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نظام  المفتوحة  القدس  جامعة  تتبنى 
والتعليم  التقليدي  التعليم  بين  المزاوجة 
حدود  يتجــاوز  الذي  (المدمج)  اإللكتــروني 
التعـــليم  فرص  ويوفــر  والمكــان،  الزمان 
والتعلم بجودة عالية وتكلفة مالئمة، ويقوم 
المطــــبوع  الدراســــي  المقـــــرر  عـــلى 
والمحاضرات الصفية واللقاءات واالمتحانات 
الذاتي،  التعــــلم  ومرتكـــزات  الوجــاهية، 
العملية  في  الحديثة  التكنولوجيا  ويوظف 
اإللكتروني  التعــــلم  وبخاصــــة  التعليمية، 
التعليم  من  بأسلوب  كافة  ووسائله  بأدواته 
المبرمج واألنشــطة العمـــلية والتـــدريبية 
لخدمة المتعلم واستقالليته، ولتكون مكملة 
الوجاهـــية ضمن معــايير وشروط  للقاءات 
االلتحاق بأنظمة التعليم التقليدي والحديث. 
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عدد الطلبة المسجلين بجامعة القدس المفتوحة

 للعام الدراسي  2022/2021 

 ما يقارب 

 ما يقارب 

 عدد طلبة الثانوية العامة الذين التحقوا
بالجامعة خالل العام الدراسي 2022/2021

عدد خريجي الجامعة
للعام الدراسي 2022/2021 

عدد خريجي الجامعة اإلجمالي حتى اليوم
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تنافس وجدارة بين خريجي الجامعات

تخصصات جديدة تواكب سوق العمل

متابعة بعد التخرج

جائزة أفضل معلم في العالم للعام 2016

أعلى عالمة في امتحان التوظيف

منح ومساعدات مالية لطلبة الثانوية العامة
والطلبة المحتاجين

خريجون متميزون في سوق العمل

عمادة شؤون الطلبة

02- 2426167

02   -2426168

SAFFAIRS@QOU.EDU

WWW.QOU.EDU


