 .1المقدمة
عزيزي الطالب ،بني ينيديا ا د دليلنيا يف اجلامعنية ،النيذي يعطينيا نظنيرة نولينية عنين جامعنية القنيدس املفتوحنية وأهنيدافها
والتخصصات والدرجات العلمية اليت متنحها وشروط منحها ،راج أد يساعدك الدليل يف اختيار الكلية أو التخصنيص النيذي
ترغب الدراسة فيه.
قد ترتبط رغبتا بالدراسة يف هذه اجلامعة بتصوراتا إلمكانية احلصول على وظيفة بعنيد التخنيرج ،نقنيول لنيا إد خنيري
اجلامعة بناءً على الفلسفة اليت تبنتها اجلامعة عند تصميم براجمها التعليمية ،يستطيع اد يكنيود إنسنيانا مسنيتقال معتمنيدا علنيى
ذاته ،مبا تسلحه اجلام عة به من مهنيارات ومعنيارف كافينية متكننيه منين االعتمنياد علنيى نفسنيه وتأسنييس مينيروعات جمدينية سنيواء
لوحده أو باالشرتاك مع غريه أو اجياد وظيفة مناسبة  -بناءً على معطيات الظروف البيئية اليت يعيش فيها.
وقد خيطر على بالا سؤال آخر مثل :كيف تتحقق فائدتي من الدراسة اجلامعية – معتمداً علنيى نفسنيي ،كنيود املنيدرس
ال يقف كل ينيوم يف قاعنية النيدرس أمنيامي لينيوجهري وينيثري احلنيوافز لنيدي ،ويراقنيب منيدف تقنيدم معنيرفيت ،أو حتنيى ينيتفحص صنيحة
فهمي للمادة الدراسية؟
لقد صمم أسلوب خماطبتا يف املادة الدراسية اليت ستقدم إليا ،وكأد املدرس يقف أماما وخياطبا ،كما إد هناك
تدريبات وأسئلة للتقويم النيذاتي ضنيمن وتنيوف املنيادة ،أي ضنيمن وحنيداتها الدراسنيية املختلفنية ،علينيا حلنيها لتختنيف بنفسنيا منيدف
فهما حملتوف املادة الدراسية واستيعابا هلا .هذه اضافة إىل وجود عدد من أعضاء هيئة التدريس املتخصص يف خمتلف املواد
الدراسية يعملود يف الفروع مهمتهم اإلجابة عن أسئلتا العلمينية وتصنيحيح تعييناتنيا الدراسنيية والتعلينيق عليهنيا ،وينتظنيرود مننيا
مراجعتهم واحلوار معهم .ناهيا عن أد اجلامعة قد تدعم تعلما بوسائط تعليمية مساعدة على شكل أشرطة "فيديو" وأشنيرطة
مسعية وأقراص حاسوبية ،كما أد بعض مقرراتها الدراسية يقدم للطالب بوسائط التعلم االلكرتوني مما يسنياعدك علنيى فهنيم
أفضل وأنل للمادة الدراسية.

 .2التعريف بالجامعة
عزيزي الطالب ،أهالً با يف هذه املؤسسة الرتبوية التعليمية ،النييت تعتمنيد نيط التعلنييم املفتنيوي  ،ويعنيري بصنيفة عامنيه نقنيل
التعليم إىل الطالب يف موقع إقامتنيه أو عملنيه وانفتاحنيه علنيى املكنياد واألفكنيار واألسنياليب والننياس ،ويتمينيز مبروننية تتنييح للطالنيب أد
ينينيزاوج – إد شنينياء – ب ني النينيتعلم والعمنينيل ،وأد يكينينيف برناجمنينيه الدراسنينيي وسنينيرعة التقنينيدم فينينيه مبنينيا يتفنينيق منينيع أوضنينياعه وظروفنينيه علنينيى
اختالفها .ويف هذا توفري واضح للطاقة البيرية ،وزيادة يف سنوات اإلنتاج من عمر الفرد.
يقنينيوم نينيط التعلنينييم املفتنينيوي علنينيى مرتكنينيزات النينيتعلم النينيذاتي واسنينيتقاللية املنينيتعلم ،وعلنينيى اسنينيتثمار الوسنينيائط التقنينينية املتنوعنينية:
املكتوبنينية وااللكرتونينينية والسنينيمعية والبصنينيرية ،النينييت انتجهنينيا التطنينيور اهلائنينيل يف جمنينيال التقنينينيات الرتبوينينية وتقنينينيات االتصنينياالت ونقنينيل
املعلومنيات .وذلنينيا لعنيرمل املنينيادة التعليمينية وإيصنينياهلا إىل الطالنيب أينمنينيا كنياد ،يف موقنينيع إقامتنيه أو عملنينيه .ويينيمل ذلنينيا املنيواد املطبوعنينية،
واألشنينيرطة السنينيمعية والبصنينيرية ،والنينيفام التلفازينينية واإلذاعينينية ،واحلاسنينيوب ،و احلقائنينيب املخفينينية ،واسنينيتخدام اهلنينياتف .فض نيالً عنينين
اسنينيتغالل إمكاننينيات القمنينير الصنينيناعي ،وغنينيري ذلنينيا منينين الوسنينيائط والوسنينيائل التقنينينية التعليمينينية النينييت أثبتني قنينيدرتها علنينيى إحنينيداث التنينيأثري
والتفاعل املطلوب يف إجناي العملية التعليمية/التعلمية.
ونتيجة لذلا فإد « ط التعليم املفتوي » حبكم طبيعته ووسائطه قادر على ختطي احلدود اإلقليمية واحلواجز
اجلغرافية واالجتماعية واالقتصادية للوصول إىل ك ل راغب يف التعليم العالي ،وهذا يعري ،على املستوف العربنيي ،فرصنية
جديدة لإلسهام يف خلق شخصية ثقافية متجانسة ،من خالل برام تعليمية موحدة مبصطلح علمي موحد يتلقاها الطالب
على اختالف مواقعهم يف فلسط أو أي من أقطار الوطن العربي.
كما ويعتف « ط التعليم املفتوي » من أجنع الطرق اجملربة للجمع بني اهلنيدف  :الكمنيي والننيوعي ،يف التعلنييم
العنينيالي والتنينيدريب ألكنينيف عنينيدد منينين الطنينيالب علنينيى اخنينيتالف ظنينيروفهم االجتماعينينية وخلفينينياتهم اليخصنينيية،

قيقنينيا ملبنينيدأ

دميقراطية التعليم ،مع ضماد مستوف عال لنوعية التعليم يف الوق نفسه .فقد أثب هذا النمط فاعليته الرتبوينية وكلفتنيه
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