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 المقدمة.  1
طيززي نظززرة ةوليززة عززن جامعززة عزيزززي الطالززب  بززني يززديي اآلن دليلززي يف اجلامعززة  الززذي يع 

أن  منحهزا  راجزني  والدرجات العلميزة الزيت حنحهزا وشزرو       والتخصصاتالقدس املفتوحة وأهدافها 

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

 إن خززريج اجلامعززة بنززاءا علززى الفلسززفة الززيت تبنتهززا اجلامعززة عنززد تصززميم براجمهززا التعليميززة       

يستطيع ان يكون إنسزانا مسزتقال معتمزدا علزى ذاتزه  لزا تسزلحه اجلامعزة بزه مزن مهزارات ومعزارف             

كافية حكنه من االعتمزاد علزى نفسزه وتأسزيس مشزروعات جمديزة سزواء لوحزدش أو باالشزرتاك مزع           

 غريش أو اجياد وظيفة مناسبة.

املدرس يقزف أمامزي    اليت ستقدم إليي  وكأن الدراسيةلقد صمم أسلوب خماطبتي يف املادة 

للتقزويم الزذاتي ضزمن ىتزوى املزادة  عليزي حلزها لتختز           وأسئلةهناك تدريبات  إنوخياطبي  كما 

اضزافة إىل وجزود عزدد مزن أعضزاء       اواسزتيعابي ازا. هزذ    الدراسزية بنفسي مدى فهمزي حملتزوى املزادة    

 أسزئلتي عن  اإلجابةهمتهم م الفروع  يعملون يف الدراسيةتدريس املتخصصني يف خمتلف املواد الهيئة 

 والتعليق عليها  وينتظرون مني مراجعتهم واحلوار معهم.  الدراسيةناتي يالعلمية وتصحيح تعي

 

 . التعريف بالجامعة2

 التأسيس والنشأة2.1 
تتبنى فلسفة التعلزيم  وم  1991أسست جامعة القدس املفتوحة على أرض فلسطني بداية عام ت

وحزنح  تهدف اجلامعة إىل إيصال العلم واملعرفزة إىل شزرائح اجملتمزع كافزة      املفتوح والتعلم املدمج  و

العلزوم الرتبويزة   كلياتهزا السزبعك كليزة    ( ختصزص موععزة علزى    27اجلامعة درجة البكالوريوس يف )

  وكليززة العلززوم اإلداريززة واالقتصززادية  وكليززة التكنولوجيززا والعلززوم التطبيقيززة       )الرتبيززة سززابقًا( 

 باإلضزافة االجتماعية واألسزرية  وكليزة الزراعزة  وكليزة اإلعزالم  وكليزة اآلداب        وكلية التنمية 

اللغزة العربيزة وآدابهزا" و"اإلرشزاد     ي "يف ختصصز اليت حنح درجة املاجستري كلية الدراسات العليا  إىل

( دبلومززات مهنيزززة  3( دبلومززات يف التأهيززل الرتبززوي و )   3باإلضززافة إىل تقززديم )  النفسززي والرتبززوي"    

التدريبيززة املتخصصززة الززيت الرتبويززة وهززذا فضززاًل عززن وجززود عززدد مززن املراكززز العلميززة وتخصصززة  م

حصيل املعريف لدى الطلبة واجملتمع احمللي  يف سزبيل بنزاء   تتسهم يف تعزيز املهارات التكنولوجية وال

ؤهلزه  اإلنسان الفلسطيين وحكينه من بناء مؤسساته الوطنيزة علزى أسزس مزن الكفزاءة واجلزدارة وت      

ونظززراا ملرونززة نظامهززا التعليمززي  وجلودتززه وحدا تززه     .لتجسززيد حلمززه باحلريززة واالسززتقالل والعدالززة 

( طالزب وطالبزة  يتوععزون علزى تسزعة عشزر فرعزًا        57915تضاعف عزدد طلبزة اجلامعزة ليصزل إىل )    

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




