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البرامج
األكاديمية في
إدارة األعمال: 

أهداف 
البرنامج:

تتبع عمادة البرامج األكاديمية في إدارة األعمال نهجاً غير تقليدي وإبداعاً في 
التطبيق ومنظوراً فريداً من نوعه، ويعتبر برنامج إدارة األعمال أكثر البرامج شموالً 
الخيارات  العربي، حيث يقدم عدد من  العالم  المدمج في  التعليم  لمنهجية 
لمسارات ومقررات متكاملة إلدارة األعمال للحصول على درجة البكالوريوس في 
عدد من التخصصات المختلفة والتي يتم تقديمها من خالل فروع الجامعة العربية 
المفتوحة في عدد من الدول العربية، وتتميز الدراسة في هذه العمادة بالمرونة 
والجودة العالية التي يتوقعها الطلبة على اعتبار الجامعة العربية المفتوحة إحدى 

المؤسسات التعليمية الرائدة في مجال التعليم المدمج.
يتمكن طلبة برنامج إدارة األعمال من خالل دراستهم من اإلحاطة والمعرفة بعلوم 
اإلدارة وفهم لمنظمات األعمال وعناصرها الرئيسية، وكذلك إدراك بيئات العمل 
واألسواق والعمليات المتعلقة بهذه المنظمات وكيفية عمل هذه العناصر مع 
بعضها البعض، إضافة لمعرفة كيفية تطوير االستراتيجيات وتحليل المخاطر 
وعملية اتخاذ القرار، فضالً عن التعرف على العديد من وظائف إدارة األعمال 

األساسية كالتسويق والمحاسبة والتمويل.

الذي  العلمي  التخصص  النجاح في  لهم  تكفل  التي  بالمعرفة  الطلبة  تزويد 
اختاروه، وضمان تنمية مهاراتهم في حل المشكالت واتخاذ القرارات الصائبة، 
والممارسات  الجماعي  والعمل  االتصال  وفن  اإلدارة  علم  في  القدرات  وتنمية 
القيادية، إضافة إلى رفع قدرتهم وثقتهم بأنفسهم في التعامل مع المهام 
والوظائف اإلشرافية واإلدارية والمالية، وكذلك تعليمهم على كيفية تطبيق 
أحدث مبتكرات نظم التفكير وحل المشكالت في المجاالت اإلدارية، والتحول 
التنظيمي في المؤسسات والممارسة المهنية، فضالً عن اجتذاب أعضاء هيئة 
العلمي  والبحث  التدريس  العالية في مجال  والكفاءة  الخبرة  تدريس من ذوي 
وتنفيذ مهام الكلية ورسالتها والمحافظة عليها لضمان االستمرارية والتميز بما 

تقدم وبنتائج مخرجاتها المتميزة والمنافسة.



القبول:
تشترط الجامعة لاللتحاق بأي من برامج البكالوريوس:

• الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
• استيفاء أي شروط أخرى تحددها الجامعة والجهات الرسمية في 

دول الفروع.

برامج الدراسة:
بموجب اتفاقية الشراكة القائمة بين الجامعة العربية المفتوحة والجامعة المفتوحة 

التعليم  المتميزة واألعرق في نظام  الجامعات  والتي ُتعد من  المتحدة  المملكة  في 
المفتوح على المستوى العالمي ُتقدم عمادة البرامج األكاديمية في إدارة األعمال حسب 

المعايير القياسية العالمية أكثر البرامج تطوراً، ويحصل الطالب بعد إكمال البرنامج المقرر 
بنجاح على درجة البكالوريوس في أحد المسارات المعتمدة من الجهات الرسمية في عدد من 

فروع الجامعة وهي:

• اإلدارة.
• التسويق.

• المحاسبة )باللغة اإلنجليزية(
• المحاسبة )باللغة العربية(

• االقتصاد.
• تطبيقات األنظمة.

HR إدارة الموارد البشرية •
• التمويل والتمويل األصغر.

إضافة إلى برنامج الماجستير في إدارة األعمال )MBA( في بعض فروع الجامعة.

نظام الدراسة:
تبدي عمادة البرامج األكاديمية في إدارة األعمال الحرص الشديد واالهتمام بتطوير مهارات الطلبة 
المتعلقة بالتعلم المستقل عبر أنشطة متعددة مثل الدراسة المنتظمة داخل قاعات الدرس والتعلم 
عمادات  كافة  تقديمه في  المعتمد  المدمج  التعليم  نوعه في  الفريد من  األسلوب  وهو  بعد،  عن 
حياته  إطار  ضمن  التعلم  عملية  يرتب  أن  من  الطالب  ُيَمّكن  حيث  المفتوحة  العربية  الجامعة 
العملية بكل يسر وسهولة، ويعتبر هذا النوع من التعليم المدمج ال مثيل له في أي مؤسسة تعليم 
النقدي  والتفكير  االبتكار  يتبنى  جيل  لخلق  يسعى  أنه  إذ  العالم،  من  الجزء  هذا  في  أخرى  عالي 

والمقدرة على حل المشاكل.



البرامج
األكاديمية في إدارة األعمال

لماذا تخصص إدارة األعمال؟
األعمال،  عالم  المتزايد في  العالمي  للنشاط  بالنسبة  الراهن مكان صغير  الوقت  العالم في  يعتبر 
وبرنامج ادارة األعمال الذي تقدمه الجامعة العربية المفتوحة يعكس هذا التوجه من خالل تقديم 
مقررات ومعايير عالمية تعتمد على التطبيق العملي للنظريات من خالل الحاالت الدراسية والمهام 
في  يرغبون  للذين  للغاية  جذابة  األعمال  إدارة  دراسة  تجعل  والتي  المشكالت،  حل  على  المبنية 

التعلم في بيئة تعليمية سلسة وتعاونية وهذا ما تقدمه الجامعة العربية المفتوحة. 
ويحرص برنامج إدارة األعمال على تزويد طلبته بالمعرفة للنجاح في اختياراتهم عن طريق تطوير 
القرار،  اتخاذ  المشكالت،  لحل  اإلبداعية  الطريقة  وفي  والتحليلي،  النقدي  التفكير  في  مهاراتهم 
والتجارية  المالية  البيانات  البحث عن  والقدرة على  والحساب،  المؤثر،  والشفهي  الكتابي  التواصل 
وتفسيرها واستخدامها، إضافة إلى االعتماد على الذات والمبادرة والقدرة على إدارة الوقت والمشاريع 

والموارد، وتقدير المسببات واآلثار للتغيرات االقتصادية والخارجية األخرى.

مجاالت العمل الوظيفي:
يؤهل برنامج إدارة األعمال الطلبة الخريجين العمل في كافة مجاالت إدارة األعمال والتي تمتد إلى 
بأدواره  القيام  االستمرار في  الطالب من  الوظيفية متنوعة وتمكن  أو صناعة، فالخيارات  أي قطاع 
في المشاريع الصغيرة والمتوسطة والبدء في األعمال الجديدة ذات الطابع اإلبداعي، وكذلك في 
الجمعيات الخيرية والمنظمات الغير ربحية والمنظمات الغير حكومية، كما تمكن الطالب من إطالق 
مشاريعه الخاصة في حال توفر األفكار الخالقة والمعرفة واالمكانيات الالزمة لدعم هذه المشاريع، 

ويستطيع الدارس لبرنامج إدارة األعمال االلتحاق في أحد المسارات الوظيفية التالية:
• مجاالت اإلدارة واالتصاالت

• ريادة األعمال
• التحليل المالي

• البنوك االستثمارية
• ممارس أنظمة

• متخصص في الموارد البشرية
• االستشارة اإلدارية
• التدريب والتعليم

• التسويق
• التجارة

• باحث في األسواق
• الدعاية اإلعالن

• إدارة التجزئة 
• العالقات العامة

• المبيعات



االعتماد:
جهات  من  معتمدة  الخريجين  وشهادات  الدراسة  برامج  جميع 

االعتماد الرسمية في دول فروع الجامعة ومن الجامعة المفتوحة في 
المملكة المتحدة والمؤسسة البريطانية للتعليم المفتوح ومؤسسة الجودة 

المفتوحة  الجامعة  في  التعاونية  والشراكة  الشمولية  ومركز  البريطانية 
بالمملكة المتحدة.

شهادة التخرج:
يحصل الطالب الخريج على شهادتين واحدة من الجامعة العربية المفتوحة وأخرى 

من الجامعة المفتوحة في المملكة المتحدة معتمدة ومعادلة لمثيالتها الممنوحة من 
جامعات دول االتحاد األوروبي المعتمدة من هيئة االعتماد البريطانية.

رسوم الجامعة:
الجامعة العربية المفتوحة كمشروع تنموي عربي ال تهدف إلى الربح، حيث أن الرسوم الدراسية 

الفصل  في  الطالب  يدرسها  التي  الساعات  عدد  على  تعتمد  الطلبة  من  تحصيلها  يتم  التي 
الدراسي الواحد وهي رسوم رمزية تستخدم ألغراض عمليات تشغيل الجامعة والمحافظة على جودة 
الخدمات التي تقدمها، فضالً عن استخدام جزء منها لمساعدة الطالب الغير قادرين وتقديم المنح 

للطالب الفائقين في الدراسة وفقاً للمعايير العادلة المعتمدة لديها.

صندوق الطالب:
يقدم مساعدات مالية للطلبة الغير قادرين وفق معايير عادلة، وكذلك منح للطلبة الفائقين في 
المحلي  المستوى  على  الرياضي  والنشاط  الثانوية  الشهادة  في  والمتفوقين  الجامعة  في  الدراسة 

والدولي.



عن الجامعة العربية المفتوحة:

غير  وتنموي  تعليمي  عربي  مشروع  هي  المفتوحة  العربية  الجامعة 
ربحي مقرها الرئيس في دولة الكويت ولها ثمانية فروع على مستوى 
جمهورية  السعودية_  العربية  المملكة   _ )الكويت  وهم:  العربي  الوطن 
مملكة  لبنان_  جمهورية  الهاشمية_  األردنية  المملكة  العربية_  مصر 
البحرين_ سلطنة عمان_ جمهورية السودان(، ووقعت مؤخراً اتفاق مع السلطة 
لها  يكون  أن  إلى  وتتطلع  فلسطين،  في  لها  تاسع  فرع  الفتتاح  الفلسطينية 
العــربي  الوطــن  دول  عواصــم  وجميع  والمغرب  اليمن  في  فروعاً  المستقبل  في 
العزيز  عبد  بن  طالل  األمير  الملــكي  السمــــو  صــاحب  مؤسسها  لـــرؤى  تحقيقــاً 

رئيس مجلس أمناء الجامعة.

رسالة الجامعة:

وفقاً  الخبرات  وبناء  ونشرها  المعرفة  تطوير 
أو  زمنية  العالمية دون عوائق  الجودة  لمعايير 
مكانية وذلك لإلسهام في إعداد القوى البشرية 
العلم  مجتمع  وبناء  التنمية  تتطلبها  التي 

والمعرفة في البلدان العربية.

أهداف الجامعة:

تتطلع الجامعة العربية المفتوحة ومنذ انطالقة 
مسيرتها التعليمية عام 2002 تحت مظلة برنامج 
اإلسهام  إلى  أجفند   – للتنمية  العربي  الخليج 
في خدمة المجتمع العربي بتوفير فرص التعلم 
وتوفير  الحياة،  مدى  المستمر  والتعليم  الذاتي 
التعامل  على  والقادرة  المدربة  البشرية  القوى 
االقتصاد  ومعطيات  العصر  تكنولوجيا  مع 
البلدان  في  المناسبة  البيئة  وتكوين  العالمي، 
والبحث  العليا  الجامعية  للدراسات  العربية 
اإلنسانية  المعرفة  مجاالت  في  المتطور  العلمي 

والتكنولوجية الحديثة وغيرها من الخدمات التنموية التي يحتاجها المجتمع العربي.



About the Arab Open University:

The Arab Open University (AOU) is a sustainable development 
and educational non-profit project. Its headquarters is based in 

Kuwait and it has eight branches operating in a number of Arab 
countries: Kuwait, Saudi Arabia, Egypt, Jordan, Lebanon, Bahrain, 

Oman and Sudan. It has recently signed an agreement with the 
Palestinian Authority to open the ninth branch in Palestine. In addition, it 

looks forward to opening new branches in Morocco and Yemen in addition 
to all Arab capitals to achieve the vision of AOU’s founder, HRH Prince Talal bin 

Abdulaziz, Chairman of the AOU Board of Trustees. 

AOU Mission: 

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 building a science and knowledge 
society in the Arab countries. 

AOU Objectives:

The University aims, through its services, to 
contribute to the wellbeing of the community 
by providing opportunities for 
education, self and continuing learning. It aims 
as well to make available trained manpower 
and to create the appropriate environment 
for university studies and scientific research, 
especially in the areas of human knowledge, modern technologies and other Arab society 
developmental needs.



Accreditation:
All AOU programmes and certificates are accredited and approved by 
the official institutions in all the countries of its branches and the 
Validation Partnership in the Open University, UK (OU-UK)

Graduation Certificate: 

A graduate who finished one of Bachelor’s Degrees accredited by OU-UK will 
obtain two graduation certificates, one from AOU and another from OU-UK.

Tuition Fees:
AOU follows the credit hour system. Tuition fees are calculated based on the total number 
of credit hours for which a student is registered. As being a non-profit educational project, 
AOU offers students to follow their education at nominal fee. The fees the University receives 
are distributed on operational costs and developing infrastructure as well enhancing the quality 
of offered services.

Student Fund:
Student Fund provides financial assistance to underprivileged students in accordance with 
fairness standards. It also grants scholarships to top students of the University and high school 
graduates in addition to those students with outstanding performance in local and international 
sports activities.   



Faculty of
Business Studies

Why Study Business?
Nowadays, the world is a small place with business becoming more and more of a global 
endeavour. The Business Studies Programme reflects this trend by delivering international 
modules and standards to its students. The strong emphasis on the practical application of 
theory through the use of case studies and problem-solving tasks makes studying business 
highly appealing for those attracted to the collaborative and friendly learning environment 
offered by AOU. 
Studying business will equip students with the knowledge to succeed in their chosen field. This 
is through developing students’ skills in analytical and critical thinking; creative approach to 
problem solving; decision-making; persuasive written and oral communication; numeracy and 
the ability to research, interpret and use business and financial data; self-reliance, initiative and 
the ability to manage time, projects and resources; appreciation of the causes and effects of 
economic and other external changes.

Business Studies Potential Careers:
The Business Studies programme prepares you for a career in business, which may stretch across 
any sector or industry. Your career options are therefore varied. You could also use your business 
degree to pursue roles within SMEs (small- to medium-sized enterprises), innovative new start-
ups, charities, non-profit organizations and NGOs. If you have a bright idea and the knowledge 

to back it up, you may even consider launching 
your own business. The following is a sample of 
the potential careers:
• Fields of management and communication
• Entrepreneur • Financial analyst
• Investment banking    • Systems Practitioner
• HR Specialist • Trading
• Management consultancy
• Teaching/training
• Marketing
• Market research
• Advertising
• Investment banking
• Retail management
• Public relations 
• Sales



Registration and Admission:

To be admitted to any B.A. programme offered by AOU, the student 
should fulfill the following conditions: 

• Obtain a general secondary school certificate or equivalent. 

• Fulfill any other conditions determined by the University or competent
authorities of the Branch country. 

Faculty of Business Studies Programmes:

By virtue of the partnership between AOU and OU-UK, FBS offers state-of-the art, 
cutting-edge programmes in accordance with the international standards. FBS graduates 
receive the degree of Bachelor of Business Studies in one of the following accredited tracks 
at a number of the AOU branches: 

• Management 

• Marketing

• Accounting

• Accounting (Arabic) 

• Economics

• Systems Practice

• Finance/ Microfinance 

• HR

In addition, AOU delivers Master of Business Administration (MBA) at some of its branches. 

Teaching and Learning Methodology: 

• FBS bears in mind the importance of developing the skills of independent learning through
activities of face to-face and distance learning. The adopted methodology, which relies on the 
blended learning approach, gives the opportunity to students to study and proceed in their
careers simultaneously. This methodology seeks to create a generation adopting innovation, 
critical thinking and problem solving.



Faculty of
Business Studies

Faculty of
Business
Studies (FBS)

Faculty of
Business
Studies 
Goals 

Arab Open University’s Faculty of Business Studies (FBS) is non-traditional in 
approach, creative in application, and unique in perspective. FBS is the Arab 
World’s most comprehensive blended learning business school, offering the 
full spectrum of business and management education delivered with the 
flexibility, accessibility and quality that students expect from such a leading 
blended learning university. 
Students in the Business Studies Programme will have a broad understanding 
of business organizations, their key elements, wider considerations such as 
environments, markets and processes, and how all these work together. 
They will learn how to develop strategies, analyze risks, and decision making 
process. They will have an insight into essential business functions such as 
marketing, accounting and finance.

• Provide students with the knowledge to succeed in their chosen field
and ensure the development of skills in problem solving, ethical decision
making, communications, teamwork, and leadership.

• Increase students’ abilities and confidence to handle managerial, financial
and administrative activities.

• Enable students understand how key forces like the economy, the state
and the system influence and interact with business.

• Teach students how to apply the most recent and innovative developments 
in systems thinking to areas such as information systems, organizational
change and professional practice.

• Acquire and provide knowledge about the different approaches to the
analysis and explanation of business problems; how to set targets and plan 
how to achieve them.

• Attract, and retain faculty dedicated to education, scholarship and the
mission of the FBS.



Faculty of
Business Studies
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