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المجتمعات  دعم  إلى  تهدف  متكاملة  جامعة  إلى  لتترجم   المبادرة  تطورت   2002 عام  وفي 
العربية بتعليم ذي جودة عالية متاح للجميع بغض النظر عن الجنس واللون والعرق والظروف 
بتعاون  مسيرتها  ب��دأت  وقد  زهيدة،  وبرسوم  والزمانية،  والمكانية  واالجتماعية  االقتصادية 

مشترك مع الجامعة المفتوحة في المملكة المتحدة.

نش���أت الجامعة العربي���ة المفتوحة في الوطن العربي كمش���روع تنموي غير 
ه���ادف للربح بمبادرة من الراحل صاحب الس���مو الملكي األمير طالل بن عبد 

العزيز آل سعود )رحمه الله(.

الله( عن مبادرته إلنشاء جامعة عربية مفتوحة ككيان  )رحمه  في عام 1996 أعلن األمير طالل 
أكاديمي غير تقليدي وكمؤسسة تسهم في توجيه التنمية في المجاالت العلمية واالجتماعية 

والثقافية.

قصة 
إنشاء متميزة

1996

2002
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"مستقبل الجامعة واعد وزاخر"
"طالل بن عبد العزيز"

اس������تنارًة برؤية المؤس���س المرح������وم بإذن الله س������يدي ص��اح���ب الس��������م��و المل�����كي 
األمي����ر ط���الل بن عبد العزيز، نواصل تعزيز نهج الجامعة بأن تك���ون منارة تعليمية فريدة في 
نوعه���ا في مؤسس���ات التعليم العالي في عالمنا العربي، م���ع الحرص على االنطالق إلى 
فض���اءات أرح���ب وأكثر تميزًا، تلبيًة لطموح���ات بناتنا وأبنائنا الطلبة، وتلبي���ًة لتحديات وحاجات 
س���وق العمل في المنطقة العربية. ونؤكد على اس���تمرار الجامعة في إعداد إنس���ان عربي 
مس���لح بعلوم ومعارف ومهارات المستقبل؛ من خالل بيئتها األكاديمية ومناهجها العالمية 
الموحدة وأسلوب تعليمها الذي أثبت نوعيته، والذي كانت الرائدة فيه بين مؤسسات التعليم 
العالي العربية، وبشراكاتها مع مؤسسات التعليم العالي العالمية، وبالجودة المتحققة في 

بيئتها وأسلوب عملها. 

صاحب السمو الملكي
األمير عبد العزيز بن طالل

رئيس مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة
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وه���ا ه���ي الجامع���ة العربية المفتوحة ق���د تجاوزت ال���� 20 عامًا على مبادرة إنش���ائها من 
صاحب السمو الملكي األمير طالل بن عبد العزيز )رحمه الله( في عام 1996م لتكون مشروعًا 

تعليميًا تنمويًا فريدًا في نوعية أهدافه، وفي نوعية أساليب تعليمه.

لقد كان االنطالق من اإليمان بأن كل إنس���ان في الوطن العربي يس���تطيع، وله الحق، 
ف���ي أن ُيس���هم في التنمية الوطنية لبلده.. لكن كثيرًا من األف���راد، إناثًا وذكورًا، لم ُتُتح لهم 
الفرص التعليمية المناسبة التي تساعدهم على اإلسهام في تنمية بلدانهم، إما لظروفهم 

االقتصادية أو االجتماعية أو لعيشهم في أماكن بعيدة ومناطق نائية، أو لظروف الوقت.

ومن هنا جاءت فكرة الجامعة العربية المفتوحة كمؤسس���ة تعليم عاٍل تحت مظلة برنامج 
تنموي )أجفند( غير هادفة للربح لدعم بناء أفراد المجتمعات العربية وتهيئتهم بالعلم والمعرفة 

والممارسة التطبيقية.

وتحقيقًا ألهدافها الفريدة في نوعها، كان البد من انتهاج نمط تعليمي يعدُّ األول في 
العال���م العرب���ي وهو التعلي���م المفتوح المعتمد على اس���تخدام التقنيات الحديثة ووس���ائل 

أ. د. محمد بن إبراهيم الزكري
رئيس الجامعة العربية المفتوحة
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االتص���ال الرقمية الت���ي تلغي حواجز الزمان والم���كان، إضافًة إلى الحض���وري والتعلم الذي 
يجعل المتعلم محورًا لجميع عملياته..

وقد نجحت الجامعة في ترسيخ هذا النوع من التعليم في العالم العربي، منطلقة في 
مس���يرتها من ش���راكة عالمية مع الجامع���ة المفتوحة في بريطانيا، من خ���الل توفير عدد كبير 
م���ن البرام���ج المتنوعة المعتمدة محليًا وعالميًا، أثبت خريجوها أنهم قادرون على حصد جوائز 
تميز عند دخولهم في المس���ابقات المحلية واإلقليمية. واآلن يس���ر الجامعة أن توفر خدمات 
تعليمية برس���وم زهيدة ألبناء الوطن العربي في 9 دول عربية لتس���تمر مسيرتها في التميز 
التعليمي وليس���تمر انتشارها في كافة البلدان العربية لتحقيق غايتها ورسالتها الفريدة في 

نوعها.

فالشكر لصاحب المبادرة ولكل من أسهم ويسهم في دعم مسيرتها ممن تعاقبوا على 
رئاستها وعلى التدريس والعمل فيها.

والله نسأل أن يوفق الجميع في خدمتها.

المسيرة
مستمرة
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من أج���ل جامعة عربي���ة مفتوحة متمي���زة وريادية في بناء 
مجتمع العلم والمعرفة.

تطوي���ر المعرفة ونش���رها وبناء الخبرات وفق���ا لمعايير الجودة 
العالمي���ة دون عوائ���ق زمني���ة أو مكانية لإلس���هام ف���ي إعداد 
القوى البشرية التي تتطلبها التنمية المستدامة وبناء مجتمع 

العلم والمعرفة في البلدان العربية.

رعاية طالب المعرفة.  –
االلتزام بمعايير الجودة الشاملة.  –

اإلبداع.  –
االحترافية.  –

االنتماء وااللتزام بوحدة ورؤية ورسالة الجامعة والعمل   –
بروح الفريق الواحد.

الرؤي���������ة

الرسال������ة

القي���������م

رسالة وقيم 
مختل��فة
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الجامعة العربية المفتوحة مؤسسة تعليمية غير ربحية يمتلكها بكاف��ة فروعه���ا 
ف��ي الوطن العرب���ي برنامج الخليج العربي للتنمية – أجفند.

يق���ع مق���ر أجفند في الري���اض وتمول أنش���طته من 
دول مجلس التعاون الخليجي.

للجامعة مقر رئيس في دولة الكويت، وتسع جامعات 
في الدول العربية.

AGFUND
برنامج اخلليج العربي 

للتنمية - أجنفد

األولى 
تحت مظلة برنامج تنموي
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شباب الوطن العربي
توفير تعليم عالي الجودة للشباب من جميع 

دول العال���م العرب���ي الراغبي���ن في اس���تكمال 
تحصيلهم العلمي.

المرأة
خلق فرص تعليمية لتمكينها في المجتمع.

ذوي االحتياجات الخاصة
إتاح���ة ف���رص التعلي���م لتمكينه���م ودمجهم 

في المجتمع.

ته���دف الجامع���ة إلى توفير التعلي���م العالي بجودة أكاديمية متميزة واإلس���هام في 
توفير حلول عملية لقضايا المجتمعات العربية كالبطالة، مستهدفة جميع الفئات من 

الطلبة في المجتمع ممن لديهم القدرة والرغبة في استكمال تعليمهم، ومنها:

الفئات 
المستهدفة من الطلبة
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الكويت  بعد مبادرة إنشائها عام 1996، بدأت الجامعة في أكتوبر 2002 بثالثة فروع في دولة 	•
والجمهورية اللبنانية والمملكة األردنية الهاشمية.

العربية  البحرين وجمهورية مصر  أخرى في مملكة  فروع  ثالثة  افتتحت  فبراير 2003	•  وفي 
والمملكة العربية السعودية.

وفي فبراير 2008	• افتتحت فرعًا سابعًا في سلطنة عمان.
وفي سبتمبر 2013	•  افتتحت فرعًا ثامنًا في جمهورية السودان.

وفي مايو 2015	• وقعت الجامعة اتفاقًا مع وزارة التعليم العالي الفلسطينية الفتتاح فرع 
تاسع لها في فلسطين، وقد بدأ عمله في عام 2018م. 

العربية، وذلك تجسيدًا  الدول  المجتمعات في جميع  وأبناء  بنات  لخدمة  الجامعة  •وتسعى 
لبعدها القومي العربي في أن يكون لها مستقباًل فروٌع ومراكز إقليميٌة في كافة الدول 
العربية، ترجمة للسياسة العامة لمجلس األمناء الذي وضع اللبنات األساسية للجامعة والذي 
العالي في  التربية والتعليم  الخبرة واالهتمام بشؤون  يضم في عضويته نخبة من ذوي 
عدد من الدول العربية، إضافة إلى عضوية  عدد من كبار المسؤولين في المنظمات العربية 

والدولية.

االنتشـــــــار
العربــــــــــي
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برامج البكالوريوس 
	•البكالوريوس في إدارة األعمال

يقدم في أحد المسارات التالية:
إدارة األعمال  -

التسويق  -
المحاسبة  -
االقتصاد  -

التمويل والتمويل الجزئى  -
إدارة الموارد البشرية  -

	•البكالوريوس في المحاسبة
	•البكالوريوس في التربية / التعليم االبتدائي 

	•البكالوري���وس في التمكي���ن الوظيفي للطلبة 

الصم وضعاف السمع
	•البكالوري���وس في التربي���ة الخاصة / صعوبات 

التعلم
	•البكالوريوس في التربية - اللغة اإلنجليزية

	•البكالوريوس ف���ي الترجمة واألدب في اللغة 
اإلنجليزية

	•البكالوريوس في اللغة اإلنجليزية وآدابها
يقدم في أحد المسارات التالية:

الترجمة  -
اللغة اإلنجليزية وآدابها  -

الجرافيكي  ال��ت��ص��م��ي��م  ف��ي  •ال��ب��ك��ال��وري��وس 
والوسائط المتعددة

برامج متنوعة
 يتطلبها سوق العمل

تعتمد الجامعة بموجب اتفاقية العمل والش���راكة القائمة مع الجامعة المفتوحة في 
بريطانيا تقديم مجموعة من البرامج الدراسية التي تدرس باللغة اإلنجليزية كما تقدم 

برامج أخرى ذاتية باللغة العربية:



13

المعلومات  ت��ق��ن��ي��ة  ف���ي  	•ال���ب���ك���ال���وري���وس 
والحوسبة

يقدم في أحد المسارات التالية:

تقنية المعلومات والحوسبة  -

الحوسبة وإدارة االعمال  -

علوم الحاسب  -

الشبكات وأمن البيانات  -

تطوير حلول الويب  -

	•البكالوريوس في القانون

	•برنامج البكالوريوس في اإلعالم 

يقدم في أحد التخصصات التالية:

تخصص اإلعالم اإللكتروني   -

تخصص اإلذاعة والتلفزيون   -

تخصص العالقات العامة واإلعالن  -

برامج الدراسات العليا 
:) •	MBA( الماجستير في إدارة األعمال

إدارة األعمال  -
إدارة الموارد البشرية  -

التمويل  -
	•الماجستير في المحاسبة

	•ماجستير التربية في تكنولوجيا التعليم
	•ماجستير التربية في القيادة التربوية

	•الماجستير في األدب اإلنجليزي
	•الماجستير في الحوسبة - تطوير البرمجيات

المعلومات  أمن   - الحوسبة  في  	•الماجستير 
وتدقيق الجرائم الرقمية

	•الدبلوم العالي العام في التربية
	•الدبلوم المهني في رياض األطفال

	•الدبلوم في إدارة األعمال
	•الدبلوم في اللغة اإلنجليزية وادابها 

•الدبلوم في تقنية المعلومات والحوسبة
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بيئ���ة متفتح���ة لتبادل الخب���رات والمه���ارات في الوط���ن العربي

بانتشار الجامعة العربية المفتوحة في تسع دول عربية يتحقق للجامعة:

1

1

ق����اع����دة ع���ري���ق���ة من 
المتنوعة  ال��ك��ف��اءات 
خبرة  م��ن  تقدمه  بما 
أكاديمية على مستوى 

الوطن العربي

2

ت������ب������ادل ال����ت����ج����ارب 
والخبرات المميزة في 
ال���ش���أن األك���ادي���م���ي 

واإلداري والفني

3

ال����وح����دة س�����واء في 
تقويم  أو  ال��م��ن��ه��ج 
وتحقيق  الطلبة  أداء 

العدالة بين الطلبة.

4

ب��ي��ن طلبة  ال��ت��واص��ل 
الوطن  ف��ي  الجامعة 
كادرها  وبين  العربي، 
على  األك�����ادي�����م�����ي 
فروع  جميع  مستوى 
الدول  ف��ي  ال��ج��ام��ع��ة 

العربية.

التميز ...
 تبادل الخبرات في الوطن العربي
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التميز  ...
 التعليم المدمج

أول بيت خبرة على مستوى الوطن العربي في التعليم المدمج

تعمل الجامعة بنظام موحد بمنهجية تتوافق مع رؤيتها في المرونة الزمانية والمكانية 
الصفية  اللقاءات  بين  المزج  على  حاليا  التعليمي  أسلوبها  يعتمد  حيث  المنضبطة 

المباشرة والتعليم اإللكتروني:

2

75% من اللقاءات  يتم عن طريق
 األنظمة اإللكترونية

%25 من مجموع اللقاءات داخل قاعات ومخابر 
دراسية مجهزة بأحدث التقنيات الحديثة 
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تتمي���ز الجامع���ة العربية المفتوح���ة بخضوعها 
لعدة تقييمات 3

تقييم
خارجي دولي 
من الجامعة 

المفتوحة في 
بريطانيا

تقييم
الممتحنين 

الخارجيين

تقييم 
محلي من
دول فروع 

الجامعة

التميز ...
 تنوع وشمولية تقويم األداء

تقييم
داخلي ضمن
إطار الجامعة

)ضمان 
الجودة(
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4

الحق باس���تخدام وتوفير الموارد التعليمية والمواد العلمية والحقائب الدراسية 
ويتبع ذلك بطبيعة الحال التزام متواصل من الجامعة العربية المفتوحة بمعايير 
الج���ودة، وتقدي���م التقاري���ر الس���نوية التي ت���دل على االلت���زام به���ذه المعايير

االعتماد األكاديمي 
ال���������������������ت���������������������دري���������������������باالس����������������ت����������������ش����������������اراتوالمؤسسي لجميع برامجها

وت�����ن�����م�����ي�����ة ال������م������ه������ارات

التميز ...
االعتماد العالمي

بالمملكة  المفتوحة  الجامعة  مع  شراكة  اتفاقية  المفتوحة  العربية  الجامعة  وقعت 
المتحدة  التي تعد أعرق الجامعات وأميزها في نظام التعليم المفتوح على المستوى 

العالمي، بحيث تتيح هذه االتفاقية للجامعة:

الجامع���ة لبرام���ج  الدول���ي  االعتم���اد 
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منذ  الصم  الطلبة  بفئة  المفتوحة  العربية  الجامعة  اهتمت 
نشأتها، فكانت األولى بين الجامعات الحكومية واألهلية في 

الوطن العربي التي تمنح درجة البكالوريوس للصم.

20052016
وتم  األول��ى  نسخته  في  الصم  برنامج  افتتح 

تخريج كافة الطلبة
تم افتتاح برنامج جديد باسم بكالوريوس التمكين 
السمع وهو  الصم وضعاف  للطلبة  الوظيفي 

يستقطب الطلبة الصم من جميع الجنسيات

العربي تطلق برامج تعليمية للصم  أول جامعة على المستوى 
وضعاف السمع 5

التميز ...
األولى عربيا في تعليم الصم على 

المستوى الجامعي
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ت��������ع��������دد ال������ج������ن������س������ي������ات وت���������ن���������وع ال�����ث�����ق�����اف�����ات 6

يدرس في الجامعة العربية المفتوحة أكثر من  100 جنسية من حول العالم، 
مما يتيح التبادل المعرفي والثقافي ويهيء لبيئة متنوعة ثقافيا مبنية على 
حقوق اإلنسان واالحترام المتبادل والحوار واالنفتاح واألخوة في اإلنسانية.

التميز ...
 تن�����وع الثق�����اف����ات
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ع��ال��م��ي��ة ومحلية ج���وائ���ز  ع��ل��ى  ال��ج��ام��ع��ة  خ��ري��ج��ي  ح���ص���ول  7

التميز ...
فوز طلبتها في المسابقات المحلية 

واإلقليمية

عن���د دخ���ول طلبة الجامعة في المس���ابقات واالختبارات المحلي���ة التي تنظمها بعض 
الدول التي توجد فيها الجامعة، حصد طلبة الجامعة مراكز متقدمة، من أمثلة ذلك:

حاز خريجو الجامعة المفتوحة في المملكة األردنية الهاشمية على المركز األول في 
اختبارات الكفاءات الجامعية للعام الجامعي 2016/2017.

حاز خريجو الجامعة في المملكة العربية السعودية على المركز األول بمسابقة مشاريع 
التخرج لتقنية المعلومات والحوسبة على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة في 

المملكة، التي نظمتها جامعة الملك سعود عام 2017 وعام 2018.

حاز خريجو الجامعة في لبنان على جائزة »الجامعة الممتازة« في مسابقة مهارات 
 ،2017 األوسط  الشرق  في  واالتصاالت  المعلومات  لتكنولوجيا   Huawei هواوي 

وقد شاركت أهم الجامعات في لبنان في هذه المسابقة.

الكويت  األول في مسابقة  المركز  بالكويت  المفتوحة  العربية  الجامعة  فريق  حقق 
السادسة للبرمجة وبمشاركة ومنافسة 38 فريقا وذلك في أكتوبر 2018.

1

2

3

4
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تلب���ي الجامع���ة احتياج���ات س���وق العمل ويس���هم في ذلك ن���وع التعليم ال���ذي يتيح:

قدرة خريجيها على التحدث 
باللغة اإلنجليزية

قدرة الطالب على البحث 
والتعلم الذاتي

تعاملهم باحترافية مع 
التقنيات الحديثة

وبذلك فقد حازت برامج الجامعة على ثقة كبرى الشركات الخاصة في الوطن العربي بجودة مخرجاتها 
في إدارة األعمال وتقنية المعلومات.

ح�����ظ�����وة خ����ري����ج����ي ال����ج����ام����ع����ة ب���ث���ق���ة س�������وق ال���ع���م���ل 8

التميز ...
استقطاب سوق العمل لطلبة الجامعة
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خدمت الجامعة منذ نشأتها أكثر من 200،000 طالب وطالبة، في مختلف  •	

برامج الدراسة ومستوياتها في الدبلوم والبكالوريوس والماجستير. 

خرجت الجامعة أكثر من 41،000 طالب وطالبة التحق معظمهم بسوق  •	

العمل في الوطن العربي.

تستهدف الجامعة تمكين المرأة وإتاحة الفرص التعليمية التي تتناسب  •	

مع ظروفها عبر الوطن العربي، حيث تمثل نسبة الخريجات من اإلناث 

أكثر من %55 من إجمالي الطالب.

دول  مختلف  م��ن  جنسية   96 م��ن  وط��ال��ب��ات  طلبة  بالجامعة  التحق  •	

العالم.

إنجازات وأرقام
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األولى انتشارا في الوطن العربي، لها حاليا 15 فرعًا ومركزًا دراسيًا  •	

في 9 دول عربية، وتسعى لتشمل جميع البلدان العربية. 

حاصلة على االعتماد المؤسسي والبرامجي من قبل جهات االعتماد  •	
الرسمية في دول فروعها وعلى االعتماد الدولي من هيأة االعتماد 

البريطانية للمرة الرابعة ولمدة خمس سنوات.

توقيع سلسلة من مذكرات التفاهم مع عدد من الجامعات العالمية لتقديم  •	
تخصصات وبرامج أكاديمية يتطلبها سوق العمل في مجال الهندسة اإللكترونية 

وهندسة الحاسوب ودراسات القانون الدولي والصحة واإلعالم.

افتتاح عدد من المراكز البحثية واالستشارية والتدريب وخدمة المجتمع  •	

في فروعها الحالية.
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واللوائ���ح  النظ���م  بجمي���ع  الجامع���ة  تلت���زم 

والقواني���ن المعم���ول به���ا ف���ي دول فروع 

الجامع���ة، وتلت���زم كذلك بالوف���اء بمتطلبات 

الرس���مية،  االعتم���اد  جه���ات  واش���تراطات 

ومتطلبات االعتماد المؤسسي والبرامجي 

للتعلي���م  البريطاني���ة  االعتم���اد  لمؤسس���ة 

المفتوح، ومعايير الجودة لمؤسسة الجودة 

والش���راكة  الش���مولية  ومرك���ز  البريطاني���ة 

التعاوني���ة في الجامع���ة المفتوحة بالمملكة 

المتحدة.

التـــــــــــــزام
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تفخر الجامعة العربية المفتوحة بإنجازاتها وخدماتها األكاديمية المقدمة 
لمجتمعاته���ا العربية، وتتطلع إل���ى مواصلة العمل على إنجاز األهداف 
المرس���ومة في خطتها اإلستراتيجية الرابعة 2018/2017 -2022/2021

ومن أهمها:

السعودية  من  كل  جديدة في  ومراكز  واليمن،  المغرب  جديدة في  فروع  •فتح  	
والكويت ولبنان ومصر.

الدبلوم والبكالوريوس والدراسات  أكاديمية جديدة على مستوى  برامج  •تقديم  	
العليا.

• استكمال إنجاز مباني الجامعة الدائمة في كل فروعها.	

تطلعـــــــــــات 
مس��تقبلي��ة
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ــــة ــــع ــــام ــــج مـــــبـــــانـــــي ال

تواصل الجامعة العربية المفتوحة استكمال إنشاء 
العربية وفق  البلدان  فروعها في  لجميع  دائمة  مباٍن 
أفضل وأحدث التصاميم العالمية وهي مجهزة بأحدث 
واالعتمادات  التراخيص  ل��ش��روط  وملبية  التقنيات 
وللمستويات  ال��ع��ال��ي  التعليم  ل����وزارات  الرسمية 

والمقاييس الرفيعة التي تخدم العملية التعليمية.

وتفخر الجامعة بأنها دشنت خالل مسيرتها التعليمية 
في  ولفرعها  الرئيس  لمقرها  الخاص  المبنى  افتتاح 
في  لفروعها  الخاصة  المباني  وكذلك  الكويت  دولة 
مصر  وجمهورية  الهاشمية  األردنية  المملكة  من  كل 
العربية  المملكة  في  فرعها  ومبنى  البحرين  ومملكة 

السعودية بالرياض والمدينة المنورة.

مجلس  وأعضاء  برئيس  ممثلة  الجامعة  وتتقدم 
واالمتنان  الشكر  بخالص  منسوبيها  وجميع  األمناء 
وفكرتها  وج��وده��ا  حلم  تحويل  ف��ي  أسهم  م��ن  لكل 
ت��ج��اوب م��ع م��ش��روع مبانيها  إل��ى حقيقة، وك��ل م��ن 
أصحاب  من  أعمال  ورج��ال  وخيرية  رسمية  جهات  من 
األيادي البيضاء، الذين أكدوا بتبرعاتهم مدى التزامهم 
بمبدأ المسؤولية االجتماعية لخدمة المجتمع، وعلى 

اعتبارها تشريفًا وواجبًا وطنيًا وإنسانيًا.



AOU 
Campus

The AOU continues to complete its permanent 
buildings for all its branches in the Arab world 
based on internationally modern designs 
and equipped with state-of-the art learning 
technology to meet the highest standards of 
learning quality benchmarks. 

The AOU is proud to have built its own buildings 
for its headquarters and for its branches in 
Kuwait, Jordan, Egypt, Bahrain, and Saudi 
Arabia )Riyadh & Al-Madina AlMunawarah(.  

AOU extends its gratitude and appreciation to 
all those who contributed to its establishment, 
and to all those official and charitable bodies 
and businessmen whose contributions reflect 
their commitment to the principle of social 
responsibility for the service of society and as 
a national and humanitarian honor and duty.
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AOU takes pride in its achievements and academic services offered to 
the Arab world, and looks forward to accomplishing the objectives 
of its fourth strategic plan )2017/2018-2021/2022(. Among these 
objectives are:

Opening new branches in Morocco and Yemen, and new regional 	•
centers in Saudi Arabia, Kuwait, Lebanon and Egypt.

Offering new undergraduate and graduate programmes.	•

Completing the construction of all the AOU branches' permanent 	•
campuses.

 Future
Aspirations
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AOU is committed to securing the official 
institutional approval and programme 
validation for its programmes in all the 
countries hosting its branches. It fully 
complies with the rules and conditions 
stipulated by the Center for Inclusion and 
Collaborative Partnership )CICP(, the official 
body responsible for validating programmes 
and certificates issued by AOU. This comes 
as part of the agreement between AOU 
and OU-UK through CICP.

Commitment
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The AOU is the most geographically spread University across the Arab 
world. It has 15 branches and centers in nine Arab countries. Its broader 
aim is to reach all Arab countries.

The AOU has been reaccredited by the Open University Validation Service 
of the Open University in the United Kingdom for a period of five years 
)2017-2022( for the fourth time.

The AOU has signed a series of understanding memoranda with a 
number of international universities to offer academic programmes 
required in the labor market, such as in Electrical Engineering, Computer 
Engineering, International Law, Health and Media.

Opening a number of research, consulting and training centers in it's 
current branches.
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Since its inception, the University has served more than 200,000 students, 
through offering degrees in various programmes )Diplomas, Bachelor’s 
and Master's(.

More than 41,000 students have graduated from the AOU. The majority 
have joined the labor market in the Arab world.

The university aims at empowering women and providing educational 
opportunities that are appropriate to their conditions across the Arab 
world. The percentage of female graduates is more than 55% of the 
total number of students.

Students from 96 nationalities from around the world have enrolled in 
the University since its inception.

Achievements
& Numbers
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8

Therefore, the AOU’s programmes have earned the confidence of large private corporations 
in the Arab world particularly in Business Studies and Information Technology and English 
Language and Literature. 

The AOU graduates enjoy the confidence of labor 
market. 

Excellence ...
The AOU graduates 

The University meets the needs of labor market due to its educational 
nature which allows its graduates: 

To speak English To search and 
independently study

To be skilled with 
technology use

21



The AOU graduates have been awarded 
international and local prizes.7

Excellence ...
 Students awarded in international
and local prizes

when they participated in competitions and local exams organized by some AOU 
host countries, AOU students won top ranks, such as:

In Jordan, they won the first place in the University Competency Exams 
)2016/2017(. 

In Saudi Arabia, the AOU student team ranked first in the Competition of IT 
Graduation Projects at the level of private and public KSA universities, which 
was organized by King Saud University in 2017 and 2018.

The AOU graduates from Lebanon Branch received the award of Excellence, 
as they won the second prize in the Huawei National ICT Skill Competition in 
2017. The prominent Lebanon Universities participated in this competition.

The Programming team of the AOU branch in Kuwait won the first place 
in Kuwait Collegiate Programming Contest 2018 )KCPC 2018( which 
comprised 38 teams.

1

2

3

4
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Cultural diversity 

Students from more than 100 nationalities study at the AOU, which creates a hub for 
cultural and knowledge exchange. In addition, this creates a diverse cultural environment 
built on human rights, mutual respect, open dialogue and human brotherhood.

Excellence ...
Cultural Diversity

19
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Since its inception, the AOU has taken care of deaf students; 
therefore, it was the first university among private and public 
Arab universities that offers Bachelor of Education in Elementary 
Education to the Deaf and Hearing-Impaired People.

2005 2016
The first version of the programme was 
launched, and all the program students 
graduated. 

A new programme, which is called Bachelor 
of Career Empowerment of Deaf and Hearing-
Impaired Students was launched, and it is 
attracting deaf students of all nationalities. 

Excellence ...
The first Arab University to offer 
programmes in Deaf Education
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AOU was the first university in the Arab world that 
offers a programme to deaf and hearing-impaired 
students. 

5



International Accreditation of the 
AOU Programmes4

use and print OU’s educational resources and learning materials this leads 
to AOU’s commitment to quality standards and reporting annually to 
demonstrate such a commitment.

Programme and
Institutional Accreditation. Consultation. Training and 

skills-development.

Excellence.
International 
Accreditation

The AOU signed a strategic partnership with the OU-UK, one 
of the internationally leading universities in the Open learning 
system; thus, giving the AOU the right to:
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The AOU is subject to performance 
evaluation3

External
Examiner 

evaluation

External 
evaluation
by OU-UK.

Excellence ...
Diversity and comprehensiveness of 
performance evaluation

Local 
evaluation 
by Branch 
Country

Internal 
evaluation 
within the 

University by 
the Department 

of Quality 
Assurance 

16



Excellence ...
of the blended learning system.

The AOU relies on a unified system consistent with its vision  built on time 
and space flexibility. The AOU learning system adopts the blending of face-
to-face tutorials and e-learning.

75% of tutorials are delivered 
through electronic systems.

25% of tutorials are delivered in 
classrooms equipped with the latest 

technology. 15

The first Arab university adopting the blended 
learning system.2



Geographical spread in the Arab world, operating in nine countries, which 
achieves:

1

A competent 
academic 
manpower, 
offering high 
quality academic 
services.

2

The exchange 
of distinguished 
experiences and 
expertise in academic, 
administrative, and 
technical areas.

3

Standardization 
of curriculum 
and performance 
and fairness in 
assessment.

4

Communication 
between AOU 
students and its 
academic staff in 
the Arab world.

Excellence ...
The exchange of experiences 
in the Arab world

14

An open environment for the exchange of 
experiences and skills in the Arab world1



- Information Technology &
Computing

- Computing with Business
- Computer Science
- Networking and Security
- Web Development

Bachelor of Law	•

Bachelor of Media 	•
offered in following specializations:

- Electronic Media
- Radio and Television
- Public Relations

Postgraduate Programmes 
Master of Business Administration )MBA(:	•

- MBA - Business Administration
- MBA - Human Resources Management
- MBA - Finance

Master of Science in Accounting	•

Master of Education in Educational 	•
Technology

Master of Education in Educational 	•
Leadership

Master of Arts in English Literature	•

Master of Science in Computing - Software 	•
Development

Master of Science in Computing - 	•
Information Security and Forensics track

High / General Diploma of Education	•

Professional Diploma of Kindergarten	•

Diploma of  Business Studies	•

Diploma of  English Language Studies and 	•
Literature

Diploma of  Information Technology & 	•
Computing

A Variety of Programmes
required by the labor market

13



Undergraduate Programmes:
Bachelor of Business Studies	•

offered in the following tracks:
- Management
- Marketing
- Accounting
- Economics
- Systems Practice
- Finance/ Microfinance
- Human Resources

Bachelor of Accounting	•

Bachelor of Education / Elementary Education	•

Bachelor of Career Empowerment for Deaf 	•
and Hearing-Impaired Students

Bachelor of Special Education / Learning 	•
Disabilities

Bachelor of Education – English	•

Bachelor of English Language & Literature	•
offered in the following tracks:
- Translation
- English Language & Literature

Bachelor of English language Literature and 	•
Translation

BSc Graphic and Multimedia Design	•

BSc Information Technology & Computing	•
offered in the following tracks:

A Variety of Programmes
required by the labor market

Under the partnership agreement with the Open University, UK, AOU offers 
a range of academic programs taught in English:

12



Following the initiative to establish AOU in 1996, its  first phase was launched in 	•
October 2002 in three branches: Kuwait, Lebanon and Jordan.
In February 2003, three other branches opened in Bahrain, Egypt and Saudi 	•
Arabia.
In February 2008, a seventh branch was inaugurated in Oman.	•
In September 2013, an eighth branch was opened in Sudan.	•
In May 2015, the University signed an agreement with the Palestinian Ministry of 	•
Higher Education to open its ninth branch in Palestine , which started its activities 
in 2018.
The University seeks to serve all Arab countries. Through this spread of AOU 	•
branches and centers across the Arab world, the University reflects its national 
dimension, and translates its general strategy set by its Board of Trustees, which 
comprises an elite group of Arab experts on higher education and senior officials 
from various regional and international organizations.

Spreading 
across the Arab World
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Arab Youth 
Providing academic opportunities and 

skilled training to Arab youths who wish to 
pursue their higher education.

Women
Creating educational opportunities for 

females to enable them in society.

Persons with Special Needs
Providing educational opportunities to empower 

and  integrate them in society

Target 
Categories

10

The AOU aims to provide higher education with high-quality standards, and 
contribute to providing practical solutions to the issues of Arab societies such 
as  unemployment; thereby targeting all categories of community students 
having the ability and desire to complete their education, including: 



The First 
Development Project

The AOU is a non-profit educational organization established under the 
umbrella of AGFUND.

AGFUND is based in Riyadh, Saudi Arabia, and 
its activities are financed by the Gulf Cooperation 
Council. 

The AOU’s headquarters is based in Kuwait, and 
has nine branches operating in a number of Arab 
countries. 

AGFUND
برنامج اخلليج العربي 

للتنمية - أجنفد
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Mission and Values

8

A pioneering Arab Open University dedicated to building 
a science and knowledge society. 

Develop and disseminate knowledge, and build expertise 
according to international quality standards without time 
or geographical barriers for the sake of contributing and 
preparing manpower for development needs, and to build 
science and knowledge society in the Arab countries.

- Providing support for knowledge seekers
- Commitment to total quality management
- Encouraging creativity
- Commitment to professionalism
- Strengthening of loyalty 
- Teamwork

VISION

MISSION

VALUES



system, the first of its kind in the Arab world. It is the Open Learning system, which utilizes 
modern technologies and digital means of communication, that eliminates time and space 
barriers, in addition to the face to face and self learning that put students in the center of 
education.

 The AOU has succeeded in strengthening this learning system in the Arab world in 
partnership with the Open University in the UK which offers a wide range of accredited 
programmes locally and internationally. AOU’s graduates have proved their competence 
through gaining awards in local and regional competitions. The University is pleased to 
provide educational services with reasonable tuition to the students of the Arab world in 
nine Arab countries. AOU will continue to achieve educational excellence and progress in 
spreading across the Arab countries, promoting its goals and unique mission.

Thanks to the founder, and all of the contributors to shaping AOU’s journey, as well as 
the AOU successive presidents, and all academic and staff members.

We pray to Allah Almighty to assist us in serving the University.

AOU
The Journey 
Continues

7



It is an honour to be part of the Arab Open University )AOU( which was initiated by the 
late HRH Prince Talal bin Abdul Aziz in 1996 to be a unique educational and developmental 
project in terms of its goals and teaching methods.  

The establishment of the AOU stems from the belief that every human being in the 
Arab world has the right and capability to contribute to the national development in 
his/her country. Before the inception of the AOU, many individuals, females and males, 
unfortunately, did not have an educational opportunity that would help them to contribute 
to their country’s development due to economic and social reasons, living in remote areas, 
time barriers, unavailability of time to study in traditional universities, etc. 

All these factors led to the birth of the idea of AOU as a higher educational institution 
under the umbrella of a non-profit developmental program )AGFUND( with the aim 
of building capable individuals in the Arab societies, who are equipped with science, 
knowledge and applied practices.

In order to achieve AOU’s unique objectives, the University adopted an educational 

Prof. Mohammed bin Ibrahim Al-Zakari
President of Arab Open University
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"The University has a promising and great future"

 " Talal bin Abdualaziz"

Enlightened by the vision of the late HRH Prince Talal bin Abdualaziz, the founder of the 
University, we continue promoting the University's approach to be a unique educational 
beacon among the higher education institutions in our Arab world, while ensuring to 
move to new and distinct horizons so as to respond to our students' aspirations and to 
meet the challenges and needs of markets in the Arab region. We also stress on the AOU's 
continuity in equipping Arab individuals with the future sciences, knowledge types and 
skills through its academic environment, its standardized global curricula, its high-quality 
learning system pioneered by the AOU among the Arab educational institutions, and its 
partnership with the international higher education institutions as well as through the 
quality achieved in its environment and working style.

5

 HRH Prince
Abdulaziz bin Talal bin Abdulaziz Al Saud
Chairman of AOU Board of Trustees
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In 2002, the initiative evolved into an integrated University seeking to provide Arab 
communities with high quality education to all regardless of gender, age, color, race, 
economic, social, space and time conditions. This was done in partnership with the 
Open University - UK.

The establishment of the Arab Open University in the Arab World 
as a non-profit development project was initiated by the late HRH 
Prince Talal bin Abdul-Aziz Al Saud.

In 1996, the late HRH Prince Talal officially announced his initiative to establish the Arab 
Open University as a non-traditional academic organization contributing to steering 
development in scientific, cultural, and social spheres. 

The AOU
Story

1996

2002
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AOU
The Journey 
Continues



2019
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