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 (: تسمية1مادة )
 

 " الئحة الفصل الصيفي في الجامعة العربية املفتوحةتسمى هذه الالئحة "

 

 (: تعريفات2مادة )
 

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

 اململكة العربية السعوديةالجامعة العربية املفتوحة في  الجامعـة

 السعوديةاململكة العربية مدير الجامعة في  املدير

 (Creditsالساعات املعتمدة للمقرر ) الوحدات 

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

 

 تعريف الفصل الصيفي (:3مادة )
 

 الفصــل الصــيفي فصــ ُيعــد
ا
 اختياريــ ال

ا
 م  ــا 8علــث امانيــة )الفصــل الدراســ ي الثــاني ويمتــد  يلــي ،ا

ا
( أســابيت تصصــع ســبعة

 للدراسة، أما األسبوع األخير يصصع لالمتحانات ال  ائية.

 

 املستفيدون من الفصل الصيفي(: 4مادة )
 

 الفصل الصيفي كل من:في يستفيد من الدراسة 

 .طلبة الجامعة العربية املفتوحة 

 .طلبة الجامعات األخرى 

 

 الدراسية  والشعبالعبء الدراس ي  (:5مادة )
 

 العبء الدراس ي: .أ

 :( ساعة معتمدة12الب اانتي عشرة )الحد األقص ى للساعات املعتمدة التي يسجلها الطيكون  الحد األقص ى .

الفصل  مت ن اية( ساعة معتمدة للطالب املتوقت تصرجه 16يجوز رفت الحد األقص ى إلث ستة عشرة )

 بموافقة مسبقة من املدير. 

 :( ساعات معتمدة.3االث )األدنى للتسجيل الحد يكون  الحد األدنى 

 الشعب الدراسية: .ب

 ( طالب30االاين )لسعة الشعبة يكون الحد األقص ى : الحد األقص ى 
ا
  .ا

 :لسعة الشعبة بحسب عدد الساعات املعتمدة للمقرر علث النحو التالي: األدنىالحد يحدد  الحد األدنى 

 ( طالب لكل شعبة 10عشرة ) (:.Cr 8)   املقررات ذات الثمانية وحدات .1

 ( طالب لكل شعبة15(: خمس عشرة ).or 4 Cr 3املقررات ذات الثالث / األربع وحدات ) .2
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  البند )ب( من هذه األدنى املبين في  ، إذا قل عدد الطلبة املسجلين عن الحدةشعبيتم دمج أو إلغاء أي

 بداية الدراسة. وذلك قبل املادة

  
ا
 البند )ب( من هذه املادةاألدنى املبين في  عن الحد الشعبةالسماح بأن يقل عدد الطلبة في يمكن استثنائيا

علث أن يتم هذا اإلجراء بموافقة مسبقة من الطالب، بعض لغاء سيددي إلث تأخير تصر  اإلفي حال كان 

 املدير.

 

 رسوم التسجيل والدراسة :(6ادة )م
 

 .الجامعةتحدد رسوم التسجيل من قبل إدارة  .أ

عن الرسوم املفروضة في  %50يحق إلدارة الجامعة زيادة الرسوم الدراسية في الفصل الصيفي بما ال يزيد عن  .ب

  الفصول اإلعتيادية.

 

 التسجيل(: القبول و 7املادة )
 

 لسياسات القبول واالجراءات املتبعة التي تحددها  .أ
ا
يحق للجامعة قبول الطلبة املستجدين في هذا الفصل وفقا

 إدارة الجامعة.

 لسياسات التسجيل واالجراءات املتبعة التي تحددها إدارة التسجيل  ة املستمرينلبطليحق ل .ب
ا
في هذا الفصل وفقا

 الجامعة.

 السحب واإلضافة(: 8ملادة )ا
 

 للشروط أدناه:كما في أي فصٍل اع
ا
 تيادية، يحق للطالب سحب أو إضافة أي مقرر وفقا

 اإلضافة: .أ

 خالل األيام الثالاة األولث من األسبوع األول من الدراسة. مقررات جديدة يحق للطالب إضافة .1

 .يحق للجامعة تمديد هذه الفترة ألسبوٍع علث األكثر كما و   .2

 السحب: .ب

ما يلي فيما يصع الرسوم يحق للطالب االنسحاب خالل األسابيت الستة األولث من الفصل مت مراعاة  .1

 الدراسية:

 املستردة للطالبنسبة الرسوم  االنسحاب  #

وخالل فترة السحب  قبل بداية الدراسة 1

 . ضافة واإل 
 )كامل رسوم املقرر( 100%

اسة ، وبعد إنقضاء الربع األول بدء الدر بعد  2

 )أي حتى نهاية األسبوع الثاني (
70% 

 الربع األول إنقضاء بعد  3

 (3،4،5،6)أي األسبوع 
 )ال يسترد الطالب أي جزء من رسوم املقرر( 0%



 

 

  5/ 4 2019 ديسمبر   الفصل الصيفي في الجامعة العربية املفتوحةالئحة 

 

 

 

 وُيرصد له السادس من الدراسة،إذا انسحب الطالب من أي مقرر، بعد بداية الدراسة حتى ن اية األسبوع  .2

 .( في كشف درجاتهWتقدير )

 ال يحق للطالب االنسحاب من أي مقرر، بعد ن اية األسبوع السادس. .3

 ج. اإلنسحاب الكلي من الجامعة :

 

 املستردة للطالبنسبة الرسوم  االنسحاب #

 (فقط املسجلة الساعات الدراسية)من رسوم  %85 . قبل بداية الدراسة 1

خالل الثالث ) خالل فترة السحب واإلضافة 2

 أيام األولث من الدراسة(
 (فقط املسجلة الساعات الدراسية)من رسوم 50%

 )ال يسترد الطالب أي جزء من رسوم املقرر( %0 ما بعدهفي اليوم الرابع و  3

 

 العبء التدريس ي (:9)مادة 
 

أربت مقرررات من ذوي الثالث/أربت يكون الحد األقص ى لعدد املقررات املسموح للكادر التدريس ي بتدريسها  .أ

 .(.Cr 8من ذوي الثماني وحدات ) اانينمقررين ( أو .or 4 Cr 3وحدات )

 املقرراتمن  شعب 6أو  ( .Cr 8) وحدات ثمانذات الــاملقررات من شعب  3يكون العبء التدريس ي األقص ى  .ب

 (..or 4 Cr 3الثالث/أربت وحدات )ذات 

للمقررات، هو نفس العدد املطلوب للمقررات في  )الساعات الصفية( اللقاءات الدراسيةساعات  مجموعيكون  . 

 الفصول االعتيادية وحسب الساعات املعتمدة لكل مقرر، وف
ا
 ويجري توزيعها ،للوائح الجامعة املعمول ب اقا

 ملوف
ا
  ويصصع لقاءدة التدريس الفعلية في الفصل الصيفي، قا

ا
 لكل مقرر. مكتبي بواقت ساعتين أسبوعيا

 

 تدريسأفضلية ال(: 10)مادة 
 

 :ما يلييشترط في عضو هيئة التدريس  .أ

 أن يكون من الكادر التدريس ي العامل بنظام الدوام الكامل. .1

 أن يكون قد سبق له تدريس املقرر في الفصول االعتيادية السابقة. .2

ومدير الجامعة بصصوص َمْن سيوكل  عميد الكليةأعاله، فإنه يتم التشاور بين في البند )أ( إذا لم يتوفر ما ورد  .ب

.، ليه تدريس املقرر من ضمن كادر الدوام الجزئيإ
ا
 علث أن ُيصتار من قام بتدريس املقرر مسبقا

 

 التدريس يالكادر آت مكاف (:11مادة )
 

 لهذه الالئحة
ا
 كاآلتي: تبرم عقود خاصة بين الجامعة واألكاديميين العاملين في الفصل الصيفي وفقا



 

 

  5/ 5 2019 ديسمبر   الفصل الصيفي في الجامعة العربية املفتوحةالئحة 

 

 

في  والساعات املكتبيةتكون حدود املكافآت املالية للكادر التدريس ي مقابل القيام بمهام اللقاءات الدراسية  .أ

شعبة كل وذلك عن ، حسب ما ُيعامل به األستاذ غير املتفرغ في الفصل الدراس ي االعتيادي  الفصل الصيفي

 توكل إليه.

 دير الجامعةجوز ملي .ب
ا
 و للحدود املذكورة في الفقرة السابقة )أ(، ، اختيار املكافآت األنسب تبعا

ا
العمل  لظروف وفقا

 هذا الخصوص.في  اململكة العربية السعوديةيتعارض مت قوانين  وبما ال ، الجامعةالسائدة في 

 .  
ُ
 .دارة الجامعيةمشرف علث الفصل الصيفي من اإل لل مستحقات صرفت

 

 الجدول الدراس ي(: 12املادة )
 

 .ن اية الفصل الثاني وذلك قبلباقتراح املقررات الدراسية في الفصل الصيفي،  الكلياتتقوم  .أ

 للمقررات املطروحة.لكادر التدريس ي بتوفير ا الكلياتتقوم  .ب

 .االمتحاناتللمقررات و  الجامعة الجدول ال  ائي مدير يعتمد نائب  . 

 

 التقييم واالجراءات التنظيمية للفصل  :(13املادة )
 

بحسب إجراءات وتعليمات  قاءات الدراسية والساعات املكتبيةلالتدريس ي االلتزام باألوقات املحددة لعلث الكادر  .أ

 إدارة الجامعة.

بق .ب
َّ
ط

ُ
في األمور التي لم تذكر في تلك الالئحة  ولوائحهاالفصل الصيفي أنظمة الجامعة في علث الطلبة املسجلين  ت

 .، الغش والشغب، االنتقال،... (واالمتحانات والواجبات الدراسية ، الحضور والغياب )التقييم

 

 أحكام عامة(: 14مادة )
 

 

لغي هذه الالئحة ما سبقها من لوائح تصع "الفصل الصيفي في الجامعة العربية املفتوحة". .أ
ُ
 ت

 عن تنفيذ األحكام الصادرة بموجب هذه الالئحة. الجامعة مسدول مدير  .ب

 .ئحةال لتي لم يرد ب ا نع في هذه اليبتُّ مجلس الجامعة في الحاالت ا  . 


