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 المقدمة .  1

عززة  لزذي يعطيزن نظزرة جوليزة عزن جام يزدين اآلن دليلزن يف اجلامعزةب ا لزبب بزني  عزيززي الطا

لزدرجات العلميزة ا والتخصصزاتالقزدس املفتوحزة وأهزدافها  جززنيلزيت ننحهزا وشزرو  وا  منحهزا برا

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

يززةب  هززا التعليم صززميم براجم نززد ت عززة ع هززا اجلام لززيت تبنت سززفة ا لززى الفل نززاء  ع عززة ب إن خزريج اجلام

بزه مزن مهزارات تزهب تزا تسزلحه اجلامعزة  ومعزارف  يستطيع ان يكون إنسانا مستقال معتمزدا علزى ذا

حززد  أو باال سززواء لو يززة  شززروعات جمد سززه وتأسزيس م لززى نف مززاد ع مززن االعت نززه  شززرتاك كافيزة نك

 مع غري  أو اجياد وظيفة مناسبة.

ملززادة  تززن يف ا سززلوب كايفب صززمم أ سززيةلقزد  قززف  الدرا ملززدرس ي كززأن ا يززنب و سززتقدم إل لززيت  ا

مززا  بززنب ك تززدريبات  إنأمامزن واايف سززئلةهنزاك  ضززمن  تزو وأ لززذاتي  قزويم ا يززن للت ملززادةب عل ى ا

تزز لززها لتخ ملززادة ح تززوى ا مززن حمل مززدى فه سززن  سززيةرب بنف .ززا. الدرا سززتيعابن  جزززود  اهززذ وا ضززافة إىل و ا

فزروع  يعملزون يف الدراسزيةتزدريس املتخصصزني يف كتلزف املزواد العدد من أعضاء هيئة  مهمزتهم  ال

بزززة سزززئلتنعزززن  اإلجا صزززحيح تعي أ يززززة وت تزززن يالعلم سزززيةنا هزززاب وينت الدرا يززززق علي نززززن والتعل ظزززرون م

 وار معهم. مراجعتهم واحل
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سززتت عزززام  أس يززة  سزززطني بدا لزززى أرض فل حززة ع قزززدس املفتو عزززة ال سزززفة ومب 1991جام نزززى فل تتب

مزززع  شزززرائح اجملت فزززة إىل  لزززم واملعر صزززال الع عزززة إىل إي هزززدف اجلام ملزززدمجب وت لزززتعلم ا تزززوع وا لزززيم املف التع

فزززةب  عزززة دكا نزززنح اجلام كزززالوريوسو جزززة الب لزززى 35يف ) ر عزززة ع صزززص مو  سزززبع  ( خت هزززا ال كليات

يززة )الرتكليزة  يززا بيزة سزابقا (العلزوم الرتبو صززاديةب وكليزة التكنولوج يززة العلزوم اإلداريزة واالقت ب وكل

عزززالمب  يزززة اإل عزززةب وكل يزززة الزرا سزززريةب وكل يزززة واأل يزززة االجتماع يزززة التنم يزززةب وكل لزززوم التطبيق والع

ضززافةوكليزة اآلدابب  حززث العلمزي إىل باإل سززات العليزا والب لززيت نزنح  عمزادة الدرا سززتري ا جززة املاج در

قززديم ) بفززةل( ختصصزات كت9)يف  يززل الرتبزوي و )3باإلضزافة إىل ت مززات 8( دبلومزات يف التأه ( دبلو

التدريبيزة املتخصصزة الرتبويزة وهذا فضال  عزن وجزود عزدد مزن املراكزز العلميزة ومهنية متخصصةب 

هزز يززز امل سززهم يف تعز لزيت ت يززة والا لززيب يف تارات التكنولوج مززع احمل بززة واجملت لززدى الطل عززريف  صززيل امل ح

نززاء اإلن فزززاءة سززسززبيل ب مززن الك سززس  لززى أ يزززة ع سززاته الويفن نززاء مؤس مززن ب نزززه  سززطيو ونكي ان الفل




