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 كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية

 

 نبذة عن الكلية

جامعة القدس املفتوحة عام  تأسيسية مع بداية كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيق أنشئت

وذلك متاشيا مع سياسة اجلامعة يف مواكبة التطورات واملستجدات يف اجملاالت العلمية  1991

على مستوى درجة برامج  أربعةالكلية  وتطرل ،والتكنولوجية يف جماالت احلياة املختلفة

يف طتلف الفروع يف  يب، وذلكباالضافة اىل التخصص الفرعي تقنيات الو البكالوريوس

من العام  األول، وبلغ عدد الطلبة املسجلني للفصل الدراسي الضفة الغربية وقطاع غزة

ني حتى نهاية فيما بلغ عدد اخلرجي. تالبا وتالبة( 3661)حوالي  2117/2112األكادميي 

عضو هيئة تدريس ( 111)وتضم الكلية . خرجيًا( 6919)حوالي  2116/2117العام 

 .من غري املتفرغني( 111)متفرغني، وأكثر من 

 :الرؤية

اإلبداع والتميز يف إعداد وتأهيل كفاءات علمية وفنية وحبثية متخصصة حنو دور رائد يف 

 .بناء وتدعيم جمتمع فلسطيمت قائم على التكنولوجيا واملعرفة
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 :الرسالة

ثيًا يف جماالت نظم املعلومات بناء القدرات البشرية املتخصصة واملتميزة علميًا وفنيًا وحب"

احلاسوبية وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وعلم احلاسوب والعلوم التطبيقية مبا يليب 

حاجات اجملتمع، ورفع قدرة اخلرجيني على املنافسة يف سوا العمل احمللي والدولي، و تقديم 

تول و التعليم املدمج، ختصصات وبرامج تعليمية وتدريبية وفق أفضل ممارسات التعليم املف

وتعزيز البيئة التعليمية والبحثية يف إتار من التفاعل اجملتمعي والتعاون والشراكة وتبادل 

 ".اخلربات، مع مراعاة أحدث معايري اجلودة والتميز

 :األهداف
رفةةد اجملتمةةع بةةالكوادر البشةةرية املتخصصةةة واملتميةةزة علميةةًا وفنيةةًا وحبثيةةًا يف جمةةال التكنولوجيةةا   .1

 .العلوم التطبيقية مبا يليب حاجات اجملتمعو

 .تعزيز قدرة خرجيي الكلية على املنافسة يف سوا العمل احمللي والدولي .2

التنويةةع والتطةةوير املسةةتمر للتخصصةةات والةةربامج التدريبيةةة وفةةق امثةةل ممارسةةات التعلةةيم املفتةةول            .3

 .والتعليم املدمج

 .ثية الداعمة لإلبداع والتميزتشجيع البح  العلمي التطبيقي وحتسني البيئة البح .4

 .االرتقاء مبستوى التفاعل اجملتمعي والتعاون والشراكة وتبادل اخلربات مع اإلتراف املعنية كافة .9

 .حتسني البيئة التعليمية لإلسهام يف بناء جمتمع فلسطيمت قائم على التكنولوجيا واملعرفة  .6

 

 :الدرجات الممنوحة

 .تطبيقية درجة البكالوريوس يف كافة الربامج لديهامتنح كلية التكنولوجيا والعلوم ال

 .ومتطلبات اجلامعة والكلية جواجلداول اآلتية تبني توةيع الساعات املعتمدة على الربام

 

 

 



 

 

 

 توزيع الساعات المعتمدة على البرامج
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/ تقنيات الويب 
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 فرعي
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 منفرد
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  متطلبات الجامعة

 :ساعة معتمدة( 22)بارية متطلبات الجامعة االج

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

- -  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

 متطلبات الجامعة االختيارية

 : ساعات معتمدة من املقررات االتية ( 3)يدرس الطالب 

 عنوان المقرر رقم المقرر
الساعات 
 المعتمدة

الساعات 
المتطلب  يةاألسبوع

 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
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 : متطلبات الكلية

 :ساعة معتمدة  مبينة يف اجلدول اآلتي 19ات من تتكون هذال املقرر

رقم 
 المقرر

 عنوان المقرر
الساعات 
 المعتمدة

المتطلب  األسبوعيةالساعات 
 السابق

 عملي نظري

 --  3 3 مبادئ اإلحصاء  0103

 - - 3 3 (1)تفاضل وتكامل  1111

1150 
مهارات التواصل يف تكنولوجيا 

 املعلومات
3 2 1 1112 

 1112 1 2 3 عاجلة البياناتم 1187

- -  3 3 مناهج البح  العلمي 9313

  2 13 19 اجمل وع

 

 :متطلبات الكليةتوصيف 

 (نظري  3)س ا ت مدت د   3: مب  ئ اإلحص ء 1113

يهةةةدف هةةةذا املقةةةرر إىل تعريةةةف الطالةةةب بةةةدور اإلحصةةةاء يف احليةةةاة ويف تريقةةةة البحةةة         

كمةا يعةاا موضةوع     .ة واالحتماليةة واملنحنةى السةوي   واالستقصاء، ويتناول التوةيعةات التكرارية  

 .االرتبا  واالحندار بصورة مبسطة

 (نظري 3) س ا ت مدت د  3 (: 1)تد ضل  تك مل  1111

يوضةةح هةةذا املقةةرر النهايةةات واالتصةةال، واالشةةتقاا، االقرتانةةات اجلربيةةة، وغةةري اجلربيةةة،    

، نظريةة لوبيتةال، التكامةل، تكامةل     تفاضل وتكامل االقرتانات الزائدية، تطبيقات االشةتقاا 

 .االقرتانات اجلربية وغري اجلربية، تطبيقات التكامل
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سةة ا ت مدت ةةد   3: مهةة رات التواصةةل يف تكرولوجيةة  املدلومةة ت  االتصةة الت 1191

 (ا ل 1نظري،  2)

 احلاسوب 1112متطلب سابق 

ال يف جمةال التطةوير   مهارات الكتابة واحملادثة وإعداد العرو  ومهارات التواصةل واالتصة  

وكتابةةةة التقةةةارير التقنيةةةة، تصةةةميم التقةةةارير التقنيةةةة، دليةةةل    . واألعمةةةال مةةةن النةةةواحي التقنيةةةة 

االسةةةتخدام، تقةةةارير حلةةةول املشةةةاكل، مهةةةارات و تةةةرا التعةةةبري الةةةتقمت للمشةةةاكل و احللةةةول    

 .الربجمية

 (ا ل  1نظري،  2)س ا ت مدت د   3: مد جل  البي ن ت 1127

 احلاسوب 1112متطلب سابق 

البيانةةات واملعلومةةات وتةةرا تنظيمهةةا ومعاجلتهةةا   ) البيانةةات احلاسةةوبية  يتنةةاول هةةذا املقةةرر  

ططةةةط سةةةري العمليةةةات  ) حةةةل املسةةةائل باسةةةتخدام احلاسةةةوب   ،ودورهةةةا يف طتلةةةف اجملةةةاالت  

دورة حيةاة الوثيقةةة  ) الوثةائق االلكرتونيةة    ، (مقدمةة للغةةة سةي  ) لغةات الربجمةة  ، (واخلوارةميةات  

نظم التشةغيل والشةبكات   )تطبيقات يف معاجلة البيانات   ، (ترا فهرسة الوثائق واسرتجاعها و

التجةارة  )اسةتخدامات متقدمةة للحواسةيب      ،(تعريفها ووظائفها واسةتخداماتها وجمةاالت أخةرى    

 (.االلكرتونية والتنجيم عن البيانات 

 (نظري 3)س ا ت مدت د  3:  مر ئج البحث الدل   9313

حةةل املشةةكالت جةةدوى وفاعليةةة، فهةةو يتسةةم     أسةةاليبالبحةة  العلمةةي هةةو أكثةةر    أسةةلوب

بالتنظيم والوضةول واملوضةوعية ووضةع البةدائل أمةام معةايري لتقةويم فاعليتهةا وجةدواها يف صةورة           

كةل فةرد ملواجهةة مشةاكله      إليةه موضوعية بعيدة عةن املةؤثرات الشخصةية والذاتيةة، لةذا حيتةاج       

 .وحتدياتها

املهةةارات الالةمةةة  وإكسةةابهتعريةةف الطالةةب مبنةةاهج البحةة  و ترائقةةه    ويهةةدف املقةةرر إىل

ماهيتةه  : منةاهج البحة   : للقيام بالبح ، وذلك مةن خةالل دراسةته للموضةوعات األساسةية اآلتيةة      

وأنواعه، مشكلة البح  وصياغة الفرضيات وتصميم البح ، واجملتمع والعينةة، وأدوات عةع   

 .البح البيانات واملعلومات وكتابة تقرير 

 




