 .1المقدمة
عزيزي الطالب ،بني يديك اآلن دليلك يف اجلامعة ،الذي يعطيك ن ظرررة لول يررة عررن جام عررة
القدس املفتوحة وأهدافها والتخصصات والدرجات العلمية اليت متنح هررا و شرررو منح هررا ،را جررني
أن يساعدك الدليل يف اختيار الكلية أو التخصص الذي ترغب الدراسة فيه.
إن خريج اجلامعة بناءً ع لررى الفل سررفة ا لرريت تبنت هررا اجلام عررة ع نررد ت صررميم براجم هررا التعليم يررة،
يستطيع ان يكون إنسانا مستقال معتمدا على ذاته ،مبا تسلحه اجلامعة به من مهارات وم عررارف
كافية متكنه من االعت مرراد ع لررى نف سرره وتأ سرريس م شررروعات جمد يررة سررواء لو حرردش أو باال شرررتاك
مع غريش أو اجياد وظيفة مناسبة.
ل قررد صررمم أ سررلوب

ا ب تررك يف ا ملررادة الدرا سررية ا لرريت سررتقدم إل يررك ،و كررأن ا ملرردرس ي قررف

أما مررك وطا بررك ،ك مررا إن ه نرراك ترردريبات وأ سررئلة للت قررويم ا لررذاتي ضررمن مل ترروى ا ملررادة ،عل يررك
ح لررها لتخ ترررب بنف سررك مرردى فه مررك حمل ترروى ا ملررادة الدرا سررية وا سررتيعابك .ررا .هررذا ا ضررافة إىل و جررود
تلف املواد الدراسية يعملون يف الفروع مهمتهم

عدد من أعضاء هيئة التدريس املتخصصني يف

اإلجا بررة عررن أ سررئلتك العلم يررة وت صررحيح تعيينا تررك الدرا سررية والتعل يررق علي هررا ،وينت ظرررون م نررك
مراجعتهم واحلوار معهم.

 .2التعريف بالجامعة

 2.1التأسيس والنشأة
تأس سررت جام عررة ال قرردس املفتو حررة ع لررى أرض فل سررطني بدا يررة عررام 1991م ،وتتب نررى فل سررفة
التع لرريم املف تررول وا لررتعلم ا ملرردمج ،وت هرردف اجلام عررة إىل إي صررال الع لررم واملعر فررة إىل شرررائح اجملت مررع
كا فررة ،و متررنح اجلام عررة در جررة الب كررالوريوس يف ( )36خت صررص موة عررة ع لررى كليات هررا ال سرربع
كلية العلوم الرتبوية (الرتبية سابقاً) ،وكلية العلوم اإلدارية واالقتصادية ،وكلية التكنولوج يررا
والع لرروم التطبيق يررة ،وكل يررة التنم يررة االجتماع يررة واأل سرررية ،وكل يررة الزرا عررة ،وكل يررة اإل عررالم،
وكلية اآلداب ،باإلضافة إىل عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي ا لرريت متررنح در جررة املاج سررتري
يف ( )11ختص صررات

تل فررة ،باإل ضررافة إىل ت قررديم ( )3دبلو مررات يف التأه يررل الرت برروي و ()8

دبلومات مهنية متخصصة ،هذا فضالً عررن و جررود عرردد مررن املرا كررز العلم يررة والرتبو يررة والتدريب يررة
املتخصصة اليت تسهم يف تعزيز امل هررارات التكنولوج يررة والتح صرريل امل عررريف لرردى الطل بررة واجملت مررع
احمللي ،يف سبيل بناء اإلنسان الفل سررطيو ومتكي نرره مررن ب نرراء مؤس سرراته الو ن يررة ع لررى أ سررس مررن
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