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 المقدمة.  1

عةن جامعةة    ك نظرة مشوليةة لذي يعطية، اعزيزي الطالب، بني يديك اآلن دليلك يف اجلامع

 هةا ،راجةني  منحنحها وشةرو   اليت مت لميةلعوالدرجات ا والتخصصاتالقدس املفتوحة وأهدافها 

 اسة فيه.رغب الدرت ذيلاختيار الكلية أو التخصص ا يف الدليل أن يساعدك

هةا التعليميةة،   نةد تصةميم براجم  جلامعةة ع هةا ا إن خريج اجلامعة بناًء على الفلسةفة الةيت تبنت  

هارات ومعةارف  ن مامعة به مجلمبا تسلحه ا يستطيع ان يكون إنسانا مستقال معتمدا على ذاته،

الشةرتاك  ء لوحةد  أو با ديةة سةوا  ات جمكافية متكنه من االعتماد علةى نفسةه وتأسةيس مشةروع    

 مع غري  أو اجياد وظيفة مناسبة.

يقةف   ، وكةأن املةدرس  قدم إليةك  سةت الةيت  الدراسةية لقد صةمم أسةلوب طاتبتةك يف املةادة     

، عليةك  ن حمتةوى املةادة  ضةم لةذاتي  ويم اللتقة  وأسةئلة هنةاك تةدريبات    إنأمامك وخياتبك، كمةا  

ة إىل وجةود  اضةاف  اهلةا. هةذ   اسةتيعابك و سةية الدراحلها لتخترب بنفسةك مةدى فهمةك حملتةوى املةادة      

مهمتهم  روع الف يعملون يف ةالدراسي ملواداتدريس املتخصصني يف طتلف العدد من أعضاء هيئة 

منةةةك  هةةةا، وينتظةةةرونليعالتعليةةةق و اسةةةيةالدرناتةةةك يالعلميةةةة وتصةةةحيح تعي أسةةةئلتكعةةةن  اإلجابةةةة

 مراجعتهم واحلوار معهم. 

 

 . التعريف بالجامعة2

 التأسيس والنشأة2.1 

تتبنةى فلسةفة   وم، 1991أسست جامعةة القةدس املفتوحةة علةى أرض فلسةطني بدايةة عةام        ت

التعلةةيم املفتةةول والةةتعلم املةةدمج، وتهةةدف اجلامعةةة إىل إيصةةال العلةةم واملعرفةةة إىل شةةرائح اجملتمةةع   

كلياتهةةا السةةبع  ( ختصةةص موةعةةة علةةى  22جلامعةةة درجةةة البكةةالوريوس يف ) ومتةةنح اكافةةة، 

، وكلية العلوم اإلدارية واالقتصادية، وكلية التكنولوجيةا  العلوم الرتبوية )الرتبية سابقًا(كلية 

والعلةةوم التطبيقيةةة، وكليةةة التنميةةة االجتماعيةةة واألسةةرية، وكليةةة الزراعةةة، وكليةةة اإلعةةالم،    

اليت متةنح درجةة املاجسةتري     عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي إىل ضافةباإلوكلية اآلداب، 

( 3باإلضةةافة إىل تقةةديم ) اللغةةة العربيةةة وآدابهةةا" و"اإلرشةةاد النفسةةي والرتبةةوي"،      ي "يف ختصصةة

هةذا فضةاًل عةن وجةود عةدد مةن       ( دبلومةات مهنيةة متخصصةة،    3دبلومات يف التأهيةل الرتبةوي و )  

التدريبيةةة املتخصصةةة الةةيت تسةةهم يف تعزيةةز املهةةارات التكنولوجيةةة    ويةةة والرتباملراكةةز العلميةةة و

حصيل املعريف لدى الطلبة واجملتمع احمللي، يف سبيل بناء اإلنسان الفلسطيين ومتكينةه مةن   توال




