 . 1المقدمة
عز يززي الطا لزبب بزني يزدين اآلن دلي لزن يف اجلام عزةب ا لزذي يعط يزن ن ظزرة جول يزة عزن جام عززة
ال قزدس املفتو حزة وأ هزدافها والتخص صزات وا لزدرجات العلم يزة ا لزيت ننح هزا و شزرو منح هزا برا جززني
أن يساعدك الدليل يف اختيار الكلية أو التخصص الذي ترغب الدراسة فيه.
إن خزريج اجلام عززة ب نززاء ع لززى الفل سززفة ا لززيت تبنت هززا اجلام عززة ع نززد ت صززميم براجم هززا التعليم يززةب
يستطيع ان يكون إنسانا مستقال معت مزدا ع لزى ذا تزهب تزا ت سزلحه اجلام عزة بزه مزن م هزارات وم عزارف
كاف يزة نك نززه مززن االعت مززاد ع لززى نف سززه وتأ سزيس م شززروعات جمد يززة سززواء لو حززد أو باال شززرتاك
مع غري أو اجياد وظيفة مناسبة.
ل قزد صززمم أ سززلوب كايفب تززن يف ا ملززادة الدرا سززية ا لززيت سززتقدم إل يززنب و كززأن ا ملززدرس ي قززف
أما مزن واايف بززنب ك مززا إن ه نزاك تززدريبات وأ سززئلة للت قزويم ا لززذاتي ضززمن

تزوى ا ملززادةب عل يززن

ح لززها لتخ تزرب بنف سززن مززدى فه مززن حمل تززوى ا ملززادة الدرا سززية وا سززتيعابن .ززا .هززذا ا ضززافة إىل و جززود
عدد من أعضاء هيئة ال تزدريس املتخص صزني يف كت لزف ا ملزواد الدرا سزية يعم لزون يف ال فزروع مه مزتهم
اإلجا بززة عززن أ سززئلتن العلم يززة وت صززحيح تعيينا تززن الدرا سززية والتعل يززق علي هززاب وينت ظززرون م نززن
مراجعتهم واحلوار معهم.

 . 2التعريف بالجامعة

 2.1التأسيس والنشأة
تأس سززت جام عززة ال قززدس املفتو حززة ع لززى أرض فل سززطني بدا يززة عززام 1991مب وتتب نززى فل سززفة
التع لززيم املف تززوع وا لززتعلم ا ملززدمجب وت هززدف اجلام عززة إىل إي صززال الع لززم واملعر فززة إىل شززرائح اجملت مززع
كا فززةب و نززنح اجلام عززة در جززة الب كززالوريوس يف ( )35خت صززص مو عززة ع لززى كليات هززا ال سززبع
كل يزة الع لزوم الرتبو يززة (الرتب يزة سزابقا) ب وكل يززة الع لزوم اإلدار يزة واالقت صززاديةب وكل يزة التكنولوج يززا
والع لززوم التطبيق يززةب وكل يززة التنم يززة االجتماع يززة واأل سززريةب وكل يززة الزرا عززةب وكل يززة اإل عززالمب
وكل يزة اآلدابب باإل ضززافة إىل ع مزادة الدرا سززات العل يزا والب حززث العل مزي ا لززيت نزنح در جززة املاج سززتري
يف ( )9ختص صزات كتل فززةب باإل ضزافة إىل ت قززديم ( )3دبلو مزات يف التأه يززل الرت بزوي و ( )8دبلو مززات
مهنية متخصصةب هذا فضال عزن و جزود عزدد مزن املرا كزز العلم يزة والرتبو يزة والتدريب يزة املتخص صزة
ا لزيت ت سززهم يف تعز يززز امل هز ارات التكنولوج يززة والت ح صززيل امل عززريف لززدى الطل بززة واجملت مززع احمل لززيب يف
سززبيل ب نززاء اإلن سز ان الفل سززطيو ونكي نززه مززن ب نززاء مؤس سززاته الويفن يززة ع لززى أ سززس مززن الك فززاءة
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وا جلززدارة وتؤه لززه لتج سززيد حل مززه باحلر يززة واال سززتقالل والعدا لززة .ون ظززرا ملرو نززة نظام هززا التعلي مززيب
وجلود تزه وحدات تززهب و صزل عززدد يفل بزة اجلام عززة يف الف صزل االول مززن ال عزام الدرا سززي 2020/2019
اىل  47730يفا لزب ويفال بزةب يتو عزون ع لزى مثان يزة ع شززر فر عزا ومر كززا درا سزيا منت شزرة يف أ ءززاء
الويفن .وهي جامعة عامة مستقلة ماليا وإداريا.
و ممززا رززدر اإل شززارة ال يززه أن اجلام عززة ع ضززو يف جم لززس التع لززيم ال عززالي الفل سززطيو واجمل لززس
ا لززدولي للتع لززيم عززن ب عززد ا لززذي ي ضززم اجلام عززات املفتو حززة يف ال عززا ب وا حتززاد اجل ام عززات العرب يززةب
وا حتززاد جام عززات ال عززا اإل سززالمي ب وا حتززاد اجلام عززات املفتو حززة جل نززوب شززرأ آ سززياب ك مززا أن هززا
عضو يف مؤسسة الشبكة العربية للتعليم املفتوع .

 2.2رؤية الجامعة QOU Vision
الر يز ادة والتم يززز واإل بززداع يف جمززاالت التع لززيم ا جلززامعي املف تززوع ب وخد مززة اجملت مززعب والب حزث
العلمي وترسيخ مكانتها القيادية يف بناء جمتمع فلسطيو قائم على العلم واملعرفة.

 2.3رسالة الجامعة QOU Mission
"إ عزداد خزرجيني مززؤهلني لتلب يزة حا جززات اجملت مزع قزادرين ع لززى املناف سزة يف سززوأ الع مزل احمل لززي
واإلقلي مزي ب واإل سزهام الفا عززل واملتم يزز يف جمززال الب حزث العل مززي وب نزا ء ال قززدرات التقن يزة والب شززريةب
مزن خززالل ت قززديم بززرامج تعليم يززة وتدريب يززة و فزق أف ضززل ممار سززات التع لززيم املف تززوع وا سززاليب التع لززيم
ا ملزدمجب وتعز يززز بي ئززة الب حززث العل مززي يف إ يفززار مززن التفا عززل اجملتم عززي والت عززاون وال شززراكة وت بززادل
اخلربات مع اإليفراف املعنية كافة مع مراعاة أحدث معايري اجلودة والتميز".

 2.4أهداف الجامعة االستراتيجية QOU Strategic Objectives
تتلخص أهداف اجلامعة االسرتاتيجية فيما يأتي -
 .1موا صزلة ر فززع م سززتوى تأه يززل خر جيززي اجلام عزة وتعز يززز قززدراتهم وم هززاراتهم ع لززى املناف سززة
يف سوأ العمل احمللي واإلقليمي.
 .2اإل سززتمرار بت طززوير ا لززربامج التعليم يززة وحت سززينها تززا يززتالئم مززع حا جززات التنم يززة و سززوأ
العمل وفق أفضل ممارسات التعليم املدمج واملستجدات العلمية والتكنولوجية.
 .3تعزيز البحث العلمي واإلنتاج واإلبداع والتميز يف اجلامعة وتش جيع الباحثني.
 .4تعزيز التفاعل اجملتمعي وتعميق مضامني املسؤولية اجملتمعية ضمن عمليات اجلامعة.
 .5م ضززاعفة اجل هززود لتنم يززة مززوارد اجلام عززة املال يززة وحت سززينها مززن خززالل تنو يززع م صززادرها
ومواصلة رفع كفاءة وفاعلية اإلدارة املالية للجامعة.
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 .6حت سززني بي ئززة التع لززيم املف تززوع وا خلززدمات الطالب يززة بال شززكل ا لززذي يززدعم جززودة التع لززيم
والتعلم.
 .7حتسني حجم ونوعية اخلدمات األكادميية والتقنية املساندة للتعليم والتعلم.
 .8تعز يزز ممار سزات إدارة ا جلزودة والتم يزز جلم يزع العمل يزات االكادمي يزة واالدار يزة وع لزى كززل
املستويات يف اجلامعة.

 2.5القيم QOU Values
حتقي قززا لرؤ يززة اجلام عززة ور سززالتها وأ هززدافها ب تع مززل اجلام عززة ع لززى تر سززيخ اإل ميززان بززالقيم
ا آلتية ومراعاة تطبيقها
• الريادة والتميز.
• االنتماء الويفو والقومي.
•

دميقرايفية التعليم وتكافؤ الفرص.

• احلرية األكادميية والفكرية.
• احرتام األنظمة والقوانني.
• الشراكة اجملتمعية.
• اإلدارة باملشاركة.
• اإلميا ن بدور املرأة الريادي.
• النزاهة والشفافية.
• التنافسية.
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