تتقدم إدارة الجامعة لجميع منسوبي وطلبة الجامعة بالتهنئة لحصول الجامعة على
أكاديمية سيسكو( ( Cisco Networking Academyبشكل رسمي .
ُ
ً
إنطالقا من تحقيق رؤية اململكة العربية السعودية  , 2030وسعيا من إدارة الجامعة على أن تكون الجامعة إحدى
محطات إنطالق قطار الرؤية  2030عبر دخول شراكات مع كبريات الشركات في مجال التقنية إلنتقال الرؤية من التأطير
إلى التنفيذ الفعلي  .حيث ركزت الرؤية على العمل حسب أحد بنودها الذي جاء فيه :
سنعمل على تحقيق استثمارات مباشرة وشراكات استراتيجية مع الشركات الرائدة بهدف نقل املعرفة والتقنية وتوطين ".
" الخبرات في مجاالت التصنيع والصيانة والبحث والتطوير
ً
وتحقيقا لألهداف التالية:
 -1نقل املعرفة والتقنية وتوطين الخبرات.
 -2تحقيق استثمارات وشراكات استراتجية مع الشركات الرائدة .
 -3تحقيق رؤية الجامعة "من أجل جامعة عربية مفتوحة متميزة وريادية في بناء مجتمع العلم واملعرفة"
 -4توفير فرص عمل أفضل لطالب الجامعة العربية املفتوحة.
 -5تدريب وتأهيل الكفاءات ودعم التحول الرقمي واالبتكار القائم على املعرفة .
 - 6سد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل ,تطوير التعليم ,وتوجيه الطالب نحو الخيارات
الوظيفية واملهنية املناسبة.
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KSA branch would like to congratulate University Staff and students for Cisco
Academy agreement which we have already secured.
In line with the Kingdom of Saudi Arabia’s Vision 2030 and in consideration of the mission of the KSA branch
of the University, it is to be mentioned that the University will play a key role in sharing the vision of achieving
a major partnership with leading High-Tec Companies in the field of information technology. This is to
proceed further from theoretical to practical stage of Vision 2030 that is clearly stated in some of its articles:
“We will work to achieve direct investment and strategic partnership with leading companies to provide
information technology and experience nationalization in terms of Manufacturing, Maintenance, Research
and Development” to achieve the following goals :
1. Provide information technology and experience nationalization.
2. Achieve major investment and strategic partnership with leading companies.
3. Achieve the University’s vision “To be a distinguished university with a leading mission to
setup a High-Tec and scientific society”.
4. Provide better job opportunities for the Arab Open University graduates.
5. Provide training and qualifications, enhance online activities and support creativity based on
information technology.
6. Fill in the gap between the High Education Graduation Output and the actual needs of the
local jobs and guide students for selection.
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