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"القدس المفتوحة" تحصل على اعتماد 4 برامج بكالوريوس جديدة
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أعلنت جامعة القدس المفتوحة، اليوم السبت، حصولها على االعتماد الخاص ألربعة برامج بكالوريوس جديدة، من ِقَبل الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة

في وزارة التربية التعليم العالي.

الّنوع وبكالوريوس  التعليم،  وتصميم  التعّلم  مصادر  بكالوريوس  هي:  البرامج  هذه  أن  اإلعالم،  وسائل  على  عّممته  تصريٍح  في  الجامعة،  وأوضحت 

االجتماعي وقضايا التنمية، وبكالوريوس ِفرعي في اللغة الفرنسية، وبكالوريوس ِفرعي في أمن المعلومات.

وذكرت أّن "هيئة االعتماد والجودة أشارت، في رسائل االعتماد الخاصة التي أرسلتها للجامعة، إلى أّن نتائج تقييم البرامج األربعة أظهرت أنها تحقق

الشروط الخاصة باالعتماد الخاص"، على أن يسري االعتماد بدًءا من الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 2018-2017.

ودعت إدارة الجامعة الطلبة إلى التسجيل في البرامج األربعة المذكورة، بدءًا من الفصل الدراسي الحالي"، الفتًة إلى أّنها "ُتعتبر من البرامج المتميزة

والفريدة على مستوى الوطن". 
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الهوية الثقافية العربية بين جدلية األنا واآلخر

متعلقات

(http://hadfnews.ps/post/32995) ترامب لنتنياهو: "فرصة جيدة" للسالم بين إسرائيل والفلسطينيين

(http://hadfnews.ps/post/32977) "قائد الجيش اإليراني ُيهّدد بـ"تسوية تل أبيب بالّتراب

(http://hadfnews.ps/post/32962) "غّزية تفوز بجائزة مؤسسة إنيرجيا الثقافية "عن القصة القصيرة للُكّتاب الشباب

(http://hadfnews.ps/post/32955) محكمة صهيونية ُتمدد توقيف سيدتين من القدس

(http://hadfnews.ps/post/32953) وزير القدس: االحتالل يعزل القرى المحيطة بالمدينة ويسعى لتهجير سّكانها

(http://hadfnews.ps/post/32934/الهوية-الثقافية-العربية-بين-جدلية-األنا-واآلخر)

األحدث

اقتحامات الضفة.. اعتقال من المواطنين وإخطارات آلخرين بمراجعة المخابراتفي أول لقاء معلن بينهما.. السيسي يبحث مع نتنياهو جهود إحياء عملية السالم

محكمة االحتالل تحكم على الطفل اللحام بالسجن 8 شهورفي أول لقاء معلن: السيسي ونتنياهو سيناقشان الجهود األمريكية

ب بموقف حركتي فتح وحماس بشأن المصالحة السيسي يلتقي عباس في نيويورك.. وُيرحِّ

آراء

خمسون عاما على تأسيس طالئع المقاومة الشعبية - الجهاز العسكري لحركة القوميين
العرب في قطاع غزة

غازي الصوراني

نتنياهو ينفرد بقرار الحرب ؟!

هاني حبيب

مأساة غزة .. ما العمل أمام استمرار العبث..؟!

أكرم عطا هللا

األكراد: مقامرة االنفصال وديكتاتورية الجغرافيا... حركة تحرر أم أداة!؟

نّصار إبراهيم

صحافة المواطن

المصالحة بضوء أخضر أمريكي هل تنجح؟عن المصالحة وإمكانياتها

الِحسبة..!عن ملك البحرين إذا كان ينتمي ألمة العرب

منشورات
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