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 المقدمة.  1
عزيزي الطالب، بني يديك اآلن دليلك يف اجلامعة، الذي يعطيك نظرة مشوليةة عةن جامعةة    

 منحهةا ،راجةني  متنحها وشةرو    والدرجات العلمية اليت والتخصصاتالقدس املفتوحة وأهدافها 

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

إن خريج اجلامعة بناًء على الفلسةفة الةيت تبنتهةا اجلامعةة عنةد تصةميم براجمهةا التعليميةة،         

عةارف  يستطيع ان يكون إنسانا مستقال معتمدا على ذاته، مبا تسلحه اجلامعة به من مهارات وم

كافية متكنه من االعتماد علةى نفسةه وتأسةيس مشةروعات جمديةة سةواء لوحةدال أو باالشةرتاك         

 .مع غريال أو اجياد وظيفة مناسبة

الةيت سةتقدم إليةك، وكةأن املةدرس يقةف        الدراسةية لقد صةمم أسةلوب طاطبتةك يف املةادة     

ملةادة، عليةك   للتقةويم الةذاتي ضةمن ىتةوى ا     وأسةئلة هنةاك تةدريبات    إنأمامك وخياطبك، كمةا  

اضةافة إىل وجةود    اهةذ . واسةتيعابك اةا   الدراسةية حلها لتخترب بنفسةك مةدى فهمةك حملتةوى املةادة      

مهمتهم  الفروع  يعملون يف الدراسيةتدريس املتخصصني يف طتلف املواد العدد من أعضاء هيئة 

ن منةةةك والتعليةةةق عليهةةةا، وينتظةةةرو الدراسةةةيةناتةةةك يالعلميةةةة وتصةةةحيح تعي أسةةةئلتكعةةةن  اإلجابةةةة

 . مراجعتهم واحلوار معهم

 

 التعريف بالجامعة. 2

 التأسيس والنشأة2.1 

تتبنةى فلسةفة   وم، 1991أسست جامعةة القةدس املفتوحةة علةى أرض فلسةطني بدايةة عةام        ت

التعلةةيم املفتةةول والةةتعلم املةةدمج، وتهةةدف اجلامعةةة إىل إيصةةال العلةةم واملعرفةةة إىل شةةرائح اجملتمةةع   

: كلياتهةةا السةةبعختصةةص موةعةةة علةةى  ( 22)البكةةالوريوس يف  ومتةةنح اجلامعةةة درجةةة كافةةة، 

، وكلية العلوم اإلدارية واالقتصادية، وكلية التكنولوجيةا  (الرتبية سابقًا)العلوم الرتبوية كلية 

والعلةةوم التطبيقيةةة، وكليةةة التنميةةة االجتماعيةةة وايسةةرية، وكليةةة الزراعةةة، وكليةةة اإلعةةالم،    

ي يف ختصصةةالةةيت متةنح درجةةة املاجسةةتري  يةةة الدراسةات العليةةا  كل إىل باإلضةةافةوكليةة اآلداب،  

دبلومات يف التأهيل ( 3)باإلضافة إىل تقديم ، "اإلرشاد النفسي والرتبوي"و" اللغة العربية وآدابها"

هةةذا فضةةاًل عةةن وجةةود عةةدد مةةن املراكةةز العلميةةة      دبلومةةات مهنيةةة متخصصةةة،   ( 3)الرتبةةوي و 

حصةيل املعةريف   تيت تسةهم يف تعزيةز املهةارات التكنولوجيةة وال    التدريبيةة املتخصصةة الة   الرتبوية وو

لةدى الطلبةةة واجملتمةةع احمللةةي، يف سةةبيل بنةةاء اإلنسةان الفلسةةطيا ومتكينةةه مةةن بنةةاء مؤسسةةاته   

 .الوطنية على أسس من الكفاءة واجلدارة وتؤهلةه لتجسةيد حلمةه باحلريةة واالسةتقالل والعدالةة      

 الفصةل االول مةن   يفعدد طلبة اجلامعة  صلوودته وحداثته، ونظًرا ملرونة نظامها التعليمي، وجل
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فرعةةةًا  عشةةةرين طالةةةب وطالبةةةة، يتوةعةةةون علةةةى   03631إىل  2112/2112العةةةام الدراسةةةي 

 .هي جامعة عامة مستقلة ماليًا وإداريًاو .دراسيًا منتشرًة يف أحناء الوطنومركزًا 

أن اجلامعةة عضةو يف جملةس التعلةيم العةالي الفلسةطيا واجمللةس         اليةه  اإلشارةومما جتدر 

للتعلةةيم عةةن بعةةد الةةذي يضةةم اجلامعةةات املفتوحةةة يف العةةا ، وابةةاد اجلامعةةات العربيةةة،  الةدولي 

، وابةاد اجلامعةات املفتوحةة جلنةوب شةرا آسةيا، كمةا أنهةةا        اإلسةالمي وابةاد جامعةات العةا     

 .مؤسسة الشبكة العربية للتعليم املفتول يف  عضو
 

  QOU Vision الجامعة  رؤية 2.2
والبحةة  ،وخدمةة اجملتمةع   ،يف جمةاالت التعلةةيم اجلةامعي املفتةول     بةداع واإلالريةادة والتميةز   

 . العلمي وترسيخ مكانتها القيادية يف بناء جمتمع فلسطيا قائم على العلم واملعرفة
 

  QOU Missionالجامعة  رسالة 2.2
إعداد خرجيني مؤهلني لتلبية حاجات اجملتمع قادرين على املنافسة يف سةوا العمةل احمللةي    "

واإلسهام الفاعل واملتميز يف جمال البح  العلمي وبنةاء القةدرات التقنيةة والبشةرية،      ، واإلقليمي

املفتةول واسةاليب التعلةيم    من خالل تقديم برامج تعليميةة وتدريبيةة وفةق أفضةل ممارسةات التعلةيم       

تبةادل  التعةاون والشةراكة و  والبحة  العلمةي يف إطةار مةن التفاعةل اجملتمعةي       بيئة ، وتعزيز املدمج

 ."والتميز مع مراعاة أحدث معايري اجلودةكافة  اخلربات مع اإلطراف املعنية 

 :االستراتيجية الجامعة أهداف 4.2
 -:فيما يأتياالسرتاتيجية تتلخص أهداف اجلامعة 

مواصةلة رفةع مسةتوى تأهيةةل خرجيةي اجلامعةة وتعزيةز قةةدراتهم علةى املنافسةة يف سةةوا          .1

 .العمل احمللي واإلقليمي

مرار بتطةةوير وبسةةني الةةربامج التعليميةةة مبةةا يةةتالئم مةةع حاجةةات التنميةةة وسةةوا    اإلسةةت .2

 .العمل وفق أفضل ممارسات التعليم املدمج  واملستجدات العلمية والتكنولوجية

تعزيةةز وتشةةجيع البحةة  العلمةةي واإلنتةةاج واإلبةةداع والتميةةز ودعةةم احلريةةة الفكريةةة يف      .3

 .اجلامعة

 .مضامني املسؤولية اجملتمعية ضمن عمليات اجلامعةتعزيز التفاعل اجملتمعي وتعميق  .4

مضاعفة اجلهود لتنمية وبسني إدارة موارد اجلامعة املالية من خةالل تنويةع مصةادرها     .5

 .ومواصلة رفع كفاءة وفاعلية اإلدارة املالية للجامعة

التحسني املستمر لبيئة التعليم املدمج  واخلدمات الطالبية بالشكل الذي يةدعم جةودة    .6

 .تعليم والتعلمال

 .التحسني املستمر حلجم ونوعية اخلدمات ايكادميية والتقنية املساندة للتعليم والتعلم .7
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تعزيز ممارسات إدارة اجلودة والتميز يف بناء القدرات القياديةة والتنظيميةة وعلةى كةل      .8

 .املستويات يف اجلامعة

 QOU Values القيم  5.2
بةةالقيم  اإلميةةانعلةةى ترسةةيخ اجلامعةةة  ، تعمةةل  هاوأهةةداف تهاورسةةالاجلامعةةة بقيقةةا لرؤيةةة 

 :آلتية ومراعاة تطبيقهاا

 الريادة والتميز. 

 االنتماء الوطا والقومي. 

 دميقراطية التعليم وتكافؤ الفرص. 

 احلرية ايكادميية والفكرية. 

 احرتام اينظمة والقوانني. 

 الشراكة اجملتمعية. 

 اإلدارة باملشاركة. 

 ريادياإلميان بدور املرأة ال. 

 النزاهة والشفافية. 

 التنافسية. 

 

 عمادة القبول والتسجيل واالمتحانات  .3

 :تعريف بالعمادة (أ 

هي عمادة تقوم بقبول الطالب وتسجيلهم وحفظ ملفاتهم ومتابعة قضاياهم حتى خترجهم، 

كما تتوىل متابعة قضايا االمتحانات والتعيينات وفق أنظمة اجلامعة، وتتمثل أهم أهداف 

 :دة مبا يليالعما

 .توفري خدمات متميزة للطالب .1

تطبيق اينظمة والقوانني والتعليمات الصادرة عن الشؤون ايكادميية، واملتعلقة  .2

 .بالقبول والتسجيل واالمتحانات والتعيينات الدراسية

استخدام التقنية احلديثة من تسجيل الكرتوني، ورصد للعالمات من خالل البوابة،  .2

 .ي للتعيينات واالمتحاناتوعمل أرشيف الكرتون




