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 (: تسمية1مادة )
 

  "أسس انتقال الطلبةالئحة تسمى هذه الالئحة "

 

 تعريفات(: 2)مادة 
 

املعاني الواردة أدناه:يكون للكلمات واملصطلحات اآلتية حيثما ترد في هذه الالئحة   

 الجامعة العربية املفتوحة الجامعـة

 الجامعة في بلد الفرع الفــــرع

 مدير الجامعة في بلد الفرع املدير

 

 جراءات عامةاالنتقال وال  (:3)مادة 
 

 فئات مختلفة:  3إلى انتقال الطلبة ينقسم  .1

 االنتقال بين الفروع 

  االنتقال بين البرامج األكاديمية 

 االنتقال بين مسارات البرامج األكاديمية 

 

برئاسة مساعد املدير للشئون األكاديمية، وعضوية  "لجنة انتقال الطلبة"تسمى  الفرعيتم تشكيل لجنة على مستوى  .2

، ودراستها، فروعبين ال طلبات االنتقالفي  النظرمنسقي البرامج األكاديمية ومسؤول القبول والتسجيل، وتكون مهمتها 

 .والَبت فيها حسب ما هو متعارف عليه

3.  
 
قدم من قبل الطالب لدى الجهة التي تحددها إدارة  كل فئة من فئات االنتقال نماذج خاصة ب عدت

 
قسم  ) الفرععلى أن ت

 القبول والتسجيل أو شؤون الطلبة(.

راس ي االنتقال إال في بداية الفصل الد، وال يتم في املواعيد املعلنة لذلكقدم طلب االنتقال قبل نهاية الفصل الدراس ي ي   .4

 .التالي لتقديم طلب االنتقال

 

 االنتقال بين الفروع (:4)مادة 
 

 تنظر اللجنة في طلبات االنتقال بين الفروع، وفق األسس العامة التالية: 

 في الفرع األصل، غير منقطع عن الدراسة، وليس  .1
ً
 بحقه عقوبة أن يكون الطالب عند تقديم طلب االنتقال مسجال

ً
صادرا

 تستدعي الفصل من الجامعة.

ويبين  وبحسب املواعيد املحددة ذلك قبل نهاية الفصل الدراس يل املخصصنموذج اليتقدم الطالب بطلب االنتقال على  .2

 فيه دواعي االنتقال. 
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ي فصل دراس ي، مع بيان ب لالنتقال من فرع إلى آخر خالل الدراسة في أأن يتقدم بطل- الحاالت القصريةفي -يجوز للطالب  .3

 األسباب التي توجب ذلك.

ى رد إلدفع عند تقديم طلب االنتقال، وي  ي   ر أمريكي( دوال 100مقداره مائة )" نتقال بين الفروع"اال ســــتوفى من الطالب رســــم ي   .4

ى املبل قبول الطلب ةض طلب االنتقال. أما في حالالطالب في حال رف  بين الفرع األصــــــــــل وال ، فيســــــــــو 
ً
ل  فرعمناصــــــــــفة

َ
املنتق

 إليه.

برنامج لل يوجه الطالب لتقديم طلب انتقالأن يكون االنتقال ضـــمن البرنامج الدراســـ ي املســـجل فيه الطالب، وبخالف ذلك  .5

 الستيفاء شروط القبول في البرنامج  خراآل دراس ي ال
ً
 ومن ثم ينظر في طلب االنتقال. ، في الفرع األصلوفقا

في بلد الفرع الذي يود الطالب االنتقال إليه، فتقع على عاتق الطالب مســـؤولية تنمين في حالة ضـــرورة الحصـــول على إقامة  .6

 ذلك، بما في ذلك تنشيرات الدخول الالزمة وخالفها.

ـــــة في الفرع يجري تقديم الطلب  .7 ــ ـــــل،للجهة املختصـ ــ ــــوية والتنكد من الطلب  تدقيق يرفع للجنة انتقال الطلبة بعدو  األصـ ــ تســ

 األصل. فرعالالجامعة في الية بحق صاحب الطلب لدى ممطالبات أي 

 رســـــل الطلب مع كافة البيانات الالزمة إلىي  في الفرع األصـــــل، وعند املوافقة، لجنة انتقال الطلبة يعرض طلب االنتقال على  .8

 . عهفي فر  انتقال الطلبةلجنة  الذي يحوله إلى املنتقل إليه دير في الفرع مكتب امل

ـــــل مل  الطــالــبي  وافقــة على االنتقــال من الفرعين، لــدى امل .9 ــ ــ ــ ــ ـــــل إلى الفرع الجــديــد األـكـاديمي رســ ــ ــ ــ ــ وذلــك عنـد  من الفرع األصــ

 لوضع الترتيبات املناسبة الستكمال الدراسة. التحاقه بالفرع الجديد

 ة.من هذه الالئحالبند "أ" ( 7بحسب اجراءات االحتساب املنصوص عليها في املادة ) تنقل عالمات الطالب  .10

نتقل إليهإذا كانت هناك شــــــــــــــروط قبول أخرى معتمدة خاصــــــــــــــة بالفرع  .11
 
عند إبالغه بنتيجة طلب  ، فيجب إعالم الطالبامل

 ، حسب مقتض ى الحال.هلتحاقيفاء بهذه الشروط قبل أو بعد الل االنتقال الذي تقدم به 

 تطبق على الطالب بعد انتقاله الرسوم الدراسية املقرة في الفرع الجديد. .12

 

 األكاديمية االنتقال بين البرامج  (:5دة )ما
 

 املحددة التعليماتو  وبحسب االجراءات للجهات املختصة  ذلكل املخصصنموذج اليتقدم الطالب بطلب االنتقال على  .1

 مع مراعاة ما يلي: الفرعمن قبل إدارة 

 .توفر الشاغر في البرنامج وفق األعداد التي تم قبولها، أو التي يمكن استيعابها 

  
َ

في البرنامج عند التحاق الطالب بالدراسة أو عند تقديم  القبول عدل ميقل معدل الثانوية للطالب عن  أال

 الطلب.                         

 .توفر املؤهالت العلمية األخرى املتطلبة للبرنامج لدى الطالب عند تقديم الطلب 

 الذي يود االنتقال إليه. اجتياز الطالب ألي امتحانات يتطلبها البرنامج املعني 

 .التنكد من أن البرامج التي يتم االنتقال منها ال تؤول إلى وضع حرج 
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 للمادة )ويتم احساب املق عند املوافقة على طلب االنتقال يبل  الطالب بشكل رسمي من قبل الجهة املختصة .2
ً
( 7ررات وفقا

 من هذه الالئحة.البند "ب" 

 إضافة الشروط أو يحق للفرع  .3
ً
 بما ال يتعارض مع االجراءات املتبعة في الجامعة. الرسوم التي يراها مناسبة

 يحق للفرع إضافة الشروط املناسبة الستيفاء شروط االعتماد املحلي.   .4

 

 ات البرامج األكاديميةسار (: االنتقال بين م6ادة )امل
 

 وبحسب االجراءات والتعليمات املحددة للجهات املختصة  ذلكل املخصصنموذج اليتقدم الطالب بطلب االنتقال على  .1

 مع مراعاة ما يلي: الفرعمن قبل إدارة 

 للمادة ) .2
ً
( 7عند املوافقة على طلب االنتقال يبل  الطالب بشكل رسمي من قبل الجهة املختصة ويتم احساب املقررات وفقا

 من هذه الالئحة.البند "ج" 

 بما ال يتعارض مع االجراءات املتبعة في الجامعة.يحق للفرع إضافة الشروط أو الرسو  .3
ً
 م التي يراها مناسبة

 يحق للفرع إضافة الشروط املناسبة الستيفاء شروط االعتماد املحلي.   .4

 

 (: احتساب املقررات للطلبة املنتقلين 7املادة )
 

 احتساب املقررات للطلبة املنتقلين بين الفروع: .أ

حتسب للطالب املقررات التي اجتازها بنجاح في  .1  الطالب في الفرع املنتقل إليه.، واملوجودة في خطة الفرع األصلي 

 ( إلى سجل الطالب في فرعه الجديد.CRتنقل املقررات املعفى منها بناًء على نتيجة اختبارات تحديد املستوى ) .2

ليه فيما يخص احتساب املقررات التي تمت معادلتها في الفرع تراعى شروط املعادالت الخاصة في بلد الفرع املنتقل إ .3

 األصل املنقتل منه. 

 

 :البرامج ألكاديميةاحتساب املقررات للطلبة املنتقلين بين  .ب

حتسب للطالب .1 يه املذكورة في سجله األكاديمي واملشتركة ما بين خطة البرنامج املنتقل منه واملنتقل إلاملقررات  كافة ي 

(.بدرجاتها 
ً
 و رسوبا

ً
 اللفظية )نجاحا

 )خارج الخطة(. من املعدل التراكميضوال تحتسب  فتظهر في سجله -غير املشتركة بين الخطتين–املقررات األخرى  .2

 

 احتساب املقررات للطلبة املنتقلين بين مسارات البرامج ألكاديمية: .ج

حتسب للطالب .1  املذكورة في سجله األكاديمي واملشتركة ما بين خطة املسار املنتقل منه واملنتقل إليه املقررات كافة ي 

.)
ً
 و رسوبا

ً
  بدرجاتها اللفظية )نجاحا

 )خارج الخطة(. من املعدل التراكميضوال تحتسب  فتظهر في سجله -غير املشتركة بين الخطتين–املقررات األخرى  .2

 .يارية في مسار آخر لنفس البرنامجمقرراٍت اختتعتبر املقررات اإلجبارية في مسار ما  .3
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 (: أحكام عامة8مادة )
 

لغي هذه الالئحة ما سبقها من لوائح  .أ
 
 "أسس انتقال الطلبة" في الجامعة العربية املفتوحة. تخصت

 مسؤولون عن تنفيذ األحكام الصادرة بموجب هذه الالئحة. وكافة الجهات املعنية مدراء الجامعة .ب

 الجامعة في الحاالت التي لم يرد بها نص في هذه الالئحةيبتُّ مجلس  .ج

 


