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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

 

 . التعريف بالجامعة 2

 التأسيس والنشأة2.1 

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
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لززة سزززتقالل والعدا يززة واال مززه باحلر سززيد حل لززه لتج جلززدارة وتؤه مزززيب  .وا هززا التعلي نززة نظام ظززر ا ملرو ون

تززهب  عززةيفلبز عززدد وصزلوجلودتزه وحدات سززي  ة اجلام مززن العزام الدرا   2019/2020يف الفصزل االول 

لزب ويفالبزةب 47730اىل  شززر يتو عزون علزى  يفا دراسزيا  منتشزرة  يف أءززاء ومركززا  فرعزا  مثانيزة ع

 هي جامعة عامة مستقلة ماليا  وإداريا .و .الويفن

ممززا رززدر  شززارةو يززه اإل سززطي ال عززالي الفل لززيم ال لززس التع ضزززو يف جم عززة ع لزززس أن اجلام و واجمل

ضزززم اجلا لززذي ي عزززد ا عززن ب لزززيم  لززدولي للتع عزززا ب واحتززاد اا حززة يف ال عزززات املفتو يزززةب جلم عزززات العرب ام

عززا   عزززات ال سزززالميواحتززاد جام هزززا اإل مززا أن سزززياب ك شززرأ آ نزززوب  حززة جل عزززات املفتو ب واحتززاد اجلام

 .مؤسسة الشبكة العربية للتعليم املفتوع يف  عضو
 

  QOU Vision الجامعة  رؤية 2.2
يززال يززز ر بززداعادة والتم تزززوع  واإل جلززامعي املف لززيم ا جمزززاالت التع مززعب يف  مززة اجملت حزززب وخد  ثوالب

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

  QOU Missionالجامعة  رسالة 2.3
لززى املنافسزة يف قزادرين ع جززات اجملتمزع  مززؤهلني لتلبيزة حا لززي  "إعزداد خزرجيني  سززوأ العمزل احمل

نز ب واإلقليمزي مززي وب جمززال البحزث العل عززل واملتميزز يف  شززريةب اواإلسزهام الفا قززدرات التقنيزة والب ء ال

لززيم  سززات التع ضززل ممار يززة وفزق أف يززة وتدريب بززرامج تعليم قززديم  خززالل ت لززيم مزن  سززاليب التع تززوع وا املف

يززز املزدمج ئززة ب وتعز عززي بي عززل اجملتم مززن التفا يفززار  مززي يف إ حززث العل بززادل والب شززراكة وت عززاون وال الت

 .والتميز" جلودةامع مراعاة أحدث معايري كافة  اخلربات مع اإليفراف املعنية 

 QOU Strategic Objectives  االستراتيجية الجامعة أهداف  4.2

 -فيما يأتي االسرتاتيجية تتلخص أهداف اجلامعة 

قززدراتهم .1 يززز  يززل خرجيززي اجلامعزة وتعز سززتوى تأه فززع م هززارا مواصزلة ر سززة  تهموم لززى املناف ع

 يف سوأ العمل احمللي واإلقليمي.

لزززربامج التعلي .2 طزززوير ا سززتمرار بت سزززينها يززة ماإل سزززوأ وحت يزززة و جزززات التنم مززع حا يزززتالئم  تزززا 

 العمل وفق أفضل ممارسات التعليم املدمج  واملستجدات العلمية والتكنولوجية.

 .جيع الباحثنييف اجلامعة وتشتعزيز البحث العلمي واإلنتاج واإلبداع والتميز  .3

 ت اجلامعة.اتعزيز التفاعل اجملتمعي وتعميق مضامني املسؤولية اجملتمعية ضمن عملي .4

يزززة .5 عزززة املال مزززوارد اجلام يزززة  هزززود لتنم ضزززاعفة اجل سزززينها م صزززادرها  وحت يزززع م خزززالل تنو مزززن 

 ومواصلة رفع كفاءة وفاعلية اإلدارة املالية للجامعة.
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ئزززة  .6 سززني بي لززيم حت تزززوعالتع خلززدمات الط  املف شززكلوا يزززة بال لزززيم  الب جزززودة التع يززدعم  لزززذي  ا

 والتعلم.

 والتقنية املساندة للتعليم والتعلم. ةحجم ونوعية اخلدمات األكادمييحتسني  .7

كززل جلميزع العمليزات االكادمييزة واالداريزة تعزيزز ممارسزات إدارة اجلزودة والتميزز  .8 وعلزى 

 املستويات يف اجلامعة.

 QOU Values القيم  5.2
يزززة  قززا لرؤ عزززة اجلاحتقي سززالم هزززدافها تهاور مزززل  وأ عزززة  ب تع سزززيخ اجلام لززى تر ميزززانع بزززالقيم  اإل

  بيقهاطآلتية ومراعاة تا

 الريادة والتميز. •

 االنتماء الويفو والقومي. •

 دميقرايفية التعليم وتكافؤ الفرص. •

 احلرية األكادميية والفكرية. •

 احرتام األنظمة والقوانني. •

 الشراكة اجملتمعية. •

 اإلدارة باملشاركة. •

 ن بدور املرأة الريادي.ميااإل •

 النزاهة والشفافية. •

 التنافسية. •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




