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تاريخ النشر: 2017/09/16  تعديل حجم الخط 

"القدس المفتوحة" تحصل على االعتماد الخاص ألربعة برامج بكالوريوس جديدة

 

رام الله 16-9-2017 وفا- منحت الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة في وزارة التربية التعليم العالي، جامعة القدس المفتوحة، االعتماد الخاص ألربعة برامج بكالوريوس
جديدة وهي: بكالوريوس مصادر التعلم وتصميم التعليم، وبكالوريوس النوع االجتماعي وقضايا التنمية، وبكالوريوس فرعي في اللغة الفرنسية، وبكالوريوس فرعي في

أمن المعلومات.

وأشارت هيئة االعتماد والجودة في رسائل االعتماد الخاصة التي أرسلتها إلى جامعة القدس المفتوحة، إلى أن نتائج تقييم البرامج األربعة أظهرت أنها تحقق الشروط
الخاصة باالعتماد الخاص، وذلك بدءا من الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 2018-2017.

ودعت إدارة جامعة القدس المفتوحة في بيان لها اليوم السبت، الطلبة إلى التسجيل في هذه البرامج األربعة، التي تعتبر من البرامج المتميزة والفريدة على مستوى
الوطن، بدءا من الفضل الدراسي األول (الحالي) 2017- 2018.
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