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أهداف 
البرنامج:

تطرح عمادة البرامج األكاديمية في اللغات برنامجين على مستوى البكالوريوس وهما:
•  برنامج اللغة اإلنجليزية وآدابها

• برنامج اللغة اإلنجليزية وآدابها واألعمال
كما باشرت العمادة في طرح مسار في اللغة اإلنجليزية وآدابها والترجمة، ويشتمل 
برنامج اللغة اإلنجليزية وآدابها في جوهره على مقررات في مجال اللغة واآلداب 
والثقافة،  والبراجماتية  الخطاب  االتصال وتحليل  واللغويات، كما يغطي مهارات 
أما بالنسبة للبرنامج المشترك في اللغة اإلنجليزية وآدابها واألعمال، فإنه يهدف 
إلى تمكين الطلبة من االستفادة من العالقة القائمة بين هذين التخصصين، ومن 
تلبية الحتياجات  يأتي  والترجمة  وآدابها  اإلنجليزية  اللغة  فإن مسار  أخرى  ناحية 

السوق ولزيادة فرص العمل أمام طلبتنا.

للغات  والثقافية  واألدبية  اللغوية  الحقول  في  جودة  ذات  تعلم  برامج  تقديم   •
العالمية المستهدفة التي تقدمها العمادة وبشكل خاص اللغة اإلنجليزية. 

والخلفية  العمر  عن  النظر  بغض  الطلبة  لجميع  الفعالة  التنمية  فرص  توفير   •
والثقافية  واألدبية  والتخاطبية  اللغوية  مهاراتهم  تطوير  عن  وللباحثين 

والتحليلية في اللغات التي يتخصص فيها الطلبة.
تنويع وتحديث المسارات المقدمة في تخصص اللغة والتي تمكن الطلبة من   •
مثل  بها  المرتبطة  الحقول  من  واالختيار  للغة  المعرفية  الفروع  على  التركيز 

الترجمة واإلعالم والسياحة والكتابة الصحفية وغيرها.
المعايير  العمادة وفقاً ألفضل  التي تختص بها  المجاالت  القيام باألبحاث في   •
الدولية والتي تهدف إلى تحسين برامج العمادة من جهة وتطوير المعرفة من 

جهة أخرى.
والتعلم  المدمج  التعلم  طرق  في  وكفاءة  عال  تأهيل  ذوي  محاضرين  جذب   •

المرتكز على الطالب.
والثقافة  واألدب  باللغة  المهتمة  المؤسسات  مع  القوية  التواصل  جسور  بناء   •

المتواجدة في مجتمعات فروع الجامعة. 
والرسالة  واالهداف  الرؤية  ذات  الكليات  مع  والعالمي  اإلقليمي  التعاون  تعزيز   •

نفسها.
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القبول:
تشترط الجامعة لاللتحاق بأي من برامج البكالوريوس:

• الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

في  الرسمية  والجهات  الجامعة  تحددها  أخرى  شروط  أي  استيفاء   •
دول الفروع.

برامج الدراسة:
• برنامج البكالوريوس في اللغة اإلنجليزية وآدابها

• برنامج البكالوريوس في اللغة اإلنجليزية وآدابها واألعمال

المسارات
مسار البكالوريوس في اللغة اإلنجليزية وآدابها والترجمة

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

المشاكل.

لماذا ندرس تخصص اللغات؟
فإن  العولمة،  عصر  في  لها  والحاجة  وآدابها  اإلنجليزية  اللغة  دراسة  على  المتزايد  للطلب  نظرا 
برامج اللغة اإلنجليزية ومساراتها تسهم في توسيع مدارك الطلبة نحو عالمية التعليم  وشموليته، 
وفي عصرنا الحاضر نرى أن قطاع األعمال يعتبر من أهم القطاعات إن لم يكن األهم في توفير 
فرص العمل، كما يعتبر مجال الترجمة عامال رئيسيا في نقل المعلومات والمعرفة في عالم متعدد 
الفرص،  العمل وتهيء له مزيدا من  الطالب لميدان  البرامج تؤهل  اللغات، من هنا نرى أن هذه 
اإلنجليزية  يكتسبون مهارات وقدرات لغوية تتخطى  اللغة  برامج  أن خريجي  إلى  اإلشارة  وتجدر 
مجال تخصصهم الدقيق لتشمل مجاالت الصحافة واإلعالم واألعمال والسياسة والعالقات الدولية... 

إلخ كما يحقق خريجو هذه البرامج نجاحات على مستوى المجتمعات المحلية والدولية.
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مجاالت العمل الوظيفي:
التدريس على مستو ى المدارس والجامعات• 

الترجمة الكتابية والفورية• 

األعمال• 

الصحافة اإلعالم واإلتصال• 

العالقات العامة• 

البعثات الدبلوماسية• 

برنامج الماجستير في األدب اإلنجليزي
الفروع التي يطرح فيها البرنامج:

فرع األردن• 

فرع مصر• 

وصف مختصر
من  التخصص  مجال  في  المستوى  العالي  التدريب  اإلنجليزي  األدب  في  الماجستير  برنامج  يوفر 
خالل التركيز على النظرية األدبية والتفكير 
تطوير  على  البرنامج  يعمل  كما  الناقد، 
الطلبة،  ل��دى  والكتابة  االتصال  مهارات 
لتولي مناصب قيادية في سوق  وتهيئتهم 
للحصول  العليا  دراستهم  متابعة  أو  العمل 
اإلنجليزية  اللغة  في  الدكتوراه  درجة  على 
أو التخصصات ذات العالقة، ويتميز البرنامج 
يحظى  أنه  كما  التدريس  من  عاٍل  بمستوى 
الممتحنين  بدعم ومتابعة نخبة متميزة من 
الجامعة  توفرهم  والمحاضرين  الخارجيين 

المفتوحة في بريطانيا.

الساعات المعتمدة: 48 ساعة



البرامج األكاديمية في اإلعالم
إضافة الى برامج اللغة اإلنجليزية، باشرت عمادة البرامج األكاديمية 

العام  من  اعتباراً  اإلعالم  تخصص  في  برامج  طرح  في  اللغات  في 
الدراسي 2016-2017، وتأتي هذه الخطوة استجابة للطلب المتزايد في 

البلدان العربية على دراسة هذا التخصص. وقد تم طرح برامج اإلعالم في 
ثالثة فروع وعلى النحو التالي:

1( فرع جمهورية مصر العربية:
برنامج البكالوريوس في اإلعالم، ويقدم في التخصصات التالية:  •

برنامج اإلعالم اإللكتروني  •

برنامج اإلذاعة والتلفزيون  •

برنامج العالقات العامة  •

2( فرع المملكة األردنية الهاشمية:
برنامج البكالوريوس في اإلعالم، ويقدم في أحد المسارات التالية:  •

اإلعالم اإللكتروني   )مسار(  •

العالقات العامة      )مسار(  •

3( فرع جمهورية لبنان: 
برنامج البكالوريوس في اإلعالم، ويقدم في المسار التالي:  •

اإلعالم اإللكتروني   )مسار(   •
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االعتماد:
فروع  دول  في  الرسمية  االعتماد  جهات  من  معتمدة  الخريجين  وشهادات  الدراسة  برامج  جميع 
المفتوح  للتعليم  البريطانية  والمؤسسة  المتحدة  المملكة  في  المفتوحة  الجامعة  ومن  الجامعة 
بالمملكة  المفتوحة  الجامعة  في  التعاونية  والشراكة  الشمولية  ومركز  البريطانية  الجودة  ومؤسسة 

المتحدة.

شهادة التخرج:
الجامعة  المفتوحة وأخرى من  العربية  يحصل الطالب الخريج على شهادتين واحدة من الجامعة 
االتحاد  دول  جامعات  من  الممنوحة  لمثيالتها  ومعادلة  معتمدة  المتحدة  المملكة  في  المفتوحة 

األوروبي المعتمدة من هيئة االعتماد البريطانية.



رسوم الجامعة:
إلى  تهدف  ال  عربي  تنموي  كمشروع  المفتوحة  العربية  الجامعة 

الربح، حيث إن الرسوم الدراسية التي يتم تحصيلها من الطلبة تعتمد 
الواحد  الدراسي  الفصل  في  الطالب  يدرسها  التي  الساعات  عدد  على 

وهي رسوم رمزية تستخدم ألغراض عمليات تشغيل الجامعة والمحافظة 
لمساعدة  منها  استخدام جزء  عن  تقدمها، فضالً  التي  الخدمات  على جودة 

الطالب غير القادرين وتقديم المنح للطالب الفائقين في الدراسة وفقاً للمعايير 
العادلة المعتمدة لديها.

صندوق الطالب:
ُيقدم  كما  عادلة،  معايير  وفق  القادرين  غير  للطلبة  مالية  مساعدات  الصندوق  يقدم 

المنح للطلبة الفائقين في الدراسة في الجامعة والمتفوقين في الشهادة الثانوية والنشاط 
الرياضي على المستوى المحلي والدولي.



عن الجامعة العربية المفتوحة:

الجامعة العربية المفتوحة مشروع عربي تعليمي وتنموي غير ربحي 
مقرها الرئيس في دولة الكويت ولها ثمانية فروع على مستوى الوطن 
مصر  جمهورية   - السعودية  العربية  المملكة   - )الكويت  وهم:  العربي 
 - البحرين  - مملكة  لبنان  - جمهورية  الهاشمية  األردنية  المملكة   - العربية 
سلطنة عمان - جمهورية السودان(، ووقعت مؤخراً اتفاق مع السلطة الفلسطينية 
الفتتاح فرع تاسع لها في فلسطين، وتتطلع إلى أن تكون لها في المستقبل فروٌع 
في اليمن والمغرب وجميع عواصم دول الوطن العربي تحقيقاً لرؤى مؤسسها صاحب 

السمو الملكي األمير طالل بن عبد العزيز رئيس مجلس أمناء الجامعة.

رسالة الجامعة:

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

البلدان العربية.

أهداف الجامعة:

ومنذ  المفتوحة  العربية  الجامعة  تتطلع 
 2002 عام  التعليمية  مسيرتها  انطالقة 
تحت مظلة برنامج الخليج العربي للتنمية 
- أجفند إلى اإلسهام في خدمة المجتمع 
الذاتي  التعلم  ف��رص  بتوفير  العربي 
وتوفير  الحياة،  مدى  المستمر  والتعليم 
على  وال��ق��ادرة  المدربة  البشرية  القوى 
التعامل مع تكنولوجيا العصر ومعطيات 

االقتصاد العالمي، وتكوين البيئة المناسبة في البلدان العربية للدراسات الجامعية العليا والبحث 
العلمي المتطور في مجاالت المعرفة اإلنسانية 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 building a 
science and knowledge society in the Arab 
countries. 

AOU Objectives

The University aims, through its services, 
to contribute to the well-being 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.



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.   
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Graduation Certificate

A graduate who finishes one of the 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 according to the total number 
of credit hours for which a student is registered. Being a non-profit educational project, AOU 
offers students to pursue their education at a nominal fee. The fees the University receives are 
distributed on operational costs and developing infrastructure as well as enhancing the quality 
of offered services.



Media Programmes

In addition to the ELL programmes, the Faculty of Language 
Studies houses the Media Programmes. These programmes 
were initiated in response to the increased demand on this 
specialization in the Arab countries. As of first semester 2016-
2017, the Media Programmes have been offered in three branches 
as follows:

1) Egypt Branch: 

•	 BA Programme (Hons) in Media with specialization in:

•	 Electronic Media

•	 Radio and Television

•	 Public Relations

2) Jordan Branch:

•	 BA Programme (Hons) in Media offered in two tracks:

•	 Electronic Media (Track)

•	 Public Relations   (Track)

3) Lebanon Branch:

•	 BA Programme (Hons) in Media 
offered as a track in:

•	 Electronic Media (Track)
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Why study English and related disciplines

With the increasing demand on English triggered by the advent of globalization, the FLS- ELL 
programmes and tracks cater to students’ global education and outlook, which has become a 
must. In today’s world, the business sector is one of the largest, if not the largest, in terms of 
employment opportunities. Equally important is the transfer of knowledge through translation 
in a multilingual world. As such, these programmes qualify students for the workplace, as 
enhancing students’ employability is a major aim for us. As has become crystal clear, graduates of 
ELL develop a command of the language that transcends their specific fields of study to include 
the language of journalism, media, business, politics, international relations, etc. Graduates of 
ELL are not only successful members in their society, but they are also citizens of the world.

ELL programmes qualify students for work in the following fields:

•	 Teaching jobs: school and university level
•	 Translation and Interpreting
•	 Business
•	 Journalism, Media and Communication
•	 Public Relations
•	 Diplomatic Corps

MA in English Literature
Branches where the MA programme is offered: 
•	Jordan Branch
•	Egypt	Branch

Brief Description

The MA programme in English literature offers advanced 
training in English literature, with ample grounding in literary 
theory and critical thinking. In addition, it develops students’ 
communication and writing skills and prepares them for 
either upper-level, leading positions in the marketplace or for 
pursuing a Ph.D. in English or other related fields. Instruction 
in the program is of high quality and the program is supported 
by high-caliber external examiners and lecturers, via the OU-UK. 
•	Credit	hours:			48



•	 Conduct original research across the major disciplines 
offered within FLS in line with the best international 
standards, with the aim of improving learning in the FLS 
programs, on the one hand, and advancing knowledge on the 
other.

•	 Attract the most committed and qualified tutors, those who are 
competent in the various methods of blended learning and who act 
as active facilitators to student-centered learning.

•	 Build solid, two-way bridges with a host of institutions concerned with 
language, literature, and culture within the communities in which the FLS 
branches function.

•	 Enhance regional and international collaboration with faculties of similar vision, 
mission and goals.

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 its equivalent, and 
•	 fulfill any other conditions determined by the University or competent authorities of 

the Branch country. 

FLS specializations and tracks

•	 BA Programme (Hons) in English Language & Literature (ELL)
•	 BA Programme (Hons) in English Language and Literature with Business (ELL with BS.)

Tracks:

BA Programme (Hons) in English Language and Literature with Translation Track

Teaching and Learning Methodology:

FLS 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.
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The Faculty 
of Language 
Studies 
Undergraduate 
programmes:

Faculty of 
language 
Studies 
Goals 

FLS offers two full-fledged BA programmes in English Language and 
Literature (ELL) and a joint programme in English Language and 
Literature with Business (ELL with BS). In addition, FLS has started an 
ELL with Translation Track. The ELL programme is essentially made up of 
courses within the classical, interrelated realms of language, literature 
and linguistics. Simultaneously, the programme does venture into the 
spheres of communication skills, discourse analysis, pragmatics, and 
culture. On the other hand, the joint BA in English with Business is 
a new, hybrid initiative aimed at enabling students enrolled in it to 
reap the benefits of both fields, English and Business. The ELL with 
Translation Track is a combination of English and translation courses 
and is meant to respond to the needs of the market and increase the 
employability of our students. 

•	 Offer quality learning packages across the linguistic, literary and 
cultural domains of the target world languages which FLS is 
espousing, with emphasis on English.

•	 Provide opportunities for relevant and effective growth to all 
individuals – irrespective of age and background – seeking to 
improve and master the various language, communication, literary, 
cultural and analytical skills pertaining to the languages they choose 
to specialize in.

•	 Diversify and update the tracks offered within any single language 
specialization, enabling students to concentrate on and choose 
from not only areas within the target language itself but also from 
related fields, such as translation, mass-communication, tourism, 
journalistic writing, etc.



Faculty of

 Language
Studies
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