
 

 

 

 
 

 الطالب دليل 

 
 نشأة الجامعة العربية املفتوحة : 

 امللكي السمو صاحب  مؤسسها من إلى مبادرة  ربحي غير  تنموي  عربي كمشروع العربي  الوطن في املفتوحة العربية  الجامعة  إنشاء فكرة تعود

 وكمؤسسة تقليدي الغير األكاديمي الكيان هذا إلنشاء  مبادرته عن م1996 عام في  أعلن حين - هللا رحمه  -سعود آل  العزيز عبد  بن  طالل / األمير

في عام   والثقافية، واإلجتماعية العلمية  للمجاالت التنمية  توجيهه  في  تسهم اقع إلى جامعة    2002وتطورت تلك املبادرة  لتترجم على أرض الو

ة  متكاملة هي الجامعة العربية املفتوحة التي انطلقت بتعاون مشترك مع الجامعة املفتوحة في اململكة املتحدة بهدف دعم املجتمعات العربي

 بتعليم متاح للجميع ذو جودة عالية متكافئ الفرص بتكاليف معتدلة .  

 

  :الجامعة رؤية

 . جامعة ريادية في تقنيات التعليم مبدعة ومحفزة على االبتكار ومنتجة للقيادات والكفاءات

 

 :الجامعة رسالة

 .نشر املعرفة بتعليم عالي مرن وبجودة عالية وتشجيع البحث العلمي وخدمة املجتمع لتحقيق التنمية املستدامة

 

 :الطلبة من املستهدفة  الفئات

فة  الجامعة إلى توفير التعليم العالي بجودة أكاديمية متميزة واإلسهام في توفير حلول عملية لقضايا املجتمعات العربية كالبطالة ، مستهدتهدف 

 جميع الفئات من الطلبة في املجتمع ممن لديهم القدرة والرغبة في إكمال تعليمهم ومنها . 

 حقهم في التعليم نظًرا النخفاض تكاليف الدراسة .ذوي الدخل املحدود : التيسير عليهم للحصول على  -1

 املرأة : خلق فرص تعليمية لها لتمكينها في املجتمع .  -2

 فئة األشخاص ذوي اإلعاقة   -3

 

  :الجامعة واعتمادات تقويم

 :األداء تقويم من أنواع  أربعة إلى الجامعة تخضع

 .بريطانيا في املفتوحة الجامعة من ( دولي) خارجي تقييم •

 .التعليم وزارة من محلي  تقييم •

 .الجامعة)ضمان الجودة(  إطار ضمن داخلي تقييم •

 .الخارجين املمتحنين تقييم •



 

 

 

 
 

 البرامج األكاديمية 

 من البرامج األكاديمية املعتمدة من وزارة التعليم السعودية ، وهي على النحو التالي
ً
 :  تقدم الجامعة العربية املفتوحة بالسعودية عددا

 

 املسار التخصص الكلية

 تقنية املعلومات والحوسبة  دراسات الحاسب اآللي 

 تقنية املعلومات والحوسبة 

 تقنية املعلومات واالتصاالت

 علوم الكمبيوتر

 الشبكات واألمن 

 تطوير الويب

 الحوسبة مع األعمال

 إدارة األعمال  دراسات إدارة األعمال

 أنظمة

 محاسبة

 تسويق

 بكالوريوس محاسبة عربي 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها  اللغة اإلنجليزية وآدابها  الدراسات اللغوية

 

 

  :العربية املفتوحة الجامعة في القبول  شروط

وفيما عدا ذلك )أى الشهادات الصادرة من مدارس عاملية داخل حصول املتقدم على شهادة الثانوية العامة الصادرة من وزارة التعليم السعودي ،  -

 السعودية أو أى مدارس خارج السعودية( يتم تصديقها من الجهات املعنية.

 ركز الوطني قياس" .  اجتياز " االختبار التحصيلي واختبار القدرات" واملعتمد من "امل -

 على املتقدمين للقبول بكلية الحاسب اآللي الحصول على شهادة الثانوية العامة "مسار علمي". يشترط  -

 

   :بالجامعة االلتحاق لتقديم املطلوبة الوثائق

  االلتحاق طلب  تعبئة 
ً
اقصويتعهد الطالإلكترونيا  :التاليةوتحميل املستندات  ب بسالمة صحة الوثائق دون نو

الشهادات الصادرة من مدارس عاملية داخل السعودية أو أى مدارس خارج السعودية( يتم تصديقها من  )شهادة الثانوية السعودية أو ما يعادلها  -

 .الجهات املعنية

إأ -  جواز السفر )إن وجد للسعوديين( قامة سارية املفعول لغير السعوديين و صل الهوية الوطنية للسعوديين و

 . 6×  4مقاس  حديثة  صورة  -

( 017برمز  الجامعة )سداد  خدمة  ،من خالل الدفع عبر اإلنترنت أو  (غير مستردة  )لجميع برامج البكالوريوس    سعودي   ( ريال 437دفع رسوم القبول ) -

 رقم الطلب الذي سيصدره لك النظام.هو  املشتركرقم ،و 



 

 

 

 
 

  اللغوي  املستوى  تحديد امتحان

  واإلنجليزية العربية  اللغتين في املستوى  تحديد المتحاني  املتقدمين جميع يخضع -
ً
 التقدم من ُيستثنى الجامعة  مجلس يقرها  التي  لألسس وفقا

  حالتهم  مع التعامل  يتم  بحيث  بها،  الناطقين غير من املستجدون  الطلبة  العربية،  اللغة  في  املستوى  تحديد المتحان
ً
 ُيقرها التي لألسس  وفقا

 .  الجامعة مجلس

-  
ً
  تعتمد الدرجات التي يحصل عليها الطالب في اختبار تحديد املستوى أعاله كمعيار لتصنيف الطالب وتوزيعهم على املستويات املختلفة وفقا

 للجدول التالي:

 

 لدرجات إختبار تحديد املستوى 
ً
 تصنيف املستويات طبقا

 للغة اإلنجليزيةإختبار تحديد املستوى 

 املستوى  العالمة    

12 - 0 EL097 

34 - 13 EL098 

55 - 35 EL099 

77 - 56 EL111 

99 - 78 EL112 

 عفى من كل ما سبق من مستوياتم 100-120

  

 

 إختبار تحديد املستوى للغة العربية 

 املستوى  العالمة    

0-59 AR111 

60-89 AR112 

 معفي من كل ما سبق من مستويات فأكثر    90

 

 : ختبار تحديد املستوى اعفاء من دخول اإل 

الذكورة  يتم االستثناء من التقدم الختبار تحديد املستوى في اللغة اإلنجليزية واإلعفاء من دراسة بعض املقررات الطلبة الحاصلين على العالمات -

 ملستوياتهم في كل من اختبار ال 
ً
 ن املذكورين:على أال يكون قد مر عامين على تقدمهم لالختباري  STEP، أو  TOFEL  ،IELTSفي الجدول أدناه ووفقا

 

 

 

 



 

 

 

 

 STEP أو   IELTS أو    TOEFL  تصنيف اإلعفاء من املستويات حسب درجات إختبارات 

LEVEL 

 املستوى 

TOEFL 

IELTS STEP 

Exemption 

 ( اإلعفاء)

 يعفى من املقررات التالية 

Internet Based 

(IBT) 

 ( اإلنترنت)

Computer Based 

(CBT) 

 ( املحوسب  )

Paper Based 

 (الورقي)

EL097 30 93 397 3 51 EL 097 

EL098 41 123 437 4 64 EL 098 

EL099 53 153 477 4.5 76 EL 099 

EL111 65 183 513 5.5 88 EL 111 

EL112 79 213 550 6.5 99 

EL 112 

يستثنى من تقديم اختبار تحديد 

 املستوى 

 

  :البكالوريوس  شهادة  على الحصول  شروط 

 .املعتمدة الساعات نظام أساس  على األكاديمية للبرامج  الدراسية الخطط تبنى -

 .معتمدة ساعة (128 –133) عن البرامج  من أي في البكالوريوس  درجة على للحصول  املعتمدة الساعات مجموع يقل  أال يجب  -

في الخطة   - منح درجة البكالوريوس للطالب بعد نجاحه في جميع املقررات املدرجة 
ُ
 الطالب  معدل يقل   ال الدراسية املعتمدة لبرنامجه شريطة أت

 نقطتين من أربع نقاط. التراكمي

 العام الجامعي : 

دراسيين،وتحدد بداية الفصل ونهايته حسب تقويم وزارة التعليم. أما الفصل الصيفي فالدراسة   فصلين من الجامعة في الجامعي العام يتكون  -

  أسابيع تدخل ضمنها فترة االمتحانات النهائية.فيه اختيارية ومدته ثمانية 

حدد -
ُ
  الدراسية، والفصول  الجامعي العام بداية ت

ً
 . دراس ي عام كل  بداية مع الجامعة مجلس ُيقره الذي الجامعي للتقويم وفقا

  :البكالوريوس   على للحصول  الدراسة مدة

 )يكون الحد األقص ى للحصول على  درجة البكالوريوس أربعة  -
ً
 سنة(.  12وعشرون فصال

 

 الدراس ي:  العبء

 يطبق مايلي على الفصول االعتيادية :     -

 الحد األدنى
o  ( ساعة معتمدة في الفصل الدراس ي الواحد12الحد األدنى للعبء الدراس ي ) يكون. 

o ( 8يجوز ملجلس الكلية تخفيض ذلك الحد إلى 
 
 .( ساعات معتمدة بما يراه مناسبا

 

 األعلىالحد 

 

o ( ساعة معتمدة في الفصل الدراس ي الواحد21يكون الحد األعلى للعبء الدراس ي للطالب ) . 

o ( ساعة معتمدة للطالب املتوقع تخرجه في ذلك الفصل24يجوز لرئيس الجامعة رفع ذلك الحد إلى ). 

 



 

 

 

 
o معتمدة ساعة (16) من أكثر بتسجيل  نقطتين عن التراكمي  معدله يقل  ملن يسمح  ال. 

o  : يطبق ما يلي على الفصول الدراسية الصيفية 

 

 الدراسية :  اللقاءات

 تنقسم اللقاءات التعليمية في الجامعة إلى فئتين كالتالي : 

 املباشرة اللقاءات  1
( للمادة.  (%  25تكون نسبتها  املقررة   املعتمدة  الساعات  األقل من عدد  و   على 

 يعطى من خاللها كامل محتويات خطة املقرر. 

 النشاطات التعليمية االفتراضية  2

 :وتشمل هذه النشاطات كل أو بعض ما يلي ( %على األكثر.75تشكل )

o  .املادة العلمية اإللكترونية 

o  الواجبات الدراسية. حل 

o .)املحاضرة املسجلة )إن وجدت 

o  حل االختبارات القصيرة  (Quiz .) 

o ( املنتديات اإللكترونيةForms.) 

o ( التواصل مع أعضاء هيئة التدريسMessages-E .) 

o (حل التمارين والتدريباتExercises. ) 

o .املكتبة اإللكترونية 

 

 التقييم في املقررات:

 :التالي النحو على  بالتساوي  توزيعها يتم  ،عالمة مئة (100) مقرر  لكل  املخصصة النهائية العالمة تكون  

 :اآلتي النحو على موزعة  املستمر التقويم ألعمال املخصصة عالمة خمسون  (50)  •

o (20)   أو االختبارات القصيرة االونالين  األقل  على الدراس ي للواجب  عالمة نو عشر 

o (30)  لألنشطة االونالين على نظام تعلم الطالب  عالمة ن و ثالثLMS 

 لالختبار النهائي  عالمة خمسون  (50)  •

 

  :املقررات معادلة

   دراستها واجتيازها  سبق  والتياملقررات    معادلة طلب الطالب ب يتقدم بأن الحق البكالوريوس  ببرامج  امللتحقين  طلبتها املفتوحة  العربية الجامعة تمنح 

 للشروط  ستخضع املعادلة  طلبات في النظر عملية أن إال ،العامة الثانوية شهادة علىحصوله  بعد معترف بها أخرى  كليات أو معاهد  أو جامعات في

 :التالية

 

o بها في السعودية.  ومعترف معتمدة  الطالب  فيها درس  التي األكاديمية املؤسسة تكون  أن 

 ( ساعات معتمدة. 3يكون الحد األدنى للتسجيل ثالث ) o الحد األدنى

 الحد األعلى

o ( ساعة معتمدة 12يكون الحد األعلى للساعات املعتمدة التي يسجلها الطالب ). 

o ( إلى  الحد  ذلك  رفع  الجامعة  لرئيس  ذلك  16يجوز  في  تخرجه  املتوقع  للطالب  معتمدة  ساعة   )

 .الفصل



 

 

 

 
o تقدير  عن معادلته سيتم الذي املقرر  في  الطالب  تقدير يقل  أال (C) يعادله ما أو.  

o  مماثال املقرر  ويكون  املفتوحة  العربية الجامعة مقرر  ساعات من  اكثر أو   مقرر  لساعات معادلة الطالب  أنهاه الذي املقرر  ساعات تكون 

 .العلمي املحتوى  حيث  من املفتوحة  العربية الجامعة ملقرر 

o  معتمدة ساعة (32) أكثر من معادلةلحملة شهادة الدبلوم ال يتم. 

o يجب أن تكون شهادة الدبلوم والسجل األكاديمي  ) كشف الدرجات (  رسمية وموثقة من الجهة التعليمية.  

 

  :األكاديمي اإلنذار 

 أي نهاية فيوحدة دراسية كحد أدنى    12والذي يكون قد اجتاز بنجاح   (4) من نقطتين عن (2) التراكمي معدله يقل  الذي الطالب   نذريُ  •

 .الصيفي الفصل  باستثناء الدراسية الفصول  من فصل 

 .الصيفي الفصل  فيها يدخل  ال  متتالية دراسية  فصول  خمسة خالل إنذارات( 5خمسة ) إنذاراته بلغت  إذا الجامعة من الطالب  ويفصل  •

 ماعدا الجامعة برامج  من أي في  االلتحاق  طلب  إعادة التراكمي، باملعدل تتعلق  أكاديمية  ألسباب الجامعة  من املفصول  للطالب  يجوز  •

صل  الذي البرنامج 
ُ
 .املشتركة االختيارية املواد وبعض العامة املواد حتسابيحق له التقدم بطلب ال  منه،و  ف

 

 :  الدراسة تأجيل 

o  الدراس ي،على أال  الفصل  بداية من األسبوعين تتجاوز  ال مدة خالل يتقدم بطلب تأجيل الدراسة أن (املستجد غير) املستمر للطالب  يجوز

حتسب  وال تزيد مدة التأجيل على ستة فصول دراسية،  
ُ
 .التخرج متطلبات إلنهاء بها املسموح الدراسية للمدة األعلى الحد من ت

  :االنقطاع عن الدراسة

o   .عن الدراسة في فصل دراس ي ما إذا لم يسجل في أي مقرر  خالل ذلك الفصل 
ً
 يعتبر الطالب منقطعا

o  .يحتسب فصل االنقطاع من ضمن مدة الدراسة املسموح بها 

o   .اليجوز للطالب االنقطاع ألكثر من ثالثة فصول دراسية 

 القيد  إلغاء

 يلغى قيد الطالب في الحاالت التالية: 

o عند تقدمه  
ً
  الجامعة، في الدراسة من لالنسحاب بطلب  شخصيا

o بالجامعة اللتحاقه األول  الدراس ي الفصل  خالل مقرر  أي املستجد الطالب  يسجل  لم إذا. 

o مقبول  عذر دون  أو متقطعة  متتالية فصول  ثالثة (3) ملدة الدراسة عن انقطع إذا. 

o  دراسية متتالية أو متقطعة. فصول  6إذا تخطت فصول تأجيله للدراسة أو وقف قيده مدة 

o .إذا تم فصله من الجامعة 

 تكاليف الدراسة

 والحقائب  الكتب  شامل  (سعودي ريال   (8000  -  5000)  مابين  الطالب  يسجلها التي  املواد وبحسب  الواحد الدراس ي للفصل  املقدرة التكاليف  تكون  ▪

القيمة   الفصل  في  أعاله الواردة الرسوم وتختلف   .األخرى  والخدمات التقنية  والخدمات التسجيل  ورسوم الدراسية شاملة ضريبة  الصيفي 

 (.  %15املضافة 



 

 

 

 
ريال سعودي  (9000-6000)ريال بحيث يتراوح تكلفة الفصل الواحد   600سعر الساعة محاسبة عربي، تكون إدارة االعمال تخصص  بكالوريوس  ▪

)شامل الكتب والحقائب الدراسية ورسوم التسجيل والخدمات التقنية والخدمات االخرى .وتختلف الرسوم الواردة أعاله الفصل الصيفي شاملة 

 ( .   %15القيمة املضافة 

 

 إيميالت تهمك للتواصل مع إدارات الجامعة 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 فروع الجامعة العربية املفتوحة في السعودية 

 الرياض  •

o : شارع األمير فيصل بن عبدالرحمن - حي حطين  العنوان 

o : 4017878 (11  966+)   00268 9200  - تليفون   

o   : البريد االلكتروني 

 حائل •

o : مقابل منتزه السالم –طريق امللك فهد بن عبد العزيز   العنوان 

o : ( 16 966+)1333 538   -  00268 9200 تليفون 

o   : البريد االلكتروني 

 جدة  •

o : شارع اليمامة بالقرب من مجمع األمير سلطان التعليمي-حي السالمة  العنوان 

o : 00268 9200 تليفون 

o   : البريد االلكتروني 

 املدينة املنورة  •

o : قبل دوار الجامعة االسالمية -شارع أبو بكر الصديق  العنوان 

o : (11  966+) 7850 401   -  00268 9200 تليفون 

o   : البريد االلكتروني 

 الدمام   •

o : امللك فهد طريق –حي األنوار   العنوان 

o : (13  966+) 5415 831  -   00268 9200 تليفون 

o   : البريد االلكتروني 

 األحساء  •

o : مقابل جامعة امللك فيصل -طريق األستاذ الرياض ي  العنوان 

o : (13  966+) 5880111  -   00268 9200 تليفون 

o   : البريد االلكتروني 
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