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 مقدمة
 

ية لطالبها وتوفير املوارد البشرية واملالتلتزم الجامعة العربية املفتوحة بتقديم البرامج األكاديمية بأعلى مستويات الجودة 

قبول الطالب حتى استكمال متطلبات التخرج التي تنص عليها لوائح الجامعة. عمليتي التعلم والتعليم منذ بهدف تكامل الالزمة 

 لتعزيز ثقة املجتمع املحلي ببرامج الجامعة وتحرص على تأمين كل ما يتوجب للحفاظ على اس
ً
 مراريتها.تكما أنها تسعى دوما

 

لعوامل خارجة عن  األكاديمية نتيجة أي من برامجها وأمرارية أحد فروعها توفي حال واجهت الجامعة تحديات تتعلق باس

، االستمرارية ولو بالحد األدنى املقبول لتحقيق رسالتها وأهدافها دون أي آثار سلبية على الجامعة ككلإرادتها، وتعذر عليها 

عنى
ُ
غالق الجامعة او إ  التي تطرحها ةكاديمياألمج البرا إيقاف أحدتجميد أو عملية بتنظيم  تنفذ مواد وبنود هذه السياسة التي ت

 .أحد فروع الجامعة او مراكزها التعليمية  

 

 ينقسم هذا املستند إلى جزئين:

 تطرحه الجامعة. برنامج أكاديمي إيقاف /تجميدبجراءات  الخاصة ء الألول الذي يتضمن الخطوات وال الجز 

 فروع الجامعة العربية املفتوحةجراءات الخاصة بإغالق فرع من اني والذي يحتوي على الخطوات وال الجزء الث. 

 

 (: تسمية1مادة )
 

"سياسة إغالق فرع أو تجميد/إيقاف برنامج أكاديمي في الجامعة العربية املفتوحة "املستند  اسمى هذي  

 

 تعريفات(: 2)مادة 
 

حيثما ترد في هذه الالئحة املعاني الواردة أدناه: التاليةيكون للكلمات واملصطلحات   

 الجامعة العربية املفتوحة الجامعـة

 رئيس الجامعة الرئيس

 مجلس أمناء الجامعة  املجلس

 املقر الرئيس للجامعة املقر

 الجامعة في بلد الفرع الفــــرع

 مدير الجامعة في بلد الفرع  املدير

 عمادة البرامج األكاديمية املختصة العمـادة

 علميةالتخصص األكاديمي املعتمد للحصول على درجة  البرنامـــج

 قبول طلبة جدد لفترة زمنية محددة في ذلك برنامجإغالق باب  برنامج تجميد

 إغالق باب قبول طلبة جدد بشكل نهائي في ذلك برنامج  إيقاف برنامج

 إغالق باب قبول طلبة جدد بشكل نهائي في ذلك الفرع إغالق فرع 
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 تطرحه الجامعة  برنامج أكاديمي إيقاف/سياسة تجميد :الجزء األول 

 

 تجميد برنامج أكاديمي  (:3)مادة 
 

 عند صد .أ
ُ
 تخذ الجراءات التالية: ور قرار بتجميد برنامج أكاديمي، ت

رة بناًء على التقارير املوثقة من الدااملعني  لبرنامج األكاديمياخطة تجميد  إعدادمهمة  العمادة املختصةتتولى  .1

في   مجلس األمناء والتي توضح وجود مشكلة فعلية تواجه استمرارية البرنامج بموافقة واملرفقةالعليا للجامعة  

 .الوقت الراهن

مع توضيح األسباب  بشكل رسمي الفروع التي تطرح البرنامج بقرار تجميدهتقع على املقر الرئيس مسؤولية إبالغ  .2

 وذلك عند إقرارها من قبل املعنيين.  االلتزام بها وضرورة هاحشر  معذلك، وتعميم الخطة املعدة  إلى دتأالتي 

 يتم وقف قبول واستيعاب طالب جدد في البرنامج املعني في كافة الفروع التي تطرح البرنامج مع بداية الفصل .3

 حتى إشعاٍر آخر. الدراس ي 
ً
 الذي يلي القرار مباشرة

بصورة رسمية وبشفافية ووضوح عزم  املجمدإبالغ جميع الطلبة املقيدين في البرنامج يتوجب على إدارة الفرع  .4

 تحديد فترة التجميد إن كان ممكنمع – الجامعة تجميد البرنامج
ً
 عبر جميع وسائل االتصال املتاحة.  -ا

ع   .5
ُ
دين في البرنامج لشرح وتوضيح ما يحق لهم نشرات وورش عمل توعوية للطلبة املقي الفروع املعنية بالقرارد ت

 لخطة التجميد املعتمدة بهدف تسهيل وتسريع عملية تخريجهم من ذلك البرنامج.
ً
 وما يتوجب عليهم وفقا

سهيل للطلبة املقيدين في البرنامج املعني بتتوفير البدائل املمكنة على املستوى األكاديمي حرص الجامعة على ت .6

 في إذما انتقالهم إلى برنامٍج آخر 
ً
 .مجناالبر  ذلك وذلك وفقا الستيفاءهم شروط القبول ل ذلكأبدوا رغبة

 بشروط وزارات التعليم العالي في كل دولٍة تلتز  .7
ً
 كامال

ً
ن ناحية ُيطرح فيها البرنامج املعني وخاصة م م الجامعة التزاما

نظمة لذلك.
ُ
 للوائح والسياسات امل

ً
 التعامل مع  هذه الحاالت وفقا

استمرارية طرح املقررات الخاصة بالبرنامج وتوفير كل ما يلزم الستكمال  ة املعنيةالجامعة والعماد نتضم .8

وبما ال يتعارض النافذة  الطلبة بما تنص عليه اللوائحوتخريج  األكاديمية العملية التعليمية حتى انجاز الخطة

 الزمنية املوضحة في الخطة املعتمدة للتجميد.  املهل مع

 

 عة املفتوحة في اململكة املتحدة، البرنامج املعني مستمد من الجام إذا كان .ب
ً
 وإضافة

ُ
هذه  كر في البند "أ" منإلى كل ما ذ

 في ذلك البرنامج املقيدين ها املادة، تلتزم الجامعة بالتعامل مع طلبت
ً
حة في هذا تفاقيتها املبرمة مع الجامعة املفتو ال وفقا

 الصدد.

طبق األحكام الواردة أعاله في البند "أ" من هذه املادة على أو في حال تقرر تجميد برنامج في أحد الفر  .ج
ُ
، ت

ً
ن تتم ع تحديدا

 بالتنسيق مع إدارة الفرع املعني.

 

 برنامج أكاديمي  يقافإ (:4)مادة 
 

 بر  عند صدور قرار بإيقاف .أ
ُ
 تخذ الجراءات التالية: نامج أكاديمي، ت
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رة البرنامج األكاديمي املعني بناًء على التقارير املوثقة من الدا إيقافتتولى العمادة املختصة مهمة إعداد خطة  .1

 .العليا للجامعة  واملرفقة بموافقة مجلس األمناء والتي توضح وجود مشكلة فعلية تواجه استمرارية البرنامج

ح األسباب تقع على املقر الرئيس مسؤولية إبالغ الفروع التي تطرح البرنامج بقرار إيقافه بشكل رسمي مع توضي .2

 وضرورة االلتزام بها  وذلك عند إقرارها من قبل املعنيين. ها حشر  إلى ذلك، وتعميم الخطة املعدة معدت أالتي 

 يتم وقف قبول واستيعاب طالب جدد في البرنامج املعني في كافة الفروع التي تطرح البرنامج مع بداية الفصل  .3

.الذي الدراس ي 
ً
 يلي القرار مباشرة

يتوجب على إدارة الفرع إبالغ جميع الطلبة املقيدين في البرنامج املتوقف بصورة رسمية وبشفافية ووضوح عزم  .4

املتاحة. كما يجب استدعائهم للحصول على توقيعهم عبر جميع وسائل االتصال الجامعة إيقاف البرنامج 

 الشخص ي بالعلم.

ع   .5
ُ
نشرات وورش عمل توعوية للطلبة املقيدين في البرنامج لشرح وتوضيح ما يحق لهم  بالقرار الفروع املعنيةد ت

 لخطة اليقاف املعتمدة بهدف تسهيل وتسريع عملية 
ً
 تخريجهم من ذلك البرنامج.وما يتوجب عليهم وفقا

تحرص الجامعة على توفير البدائل املمكنة على املستوى األكاديمي للطلبة املقيدين في البرنامج املعني بتسهيل  .6

 في ذلك.انتقالهم 
ً
 مج.ناالبر  ذلك وذلك وفقا الستيفاءهم شروط القبول ل إلى برنامٍج آخر إذما أبدوا رغبة

 بشروط وزارات التعليم  .7
ً
 كامال

ً
ن ناحية العالي في كل دولٍة ُيطرح فيها البرنامج املعني وخاصة متلتزم الجامعة التزاما

نظمة لذلك.
ُ
 للوائح والسياسات امل

ً
 التعامل مع  هذه الحاالت وفقا

 

 إذا كان البرنامج املعني مستمد من الجامعة املف .ب
ً
ه إلى كل ما ذكر في البند "أ" من هذ توحة في اململكة املتحدة، وإضافة

  املقيدينة بالتعامل مع طلبتها املادة، تلتزم الجامع
ً
في هذا  تفاقيتها املبرمة مع الجامعة املفتوحةالفي ذلك البرنامج وفقا

 الصدد.

طبق األحكام الواردة أعاله في البند "أ" من هذه املادة على أن في حال تقرر  .ج
ُ
، ت

ً
 تمتإيقاف برنامج في أحد الفروع تحديدا

بالتنسيق مع إدارة الفرع املعني. ويتم إعالن ذلك في الصحيفة الرسمية أو الصحف اليومية )صحيفتين على األقل( 

 لعالم الطلبة وبما تقتضيه إجراءات "العلم والخبر" في البلد املعني. 

 

 فرع من فروع الجامعة  سياسة إغالق :الجزء الثاني

 

 إغالق أحد فروع الجامعة (:5مادة )
 

تخذ الجراءات التالية:  بإغالقور قرار عند صد .أ
ُ
 أحد فروع الجامعة، ت

لعليا اللفرع بناًء على التقارير املوثقة من الدارة إغالق مهمة إعداد خطة وإدارة الفرع املعني تولى املقر الرئيس ي .1

 الفرع. ية استمرار للجامعة  واملرفقة بموافقة مجلس األمناء والتي توضح وجود مشكلة فعلية تواجه 
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الجدد في الفرع املعني مع بداية الفصل الذي يلي  طالبالقبول واستيعاب عند صدور قرار الغالق، يتم وقف  .2

 ، على أن تق
ً
صر مهام الفرع  فيما يلي على استكمال عمليتي التعلم والتعليم للطلبة املقيدين في تالقرار مباشرة

 للخطة املعتمدة.
ً
 الفرع وفقا

 عن إدارة الفرع تتولى  .3
ً
بصورة رسمية وبشفافية ووضوح عزم املقيدين إبالغ جميع الطلبة و  هإغالقالعالن رسميا

كما يتم استدعاء الطلبة . الغالقعبر جميع وسائل االتصال املتاحة وذلك عند إقرار خطة  الفرع إغالقالجامعة 

 للحصول على توقيعهم الشخص ي بالعلم.

لشرح وتوضيح ما يحق لهم وما يتوجب عليهم  عمل توعوية للطلبة املقيدين لديهنشرات وورش  الفرع املعنيد ع  يُ  .4

 لخطة الغالق املعتمدة بهدف تسهيل وتسريع عملية تخريجهم.
ً
 وفقا

املعني بتسهيل  الفرعحرص الجامعة على توفير البدائل املمكنة على املستوى األكاديمي للطلبة املقيدين في ت .5

 في إذما أبدوا رغب أخرى  فروٍع  انتقالهم إلى
ً
 ذلك.ة

 بشروط وزارات التعليم العالي فيتلتز  .6
ً
 كامال

ً
  املعني وخاصة من ناحية التعامل معدولة الفرع  م الجامعة التزاما

نظمة لذلك. تلك الحالة
ُ
 للوائح والسياسات امل

ً
 وفقا

 

 من قبل الجامعة املفتوحة في اململكة .ب
ً
 مستمدالبرامج التي يطرحها  املتحدة وكذلك إذا كان الفرع املعني معتمدا

ً
، هامن ة

 
ً
  البرامج تلك في امليقيدين إلى كل ما ذكر في البند "أ" من هذه املادة، تلتزم الجامعة بالتعامل مع طلبتها وإضافة

ً
 وفقا

 التفاقيتها املبرمة مع الجامعة املفتوحة في هذا الصدد.

الرسمية أو الصحف اليومية )صحيفتين على األقل( لعالم الطلبة وبما يتم العالن عن إغالق الفرع في الصحيفة  .ج

 تقتضيه إجراءات "العلم والخبر" في البلد املعني.

 معاملة املركز معاملة الفرع. مع منها، تطبق فقرات هذه املادة  وتقرر إغالق أي إن كان الفرع يضم مراكز تعليمية .د

 

 (: أحكام عامة6مادة )
 

 

القبول و التسجيل  إدارة /أقسامو  كاديمية و عمداء البرامج  األ مدراء الجامعة س الجامعة  و نواب الرئيس و يرئ .أ

 .مسؤولون عن تنفيذ األحكام الصادرة بموجب هذه الالئحة

 .يبتُّ مجلس الجامعة في الحاالت التي لم يرد بها نص في هذه الالئحة .ب


