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 المقدمة.  1

عةن جامعةة    ك نظرة مشوليةة لذي يعطية، اعزيزي الطالب، بني يديك اآلن دليلك يف اجلامع

 هةا ،راجةني  منحنحها وشةرو   اليت مت لميةلعوالدرجات ا والتخصصاتالقدس املفتوحة وأهدافها 

 اسة فيه.رغب الدرت ذيلاختيار الكلية أو التخصص ا يف الدليل أن يساعدك

هةا التعليميةة،   نةد تصةميم براجم  جلامعةة ع هةا ا إن خريج اجلامعة بناًء على الفلسةفة الةيت تبنت  

هارات ومعةارف  ن مامعة به مجلمبا تسلحه ا يستطيع ان يكون إنسانا مستقال معتمدا على ذاته،

الشةرتاك  ء لوحةد  أو با ديةة سةوا  ات جمكافية متكنه من االعتماد علةى نفسةه وتأسةيس مشةروع    

 مع غري  أو اجياد وظيفة مناسبة.

يقةف   ، وكةأن املةدرس  قدم إليةك  سةت الةيت  الدراسةية لقد صةمم أسةلوب طاتبتةك يف املةادة     

، عليةك  ن حمتةوى املةادة  ضةم لةذاتي  ويم اللتقة  وأسةئلة هنةاك تةدريبات    إنأمامك وخياتبك، كمةا  

ة إىل وجةود  اضةاف  اهلةا. هةذ   اسةتيعابك و سةية الدراحلها لتخترب بنفسةك مةدى فهمةك حملتةوى املةادة      

مهمتهم  روع الف يعملون يف ةالدراسي ملواداتدريس املتخصصني يف طتلف العدد من أعضاء هيئة 

منةةةك  هةةةا، وينتظةةةرونليعالتعليةةةق و اسةةةيةالدرناتةةةك يالعلميةةةة وتصةةةحيح تعي أسةةةئلتكعةةةن  اإلجابةةةة

 مراجعتهم واحلوار معهم. 

 

 . التعريف بالجامعة2

 التأسيس والنشأة2.1 

تتبنةى فلسةفة   وم، 1991أسست جامعةة القةدس املفتوحةة علةى أرض فلسةطني بدايةة عةام        ت

التعلةةيم املفتةةول والةةتعلم املةةدمج، وتهةةدف اجلامعةةة إىل إيصةةال العلةةم واملعرفةةة إىل شةةرائح اجملتمةةع   

كلياتهةةا السةةبع  ( ختصةةص موةعةةة علةةى  22جلامعةةة درجةةة البكةةالوريوس يف ) ومتةةنح اكافةةة، 

، وكلية العلوم اإلدارية واالقتصادية، وكلية التكنولوجيةا  العلوم الرتبوية )الرتبية سابقًا(كلية 

والعلةةوم التطبيقيةةة، وكليةةة التنميةةة االجتماعيةةة واألسةةرية، وكليةةة الزراعةةة، وكليةةة اإلعةةالم،    

اليت متةنح درجةة املاجسةتري     عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي إىل ضافةباإلوكلية اآلداب، 

( 3باإلضةةافة إىل تقةةديم ) اللغةةة العربيةةة وآدابهةةا" و"اإلرشةةاد النفسةةي والرتبةةوي"،      ي "يف ختصصةة

هةذا فضةاًل عةن وجةود عةدد مةن       ( دبلومةات مهنيةة متخصصةة،    3دبلومات يف التأهيةل الرتبةوي و )  

التدريبيةةة املتخصصةةة الةةيت تسةةهم يف تعزيةةز املهةةارات التكنولوجيةةة    ويةةة والرتباملراكةةز العلميةةة و

حصيل املعريف لدى الطلبة واجملتمع احمللي، يف سبيل بناء اإلنسان الفلسطيين ومتكينةه مةن   توال
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بنةةاء مؤسسةةاته الوتنيةةةة علةةى أسةةةس مةةن الكفةةاءة واجلةةةدارة وتؤهلةةه لتجسةةةيد حلمةةه باحلريةةةة        

عةةدد تلبةةة   وصةةلرونةةة نظامهةةا التعليمةةي، وجلودتةةه وحدا تةةه،     ونظةةًرا مل .واالسةةتقالل والعدالةةة 

تالةةةب وتالبةةةة،  50429اىل   2018/2019يف الفصةةةل االول مةةةن العةةةام الدراسةةةي  اجلامعةةةة

هةي جامعةة عامةة    و .دراسةيًا منتشةرًة يف أءةاء الةوتن    ومركةزًا  فرعةًا  مثانيةة عشةر   يتوةعون علةى  

 مستقلة ماليًا وإداريًا.

واجمللةس   الي الفلسةطيين علةيم العة  لةس الت أن اجلامعةة عضةو يف جم   هالية  اإلشارةومما جتدر 

معةةات العربيةةة، ، واحتةةاد اجلا العةةاميفوحةةة الةدولي للتعلةةيم عةةن بعةةد الةةذي يضةةم اجلامعةةات املفت 

كمةا أنهةةا   نةوب شةرآ آسةيا،   فتوحةة جل ت امل، واحتةاد اجلامعةا  اإلسةالمي واحتةاد جامعةات العةام    

 .ليم املفتول مؤسسة الشبكة العربية للتعيف  عضو
 

  QOU Vision الجامعة  رؤية 2.2
والبحةةث ،مةع  وخدمةة اجملت ،ل ي املفتةو جلةامع ايف جمةاالت التعلةةيم   واإلبةداع الريةادة والتميةز   

 عرفة. لى العلم واملعين قائم لسطيفالعلمي وترسيخ مكانتها القيادية يف بناء جمتمع 
 

  QOU Missionالجامعة  رسالة 2.3
العمةل احمللةي    نافسة يف سةوآ ن على املادريني لتلبية حاجات اجملتمع ق"إعداد خرجيني مؤهل

لتقنيةة والبشةرية،   نةاء القةدرات ا  لعلمي وبلبحث ااواإلسهام الفاعل واملتميز يف جمال  ، واإلقليمي

اسةاليب التعلةيم   املفتةول و علةيم  رسةات الت مما من خالل تقديم برامج تعليميةة وتدريبيةة وفةق أفضةل    

شةراكة وتبةادل   التعةاون وال وي اجملتمعة  لتفاعةل البحةث العلمةي يف إتةار مةن ا    يئة ب، وتعزيز املدمج

 .والتميز" دةيري اجلودث معامع مراعاة أحكافة  اخلربات مع اإلتراف املعنية 

 QOU Strategic Objectives  االستراتيجية الجامعة أهداف 4.2

 -فيما يأتي االسرتاتيجية تتلخص أهداف اجلامعة 

نافسةة  علةى امل  هةاراتهم وم راتهميةز قةد  ستوى تأهيل خرجيي اجلامعةة وتعز مواصلة رفع م .1

 يف سوآ العمل احمللي واإلقليمي.

يةةة وسةةوآ ع حاجةات التنم يةةتالئم مةة مبةا ا وحتسةةينهاإلسةتمرار بتطةةوير الةربامج التعليميةةة    .2

 جية.مية والتكنولودات العلملستجالعمل وفق أفضل ممارسات التعليم املدمج  وا

 .ثنيوتشجيع الباح  اجلامعةيفميز لعلمي واإلنتاج واإلبداع والتتعزيز البحث ا .3

 اجلامعة. ية ضمن عملياتاجملتمع ؤوليةتعزيز التفاعل اجملتمعي وتعميق مضامني املس .4

صةةادرها خةةالل تنويةةع م مةةن سةةينهاوحت ةمضةةاعفة اجلهةةود لتنميةةة مةةوارد اجلامعةةة املاليةة  .5

 معة.اللج ومواصلة رفع كفاءة وفاعلية اإلدارة املالية
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لةيم  دعم جةودة التع ية كل الةذي  بيةة بالشة  واخلةدمات الطال   املفتةول التعلةيم  حتسني بيئةة   .6

 والتعلم.

 م.لتعليم والتعلساندة لنية املحجم ونوعية اخلدمات األكادميية والتقحتسني  .7

وعلى كل ية دميية واالدارات االكالعمليجلميع اتعزيز ممارسات إدارة اجلودة والتميز  .8

 امعة.املستويات يف اجل

 QOU Values القيم  5.2
لقيم بةةا اإلميةةانرسةةيخ تعلةةى امعةةة اجل ل ، تعمةة وأهةةدافها تهاورسةةالاجلامعةةة حتقيقةةا لرؤيةةة 

  آلتية ومراعاة تطبيقهاا

 .الريادة والتميز 

 .االنتماء الوتين والقومي 

 .دميقراتية التعليم وتكافؤ الفرص 

 .احلرية األكادميية والفكرية 

 نني.احرتام األنظمة والقوا 

 .الشراكة اجملتمعية 

 .اإلدارة باملشاركة 

 .اإلميان بدور املرأة الريادي 

 .النزاهة والشفافية 

 .التنافسية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




