتعنينيرف  . اسنينيوب حبينيني  يسنينيتطيع اسنينيتعماله دو نينيا رهبنينية وبكنينيل ثقنينية    احل

 Word) النموذجية للحاسوب يف التعليم والتدريب ويستخدم الفجميات مثل معاجلة النصوص 

XP  )    وحزمة البوربوين  كما يستخدم االنرتن  والفيد االلكرتوني والتعامنيل منيع الفريوسنيات

 .احلاسوبية

 (نظ ي 3)معتمدة  ساعات 3: يخ القدستا  1114

يتننينينياول هنينينيذا املقنينينيرر املعنينينياا الرئيسنينينية للمسنينينيرية احلضنينينيارية للمديننينينية املقدسنينينية يف أبعادهنينينيا      

اجلغرافينينية والتارخيينينية والدينينينية والعمرانينينية ابتنينيداء منينين نينينيأتها علنينيى ينينيد الينينيعب الكنعنينياني يف       

احلديثنية واملعاصنيرة ومنيا     العصور القدمية منيرورا بالعصنيور الوسنيطى اإلسنيالمية وانتهنياء بالعصنيور      

 .تعاقب عليها من أمم وشعوب وأقوام فا   كانوا أم غزاة
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 (نظ ي 2)ساعة معتمدة  2(: 1)اللغة الع بية  1111

يعمل هذا املقرر على رفنيع كفاينية الطالنيب يف اسنيتعمال اللغنية اسنيتعمااًل وظيفينيًا، إذ يدربنيه         

ه معاجلنية مسنيتقلة لكنيل فنين منين فننيود األداء       على الوظائف اللغوية تدريبًا موجهًا منظمًا ويقدم ل

 .اللغوي

املسنينيتوف الصنينيوتي، املسنينيتوف  : وحنينيدات مرتبنينية كمنينيا ينينيأتي  مثنينياني املقنينيرر منينين   اويتنينيألف هنينيذ 

املستوف املعجمي، املستوف النحوي، املستوف األسنيلوبي، املسنيتوف الكتنيابي، القنيراءة     ، الصريف

 .اليفوي، والكتابي: عيهاجلهرية والصامتة، واالستماع ، والتعبري بنو: بأنواعها 

 (نظ ي 2) ساعة معتمدة  2(: 2)اللغة الع بية  1112

 (1)اللغة العربية  1111متطلب سابق 

وحدات دراسية تقوم بصورة غالبة على دراسة اللغنية العربينية منين     تسعيتألف هذا املقرر من 

دميًا خنينيالل نصنينيوص علينينيا متمينينيزة منينين القنينيرآد الكنينيريم واحلنينيدي  الينينيريف، والينينيعر العربنينيي قنيني   

 :وحديثًا، والنثر العربي وفنونه قدميًا وحديثًا و الوحدات مرتبة باليكل ا تي

القرآد الكريم، احلدي  النبوي اليريف، نصوص من اليعر القديم، نصوص من النثنير  

القصنينية : املقالنينية والرسنينيالة: القنينيديم، نصنينيوص منينين الينينيعر احلنينيدي ، نصنينيوص منينين النثنينير احلنينيدي   

 .اللغة العربية واحلضارةار، القصرية، املسرحية وفن احلو

 (نظ ي 2)ساعة معتمدة  2(: 1)اللغة االجنليزية  1113

English 0113 is a general remedial course, intended to upgrade the 

student's overall proficiency in English, particularly in reading and in 

written communication, on the one hand, and in using library 

resources in English on the other. 

Furthermore, English 0113 is instrumental in nature ( a service 

course ), in that it aims at developing the student's skills demanded in 

the other courses for which English is a requisite. 
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 (نظ ي 2)ساعة معتمدة  2(:  2)للغة االجنليزية ا 1114

 (1)اللغة االجنليزية  1113متطلب سابق 

At this stage students are expected to have become familiar with 

the system of open education, and to have benefited from English 

0113. 

English 0114 is a continuation of English 0113, and follows from 

it. However, it remains a general remedial course, intended to upgrade 

the student's overall proficiency in English, particularly in reading and 

in written communication on the one hand, and in using library 

resources in English, on the other hand. Like English 0113. 

This course should make use of all available audio-visual materials 

and educational technology. 

 (نظ ي 3)ساعات معتمدة  3: هج البحث العلميامن 1214

حنينيل املينينيكالت جنينيدوف وفاعلينينية، فهنينيو يتسنينيم   أسنينياليبالبحنيني  العلمنينيي هنينيو أكثنينير   أسنينيلوب

بالتنظيم والوضوي واملوضوعية ووضع البنيدائل أمنيام معنيايري لتقنيويم فاعليتهنيا وجنيدواها يف صنيورة        

كنيل فنيرد ملواجهنية مينياكله      إلينيه  موضوعية بعيدة عن املؤثرات اليخصية والذاتية، لنيذا حيتنياج  

 .و دياتها

املهنينيارات الالزمنينية  وإكسنيابه ويهنيدف املقنينيرر إىل تعرينيف الطالنينيب مبننينياه  البحني  و طرائقنينيه    

ماهيتنيه  : مننياه  البحني   : للقيام بالبح ، وذلا من خالل دراسته للموضنيوعات األساسنيية ا تينية   

ع والعيننينية، وأدوات وأنواعنينيه، مينينيكلة البحنيني  وصنينيياغة الفرضنينييات وتصنينيميم البحنيني ، واجملتمنيني   

 .مجع البيانات واملعلومات وكتابة تقرير البح 

 (نظ ي 3)ساعات معتمدة  3: فلسطني والقضية الفلسطينية 1215

يرمي موضوع هذا املقرر إىل استكياف اهلوية احلضارية لفلسنيط ، كمنيا تطنيورت مننيذ     

ينية، كما يركز هنيذا  فجر التاريخ، بغرمل فهم أبعادها التارخيية والسياسية واجلغرافية والد

املقرر على ما متثله القوف املتصارعة يف القضية الفلسنيطينية منين خلفينيات تارخيينية وأيديولوجينية      

 .ومصاحل وأهداف، بغرمل فهم الواقع وفهم األحداث املتعلقة بفلسط  واختاذ موقف منها
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 :المقررات التأسيسية االختيارية
 

 (نظ ي 3)ة ساعات معتمد 3: الثقافة اإلس مية 1216

يعاجل املقرر مجلة من القضايا الفكرية ذات الصلة املباشنيرة بنيالواقع املعاصنير و دياتنيه،     

فهو يركز على املفهومنيات األساسنيية يف جممنيل الثقافنية اإلسنيالمية النييت توضنيح نولينية النظنيرة          

نسنينياد اإلسنينيالمية وأبعادهنينيا اإلنسنينيانية املتكاملنينية، والنينييت تينينيمل عالقنينية اإلنسنينياد بنينيا  وعالقنينية اإل

باإلنسنينياد، ومبجمنينيل اجملتمنينيع وعالقتنينيه باملكنينياد، كمنينيا يركنينيز علنينيى كنينيل منينين اإلعجنينياز اللغنينيوي  

عجنينياز التينينيريعي االجتمنينياعي واإلعجنينياز العلمنينيي يف القنينيرآد الكنينيريم، عنينيالوة علنينيى        الفنينيري، واإل

زمنينياد، ويف إطنينيار  الرتكينينيز علنينيى حيوينينية الفكنينير والفقنينيه اإلسنينيالمي  وفقنينيًا لنينيتغري الظنينيروف واأل      

 .ةالثواب  اإلسالمي

 (نظ ي 3)ساعات معتمدة  3(: 1)اللغة الف نسية  1211

بأساسيات اللغة الفرنسنيية   الطالبيطري هذا املقرر كمادة اختيارية، ويهدف إىل تعريف 

وطريقنية كتابنية الكلمنيات مبنيذكرها ومؤنثهنيا ومجعهنيا، واجلمنيل         اهلجائينية ابتداًء من احلنيروف  

كمنيا ميككنين   . ل بنيه املباشنير وغنيري املباشنير    ضنيمري الفاعنيل والفعنيل واملفعنيو    : مبكوناتها األساسنيية 

 باإلضنيافة ( وعملنيه وهواياتنيه   إقامتنيه امسه وعمره وجنسيته ومكنياد  )من التعريف بنفسه  الطالب

 .قصرية تتضمن الرتحيب واالستئذاد، والقبول والرفض، واليكر واالعتذار إجاباتإىل 

فهنينينيم معنينينياني  تفنينينياعلي يعتمنينينيد علنينينيى   أسنينينيلوباملسنينينيتخدم لتنينينيدريس املقنينينيرر هنينينيو    األسنينينيلوب إد

والرسوم واىل  فيز الطالب على التحنيدث باللغنية الفرنسنيية     اإلشاراتاملصطلحات اعتمادًا على 

 .سلس بأسلوبتعليمي حيتوي على متارين تفاعلية متنوعة مطروحة  "انرتن "باستخدام موقع 

 :احملتوف اللغوي

 .احلروف اهلجائية (1

 .األرقاميخ، ، التاراألربعةالسنة، الفصول  أشهر، األسبوع أيام (2

 .مصطلحات الصف اليت يستخدمها الطالب واملدرس خالل الدرس (3

 .مفعول به+فعل+فاعل: تركيبة اجلملة الفرنسية البسيطة (4

 .النكرة والتعريف وأدوات( النوع والعدد ) االسم  (5

 (. األوىلاجملموعة )  erالبسيطة اليت تنتهي بني  األفعالتصريف  (6

 .( ne+verbe+pas) النفي باستخدام  (7
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) باالضنيافة إىل كيفينية اسنيتخداماتها     étre et avoirاملسنياعدة   األفعنيال تصنيريف   (8

 (. األولاجلزء 

 ,mon, ma, mes, ton, ta,tes, son) منين ضنيمائر امللكينية     األولاجلنيزء   (9

sa, ses .) 

 (نظ ي 3)ساعات معتمدة  3(: 2)اللغة الف نسية  1212

 ( 1)فرنسية اللغة ال 1211متطلب السابق 

ا املقرر مكمال ملا تعلمه واكتسبه الطالب خالل دراسنيته مسنياق اللغنية الفرنسنيية     يعتف هذ

، ويهدف إىل تعليم املصطلحات الضرورية لطلب املعلومات والسؤال واالستفسار عن السنيعر  (1)

يتوقنينيع منينين الطالنينيب يف نهاينينية املقنينيرر اد . بطريقنية سنينيليمة  األسنينيئلةعنينين تلنينيا  أيضنينيا واإلجابنينيةوالوقني   

 .هم وتكوين مجل بسيطة عن بيئته اخلاصةيكود قادرا على ف

 :احملتوف اللغوي

 (. األوىلاجملموعة )  erالبسيطة اليت تنتهي بني  األفعالتصريف  (1

 (.اجلزء الثاني)إىل كيفية استخداماتها  باإلضافة étre et avoirاملساعدة  األفعالتصريف  (2

 (. aller, prendre, etc: ) اجملموعة الثانية والثالثة أفعالتصريف بعض  (3

 (. ce, cette, cet, ces: ) اإلشارةضمائر  (4

 (.notre, nos, votre, vos, leure, leurs: ) اجلزء الثاني من ضمائر امللكية (5

 (. est-ce que)  أوال باستخدام الصوت  أوبنعم  اإلجابةذات  أسئلةتكوين  (6

 .بعض املصطلحات اليت تدل على املكاد واالجتاهات (7

 (نظ ي 3)ساعات معتمدة  3: ة ومن زاتهااحلضا ات البش ي 1311

يعرف هذا املقنيرر أواًل مبفهنيوم احلضنيارة بينيكل إمجنيالي، ونينيأتها ومظاهرهنيا وأدوارهنيا         

وتفرعاتها، إىل غري ذلا مما يتصل مبوضوعات فلسفة احلضارة ثم النظنير يف احلضنيارات النييت    

أفكارهنيا وتصنيوراتها   عرفتها البيرية واحدة بعد األخرف، والوقوف من كل واحنيدة علنيى أبنيرز    

 .وممثليها، وذلا بدءا من حضارات اليرق القديم إىل حضارة التكنولوجيا املعاصرة

ويدور موضوع هذا املقرر على احلضارات البيرية اليت نيأت يف التنياريخ فيعنيرف بهنيا     

يس ولني . ثم يقف من إجنازاتها عننيدما ميثنيل أبنيرز جتلياتهنيا الفكرينية والعملينية      . ابتداء تعريفًا عامًا

 وإ نيا . ال يتسنيع لنيه مقنيرر واحنيد     األمنير القصد دراسة مجيع مناحي احلضارة ومضامينها، فنيذلا  

القصد إبنيراز املفنياهيم والتصنيورات العامنية النييت تقنيوم عليهنيا حضنيارة منيا، منين أجنيل تكنيود وعنيي              
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كلي شامل بإجنازات البيرية الذهنية عف العصور، ومن أجنيل وعنيي الواقنيع احلضنياري النيراهن      

وبهنيذا االعتبنيار ال يعننيى هنيذا املقنيرر مبتابعنية تقنينيات احلضنيارة وإجنازاتهنيا          . البينيرية الذي متر به 

املادية، كما ال يتابع دراسة نظمها ومؤسساتها االقتصادية واإلدارية والسياسية والعسنيكرية،  

والقيم هي وحدها اليت يهدف هذا املقرر  األفكار إد. وغري ذلا من التجليات العملية للحضارة

يسنيهما يف تينيكيل أفكنيار الطالنيب      أداالطالع عليها و ليلنيها ميكنين    أدازها، حبي  إىل إبر

روي هنيذه احلضنيارات إىل ذهنين القنياري  نيرص وحنيدات        لتقرينيب و. وقيمه أو تطويرها أو إغنائهنيا 

 أوتتضنينيمن  نينياذج منينين النصنينيوص املكتوبنينية النينييت تتعنينيرمل لنينيبعض القضنينيايا       أدهنينيذا املقنينيرر علنينيى  

 .تلا أوحلضارة املفاهيم املمثلة لفكر هذه ا

 (نظ ي 3)ساعات معتمدة  3: املسؤولية اجملتمعية 1316

تعريفهنيا     -:يهدف هذا املقرر إىل تقديم نظرة شاملة عن املسنيؤولية اجملتمعينية منين حيني      

وأبعادها وتطورها ومنطلقنيات  قيقهنيا يف اجلامعنيات واملؤسسنيات األخنيرف ة بغينية تزوينيد الطلبنية         

ة دطبيقية اليت تتصف بالنزاهة واليفافية واإليثار وفق رؤينية واحني  مبعارف مقرونة باملمارسات الت

. إلجياد أنظمة جديدة تدرج معايري اجلودة يف اسرتاتيجياتها كي تتوافق منيع متطلبنيات املسنيتقبل   

كمنينيا يهنينيدف هنينيذا املقنينيرر إلبنينيراز دور كنينيل منينين العمنينيل التطنينيوعي واخلنينيريي مبينينياركة فاعلنينية منينين   

هلي يف التغلنيب علنيى املينيكالت اجملتمعينية، وفنيق سياسنية       العام واخلاص واأل: القطاعات الثالثة

 .  معينة تتكامل فيها املسؤولية الوطنية واالنتماء مع املسؤولية اجملتمعية

 (نظ ي 3)ساعات معتمدة  3: التعايش مع التكنولوليا 1317

ويهنيدف  . العربي بصنيورة عامنية والطالنيب اجلنيامعي بصنيورة خاصنية       باإلنسادم هذا املقرر تيه

ملقرر إىل إبراز تأثري التطورات التكنولوجية على حياة اإلنساد اليومينية وتغلغلنيها يف البنينية    هذا ا

التحتينينية وإطنينيالع الطالنينيب علنينيى املسنينيتجدات التكنولوجينينية، كمنينيا يهنينيدف إىل اسنينيتثارة اهتمنينيام         

الطالب وزيادة وعيه للميكالت االجتماعية واملادية النامجة عن التطنيورات التكنولوجينية النييت    

 .ترتتب على عدم التعايش مع تلا التطورات ميكن أد

وأخنينيريًا يهنينيدف هنينيذا املقنينيرر إىل تنينيوفري الفنينيرص الكافينينية الكتسنينياب املعلومنينيات واملعنينيارف         

واملهارات واالجتاهات اليت حيتاجها املرء يف تعامله مع التكنولوجيا من حي  نقنيل املالئنيم منهنيا    

يف جمتمعنيه وبنيذلا يسنيهم يف تنيوفري     منيع ظنيروف احلينياة     ينيتالءم وتطويعه والعمل على تطنيويره مبنيا   

 .حياة أفضل تواكب التطورات العاملية يف جمال التكنولوجيا
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 (نظ ي 3)ساعات معتمدة  3: احلضا ة الع بية اإلس مية 1318

، احلضنينينينيارة اإلسنينينينيالمية، املؤسسنينينينية  اإلسنينينينيالممفهنينينينيوم احلضنينينينيارة، حضنينينينيارة العنينينينيرب قبنينينينيل  

احلينينينياة الفكرينينينية يف الدولنينينية العربينينينية  ،اإلسنينينيالميالعسنينيكرية، احلينينينياة االقتصنينينيادية يف العنينينياا  

اإلسنينيالمية، احلينينياة االجتماعينينية، احلركنينية الفنينينية يف الدولنينية العربينينية اإلسنينيالمية، أثنينير احلضنينيارة 

 .العربية اإلسالمية يف أوروبا

 (نظ ي 3)ساعات معتمدة  3: الوطن الع بي والتحديات املعاص ة 1419

البقنينياء والبقنينياء ل،فضنينيل، احلفنينياظ التحنينيديات السياسنينيية، التحنينيديات االقتصنينيادية ،  نينيدي  

 .على البيئة، التحدي السكاني واالجتماعي والثقايف

 (نظ ي 3)ساعات معتمدة  3: الرتبية الوطنية 5336

املفنينينياهيم السياسنينينيية والبيئينينينية واالقتصنينينيادية واالجتماعينينينية واإلدارينينينية، وسنينينيرية احلضنينينيارة يف   

 .د أبرز علمائها ورجاالتهافلسط  من حي  موقعها وتطورها التارخيي واحلضاري، و دي

األكادميينينية يف ويسنينيرنا فيمنينيا ينينيأتي أد نعنينيرمل لنينيا نبنينيذة منينيوجزة عنينين كنينيل منينين الكلينينيات        

إد كن  ) حتى ميكنا دراستها بتمعن واختيار التخصص الذي يالئم ميولا وعملا  اجلامعة

 .الكليات هذه ضمن أي من ( تعمل 

لنييت تسنيتطيع أد تدرسنيها يف أي منين     املقررات ا على وا د عزيزي الطالب تعال معنا لتتعرف

يقسم إىل فصل  دراسنيي ، منيدة كنيل منهنيا      الدراسياخلمسة ا تية، علمًا بأد العام  الكليات

 .أسابيع( 8)أسبوعًا، إضافة إىل الدورة الصيفية ومدتها ( 16)


