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ــًا مـــن احتياجـــات  بـــدأ التفكيـــر فـــي إنشـــاء الجامعـــة عـــام 1975م انطالقـ
األمنيـــة  ظروفـــه  ظـــل  فـــي  العالـــي  للتعليـــم  الفلســـطيني  الشـــعب 

االحتـــالل. تحـــت  واالقتصاديـــة  واالجتماعيـــة  والســـكانية 

طلبـــت منظمـــة اليونســـكو مـــن منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية إعـــداد 
 1980 عـــام  1976م، وفـــي  عـــام  الجامعـــة  جـــدوى لمشـــروع  دراســـة 
ــر الفلســـطينية التـــي أقـــرت  عرضـــت هـــذه الدراســـة علـــى منظمـــة التحريـ
إنشـــاء هـــذه الجامعـــة، وأقرهـــا المؤتمـــر العـــام لليونســـكو فـــي العـــام 

ثـــم أقرهـــا المجلـــس الوطنـــي الفلســـطيني. 1981م، 

تمتلـــك الجامعـــة أضخـــم وأوســـع شـــبكة تكنولوجيـــا فـــي فلســـطين تربـــط 
شـــطري الوطـــن فـــي الضفـــة الغربيـــة وقطـــاع غـــزة.

تأســـس مركـــز تكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصـــاالت عـــام 1998، ويعـــّد 
ــل  ــع المحلـــي، إذ يعمـ ــة والمجتمـ ــدم الجامعـ ــز التـــي تخـ ــم المراكـ ــن أهـ مـ
فيـــه )100( مـــن المهندســـين والفنييـــن والخبـــراء فـــي مجـــال التكنولوجيـــا.  

فـــي العـــام 2008 قـــررت الجامعـــة تبنـــي نظـــام التعليـــم المدمـــج، وهـــو 
تعليـــم عصـــري متطـــور يجمـــع بيـــن اللقـــاءات الوجاهيـــة والمحاضـــرات 

اإللكترونيـــة.

بدأت الجامعة عملها في فلسطين في العام 1991م.
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المنتشـــرة  الجامعـــة  مقاعـــد  علـــى  يـــدرس 
فـــي ربـــوع الوطـــن حوالـــي )50( ألـــف طالـــب 
وطالبـــة يمثلـــون شـــرائح المجتمـــع وفئـــات 
عـــدد  ربـــع  نحـــو  ويشـــكلون  كافـــة،  الطلبـــة 

طلبـــة التعليـــم العالـــي فـــي فلســـطين.

تمتلـــك الجامعـــة )18( موقعـــًا تعليميـــًا، تمتـــد 
مـــن رفـــح جنوبـــًا حتـــى جنيـــن شـــمااًل. 

رت الجامعـــة بنيتهـــا التحتيـــة مـــن خـــالل  طـــوَّ
احتياجـــات  تناســـب  مملوكـــة  أبنيـــة  توفيـــر 
الطلبـــة ومتطلبـــات تنفيـــذ العمليـــة التعليميـــة 

التعلميـــة بفاعليـــة وأثـــر كبيريـــن.

للجامعـــة )10( مبـــاٍن مملوكـــة فـــي الضفـــة 
 )7( بنـــاء  الســـتكمال  جـــاٍر  والعمـــل  وغـــزة، 

مبـــاٍن أخـــرى. 

أســـير   )3000( يفـــوق  مـــا  الجامعـــة  خرجـــت 
محـــرر أو داخـــل الســـجون االحتالليـــة، وأكثـــر 
اإلعاقـــة  ذوي  مـــن  طالـــب   )500( مـــن 

ومســـتوياتها. بأنواعهـــا 

تضـــم الجامعـــة ســـبع كليـــات أحدثهـــا كليـــة 
درجـــة  فـــي  تخصصـــًا   )37( تقـــدم  اإلعـــالم، 
الدراســـات  كليـــة  تضـــم  البكالوريـــوس، كمـــا 

التـــي تطـــرح )11( تخصصـــًا. العليـــا 

ــة  ــًا وطالبـ ــة )138,642( طالبـ خرجـــت الجامعـ
منـــذ الفـــوج األول فـــي العـــام 1997م، حتـــى 

نهايـــة العـــام الدراســـي 2020/2019.

50,000
 طالب وطالبة

18
موقعًا تعليميًا

10
مباٍن مملوكة

7
كليات

138,642
خريـــــــــجًا

3000
أسير محرر خريج

إضاءات على الجامعة 
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نظام التعليم المدمج 

يقوم هذا التعليم على:

مرتكزات التعلم الذاتي واستقاللية المتعلم.	 

والوســـائط 	  اإللكترونـــي،  والتعلـــم  التعليـــم  ووســـائل  التقنيـــات  اســـتثمار 
المقـــرر. الكتـــاب  إلـــى  إضافـــة  الحديثـــة،  االتصـــال  ووســـائل  المســـاندة، 

توفيـــر نمـــط تعليمـــي متميـــز للمتعلـــم، يتســـم بمرونتـــه وحداثتـــه، وقدرتـــه علـــى 	 
إحـــداث التأثيـــر والتفاعـــل المطلوبيـــن فـــي إنجـــاح العمليـــة التعليميـــة.

تعزيـــز بيئـــة البحـــث العلمـــّي فـــي إطـــار مـــن التفاعـــل المجتمعـــي والتعـــاون 	 
ـــرات مـــع األطـــراف المعنيـــة كافـــة، مـــع مراعـــاة أحـــدث  ـــادل الخب والشـــراكة وتب

ــز. ــر الجـــودة والتميـ معاييـ

يوفـــر فـــرص التعليـــم والتعلـــم بجـــودة عاليـــة وتكلفـــة مالئمـــة، ويقـــوم علـــى 	 
المقـــرر الدراســـي المطبـــوع والمحاضـــرات الصفيـــة واللقـــاءات واالمتحانـــات 
الوجاهيـــة، ومرتكـــزات التعلـــم الذاتـــي، ويوظـــف التكنولوجيـــا الحديثـــة فـــي 
العمليـــة التعليميـــة، وبخاصـــة التعلـــم اإللكترونـــي بأدواتـــه ووســـائله كافـــة.
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المنح والقروض واإلعفاءات:

تقدم الجامعة العديد من المنح لطالبها، وهي على النحو اآلتي:

أواًل: المنح الداخلية:

منحة الوزارة للجامعات الفلسطينية.. 1
منحة المتفوقين.. 2
منحة الطلبة ذوي اإلعاقة.. 3
منحة زوجات الشهداء وأبنائهم.. 4
منحة مرضى الثالسيميا والهيموفيليا.. 5
منحة صندوق الطالب المحتاج.. 6
منحة الطلبة األخوة الملتحقين بالجامعة.. 7
منحة الطلبة األزواج الملتحقين بالجامعة.. 8
منحة أبناء وأزواج موظفي الجامعة.. 9

*مالحظـــة: يجـــب علـــى الطلبـــة الراغبيـــن فـــي االســـتفادة مـــن هـــذه المنـــح تعبئـــة اســـتبانة 
البوابـــة  علـــى  الطالـــب  حســـاب  خـــالل  مـــن  وذلـــك  اإللكترونـــي،  االجتماعـــي  المســـح 

األكاديميـــة.

ثانيًا: المنح الخارجية:

منحة اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس.. 1
منحة الجمعية الخيرية المتحدة لألراضي المقدسة.. 2
منحة مجموعة االتصاالت للتنمية المجتمعية.. 3

ثالثًا: المنح المشتركة:

منحة تأهيل األسرى والمحررين.	 
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مختبرات الحاسوب للمكفوفين: 

افتتحـــت الجامعـــة )5( مختبـــرات حاســـوب خاصـــة بالمكفوفيـــن فـــي فـــروع 	 
الجامعـــة )رام اللـــه والبيـــرة، الخليـــل، نابلـــس، جنيـــن، غـــزة(، باإلضافـــة إلـــى إنشـــاء 
وحدتـــي حاســـوب للمكفوفيـــن فـــي فرعـــي دورا ويطـــا. وتوفـــر هـــذه المختبـــرات 
الحـــد األدنـــى للطلبـــة مـــن هـــذه الفئـــة، علمـــًا بـــأن العمـــل جـــار لتوفيـــر مختبـــرات 

للمكفوفيـــن فـــي فـــروع الجامعـــة كافـــة.

تضـــم هـــذه المختبـــرات أجهـــزة حواســـيب مجهـــزة ببرامـــج خاصـــة لـــذوي اإلعاقـــة 	 
بصريـــًا )برنامـــج JAWS(، ومســـاطر برايـــل؛ لتمكينهـــم مـــن قـــراءة النصـــوص 
الظاهـــرة علـــى شاشـــة الحاســـوب، وأيضـــًا طابعـــة برايـــل لطباعـــة مـــا يحتاجونـــه 

مـــن وثائـــق. 

للطلبـــة ذوي 	  حاســـوبية  دورات  إقامـــة  علـــى  المكفوفيـــن  ويعمـــل مختبـــر 
البصريـــة. اإلعاقـــة 

اســـتطاعت هـــذه المختبـــرات أن توفـــر أكثـــر مـــن )900( كتـــاب مطبـــوع بلغـــة 	 
برايـــل، إضافـــة إلـــى عقـــد أكثـــر مـــن )50( دورة تدريبيـــة للمكفوفيـــن مـــن أبنـــاء 

ــع الفلســـطيني. المجتمـ

5



6

فروع الجامعة:

فـــي إطـــار ســـعي الجامعـــة لالنتشـــار وتحقيـــق شـــعارها الـــذي حملتـــه، وهـــو “جامعـــة 
فـــي وطـــن ووطـــن فـــي جامعـــة”، ونظـــرًا إلقبـــال الطلبـــة علـــى االلتحـــاق بهـــا 
إلكمـــال تحصيلهـــم العلمـــي، وتســـهياًل منهـــا لـــكل مـــن يرغـــب فـــي إكمـــال تعليمـــه، 
ــال الوطـــن وتجعـــل  ــع أوصـ ــة االحتـــالل التـــي تهـــدف إلـــى تقطيـ وردًا علـــى سياسـ
االنتقـــال مـــن مدينـــة إلـــى أخـــرى مشـــقة ومعانـــاة؛ لـــكل هـــذه األســـباب، افتتحـــت 

الجامعـــة )18( فرعـــًا، بحيـــث تشـــمل كل المناطـــق فـــي فلســـطين.
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 فـــــ�وع الجــــامعـــــــــة

ف�ع القدس - العي���ة
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�ام اهلل - اإلرسـال 

الخليل - أبو كتيلة 

02-2964570

02-2225531

02-2964571/2/3/4

02-2229577

08-2641700

+9626 5513460

08-2641701/2

+9626 5522561

مكا�ب رئاسة الجامعة

غــزة - تـل الهوى

عـــّمــــــــــــــــــان

 فـــــ�وع الجــــامعـــــــــة

8

السطر الغربي – جوار مدينة حمد

08-2624502
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نبذة عن تخصصات الجامعة في درجة البكالوريوس:

أواًل: كلية العلوم التربوية

1- اإلرشاد والصحة النفسية

يهـــدف تخصـــص “اإلرشـــاد والصحـــة النفســـية”، الـــذي ُيعـــّد األول مـــن نوعـــه علـــى 
ـــة  ـــى إعـــداد كـــوادر بشـــرية متخصصـــة ومؤهل مســـتوى الجامعـــات الفلســـطينية، إل
“أخصائـــي ومرشـــد” للعمـــل بكفـــاءة عاليـــة فـــي الحقـــل النفســـي واإلرشـــادي فـــي 
المـــدارس والجمعيـــات ومؤسســـات المجتمـــع المدنـــي... إلـــخ، وذلـــك مـــن خـــالل 
امتالكهـــم الكفايـــات المعرفيـــة والمهنيـــة والتقنيـــة، واالســـتراتيجيات اإلرشـــادية 
ــة  ــات العمليـ ــات والممارسـ ــر والتشـــخيص، والتطبيقـ ــارات التفكيـ ــة، ومهـ والعالجيـ
فـــي المـــدارس والجمعيـــات والمصحـــات والمراكـــز المعنيـــة. يأتـــي هـــذا التخصـــص 
اســـتجابة الحتياجـــات ســـوق العمـــل الفلســـطينية والعربيـــة، والتحـــوالت الرائـــدة فـــي 
ــات  ــورات والتوجهـ ــية، والتطـ ــة النفسـ ــاد والصحـ ــم واإلرشـ ــة والتعليـ ــن التربيـ مياديـ
التربويـــة والنفســـية واإلرشـــادية المعاصـــرة التـــي يراعيهـــا تخصـــص اإلرشـــاد والصحـــة 
النفســـية، والخبـــرات والمهـــارات التـــي يكتســـبها الطالـــب مـــن جوانبـــه النظريـــة 

والتطبيقيـــة.
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2- مصادر التعلم وتكنولوجيا التعليم

ــات  ــتوى الجامعـ ــه علـــى مسـ ــن نوعـ ــّد األول مـ ــذا التخصـــص، الـــذي ُيعـ يهـــدف هـ
الفلســـطينية، إلـــى إعـــداد كـــوادر متخصصـــة ومؤهلـــة فـــي مجـــال مصـــادر التعلـــم 
وتكنولوجيـــا التعليـــم، مـــن معلمـــي المباحـــث التقنيـــة والمهنيـــة مثـــل التكنولوجيـــا 
وأخصائـــي تكنولوجيـــا تعليـــم، ومســـؤول لمصـــادر التعلـــم والتكنولوجيـــا، ومصمـــم 
تعليمـــي للكتـــب والمـــواد التعليميـــة العاديـــة والرقميـــة فـــي المدارس والمؤسســـات 
التربويـــة والتعليميـــة، وليكونـــوا أيضـــًا قادريـــن علـــى العمـــل فـــي ميـــدان التربيـــة 
والتعليـــم بكفـــاءة عاليـــة، مـــن خـــالل امتالكهـــم الكفايـــات التخصصيـــة والمهنيـــة، 
المدرســـي  والمجتمـــع  البيئـــة  خدمـــة  وكفايـــات  المســـتمرة،  التنميـــة  وكفايـــات 
والمحلـــي. ويأتـــي هـــذا التخصـــص اســـتجابة الحتياجـــات ســـوق العمـــل الفلســـطينية 
التعليـــم،  فـــي  التكنولوجيـــا  بتوظيـــف  المتزايـــد  االهتمـــام  ظـــل  فـــي  والعربيـــة 
والتحـــوالت الرائـــدة فـــي التربيـــة والتعليـــم، ومصـــادر التعلـــم، والتصميـــم التعليمـــي.

3- التربية الخاصة

يهتـــم هـــذا التخصـــص بتخريـــج معلميـــن وأخصائييـــن فـــي التربيـــة الخاصـــة؛ للعمـــل 
مـــع األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة، وتقديـــم ٔافضـــل الممارســـات التربويـــة والمهنيـــة 
للعمـــل  قـــادرًا ومؤهـــاًل  الخريـــج  وليكـــون  اإلعاقـــة،  لألشـــخاص ذوي  والبحثيـــة 
بوصفـــه معلمـــًا ٔاو متخصصـــًا ٔاو مستشـــارًا ٔاو مشـــرفًا ٔاو مرشـــدًا ٔاو متخصصـــًا 
فـــي التأهيـــل المهنـــي لألشـــخاص ذوي االحتياجـــات الخاصـــة فـــي المؤسســـات 
والمـــدارس الحكوميـــة والخاصـــة ومـــدارس وكالـــة الغـــوث الدوليـــة، والمنظمـــات 
التدخـــل المبكـــر، والمستشـــفيات، ومراكـــز رعايـــة  الخيريـــة، ومراكـــز  والجمعيـــات 
الكبـــار، وذلـــك مـــن خـــالل امتالكهـــم الكفايـــات التخصصيـــة والمهنيـــة والبحثيـــة. 
وتوفـــر الجامعـــة أعضـــاء هيئـــة تدريـــس متخصصيـــن ومؤهليـــن ومـــن ذوي الخبـــرة 
فـــي مجـــال التربيـــة الخاصـــة، وتوظـــف التكنولوجيـــا واســـتراتيجيات التعليـــم والتعلـــم 

المعاصـــرة فـــي تدريـــس الطلبـــة وتدريبهـــم. 
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4- المرحلة األساسية األولى

ــادر علـــى اإلســـهام  ــذا التخصـــص إلـــى إعـــداد معلـــم نوعـــي كـــفء، وقـ يهـــدف هـ
بـــدور إيجابـــي وبّنـــاء فـــي التربيـــة والتعليـــم وفـــق أســـاليب حديثـــة ناجعـــة وباســـتخدام 
التقنيـــة المتطـــورة، وذلـــك للخـــروج بمعلـــم متميـــز فـــي مجـــال تخصصـــه لصفـــوف 
أكاديميـــًا  ُمعـــدًا  وليكـــون  األساســـي،   )4-1( مـــن  األولـــى  األساســـية  المرحلـــة 
ـــًا، قـــادرًا علـــى الرقـــي بالعمليـــة التعليميـــة التعلميـــة إلـــى مـــا يجـــب أن تكـــون  ومهني
ــة، وتوظيـــف  ــة والبحثيـ ــة والمهنيـ ــات التخصصيـ ــالك الكفايـ ــالل امتـ ــن خـ ــه، مـ عليـ
النظريـــات التربويـــة الحديثـــة فـــي التدريـــس، والتوفيـــق بيـــن النظريـــة والتطبيـــق، 
وإجـــراء البحـــوث التطبيقيـــة واإلجرائيـــة إليجـــاد حلـــول للمشـــكالت والتحديـــات التـــي 

تواجـــه عناصـــر العمليـــة التعليميـــة التعلميـــة كافـــة.

5- تعليم االجتماعيات

ُيعـــّد تخصـــص تعليـــم االجتماعيـــات أحـــد األقســـام الرئيســـة فـــي كليـــة العلـــوم 
التربويـــة، وهـــو القســـم الوحيـــد فـــي فلســـطين الـــذي يدمـــج بيـــن التاريـــخ والجغرافيـــا 
ــية التـــي  ــاالت التربويـــة والنفسـ ــى المجـ ــة إلـ ــاع والسياســـة، إضافـ ــي االجتمـ وعلمـ
تســـتوجبها العمليـــة التعليميـــة التعلميـــة. ويهـــدف إلـــى إعـــداد كـــوادر متخصصـــة 
التربيـــة والتعليـــم لتدريـــس االجتماعيـــات  ومؤهلـــة للعمـــل والتميـــز فـــي حقـــل 
للمرحلـــة األساســـية بالدرجـــة األولـــى، والعمـــل فـــي المؤسســـات والمراكـــز غيـــر 
التكنولوجيـــا  وتوظيـــف  االجتماعيـــات،  وتعليـــم  بالتاريـــخ  المهتمـــة  الحكوميـــة 
واســـتراتيجيات التعليـــم والتعلـــم المعاصـــرة فـــي تدريـــس الطلبـــة وتدريبهـــم. ويمتـــاز 
الخريـــج بعـــدم حاجتـــه إلـــى دبلـــوم التأهيـــل التربـــوي لممارســـة مهنـــة التدريـــس، 

وذلـــك المتالكـــه المعـــارف والمهـــارات التربويـــة الكافيـــة لهـــذه المهنـــة.
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6- تعليم التربية اإلسالمية

يعنـــى هـــذا التخصـــص بإعـــداد كـــوادر متخصصـــة ومؤهلـــة فـــي مجـــال التربيـــة 
اإلســـالمية، للعمـــل معلمـــًا لمباحـــث التربيـــة اإلســـالمية فـــي المـــدارس األساســـية، 
وواعظـــًا فـــي وزارة األوقـــاف، وإمامـــًا وخطيبـــًا للمســـاجد، ومدرســـًا فـــي دور 
ــًا  ــذا التخصـــص أيضـ ــي هـ ــد. وعنـ ــالوة والتجويـ ــكام التـ ــم ألحـ ــرآن الكريـ ــظ القـ تحفيـ
ــم  ــد الطالـــب بالمفاهيـ ــة، وتزويـ ــات العمليـ ــة والتدريبـ ــن األســـس النظريـ ــزج بيـ بالمـ
ــم  ــخصية معلـ ــاء شـ ــدف بنـ ــة، بهـ ــة المدربـ ــرات العلميـ ــبة والخبـ ــالمية المناسـ اإلسـ
التربيـــة اإلســـالمية الـــذي يؤمـــل منـــه أن يكـــون نموذجـــًا للشـــخصية اإلســـالمية 
المنشـــودة. ويمتـــاز الخريـــج بعـــدم حاجتـــه إلـــى دبلـــوم التأهيـــل التربـــوي لممارســـة 
ــارات التربويـــة الكافيـــة لهـــذه  مهنـــة التدريـــس، وذلـــك المتالكـــه المعـــارف والمهـ

ــة. المهنـ
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ثانيًا: كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية

1- علوم التأمين

يهـــدف هـــذا التخصـــص إلـــى تطويـــر مهـــارات الكـــوادر التأمينيـــة الحاليـــة والمســـتقبلية، 
والمســـاهمة فـــي إعـــداد خريجيـــن متميزيـــن قادريـــن علـــى العمـــل فـــي مؤسســـات 
التأميـــن المحليـــة واإلقليميـــة. ويســـاعد علـــى تعزيـــز قـــدرات الكـــوادر التأمينيـــة فـــي 
مجـــال تســـويق التأميـــن والترويـــج للخدمـــات التأمينيـــة، وإثـــراء المعرفـــة والمســـاهمة 
فـــي التنميـــة الشـــاملة مـــن خـــالل إجـــراء البحـــوث العلميـــة والميدانيـــة للمشـــكالت 
التـــي تواجـــه قطـــاع التأميـــن، وإكســـاب الكـــوادر التأمينيـــة مهـــارات تحديـــد مســـتوى 

المخاطـــر واالحتســـاب العـــادل ألقســـاط التأميـــن.

2- اإلدارة السياحية التطبيقية

نـــه مـــن العمـــل  يهـــدف هـــذا التخصـــص إلـــى إعـــداد الطالـــب/ة إعـــدادًا مناســـبًا يمكِّ
فـــي القطاعـــات المختلفـــة أو البـــدء فـــي مشـــروعه الخـــاص، بحيـــث يكـــون قـــادرًا علـــى 
زيـــادة المحتـــوى المعرفـــي للعامليـــن فـــي القطـــاع الســـياحي الرســـمي والخـــاص، 
بمـــا يســـاعدهم فـــي عمليـــات التخطيـــط الســـليم والتطويـــر الـــالزم، ويتـــالءم مـــع 
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ــن فـــي  ــن الراغبيـ ــد الريادييـ ــل، وتزويـ ــذا الحقـ ــوزارة فـــي النهـــوض بهـ ــتراتيجية الـ اسـ
ــا.  ــاريعهم وإدارتهـ ــاء مشـ ــة إلنشـ ــة الالزمـ ــياحي بالمعرفـ الدخـــول إلـــى الحقـــل السـ
ــًا،  ــًا وعمليـ ــا يهـــدف إلـــى رفـــد القطـــاع الســـياحي بمتخصصيـــن مؤهليـــن علميـ كمـ
خريجـــي  وعـــي  لتعزيـــز  القطـــاع،  بهـــذا  النهـــوض  عمليـــة  نجـــاح  فـــي  يســـاهمون 
التخصـــص بالروايـــة التاريخيـــة والثقافيـــة والتراثيـــة الفلســـطينية الفريـــدة؛ لمواجهـــة 

الروايـــة األخـــرى التـــي تحـــاول ســـرقة التـــراث وتزويـــر التاريـــخ.

3- إدارة األعمال

يهـــدف هـــذا التخصـــص إلـــى تعريـــف الطالـــب بمنظمـــات األعمـــال وخصائصهـــا 
ــه  ــإدارة، مـــن تخطيـــط وتنظيـــم وتوجيـ ــة لـ ــة الوظائـــف العامـ ــا، ودراسـ ووظائفهـ
وقيـــادة وتنســـيق ورقابـــة، وذلـــك مـــن خـــالل وظائـــف منظمـــات األعمـــال المختلفـــة 
)الوظيفـــة التســـويقية، والوظيفـــة الماليـــة، واإلنتـــاج والعمليـــات، والقـــوى البشـــرية، 
ــور فـــي  ــرارات، يتطـ ــاذ القـ ــام متكامـــل التخـ ــر نظـ ــا(، عبـ ــر، وغيرهـ والبحـــث والتطويـ
ـــه مـــن التأثيـــر فـــي تطـــوره داخليـــًا  بيئـــة ديناميكيـــة ويســـتعمل نظـــام معلومـــات يمكنِّ

وخارجيـــًا.

4- االقتصاد

يهـــدف هـــذا التخصـــص إلـــى تعريـــف الطالـــب بعلـــم االقتصـــاد مـــن حيـــث العـــرض 
ــكار، وتعظيـــم  ــة االحتـ ــوازن الســـوق فـــي حالـ ــة، وتـ ــات المختلفـ والطلـــب، والمرونـ
المنفعـــة وأثـــر اإلحـــالل وأثـــر الدخـــل والمرونـــات، ونظريـــة اإلنتـــاج والتكاليف. ويهدف 
أيضـــًا إلـــى تعريـــف المشـــكالت االقتصاديـــة والنقديـــة المعاصـــرة، ومناقشـــة ماهيـــة 
النقـــود، ووظائفهـــا، وتغيـــر قيمتهـــا، ونظريـــات التـــداول االقتصـــادي الحديـــث، 
والتعـــّرف إلـــى خصائـــص وأهميـــة نظريـــات االقتصـــاد اإلســـالمي، وإلـــى مفهـــوم 
وبنيـــة  القياســـية  االقتصاديـــة  النمـــاذج  الزراعـــي، ودراســـة  االقتصـــاد  ونظريـــات 
القطـــاع الصناعـــي ومحدداتـــه، وتحليـــل النظـــام النقـــدي الدولـــي، والتجـــارة الدوليـــة، 
االقتصـــادي،  والتخطيـــط  االقتصـــادي،  والتكامـــل  الناميـــة،  الـــدول  ومشـــكالت 
وخصائـــص ومقومـــات التخطيـــط االقتصـــادي الناجـــح، والتـــوازن فـــي ســـوق العمـــل 

فـــي ظـــل المنافســـة الكاملـــة واحتـــكار البيـــع.
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5- المحاسبة

نـــه مـــن العمـــل،  يهـــدف هـــذا التخصـــص إلـــى إعـــداد الطالـــب/ة إعـــدادًا مناســـبًا يمكِّ
بحيـــث يكـــون قـــادرًا علـــى اإللمـــام بالمبـــادئ المحاســـبية المتبعـــة فـــي إعـــداد التقاريـــر 
الماليـــة، مـــع التركيـــز علـــى أهميـــة المحاســـبة لمســـاعدة اإلدارة فـــي التخطيـــط 
والرقابـــة واتخـــاذ القـــرارات، وتعريـــف المعاييـــر المحاســـبية المتعـــارف عليهـــا إلعـــداد 
القوائـــم الماليـــة األساســـية وإعـــداد حســـاب التكاليـــف، مـــع دراســـة وتحليـــل عناصـــر 
التكاليـــف بغـــرض تحديـــد تكلفـــة الوحـــدة مـــن المنتـــج النهائـــي »ســـلعة أو خدمـــة«، 
وتقييـــم المخـــزون الســـلعي واســـتخدام البيانـــات التكاليفيـــة فـــي التخطيـــط والرقابـــة 
واتخـــاذ القـــرارات، وتصميـــم وتشـــغيل نظـــم المعلومـــات المحاســـبية فـــي حالـــة 
التشـــغيل اليـــدوي للبيانـــات، وفـــي حالـــة التشـــغيل باســـتخدام الحاســـبات اآلليـــة. 
ــة فـــي  ــراءات المتبعـ ــة واإلجـ ــبة الضريبيـ ــا يهـــدف إلـــى تطبيـــق أســـس المحاسـ كمـ
دوائـــر ضريبـــة الدخـــل، ودراســـة النظـــام الضريبـــي وتطبيقاتـــه، والتمييـــز بيـــن النظـــام 
المحاســـبي الحكومـــي والنظـــام المحاســـبي المطبـــق فـــي قطـــاع األعمـــال، وعـــرض 
المعلومـــات الماليـــة، وقـــراءة وتفســـير القوائـــم الماليـــة المنشـــورة بهـــدف اشـــتقاق 
مؤشـــرات ماليـــة مفيـــدة تخـــدم رجـــال األعمـــال فـــي عمليـــة اتخـــاذ القـــرارات الماليـــة 
التجاريـــة  البنـــوك  فـــي  المحاســـبة  والتمويـــل، ودراســـة  االســـتثمار  مجالـــي  فـــي 

وشـــركات التأميـــن والمنشـــآت الحكوميـــة وغيرهـــا.
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6- العلوم المالية والمصرفية

الماليـــة،  اإلدارة  بأساســـيات  الطالـــب/ة  تعريـــف  إلـــى  التخصـــص  هـــذا  يهـــدف 
ــتثمار، والتعـــرف إلـــى آليـــة وطـــرق حســـاب  والنظريـــات المختلفـــة للتمويـــل واالسـ
أقســـاط شـــركات التأميـــن، والتعامـــل مـــع المعامـــالت الماليـــة والمصرفيـــة فـــي 
النظـــام اإلســـالمي، والتعـــرف أيضـــًا إلـــى المبـــادئ األساســـية فـــي مجـــال االســـتثمار، 
فـــي  المســـتخدمة  الماليـــة  والطـــرق  الماليـــة،  والمؤسســـات  المصـــارف  وإدارة 
حســـاب الفوائـــد المصرفيـــة المختلفـــة، وفهـــم األوراق الماليـــة المختلفـــة وآليـــة 
التعامـــل بهـــا فـــي األســـواق الماليـــة، وإكســـاب الطالـــب/ة المهـــارات الحاســـوبية 
المتعلقـــة بطـــرق التحليـــل المالـــي، والقـــدرة علـــى إجـــراء تقييـــم األداء المالـــي فـــي 

الشـــركات المســـاهمة العامـــة.

7- التسويق الرقمي

يهـــدف هـــذا التخصـــص إلـــى إعـــداد وتأهيـــل الكـــوادر المتخصصـــة فـــي مجـــال 
التســـويق الرقمـــي لتلبيـــة الطلـــب المتزايـــد علـــى طلبـــة التســـويق الرقمـــي فـــي 
مختلـــف القطاعـــات االقتصاديـــة واالجتماعيـــة فـــي القطاعيـــن الحكومـــي والخـــاص، 
وذلـــك مـــن خـــالل فهـــم واســـتيعاب المفاهيـــم األساســـية والتطبيقـــات فـــي مجـــال 
التســـويق والتســـويق الرقمـــي، واكتســـاب القـــدرة علـــى تحليـــل ظواهـــر التســـويق 
اكتســـاب  خـــاص، وكذلـــك  بوجـــه  الرقمـــي  والتســـويق  عـــام  بوجـــه  ومشـــكالته 
مهـــارات التســـويق الرقمـــي بوســـائله وأدواتـــه المختلفـــة؛ مـــا يمّكـــن الطالـــب مـــن 
النجـــاح فـــي العمـــل، ومـــن خـــالل تعزيـــز القـــدرة علـــى إجـــراء البحـــوث التســـويقية 
الرقميـــة وبنـــاء نظـــم المعلومـــات التســـويقية باســـتخدام الحاســـوب والبرمجيـــات 
ذات العالقـــة، وتعزيـــز القـــدرة علـــى التعامـــل مـــع البيانـــات التســـويقية الرقميـــة 
التســـويقية بمكوناتهـــا كافـــة، وكذلـــك  الخطـــط  اســـتخالصها إلعـــداد  وأدوات 
االتصـــال  عمليـــات  فـــي  المعلومـــات  تكنولوجيـــا  اســـتخدام  مهـــارات  اكتســـاب 
ــد  ــة والتأكيـ ــة المهنيـ ــم األخالقيـ ــزام بالقيـ ــع االلتـ ــويق، مـ ــدف التسـ ــل بهـ والتواصـ
علـــى المســـؤولية المجتمعيـــة فـــي عمليـــات التســـويق والتســـويق الرقمـــي، بعيـــدًا 

ــويقي. ــل التسـ ــداع والتضليـ ــائل الخـ ــن وسـ عـ
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8- اإلدارة الصحية

يهـــدف هـــذا التخصـــص إلـــى تنميـــة القـــدرات والمهـــارات الســـلوكية واإلداريـــة 
تطبيـــق  مـــن  وتمكينهـــم  الطلبـــة،  لـــدى  العامـــة  العالقـــات  ومهـــارات  الالزمـــة 
المفاهيـــم والنظريـــات اإلداريـــة الحديثـــة فـــي المنشـــآت الصحيـــة، وبمـــا يعـــزز أداءهـــم 
الوظيفـــي. كمـــا يهـــدف إلـــى تعزيـــز مهـــارات التفكيـــر االســـتراتيجي والتخطيـــط 
االســـتراتيجي لـــدى الطلبـــة، بمـــا يؤهلهـــم لبنـــاء خطـــط اســـتراتيجية فاعلـــة للمنشـــآت 
الصحيـــة علـــى أســـس راســـخة ذات جـــودة عاليـــة، ثـــم تعريـــف الطلبـــة بآخـــر التطـــورات 
ـــاء معرفـــة  ـــة المتخصصـــة، وبن ـــة الصحي والمســـتجدات فـــي حقـــول المعرفـــة اإلداري
وثقافـــة صحيـــة متكاملـــة علـــى أســـس علميـــة وتربويـــة، وتعميـــق العالقـــة بيـــن 
الجوانـــب النظريـــة والتطبيقيـــة، وبنـــاء مهـــارات االتصـــال والتواصـــل بيـــن طلبـــة هـــذا 
التخصـــص والمجتمـــع مـــن خـــالل تطويـــر قدراتهـــم علـــى عقـــد البرامـــج والفعاليـــات 
الصحيـــة  المهـــن  بأخالقيـــات  الطلبـــة  وتعريـــف  المســـتهدفة،  للفئـــات  الصحيـــة 

ومبادئهـــا وأسســـها بمـــا يقـــود إلـــى التزامهـــم بهـــذه األخالقيـــات.
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ثالثًا: كلية اآلداب

1- اللغة العبرية وآدابها )منفرد / رئيسي – فرعي(

يهـــدف تخصـــص اللغـــة العبريـــة وآدابهـــا إلـــى تأهيـــل الطلبـــة الملتحقيـــن لإحاطـــة 
بمهـــارات التعلـــم: القـــراءة، والكتابـــة، والمحادثـــة، والتعبيـــر، واإللمـــام بالقواعـــد، ثـــم 
االطـــالع علـــى األدب العبـــري القديـــم والحديـــث، والوثائـــق المتعلقـــة بالقضيـــة 
المكتوبـــة  النصـــوص  ترجمـــة  مـــن  وتمكينهـــم  بالعبريـــة.  المدّونـــة  الفلســـطينية 
والخطـــاب المســـموع؛ لســـد حاجـــة المؤسســـات الرســـمية واألهليـــة مـــن هـــذا 
التخصـــص، مثـــل: اإلعـــالم، والمعامـــالت التجاريـــة والقانونيـــة، والساســـة واإلدارييـــن، 
ومراكـــز األبحـــاث والترجمـــة، وتلبيـــة احتياجـــات ســـوق العمـــل المحليـــة والعربيـــة مـــن 
الخريجيـــن المؤهليـــن، وال ســـيما فـــي المؤسســـات التعليميـــة واإلعالميـــة المختلفـــة 
كاإلذاعـــة والصحافـــة والتلفـــاز، فضـــاًل عـــن أهميـــة تعلمهـــا لنـــا، نحـــن الفلســـطينيين، 
فـــي صراعنـــا مـــع االحتـــالل. وكل هـــذا يمّكـــن مـــن المنافســـة فـــي ســـوق العمـــل 

علـــى نحـــو أفضـــل.
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2- اللغة العربّية وآدابها )منفرد / رئيسي – فرعي(

يهـــدف تخصـــص اللغـــة العربّيـــة وآدابهـــا إلـــى إعـــداد كـــوادر متخصصـــة ومؤهلـــة فـــي 
ـــة،  ـــة، والمحادث ـــة وآدابهـــا، لإحاطـــة بمهـــارات التعلـــم: القـــراءة، والكتاب اللغـــة العربّي
ــة مـــن  ــة المختلفـ ــا، ثـــم التعـــرف إلـــى األنـــواع األدبيـ ــام بقواعدهـ ــر، واإللمـ والتعبيـ
قصـــة وروايـــة وقصيـــدة ومســـرحية، إضافـــة إلـــى القـــدرة علـــى وصـــف الظواهـــر 
األدبيـــة المختلفـــة، والتعبيـــر الشـــفوي والكتابـــي بلغـــة ســـليمة ومتقنـــة، وتدقيـــق 

النصـــوص اللغويـــة واألدبيـــة وفـــق قواعـــد اللغـــة العربّيـــة.

ــاء الوطنـــي والقومـــي والدينـــي فـــي نفـــوس  ــا يهـــدف إلـــى غـــرس روح االنتمـ كمـ
ـــة  ـــز علـــى تنمي ـــة، والتركي ـــة اإلبداعي ـــر حركـــة البحـــث العلمـــي والكتاب ـــة، وتطوي الطلب
قـــدرات الطلبـــة فـــي المجـــاالت كافـــة، والتفكيـــر العلمـــي المنظـــم، والمشـــاركة 
فـــي النـــدوات والمؤتمـــرات العلميـــة ذات العالقـــة التـــي تســـهم فـــي النهـــوض 
باللغـــة العربيـــة، وتعزيـــز مكانتهـــا بيـــن اللغـــات الحيـــة، وتلبيـــة احتياجـــات ســـوق العمـــل 
المحليـــة والعربيـــة مـــن الخريجيـــن المؤهليـــن واألكفـــاء، خصوصـــًا فـــي المؤسســـات 
التعليميـــة واإلعالميـــة المختلفـــة كاإلذاعـــة والصحافـــة والتلفـــاز، وإتاحـــة الفرصـــة 

أمـــام الموهوبيـــن والمتفوقيـــن مـــن طلبـــة القســـم إلكمـــال دراســـاتهم العليـــا.

3- اللغة اإلنجليزية وآدابها )منفرد / رئيسي – فرعي(

يهـــدف تخصـــص اللغـــة اإلنجليزيـــة وآدابهـــا إلـــى إعـــداد كـــوادر متخصصـــة ومؤهلـــة 
فـــي اللغـــة اإلنجليزيـــة وآدابهـــا، لإحاطـــة بمهـــارات التعلـــم: القـــراءة، والكتابـــة، 
والمحادثـــة، والتعبيـــر، واإللمـــام بقواعدهـــا، ثـــم التعـــرف إلـــى مختلـــف األنـــواع 
األدبيـــة مـــن قصـــة وروايـــة وقصيـــدة ومســـرحية، إضافـــة إلـــى القـــدرة علـــى وصـــف 
الظواهـــر األدبيـــة المختلفـــة، والتعبيـــر الشـــفوي والكتابـــي بلغـــة ســـليمة ومتقنـــة، 
وتدقيـــق النصـــوص اللغويـــة واألدبيـــة وفـــق قواعـــد اللغـــة اإلنجليزيـــة، وترجمـــة 
النصـــوص األدبيـــة واللغويـــة، والقـــدرة علـــى الكتابـــة اإلبداعيـــة وكتابـــة البحـــوث 
العلميـــة واألدبيـــة، وتلبيـــة احتياجـــات ســـوق العمـــل المحليـــة والعربيـــة مـــن الخريجيـــن 
المؤهليـــن واألكفـــاء، خصوصـــًا فـــي المؤسســـات التعليميـــة واإلعالميـــة المختلفـــة 
كاإلذاعـــة والصحافـــة والتلفـــاز، األمـــر الـــذي يمكنهـــم مـــن المنافســـة فـــي ســـوق 

العمـــل علـــى نحـــو أفضـــل.
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4- تخصص فرعي اللغة الفرنسية

أصبـــح تعلـــم لغـــة أجنبيـــة إلـــى جانـــب اللغـــة األم ضـــرورة مـــن ضـــرورات هـــذا العصـــر، 
فمـــع التقـــدم التكنولوجـــي الـــذي جعـــل العالـــم كقريـــة واحـــدة، أصبـــح االنفتـــاح علـــى 
الثقافـــات والحضـــارات األخـــرى رغبـــة متناميـــة فـــي تعلـــم لغـــات جديـــدة، وبخاصـــة 
ـــداواًل فـــي العالـــم. وســـتفتح للفـــرد األبـــواب للتعـــرف إلـــى حضـــارة  ـــر ت اللغـــات األكث
أصحـــاب اللغـــة المنشـــودة وثقافتهـــم المختلفـــة واإلفـــادة مـــن التجـــارب المختلفـــة 
ــب  ــدة جوانـ ــات بعـ ــى المجتمعـ ــدة علـ ــود بالفائـ ــي تعـ ــم، التـ ــول العالـ ــعوب حـ للشـ

ـــدول. ـــن ال ـــة المجتمـــع بي ـــة تســـهم فـــي رفـــع مكان سياســـية واقتصادي

ويأتـــي طـــرح التخصـــص الفرعـــي فـــي اللغـــة الفرنســـية ليلبـــي حاجـــة أساســـية فـــي 
توفيـــر الفرصـــة المالئمـــة لتعليـــم الطلبـــة لغـــة أجنبيـــة جديـــدة تعـــود بالفائـــدة علـــى 
المجتمـــع الفلســـطيني فـــي العديـــد مـــن الجوانـــب، باســـتخدام األســـاليب والتقنيـــات 
ــة  ــر الـــذي سيســـهم فـــي إعـــداد طلبـ ــة، األمـ ــات األجنبيـ ــة فـــي تعليـــم اللغـ الحديثـ
متميزيـــن يتقنـــون لغـــة أخـــرى إلـــى جانـــب اللغـــة األم، يوظفونهـــا فـــي خدمـــة الوطـــن 

ســـواء مـــن نـــواٍح سياســـية أو اجتماعيـــة أو اقتصاديـــة.

ويتميـــز هـــذا التخصـــص بأنـــه ُيـــدرس بنظـــام التعليـــم المدمـــج الـــذي تعتمـــده جامعـــة 
الحديثـــة  التكنولوجيـــة  الوســـائل  الطالـــب  يســـتخدم  حيـــث  المفتوحـــة،  القـــدس 
كافـــة فـــي تعليـــم اللغـــات األجنبيـــة؛ لتعليـــم اللغـــة الفرنســـية. وهـــذا طـــرح جديـــد 
فـــي تعليـــم اللغـــة يختلـــف اختالفـــًا كليـــًا عـــن األســـلوب المتبـــع فـــي تعليـــم اللغـــة 

الفرنســـية فـــي الجامعـــات الفلســـطينية التـــي تطـــرح هـــذا التخصـــص.
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رابعًا: كلية اإلعالم الجديد

1- اإلعالم الجديد

 غيـــر تطـــور اإلنترنـــت شـــكل الصحافـــة التقليديـــة ومفهومهـــا وطريقـــة عملهـــا، 
وصـــار نجـــاح العمـــل اإلعالمـــي مرتبطـــًا بنجـــاح مفهوميـــن فـــي الصحافـــة الجديـــدة، 

ــة، والصحافـــي الشـــامل. ــا: التفاعليـ همـ
ـــة، قـــادرًا علـــى المشـــاركة فـــي تدفـــق  صـــار المواطـــن، فـــي ظـــل الصحافـــة التفاعلي
المعلومـــات وطـــرح اآلراء ونقلهـــا، ٕاذ لـــم يعـــد المواطـــن مســـتهلكًا للمعلومـــات، بـــل 

صـــار صانعـــًا لألحـــداث وقـــادرًا علـــى نشـــرها بســـرعة ودون رقيـــب.
يمثـــل مفهـــوم الصحافـــي الشـــامل بعـــدًا جديـــدًا فـــي العمـــل الصحافـــي، فالصحافـــي 
الشـــامل يقـــوم وحـــده بـــكل شـــيء: يكتـــب لـــكل الوســـائل، وينتـــج القصـــة بأشـــكال 

مختلفـــة، ويتعامـــل مـــع التقنيـــات الحديثـــة مـــن دون مســـاعدة.
للمؤسســـات  اإللكترونيـــة  المواقـــع  يديـــر  ٔان  الرقمـــي  اإلعـــالم  خريـــج  يســـتطيع 
يمتلـــك  عاليـــة، كمـــا  بكفـــاءة  الربحيـــة  غيـــر  والمؤسســـات  والحكوميـــة  الخاصـــة 
الخريـــج مهـــارات صحافيـــة وتقنيـــة تمكنـــه مـــن العمـــل فـــي المواقـــع اإللكترونيـــة 
للمؤسســـات اإلعالميـــة، باإلضافـــة إلـــى تعلـــم مهـــارات الكتابـــة الصحافيـــة المختلفـــة 

ــامل. ــا الصحافـــي الشـ التـــي يحتاجهـ
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2- العالقات العامة واإلعالن

صمـــم هـــذا التخصـــص لرفـــد الســـوق المحليـــة واإلقليميـــة بخبـــرات محليـــة قـــادرة 
ــارة  ــاج اإلعـــالن بمهـ ــة وتصميـــم وإنتـ ــات العامـ ــام العالقـ ــر وأقسـ علـــى إدارة دوائـ
ــة  ــال الرقميـ ــتراتيجيات االتصـ ــاد علـــى أحـــدث أدوات واسـ ــة، باالعتمـ ــة عاليـ ومهنيـ
الحديثـــة فـــي تصميـــم وتنفيـــذ برامـــج وخطـــط العالقـــات العامـــة وإنتـــاج اإلعـــالن.

يوفر هذا التخصص فرص عمل ُتلخص على النحو اآلتي:
إدارة دوائر العالقات العامة في المؤسسات العامة والخاصة واألهلية.	 
إعداد وتنفيذ خطط العالقات العامة.	 
تصميم األفكار اإلعالنية المتميزة.	 
تخطيط وإعداد الحمالت الترويجية واإلعالنية.	 
اإلشراف على المراسم البروتوكولية والتشريفات.	 
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خامسًا: كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية

1- أنظمة المعلومات الحاسوبية

اعُتمـــد تخصـــص أنظمـــة المعلومـــات الحاســـوبية مـــع بدايـــة إنشـــاء كليـــة التكنولوجيـــا 
والعلـــوم التطبيقيـــة فـــي جامعـــة القـــدس المفتوحـــة، وذلـــك اســـتجابة للتطـــورات 
هـــذا  يهـــدف  المعلومـــات.  وتكنولوجيـــا  الحاســـوب  علـــوم  فـــي  التكنولوجيـــة 
التخصـــص إلـــى إعـــداد كـــوادر بشـــرية متخصصـــة ومؤهلـــة تحمـــل درجـــة البكالوريـــوس 
فـــي أنظمـــة المعلومـــات الحاســـوبية، قـــادرة علـــى تلبيـــة احتياجـــات أســـواق العمـــل 
المحليـــة والعالميـــة بكفـــاءة عاليـــة، وقـــادرة علـــى مواكبـــة التطـــورات الســـريعة 
فـــي مجـــاالت علـــوم الحاســـوب وأنظمـــة المعلومـــات والبحـــث العلمـــي. ويغطـــي 
هـــذا التخصـــص مهـــارات تقنيـــة متعـــددة تشـــمل: أمـــن المعلومـــات، والبرمجـــة، 
وقواعـــد البيانـــات، وتحليـــل األنظمـــة وتصميمهـــا، وشـــبكات الحاســـوب، والـــذكاء 
االصطناعـــي، وعلـــم البيانـــات، وإنترنـــت األشـــياء وغيرهـــا مـــن المواضيـــع الحديثـــة.

ُيطـــرح تخصـــص أنظمـــة المعلومـــات الحاســـوبية كتخصـــص رئيســـي وفرعـــي. كمـــا 
يســـتطيع المتخصـــص فيـــه االلتحـــاق بالعديـــد مـــن التخصصـــات الفرعيـــة منهـــا: 
“الويـــب”،  وتقنيـــات  واالتصـــاالت،  المعلومـــات  وتكنولوجيـــا  المعلومـــات،  أمـــن 
والمكتبـــات وتقنيـــة المعلومـــات، والعلـــوم، والتربيـــة، والعلـــوم الماليـــة والمصرفيـــة، 

ــا. ــة وآدابهـ ــة اإلنجليزيـ ــاد، واللغـ ــبة، واالقتصـ والمحاسـ
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2- تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

اعتمـــد تخصـــص تكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصـــاالت مـــع بدايـــة الســـنة الدراســـية 
)2004/2003(، انســـجامًا مـــع حاجـــات المجتمـــع المحلـــي والعربـــي. ويعـــّد مـــن 
البرامـــج الدراســـية المميـــزة علـــى مســـتوى الوطـــن؛ لجمعـــه بيـــن مجالـــي االتصـــاالت 
وعلـــوم الحاســـوب، ويهـــدف إلـــى تعريـــف الطالب بالمبادئ األساســـية والمســـتجدة 
لتكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصـــاالت، خاصـــة بعـــد توســـع ظاهـــرة العولمـــة وانتشـــار 
ــهم التخصـــص فـــي  ــاء العالـــم. ويسـ ــع أنحـ ــات فـــي جميـ ــبكة المعلومـ ــع شـ وتوسـ
نهضـــة المجتمـــع مـــن خـــالل توفيـــر خريجيـــن يحملـــون درجـــة البكالوريـــوس فـــي هـــذا 
المجـــال، قادريـــن علـــى االنخـــراط فـــي ســـوق العمـــل بمـــا لديهـــم مـــن مهـــارات تقنيـــة 

وعمليـــة. 

ـــة التطـــور الهائـــل فـــي مجـــال  يســـعى التخصـــص لتخريـــج كـــوادر قـــادرة علـــى مواكب
تكنولوجيـــا المعلومـــات واالرتقـــاء إلـــى مســـتوى التميـــز والمنافســـة، ويهـــدف أيضـــًا 
إلـــى تزويـــد الســـوق المحليـــة والعربيـــة بخريجيـــن قادريـــن علـــى اســـتخدام تكنولوجيـــا 
المعلومـــات واالتصـــاالت فـــي بنـــاء وتطويـــر أنظمـــة االتصـــاالت المختلفـــة، وتنميـــة 
المهـــارات الفنيـــة الالزمـــة للتعامـــل مـــع أجهـــزة االتصـــاالت الســـلكية والالســـلكية، 
وتوفيـــر كـــوادر بشـــرية مؤهلـــة لبنـــاء شـــبكات الحاســـوب وربطهـــا باإلنترنـــت، وتزويـــد 
الطالـــب بالمهـــارات والمعلومـــات فـــي المجـــاالت المختلفـــة للتطبيقـــات الخاصـــة 
بتكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصـــاالت، وتنميـــة االتجاهـــات الســـليمة لديـــه نحـــو 

العمـــل اإلنتاجـــي والتفاعلـــي اإليجابـــي مـــع المجتمـــع.

ُيطـــرح تخصـــص تكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصـــاالت كتخصـــص رئيســـي وفرعـــي. 
ــة،  ــات الفرعيـ ــد مـــن التخصصـ ــاق بالعديـ ــذا التخصـــص االلتحـ ــتطيع طالـــب هـ ويسـ
منهـــا: أمـــن المعلومـــات، وتقنيـــات الويـــب، والمكتبـــات وتقنيـــة المعلومـــات، وإدارة 

األعمـــال، والمحاســـبة، والتســـويق، واللغـــة اإلنجليزيـــة وآدابهـــا.
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3- المكتبات وتقنية المعلومات

ُيعـــّد هـــذا التخصـــص الـــذي تطرحـــه كليـــة التكنولوجيـــا والعلـــوم التطبيقيـــة األول 
االســـتراتيجية  مـــع  منســـجمًا  ويأتـــي  الفلســـطينية،  الجامعـــات  فـــي  نوعـــه  مـــن 
الوطنيـــة فـــي إعـــداد الكـــوادر البشـــرية المؤهلـــة علميـــًا وفنيـــًا وتقنيـــًا فـــي مجـــال 
الفلســـطينية  الســـوق  حاجـــات  مـــع  المتوافقـــة  المعلومـــات  وتقنيـــة  المكتبـــات 
والعربيـــة، القـــادرة علـــى التعامـــل مـــع جمـــع المعلومـــات ومصادرهـــا، وتنظيمهـــا، 
واســـترجاعها، وإتاحتهـــا للمســـتفيدين، وتوظيـــف التكنولوجيـــا الحديثـــة فـــي العمـــل 
ـــًا، وفقـــًا لحاجـــات  ـــًا وعربي ـــة وتقدمهـــا محلي ـــر المهن بكفـــاءة، بمـــا يســـهم فـــي تطوي
ســـوق العمـــل الفلســـطينية والعربيـــة، واســـتجابة للتطـــورات التكنولوجيـــة فـــي هـــذا 

العلـــم. 

يمتلـــك خريـــج هـــذا التخصـــص مهـــارات التحليـــل والتصميـــم ألنظمـــة األرشـــفة 
بيـــن  التفاعـــل  وتصميـــم  “الويـــب”،  وبرمجـــة  البيانـــات  قواعـــد  وإدارة  الرقميـــة، 
اإلنســـان والحاســـوب، وتقنيـــات الفهرســـة واألرشـــفة اإللكترونيـــة، وُأســـس تخزيـــن 
المعلومـــات وأســـاليبها، والوصـــول إليهـــا فـــي المصـــادر اإللكترونيـــة المتعـــددة فـــي 

المســـتودعات الرقميـــة والبوابـــات اإللكترونيـــة وصفحـــات “الويـــب”.

يســـتطيع خريجـــو هـــذا التخصـــص العمـــل فـــي المكتبـــات كافـــة، ســـواء الجامعيـــة أو 
المدرســـية أو المكتبـــات العامـــة والخاصـــة، ومراكـــز المعلومـــات وإدارتهـــا بكفـــاءة 

عاليـــة.

4- الرياضيات

إيمانـــًا بأهميـــة تخصـــص الرياضيـــات فـــي مجـــاالت المعرفـــة المختلفـــة، وبخاصـــة 
ــأت  ــد ارتـ ــرى، فقـ ــوم األخـ ــًة للعلـ ــه لغـ ــة، وبوصفـ ــة والتكنولوجيـ ــاالت العلميـ المجـ
الذيـــن  المؤهليـــن  تخريـــج  بهـــدف  التخصـــص  هـــذا  للطالـــب  تقـــدم  أن  الجامعـــة 
يمتلكـــون التفكيـــر المنطقـــي العلمـــي والمهـــارات البحثيـــة العلميـــة فـــي علـــوم 
للتواصـــل  العمـــل  ســـوق  فـــي  والمنافســـة  بالفاعليـــة  ويتســـمون  الرياضيـــات، 

المســـتقبلي مـــع المجتمـــع المحلـــي وخدمتـــه لصالـــح التنميـــة المنشـــودة.
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ــو  ــث، وهـ ــن الهـــدف األساســـي للتعليـــم الحديـ ــات مـ ــة تخصـــص الرياضيـ ــع رؤيـ تنبـ
تكويـــن شـــخصية فكريـــة متطـــورة لـــدى الطالـــب؛ فالرياضيـــات تلعـــب دورًا كبيـــرًا 
فـــي بنـــاء شـــخصية الطالـــب الفكريـــة ورفـــع مســـتواه ومؤهالتـــه، َفَتَعّلُمهـــا يتطلـــب 
ن لـــدى  امتـــالك قواعـــد المنطـــق الرياضـــي وأســـس التفكيـــر االســـتنتاجي، مـــا ُيَكـــوِّ
الطالـــب قـــدرات وإمكانـــات فكريـــة تســـاعده علـــى مواجهـــة مشـــكالت المســـتقبل، 

وإيجـــاد حلـــول خالقـــة.

يعمـــل خريـــج هـــذا التخصـــص فـــي مجـــاالت متعـــددة، منهـــا العمـــل مدرســـًا لمـــادة 
الرياضيـــات للمرحلتيـــن األساســـية والثانويـــة فـــي التربيـــة والتعليـــم، ويمكنـــه أن يعمـــل 
فـــي دائـــرة اإلحصـــاء المركـــزي، ووزارتـــي التخطيـــط والماليـــة، ومراكـــز البحـــوث، وفـــي 

قطـــاع البنـــوك والمؤسســـات االقتصاديـــة وشـــركات التأميـــن.

ُيطـــرح تخصـــص الرياضيـــات كتخصـــص رئيســـي وفرعـــي. كمـــا يســـتطيع طالـــب 
العلـــوم،  منهـــا:  الفرعيـــة  التخصصـــات  مـــن  بالعديـــد  االلتحـــاق  التخصـــص  هـــذا 
والتربيـــة، ومصـــادر التعلـــم وتكنولوجيـــا التعليـــم، وأنظمـــة المعلومـــات الحاســـوبية، 
وتكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصـــاالت، وتقنيـــات “الويـــب”، والمكتبـــات وتقنيـــة 

واالقتصـــاد. والمحاســـبة،  المعلومـــات، 

5- العلوم 

طـــرح تخصـــص العلـــوم مـــع تأســـيس الجامعـــة فـــي العـــام 1987، وكان قســـمًا مـــن 
أقســـام كليـــة العلـــوم التربويـــة بعـــد أن أظهـــرت الدراســـات أن معظـــم المدرســـين 
فـــي مجـــال التخصصـــات العلميـــة يفتقـــدون إلـــى المعرفـــة والخبـــرة فـــي أســـاليب 

التعليـــم الحديثـــة. 

علميـــة  مهـــارات  ذوي  متميزيـــن  خريجيـــن  إعـــداد  إلـــى  التخصـــص  هـــذا  يهـــدف 
وعمليـــة تمكنهـــم مـــن النجـــاح فـــي الحيـــاة العمليـــة، وبنـــاء شـــخصية أكاديميـــة 
ـــر بصفـــات علميـــة تجمـــع بيـــن اإلطـــار النظـــري والتطبيقـــات  تعتمـــد البحـــث والتفكي
ــًا إلـــى تزويـــد الســـوق المحليـــة والعربيـــة بخريجيـــن قادريـــن  العمليـــة. ويهـــدف أيضـ
علـــى المشـــاركة فـــي بنـــاء نهضـــة علميـــة وتكنولوجيـــة لمواكبـــة التحديـــات العلميـــة 
المعاصـــرة فـــي مجـــاالت الحيـــاة المختلفـــة، وإعـــداد خريجيـــن قادريـــن علـــى متابعـــة 

ــا. الدراســـة العلميـــة نحـــو المســـتويات العليـ
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سادسًا: كلية التنمية االجتماعية واألسرية

1- النوع االجتماعي وقضايا التنمية

ــاهمة فـــي  ــادرة علـــى المسـ ــرية قـ ــوادر بشـ ــداد كـ ــذا التخصـــص إلـــى إعـ يهـــدف هـ
تطويـــر قـــدرات المؤسســـات المحليـــة والدوليـــة واإلقليميـــة العاملـــة فـــي مجـــال 
التنمويـــة،  والمؤسســـات  المتحـــدة،  األمـــم  ووكاالت  واألســـرة،  المـــرأة  تنميـــة 
والمجالـــس البلديـــة والمحليـــة والقرويـــة، واللجـــان المحليـــة والمهنيـــة المهتمـــة 
والهيئـــات  والـــوزارات  الوطنيـــة  الجامعـــات  فـــي  وكذلـــك  المجتمـــع،  بتنميـــة 
ــا  ــا النـــوع االجتماعـــي مـــن القضايـ الحكوميـــة والمؤسســـات األمنيـــة. وتعـــد قضايـ
البالغـــة األهميـــة لتحقيـــق التنميـــة المســـتدامة، حيـــث أصبـــح تحقيـــق المســـاواة بيـــن 
ــاركة والتفاعـــل فـــي كل  ــاوية والمتكافئـــة للمشـ الجنســـين وإتاحـــة الفـــرص المتسـ
المجـــاالت، وخاصـــة مجـــاالت التعليـــم والعمـــل والصحـــة، مـــن األهـــداف الرئيســـية 

ــطين. ــا فلسـ ــرية التـــي تبنتهـ ــة البشـ للتنميـ
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2- تنمية المجتمع المحلي 

يهـــدف هـــذا التخصـــص إلـــى إعـــداد متخصصيـــن فـــي مجـــال تنميـــة المجتمـــع المحلـــي 
عـــن طريـــق التعلـــم والتعليـــم والتدريـــب؛ المتـــالك المهـــارات الفنيـــة والمهنيـــة 
االجتماعيـــة  المؤسســـات  فـــي  للعمـــل  تؤهلهـــم  التـــي  المطلوبـــة  والمعرفـــة 
المختلفـــة الحكوميـــة منهـــا واألهليـــة والخاصـــة، ليكونـــوا قادريـــن علـــى المشـــاركة 
والمســـاهمة فـــي تعزيـــز قـــدرات المجتمـــع المحلـــي والعمـــل علـــى تقديـــر احتياجاتـــه 
وتحديـــد إمكاناتـــه لوضـــع األولويـــات عنـــد إعـــداد البرامـــج والمشـــاريع فـــي إطـــار 
الخطـــط الوطنيـــة التنمويـــة القـــادرة علـــى تلبيـــة احتياجـــات أفـــراد المجتمـــع بفئاتـــه 

كافـــة عـــن طريـــق تحقيـــق التنميـــة المســـتدامة. 

3- الخدمة االجتماعية

يهـــدف هـــذا التخصـــص إلـــى إعـــداد أخصائـــي اجتماعـــي علـــى مســـتوى عـــاٍل مـــن 
المهنيـــة، قـــادر علـــى تطبيـــق مهـــارات التعامـــل مـــع أنســـاق الخدمـــة االجتماعيـــة 
والتأثيـــر فيهـــا إلحـــداث التغييـــر المرغـــوب؛ للنهـــوض بالمجتمـــع وأفـــراده ودراســـة 
المشـــكالت ووضـــع الخطـــط المناســـبة للتدخـــل المهنـــي واختبارهـــا وتوظيفهـــا 
فـــي العـــالج والوقايـــة مـــن المشـــكالت االجتماعيـــة، وذلـــك مـــن خـــالل مـــا يكتســـبه 
الطالـــب فـــي أثنـــاء دراســـته مـــن معـــارف نظريـــة، ومهـــارات ممارســـة الخدمـــة 
االجتماعيـــة والبحـــث العلمـــي، ودراســـة الحالـــة وتشـــخيصها والتدخـــل المهنـــي، 
والتعامـــل مـــع الحـــاالت الفرديـــة والجماعيـــة وتنظيـــم المجتمـــع، بحيـــث يصبـــح 
أخصائيـــًا اجتماعيـــًا قـــادرًا علـــى العمـــل فـــي المياديـــن المختلفـــة، وأهمهـــا األســـرة 
وتأهيـــل  رعايـــة  والمســـنين، وميـــدان  األحـــداث  والمدرســـة، ورعايـــة  والطفولـــة 
األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة بجميـــع فئاتهـــم، وميـــدان حقـــوق اإلنســـان، وتنميـــة 
المجتمـــع وتنظيمـــه، ورعايـــة الشـــباب وميـــدان ضحايـــا الحـــروب وميـــدان معالجـــة 

اإلدمـــان.
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4- رعاية الطفل

يهـــدف هـــذا التخصـــص إلـــى إعـــداد اختصاصـــي فـــي رعايـــة الطفـــل علـــى مســـتوى 
مـــع  للعمـــل  تؤهالنـــه  اللتيـــن  والمهـــارة  المعرفـــة  يمتلـــك  المهنيـــة،  مـــن  عـــاٍل 
األطفـــال بمراحـــل أعمارهـــم المختلفـــة والتأثيـــر فيهـــم وفـــي البيئـــة المحيطـــة 
ـــًا  ـــر المرغـــوب فـــي شـــخصياتهم وإعدادهـــم نفســـيًا واجتماعي بهـــم؛ إلحـــداث التغيي
ــع، حيـــث تـــم  ــا يضمـــن فاعليتهـــم واندماجهـــم داخـــل المجتمـ ــًا، بمـ ــًا وتربويـ وصحيـ
تطويـــر وتحديـــث خطـــة هـــذا التخصـــص كـــي يســـتجيب لمتطلبـــات ســـوق العمـــل 
الفلســـطينية واحتياجاتهـــا المهنيـــة واألكاديميـــة، إذ يمكـــن لخريـــج التخصـــص العمـــل 
ـــات،  ـــة المختلفـــة، وعلـــى رأســـها ريـــاض األطفـــال والحضان فـــي مؤسســـات الطفول
التنميـــة  وزارات:  مثـــل  المختلفـــة،  الـــوزارات  فـــي  الطفولـــة  أقســـام  وكذلـــك 
االجتماعيـــة، والشـــباب والرياضـــة، والمـــرأة، وكذلـــك مراكـــز البحـــوث المتعلقـــة 
بالطفولـــة، أو العمـــل بمشـــروع خـــاص مثـــل إنشـــاء روضـــة أو حضانـــة لألطفـــال.
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سابعًا: كلية الزراعة

1- التصنيع الغذائي

يمنـــح هـــذا التخصـــص درجـــة البكالوريـــوس فـــي الصناعـــات الغذائيـــة، ويركـــز علـــى 
المفاهيـــم األساســـية فـــي علـــم األغذيـــة وحفظهـــا وتصنيعهـــا وعـــدم تلوثهـــا، 
خضـــراوات  مـــن  المتنوعـــة  النباتيـــة  الزراعيـــة  المنتوجـــات  صناعـــات  علـــى  ويركـــز 
وفواكـــه وحبـــوب، وكذلـــك المنتجـــات الحيوانيـــة كاللحـــوم ومشـــتقات الحليـــب، 
إضافـــة إلـــى أســـس هندســـة األغذيـــة، وتحليـــل األغذيـــة، وضبـــط جـــودة الصناعـــات 

ــامل. الغذائيـــة علـــى نحـــو شـ

إن مجـــاالت عمـــل هـــذا التخصـــص متعـــددة، وأهمهـــا مجـــاالت الصناعـــات الغذائيـــة 
فـــي القطاعيـــن العـــام والخـــاص. وخريـــج هـــذا التخصـــص ســـيكون قـــادرًا علـــى إدارة 
وتشـــغيل مصنـــع للصناعـــات الغذائيـــة، وتأســـيس وإدارة مشـــاريع اســـتثمارية خاصـــة.
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2- اإلنتاج الحيواني

يهـــدف هـــذا التخصـــص إلـــى بنـــاء المعرفـــة التخصصيـــة فـــي كل مـــا يتعلـــق بحقـــول 
ــوان فـــي  ــواع الحيـ ــز علـــى أنـ ــة، ويركـ ــه المختلفـ ــكاله وأنواعـ ــاج الحيوانـــي بأشـ اإلنتـ
ــر تعليـــم  ــذا التخصـــص إلـــى توفيـ فلســـطين. وتســـعى كليـــة الزراعـــة مـــن خـــالل هـ
ــاع الزراعـــي المحلـــي  ــة للقطـ ــي، خدمـ ــاج الحيوانـ ــال اإلنتـ ــز فـــي مجـ جامعـــي متميـ
والوطـــن العربـــي، ليكـــون أحـــد التخصصـــات الرائـــدة فـــي مجـــال التعليـــم والبحـــث 

العلمـــي فـــي المنطقـــة.

إن مجـــاالت العمـــل فـــي هـــذا التخصـــص كثيـــرة، منهـــا: إدارة مـــزارع األبقـــار واألغنـــام 
والدواجـــن، ومصانـــع األعـــالف، والشـــركات المتخصصـــة بإنتـــاج الصيصـــان وتربيـــة 

األســـماك، ومشـــاريع تربيـــة النحل...إلـــخ.

ويمكـــن العمـــل أيضـــًا فـــي المؤسســـات الحكوميـــة وغيـــر الحكوميـــة، إضافـــة إلـــى 
إعـــداد خريـــج قـــادر علـــى إدارة مشـــروع زراعـــي حيوانـــي بقـــدرة وكفـــاءة عاليتيـــن.

3- اإلنتاج النباتي ووقاية النبات

يهـــدف هـــذا التخصـــص إلـــى جعـــل الطالـــب قـــادرًا علـــى اإللمـــام بالتقنيـــات الزراعيـــة 
الحديثـــة والمتطـــورة، والعمـــل فـــي جميـــع المياديـــن الزراعيـــة، وقـــادرًا علـــى تحســـين 
إنتاجيـــة المحاصيـــل الزراعيـــة كمـــًا ونوعـــًا. ويـــدرس الطـــالب فـــي هـــذا التخصـــص 
مواضيـــع عـــدة، أهمهـــا: علـــوم النبـــات، واآلفـــات الزراعيـــة، وكيفيـــة معالجتهـــا 
والوقايـــة منهـــا، وعلـــوم الحشـــرات، وأمـــراض النبـــات، وآفـــات وأمـــراض مـــا بعـــد 

الحصـــاد، وإدارة المناحـــل، وتحليـــل المبيـــدات، والمكافحـــة البيولوجيـــة.

ــزارع  ــة، فـــي مـ ــل، بصفتـــه مهنـــدس مكافحـ ــذا التخصـــص العمـ ــتطيع خريـــج هـ يسـ
اإلنتـــاج النباتـــي وشـــركات المبيـــدات واألســـمدة، وفـــي تحليـــل المبيـــدات وتركيبهـــا، 
أو فـــي أقســـام التكنولوجيـــا الحيويـــة، أو فـــي مجـــال التســـويق فـــي هـــذه الشـــركات، 
أو يكـــون لـــه مشـــروعه الخـــاص، مثـــل: المشـــاتل، ومحـــالت األدوات الزراعيـــة، أو 

تنســـيق الحدائـــق، والزراعـــة المحميـــة.
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تكنولوجيا 
المعلومات

القيادة واإلدارة 
االستراتيجية

الخدمة 
المحاسبة االجتماعية

والتمويل

اللغة العربية 
وآدابها

اإلرشاد النفسي 
والتربوي

الدعوة اإلسالمية
والعالقات الدولية 

في اإلسالم

اإلدارة والسياسات 
العامة

إدارة الموارد البشرية 
التطبيقية

إدارة المؤسسات 
اإلعالمية

اإلدارة واإلشراف 
التربوي

نحو آفاق جديدة
في الدراسات العليا

ثامنًا: كلية الدراسات العليا
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