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 :مدير تحويل االعتماد
 :تصف هذه السياسة متطلبات واجراءات التعامل مع الطلبات الخاصة بتحويل االعتماد
الخارجي إلى جامعة .University of the People

الهدف
تهدف هذه السياسة الى ضمان عملية تقديم طلب تحويل االعتماد صحيحة  ,بحيث تمكن الجامعة من تحقيق
مهمتها  ،وان تفي بمعايير وكاالت االعتماد  ،وتدعم هدف توفير الوصول الشامل للطالب المؤهلين  ،وتضمن
أن جامعة  University of the Peopleتقبل الطالب ذوي الكفاءة العالية  ,الذين لديهم القدرة على إكمال
دراستهم بنجاح في جامعة. University of the People
بيان السياسة
تلتزم جامعة  University of the Peopleبالتأكد من أن كل رصيد تم تحويله إلى مقرراتها الدراسية وبرامجها يتم تقييمه
بشكل فردي  ،دون تحيز .يتم النظر إلى كل مقرر دراسي أثناء عملية التقييم  ،بشكل فردي باستخدام جميع المعلومات المتاحة
لجامعة . University of the Peopleو يتضمن هذا وصف المقرر ونتائج االختبار (إن وجدت) وأي معلومات إضافية يتم
اعطائها أثناء عملية التقديم.
ال تقوم جامعة  University of the Peopleبتميز على أي أساس كان  .وهي ملتزمة بتكافؤ الفرص .نعتقد أن وجود مجموعة
متنوعة من الطالب يعتبر امرا مهما من منظور تعليمي واجتماعي ويعزز التجربة التعليمية للجميع .و تحقيقا لهذه الغاية  ،قد
تقبل جامعة  University of the Peopleاالعتمادات المنقولة من مؤسسات الواليات المتحدة االمريكية المعتمدة والمؤسسات
المعتمدة الغير أمريكية.
معايير النظر في تحويل االعتماد
قد تمنح جامعة % 50 University of the Peopleمن االعتمادات المطلوبة لبرنامج درجة البكالوريوس ( ومن الممكن إجراء
استثناءات في حاالت خاصة بحد أقصى  75في المائة) وحد أقصى  50في المائة لبرنامج درجة الدراسات العليا .وبالتالي  ،لن
تطبق جامعة  University of the Peopleما ال يزيد عن  45ساعة معتمدة لتحويل درجة البكالوريوس  ،وال يزيد عن 90
ساعة معتمدة إلكمال درجة البكالوريوس  .وبما ال يزيد عن  18ساعة معتمدة إلكمال درجة الماجستير .يرجى مالحظة أن
األرصدة التي يتم تحصيلها على المستوى الجامعي ال يمكن تحويلها إلى برامج جامعة University of the Peopleللخريجين.
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ستقوم جامعة  University of the Peopleبتقييم المقررات الدراسية لألفراد الذين قدموا طلبًا كامالً للدراسة في جامعة
 ، University of the Peopleبما في ذلك الطالب المسجلين.
 .1االعتمادات التي اخذتها الجامعة في االعتبار من اجل تحويلها هي:
 )aالمقررات الدراسية من جامعات أمريكية معتمدة – يتطلب اعتماد المقررات الجامعية نسخة رسمية تتضمن
المقررات الدراسة التي سيتم النظر فيها.
 )bالمقررات الدراسية من جامعات خارج الواليات المتحدة – يتطلب اعتماد المقررات الدراسية من جامعات
خارج الواليات المتحدة مراجعة من قبل خدمة تقييم أجنبية معترف بها  .و يجب أن يكون هذا التقييم على
مستوى المقرر الدراسي  ،وليس على مستوى النص  ،وهذا من أجل توفير معلومات كافية لنا لتقييم كل
مقرر دراسي منفرد من اجل النقل.
 )cاالعتماد غير الجماعي:
• اعتماد مقررات  -APيتطلب تقديم سجل نتائج االختبار
• اعتماد المجلس االمريكي للتعليم  -ACE CREDITيتطلب تقديم سجل عالمات ACE
CREDIT
• اعتماد مقررات  IBالبكالوريا الدولية  -يتطلب تقديم سجل نتائج االختبار
 .2ستنظر جامعة  University of the Peopleفي تحويل االعتماد في الحاالت التالية  ،ويكون قبول تحويل االعتماد
وفقًا لتقدير الجامعة وحدها:
 .aإذا كان تحويل االعتماد من :
• مؤسسة معتمدة من قبل إحدى وكاالت االعتماد ,بحيث تكون وكالة االعتماد معترف بها من قبل مجلس
اعتماد التعليم العالي  CHEAأو
• مؤسسة غير أمريكية معتمدة ,حيث تتم مراجعتها من قبل خدمة تقييم أجنبية معتمدة  ،وهي عضو في
 NACESالرابطة الوطنية لخدمات تقييم االعتمادات (  )http://www.naces.org/او عضو في
AICEالشهادة الدولية المتقدمة للتعليم ( . )http://aice-eval.org/members/
• االعتماد غير الجماعي:
 oيجب تقييم تجارب التعلم غير الجماعية والموصى بها للحصول على اعتماد الكلية من قبل
المجلس األمريكي للتعليم (–  ACEخدمة توصية اعتماد الكلية  ، ) CREDITمركز التعلم
مدى الحياة.
 .bيجب أن تكون درجة كل مقرر دراسي مرجح للتحويل هي ( مقبول )  Cأو أعلى .و بمجرد التعرف على
المقرر الدراسي  ،يتم تحويله فقط كاعتمادات مكتسبة بدون تقدير  ،وبالتالي ال تؤثر على المعدل التراكمي للطالب.
 .cستنظر جامعة  University of the Peopleفي قبول اعتماد التحويل للمقرر الدراسي في أي حالة يكون فيها
محتوى المقرر معادالً لمحتوى إحدى مقررات جامعة University of the Peopleأو في الحاالت التي من
الممكن استخدام المقرر فيها للحصول على اعتماد اختياري في برنامج شهادة جامعة University of the
.People
 .dسيتم النظر في مقررات  APلتحويل االعتماد  ,إذا حصل مقدم الطلب او الطالب على درجة ثالثة أو أعلى في
اختبار .AP
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 .eلن تقبل جامعة University of the Peopleاالعتمادات االصالحية أو االعتمادات التجريبية أو وحدات
التعليم المستمر.
 .fستقبل جامعة  University of the Peopleاالعتمادات التحويلية لمقررات جامعة University of the
 Peopleمع امتحانات خاضعة للمراقبة  .ويجب على الطالب إكمال المقررات الدراسية المتبقية كما هو مطلوب
في الكتالوج خالل ذلك الوقت.
متطلبات التقييم
 .1تعبئة نموذ ًجا عبر اإلنترنت وتحديد المقررات الدراسية التي يرغبون في تقييمها لتحويل االعتماد .
 .2تقديم دليل انهاء المقرر الدراسي  .و يمكن تلبية هذا الشرط من خالل تقديم ما يلي :
 .aللمؤسسات األمريكية :سجل العالمات الرسمي أو نسخة عنه.
 .bبالنسبة للمؤسسات غير األمريكية :سجل العالمات و نموذج تقييم من خدمة تقييم أجنبية معترف بها  ،و يجب
تقديم مرفق المستندات المكتوبة باللغة غير اإلنجليزية مع ترجمة من خدمة التقييم األجنبية.
يتم تعريف بيانات االعتماد األجنبية على أنها بيانات صادرة عن مؤسسة غير موجودة في الواليات
.i
المتحدة أو أقاليمها و انها غير معتمدة من قبل وكالة اعتماد أمريكية معترف بها بموجب مجلس اعتماد
التعليم العالي .CHEA
عند التقدم بطلب لتحويل االعتمادات األجنبية  ،يجب عليك تقديم تقييم على مستوى المقرر الدراسي
.ii
(والترجمة اإلنجليزية  ،حسب االقتضاء) .سيؤدي هذا النوع من التقييم إلى تحويل معلومات المقرر
الدراسي إلى نظام الدرجات االعتماد في الواليات المتحدة و كذلك إثبات االعتماد في بلد االصل  .هذه
المعلومات ضرورية لنا لتقييم أوراق االعتماد األجنبية .إذ إن التقييم على مستوى النص غير كاف لتحويل
االعتماد .
 .cلالعتماد غير الجماعي :سجل عالمات  ACE CREDITأو نتائج اختبار AP
• لطلب سجل عالمات  ، ACE CREDITاتصل بخدمة ،ACE Transcript Service
المجلس االمريكي للتعليم  , One Dupont Circleالعاصمة واشنطون ، 200361193
اإللكتروني:
البريد
-(866)205-6267
،202-939-9434
(هاتف:
, .credit@ace.nche.eduيمكن للطالب أيضًا الوصول إلى نظام سجل الالمات عبر
اإلنترنت الخاص بـ .ACE
• يجب أن تكون تجربة التعلم غير الجماعي قد اكتملت بنجاح خالل فترة االعتماد التي أوصى
بها  .ACE CREDITعندما تقرر المؤسسات إنهاء المشاركة في البرنامج  ،تصبح الشركة
"غير فعالة " .ويتم إعطاء توصيات المقرر الدراسي عند حلول تاريخ االنتهاء ويتم "إسقاط"
الشركة من الدليل أو منشور الدليل الذي سيصدر تاليا  .يحق لجامعة University of the
 Peopleقبول التوصيات غير الفاعلة شريطة أن تكون مدرجة في مواقع .ACE CREDITو
يتم نشر توصيات اعتماد  ACEعبر اإلنترنت على الموقع االلكتروني ,
www2.acenet.edu/credit/?fuseaction=browse.main.
 .3أكمال عملية قبول برنامج الدرجة الكاملة:
 .aأكمل المقررات الدراسية التاسيسية في جامعة University of the Peopleبنجاح وفقا لسياسة قبول الجامعة.
 .bقدم دليالً على إتمام شهادة الثانوية العامة  /استكمال درجة البكالوريوس بنجاح وفقًا لسياسة القبول بالجامعة.
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مراجعة الوثائق
يمكن مراجعة أي مستند يرسله مقدم الطلب لدعم طلبه من قبل المؤسسات ذات الصلة  ،بما في ذلك المؤسسة التي
تصدر الوثائق  ,او من قبل خدمة تقييم أجنبية معترف بها تستخدمها الجامعة لتأكيد مقارنة الشهادة  .بعض موفري
تقييمات االعتماد الموثوقين هم خدمات التعليم العالمية ( ، ) WES - www.wes.orgو خدمات االعتمادات
األجنبية األمريكية ( )FCSA - http://foreigncredentials.org/والمؤسسة الدولية لبحوث التعليم ( IERF
 .)- http: // www .ierf.org/يسمح للجامعة أيضًا بقبول التقييمات من مصادر أخرى ذات مصداقية وفقًا لتقدير
لجنة القبول .للحصول على قائمة كاملة بمزودي الخدمة الموثوقين  ،راجع قائمة أعضاء الرابطة الوطنية لخدمات
تقييم االعتمادات  NACESعلى الموقع االلكتروني ( )http://www.naces.org/أو أعضاء الشهادة الدولية
المتقدمة للتعليم  AICEعلى الموقع االلكتروني ( . )http://aice-eval.org/members/و يجب تقييم أي سجل
عالمات من خارج الواليات المتحدة من قبل أحد مزودي الخدمة  ،ويجب كذلك تحميل التقييم على مستوى المقرر
الدراسي  course- levelإلى نموذج طلب اعتماد التحويل المقدم على بوابتنا عبر اإلنترنت  ،قبل أن يتم تقييم
طلبات اعتماد التحويل.
تصبح جميع المستندات التي تم تقديمها إلى جامعة  University of the Peopleملكية دائمة للجامعة ولن يتم
إعادتها .
اتخاذ القرار
تقبل جامعة  University of the Peopleالطلبات المقدمة إلى الجامعة خمس مرات في السنة  ،ويمكن للطالب المحتملين
التقدم بطلب للحصول على تحويل اعتماد في اي من هذه المرات الخمس  .لكي يتم قبول طلب تحويل االعتماد كطلب مكتمل
 ،يجب أن يتم استالم الطلب عبر اإلنترنت  ،بما في ذلك جميع المواد والمستندات المطلوبة  ،من قبل مكتب تحويل االعتماد قبل
انتهاء تاريخ القبول ذات الصلة.
تتم مراجعة كل طلب من قبل مكتب تحويل االعتماد  ،وهو المسؤول عن تقييم المقررات الدراسية و مقارنتها ببرنامج شهادة
جامعة  .University of the Peopleو يتم قبول االعتمادات وفقًا لتقدير الجامعة وحدها  ،ويتم اتخاذ القرارات بناء على كل
مقرر دراسي على حدة  .تعلن جامعة  University of the Peopleعن قبولها وقرارات اعتماد التحويل غير الرسمية من
خالل إشعار يوم القبول.
تعمل جامعة  University of the Peopleبناء على نظام اعتماد ساعة الفصل الدراسي  ،وعند تقييم المقررات الدراسية التي
يتم إجراؤها بموجب نظام ربع ساعة  ،سوف يضاعف االعتمادات لنظام ربع ساعة بمقدار  .0.667فمثال:
 .aستعادل االعتمادات التي تبلغ ثالثة أرباع ساعة اعتمادات  2ساعة فصلية في جامعة University of the People
 .bو سوف تعادل  4.5ارباع ساعة اعتمادات ثالث ساعات فصلية في جامعة University of the People
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الجدول الزمني والرسوم
لمقدمي الطلب
.a
.b
.c
.d

.e

.f

يجب على المتقدمين تعبئة طلب االلتحاق بالجامعة والطلب تحويل االعتماد عبر االنترنت  ،وارفاق جميع الشهادات
والوثائق المطلوبة  ،قبل انتهاء الموعد النهائي للتقديم.
سيقوم مكتب تحويل االعتماد بتقييم طلبات تحويل االعتماد وإرسال القرار إلى مقدم الطلب.
يجب على المتقدمين دفع رسوم معالجة الطلب (وفقًا لسياسة القبول في الجامعة)
يجب على المتقدمين الذين لديهم مقررات دراسية معتمدة للنقل أن يدفعوا رسوم التقييم قبل يوم من اإلشعار النهائي ليوم
القبول .يرجى مالحظة أن رسوم تقييم تحويل االعتماد قابلة لالسترداد حتى تتم الموافقة على المقررات الدراسية بشكل
رسمي (و يتم تحويلها إلى سجل عالمات الطالب بمجرد إكمال الطالب لدرجة مقرر دراسي واحدة على األقل في
جامعة .) University of the People
سيتم افتراض أن المتقدمين الذين فشلوا في دفع رسوم التقييم في غضون اإلطار الزمني المطلوب قد رفضوا عرض
التحويل االعتعماد و بالتالي سيتم إغالق طلب تحويل االعتماد  .و سيحتاجون بعد ذلك إلى إكمال اسس جامعة
 University of the Peopleوسيكون لديهم خيار التقدم بطلب لتحويل االعتماد مرة أخرى كطالب (انظر الطريقة
أدناه).
يجب على المتقدمين الذين دفعوا بحلول الموعد النهائي أن يكملوا بنجاح دورة تاسيسية واحدة  ، UNIV 1001 ،لكي
يصبحوا طالبا يسعون للحصول على شهادة علمية.

لطالب الملتحقين
 .aيجب على الطالب تعبئة وتقديم طلب لتحويل االعتماد عبر االنترنت  ،و ارفاق جميع الشهادات والوثائق المطلوبة.
 .bستتم الموافقة على االعتمادات رسميًا وإدراجها في سجل عالمات الطالب بمجرد أن يكمل الطالب مقرر دراسي واحدة
دوالرا لكل
على األقل كطالب جامعي في جامعة  University of the Peopleوفقط بعد دفع رسوم تقييم بقيمة 17
ً
مقرر دراسي مقبول .
 .cيجب دفع رسوم التقييم قبل بدء فترة التسجيل للدورة القادمة .يرجى مالحظة أن رسوم تقييم االعتماد قابلة لالسترداد
حتى تتم الموافقة على المقررات الدراسية رسميًا (وحتى يتم تحويلها إلى سجل عالمات الطالب بمجرد إكمال الطالب
لدرجة مقرر دراسي واحد على األقل في جامعة )University of the People
 .dيُفترض أن الطالب الذين فشلوا في دفع رسوم التقييم في غضون اإلطار الزمني المطلوب كما هو موضح في النقطة
 Cأعاله  ،قد رفضوا عرض التحويل االعتماد و بالتالي سيتم إغالق طلب تحويل االعتماد الخاص بهم.
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الطلبات التي تم اغالقها
لن تقدم الجامعة سببًا الى مقدم الطلب بخصوص عدم قبول طلب تحويل االعتماد إلى الجامعة.
يسمح للجامعة وفقا لتقديراتها  ,إعادة مراجعة طلبات االعتمادات المرفوضة للطالب الذين يرغبون في استئناف قرار تحويل
االعتماد عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى مكتب تحويل االعتماد على البريد االلكتروني
Transfer.Credit@uopeople.edu.
تحتفظ الجامعة بجميع الوثائق بعد تقديمها ؛ لذلك ال حاجة إلعادة تقديم الوثائق ما لم يكن هناك تغيير في متطلبات تحويل اعتماد
الجامعة .و ستقوم الجامعة بإعادة مراجعة المقررات لمرة واحدة فقط.
سيتم رفض قبول اي طالب في حال وجد أنه قام بسرقة أو تزييف أي جزء من طلبه .و إن تم اكتشاف وجود اي وثائق او
بيانات مضللة سيكون سببا ً للرفض التلقائي ألي طلب.و أنه في حال اكتشاف اي وثائق مضللة بعد قبول مقدم الطلب
سيكون سببا ً للطرد التلقائي والفوري من الجامعة.
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