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 (: تسمية1مادة )
 

  " أسس معادلة املقررات في الجامعة العربية املفتوحةالئحة تسمى هذه الالئحة "

 

 تعريفات(: 2)مادة 
 

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

 الجامعة العربية املفتوحة الجامعـة

 الجامعة في بلد الفرع الفــــرع

 مدير الجامعة في بلد الفرع املدير

 

 (: أسس معادلة املقررات 3)مادة 
  

 االجراءات الواردة أدناه: و تندرج أسس معادلة املقررات في الجامعة العربية املفتوحة ضمن الشروط 

الجهات املعنية  قد درس املقررات التي يرغب في معادلتها بمؤسسة تعليم عالي معترف بها من قبل املستجد الطالبأن يكون  .1

 .قبل التحاقه بالجامعة العربية املفتوحةاملقررات  ة تلكأنهى دراس، و في البلد املعني

الفصل الدراس ي  بما فيهمامن قبوله في الجامعة  أول فصلين دراسيينخالل أن يتقدم بطلب ملعادلة املقررات لطالب ليحق  .2

 .الصيفي

باستخدامه  الفصل الدراس يمن بدء  أول أسبوعينملعادلة ، خالل ايجوز أن يتقدم الطالب املسجل في الجامعة بطلب  .3

 النماذج املعدة لذلك.

 يقل التقدير الذي حصل عليه في املقررات التي يرغب في معادلتها عن ) .4
ا

 يعادلها.أو ما ( Cأال

 ساعات املقرر املطلوب معادلته يساوي أو يزيد عن عدد الساعات املعتمدة للمقرر عندما يكون عدد  إال نظر في أي معادلةي  ال  .5

 املطروح في الجامعة.

 املتحدة بدون نسبة محددة ملحتوى  يجوز معادلة مقررات الجامعة االختيارية غير املستمدة من الجامعة املفتوحة في اململكة .6

  .املكافئ ملقرر ا

 في محتوياته العلمية بنسبةيجب أن يكون مكاف -أعاله 6يشمله البند  لم –عند النظر في معادلة أي مقرر  .7
 
% على األقل 70 ئا

  .من محتوى املقرر املعني

 (IELTS)أو   (TOEFL)على العالمة املطلوبة في اختبار همن املقررات التحضيرية في اللغة اإلنجليزية في حال حصوليعفى الطالب  .8

 بحسب االجراءات املعمول بها. 

املستوى الخامس أو املستوى ضمن  تصنيفها يقع فيمستمد من الجامعة املفتوحة في اململكة املتحدة ال تتم معادلة أي مقرر  .9

  )املستوى الثاني أواملستوى الثالث في تصنيف الجامعة العربية املفتوحة(. السادس

 64املفتوحة بما ال يزيد عن  املكافئة في محتواها ملقررات الجامعة العربية -9التي لم يشملها البند  – املقرراتيجوز معادلة  .10

 ساعة معتمدة. 
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وتظهر  [Transfer (T)]لتقدير ا -التي لم ينجز متطلبها السابق املعادلة و  فيها املقرراتبما –تعطى املقررات التي يتم معادلتها  .11

ملعادلة في بداية السجل األكاديمي للطالب بأرقامها ومسمياتها دون تقديراتها، ويدخل مجموع ساعات تلك قائمة املقررات ا

 املقررات ضمن عدد الساعات التي أنهاها الطالب ولكن ال يتم احتسابها ضمن املعدل التراكمي للطالب.

 نص في هذه األسس.لجنة األكاديمية في املقر الرئيس في الحاالت التي لم يرد فيها التبت  .12

 

 : اللجان املسؤولة عن معادلة املقررات  (4)مادة 
 

 :ملعادلة املقررات لجنة القسم العلمي .أ

شكل على مستوى الجامعة لجنة تسمى لجنة 
 
 ملعادلة املقررات. القسم العلميت

  :تشكيل اللجنة 

 تشكل اللجنة من:

 منسق البرنامج .1

 الخبرةعضاء هيئة التدريس من ذوي اثنين من أ .2

 

  :مهام اللجنة 

دراسة توصيات القسم األكاديمي املعني للمقررات املعادلة، وإقرارها، ومن ثما رفعها إلى مدير الجامعة العتمادها، ويصدر 

 بذلك ويضمن في ملف الطالب.
 
 قرارا

 

 :لجنة الفرع ملعادلة املقررات الدراسية .ب

اللجنة املركزية ملعادلة املقررات الدراسية.يشكل مجلس الجامعة في البلد املعني لجنة تسمى   

 

  :تشكيل اللجنة 

شكل اللجنة من:
 
 ت

  مدير الجامعة أو من ينوب عنه .1
 
 رئيسا

 أعضاء عمداء الكلية/ العمداء على مستوى الفروع .2

  أحد أعضاء هيئة التدريس من ذوي الخبرة .3
 
 عضوا

  مسؤول إدارة القبول والتسجيل بالجامعة في البلد املعني .4
 
 عضوا

  منسق ضمان الجودة بالجامعة في البلد املعني .5
 
 عضوا

 

  :مهام اللجنة 

ترسل نسخة  . وتتخذ القرارات املناسبة بشأنها تنظر اللجنة في توصيات لجنة معادلة املقررات في القسم العلمي بعد دراستها،

والبحث  رئيس الجامعة للشئون األكاديمية، عن طريق مكتب نائب للعلم من القرارات إلى العميد املعني في املقر الرئيس

 .العلمي
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 إجراءات معادلة املقررات (:5مادة )
 

مع مراعاة ما تتطلبه جهات االعتماد على أن تكون موحدة على مستوى الفروع تنص إجراءات معادلة املقررات على اآلتي  .أ

 املحلية: 

مؤسسة تعليمية أخرى، بتعبئة نموذج طلب املعادلة املعتمد يقوم الطالب الذي يرغب في معادلة املقررات التي درسها في  .1

 من الجامعة خالل الفترة املحددة لذلك الغرض ودفع الرسوم املحددة، وتقديم ملف املعادلة الذي يحتوي على اآلتي:

 نموذج طلب املعادلة. 

 من املؤسسة التعليمية التي درس فيها الطالبت كشف درجا  
 
، قبل الالزمةالجهات من الجامعة األصل و كافة  مصدقا

 التحاقه بالجامعة العربية املفتوحة.

 .من املؤسسة املعنية 
 
 الوصف التفصيلي للمقررات الدراسية التي تمت دراستها مصدقا

 من بداية كل فصل دراس ي. خالل الشهر االول كحد اقص ىتتم دراسة طلبات املعادالت من قبل اللجان املختصة  .2

ع التي بدورها تقوم بدراسة تلك التوصيات واتخاذ رفع توصيتها إلى لجنة الفر املعني ببالفرع تقوم لجنة القسم العلمي  .3

 القرار املناسب بشأنها.

 طالب. لللف الرئيس املي ف-عد ادخال املقررات املعادلة في نظام معلومات الطالبب-يحفظ ملف املعادلة  .4

 رات نسخة عن قرارتها إلى مكتب نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية والبحث العلمي.رسل لجنة الفرع ملعادلة املقر ت .5

 

 يحق للطالب التظلم على نتيجة املعادلة خالل أسبوعين من إعالن نتائج املعادالت.  .ب

 

 املقررات لخريجي وطلبة الجامعة العربية املفتوحة(: احتساب 6مادة )

 

 آخربرنامج الخريجون الراغبون بالدراسة في (: 1البند )
 

 (AOU-> OU) خريج من برنامج غير مستمد من الجامعة املفتوحة في اململكة املتحدة يرغب بدراسة برنامج مستمد منها: .أ

 ساعة  48، بما ال يزيد على املشتركة مع  خطة البرنامج الجديد يجوز احتساب املقررات التي درسها الطالب في خطته السابقة

 لألسس واإلجراءات املعتمدة
 
  .معتمدة، وفقا

 بدرجاتها وعدد ساعاتها. ضمن معدله التراكمي تلك املقررات تحسب 

 

 (OU-> AOU: )يرغب بدراسة برنامج غير مستمد منهافي اململكة املتحدة خريج من برنامج مستمد من الجامعة املفتوحة  .ب

  ساعة  24، بما ال يزيد على املشتركة مع  خطة البرنامج الجديد خطته السابقةيجوز احتساب املقررات التي درسها الطالب في

 لألسس واإلجراءات املعتمدة
 
 .معتمدة من متطلبات الجامعة والعمادة املعنية، وفقا

 بدرجاتها وعدد ساعاتها. ضمن معدله التراكمي تلك املقررات تحسب 
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 (OU-> OU) :اململكة املتحدة يرغب بدراسة برنامج آخر مستمد منهاخريج من برنامج مستمد من الجامعة املفتوحة في  .ج

 ساعة  64بما ال يزيد على  املشتركة مع  خطة البرنامج الجديد يجوز احتساب املقررات التي درسها الطالب في خطته السابقة

 لألسس واإلجراءات املعتمد، معتمدة
 
 .وفقا

 بدرجاتها وعدد ساعاتها. ضمن معدله التراكمي تلك املقررات تحسب 

 

 قيدهم ىأو امللغ ينطلبة املفصولللاملقررات (: احتساب 2البند )
 

 الطالب املنقطع عن الدراسة لظروف خاصة أو طارئة: .أ
 

 فصول وما دون( 4االنقطاع ملدة ال تزيد عن أربعة فصول ) .1

 عاد الطالب إلى سجله ورقمه الجامع ،في حال استمرار فعالية خطة الطالب قبل االنقطاع عند العودة إلى الدراسة ي ي 

 ما قبل االنقطاع )وكأنه لم يكن(.

  ،تحسب للطالب املقررات في حال عدم استمرار فعالية خطة الطالب قبل االنقطاع عند العودة إلى الدراسة

.)
 
 ورسوبا

 
 املشتركة بين الخطتين )نجاحا

 فصول وما فوق( 5االنقطاع ملدة تزيد عن أربعة فصول ) .2

 م  نح الطالب رقم جامعي جديد ويتم تسجيله على أحدث خطة دراسية )الخطة الدراسية الفعالة(.ي 

  لالجراءات املتبعة وبما يراه الفرع 
 
يحق للطالب التقدم بطلب احتساب للمقررات املنجزة برقم جامعي سابق وفقا

.
 
 مناسبا

  حتسب له املقررات املشتركة بين الخطتين والتي اجتازها
 
لى أال يقل معدل الطالب في سجله الجديد عن بنجاح عت

 .نقطتين

 .تنقل املقررات املحتسبة بدرجاتها وتظهر في بداية سجله الجديد 

 

:الطالب املفصول أكاديمي .ب
ً
  ا

 صل الذي املسارطالب في نفس  قيديجوز إعادة   ال
 
، وذلك بموجب املادة  ف

 
من الئحة  "د"( البند 25)منه أكاديميا

 على درجة البكالوريوس في الجامعة العربية املفتوحة. الحصول متطلبات 

  صل منه أو التقدم ألي
 
 التقدم بطلب التحاق لبرنامج آخر غير الذي ف

 
يجوز للطالب املفصول من الجامعة أكاديميا

مساٍر آخر )تخصص( ضمن البرنامج الذي فصل منه، ويحق له التقدم بطلب الحتساب املقررات التي سبق له دراستها 

ملشتركة بين الخطتين شريطة أال يقل معدله التراكمي عن والنجاح بها، وفي هذه الحالة تحسب له جميع املقررات ا

 نقطتين بعد احتساب تلك املقررات.

 بدرجاتها وعدد ساعاتها. ضمن معدله التراكمي املقررات املعفى منها تحسب 
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 (: أحكام عامة7مادة )
 

لغي هذه الالئحة ما سبقها من لوائح تخص "أسس معادلة املقررات في الجامعة العربية  .أ
 
 املفتوحة".ت

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

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

 


