
 



 

  جامعة القدس المفتوحة
أطلقت جامعة القدس المفتوحة خدماتها التعليمية في 

تتمتع  وهي جـــامعـــة عـــامـــة ،م1991فلســــــطين عـــام 
رار من منظمة أنشــــــئت بقباســــــتقاللية مالية وإدارية. 

ـــة ـــاجـــات الشــــــعـــب  التحرير الفلســــــطيني ـــًة الحتي تلبي
الفلســطيني للتعليم العالي في ظل ظروفه الســكانية 

  .واالجتماعية واالقتصادية تحت االحتالل اإلسرائيلي
تتبنى الجــامعــة نظــام المزاوجــة بين التعليم التقليــدي 
والتعليم اإللكتروني (المدمج) الذي يتجاوز حدود الزمان 

بجودة عـــاليـــة والمكـــان، ويوفر فرص التعليم والتعلم 
وتكلفة مالئمة، ويقوم على المقرر الدراســي المطبوع 
والمحاضــرات الصــفية واللقاءات واالمتحانات الوجاهية، 
لذاتي، ويوظف التكنولوجيا الحديثة  ومرتكزات التعلم ا
في العمليــة التعليميــة، وبخــاصـــــــة التعلم اإللكتروني 
بأدواته ووســــــائله كافة بأســــــلوب من التعليم المبرمج 

ـــدمـــة المتعلم وا ـــة لخ ـــدريبي ـــة والت ألنشــــــطـــة العملي
واســـتقالليته، ولتكون مكملة للقاءات الوجاهية ضـــمن 
ــأنظمــة التعليم التقليــدي  معــايير وشــــــروط االلتحــاق ب

 والحديث.
  

ولتحقيق هدفها في إيصال العلم والمعرفة إلى شرائح 
المجتمع كــافــة، فتحــت الجــامعــة األبواب أمــام الطلبــة 

يــة العــامــة الحــديثــة والقــديمــة حــاملي شــــــهــادة الثــانو
لاللتحاق بتخصــــــصــــــاتها، وراعت وجود عدد من المراكز 
العلمية والتدريبية المتخّصصة، التي تسهم في تعزيز 



 

المهــارات التكنولوجيــة، والحصــــــيلــة المعرفيــة للطلبــة 
ـــاء اإلنســـــــــان  بن ـــل  بي في ســــــ والمجتمع المحلي، 
الفلسطيني، وتمكينه من بناء مؤسساته الوطنية على 

س من الكفاءة والجدارة تؤهله لتجسيد حلمه بالحرية أس
  واالستقالل والعدالة.

  
  

   الرؤية:
جامعّي  يادة والتميز واإلبداع في مجاالت التعليم ال الر
المفتوح، وخدمة المجتمع، والبحث العلمّي، وترســــــيخ 
مكانتها القيادية في بناء مجتمع فلســـطيني قائم على 

  .العلم والمعرفة
  
  

   الرسالة:
إعــداد خريجين مؤهلين لتلبيــة حــاجــات المجتمع، قــادرين 

، ةواإلقليمي ةعلى المنافســة في ســوق العمل المحلي
واإلســــــهام الفاعل والمتميز في مجال البحث العلمّي، 

من خالل تقديم برامج  والبشـــــريةوبناء القدرات التقنية 
تعليميـة وتـدريبيـة وفق أفضـــــــل ممـارســـــــات التعليم 

ليم المدمج، وتعزيز بيئة البحث المفتوح وأســــــاليب التع
العلمّي في إطـــار من التفـــاعـــل المجتمعي والتعـــاون 
والشراكة وتبادل الخبرات مع األطراف المعنية كافة، مع 

  مراعاة أحدث معايير الجودة والتميز.
 



 

   تؤمن بها الجامعة:القيم التي 
لتحقيق رؤيــة الجــامعــة ورســـــــالتهــا وأهــدافهــا، تعمــل 

  ترسيخ اإليمان بالقيم اآلتية: الجامعة على تطبيق و
 الريادة والتميز. -
  االنتماء الوطنّي والقومّي. -
  ديمقراطية التعليم وتكافؤ الفرص. -
  الحرية األكاديمية والفكرية. -
  احترام األنظمة والقوانين. -
  الشراكة المجتمعية. -
  اإلدارة بالمشاركة. -
  اإليمان بدور المرأة الريادّي. -
  النزاهة والشفافية. -
 التنافسية. -

  
  

   لجامعة: االستراتيجية لهداف األ
 ة رفع مســــتوى تأهيل خريجي الجامعةمواصــــل .1

قدراتهم ومهاراتهم على المنافســـــــة  وتعزيز 
  . ةواإلقليمي ةفي سوق العمل المحليّ 

ـــة في االســــــتمرار  .2 تطوير البرامج التعليمي
وســـوق  ينها بما يتالَءم وحاجات التنميةوتحســـ

 التعليم المدمج وفق أفضل ممارساتالعمل، 
  والمستجدات العلمية والتكنولوجية.

تاج واإلبداع والتميز  .3 تعزيز البحث العلمّي واإلن
  وتشجيعه.



 
تعزيز التفاعل المجتمعي، وتعميق مضــــــامين  .4

  المسؤولية المجتمعية ضمن عمليات الجامعة.

مضــــاعفة الجهود لتنمية موارد الجامعة المالية  .5
ومواصلة وتحسينها من خالل تنويع مصادرها 

  رفع كفاءة اإلدارة المالية وفاعليتها للجامعة.

ـــدمـــات  .6 ـــة التعليم المفتوح والخ تحســــــين بيئ
  الطالبية تحسينًا يدعم جودة التعليم والتعّلم.

تحســــــين حجم الخــدمــات األكــاديميــة ونوعيتهــا  .7
  والتقنية المساندة للتعليم والتعّلم.

ع تعزيز ممارسات إدارة الجودة والتميز في جمي .8
ـــةالعمل ـــة واإلداري ـــاديمي ـــات األك ـــل  ي على ك

  المستويات في الجامعة.
  

        هيئات الجامعة:
 .مجلس األمناء 
 .مجلس الجامعة 
 ."مجلس رئاسة الجامعة "المصغر 
 .المجلس األكاديمي 
  واألقساممجالس الكليات. 
 .مجلس البحث العلمي 
 .مجلس التخطيط االستراتيجي 
 .مجلس الجودة 
 .مجلس اإلبداع والتميز 
 كلية الدراسات العليا. مجلس 
 .نقابة العاملين 
 مجلس اتحاد الطلبة القطري. 



 

    فروع الجامعة:
في إطار سعي الجامعة لالنتشار وتحقيق شعارها الذي 

ة في وطن، ووطن في جــامعــة"، جــامعــ"وهو حملتــه 
 إلكمال تحصيلهم بهاعلى االلتحاق  بةإلقبال الطلونظرًا 

إكمــال لكــل من يرغــب في  هــاالعلمي، وتســــــهيًال من
تهدف إلى  االحتالل التيعلى ســــياســــة  ورًداتعليمه، 
االنتقال من مدينة إلى  تجعلو أوصــــــال الوطن تقطيع

باب، افتتحت  هذه األســــــ أخرى مشــــــقة ومعاناة؛ لكل 
بحيث شــــملت ، اً واحد اً دراســــي اً ومركز اً فرع )18(الجامعة 

ــاطق في فلســــــطين، من  ــاطق كــل المن ضــــــمنهــا من
يســــــتهدفها االحتالل بالعزل والخنق والحصــــــار. وهذه 

  :على النحو المبين في الخريطة اآلتيةموزعة 
  

    



 

    :وتخصصاتها كليات الجامعة
 فيعدة كليات تقدم تخصصات  سبع تضم الجامعة

كما تقدم درجتي الماجســــــتير مســــــتوى البكالوريوس، 
  .دبلوم التأهيل التربويو

 ا:هوتخصصاتكليات الجامعة يأتي جدول يبين وفيما 
  

 درجة البكالوريوس
  التخصصات  الكلية

ـا  ــولــوجــيــ ــكــن كــلــيـــة الــت
  والعلوم التطبيقية

 أنظمة المعلومات الحاسوبية  
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
 العلوم 
 الرياضيات 
 (فرعي) تقنيات الويب 
 (فرعي) أمن المعلومات  

  والوقايةاإلنتاج النباتي    كلية الزراعة
 اإلنتاج الحيواني  

ـــة  ـــة الـــتـــنـــمـــي كـــلـــي
ـــــة  ـــــي ـــــمـــــاع االجـــــت

  واألسرية

 الخدمة االجتماعية 
 تنمية المجتمع المحلي 
 رعاية الطفل 
  ـــا النوع االجتمـــاعي وقضـــــــــاي

 التنمية

كلية العلوم اإلدارية 
  واالقتصادية

 إدارة األعمال  
 االقتصاد 
 المحاسبة 
  والمصرفية الماليةالعلوم 
 التسويق 
 اإلدارة الصحية  

الــــعــــلــــوم  كــــلــــيــــة
  التربوية

 مرحلة األساسية األولى ال 
 تعليم التربية اإلسالمية 
 تعليم االجتماعيات 



 

 ـــا مصـــــــــادر التعل م وتكنولوجي
 التعليم

 التربية الخاصة  

  كلية اآلداب

 اللغة العربية وآدابها 
 اللغة اإلنجليزية وآدابها 
 اللغة العبرية وآدابها 
 (فرعي) اللغة الفرنسية  

 اإلعالم الجديد   عالمكلية اإل
 العالقات العامة واإلعالن  

  
 التخصصات  الدبلوم

   دبلوم التأهيل التربوي 
 

  
كلية الدراســــــات

  التخصصات العليا

  
 ماجستير اللغة العربية وآدابها 
  ماجســــــتير اإلرشــــــاد النفســـــي

 والتربوي

  
  
  
  
  
  
  
  



 

    المنح والقروض واإلعفاءات:
وهي على  العديد من المنح لطالبها،جامعة التقدم 

 :النحو اآلتي
 

 :المنح الداخلية  
  الفلسطينية.لجامعات لمنحة الوزارة 
 .منحة المتفوقين 
 .منحة الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة 
 .منحة زوجات الشهداء وأبنائهم 
 .منحة مرضى الثالسيميا والهيموفيليا 
 .منحة صندوق الطالب المحتاج 
 الجامعة.بخوة الملتحقين اُأل  بةمنحة الطل 
 الجامعة.باألزواج الملتحقين  منحة الطلبة 
 موظفي الجامعة.وأزواج أبناء  ةمنح 

 
: يتوجب على الطلبة الراغبين باالســــتفادة من مالحظة

ـــة اســــــت ـــةهـــذه المنح تعبئ ـــان المســــــح االجتمـــاعي  ب
اإللكتروني، وذلك من خالل حساب الطالب على البوابة 

  األكاديمية.
 

 :المنح الخارجية 
  القطرية الدائمة لدعم القدس.منحة اللجنة 
 .منحة الجمعية الخيرية المتحدة لألراضي المقدسة 
 .منحة مؤسسة التعاون البلجيكية 
 .منحة جمعية النداء الموحد 



 

  

 :المنح المشتركة  
 .منحة تأهيل األسرى والمحررين  

  

  األنشطة الطالبية
تقدم الجامعة من خالل عمادة شؤون الطلبة العديد من 

الرياضــــية، والثقافية، والفنية، واالجتماعية، األنشــــطة 
والعلمية، وغيرها، وتراعي في هذه األنشـــطة الجوانب 
ية واألخالقية التي تحتضــــــن الطالب  المعرفية والفكر

 األنشــــطةجميع لضــــمان المشــــاركة الفعلية والفعالة ل
ما يتفق مع رغبات  كاملة، ب ية المت لتحقيق الشــــــخصــــــ

هم بحســـــــب إمكــانــاتهم واهتمــامــات هموقــدراتالطلبــة 
 ،التي تؤهلهم لالندماج في الحياة بكل جوانبها المتاحة

 والبحث عن دور مهم في التنمية والتطوير.
 

 
 
 
 
  
  
  

   



 

  رعاية الطلبة ذوي اإلعاقة 
ذوي  توفر الجــامعــة المســــــتلزمــات التي تكفــل للطلبــة

اإلعاقة ممارسة حياتهم الطبيعية للقيام بواجباتهم دون 
شــعور بالتمييز، وضــمن مبدأ التكافل المجتمعي، حيث 

اإلعــاقــة حســـــــب نظــام القبول في  الطلبــة ذووقبــل يُ 
الجــامعــة أســــــوة ببقيــة المتقــدمين بطلبــات االلتحــاق، 

شــــــؤون الطلبــة في الفرع التعليمي،  ويقوم قســــــم
بإرشـــاد الطالب من ذوي  ،يلبالتعاون مع قســـم التســـج

اإلعاقة الختيار التخصــــــص المناســــــب له ولوضــــــعه، 
على ومحاولة التعرف  ،ومشاركته الرأي في هذا المجال

ريع في تقديم المعلومات ــــــــإضــافة إلى التســميوله، 
الخاصة بهم ومساعدتهم في اختيار مقرراتهم الفصلية 
 حسب الخطة الدراسية الخاصة بكل منهم، مع العلم أن

ـــأن  ـــامعـــة وفرت لطلبتهـــا ب ـــة  يســــــجلواالج عبر البواب
ســواء أكان ذلك داخل  ،فيه هماألكاديمية في أي مكان 

على الطالب  ذلك من تســــــهيلل لماالجامعة أم خارجها، 
التي  جوانــبكثير من األمور والمن ذوي اإلعــاقــة في 

  كانت تشكل عائقًا له.
 وتوفر الجامعة سلسلة من التسهيالت للطلبة من ذوي

، والقروض، والمســـــــاعــدات المــاليــة ،اإلعــاقــة كــالمنح
لى أقراص التي تكون مســــجلة ع والمقررات الدراســــية

يســــــتفــاد منهــا من خالل مختبر الوســـــــائط و مــدمجــة
ـــــــــــالتعليمية، وفرز موظفين وأحيانًا مشـــــ رفين للقيام ـ

وجه عام أثناء االمتحانات، بعملية القراءة والكتابة لهم ب
للمكفوفين حاسوب  ختبراتتوفير خمسة مإضافة إلى 



 

مل على أجهزة حواســــــيب مجهزة ببرامج خاصــــــة تتشــــــ
نامج  )، ومســـــــاطر بريل لتمكين JAWSبالمكفوفين (بر

المكفوفين من قراءة النصـــوص الظاهرة على شـــاشـــة 
  الحاسوب.

من خالل أبنيتها الحديثة إلى توفير كل وسعت الجامعة  
ن م دوما يلزم ذوي اإلعاقة لتســهيل تنقالتهم وتحركاته

 ،المس بمشــــــاعرهم وإنســــــانيتهم من حيث المداخل
واألماكن الخاصــــة بهم، والمصــــاعد الكهربائية، ودورات 

  المياه.
  

   متابعة شكاوى الطلبة واقتراحاتهم
من منطلق الشــفافية في تقديم الخدمات للطلبة 

تجاه هذه الخدمات، وما  رضــــــاهموالوقوف على درجة 
قد يواجههم من معوقات أو مشــكالت، حرصــت عمادة 
شــــؤون الطلبة على توفير خدمة تقديم الشــــكوى في 

ية، بحيث والم األكاديمية واإلدارية اتمجاالت الخدم ال
عبر البوابة األكاديمية  يتســـــنى للطالب تقديم شـــــكواه

 جراءات الجودة،إلوجد، ضــمن آليات محددة تخضــع أينما 
تنتهي بإفادة الطالب بالمعلومة المتكاملة، أو تحقيق و

  مطلبه إذا كان ذلك حقًا من حقوقه.

    العمل التطوعي
ــاًء على قرار دأبــت جــامعــة القــدس المفتوحــة،  بن

)، المنعقــدة 365مجلس الجــامعــة في جلســــــتــه رقم (
اعتمــاد (العمــل التطوعي) م، على 14/06/2010بتــاريخ 



 

إذ يطلب من كل طالب أن  الب،الطمتطلبًا إجباريًا لتخرج 
مجتمعي تطوعي ) ســــــاعة عمل 50ينفذ ما مجموعه (

خالل فترة وجوده في الجامعة، ضــــــمن آليات وإجراءات 
يبدأ تنفيذ و، هوضـــــعت لتنفيذ الســـــاعات المطلوبة من

بفصــــــله الجامعي  التحاق الطالبلحظة هذه الســــــاعات 
ثم تـــدخـــل هـــذه ، هتخرجـــتنتهي في فصــــــــل و األول

إلى ملف الطالب لدى عمادة القبول  اً دوري الســــــاعات
رف على هذا النشــاط ــــــــوالتســجيل واالمتحانات، وتشــ

وتديره عمادة شـــــؤون الطلبة من خالل أقســـــامها في 
 فروع الجامعة التعليمية.

  

  

 

 

 

 

  

 مســارين:العمل التطوعي في هذا تطبيق  تيويأ
أولهما تقديم خدمات تطوعية بالتعاون والتنســــــيق مع 

طاعاتها العامة واألهلية، مؤسسات المجتمع المحلي بق
التكــافــل والتكــامــل معهــا،  منهــا في تحقيق اً إســــــهــامــ
لمبدأ التفاعل اإليجابي بين المواطنين والبيئة  اً وتحقيق

يضمن السعي لتقديم خدمات مميزة  المجتمعية، وبما



 
تقديم خدمات فالمســـــار اآلخر ي. أما ذات طابع إنســـــان

وأنشــــطة تطوعية داخل أروقة الجامعة كالمشــــاركة في 
ـــات،  ـــان ـــدوات والمهرج حمالت التبرع والمؤتمرات والن

كالزراعة  ية البيئة  لدم، وقطف الزيتون، وحمالت حما با
 ةفردي صورةبهذه النشاطات وتنفذ  ، وغيرها.والتشجير
إجراء تقويمي  ضــــمنو، محددةخالل حمالت  ةأو جماعي

 عمل تطوعيشكل ساعات ينعكس على  ،ألداء الطالب
طالب الموظف ومن هو على رأس . ويحق للمحتســــــبة

ث يعمل، حيأن ينفذ ســــــاعات العمل التطوعي  عمله
خارج عمله الرســـمي، وأن  اً شـــرط أن تكون عمًال إضـــافي

بالتنســيق مع  ، وذلكفي مجال مغاير لمجال عملهتكون 
  مؤسسته.

 

     ابعة الخريجينخدمات مت
تتميز الجامعة بتقديم خدمات متابعة لخريجيها أثناء 

من خالل إنشـــــــاء قســــــم  ،دراســــــتهم وبعــد تخرجهم
متخصــص لمتابعة الخريجين في عمادة شــؤون الطلبة، 
ــاء جســــــور الثقــة والتعــاون بين خريجي  يهــدف إلى بن

رؤيــة ويجســـــــد الجــامعــة وقطــاعــات العمــل المختلفــة، 
تماعية بشــــــكل المســــــؤولية االجالجامعة ودورها في 

عملي. برمـــو حقيقي  ـــاقـــأ من االتف ـــد  لعـــدي ات ت ا
راكات مع مؤسسات المجتمع المحلي من أجل ــــــــوالش

زيـــادة القـــدرة على تحـــديـــد متطلبـــات ســــــوق العمـــل 
ضــــــمن عملية الربط بين احتياجات الســــــوق  اواحتياجاته

  وقدرات الخريجين التنافسية. 



 
لجامعة على وتقوم خدمات متابعة الخريجين في ا

توفير العديد من فرص العمل الدائمة والجزئية، وفرص 
المؤســــســــات الحكومية التدريب للخريجين في مختلف 

ســـلســـلة من أيام التوظيف، وتنظيم  والخاصـــة، وعقد
العــديــد من الــدورات التــدريبيــة التــأهيليــة والــدورات 

نظام لكترونية وفر للخريجين بوابة إاخصصة. كما يتوالمت
بهم يســـــمى بوابة "خريجو الجامعة"  محوســـــب خاص

تتضـــمن إعالنات يومية عن فرص العمل المتاحة هذه و
، وســـــلســـــلة من الدورات ةفي الســـــوق الفلســـــطيني

، وغير للدراســـــات العليا اً التدريبية المتخصـــــصـــــة، ومنح
  .ذلك
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