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 المقدمة  .1
عزيزي الطالب، بني  ينيديا ا د دليلنيا يف اجلامعنية، النيذي يعطينيا نظنيرة نولينية عنين جامعنية القنيدس املفتوحنية وأهنيدافها              

 ذياختيار الكلية أو التخصنيص الني   يف الدليل أد يساعدك ،راج منحها والدرجات العلمية اليت متنحها وشروط  التخصصاتو

 .ترغب الدراسة فيه

إد خنيري    نقنيول لنيا   ،رجخني قد ترتبط رغبتا بالدراسة يف هذه اجلامعة بتصوراتا إلمكانية احلصول على وظيفة بعنيد الت 

اجلامعة بناًء على الفلسفة اليت تبنتها اجلامعة عند تصميم براجمها التعليمية، يستطيع اد يكنيود إنسنيانا مسنيتقال معتمنيدا علنيى      

عة به من مهنيارات ومعنيارف كافينية متكننيه منين االعتمنياد علنيى نفسنيه وتأسنييس مينيروعات جمدينية سنيواء             ذاته، مبا تسلحه اجلام

 .طيات الظروف البيئية اليت يعيش فيهابناًء على مع-لوحده أو باالشرتاك مع غريه أو اجياد وظيفة مناسبة 

ًا علنيى نفسنيي، كنيود املنيدرس     معتمد –كيف تتحقق فائدتي من الدراسة اجلامعية : بالا سؤال آخر مثل خيطر علىوقد 

حتنيى ينيتفحص صنيحة     أوال يقف كل ينيوم يف قاعنية النيدرس أمنيامي لينيوجهري وينيثري احلنيوافز لنيدي، ويراقنيب منيدف تقنيدم معنيرفيت،             

 ؟الدراسيةفهمي للمادة 

هناك  إداليت ستقدم إليا، وكأد املدرس يقف أماما وخياطبا، كما  الدراسيةلقد صمم أسلوب خماطبتا يف املادة 

املختلفنية، علينيا حلنيها لتختنيف بنفسنيا منيدف        الدراسنيية للتقويم النيذاتي ضنيمن وتنيوف املنيادة، أي ضنيمن وحنيداتها        وأسئلة تدريبات

تدريس املتخصص  يف خمتلف املواد الهذه اضافة إىل وجود عدد من أعضاء هيئة . واستيعابا هلا الدراسيةفهما حملتوف املادة 

والتعلينيق عليهنيا، وينتظنيرود مننيا      الدراسنيية ا ناتني يتعيالعلمينية وتصنيحيح    أسئلتاعن  ةاإلجابمهمتهم  الفروع  يعملود يف الدراسية

 وأشنيرطة  "فيديو"وسائط تعليمية مساعدة على شكل أشرطة ب تدعم تعلمااجلامعة قد  أدناهيا عن . مراجعتهم واحلوار معهم

علنيى فهنيم   لم االلكرتوني مما يسنياعدك  الدراسية يقدم للطالب بوسائط التع كما أد بعض مقرراتها مسعية وأقراص حاسوبية،

 .يةالدراسوأنل للمادة  لأفض

 

 التعريف بالجامعة. 2
بصنيفة عامنيه نقنيل     عزيزي الطالب، أهاًل با يف هذه املؤسسة الرتبوية التعليمية، النييت تعتمنيد  نيط التعلنييم املفتنيوي ، ويعنيري      

للطالنيب أد  والننياس، ويتمينيز مبروننية  تتنييح       واألسنياليب  األفكنيار ووانفتاحنيه علنيى املكنياد     أو عملنيه  إقامتنيه الطالب يف موقع  إىلالتعليم 

وسنينيرعة التقنينيدم فينينيه مبنينيا يتفنينيق منينيع أوضنينياعه وظروفنينيه علنينيى      الدراسنينيي برناجمنينيهبنيني  النينيتعلم والعمنينيل، وأد يكينينيف    –إد شنينياء  –ينينيزاوج 

 .من عمر الفرد اإلنتاجويف هذا توفري واضح للطاقة البيرية، وزيادة يف سنوات . اختالفها

: التعلنينييم املفتنينيوي علنينيى مرتكنينيزات النينيتعلم النينيذاتي واسنينيتقاللية املنينيتعلم، وعلنينيى اسنينيتثمار الوسنينيائط التقنينينية املتنوعنينية    يقنينيوم  نينيط

جمنينيال التقنينينيات الرتبوينينية وتقنينينيات االتصنينياالت ونقنينيل      والسنينيمعية والبصنينيرية، النينييت انتجهنينيا التطنينيور اهلائنينيل يف     وااللكرتونينينية املكتوبنينية

ويينيمل ذلنينيا املنيواد املطبوعنينية،   . عملنينيهأو  إقامتنيه إىل الطالنيب أينمنينيا كنياد، يف موقنينيع    وإيصنينياهلاوذلنينيا لعنيرمل املنينيادة التعليمينية   . املعلومنيات 

فضنينياًل عنينين  . ، واحلاسنينيوب، و احلقائنينيب املخفينينية، واسنينيتخدام اهلنينياتف  واإلذاعينينيةالتلفازينينية النينيفام   صنينيرية، وبواألشنينيرطة السنينيمعية وال 

قنينيدرتها علنينيى إحنينيداث التنينيأثري  أثبتنيني التقنينينية التعليمينينية النينييت  لاسنينيتغالل إمكاننينيات القمنينير الصنينيناعي، وغنينيري ذلنينيا منينين الوسنينيائط والوسنينيائ 

 .التعلمية/والتفاعل املطلوب  يف إجناي العملية التعليمية

واحلواجز  اإلقليميةطي احلدود طه قادر على ختئحبكم طبيعته ووسا«  ط التعليم املفتوي » ونتيجة لذلا فإد 

ل راغب يف التعليم العالي، وهذا يعري، على املستوف العربنيي، فرصنية   اجلغرافية واالجتماعية واالقتصادية للوصول إىل ك

جديدة لإلسهام يف خلق شخصية ثقافية متجانسة، من خالل برام  تعليمية موحدة مبصطلح علمي موحد يتلقاها الطالب 

 .أقطار الوطن العربي فلسط  أو أي من على اختالف مواقعهم يف 

الكمنيي والننيوعي، يف التعلنييم    : من أجنع الطرق اجملربة للجمع بني  اهلنيدف   «  املفتوي ط التعليم » كما ويعتف 

العنينيالي والتنينيدريب ألكنينيف عنينيدد منينين الطنينيالب علنينيى اخنينيتالف ظنينيروفهم االجتماعينينية وخلفينينياتهم اليخصنينيية،  قيقنينيا ملبنينيدأ             

ليته الرتبوينية وكلفتنيه   فقد أثب  هذا النمط فاع. دميقراطية التعليم، مع ضماد مستوف عال لنوعية التعليم يف الوق  نفسه
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منينين أقطنينيار العنينياا علنينيى اخنينيتالف نظمهنينيا االجتماعينينية والسياسنينيية كروسنينييا          املعقولنينية ومنينيردوده الكنينيبري يف عنينيدد  كنينيبري    

وتايالند، والص ، وكندا، واهلند، وهولندا، وتركيا،  اال ادية، واسرتاليا، واندونيسيا، والباكستاد، وبريطانيا، 

 .والياباد

أد اجلامعة عضو يف جملس التعليم العالي الفلسطيري واجمللس الدولي للتعلنييم عنين بعنيد     ليها اإلشارةومما جتدر 

، وا اد اجلامعات اإلسالميالذي يضم اجلامعات املفتوحة يف العاا، وا اد اجلامعات العربية، وا اد جامعات العاا 

 .تعليم املفتوي مؤسسة اليبكة العربية لليف  املفتوحة جلنوب شرق آسيا، كما أنها عضو

 

  QOU Vision الجامعة  رؤية 1.2
 .املفتوي اجلامعي وليا و عربيا يف جمال التعليم اىل  قيق الريادية والتميزتسعى جامعة القدس املفتوحة 

 

  QOU Missionالجامعة  رسالة 2.2
والتنيدريب منين وعيهنيا     م العنيالي والبحني   يتنطلق رسالة  جامعة القدس املفتوحة باعتبارها مؤسسة وطنية للتعلني 

والتفاعنيل   تعزيز دور البح  العلمي والتطنيوير  ووادراكها لدورها يف بناء االنساد الفلسطيري وتنمية اجملتمع وتقدمه، 

 .اجلودة الياملة مراعيةو يف  قيق التنمية املستدامة  مع اجملتمع، مساهمة بذلا 
 

 :الجامعة أهداف 2.2
 -:تتلخص أهداف اجلامعة فيما يأتي

 احدث املستجدات املعرفية واملعايري النظرية والعلمينية  يف ضوء نظام التعليم املفتوي  وتطبيق  تطوير وتعزيز ونير (1

من خالل تعزيز التعليم االلكرتوني مبختلف متطلباته التكنولوجية والتدريبية واعداد املقنيررات   والتكنولوجية

 الدراسية 

يف  اخلنينيدمات الطالبينينية بالينينيكل النينيذي ينينيدعم جنينيودة التعلنينييم املفتنينيوي     ة وبيئنينيةمينيني سنيني  البيئنينية التعليمينينية والتعل   (2

 .اجلامعة

عن طريق دعم هذه األنظمة باملواد التعليمية  ،اإلسهام يف تطوير منظومة الرتبية والتعليم يف فلسط  ومناهجها (3

ر قدراته املتطورة شكاًل ومضمونًا، حتى تكود أدوات فاعلة يف إ اء شخصية اإلنساد الفلسطيري وتطوي

 .العلمية والعملية

إعداد الطالب، لكي يتخرج إنسانا مستقاًل، ميتلا املعارف واملهارات واألدوات الكافية، ويتسم بروي املبنيادرة   (4

بنينيه والتفاعنينيل معهنينيا، ممنينيا ميكننينيه منينين   احمليطنينيةو التنظنينييم والقنينيدرة علنينيى اسنينيتيعاب الظنينيروف   الفاعلينينيةوالرينينيادة و 

، وتأسنينييس وإدارة مينينيروعات جمدينينية سنينيواء   Self-employmentذاتي االعتمنينياد علنينيى النينينفس و التينينيغيل النيني  

 .مبفرده أو بالتعاود مع غريه، مع تقوية اجتاهات العمل املؤسسي

تدريب الطالب على آليات التعليم الذاتي وطرق استغالل قدراته الفكرية وتطويرها املسنيتمر، عنين طرينيق تنمينية      (5

 أمظامينية  نمة، سواء كان  اة اليت تنسجم مع هدف الرتبية املستدالقيم واالجتاهات الرتبوية االجتماعية السليم

 ظاميةنغري 

 :يف  قيق مبدأ دميقراطية التعلم والتعليم وذلا عن طريق اإلسهام (6

 نتوسيع فرص التعليم العالي واإلسهام يف حل امليكالت النامجة عن عجز مؤسسات التعليم العالي التقليدية ع - أ

 .ى التعليم العالي ممن ميتلكود الرغبة والقدرةاستيعاب الطلب املتزايد عل

 .توفري فرص التعليم العالي والتدريب للفئات احملرومة أو اليت فاتتها هذه الفرص نتيجة لظروف خاصة أو عامة - ب

 .توفري فرص املزاوجة ب  التعليم و العمل للفئات املنخرطة يف سوق العمل - ت
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دمة وذلنيا ملواكبنية التطنيورات املتالحقنية يف جمنياالت املعرفنية       اخل ناءأثتوفري فرص التعلم والتدريب املستمرين يف  - ث

 .وتكنولوجيا املعلومات، ولتطوير الكفايات ورفع مستوف األداء واإلنتاج ب  العامل 

تعزينينيز وتطنينيوير ممارسنينيات ادارة اجلنينيودة الينينياملة وادارة التمينينيز وتوكينينيد الينينيفافية يف مجينينيع عملينينيات اجلامعنينية         (7

 . وتطويرها

وفقنيا ملتطلبنيات    ام  االكادميينية اوانبهنيا املختلفنية وفنيتح ختصصنيات جدينيدة تلنيا احتياجنيات اجملتمنيع         تطوير الف (8

 .التنمية املستدامة وسوق العمل 

 .تعميق وترسيخ االبعاد الثقافية ومضام  املسؤولية اجملتمعية ضمن عمليات اجلامعة (9

، عنينين طرينينيق توحينينيد املفنينياهيم العلمينينية    متجانسنينية أويف تكنينيوين شخصنينيية عربينينية ثقافينينية تربوينينية واحنينيدة     اإلسنينيهام (11

وهذا هدف تيسره طبيعة  ط التعليم املفتوي ، القادر علنيى ختطنيي احلنيواجز اجلغرافينية واالجتماعينية      . والثقافية

النيوطن   أبننياء  ط موحد منين التعلنييم العنيالي إىل     إليصالوالسياسية واالقتصادية بفضل الوسائط التقنية املتنوعة 

 .اد دراسية موحدة مبصطلح علمي موحدالعربي كله من خالل مو

املختلفنية واملتطنيورة    واإل ائينية الرتبوية  األهداف قيق مزيد من التكامل ب  مؤسسات التعليم العالي يف خدمة  (11

 .للمجتمع

والتوسع يف توظيف التكنولوجينيا   يف تطوير نوعية التعليم، باستخدام الوسائط التقنية احلديثة املتنوعة اإلسهام (12

جدواها يف تعزيز التعليم، ويف خلق اجتاهات تربوية جديدة تؤدي إىل تنينييط فاعلينية املنيتعلم     أثبت اليت  ةاملتطور

 .عن التلق  السلا السائد عوضًا

 ..تيجيع البح  العلمي واالبداع والتميز الفكري ودعم احلرية االكادميية والفكرية يف اجلامعة (13

 .ت سوق العمل املتناميةاستحداث برام  للدراسات العليا تلا حاجا (14
 

 QOU Values القيم  2.2
 : تية ومراعاة تطبيقهابالقيم ا اإلميادعلى ترسيخ اجلامعة  ، تعمل  وأهدافها تهاورسالاجلامعة  قيقا لرؤية 

 قراطية وتكافؤ الفرص والدمي. 

  األكادميية والفكريةاحلرية. 

 االنفتاي واملرونة. 

 واألمة للمؤسسة وللوطن االنتماء. 

 التفاعل االجيابي مع كل املستفيدين من اجلامعة. 

  احرتام األنظمة والقوان. 

 بدور املرأة الريادي اإلمياد. 

  االعتماد على الذات. 

 والعمل بروي الفريق الواحد  باملياركة اإلدارة. 

 اإلتقاد. 

 الصدق واليفافية 

 املتميز ومكافأته األداء. 

 التعليم املستمر. 

  اإلبداعواالبتكار والريادية. 

 

 


