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 المقدمة .   1

عررة  عررن جام يررة  ظرررة لول عزيزي الطالب، بني يديك اآلن دليلك يف اجلامعة، الذي يعطيك ن

جررنيوالدرجات العلمية اليت متنحهررا وشرررو   والتخصصاتالقدس املفتوحة وأهدافها   منحهررا ،را

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

يررة،  عررة عنررد تصررميم براجمهررا التعليم هررا اجلام لرريت تبنت سررفة ا إن خريج اجلامعة بناًء علررى الفل

عررارف  يستطيع ان يكون إنسانا مستقال معتمدا على ذاته، مبا تسلحه اجلامعة به من مهارات وم

مرراد علررى نفسرره وتأسرريس م سررواء لوحرردش أو باالشرررتاك كافية متكنه من االعت يررة  شررروعات جمد

 مع غريش أو اجياد وظيفة مناسبة.

ملررادة  تررك يف ا سررلوب  ا ب صررمم أ قررد  سرريةل قررف  الدرا ملرردرس ي كررأن ا يررك، و سررتقدم إل لرريت  ا

مررا  بررك، ك مررك وطا  ترردريبات  إنأما نرراك  سررئلةه يررك  وأ ملررادة، عل ترروى ا ضررمن مل لررذاتي  قررويم ا للت

ترروى  مررك حمل مرردى فه سررك  ترررب بنف لررها لتخ ملررادة ح سرريةا هررذ الدرا .ررا.  سررتيعابك  جررود  اوا ضررافة إىل و ا

مهمتهم  الفروع  يعملون يف الدراسيةتدريس املتخصصني يف  تلف املواد العدد من أعضاء هيئة 

برررة سرررئلتكعرررن  اإلجا صرررحيح تعي أ يرررة وت ترررك يالعلم سررريةنا نرررك  الدرا ظررررون م هرررا، وينت يرررق علي والتعل

 مراجعتهم واحلوار معهم. 

 

 لجامعة . التعريف با 2  

 التأسيس والنشأة 2.1 

عررام ت يررة  سررطني بدا لررى أرض فل حررة ع قرردس املفتو عررة ال سررت جام سررفة وم، 1991أس نررى فل تتب

مررع  شرررائح اجملت فررة إىل  لررم واملعر صررال الع عررة إىل إي هرردف اجلام ملرردمج، وت لررتعلم ا تررول وا لرريم املف التع

فررة،  كررالوريوس يف )كا جررة الب عررة در متررنح اجلام لررى 36و عررة ع صررص موة سرربع  ( خت هررا ال كليات

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

عررالم،  يررة اإل عررة، وكل يررة الزرا سرررية، وكل يررة واأل يررة االجتماع يررة التنم يررة، وكل لرروم التطبيق والع

متررنح  عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي إىل باإلضافةوكلية اآلداب،  لرريت  درجررة املاجسررتري ا

فررررة11)يف  صررررات  تل قررررديم ) ،( ختص ضررررافة إىل ت يررررل 3باإل مررررات يف التأه برررروي و )( دبلو ( 8الرت

يررة ودبلومات مهنية متخصصة،  مررن املراكررز العلم عرردد  عررن وجررود  يررة وهذا فضاًل  يررة الرتبو التدريب

هررارات التكنولوجيررة وال مررع تاملتخصصة اليت تسهم يف تعزيز امل بررة واجملت لرردى الطل عررريف  حصرريل امل

يررة ع نرراء مؤسسرراته الو ن مررن ب نرره  سررطيو ومتكي مررن احمللي، يف سبيل بناء اإلنسان الفل لررى أسررس 
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لررة سررتقالل والعدا يررة واال مرره باحلر سرريد حل لرره لتج جلرردارة وتؤه فرراءة وا هررا  .الك نررة نظام ظررًرا ملرو ون

تررره،  تررره وحدا  مرري، وجلود صرررلالتعلي عرررة و بررة اجلام سررري  عررردد  ل عرررام الدرا مرررن ال صرررل االول  يف الف

لرررى  (44305) اىل  2020/2021 عرررون ع برررة، يتوة لرررب و ال شرررر  ا يرررة ع عرررًا مثان كرررزًا فر ومر

 هي جامعة عامة مستقلة ماليًا وإداريًا.و .دراسيًا منتشرًة يف أحناء الو ن

يرره اإلشررارةومما جترردر  سررطيو واجمللررس  ال عررالي الفل لرريم ال عررة عضررو يف جملررس التع أن اجلام

يررة،  عررات العرب حترراد اجلام عررال، وا حررة يف ال عررات املفتو ضررم اجلام لررذي ي عررد ا عررن ب لرريم  لرردولي للتع ا

عررال  عررات ال حترراد جام سررالميوا هررا اإل مررا أن سرريا، ك شرررا آ نرروب  حررة جل عررات املفتو حترراد اجلام ، وا

 .يم املفتول مؤسسة الشبكة العربية للتعليف  عضو
 

  QOU Vision الجامعة  رؤية 2.2
لرررررريم " جمرررررراالت التع بررررررداع يف  يررررررز واإل يررررررادة والتم جلررررررامعيالر يررررررا ا سررررررات العل تررررررول والدرا ، املف

مررررري،  حرررررث العل مرررررع، والب مرررررة اجملت سررررري وخد نرررررة وتر عرررررة مكا نررررراء يف اجلام مرررررع ب سررررراني جمت  إن

 ".واملعرفة العلم على قائم

  QOU Missionالجامعة  رسالة 2.3
عرررداد  لرررى قرررادرين مرررؤهلني خررررجينيإ سرررة ع مرررل سررروا يف املناف لررري  الع مرررياحمل عررراملي، واإلقلي  وال

سرررررهام عرررررل واإل يرررررز الفا حرررررث جمرررررال يف واملتم مررررري،  ّالب خرررررالل العل قرررررديممرررررن  يرررررة  بررررررامج ت  تعليم

يرررررة فرررررق وتدريب ضرررررل و سرررررا أف لررررريمت ممار ترررررول التع سررررراليب املف لرررررتعل أ ملررررردمج، ا نررررري وا م اإللكرتو

يررررز ئررررة وتعز حررررث بي مرررري ّالب عررررل مررررن إ ررررار يف العل عرررري التفا عرررراون اجملتم شررررراكة والت بررررا وال دل وت

 .والتميز اجلودة معايري أحدث مراعاة مع كافة، املعنيةاخلربات مع األ راف 

 القيم التي تؤمن بها الجامعة: 4.2
قرر ميرران ل ًاحتقي سرري  اإل يررق وتر لررى تطب عررة ع مررل اجلام هرردافها، تع سررالتها وأ عررة ور يررة اجلام بررالقيم رؤ

  ومراعاة تطبيقها اآلتية

 االنتماء الو ّو والقومّي. ▪

 الريادة والتميز. ▪

 دميقرا ية التعليم وتكافؤ الفرص. ▪

 احلرية األكادميية والفكرية. ▪

 احرتام األنظمة والقوانني. ▪

 الشراكة اجملتمعية. ▪
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 اإلدارة باملشاركة. ▪

 لمرأة.لدور الريادّي الاإلميان ب ▪

 النزاهة والشفافية. ▪

 سية.التناف ▪

 :األهداف االستراتيجية 2.5

 تتلخص أهداف اجلامعة االسرتاتيجية فيما يأتي  

يررة  .1 لررربامج التعليم طرروير ا سررتمرار بت فررة اال سررتوياتها كا سررني مب هررا وحت يررات خرجيي كفا

 .مع حاجات التنمية وسوا العمل يتالءممبا التنافسية 

  .اجلامعة  املالية وتنمية مصادرضمان اإلستدامة املالية اجلهود لتعزيز  .2

يررز  .3 شررجيعجررودة تعز مررّي وت حررث العل يررز البح رري  الب كررار والتم بررداع واالبت ترراج واإل يف اإلن

  .اجلامعة

 .للجامعة اجملتمعيوالتأ ري  التفاعل تعزيز .4

 .األكادميية والتقنية املساندة للتعليم والتعّلمالطالبية واخلدمات  حتسني .5

يرررز .6 يرررة ومما تعز مرررة اجلامع بررردأ احلوك يرررق م سرررات تطب يرررع ر يرررز جلم جلرررودة والتم إدارة ا

 .يف اجلامعةكافة العمليات األكادميية واإلدارية على املستويات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


