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 الجامعة العربية األمريكية 
 

 الطلبة تعليمات تبادل
 

 لواأل الباب 
 تعريفات

 
للطلبة المشتركين في برامج التبادل  مخصصة وهي تعليمات" تعليمات تبادل الطلبة" التعليمات هسمى هذت (: 1المادة )

طلبة بمختلف ال، وتنطبق على والوافدين الى الجامعة من مؤسسات أكاديمية شريكة الطالبي من الجامعة
 .الجامعةمن مجلس  امن تاريخ إقراره اويعمل به مستوياتهم )بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه(

 
دلت  إذايكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه اال  (: 2المادة )

 القرينة على خالف ذلك. 
 

  .الجامعة العربية األمريكية الجامعة: 
 .رئيس الجامعة الرئيس: 
 .في الجامعة التي ينتمي إليها الطالبعميد الكلية  العميد: 

  عمداء الجامعة.مجلس  مجلس العمداء:
 الطالب المنتظم في دراسته األكاديمية في الجامعة. الطالب: 

 .اتفاقية نافذةالمؤسسة االكاديمية الشريكة مع الجامعة بموجب  مؤسسة اكاديمية شريكة:
 .للدراسة في الجامعة المؤسسات االكاديمية الشريكةمن  القادم الطالب الطالب الوافد: 
 الطلبة للدراسة في المؤسسات االكاديمية الشريكة بموجب اتفاقية نافذة. التحاق تبادل الطلبة: 

 
 الباب الثاني

 (Outgoing student) الشريكة مؤسسات األكاديميةالملتحق للدراسة بإحدى الالطالب 
  
 :الشروط (:4لمادة )ا

 طالبي.التبادل الالمشاركة ببرامج بويرغب  جامعةالفي  منتظماأن يكون الطالب  .1
 يكون الطالب قد حصل على إنذار سلوكي فأعلى خالل فترة دراسته. أال .2
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معتمدة لطلبة البكالوريوس،  ساعة 30 بنجاح من خطته األكاديمية أن يكون الطالب قد أنهى .3
 .لطلبة الدراسات العليا كحد أدنى معتمدة اتساع 6

 .الدراسات العليا لطلبة 3.00لطلبة البكالوريوس و 2.50التراكمي عن أال يقل معدل الطالب  .4
  عميد كليته.رئيس قسمه و ان يحصل الطالب على موافقة  .5
 مؤسسة األكاديميةبالتسجيل بالفصل الدراسي وبالمواد التي ستكافأ له من ال الطالبيقوم أن  .6

قبل  لمستحقةتسجيل الفصل الدراسي فقط دون رسوم الساعات الدراسية ارسوم دفع و  المستضيفة
 .سفره

لمكتب نائب ويسلمها  قبل سفره( Learning Agreement) التعلم اتفاقية أن يوقع الطالب .7
، والتي تحتوي على المساقات التي بعد توقيعها من الجهات المعنية الرئيس للتخطيط والجودة

اقات في المضيفة وما يعادلها من مس مؤسسة األكاديميةالدراستها في تمت الموافقة على 
 .جامعةال

 .موافقة ولي امر الطالب على السفر وااللتحاق بالبرنامجان يتم الحصول على  .8

 .يندراسي ينال يسمح للطالب أن يدرس في الجامعة المستضيفة أكثر من فصل .9
 
 :احتساب المساقات (:5لمادة )ا

 الجامعة. المدة القصوى للدراسة خارجمن  المستضيفةالجامعة تحتسب مدة دراسة الطالب في  .1
الجامعة المستضيفة بشرط ان يتوافق محتوى المساق وفق بما يقابله في المساق  يجب ان يكافأ .2

 .قرار عميد الكلية المعنية
جامعة مباشرة ال، يتم إرسال كشف العالمات إلى المستضيفةالعتماد نتائج الطالب من الجامعة  .3

 الجامعة المستضيفة،كشف عالمات ورقي من الطالب من جهة اإلصدار، وفي حال إحضار 
 يكون مصدقًا حسب اأُلصول. يجب أن

الحد األقصى لعدد الساعات  ويكون  ،ساقات الواردة في اتفاقية التعلميتم احتساب جميع الم .4
 9وساعة معتمدة في الفصل الدراسي الواحد لطلبة البكالوريوس  19 المحتسبة للطالب هي

  .االبتعاثطيلة فترة  والدكتوراه  معتمدة لطلبة الماجستير ساعات
للطالب إذا انتهى الفصل الدراسي في الجامعة العربية األمريكية ( I)غير مكتمل ترصد عالمة  .5

 في الجامعة المستضيفة.الطالب  كشف عالمات وصول الى حين
يتم معادلة المساقات التي درسها الطالب أثناء التبادل ونجح بها في الجامعة المستضيفة بغض  .6

 الطالب.النظر عن العالمة التي حصل عليها 
نصف  أقل من هو واالنتقال الحد األعلى لعدد الساعات الممكن احتسابها للطالب من التبادل .7

 .ساعات للدراسات العليا 9للبكالوريوس وال يزيد عن  عدد ساعات برنامج الطالب
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توضع نجمة في كشف درجات الطالب لتوضيح أن هذا المساق محتسب من التبادل الطالبي  .8
 أنهاها الطالب من التبادل.على المادة التي 

 
 

 الباب الثالث
 (Incoming student) الشريكة المؤسسات االكاديميةمن إحدى  الوافدالطالب 

 
   :الوافدالطالب  شروط (: 6المادة )

 أن يكون الطالب منتظما في الجامعة الشريكة المرسلة للطالب. .1
الواردة في أنظمة شروط المواظبة واالمتحانات والعالمات وأحكام التأديب  الوافدتنطبق على الطالب  .2

 الجامعة وتعليماتها. 
 مه لعمادة القبول والتسجيل.يقدتو  الوافدينتعبئة نموذج خاص بالطلبة  الوافدعلى الطالب  .3
بالتنسيق مع الكليات المعنية وعمادة  الجودةلتخطيط و نائب الرئيس لمكتب يتم دراسة الطلب من قبل  .4

 .القبول والتسجيل
 

   الطلب / الوثائق المطلوبة: تقديم (: 7المادة )
 صورة عن الهوية أو عن جواز السفر.  .1
 صورتان شخصيتان حديثتان. .2
 .المرسلة للطالب ألكاديميةاالمؤسسة إثبات طالب من  .3
 . الوافدنموذج الطالب  .4
 المرسلة للطالب. ألكاديميةاالمؤسسة و اتفاقية التعلم موقعة من الطالب  .5

 
  عامة: أحكام (: 8المادة )

 .الوافد الطالب منيتم استيفاء رسوم الساعات المعتمدة ال الصحي و  تأمينيتم استيفاء رسوم ال .1
 هوية خاصة لهذا الغرض.فرة ويمنح خدمات والتسهيالت الجامعية المتو من جميع ال الوافديستفيد الطالب  .2
وال يزيد عن فصلين  الجامعة في بداية أي فصل من الفصول الدراسيةااللتحاق ب الوافديحق للطالب  .3

 .إعتياديين
صل الطالب الذي يحقق شروط القبول في نهاية كل فصل دراسي على كشف عالمات رسمي يثبت يح .4

 .بعد تقديم براءة الذمة وتقديرهاا وعدد ساعاتها المقررة دراسته للمساقات التي درسه
 


