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الرؤية: 

الرسالة: 

وخصوصيتها  وتوجهاتها  المفتوحة  العربية  الجامعة  فلسفة  مع  تمشياً 
منظومة  تطوير  في  والمساهمة  والتعليمية  التربوية  االحتياجات  لمقابلة 
في  حيوية  بأدوار  التربية  عمادة  تقوم  العربي،   الوطن  في  والتعليم  التربية 
توفير  إلى  تهدف  التي  المختلفة  برامجها  خالل  من  اختصاصها  مجاالت 
فرص االلتحاق بالتعليم لجميع الطلبة ومستويات الكوادر البشرية وإعدادهم 
بالتركيز  والعالي  العام  والتعليم  التربية  مهن  لقطاع  وتدريبهم  وتأهيلهم 
على المعلم وتدريبه علمياً ومهنياً في ضوء أحدث االتجاهات العالمية،  ومن 
عن  فضالً  ذلك  والتقنية.  للعلم  نتاج  من  إليه  التوصل  تم  ما  توظيف  خالل 
إكساب طالب الجامعة بعامة مهارات التعلم الذاتي،  والتي تعد من بين أهم 

أهداف وأدوات التعليم الحديث. 
وتسهم العمادة كذلك في تطوير المجتمع بشكل عام، وتطوير اإلنسان العربي 
خاصة بما يضمن التنمية المستدامة للمجتمع. وبما ال يتعارض مع معتقداته،  

وقيمه، واتجاهاته، ويحقق أهدافه. 
التعاون  وتطوير  وترقية  والتطبيقية  النظرية  البحوث  إجراء  في  تسهم  كما 
مجال  في  العاملة  المثيلة  األخرى  المؤسسات  مختلف  وبين  بينها  المشترك 

النمو األكاديمي والتربوي للتربية والتعليم. 

الخالقة  الريادة  لتحقيق  والتعليم  التربية  مجاالت  في  مميز  مستوى  بلوغ 
والمتكاملة.

إعداد كوادر متخصصة منافسة علمياً ومهنياً من المعلمين واإلداريين األكفاء 
والتفاعل  التعامل  على  القادرين  المختلفة  بمراحله  التعليم  مجاالت  في 
بإيجابية مع متطلبات التطور العلمي والتكنولوجي والبحث العلمي،  والنهوض 
بمستوى القيادات التربوية الذين يأخذون على عاتقهم تحسين مهنة التربية. 



األهداف العامة :
لتحقيق هذه الرسالة،  تتحدد أهداف العمادة فيما يلي:

طلبة  تخريج  خالل  من  التربية  في  المتخصصة  الكوادر  إعداد  	•
أساليب  وفق  والتطبيقية  العلمية  والمهارات  بالمعارف  مزودين 

تربوية حديثة في المجاالت ذات العالقة. 
البكالوريوس  المستجدات على مستوى  تواكب  برامج حديثة  التوسع في  	•

والدراسات العليا. 
التدريس  المهني ألعضاء هيئة  والنمو  الفكرية  والحرية  اإلبداع  تثمين عناصر  	•

وللطلبة. 
تكثيف الجهود في مجال استقطاب الطالب المتميزين.  	•

اإلسهام في دفع عجلة التطوير المنهجي واإلصالح التربوي من خالل التطوير والتقييم  	•
المستمر للبرامج المطروحة والقيام باألبحاث النظرية والدراسات الميدانية في هذا المجال. 

تنمية مهارات وقدرات أعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية.  	•

وحل  النقدي  التفكير  مهارتي  وإكسابهم  الطلبة  لدى  والتواصل  االتصال  مهارات  تنمية  	•
المشكالت. 

تبني مشاريع وشراكات مع مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات المجتمع المحلي.  	•

البرامج األكاديمية في التربية :
	 التطويرية • الخطوات  خالل  من  وأهدافها  ورسالتها،   رؤيتها،   لتحقيق  العمادة  وتسعى 

البكالوريوس  برامج  والتوسع في  األكاديمي،   المجال  دورية في  بصفة  تتم  التي  والتقويمية 
ومتطلبات  احتياجات  مع  تتماشى  لكي  والماجستير  الدبلوم  مستوى  على  العليا  والدراسات 
المؤهلة  البشرية  الكوادر  من  متطلباتها  وتحقق  المختلفة  العربية  الدول  في  المجتمعات 

للعمل في المجاالت التربوية والنفسية المختلفة. 

	 تكنولوجيا • في  للماجستير  برنامجين  منها  الفروع  بعض  في  مختلفة  برامج  العمادة  وتطرح 
التعليم والقيادة التربوية،  وبرامج الدبلوم؛  الدبلوم المهني في التعليم العالي،  دبلوم اإلدارة 
المدرسية،  ودبلوم الطفولة المبكرة،  ذلك فضالً عن برامج بكالوريوس التربية في تخصصات 
الرياضيات،  اللغة االنجليزية،  اللغة العربية،  اإلرشاد المدرسي،  الطفولة المبكرة،   التاريخ،  
الجغرافيا،  الحاسب األلي،  باإلضافة إلى برنامج البكالوريوس في تربية الصم وضعاف السمع،  

وبكالوريوس التربية الخاصة وصعوبات التعلم،  والبكالوريوس في التعليم االبتدائي. 
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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.

نظام الدراسة:
تتبنى برامج التربية نظام التعلم المدمج في تدريس مقرراتها المعتمدة باستخدام أحدث تقنيات 
التعليم التي تمكنها من تجاوز عقبات الخضوع لتقييد عنصري الزمان والمكان، وذلك باستخدام 
أساليب تعلم مختلفة وغير تقليدية، وتعتز  العمادة في أن معايير ضمان الجودة تمثل لها ركناً 
أساسياً في تنفيذ برامجها، والتي من خاللها تضمن تقديم تعليم عالي الجودة ويلبي تطلعات 

الطلبة واحتياجات أسواق العمل.



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

الربح، حيث أن 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 الغير قادرين وتقديم المنح للطالب الفائقين في الدراسة وفقاً للمعايير 
العادلة المعتمدة لديها.

صندوق الطالب:
للطلبة  منح  وكذلك  عادلة،  معايير  وفق  قادرين  الغير  للطلبة  مالية  مساعدات  يقدم 

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



عن الجامعة العربية المفتوحة:

غير  وتنموي  تعليمي  عربي  مشروع  هي  المفتوحة  العربية  الجامعة 
الكويت ولها ثمانية فروع على مستوى  الرئيس في دولة  ربحي مقرها 
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 
الفلسطينية الفتتاح فرع تاسع لها في فلسطين ،وتتطلع إلى أن يكون لها في 
المستقبل فروعاً 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 
التعليمية عام 2002 تحت  انطالقة مسيرتها 
مظلة برنامج الخليج العربي للتنمية -أجفند 
إلى اإلسهام في خدمة المجتمع العربي بتوفير 
المستمر مدى  والتعليم  الذاتي  التعلم  فرص 
الحياة، وتوفير القوى البشرية المدربة والقادرة 
على 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 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.



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 
Education Studies & General Studies

Academic Programmes in Education: 

The Faculty pursues its vision, mission and goals through taking wide developmental 
and evaluation steps that regularly take place within the academic field and expansion 
in offering undergraduate and graduate programmes, the latter being at the levels of 
high diploma and master degrees.  This is sought to provide qualified professional human 
resources staff to meet the increasing needs of Arab societies for qualified professionals in 
the various areas of education and psychology.
The Faculty offers different programmes including:  

•	 M.Ed. In Instructional Technology 
•	 M.Ed. In Educational Leadership 
•	 A Professional Diploma in Higher Education 
•	 Diploma in School Management
•	 Early Childhood Diploma (ECD)
•	 BA. in Education / Elementary Education
•	 BA. in Special Education / Learning Difficulties

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, and 
•		 Fulfill	any	other	conditions	determined	by	the	University	

or competent authorities of the Branch country. 

Teaching and Learning Methodology:

FES adopts the blended learning approach to deliver technology 
enhanced education with non-traditional learning styles to 
bridge the barriers of time and space. Quality Assurance is one 
of our main corner stones to assure the provision of high quality 
education, which meets the expectations of our students and 
the needs of labor markets. 



General Objectives
To accomplish its mission, the Faculty sets the following as its 
general objectives: 

•	 Prepare and train highly specialized staff in the educational 
professions through graduating students armed with the required 
scientific and applied knowledge and skills in accordance with 
modern educational methods in the relevant areas. 

•	 Expand in offering academic programmes to keep pace with the latest 
developments at both undergraduate and graduate levels. 

•	 Give high value to elements of creativity, intellectual freedom and professional 
growth for both students and faculty.  

•	 Intensify efforts in the area of attracting distinguished students. 
•	 Contribute to efforts of curricula development and educational reform through 

processes of continued development and assessment of existing programmes and 
conduct theoretical and applied research in the field. 

•	 Cultivate skills and capabilities of both faculty members and administrators. 
•	 Develop communication and interaction skills on the part of students and empower 

them with critical thinking and problem-solving skills. 
•	 Espouse projects and partnerships with high education institutions and local community 

bodies. 
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Vision 

Mission 

The Faculty of Education Studies & General Studies (FES) adopts the 
philosophy of the Arab Open University (AOU), and its quest to meet 
the educational and academic needs, which aims at developing the 
educational system within the Arab world.  FES is dedicated to carry 
out vital roles within its field of specialization through offering various 
academic programmes.  The Faculty aims at providing opportunities 
for all prospective students and potential human resources to join 
its programmes.  The ultimate goal is preparing and training highly 
qualified professionals to enroll in both general and high education 
professions on their completion of the prescribed programmes.  The 
programmes focus on providing quality academic and professional In 
addition, it aims at equipping the students with general skills of self-
learning, which are considered among the most significant objectives 
and tools of the modern education.  The Faculty is also devoted 
to take proactive part in community development, in general and 
the Arab individual in particular, in a way that ensures sustainable 
development of Arab societies.  In doing so, the Faculty is fully aware 
of the importance of safeguarding and preserving the social, cultural 
and spiritual heritage of Arab societies. The Faculty contributes 
to conducting theoretical and applied research and promoting 
mutual cooperation with similar institutions engaged in the field of 
educational and academic growth within the profession of education.

Fostering quality education to achieve change, innovation and 
teaching leadership.

Preparing and training highly qualified and globally competitive 
teachers and education administrators at various levels of general 
education,  who shall be capable of positively engaging in scientific and 
technological development and in the advancement of educational 
leadership.

Faculty of 
Education Studies & General Studies
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