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نشأة الجامعة العربية المفتوحة:

أنشـــئت الجامعة العربية المفتوحة بالمملكة العربية السعودية باألمر السامي رقم 7\ب
\17813 وتاريـــخ 1423/5/18هــــ كجامعـــة غيـــر ربحيـــة تنتهج نظـــام التعليـــم المدمج، 
وتهـــدف إلى خدمـــة المجتمع وتعزيز أهداف التنمية المســـتدامة وعـــدد فروعها حالًيا 6 

فروع (الرياض، جدة، الدمام، المدينة المنورة، حائل، األحساء). 

رؤية الجامعة:

جامعـــة رياديـــة ـفــي تقنيـــات التعليـــم مبدعة ومحفـــزة على االبتـــكار ومنتجـــة للقيادات 
والكفاءات.

رسالة الجامعة:

نشـــر المعرفة بتعليم عاٍل مرن وبجودة عالية وتشـــجيع البحـــث العلمي وخدمة المجتمع 
لتحقيق التنمية المستدامة.

الفئات المستهدفة من الطلبة:

تهـــدف الجامعة إلى توفير التعليم العالي بجودة أكاديمية متميزة واإلســـهام في توفير 
حلـــول عملية لقضايا المجتمعات العربية كالبطالة، مســـتهدفة جميع الفئات من الطلبة 

في المجتمع ممن لديهم القدرة والرغبة في إكمال تعليمهم ومنها.

1. ذوو الدخل المحدود: التيســـير عليهم للحصـــول على حقهم في التعليم نظًرا النخفاض 
تكاليف الدراسة.

2. المرأة: خلق فرص تعليمية لها لتمكينها في المجتمع.
3. فئة األشخاص ذوي اإلعاقة.
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تقويم واعتمادات الجامعة:

تخضع الجامعة إلى أربعة أنواع من تقويم األداء:

- تقويم المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي.
- تقويم داخلي ضمن إطار الجامعة ( ضمان الجودة ).

- تقويم محلي من وزارة التعليم.
- اعتماد خارجي ( دولي ) من الجامعة المفتوحة في بريطانيا ( كممتحن خارجي ).

- ممتحن خارجي.

الكليات والبرامج التابعة لها:

تقدم الجامعة برامج يحتاجها سوق العمل في أربع كليات مختلفة على مستوى 
البكالوريوس متضمنة 9 مسارات مختلفة.

كلية دراسات الحاسب اآللي:

- مسار تقنية المعلومات والحوسبة.
- مسار الحوسبة واألعمال.

- مسار تطوير الويب.
- مسار علوم الحاسب اآللي.

- مسار األمن والشبكات.

كلية الدراسات اللغوية:

- مسار اللغة اإلنجليزية وآدابها.

كلية دراسات إدارة األعمال:

- مسار النظم اإلدارية.
- مسار التسويق.

- مسار المحاسبة.
- مسار المحاسبة باللغة العربية.
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القبول في الجامعة العربية المفتوحة

شروط القبول في الجامعة العربية المفتوحة:

حصـــول المتقـــدم على شـــهادة الثانوية العامة أو مـــا يعادلها الصادرة مـــن وزارة التعليم 
الســـعودية ، وفيما عدا ذلك ( أي الشهادات الصادرة من مدارس عالمية خارج السعودية ) 

يتم تصديقها من الجهات المعنية.

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

- اجتياز االختبار التحصيلي المعتمد من المركز الوطني للقياس. 
- اجتياز اختبار القدرات المعتمد من المركز الوطني للقياس.

الوثائق المطلوبة لتقديم االلتحاق بالجامعة:

- تعبئـــة طلب االلتحـــاق إلكترونيًا ويتعهـــد الطالب بسالمة صحة الوثائـــق دون نواقص 
وتحميل المستندات التالية:

- شـــهادة الثانويـــة العامة أو ما يعادلها ( الشـــهادات الصادرة من مـــدارس عالمية داخل 
السعودية أو أي مدارس خارج السعودية ) يتم تصديقها من الجهات المعنية.

- أصل الهوية الوطنية للسعوديين وإقامة سارية المفعول لغير السعوديين وجواز السفر 
( إن وجد للسعوديين ).

- صورة حديثة مقاس 4 × 6.

- دفع رســـوم القبول (437) ريال ســـعودي لجميع برامج البكالوريوس (غير مســـتردة)، من 
خالل الدفـــع عبـــر اإلنترنت أو خدمة ســـداد برمز  الجامعة (017) ،و رقم المشـــترك هو رقم 

الطلب الذي سيصدره لك النظام.

 امتحان تحديد المستوى اللغوي:

يخضع جميع المتقدمين المتحاني تحديد المســـتوى في اللغتين العربية واإلنجليزية وفقًا 
لألســـس التي يقرها مجلس الجامعة ُيســـتثنى من التقدم  المتحان تحديد المســـتوى في 
اللغة العربية، الطلبة المســـتجدون من غير الناطقين بها، بحيث يتم التعامل مع حالتهم 

وفقًا لألسس التي ُيقرها مجلس الجامعة.
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تعتمـــد الدرجات التـــي يحصل عليهـــا الطالب في اختبـــار تحديد المســـتوى أعاله كمعيار 
لتصنيف الطالب وتوزيعهم على المستويات المختلفة وفقًا للجدول التالي:

تصنيف المستويات طبقًا لدرجات اختبار تحديد المستوى

اختبار تحديد المستوى للغة اإلنجليزية

المستوى

EL 097

EL 098

EL 099

EL 111

EL 112

معفى من كل ما سبق من مستويات

12 - 0

34 - 13

55 - 35

77 - 56

99 - 78

120 - 100

العالمة

اختبار تحديد المستوى للغة العربية

المستوى

AR111

AR112

معفى من كل ما سبق من مستويات

59 - 0

89 - 60

90 فأكثر

العالمة

يستثنى من التقدم الختبار تحديد المستوى في اللغة اإلنجليزية واإلعفاء من دراسة بعض 
المقـــررات الطلبـــة الحاصلـــون علـــى العالمـــات المذكـــورة ـفــي الجـــدول أدنـــاه ووفقـــًا 

STEP أو ،TOFEL ، IELTS لمستوياتهم في كل من اختبار ال
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على أال يكون قد مر عامان على تقدمهم إلى االختبارين المذكورين:

STEP أو IELTS أو TOEFL تصنيف اإلعفاء من المستويات حسب درجات اختبارات

Exemption
(اإلعفاء)
يعفى من

المقررات التالية

STEP

EL 097

EL 098

EL 099

EL 111

EL 112
يستثنى من تقديم

اختبار تحديد المستوى

51

64

76

88

99

3

4

4.5

5.5

6.5

397

437

477

513

550

93

123

153

183

213

30

41

53

65

79

EL 097

EL 098

EL 099

EL 111

EL 112

IELTS

TOEFL

 Paper Based
( الورقي )

Computer Based 
(CBT) ( المحوسب )

Internet Based 
(IBT) ( اإلنترنت )

LEVEL
المستوى

شروط الحصول على شهادة البكالوريوس:

يجـــب أال يقل مجموع الســـاعات المعتمـــدة للحصول على درجـــة البكالوريوس في أي من 
البرامج عن (128 - 132) ساعة معتمدة.

ُتمنـــح درجـــة البكالوريوس للطالـــب بعد نجاحه في جميـــع المقررات المدرجـــة في الخطة 
الدراسية المعتمدة لبرنامجه شريطة أال يقل معدل الطالب التراكمي عن نقطتين من أربع 

نقاط.

العام الجامعي:

يتكون العام الجامعي من فصلين دراســـيين، و تحدد بداية و نهاية الفصل حســـب تقويم 
وزارة التعليم، أما الفصل الصيفي فالدراسة فيه اختيارية.

ُتحدد بداية العام الجامعي والفصول الدراسية، وفقًا للتقويم الجامعي الذي ُيقره مجلس 
الجامعة مع بداية كل عام دراسي.
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العبء الدراسي:

يطبق مايلي على الفصول االعتيادية:

- يكون الحد األعلى للعبء الدراســـي للطالب (21) ساعة معتمدة في 
الفصل الدراسي الواحد.

- يجـــوز لمجلـــس الجامعـــة رفـــع ذلك الحد إـلــى (24) ســـاعة معتمدة 
للطالب المتوقع تخرجه في ذلك الفصل.

- يكون الحد األدنى للعبء الدراســـي (12) ســـاعة معتمدة في الفصل 
الدراسي الواحد.

- يجوز لمجلس الكلية تخفيض ذلك الحد إلى (9) ساعات معتمدة بما 
يراه مناسبًا.

الحــــــد
األدنــى

الحـــــــد
األعلـــى

ال يسمح لمن يقل معدله التراكمي عن نقطتين بتسجيل أكثر من (16) ساعة معتمدة.
يطبق ما يلي على الفصول الدراسية الصيفية :

مدة الدراسة للحصول على البكالوريوس:

يكون الحد األعلى للحصول على درجة البكـــــــــالوريوس أربعة وعشـــــرين فصًال دراســـــــــــيًا 
( 12 سنة ).

- يكون الحد األعلى للســـاعات المعتمدة التي يســـجلها الطالب (12) 
ساعة معتمدة .

- يجـــوز لمجلـــس الجامعـــة رفع ذلـــك الحد إـلــى (16) ســـاعة معتمدة 
للطالب المتوقع تخرجه في ذلك الفصل.

- يكون الحد األدنى للتسجيل (3) ساعات معتمدة.
الحــــــد
األدنــى

الحـــــــد
األعلـــى
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اللقاءات الدراسية:

اللقاءات التعليمية و تنقسم في الجامعة إلى فئتين كالتالي:

- تكون بنســـبة (50%) على األقل من عدد الســـاعات المعتمـــدة المقررة للمادة 
وُيعطى من خاللها كامل محتويات خطة المقرر.

اللقـــاءات المبــاشرة

- و تشكل (50%) على األكثر ، تشمل هذه النشاطات كل أو بعض ما يلي :
1. المحاضرات غير المتزامنة.

2. المادة العلمية اإللكترونية.
3. حل الواجبات الدراسية.

(Quiz) 4. حل االختبارات القصيرة
5. المنتديات االلكترونية (Forums) المتزامنة و غير المتزامنة.

(E-Messages) 6. التواصل مع أعضاء هيئة التدريس
(Exercises) 7. حل التمارين والتدريبات

8. المكتبة اإللكترونية.

النشاطـات التعــليمية االفتراضية

معادلة المقررات:

تمنح الجامعة العربية المفتوحة طلبتها الملتحقين ببرامج البكالوريوس الحق بأن يتقدم 
الطالب بطلب معادلة المقررات والتي سبق دراستها واجتيازها في جامعات أو معاهد أو 

كليات أخرى معترف بها.
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اإلنذار األكاديمي:

O ُينذر الطالب الذي يقل معدله التراكمي عن نقطتين (2) من (4) في نهاية أي فصل 
من الفصول الدراسية باستثناء الفصل الصيفي.

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

O يجوز للطالب المفصول من الجامعة ألسباب أكاديمية تتعلق بالمعدل التراكمي، 
إعادة طلب االلتحاق في أي من برامج الجامعة ماعدا البرنامج الذي ُفصل منه، ويحق له 

التقدم بطلب الحتساب المواد العامة وبعض المواد االختيارية المشتركة.

تأجيل الدراسة:

يجوز للطالب المســـتمر (غير المستجد) أن يتقدم بطلب تأجيل الدراسة خالل مدة ال تتجاوز 
األسبوعين من بداية الفصل الدراسي، على أال تزيد مدة التأجيل على 6 فصول دراسية،  وال 

ُتحتسب من الحد األعلى للمدة الدراسية المسموح بها إلنهاء متطلبات التخرج.

إال أن عملية النظر في طلبات المعادلة ستخضع للشروط التالية:

O أن تكـــون المؤسســـة األكاديمية التي درس فيهـــا الطالب معتمـــدة ومعترف بها في 
السعودية.

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

O تكون ساعات المقرر الذي أنهاه الطالب معادلة لساعات مقرر أو أكثر من ساعات مقرر 
الجامعـــة العربية المفتوحة ويكـــون المقرر مماثًال لمقرر الجامعـــة العربية المفتوحة من 

حيث المحتوى العلمي.

O يجب أن تكون شهادة الدبلوم والسجل األكاديمي (كشف الدرجات) رسمية وموثقة من 
الجهة التعليمية.
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االنقطاع عن الدراسة:

- يعتبر الطالب منقطعًا عن الدراســـة في فصل دراســـي ما إذا لم يسجل في أي مقرر خالل 
ذلك الفصل. 

- يحتسب فصل االنقطاع من ضمن مدة الدراسة المسموح بها.
- ال يجوز للطالب االنقطاع ألكثر من ثالثة فصول دراسية.

إلغاء القيد

يلغى قيد الطالب في الحاالت التالية:

- عند تقدمه شـــخصيًا بطلب لالنســـحاب من الدراســـة في الجامعة، إذا لم يســـجل الطالب 
المستجد أي مقرر خالل الفصل الدراسي األول اللتحاقه بالجامعة.

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

- إذا تخطـــت فصـــول تأجيله للدراســـة أو أوقـــف قيده مـــدة 6 فصول دراســـية متتالية أو 
متقطعة.

- إذا فصل من الجامعة.

الرسوم الدراسية:

تعتمـــد التكاليـــف المقـــدرة للفصل الدراســـي الواحـــد على عدد الســـاعات التي يســـجلها 
الطالب.

حيث إنَّ تكلفة رســـوم الســـاعة الدراسية في مسار محاسبة باللغة العربية 600 ريال ، و في 
بقية المسارات 312 ريال.

( تختلف الرســـوم الدراســـية الواردة أعاله في الفصل الصيفي حيـــث يتم زيادتها 50% على 
األكثر). 



فروع الجامعة
بالمملكة العربية السعودية

المدينة المنورةحائلجدةالرياض

األحساء الدمام

حي حطين, شارع األمير
فيصل بن عبد الرحمن.

جدة، حي السالمة،
شارع اليمامة.

حي األنوار 32312.

طريق الملك خالد.

شارع األمير فيصل بن فهد
بن عبد العزيز، حي الخالدية،

الهفوف 36362.

حي الزبارة,
شارع طارق بن زياد.




