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 المقدمة.  1
عزيزززي الطالززب  بززني يززديي اآلن دليلززي يف اجلامعززة  الززذي يعطيززي نظززرة  وليززة عززن جامعززة  

أن  منحهزا  راجزني  والدرجات العلميزة الزيت حنحهزا وشزرو       والتخصصاتة وأهدافها القدس املفتوح

 .ترغب الدراسة فيه ذياختيار الكلية أو التخصص ال يف الدليل يساعدك

إن خززريج اجلامعززة بنززاءا علززى الفلسززفة الززيت تبنتهززا اجلامعززة عنززد تصززميم براجمهززا التعليميززة        

لزى ذاتزه   زا تسزلحه اجلامعزة بزه مزن مهزارات ومعزارف          يستطيع ان يكون إنسزانا مسزتقال معتمزدا ع   

كافية حكنه من االعتمزاد علزى نفسزه وتأسزيس مشزروعات جمديزة سزواء لوحزدش أو باالشزرتاك مزع           

 .غريش أو اجياد وظيفة مناسبة

اليت ستقدم إليي  وكأن املدرس يقزف أمامزي    الدراسيةلقد صمم أسلوب خماطبتي يف املادة 

للتقزويم الزذاتي ضزمن ىتزوى املزادة  عليزي حلزها لتختز           وأسئلةتدريبات  هناك إنوخياطبي  كما 

اضزافة إىل وجزود عزدد مزن أعضزاء       اهزذ . واسزتيعابي ازا   الدراسزية بنفسي مدى فهمزي حملتزوى املزادة    

 أسزئلتي عن  اإلجابةمهمتهم  الفروع  يعملون يف الدراسيةتدريس املتخصصني يف خمتلف املواد الهيئة 

 . والتعليق عليها  وينتظرون مني مراجعتهم واحلوار معهم الدراسيةناتي يتعي العلمية وتصحيح

 

 التعريف بالجامعة. 2

 التأسيس والنشأة2.1 
تتبنى فلسفة التعلزيم  وم  1991أسست جامعة القدس املفتوحة على أرض فلسطني بداية عام ت

وحزنح  إىل شزرائح اجملتمزع كافزة     املفتوح والتعلم املدمج  وتهدف اجلامعة إىل إيصال العلم واملعرفزة  

العلزوم الرتبويزة   كليزة  : كلياتهزا السزبع  ختصزص موععزة علزى    ( 72)اجلامعة درجة البكالوريوس يف 

  وكليززة العلززوم اإلداريززة واالقتصززادية  وكليززة التكنولوجيززا والعلززوم التطبيقيززة       (الرتبيززة سززابقا  )

 باإلضزافة ليزة اإلعزالم  وكليزة اآلداب     وكلية التنمية االجتماعية واألسزرية  وكليزة الزراعزة  وك   

اإلرشزاد  "و" اللغزة العربيزة وآدابهزا   "ي يف ختصصز اليت حنح درجة املاجستري كلية الدراسات العليا  إىل

دبلومززات مهنيزززة  ( 3)دبلومززات يف التأهيززل الرتبززوي و    ( 3)باإلضززافة إىل تقززديم     "النفسززي والرتبززوي  

التدريبيززة املتخصصززة الززيت الرتبويززة وز العلميززة وهززذا فضززال  عززن وجززود عززدد مززن املراكززمتخصصززة  

حصيل املعريف لدى الطلبة واجملتمع احمللي  يف سزبيل بنزاء   تتسهم يف تعزيز املهارات التكنولوجية وال

اإلنسان الفلسطيين وحكينه من بناء مؤسساته الوطنيزة علزى أسزس مزن الكفزاءة واجلزدارة وتؤهلزه        

 وصل ونظراا ملرونة نظامها التعليمي  وجلودته وحداثته   .لعدالةلتجسيد حلمه باحلرية واالستقالل وا

 02171إىل  7112/7112يف الفصززل الدراسززي االول مززن العززام االكززادميي   عززدد طلبززة اجلامعززة

هزي جامعزة عامزة    و .طالب وطالبة  يتوععون على تسزعة عشزر فرعزا  دراسزيا  منتشزرة  يف ألزاء الزوطن       

 .مستقلة ماليا  وإداريا 
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عليم العالي الفلسطيين واجمللس الدولي أن اجلامعة عضو يف جملس الت اليه اإلشارةومما جتدر 

للتعليم عن بعد الذي يضم اجلامعات املفتوحة يف العامل  واحتاد اجلامعات العربية  واحتاد جامعزات  

مؤسسززة يف    واحتززاد اجلامعززات املفتوحززة جلنززوب شززرا آسززيا  كمززا أنهززا عضززو     اإلسززالميالعززامل 

 .الشبكة العربية للتعليم املفتوح 
 

  QOU Vision معة الجا رؤية 2.2
يف جمزاالت التعلزيم اجلزامعي املفتزوح وخدمزة اجملتمزع والبحزي العلمزي          واإلبزداع الريادة والتميز 

 . وترسيخ مكانتها القيادية يف بناء جمتمع فلسطيين قائم على العلم واملعرفة
 

  QOU Missionالجامعة  رسالة 2.2
علززى املنافسززة يف سززوا العمززل احمللززي  إعززداد خززرجيني مززؤهلني لتلبيززة حاجززات اجملتمززع قززادرين"

مزن  واإلسزهام الفاعزل واملتميزز يف جمزال البحزي العلمزي وبنزاء القزدرات التقنيزة والبشزرية            واإلقليمي 

  املفتزوح واسزاليب التعلزيم املزدمج    خالل تقديم برامج تعليمية وتدريبية وفزق أفضزل ممارسزات التعلزيم     

التعزاون والشزراكة وتبزادل اخلز ات مزع      واعزل اجملتمعزي   البحي العلمزي يف إطزار مزن التف   بيئة وتعزيز 

 ."والتميز كافة اإلطراف املعنية مع مراعاة أحدث معايري اجلودة

 :االستراتيجية الجامعة أهداف 4.2
 -:فيما يأتياالسرتاتيجية تتلخص أهداف اجلامعة 

ا مواصزلة رفزع مسزتوى تأهيززل خرجيزي اجلامعزة وتعزيزز قززدراتهم علزى املنافسزة يف سززو         .1

 .العمل احمللي واإلقليمي

اإلسززتمرار بتطززوير وحتسززني الزز امج التعليميززة  ززا يززتالئم مززع حاجززات التنميززة وسززوا      .2

 .العمل وفق أفضل ممارسات التعليم املدمج  واملستجدات العلمية والتكنولوجية

تعزيززز وتشززجيع البحززي العلمززي واإلنتززاج واإلبززداع والتميززز ودعززم احلريززة الفكريززة يف      .3

 .اجلامعة

 .تعزيز التفاعل اجملتمعي وتعميق مضامني املسؤولية اجملتمعية ضمن عمليات اجلامعة .4

مضاعفة اجلهود لتنمية وحتسني إدارة موارد اجلامعة املالية من خزالل تنويزع مصزادرها     .5

 .ومواصلة رفع كفاءة وفاعلية اإلدارة املالية للجامعة

طالبية بالشكل الذي يزدعم جزودة   التحسني املستمر لبيئة التعليم املدمج  واخلدمات ال .6

 .التعليم والتعلم

 .التحسني املستمر حلجم ونوعية اخلدمات األكادميية والتقنية املساندة للتعليم والتعلم .7

تعزيز ممارسات إدارة اجلودة والتميز يف بناء القدرات القياديزة والتنظيميزة وعلزى كزل      .8

 .املستويات يف اجلامعة
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 QOU Values القيم  5.2
بززالقيم  اإلميززانعلززى ترسززيخ اجلامعززة    تعمززل  وأهززدافها تهاورسززالاجلامعززة قززا لرؤيززة حتقي

 :آلتية ومراعاة تطبيقهاا

 الريادة والتميز. 

 االنتماء الوطين والقومي. 

 دميقراطية التعليم وتكافؤ الفرص. 

 احلرية األكادميية والفكرية. 

 احرتام األنظمة والقوانني. 

 الشراكة اجملتمعية. 

 املشاركةاإلدارة ب. 

 اإلميان بدور املرأة الريادي. 

 النزاهة والشفافية. 

 التنافسية. 

 

 

 المصطلحات الجامعية. 3

جمموعة من التخصصات املرتبطة ببعضها  وتهدف إىل افساح اجملال للطالب  يه: الكلية   .1

 .أكثروي الكلية ختصص واحد أو حتاختيار ختصص مناسب له  وقد يف 

رات  تقع ضمن حقل ختصصي معزني  وهزي مبنيزة علزى     هو جمموعة من املقر: التخصص .7

 وينزال الطالزب عنزد   . اسس تنظيمية معينزة وتهزدف عيعزا إىل حتقيزق أهزداف عامزة موحزدش       

 .الذي التحق به التخصصدراسة هذش املقررات بنجاح درجة البكالوريوس يف  اكماله

ة اليت حتويهزا جمموعزة   جمموعة من املفاهيم واملبادئ والنظريات املرتابطة املتكامل :املقرر .3

 .كاسم مستقل له عدد من الساعات املعتمدة الدراسيةوحدات دراسية تظهر يف اخلطة 

املقرر ويشزري إىل الكليزة ومسزتوى املقزرر ورقمزه       بعنوانهو الرقم الذي يرتبط : رقم املقرر .4

ابعزة مزن   لرمناعل وقد اعتمدت اجلامعة نظام الرتقيم اآلتزي يف مزلء املنزلزة ا    أربعويتألف من 

 :اليمني يف رقم املقرر

 




