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 (: تسمية 1) مادة
 

 .على درجة البكالوريوس في الجامعة العربية املفتوحة""الئحة متطلبات الحصول تسمى هذه الالئحة 

 

 تعريفات(: 2)مادة 
 

 يكون للمفردات اآلتية املعاني املبينة أمام كل منها ما لم تدل القرينة على خالف ذلك:

 الجامعة العربية املفتوحة الجامعـــة

 رئيس الجامعة   الرئيس

 والبحث العلمي األكاديمية الجامعة للشؤوننائب رئيس  نائب الرئيس للشؤون األكاديمية

 عميد البرنامج األكاديمي املعني العميــــد

 قدم برنامج البكالوريوست التيعمادة البرنامج األكاديمي  العمــــادة

 التخصص األكاديمي املعتمد للحصول على درجة البكالوريوس البرنامـــج

 للجامعة املقر الرئيس املقر

 أحد فروع الجامعة الفــــرع

 مدير الجامعة العربية املفتوحة في أحد دول الفروع املدير 

 إحدى اللجان الدائمة املنبثقة عن مجلس الجامعة. اللجنة األكاديمية

                 الب وعضو هيئة التدريس هي ساعة زمنية واحدة يتم خاللها لقاء مباشر بين الط الساعة الصفية

 توزيع املقررات على مكونات البرنامج األكاديمي املعتمد. الدراسيةالخطة 

 االمتحانات املركزية  لجنة
 لجنة االمتحانات املركزية في الجامعة

Central Examination Committee (CEC) 

 لجنة امتحانات العمادة
 لجنة االمتحانات في العمادة

 Faculty Examination Committee (FEC) 

 امتحانات الفرعلجنة 
 لجنة االمتحانات في الفرع

    Branch Examination Committee (BEC) 
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 (: الخطط الدراسية3) مادة
 

 البكالوريوس، بنايقر مجلس الجامعة الخطط الدراسية لبرامج  .أ
ً
وتنسيب  على توصية من مجلس العمادة املختصءا

 .اللجنة األكاديمية

  .ب
 
 الخطط الدراسية للبرامج األكاديمية على أساس نظام الساعات املعتمدة. ىبنت

  .ج
َ

( ساعة معتمدة 128من البرامج عن ) في أي على درجة البكالوريوس املعتمدة، للحصول  يقل مجموع الساعات يجب أال

 توزع على النحو اآلتي:

 (18.ساعة معتمدة، على األقل، ملتطلبات الجامعة العامة اإلجبارية ) 

 (80 -100 )اعة معتمدة، ملتطلبات البرنامج التخصصية.س 

 (14 ساعة معتمدة، على األقل، ملتطلبات العمادة وللمقررات االختيارية املحددة في الخطة الدراسية املعتمدة )

 للبرنامج األكاديمي.

 

دة في بعض البرامج بغير (، يمكن توزيع الساعات املعتم128مع االلتزام بعدد الساعات املعتمدة الذي ال يقل عن ) .د

 املنصوص عليه في البند "ج" أعاله بعد توصية العمادة املعنية.
 

 
 لعام الجامعي(: ا4مادة )

 

، تدخل ضمنها فترة االمتحانات النهائية.  .أ
ً
يتكون العام الجامعي من فصلين دراسيين، مدة كل منهما ستة عشر أسبوعا

 .ومدته ثمانية أسابيع تدخل ضمنها فترة االمتحانات النهائيةأما الفصل الصيفي فالدراسة فيه اختيارية 

قره مجلس  .ب  للتقويم الجامعي الذي ي 
ً
حدد بداية العام الجامعي والفصول الدراسية ومواعيد االمتحانات، وفقا

 
ت

 .الجامعة

 

 القبــــول (: 5مادة )
 

شترط لقبول من يتقدم لاللتحاق بأي من برامج البكالوريوس ما يأتي: .أ  ي 

 .الحصول على شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها 

 .استيفاء أي شروط أخرى تحددها الجامعة، أو الجهات املعنية في بلد الفرع 

 

 يتولى مجلس الفرع وضع وإقرار سياسة قبول محددة وفق متطلبات االعتماد في بلد الفرع.  .ب

ب املنافسة أن يتقدم بطلب جديد في أي فرصة يتم قبوله بسب الذي لميجوز للمتقدم املستوفي لشروط القبول  .ج

 الحقة.

أي شروط أخرى  مع مراعاة كطلبة غير مقيدين،)إن وجدت( قبول الراغبين في دراسة مقررات معينة  للجامعةَيجوز  .د

 تحددها طبيعة دراسة تلك املقررات.

 اتلتحاق خالل الفتر اطلب ب متقد  السابقة،  دراسيٍة  في فصوٍل  غير مقيدكطالب  الجامعةيجوز للطالب الذي درس في  .ه

بوله املطروحة.من البرامج  أيٍ في  من قبل إدارة الجامعة املحددة
َ
 على طلبهو  - وفي حال ق

ً
حسب له  -بناءا

 
املقررات  ت
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 الحالية  الخطة الدراسية  على أن تكون متماشية مع التي سبق له أن درسها
 
وبما ال  بل فيهاملعتمدة للبرنامج الذي ق

 التي حصل عليها التقديرات  ترصد في سجله األكاديمي الجديديتعارض مع شروط االعتماد املحلي، ف
ً
في تلك سابقا

 املقررات.

 

 امتحان تحديد املستوى اللغوي (: 6مادة )
 

 لألسس التي يقرها  ،تحديد املستوى في اللغتين العربية واإلنجليزية ييتقدم جميع الطلبة املستجدين المتحان .أ
ً
وفقا

 مجلس الجامعة.

ستثنى من التقدم المتحان تحديد املستوى في اللغة العربية الطلبة املستجدون من غير الناطقين  .ب يتم  بها، بحيثي 

قرها مجلس الجامعة  لألسس التي ي 
ً
 .التعامل مع حالتهم وفقا

االعفاء من دراسة بعض املقررات للطلبة نجليزية و يد املستوى في اللغة اإل يتم االستثناء من التقدم الختبار تحد .ج

 ملستوياتهم في كل من اختبار ال 
ً
، على أال IELTSأو  TOFELالحاصلين على العالمات املذكورة في الجدول أدناه وفقا

 لالختبارين املذكورين: التقدميكون قد مر عامان على 

 

 IELTS من املقرر  يتم إعفاء الطالب

TOFEL 

 املستوى 
Paper Based 

Computer Based 

(CBT) 

Internet Based 

(IBT) 

EL097 3 397 93 30 EL097 

EL098 4 437 123 41 EL098 

EL099 4.5 477 153 53 EL099 

EL111 5.5 513 183 65 EL111 

EL112 

 يستثنى من تقديم اختبار تحديد املستوى 
6.5 550 213 79 EL112 

 

 اختبارفي  تهبحسب نتيجالعربية  ةاللغ متطلبات الجامعة اإلجبارية فييتم إعفاء الطالب من دراسة مقرر أو أكثر من  .د

 للمستويات و  تحديد املستوى في اللغة العربية
ً
 في الجدول أدناه: املذكورةوفقا

 

 يتم إعفاء الطالب من املقرر  درجة اختبار الطالب في امتحان تحديد املستوى 

 ال إعفاءات 59صفر إلى  من

 AR111 89إلى  60من 

 AR112 فما فوق  90
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 :وملن يتبع متطلبات الجامعة بصيغتها املحدثة  

 يتم إعفاء الطالب من املقرر  درجة اختبار الطالب في امتحان تحديد املستوى 

 ال إعفاءات 74من صفر إلى 

 AR113 فما فوق  75 

 

رصد للطالب املستجد الدرجة .ه دراستها نتيجة ملستوى " والتي تعني "معفى" مقابل املقررات التي تم إعفاءه من CR"  ي 

سجل و  أدائه في امتحاني تحديد املستوى 
 
وال يدخل عدد ساعات تلك املقررات في حساب  األكاديميبداية سجله  فيت

 معدله التراكمي.

 

 دة الدراسة(: م7مادة )
 

 )يكون الحد األقص ى للحصول على درجة 
ً
 دراسيا

ً
سنة( مع مراعاة متطلبات االعتماد  12البكالوريوس أربعة وعشرون فصال

 املحلي.

 

 العبء الدراس ي (: 8مادة )
 

طبق ما يلي على الفصول االعتيادية غير الصيفية  :مع مراعاة شروط االعتماد املحلي الخاصة ي 
 

 الحد األدنى: .أ

ملدير الجامعة تخفيض  يجوز و  .في الفصل الدراس ي الواحدمعتمدة  ( ساعات8) األدنى للعبء الدراس ي يكون الحد

. (6)ذلك الحد إلى 
ً
 ساعات معتمدة بما يراه مناسبا

 الحد األعلى: .ب

امعة رفع ملدير الج يجوز . و ساعة معتمدة في الفصل الدراس ي الواحد( 21) للطالبيكون الحد األعلى للعبء الدراس ي 

 في ذلك الفصل. للطالب املتوقع تخرجهمعتمدة ساعة  (24)ذلك  الحد إلى 

  ساعة معتمدة.( 16)ال يسمح ملن يقل معدله التراكمي عن نقطتين بتسجيل أكثر من  .ج

 

 التسجيل  (:9) مادة
 

 التسجيل ضمن الخطة الدراسية: .أ

 لتسلسل الخطة التي  .1
ً
تفرضه على الطالب أن يسجل املقررات التي تتضمنها خطة برنامجه الدراس ي املعتمدة ووفقا

 العمادة املعنية للحصول على الدرجة العلمية املطلوبة.

سمح للطالب بال .2 السابق ونجح فيه، أو حقق في كل من التقويم  هتطلبمتسجيل في أي مقرر إال إذا درس ال ي 

 .ةالكلي مةمن العال ( 100من  30املستمر واالمتحان النهائي درجة ال تقل عن )

 ل املقرر ومتطلبه السابق بشكل متزامن.يجوز للطالب املتوقع تخرجه تسجي .3

وبناًء على توصية من منسق  ،ساعات دراسية( في فصٍل ما 8بداعي استكمال الحد األدنى للعبء الدراس ي ) .4

 البرنامج األكاديمي، يجوز للمدير السماح بتسجيل املقرر ومتطلبه السابق بشكٍل متزامن.
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 الخطة الدراسية: خارجالتسجيل  .ب

سجل في أي مقرر تقدمه الجامعة، من خارج الخطة الدراسية للبرنامج الذي يدرس فيه يجوز للطالب أن .1  .ي 

حتسب الساعات املعتمدة  ال  .2
 
ضمن الساعات املعتمدة املطلوبة ضمنها الخطة الدراسية تالتي ال تلمقرر لت

 للتخرج، وال تدخل في حساب معدله الفصلي أو التراكمي.

 

 التسجيل والدراسة في فرع آخر: .ج

 : لبات االعتماد املحلي في الفرعينمراعاة متطمع 

  ي .1
ل في أحد فروع الجامعة، أن يدرس مقررات ضمن خطته الدراسية في فرع آخر بموافقة جوز للطالب املسج 

 .الفرعين ي  ديرَ م

 .الفرع املضيف لدىتسجيل تلك املقررات ودفع رسومها  يتم .2

 

 السحب واإلضافة(: 10) مادة 
 

يضيف بعض املقررات ضمن  أوللطالب خالل فترة السحب واإلضافة املعلنة في التقويم الجامعي أن يسحب  يجوز  .أ

 من هذه الالئحة. 8 بما ال يتعارض مع أحكام املادة الخطة الدراسية

 للجدول أدناه وبما ال يتعارض مع الخطط املالية التي ي .ب
ً
 مع حاالت السحب واإلضافة وفقا

ً
 قرها مديريتم التعامل ماليا

 الجامعة: 

 الدرجة التي تظهر في السجل األكاديمي  نسبة الرسوم املستردة للطالب االنسحاب  #

وخالل فترة  قبل بداية الدراسة 1

 السحب واإلضافة 
100%   

 )كامل رسوم املقرر(
 
ً
 ال تظهر كليا

 W -منسحب  %70 فترة السحب واإلضافة ما بعد 2

 % 0  الثالثاألسبوع بعد انقضاء  3
 )ال يسترد الطالب أي جزء من رسوم املقرر(

 W -منسحب 

 

 تمت املوافقة على طلبه، وفي حال في فصل دراس ي ماة املقررات املسجل بطلب انسحاب من جميعيحق للطالب التقدم  .ج

 لدراستهمن قبل إدارة الجامعة 
ً
 ويعامل معاملة "وقف القيد". يعتبر الطالب مؤجال

 .يحق للطالب االنسحاب من أي مقرر بعد إنقضاء األسبوع األخير من الدراسةال  .د

 

 تأجيل الدراسة(: 11مادة )
 

الل مدة ال تتجاوز األسبوعين من بداية الفصل يتقدم بطلب تأجيل الدراسة، خأن املستمر )غير املستجد( يجوز للطالب 

حتسب من الحد األعلى  متقطعة، والفصول دراسية سواء كانت متصلة أو  ستة لىع مدة التأجيلأال تزيد  الدراس ي، على
 
ت

 للمدة الدراسية املسموح بها إلنهاء متطلبات التخرج.
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 االنقطاع عن الدراسة(: 12مادة )
 

 عن  .أ
ً
عتبر الطالب منقطعا سجل في أي مقرر خالل  إذا مافي فصٍل دراس ٍي  الدراسةي   .فصلذلك اللم ي 

حتسب ذلك الفصل من ضمن مدة الدراسة املسموح  .ب  .ابهي 

 بما يثبت للطالب التقدم باسترحام للمديريحق  .ج
ً
، س ياالذي منعه من التسجيل في الفصل الدر  قهري ال العذر مرفقا

 لذلك الفصل تمت املوافقة،وفي حال 
ً
 .يعتبر الطالب مؤجال

 .فصول دراسية متصلة أو متقطعة ثالثةال يجوز للطالب االنقطاع ألكثر من  .د

 

 االنسحاب من الجامعة(: 13)مادة 
 

 من الجامعة عند .أ
ً
عتبر الطالب منسحب كليا  بطلب لالنسحاب من الدراسة في الجامعة. ي 

ً
 تقدمه شخصيا

طبق .ب  للفصل الذي انسحب فيه وكما هو مبين في الجداول أدناه نظام الرسوم املستردة للطالب  ي 
ً
 :وفقا

 

 االنسحاب الكلي من الجامعة في الفصل األول والثاني: .1

 الرسوم املستردة للطالب نسبة فترة االنسحاب  #

 من رسوم الساعات الدراسية املسجلة  %85 قبل بدء الدراسة  1

 من رسوم الساعات الدراسية املسجلة %50 األسبوع األول من الدراسة 2

 األول األسبوع بعد انقضاء  3
 )أي بدًء من اليوم األول من األسبوع الثاني( 

 رسوم(ال% )ال يسترد الطالب أي جزء من 0

 

 :الصيفياالنسحاب الكلي من الجامعة في الفصل  .2

 نسبة الرسوم املستردة للطالب فترة االنسحاب  #

 من رسوم الساعات الدراسية املسجلة  %85 قبل بدء الدراسة  1

 من رسوم الساعات الدراسية املسجلة %50 أول ثالثة أيام من األسبوع األول  2

 رسوم(ال% )ال يسترد الطالب أي جزء من 0 األول بدًء من اليوم الرابع من األسبوع  3

 

 إلغاء القيد (:14)مادة 
 

 لغى قيد الطالب في الحاالت اآلتية:ي   .أ

 الجامعة.من  الكليالنسحاب اعند  .1

 إذا لم يسجل أي مقرر خالل الفصل الدراس ي األول اللتحاقه بالجامعة .2

 .دون عذر مقبول أو متقطعة إذا انقطع عن الدراسة ملدة ثالثة فصول متتالية  .3

 .أو متقطعةمتتالية فصول دراسية  6إذا تخطت فصول تأجيله للدراسة أو وقف قيده مدة  .4

 إذا تم فصله من الجامعة. .5
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لغي قيده بسبب االنقطاع عن الدراسة أن يتقدم بطلب إعادة قيد، وفي حال تطابقت الخطة  .ب
 
يجوز للطالب الذي أ

 وبنفس رقمه الجامعي السابق. على سجله األكاديمي لبلطامع خطته السابقة يعود ا الدراسية الحالية

 لالئحة  .ج
ً
 في حال لم تتطابق الخطتين، يجوز للطالب التقدم بطلب التحاق جديد، وتحسب له املقررات املنجزة وفقا

 أسس معادلة املقررات في الجامعة العربية املفتوحة.

 

 اللقاءات التعليمية(: 15مادة )
 

 فإنه: االعتماد املحلي الخاصة بكل فرع من فروع الجامعة،مع مراعاة شروط 

بواقع في الفصل الدراس ي الواحد عدد الساعات الصفية املخصصة للقاءات التعليمية لكل مقرر ل دنىالحد األ  يكون  .أ

عدها الفرع بما يتالءم مع ظروفه ،ساعات صفية لكل ساعة معتمدة من ساعات ذلك املقرر  4  للترتيبات التي ي 
ً
 .وفقا

 

 

بنسبة  ،يجوز زيادة عدد الساعات الصفية املخصصة للقاءات التعليمية في بعض املقررات التي لها طبيعة خاصة .ب

 .أو تحددها الفروع ألغراض استيفاء متطلبات االعتماد املحلي ،املعنية ةتحددها العماد

  .ج
ً
عتبر حضور الطالب للقاءات التعليمية املخصصة للمقرر املسجل فيه إلزاميا عن وال يجوز أن تتجاوز نسبة غيابه  ،ي 

 في املقرر عند تجاوزه لهذه  .املقررة وفق التقويم الجامعي املعتمد%( من عدد اللقاءات 25)
ً
ويعتبر الطالب راسبا

 النسبة.

 

 التقويم في املقررات (:16مادة )
 

( مئة عالمة يتم توزيعها بالتساوي بين أعمال التقويم املستمر 100تكون العالمة النهائية املخصصة لكل مقرر ) .أ

(Continuous Assessment( واالمتحان النهائي )Final Examination.) 

 ينقسم التقويم املستمر إلى جزئين و  .ب
 
 :اآلتيعلى النحو  له( الخمسون عالمة املخصصة 50الـ ) وزعت

 .األقل ( عشرون عالمة على20) : ويعطى(Tutor Marked Assignments-TMAواجبات الدراسية )ال .1

 على األكثر. عالمة( ثالثون 30) : وتعطى(Midterm Assessment-MTAمتحانات الفصلية )اال  .2

 

شريطة  ر أعاله، بما يتناسب مع طبيعة املقر  "ب" تين "أ" أويجوز للعمادة استثناء أي مقرر من توزيع العالمات في الفقر  .ج

 اللجنة األكاديمية.و موافقة مجلس العمادة املعني 

حَدد  .د تحديد الحد للعمادة املعنية يجوز و ، للمقرر في الفصل الدراس يبواجب واحد الحد األدنى للواجبات الدراسية ي 

 األقص ى للواجبات.

حَدد عدد االمتحانات خالل الفصل لكل مقرر بامتحانين على األكثر. .ه  ي 

 .كل عمادة مسؤولية إعداد الواجبات واالمتحانات الفصلية واالمتحان النهائي لكل مقرر تتولى  .و

بل العميد املعني.و  واالمتحانات الفصلية واالمتحانات النهائية موحدة في كافة الفروع تكون الواجبات  .ز  معتمدة من ق 

 للعمادة عقد أكثر من جلسة لالختبارات الفصلية في الفصل الواحد.يجوز  .ح

 ألقل(ساعات صفية في الفصل )على ا 4  =  وحدة معتمدة 1
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وفق تعليمات خاصة يصدرها مجلس  في نفس الوقت والتاريخ في كافة الفروع ت الفصلية والنهائيةااالختبار  تعقد .ط

 . التغيير على الجامعةالحاالت الخاصة التي تحتم  تجوز االستثناءات فيكما  .الجامعة

 

 املدة الزمنية لالحتفاظ بأوراق إجابات الطالب (:17) مادة
 

 على النحو التالي:من أجل الرجوع إليها عند الحاجة حتفظ بأوراق إجابات الطالب ي  

 مدة فصل دراس ي واحد. االختبارات الفصلية: .أ

 .دة فصلين دراسيينم االختبارات النهائية: .ب

 

 إتالفها.وبعد ذلك يتم 

 

 التغييب عن االختبارات  (:18)ة ماد
 

 االختبار الفصلي: .أ

رصد للطالب الذي يتغيب عن االمتحان الفصلي العالمة )صفر( ما لم يتقدم بعذر قاهر خالل أسبوع  .1  من انعقادهي 

سمح له بتقديم االمتحان التعويض ي في نفس الفصل الدراس ي في موعد يتم تحديده من  العذر،وفي حال قبول  .2 ي 

 التسجيل واالمتحانات في املقر الرئيس. دارةإقبل 

 :النهائياالختبار  .ب

 من انعقادهأسبوع لم يتقدم بعذر قاهر خالل  صفر( ماعالمة )اليب عن االمتحان النهائي رصد للطالب الذي يتغي   .1

سمح له بتقديم وية"، غير مكتملوالذي يعني درجة " "I"يرصد في سجله األكاديمي الرمز  العذر، قبول وفي حال   .2

 .في أول انعقاد تاٍل لهالتعويض ي االمتحان 

 . للطالب إلى حين إكتمال الدرجة الفصلي والتراكمي عدلاملفي  غير املكتمل ال تحتسب ساعات املقرر   .3

يعني   والذي" F"إلى الرمز  " I"حول الرمز ي ،في أول انعقاد له -غير املكتمل–لالمتحان املؤجل  الطالب قدمتإذا لم ي .4

 .في سجله األكاديمي "راسبدرجة "

 

 االختبار في فرٍع آخر (:19مادة )
 

يجوز للطالب أن يتقدم بطلب ألداء االمتحانات الفصلية أو النهائية ملقرراته املسجلة في أي فرع آخر بموافقة مديري  .أ

عند موافقة الفرع املضيف، وفي حال عدم توفر  أسبوٍع من بدء فترة االختبارات.الفرعين، وذلك بمدة أقصاها 

ألكاديمية والبحث العلمي ا إبالغ نائب رئيس الجامعة للشؤوناالختبار لديه، يتوجب على الفرع األساس ي للطالب 

 بارات.بالقرار قبل أسبوٍع كحد أقص ى من بدء فترة االخت

 تصحيحها.فيه بإرسال كراسة االجابة الى فرعه األساس ي ليتم  الب لالمتحاندم الطدارة الفرع الذي تَق إتقوم  .ب
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 وداللتهاالنقاط املناظرة للتقديرات النهائية  (:20) مادة
 

  .أ
ً
حدد النقاط املناظرة للتقديرات النهائية وداللتها للمقرر، وفقا

 
 ملا يلي: ت

 الحرفي التقدير 
A +B B C+ C D F 

 ه د ج +ج ب ب+ أ

 0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 النقاط
 

 هو الحد األدنى الجتياز الطالب للمقرر الذي درسه بنجاح.  (D) يكون التقدير .ب

 

 في املقررات الدراسية  الرسوب (:21) مادة
 

 في  .أ
ً
عتبر الطالب راسبا  :اآلتيةأي من الحاالت  في مامقرر ي 

رصد ، وي  % من الدرجة املخصصة لذلك30ي أعمال التقويم املستمر أقل من إذا كانت العالمة التي حصل عليها ف .1

 .راسب في التقويم املستمر"  أي FC"له في هذه الحالة التقدير 

 بسبب التغييب. راسبأي   "FA"رصد له في هذه الحالة التقديرعن االختبار النهائي دون عذٍر مقبول يتغييب إذا  .2

رصد له في % من الدرجة املخصصة لذلك، 40 إذا كانت العالمة التي حصل عليها في االمتحان النهائي أقل من .3 وي 

 .راسب في االمتحان النهائي" أي FF"هذه الحالة التقدير 

عالمته النهائية، التي تمثل مجموع ما حصل عليه من عالمات في أعمال التقويم املستمر واالمتحان إذا كانت  .4

رصد للطالب في هذه الحالة التقدير ، %50النهائي، أقل من   .راسب" أي F"وي 

 

حتسب ضمن  .ب عدل الفصلي والتراكمي عدد ساعات املقرر الذي رسب فيه الطالب بسبب أي من الحاالت املحددة املي 

 في البند "أ" أعاله.

 

 النتائج (:22مادة )
 

 ، بناءتعتمد لجنة االمتحانات املركزية نتائج املقررات بشكلها النهائي
ً
 .على توصية من لجنة امتحانات العمادة املعنية ا

 

 االعتراض على النتائج والتعديل (:23مادة )
 

يجوز للطالب االعتراض على نتيجته في أي جزء من أجزاء التقويم وذلك ضمن املواعيد املحددة من قبل الجامعة  .أ

 
ً
 .االمتحانات والتقويم لدرجة البكالوريوسالئحة لألسس واإلجراءات التي تنص عليها ولدى الجهات املعنية وفقا

 الطالب هي: اللجان املعنية بتظلمات .ب

 : التي تعنى في النظر في األخطاء املادية في جزء التقويم موضوع التظلملجنة التظلمات .1

 ى في إعادة تقييم أداء الطالب لجزء التقويم موضوع استئناف التظلم. ن: التي تع لجنة إعادة التظلم )االستئناف( .2
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 تحدد فترات االعتراض على النتائج بعد ظهور النتائج باألسابيع وكما في الجدول أدناه:  .ج

 

 لجنة التظلمات.ال يجوز إعادة التظلم إال للحاالت التي تم التظلم عليها لدى  .د

 بتعديل النتائج الناجمة ترفع اللجان املختصة توصياتها إلى املدير .ه
ً
كافة أنواع عن  والذي بدوره يصدر قرارا

 ات.االعتراض

. .و
ً
ض ي فصل دراس ي واحد، وال يجوز تعديلها قطعيا  تعتبر نتيجة الطالب في أي مقرر نهائية بعد م 

 

 املعدل الفصلي والتراكمي(: 24)مادة 
 

ناتج عملية ضرب عدد ساعات ذلك املقرر في عدد النقاط املناظرة للتقدير الذي حصل عليه  لكل مقرر عدد النقاط يكون 

حدد في املادةالطالب، كما   هذه الالئحة.من  20 هو م 

 املعدل الفصلي: .أ

1.  
ً
، وفق يدخل في عملية حساب املعدل الفصلي جميع املقررات التي درسها الطالب في ذلك الفصل نجاحا

ً
أو رسوبا

 من هذه الالئحة. 4البند "ب" الفقرة  18 واملادة "ب" البند 10املادة الخطة الدراسية، مع مراعاة أحكام 

سمة مجموع عدد النقاط التي حصل عليها الطالب في الفصل الدراس ي،  .2 حسب املعدل الفصلي، على أساس ق  ي 

 .في ذلك الفصل على مجموع عدد الساعات املعتمدة للمقررات التي درسها

 

 :التراكمياملعدل  .ب

حسب املعدل التراكمي .1 على أساس قسمة مجموع عدد النقاط التي حصل عليها الطالب في جميع املقررات التي  ي 

 .ى مجموع عدد ساعات تلك املقرراتعل بالجامعةمنذ التحاقه وفق الخطة الدراسية درسها 

ستثنى من  .2 "ب" الفقرة  18املادة البند "ب"،  10 ، املادة"ه" البند 6ادة ما تنص عليه امل احتساب املعدل التراكميي 

 هذه الالئحة.ن مالبند"ب"  27، واملادة  4

 ب املعدل الفصلي أو التراكمي إلى أقرب منزلتين عشريتين.ر  قي   .3

 

 

 املهمة الفترة الزمنية

 يفتح باب التظلم ملن يرغب من الطالب  األسبوع األول 

 لكل حالة.األسبوع األول وتوص ي بالنتيجة املناسبة تنظر لجنة التظلمات باالعتراضات املقدمة في  األسبوع الثاني

يفتح باب إعادة التظلم أمام الطالب الذين يرغبون في استئناف تظلمهم لعدم رضاهم عن القرار الصادر  األسبوع الثالث

 قبل لجنة التظلمات.من 

املناسبة الثالث وتوص ي بالنتيجة تنظر لجنة إعادة التظلم واالستئناف باالعتراضات املقدمة في األسبوع  األسبوع الرابع

 لكل حالة.

بكافة حاالت التظلم وإعادة  والبحث العلمي يبلغ املدراء مكتب نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية األسبوع الخامس

 التظلم املوص ى بها من قبل اللجان املعنية لعرضها فيما يلي على لجنة االختبارات املركزية.
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 اإلنذار والفصل (:25مادة )
 

ي ف -وحدة دراسية كحٍد أدنى 12بنجاح  الذي يكون قد اجتازو  -الطالب الذي يقل معدله التراكمي عن نقطتين  نذري   .أ

 .نهاية أي فصل من الفصول الدراسية باستثناء فصل الصيفي

ال يدخل فيها  ،فصول دراسية متتالية خمسةإنذارات خالل  خمسة إذا بلغت إنذاراتهفصل الطالب من الجامعة ي   .ب

 الصيفي. الفصل

ر يحول الطالب الذي تجاوز عدد اإلنذارات األكاديمية املسموح بها إلى برنامج الدراسة الخاصة ويبقى تحت تأثير اإلنذا .ج

 على أال يتجاوز الحد األعلى املسموح به لنيل درجة البكالوريوس.دراسية بنجاح، ساعة  (80) شريطة أن يكون قد أنهى

 من مسار )تخصص( معين التقدم بطلب إلتحاق جديد لنفس املسار )التخصص( ال يحق للطالب املفصول  .د
ً
أكاديميا

صل منه
 
 .الذي ف

  .ه
ً
صل منه أو التقدم ألي يجوز للطالب املفصول من الجامعة أكاديميا

 
التقدم بطلب التحاق لبرنامج آخر غير الذي ف

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

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

 نقطتين بعد احتساب تلك املقررات.

 

  إعادة دراسة املقررات(: 26)مادة 
 

 أحكام اإلعادة: .أ

 ( أو أكثر.Bمقرر من مقررات الجامعة العربية املفتوحة حصل فيه على تقدير )ال يجوز للطالب إعادة دراسة أي  .1

من املستوى الثاني  اململكة املتحدةمستمد من الجامعة املفتوحة في  ال يجوز للطالب إعادة دراسة أي مقرر  .2

 .( أو أكثرCحصل فيه على تقدير ) والثالث

 

 إعادة دراسة مقرر اختياري:  .ب

، أو أي مقرر اختياري آخر، وذلك الستكمال املقرر نفسهإعادة دراسة  في مقرر اختياري  يجوز للطالب الذي رسب .1

 .لخطة الدراسية املعتمدة للبرنامجمتطلبات ا

 .الذي حصل عليه بعد اإلعادةالتقدير  حسب في معدله الفصلي والتراكميي  في حال اجتياز املقرر، و  .2

 أما في حال الرسوب، يلغى تأثير املقرر املعاد من املعدل التراكمي.  .3

 

 : إجباري إعادة دراسة مقرر  .ج

شترط على الطالب الذي رسب في مقرر إجباري  .1 رصد في  املقرر نفسهإعادة دراسة  ي  في فصول الحقة، بحيث ي 

 صل عليه عند إعادة دراسة املقرر.سجله التقدير الذي ح

حسب في معدله الفصلي والتراكمي التقدير الذي حصل عليه بعد اإلعادةقرر، في حال اجتياز املو  .2  .ي 

 أما في حال الرسوب، يلغى تأثير املقرر املعاد من املعدل التراكمي. .3
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 :التراكمي إلى الحد املطلوب للتخرج عدلإعادة املقررات بهدف رفع امل .د

من  أال يكون لى ع -وبخالف البند "أ" من هذه املادة– في خطته الدراسية إعادة دراسة أي مقرر يجوز للطالب  .1

 املستمدة من الجامعة املفتوحة في اململكة املتحدة.من املقررات مقررات املستوى الثاني والثالث ضمن 

ستمد من الجامعة املفتوحة في قررات املمن املستوى الثاني والثالث من امليجوز للطالب إعادة دراسة أي مقرر  .2

ى ، على أن يكون الحد األعلمن تلك املادة 2وبما يتوافق مع البند "أ"  الجزء  الدراسيةته في خط املتحدةاململكة 

 بالتقدير للتقدير الجديد 
ً
 .(C)مسقوفا

يحتسب التقدير الجديد في معدله التراكمي سواء كان أكثر أو أقل من التقدير السابق،  في كال الحالتين أعاله، .3

لغى عدد النقاط ا   لتي حصل عليها في املرة األولى، وعدد ساعات املقرر عند حساب معدله التراكمي الجديد.وي 

 

  عادلة املقرراتم(: 27)مادة 
 

أخرى معترف بها في بلد الفرع، تعليم عالي في مؤسسة درسها قد   يكون  ملقرراتلة ادمعللطالب التقدم بطلب  يجوز  .أ

 
ً
 أسس معادلة املقررات في الجامعة العربية املفتوحةالئحة "لالجراءات واألسس املنصوص عليها في وفقا

ً
 " وتبعا

قرها مجلس الجامعةل   .إلجراءات التي ي 

درج املقررات التي تمت املوافقة على معادلتها للطالب في سجله األكاديمي بأرقامها وعدد ساعاتها، ويرصد مقابل كل .ب
 
 ت

 ".معادلة" " أيT"منها الرمز

 التراكمي. معدلهضمن حساب املقررات املعادلة ال يدخل مجموع ساعات  .ج

 

 االنتقال (: 28)مادة 
 

 لألسس واإل  .أ
ً
 :يجوز للطالب االنتقال، جراءات التي يقرها مجلس الجامعةوفقا

 املسارات بين .1

 بين البرامج .2

 وبين الفروع  .3

 تتطبق االجراءات واألسس التي تنص عليها الئحة "أسس انتقال الطلبة" املعمول بها في الجامعة.  .ب

الجامعة االنسحاب من حسب الئحة "أسس انتقال الطلبة"  لذي ال تنطبق عليه شروط االنتقاليجوز للطالب ا .ج

 اجتازهاالتي و  القديمة والجديدة يتم احتساب املقررات املشتركة بين الخطتين د على أنوالتقدم بطلب التحاق جدي

  ،الطالب بنجاح بتقديراتها
 

 يقل معدله التراكمي عن نقطتين بعد احتساب تلك املقررات. شريطة أال
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 التخرج(: 29مادة )
 

  .أ
 
 منح الدرجات الجامعية بقرار من مجلس الجامعة بناءت

ً
ولجنة املعنية  العمادة لجنة االمتحانات فيعلى توصية من  ا

 االمتحانات املركزية.

  .ب
 
منح درجة البكالوريوس للطالب بعد نجاحه في جميع املقررات املدرجة في الخطة الدراسية املعتمدة لبرنامجه شريطة ت

 أال يقل معدله التراكمي عن نقطتين من أربع نقاط.

، شريطة تحقيقه إفادةيجوز منح الطالب الذي لم يستكمل متطلبات التخرج من البرنامج األكاديمي امللتحق به  .ج

 للشروط املحددة من قبل العمادة املعنية بهذا الخصوص.

 

 تقديراتال(: 30) مادة
 

 وفق للطالب املتخرجالدرجات العلمية  تكون تقديرات .أ
ً
 على النحو اآلتي:في فصل التخرج لمعدل التراكمي ل ا

 Rank التقدير
 املعدل التراكمي

Cumulative GPA 

   Excellent 3.67 - 4.00 ممتاز

 
ً
 Very good 3.00 – 3.66 جيد جدا

 Good 2.33 – 2.99 جيد

 Pass 2.00 – 2.32 مقبول 

 

"ب"  البند 29 مع عدم االخالل باملادة ،اعي شروط االعتماد املحلي تعديل حدود املعدل التراكمي لكل تقديرو يجوز ولد .ب

 من هذه الالئحة.

 

 أحكام عامة: (31مادة )
 

لغي هذه الالئحة  .أ
 
 ما سبقها من لوائح تخص "متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في الجامعة العربية املفتوحة".ت

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

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


