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 .طهم الدراسية وتنظيمهايساعد الطالب على تعبئة اجلدول الدراسي ، وترتيب خط .9

 .جييب عن عيع األسئلة واالستفسارات اليت تتعلق مبحتوى املادة، وترا تقوميها .6

 .يشرف على عقد االمتحانات وفق تعليمات اجلامعة .7

 .يصحح أوراا االمتحانات وفق تعليمات اجلامعة .2

 . الوقت احملدديعبا النماذج والوثائق اخلاصة باجلامعة ويعمل على إيصااا للجهة املعنية يف .9

 .ينفذ تعليمات اجلامعة اخلاصة بتحسني التعليم ملختلف املقررات الدراسية .11

 الكليات. 8

 :يف مستوى البكالوريوس وهي كليات بعستقدم اجلامعة 

 .كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية .1

 .كلية الزراعة .2

 .كلية التنمية االجتماعية واألسرية .3

 .تصاديةو االق اإلداريةكلية العلوم  .4

 .العلوم الرتبويةكلية  .9

 .كلية االعالم .6

 .كلية االداب .7

تكون كل كلية من ختصص أو أكثر ميكةن للطالةب اختيةار التخصةص الةذي يرغةب       تو

 .الكلياتتضمنة يف هذال التخصصات امل إحدىيف دراسته للحصول على درجة البكالوريوس يف 

 :ة على النحو اآلتيلكل كلية أو ختصص من مقررات موةع الدراسيةتتكون اخلطة 

 :درجة البكالوريوس ختصص منفرد

 ساعة معتمدة( 29) متطلبات اجلامعة. 1

 ساعة معتمدة( 22) متطلبات جامعة اجبارية 1.1

 ساعات معتمدة( 3) متطلبات جامعة اختيارية 2.1

 حبسب الكلية متطلبات كلية .2

 حبسب خطة التخصص املنفرد/ املقررات التخصصية  .3

 حبسب خطة التخصص اإلجباريةلتخصصية ا 1.3

 حبسب خطة التخصص التخصصية االختيارية 2.3

 ساعات معتمدة( 6) املقررات احلرة .4

 ساعة معتمدة 129 - 127 اجملموع
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 :فرعي/ درجة البكالوريوس ختصص رئيسي 

 ساعة معتمدة( 29) متطلبات اجلامعة. 1

 مدةساعة معت( 22) متطلبات جامعة اجبارية 1.1

 ساعات معتمدة( 3) متطلبات جامعة اختيارية 2.1

 حبسب الكلية متطلبات كلية .2

 حبسب خطة التخصص فرعي -رئيسي / املقررات التخصصية  .3

 حبسب خطة التخصص اإلجباريةالتخصصية  1.3

 حبسب خطة التخصص التخصصية االختيارية 2.3

 معتمدة ساعة( 29 - 27) التخصص الفرعي .4

 ساعة معتمدة( 139 - 133) موعاجمل

 

 

  متطلبات الجامعة

 :ساعة معتمدة( 22)متطلبات الجامعة االجبارية 

رقم 
 المقرر

 عنوان المقرر
الساعات 
 المعتمدة

 األسبوعيةالساعات 
 المتطلب السابق

 عملي نظري

 --  3 3 تعلم كيف تتعلم 1111

 - 1 2 3 احلاسوب 1112

 - - 3 3 تاريخ القدس 1114

 ساعة 31انهاء -  1 1 العمل التطوعي 1119

 - - 3 3 (1)اللغة العربية  1111

 - - 3 3 (1)اللغة االجنليزية  1113

 - - 3 3 فلسطني والقضية الفلسطينية 1219

 - - 3 3 الثقافة االسالمية  1216

-  1 21 22 اجمل وع
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 متطلبات الجامعة االختيارية

 : تمدة من املقررات االتية ساعات مع( 3)يدرس الطالب 

رقم 
 المقرر

 عنوان المقرر
الساعات 
 المعتمدة

المتطلب  األسبوعيةالساعات 
 السابق

 عملي نظري

- -  3 3 احلركة األسرية 1217

- -  3 3 التحديات واحللول: مكافحة الفساد 1212

 - - 3 3 (1)اللغة الفرنسية  1211

 - - 3 3 احلضارات البشرية ومنجزاتها 1311

 --  3 3 *املسؤولية اجملتمعية  1316

متطلةةب جامعةةة اجبةةاري ، ويعتةةرب مقةةرر الثقافةةة     ( 1316)يعتةةرب مقةةرر املسةةؤولية اجملتمعيةةة    *  

 .كلية التنمية االجتماعية واالسرية فقط لطلبةمتطلب جامعة اختياري ( 1216)االسالمية 

 

  متطلبات الجامعةتوصيف 

 إلجباريةا متطلبات الجامعة: اوال
 

 (نظري   3) س ا ت مدت د   3: تدلم كيف تتدلم 1111

هذا املقرر مواضيع ومفاهيم ومهارات نظرية وعمليةة أساسةية حيتةاج اةا الطالةب منةذ حلظةة         يتناول

يقةةدنم املقةةرر علةةى  و .تسةةجيله يف اجلامعةةة، وخةةالل مسةةريته الدراسةةية اجلامعيةةة، وحتةةى مةةا بعةةد التخةةرج    

ي يسةةاعد الطلبةةة علةةى االسةةتفادة مةةن عيةةع مصةةادر التعلةةيم  والةةتعل م       شةةكل ىتةةوى تفةةاعلي تشةةارك  

والةةتعلم املسةةتقلن، والتخطةةيط،   ومةةن املختلفةةة ومتكةةنهم مةةن اسةةتغالل مواعيةةد الدراسةةة بشةةكٍل فعةةال    

التعلةةيم ويهةةدف املقةةرر إىل تسةةليط الضةةوء علةةى  .واسةةتخدام املصةةادر التعليمينةةة املختلفةةة. وجدولةةة األنشةةطة

توظيف مصةادر الةتعلم والتعلةيم يف بنةاء     ، واسرتاتيجيات التعلم، (ة القدس املفتوحة أمنوذجًاجامع) املفتول 

 .مهارات االتصال والتواصل وأدواتها، واملعرفة

 (ا ل  1نظري،  2)س ا ت مدت د   3: احل سوب 1112

سةةوب يتنةةاول هةةذا املقةةرر املفةةاهيم األساسةةية للحواسةةيب اإللكرتونيةةة فيتعةةر  إىل تطةةور علةةم احلا

اإللكرتوني وتصنيفاته ومكوناتةه ومميزاتةه مةن سةرعة يف األداء، وإمكانيةة ختةزين ومعاجلةة البيانةات         

واسرتجاع املعلومات، ويكسب هذا املقرر الطالةب مهةارات عمليةة يف تشةغيل احلاسةوب حبية  يسةتطيع        
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التعلةيم والتةدريب    االسةتخدامات النموذجيةة للحاسةوب يف   اىل  ثم يتعرف . استعماله دومنا رهبة وبكل ثقة

وحزمةةة البوربوينةةت كمةةا يسةةتخدم االنرتنةةت  (  Word)ويسةةتخدم الربجميةةات مثةةل معاجلةةة النصةةوص  

 .احلاسوبيةوالربيد االلكرتوني والتعامل مع الفريوسات 

 (نظري 3)مدت د   س ا ت 3: ت ريخ القدل 1114

 احلةق  علةى  لقةدس، والتأكيةد  مدينةة ا  تواجهها اليت بالتحديات يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطلبة

 وبإسةرتاتيجية  للمةتعلمني  جذابةة  بطريقةة  ومقدنمةة  وحدات، ست من مكونن ىتوى خالل من الفلسطيمت

القةةدس مةةن الفةةتح اإلسةةالمي حتةةى نهايةةة الدولةةة      ، واجلغرافيةةا التارخييةةة للقةةدس  : وهةةي .معاصةةرة تعل ةةم

، (م1127-791)ى معركةة حطةني   أوضاع مدينة القةدس منةذ بدايةة الدولةة العباسةية وحتة      ، واألموية

القةدس مةن االحةتالل الربيطةاني     ، والقةدس يف العهةد العثمةاني   ، والقدس يف العهدين األيوبي واململةوكي 

 .حتى اآلن

 (نظري 1) س ا  مدت د  1: الد ل التطوا   1119

لةك  يهدف هذا املقرر إىل إكساب الطلبة ثقافة العمل التطوعي وتعزيةز االنتمةاء الةوتمت لةديهم، وذ    

ساعة ةمنية يف األعمال التطوعيةة الةيت تتوافةق مةع احتياجةات اجملتمةع الفلسةطيمت        ( 91)من خالل تنفيذ 

 .ومؤسساته العامة واألهلية مبا فيها مرافق اجلامعة واحتياجاتها، ضمن إجراءات العمل املعتمدة لذلك

 (نظري 3)مدت د   س ا ت 3(: 1)اللغ  الدربي   1111

وسةيلة ختاتةب وتواصةل بةني النةاس وحسةب، بةل إن اللغةة ُهويةة ختتةزل           اللغة العربية ليست 

لةذا يهةدف   .ماضي األمة وإرثها احلضاري والسيادي وتقرتن قوتها بقوة أبنائها، وجتسد حاضةرها 

هذا املقرر إىل إكساب بعةض املهةارات التطبيقيةة يف مسةتويات اللغةة العربية؛الصةوتية النطقيةة،        

ة، وكةةذلك النحويةةة، واإلمالئيةةة، والبالغيةةة، والتعةةبري الشةةفوي   والصةةرفية، والدالليةةة املعجميةة 

  الةذي  طةرل هةذا املقةرر بةنمط الةتعل م املةدمج       ُي. والكتابي مةن خةالل الوحةدات الدراسةية املقدمةة     

طرجةةات الةةتعلم املطلوبةةة مةةن خةةالل دراسةةة املةةادة اإللكرتونيةةة واألنشةةطة و التةةدريبات         حيقةةق 

 .فرتاضيةة واالاملصممة وحضور اللقاءات الوجاهي

 (نظري 3)مدت د   س ا ت 3(: 1)اللغ  االلجنليوي   1113

This is an introductory course of General English (GE) for 

university students at Al-Quds Open University. Since English is an 

international language, university students regardless of their 
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specializations need English in pursuing their studies and 

communicating with foreigners. The course emphasizes all language 

skills, and aims to improve your English in these skills. It provides 

clear and straightforward guidance in the basics of English language 

while focusing on the sort of language people use in everyday 

communication. Learners have access to varied interesting course 

materials, wide range of resources for language learning, and up to date 

audio and visual lessons which are relevant to everyday life. The topics 

in this course are contemporary and as relevant as possible to the 

student needs. Language and fluency are developed through debates, 

discussions and presentations. Students will cover language skills such 

as justifying opinions, describing and talking about notable people, 

problem solving, discussing new ideas and innovations. The course 

consists of five learning units. Each unit consists of four components: 

Reading, Grammar, Language use and Writing respectively. Students, 

through their self-study of the course, have good opportunities to 

develop their language skills easily. 

 (نظري 3)س ا ت مدت د   3: فلسطة  القضي  الدلسطيري  1219

يرمي موضوع هذا املقةرر إىل استكشةاف ااويةة احلضةارية لفلسةطني، كمةا تطةورت منةذ         

ا التارخيية والسياسية واجلغرافية والدينيةة، كمةا يركةز هةذا     فجر التاريخ، بغر  فهم أبعاده

املقرر على ما متثلةه القةوى املتصةارعة يف القضةية الفلسةطينية مةن خلفيةات تارخييةة وأيديولوجيةة          

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

 (نظري 3)ت د  س ا ت مد 3: الثق ف  اإلسالمي  1216

يعةةاا املقةةرر علةةة مةةن القضةةايا الفكريةةة ذات الصةةلة املباشةةرة بةةالواقع املعاصةةر وحتدياتةةه، فهةةو      

يركةةز علةةى املفهومةةات األساسةةية يف جممةةل الثقافةةة اإلسةةالمية الةةيت توضةةح مشوليةةة النظةةرة اإلسةةالمية     

اإلنسةةان باإلنسةةان، ومبجمةةل وأبعادهةةا اإلنسةةانية املتكاملةةة، والةةيت تشةةمل عالقةةة اإلنسةةان بةةاهلل وعالقةةة 

عجةةاة التشةةريعي اجملتمةةع وعالقتةةه باملكةةان، كمةةا يركةةز علةةى كةةل مةةن اإلعجةةاة اللغةةوي الفةةمت، واإل   

االجتمةةاعي واإلعجةةاة العلمةةي يف القةةرآن الكةةريم، عةةالوة علةةى الرتكيةةز علةةى حيويةةة الفكةةر والفقةةه         

 .ميةةمان، ويف إتار الثوابت اإلسالاإلسالميني وفقًا لتغري الظروف واأل
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 :االختيارية متطلبات الجامعة: ثانيا
 

 (نظري 3)س ا ت مدت د   3:  احلرك  األسس  1217

يتناول هذا املقرر توثيق تأريخ احلركة الوتنية األسةرية، ومراحةل تطةور احلركةة األسةرية      

م، وخصوصةةًا بعةةد االنتفاضةةة األوىل حيةة  تزايةةدت اعةةداد املعةةتقلني بصةةورة        1967-2116

اإلجةةراءات القمعيةةة  " خلةةف القصةةبان " نةةاة احلركةةة االسةةرية يف سةةجون االحةةتالل   كةةبرية، ومعا

: كةةالعزل واحلرمةةان واحملاكمةةات اإلضةةافية، ومعةةارك األمعةةاء اخلاويةةة، والتجةةارب االعتقاليةةة   

اإلضرابات، تنظيم األسرى تعليم األسرى، ةيارات األسرى، ثقافة االعتقال، واحلركة النسةوية  

، واجملتمةع احمللةي وتأهيةل    "أسةريات رائةدات  "دورهةا يف احلركةة الوتنيةة    األسرية يف فلسطني، و

األسةةرى، والعمةةل علةةى تعلةةيمهم ودجمهةةم يف اجملتمةةع مةةن جديةةد، والةةدفاع عةةن حقةةوا املعةةتقلني،   

القةةانون الةةدولي، منظمةةة الصةةليب األمحةةر، منظمةةة  " واملعةةتقلني الفلسةةطينيني واحلمايةةة الدوليةةة  

 .يت تدين تعامل االحتالل مع املعتقلني الفلسطينينيالعفو الدولية وتقاريرها ال

 (نظري 3)س ا ت مدت د   3:  التحدي ت  احللوا: مك فح  الدس   1212

يهدف هذا املقرر  اىل التعريف بالفساد باشكاله املختلفة واسبابه، واسةاليب مكافحتةه،   

ة الفساد، اضافة اىل كما يهدف اىل التعرف على مبادئ الشفافية واملساءلة وعالقتها مبكافح

التعريف بالطةابع االخالقةي للوظيفةة العامةة مبةا يةؤدي اىل تقليةل الفسةاد يف املسةتويات الوظيفيةة           

 .املختلفة

 (نظري 3)س ا ت مدت د   3(: 1)اللغ  الدرنسي   1211

بأساسةيات اللغةة الفرنسةية     الطةالب يطرل هذا املقرر كمادة اختيارية، ويهدف إىل تعريف 

وتريقةةة كتابةةة الكلمةةات مبةةذكرها ومؤنثهةةا وععهةةا، واجلمةةل   ااجائيةةةاحلةةروف  ابتةةداًء مةةن

كمةةا مٌيكةةن . ضةةمري الفاعةةل والفعةةل واملفعةةول بةةه املباشةةر وغةةري املباشةةر  : مبكوناتهةةا األساسةةية

 باإلضةافة ( وعملةه وهواياتةه   إقامتةه امسةه وعمةرال وجنسةيته ومكةان     )من التعريف بنفسه  الطالب

 .الرتحيب واالستئذان، والقبول والرفض، والشكر واالعتذار قصرية تتضمن إجاباتإىل 

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

والرسةةوم واىل حتفيةةز الطالةةب علةةى التحةةدث باللغةةة الفرنسةةية باسةةتخدام   اإلشةةاراتاعتمةةادًا علةةى 

 .سلس بأسلوبتفاعلية متنوعة مطروحة  تعليمي حيتوي على متارين "انرتنت"موقع 
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 :احملتوى اللغوي

 .احلروف ااجائية (1

 .األرقام، التاريخ، األربعةالسنة، الفصول  أشهر، األسبوع أيام (2

 .مصطلحات الصف اليت يستخدمها الطالب واملدرس خالل الدرس (3

 .مفعول به+فعل+فاعل: تركيبة اجلملة الفرنسية البسيطة (4

 .النكرة والتعريف وأدوات( النوع والعدد ) االسم  (9

 (. األوىلاجملموعة )  erالبسيطة اليت تنتهي بة  األفعالتصريف  (6

 (. ne+verbe+pas) النفي باستخدام  (7

 (. األولاجلزء ) باالضافة إىل كيفية استخداماتها  étre et avoirاملساعدة  األفعالتصريف  (2

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

 (نظري 3)س ا ت مدت د   3: احلض رات البشري   مرجواته  1311

يعةةرف هةةذا املقةةرر أواًل مبفهةةوم احلضةةارة بشةةكل إعةةالي، ونشةةأتها ومظاهرهةةا وأدوارهةةا  

وتفرعاتها، إىل غري ذلك مما يتصل مبوضةوعات فلسةفة احلضةارة ثةم النظةر يف احلضةارات الةيت        

عد األخرى، والوقةوف مةن كةل واحةدة علةى أبةرة أفكارهةا وتصةوراتها         عرفتها البشرية واحدة ب

 .وممثليها، وذلك بدءا من حضارات الشرا القديم إىل حضارة التكنولوجيا املعاصرة

ويدور موضوع هذا املقرر على احلضارات البشةرية الةيت نشةأت يف التةاريخ فيعةرف بهةا        

ولةيس  . ميثةل أبةرة جتلياتهةا الفكريةة والعمليةة      ثم يقةف مةن إجناةاتهةا عنةدما    . ابتداء تعريفًا عامًا

 وإمنةا . ال يتسةع لةه مقةرر واحةد     األمةر القصد دراسة عيةع منةاحي احلضةارة ومضةامينها، فةذلك      

القصد إبراة املفاهيم والتصورات العامة اليت تقوم عليها حضارة ما، من أجل تكون وعي كلةي  

ل وعي الواقع احلضاري الراهن الذي متر شامل بإجناةات البشرية الذهنية عرب العصور، ومن أج

وبهذا االعتبار ال يعنى هذا املقرر مبتابعة تقنيات احلضةارة وإجناةاتهةا املاديةة، كمةا     . به البشرية

ال يتابع دراسة نظمها ومؤسساتها االقتصادية واإلدارية والسياسةية والعسةكرية، وغةري ذلةك مةن      

يم هي وحدها الةيت يهةدف هةذا املقةرر إىل إبراةهةا،      والق األفكار إن. التجليات العملية للحضارة

يسةةهما يف تشةةكيل أفكةةةار الطالةةب وقيمةةةه أو     أناالتةةالع عليهةةةا وحتليلةةها ميكةةةن    أنحبيةة   

رول هةذال احلضةارات إىل ذهةن القةارئ حتةرص وحةدات هةذا املقةرر          لتقريبو. تطويرها أو إغنائها

املفةاهيم املمثلةةة   أوض القضةةايا تتضةةمن منةاذج مةةن النصةوص املكتوبةةة الةيت تتعةةر  لةبع     أنعلةى  

 .تلك أولفكر هذال احلضارة 
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تعريفهةا     -:يهدف هذا املقرر إىل تقةديم نظةرة شةاملة عةن املسةؤولية اجملتمعيةة مةن حية          

تزويةةد الطلبةةة وأبعادهةةا وتطورهةةا ومنطلقةةات حتقيقهةةا يف اجلامعةةات واملؤسسةةات األخةةرى ؛ بغيةةة   

ة دمبعارف مقرونة باملمارسات التطبيقية اليت تتصف بالنزاهة والشةفافية واإليثةار وفةق رؤيةة واحة     

. إلجياد أنظمة جديدة تدرج معايري اجلةودة يف اسةرتاتيجياتها كةي تتوافةق مةع متطلبةات املسةتقبل       

علةةة مةةن  كمةةا يهةةدف هةةذا املقةةرر إلبةةراة دور كةةل مةةن العمةةل التطةةوعي واخلةةريي مبشةةاركة فا     

العةام واخلةاص واألهلةي يف التغلةب علةى املشةكالت اجملتمعيةة، وفةق سياسةة          : القطاعات الثالثة

.  معينةةةةةةةة تتكامةةةةةةةةل فيهةةةةةةةةا املسةةةةةةةةؤولية الوتنيةةةةةةةة واالنتمةةةةةةةةاء مةةةةةةةةع املسةةةةةةةةؤولية اجملتمعيةةةةةةةةة  




