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 المقدمة .   1

عررة  عررن جام يررة  ظرررة لول عزيزي الطالب، بني يديك اآلن دليلك يف اجلامعة، الذي يعطيك ن

جررنيوالدرجات العلمية اليت متنحهررا وشرررو   والتخصصاتالقدس املفتوحة وأهدافها   منحهررا ،را

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

يررة، إن خريج اجلامعة بناًء علررى الف عررة عنررد تصررميم براجمهررا التعليم هررا اجلام لرريت تبنت سررفة ا ل

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

سررواء لوحررده أو باالشرررتاك  يررة  مرراد علررى نفسرره وتأسرريس مشررروعات جمد كافية متكنه من االعت

 مع غريه أو اجياد وظيفة مناسبة.

صررمم أ قررد  ملررادة ل تررك يف ا سرريةسررلوب طاتب قررف  الدرا ملرردرس ي كررأن ا يررك، و سررتقدم إل لرريت  ا

مررا  بررك، ك مررك وطات ترردريبات  إنأما نرراك  سررئلةه يررك  وأ ملررادة، عل ترروى ا ضررمن مل لررذاتي  قررويم ا للت

ملررادة  ترروى ا مررك حمل مرردى فه سررك  ترررب بنف لررها لتخ سرريةح هررذ الدرا .ررا.  سررتيعابك  جررود  اوا ضررافة إىل و ا

مهمتهم  الفروع  يعملون يف الدراسيةملتخصصني يف طتلف املواد تدريس االعدد من أعضاء هيئة 

بررة سرررئلتكعرررن  اإلجا صرررحيح  أ يررة وت شررطةالعلم يرررة واالن برررات البيت سرررية الواج هرررا،  الدرا يرررق علي والتعل

 وينتظرون منك مراجعتهم واحلوار معهم. 

 

 . التعريف بالجامعة 2  

 التأسيس والنشأة 2.1 

قرردس  عررة ال سررت جام عررام تأس يررة  سررطني بدا لررى أرض فل حررة ع سررفة 1991املفتو نررى فل م، وتتب

مررع  شرررائح اجملت فررة إىل  لررم واملعر صررال الع عررة إىل إي هرردف اجلام ملرردمج، وت لررتعلم ا تررول وا لرريم املف التع

كرررالوريوس يف ) جررة الب عرررة در مترررنح اجلام فررة، و هررا )37كا صرررص من يرررة 3( خت صرررات فرع ( ختص

لررروم الرت يرررة الع سررربع: كل هرررا ال لرررى كليات عرررة ع يرررة موز لررروم اإلدار يرررة الع سرررابقا (، وكل يرررة  يرررة )الرتب بو

سرررية،  يررة واأل يررة االجتماع يررة التنم يررة، وكل لرروم التطبيق يررا والع يررة التكنولوج صررادية، وكل واالقت

يررا والبحررث وكلية الزراعة، وكلية اإلعالم، وكلية اآلداب، باإلضافة إىل  عمادة الدراسات العل

مرري سررتري يف  العل جرررة املاج متررنح در لررريت  مرررع ( 14)ا شررررتك  ترروراة م نرررامج دك فررة وبر صرررص طتل خت

قررديم ) اجلامعة اإلسررالمية يف جمررال "اإلرشرراد الرتبرروي والنفسرري"، مررات يف 3باإلضررافة إىل ت ( دبلو

( دبلومات مهنية متخصصة، هذا فضال  عن وجود عدد من املراكز العلمية 9التأهيل الرتبوي و )

يرر سررهم يف تعز لرريت ت صررة ا يررة املتخص يررة والتدريب عررريف والرتبو صرريل امل يررة والتح هررارات التكنولوج ز امل
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سرراته  نرراء مؤس مررن ب نرره  سررطي  ومتكي سرران الفل نرراء اإلن سرربيل ب لرري، يف  مررع احمل بررة واجملت لرردى الطل

لررة.  يررة واالسررتقالل والعدا مرره باحلر الوتنية على أسس من الكفرراءة واجلرردارة وتؤهلرره لتجسرريد حل

عررة صلوونظًرا ملرونة نظامها التعليمي، وجلودته وحداثته،  مررن  عدد تلبة اجلام يف الفصررل االول 

يررة عشررر تالب وتالبة، يتوزعون على  (42669) اىل  2022/2021العام الدراسي  فرعررا  مثان

 .ً  دراسيا  منتشرة  يف أحناء الوتن. وهي جامعة عامة مستقلة ماليا  وإدارياومركزا  

يرره اإلشررارةومما جترردر  سررطي  واجمللررس  ال عررالي الفل لرريم ال عررة عضررو يف جملررس التع أن اجلام

يررة،  عررات العرب حترراد اجلام عررال، وا حررة يف ال عررات املفتو ضررم اجلام لررذي ي عررد ا عررن ب لرريم  لرردولي للتع ا

عررال  عررات ال حترراد جام سررالميوا هررا اإل مررا أن سرريا، ك شرررا آ نرروب  حررة جل عررات املفتو حترراد اجلام ، وا

 .يم املفتول مؤسسة الشبكة العربية للتعليف  عضو
 

  QOU Vision الجامعة  رؤية 2.2
لرررررريم " جمرررررراالت التع بررررررداع يف  يررررررز واإل يررررررادة والتم جلررررررامعيالر يررررررا ا سررررررات العل تررررررول والدرا ، املف

مررررري،  حرررررث العل مرررررع، والب مرررررة اجملت سررررري وخد نرررررة وتر عرررررة مكا نررررراء يف اجلام مرررررع ب سررررراني جمت  إن

 ".واملعرفة العلم على قائم

  QOU Missionالجامعة  رسالة 2.3
عرررداد  لرررى قرررادرين مرررؤهلني خررررجينيإ سرررة ع مرررل سررروا يف املناف لررري  الع مرررياحمل عررراملي، واإلقلي  وال

سرررررهام عرررررل واإل يرررررز الفا حرررررث جمرررررال يف واملتم مررررري،  ّالب خرررررالل العل قرررررديممرررررن  يرررررة  بررررررامج ت  تعليم

يرررررة فرررررق وتدريب ضرررررل و سرررررا أف لررررريمت ممار ترررررول التع سررررراليب املف لرررررتعل أ ملررررردمج، ا نررررري وا م اإللكرتو

يررررز ئررررة وتعز حررررث بي مرررري ّالب تررررار يف العل عررررل مررررن إ عرررري التفا عرررراون اجملتم شررررراكة والت بررررا وال دل وت

 .والتميز اجلودة معايري أحدث مراعاة مع كافة، املعنيةاخلربات مع األتراف 

 القيم التي تؤمن بها الجامعة: 4.2
قرر ميرران ل ا حتقي سرري  اإل يررق وتر لررى تطب عررة ع مررل اجلام هرردافها، تع سررالتها وأ عررة ور يررة اجلام بررالقيم رؤ

 :ومراعاة تطبيقها اآلتية

 االنتماء الوتّ  والقومّي. ▪

 الريادة والتميز. ▪

 دميقراتية التعليم وتكافؤ الفرص. ▪

 احلرية األكادميية والفكرية. ▪

 احرتام األنظمة والقوانني. ▪



 

9 

 

 الشراكة اجملتمعية. ▪

 اإلدارة باملشاركة. ▪

 لمرأة.لدور الريادّي الاإلميان ب ▪

 والشفافية.النزاهة  ▪

 التنافسية. ▪

 :األهداف االستراتيجية 2.5

 تتلخص أهداف اجلامعة االسرتاتيجية فيما يأتي: 

يررة  .1 لررربامج التعليم طرروير ا سررتمرار بت فررة اال سررتوياتها كا سررني مب هررا وحت يررات خرجيي كفا

 .مع حاجات التنمية وسوا العمل يتالءممبا التنافسية 

  .مية مصادر اجلامعة املاليةتعزيز اجلهود لضمان اإلستدامة املالية وتن .2

يررز  .3 شررجيعجررودة تعز مررّي وت حررث العل يررز البح رري  الب كررار والتم بررداع واالبت ترراج واإل يف اإلن

  .اجلامعة

 .للجامعة اجملتمعيوالتأثري  التفاعل تعزيز .4

 .األكادميية والتقنية املساندة للتعليم والتعّلمالطالبية واخلدمات  حتسني .5

يرررز .6 سرررات  تعز يرررة وممار مرررة اجلامع بررردأ احلوك يرررق م يرررع تطب يرررز جلم جلرررودة والتم إدارة ا

 .يف اجلامعةكافة العمليات األكادميية واإلدارية على املستويات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




