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  لبناء قدرات الطلبة يف التعلم االلتحاا يف الدورات التدريبية اليت يعقدها مركز التعليم املفتوح

 اإللكرتوني.

املفتوح من  التعليم ومركز قررامل ومنسق املقرر مدرس يرسلها اليت والتوجيهات الرسائل متابعة

 خالل مراسالت البوابة األكادميية.

 

 الكليات. 11

 يف مستوى البكالوريوس وهيك كليات بعستقدم اجلامعة 

 كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية. .1

 كلية الزراعة. .2

 كلية التنمية االجتماعية واألسرية. .3

 و االقتصادية. اإلداريةكلية العلوم  .4

 .الرتبويةالعلوم كلية  .5

 كلية االعالم الرقمي . .6

 كلية االداب. .7

تكون كل كلية من ختصص أو أكثر ميكزن للطالزب اختيزار التخصزص الزذي يرغزب       تو

 الكليات.تضمنة يف هذش التخصصات امل إحدىيف دراسته للحصول على درجة البكالوريوس يف 

 اآلتيكلكل كلية أو ختصص من مقررات موععة على النحو  الدراسيةتتكون اخلطة 

 

 درجة البكالوريوس ختصص منفردك

 ( ساعة معتمدة21) متطلبات اجلامعة. 1

 ( ساعة معتمدة18) متطلبات جامعة اجبارية 1.1

 ( ساعات معتمدة3) متطلبات جامعة اختيارية 2.1

 حبسب الكلية متطلبات كلية .2

 حبسب خطة التخصص املقررات التخصصية / املنفرد .3

 حبسب خطة التخصص جباريةاإلالتخصصية  1.3

 حبسب خطة التخصص التخصصية االختيارية 2.3

 ( ساعات معتمدة6) املقررات احلرة .4

 ساعة معتمدة 122 اجملموع
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 درجة البكالوريوس ختصص رئيسي / فرعيك

 ( ساعة معتمدة21) متطلبات اجلامعة. 1

 ( ساعة معتمدة18) متطلبات جامعة اجبارية 1.1

 ( ساعات معتمدة3) امعة اختياريةمتطلبات ج 2.1

 حبسب الكلية متطلبات كلية .2

 حبسب خطة التخصص فرعي -املقررات التخصصية / رئيسي  .3

 حبسب خطة التخصص اإلجباريةالتخصصية  1.3

 حبسب خطة التخصص التخصصية االختيارية 2.3

 معتمدة ساعة( 27) التخصص الفرعي .4

 ساعة معتمدة 128 اجملموع

 

  متطلبات الجامعةتوصيف 

 اإلجبارية اوال: متطلبات الجامعة
 

 نظري (  2س    معتمد     2تعلم كيف تتعلم:  0101

إن مقزززرر" تعلزززم كيزززف تزززتعلم" يهزززدف  يف املقزززام األول  إىل مسزززاعدة الطالزززب علزززى فهزززم   

مرة طزوال  واستيعاب مفاهيم التعليم املفتوح   واكتساب كفايات التعلم املستديم والرتبيزة املسزت  

العمل  وعلزى اسزتخدامها وتوظيفهزا يف ممارسزة الزتعلم املفتزوح يف نطزاا الكليزات الزيت تقزدمها           

 جامعة القدس املفتوحة.

 ويتناول املقرر أربع وحدات أساسية هيك

 مفاهيم أساسية يف التعليم والتعلم .1

 جامعة القدس املفتوحة .2

 مصادر التعليم والتعلم .3

 ت االلكرتونيةالبوابة االلكرتونية واملقررا .4

  ملي( 1نظري،  2س   ت معتمد    3احل سوا:  0102

يتنززاول هززذا املقززرر املفززاهيم األساسززية للحواسززيب اإللكرتونيززة فيتعززرض إىل تطززور علززم احلاسززوب  

اإللكرتوني وتصنيفاته ومكوناتزه ومميزاتزه مزن سزرعة يف األداء  وإمكانيزة ختززين ومعاجلزة البيانزات         
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يكسب هذا املقرر الطالزب مهزارات عمليزة يف تشزغيل احلاسزوب حبيزي يسزتطيع        واسرتجاع املعلومات  و

االسزتخدامات النموذجيزة للحاسزوب يف التعلزيم والتزدريب      اىل  استعماله دومنا رهبة وبكل  قة.  م يتعرف 

( وحزمززة البوربوينززت كمززا يسززتخدم االنرتنززت   Wordويسززتخدم ال جميززات مثززل معاجلززة النصززوص ) 

 .احلاسوبيةني والتعامل مع الفريوسات وال يد االلكرتو

 نظري( 3 معتمد   س   ت 3ت رةخ القدل:  0104

يتناول هذا املقرر املعامل الرئيسة للمسرية احلضارية للمدينة املقدسة يف أبعادها اجلغرافيزة  

والتارخيية والدينية والعمرانية ابتداء من نشأتها علزى يزد الشزعب الكنعزاني يف العصزور القدميزة       

ورا بالعصور الوسطى اإلسالمية وانتهاء بالعصور احلديثة واملعاصرة وما تعاقب عليها مزن أمزم   مر

 وشعوب وأقوام فاحتني كانوا أم غزاة.

 نظري( 2س    معتمد    2(: 1اللغ  العربي    0111

يعمل هذا املقرر على رفع كفاية الطالب يف استعمال اللغة استعمااًل وظيفيًا  إذ يدربه على 

 وظائف اللغوية تدريبًا موجهًا منظمًا ويقدم له معاجلة مستقلة لكل فن من فنون األداء اللغوي.ال

املسززتوى الصززوتي  املسززتوى   وحززدات مرتبززة كمززا يززأتيك    مثززاني املقززرر مززن   اويتززألف هززذ 

املستوى املعجمي  املسزتوى النحزوي  املسزتوى األسزلوبي  املسزتوى الكتزابي  القزراءة          الصريف

 اجلهرية والصامتة  واالستماع   والتعبري بنوعيهك الشفوي  والكتابي. بأنواعها ك

 نظري( 2س    معتمد    2(: 1اللغ  االجنليزة    0113

English 0113 is a general remedial course, intended to upgrade the 

student's overall proficiency in English, particularly in reading and in 

written communication, on the one hand, and in using library resources 

in English on the other. 

Furthermore, English 0113 is instrumental in nature ( a service 

course ), in that it aims at developing the student's skills demanded in 

the other courses for which English is a requisite. 

 نظري( 3س   ت معتمد    3فلسط  والقضي  الفلسطيني :  0205

يرمي موضوع هذا املقزرر إىل استكشزاف ااويزة احلضزارية لفلسزطني  كمزا تطزورت منزذ         

فجر التاريخ  بغرض فهم أبعادها التارخيية والسياسية واجلغرافية والدينيزة  كمزا يركزز هزذا     
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الفلسزطينية مزن خلفيزات تارخييزة وأيديولوجيزة       املقرر على ما حثلزه القزوى املتصزارعة يف القضزية    

 ومصاحل وأهداف  بغرض فهم الواقع وفهم األحداث املتعلقة بفلسطني واختاذ موقف منها.

 نظري( 3س   ت معتمد    3الثق ف  اإلس مي :  0206

يعززاا املقززرر علززة مززن القضززايا الفكريززة ذات الصززلة املباشززرة بززالواقع املعاصززر وحتدياتززه  فهززو      

ركززز علززى املفهومززات األساسززية يف جممززل الثقافززة اإلسززالمية الززيت توضززح ةوليززة النظززرة اإلسززالمية     ي

وأبعادهززا اإلنسززانية املتكاملززة  والززيت تشززمل عالقززة اإلنسززان بززاا وعالقززة اإلنسززان باإلنسززان  ولجمززل  

لتشززريعي عجززاع ااجملتمززع وعالقتززه باملكززان  كمززا يركززز علززى كززل مززن اإلعجززاع اللغززوي الفززين  واإل   

االجتمززاعي واإلعجززاع العلمززي يف القززرآن الكززريم  عززالوة علززى الرتكيززز علززى حيويززة الفكززر والفقززه         

 عمان  ويف إطار الثوابت اإلسالمية.اإلسالميني وفقًا لتغري الظروف واأل

 :االختيارية ثانيا: متطلبات الجامعة
 

 نظري( 3س   ت معتمد    3(: 1اللغ  الفرنسي    0211

بأساسزيات اللغزة الفرنسزية     الطزالب ملقرر كمادة اختيارية  ويهدف إىل تعريف يطرح هذا ا

وطريقززة كتابززة الكلمززات لززذكرها ومؤنثهززا وععهززا  واجلمززل   ااجائيززةابتززداءا مززن احلززروف 

لكوناتهززا األساسززيةك ضززمري الفاعززل والفعززل واملفعززول بززه املباشززر وغززري املباشززر. كمززا مي كززن    

 باإلضزافة وعملزه وهواياتزه(    إقامتزه امسزه وعمزرش وجنسزيته ومكزان     من التعريف بنفسه ) الطالب

 قصرية تتضمن الرتحيب واالستئذان  والقبول والرفض  والشكر واالعتذار. إجاباتإىل 

تفاعلي يعتمد على فهم معاني املصطلحات  أسلوباملستخدم لتدريس املقرر هو  األسلوب إن

لطالززب علززى التحززدث باللغززة الفرنسززية باسززتخدام والرسززوم واىل حتفيززز ا اإلشززاراتاعتمززادًا علززى 

 سلس. بأسلوبتعليمي حيتوي على حارين تفاعلية متنوعة مطروحة  "انرتنت"موقع 

 احملتوى اللغويك

 احلروف ااجائية. (1

 .األرقام  التاريخ  األربعةالسنة  الفصول  أشهر  األسبوع أيام (2

 درس.مصطلحات الصف اليت يستخدمها الطالب واملدرس خالل ال (3

 تركيبة اجلملة الفرنسية البسيطةك فاعل فعل مفعول به. (4

 النكرة والتعريف. وأدواتاالسم ) النوع والعدد (  (5

 (. األوىل) اجملموعة  erالبسيطة اليت تنتهي بز  األفعالتصريف  (6
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 (. ne+verbe+pasالنفي باستخدام )  (7

 (. األولداماتها ) اجلزء باالضافة إىل كيفية استخ étre et avoirاملساعدة  األفعالتصريف  (8

 (. mon, ma, mes, ton, ta,tes, son, sa, sesمن ضمائر امللكية )  األولاجلزء  (9

 نظري( 3س   ت معتمد    3احلض رات البشرة  ومن زاته :  0300

يعززرف هززذا املقززرر أواًل لفهززوم احلضززارة بشززكل إعززالي  ونشززأتها ومظاهرهززا وأدوارهززا  

ا يتصل لوضزوعات فلسزفة احلضزارة  زم النظزر يف احلضزارات الزيت        وتفرعاتها  إىل غري ذلي مم

عرفتها البشرية واحدة بعد األخرى  والوقزوف مزن كزل واحزدة علزى أبزرع أفكارهزا وتصزوراتها         

 وممثليها  وذلي بدءا من حضارات الشرا القديم إىل حضارة التكنولوجيا املعاصرة.

الزيت نشزأت يف التزاريخ فيعزرف بهزا       ويدور موضوع هذا املقرر على احلضارات البشزرية  

ابتداء تعريفًا عامًا.  م يقزف مزن إجناعاتهزا عنزدما ميثزل أبزرع جتلياتهزا الفكريزة والعمليزة. ولزيس           

 وإمنزا ال يتسزع لزه مقزرر واحزد.      األمزر القصد دراسة عيزع منزاحي احلضزارة ومضزامينها  فزذلي      

حضارة ما  من أجل تكون وعي كلزي   القصد إبراع املفاهيم والتصورات العامة اليت تقوم عليها

شامل بإجناعات البشرية الذهنية ع  العصور  ومن أجل وعي الواقع احلضاري الراهن الذي حر 

به البشرية. وبهذا االعتبار ال يعنى هذا املقرر لتابعة تقنيات احلضزارة وإجناعاتهزا املاديزة  كمزا     

ارية والسياسزية والعسزكرية  وغزري ذلزي مزن      ال يتابع دراسة نظمها ومؤسساتها االقتصادية واإلد

والقيم هي وحدها الزيت يهزدف هزذا املقزرر إىل إبراعهزا        األفكار إنالتجليات العملية للحضارة. 

يسززهما يف تشززكيل أفكزززار الطالززب وقيمزززه أو     أناالطززالع عليهزززا وحتليلززها ميكزززن    أنحبيززي  

قزارئ حتزرص وحزدات هزذا املقزرر      روح هزذش احلضزارات إىل ذهزن ال    لتقريبتطويرها أو إغنائها. و

املفزاهيم املمثلززة   أوتتضززمن منزاذج مززن النصزوص املكتوبززة الزيت تتعززرض لزبعض القضززايا      أنعلزى  

 .تلي أولفكر هذش احلضارة 

 نظري( 3س   ت معتمد    3: املسؤولي  اجملتمعي  0306

عريفهزا   ت  -يهدف هذا املقرر إىل تقزديم نظزرة شزاملة عزن املسزؤولية اجملتمعيزة مزن حيزي ك        

وأبعادهززا وتطورهززا ومنطلقززات حتقيقهززا يف اجلامعززات واملؤسسززات األخززرى ل بغيززة تزويززد الطلبززة   

ة دلعارف مقرونة باملمارسات التطبيقية اليت تتصف بالنزاهة والشزفافية واإليثزار وفزق رؤيزة واحز     

ملسزتقبل.  إلجياد أنظمة جديدة تدرج معايري اجلزودة يف اسزرتاتيجياتها كزي تتوافزق مزع متطلبزات ا      

كمززا يهززدف هززذا املقززرر إلبززراع دور كززل مززن العمززل التطززوعي واخلززريي لشززاركة فاعلززة مززن       

القطاعات الثال ةك العزام واخلزاص واألهلزي يف التغلزب علزى املشزكالت اجملتمعيزة  وفزق سياسزة          

  معينة تتكامل فيها املسؤولية الوطنية واالنتماء مع املسؤولية اجملتمعية.  




