ى
األخرى
ة
التعليمية
ت
مؤسسات
المحوليين من الم
ة
بالطلبة
صة
المعاييير الخاص
ّ
في ذلك السياسة التالية:
خرى ،وتتبع ي
من مؤسسات التععليم العالي األخ
جامعة بيت لحم طلباات التحويل ن
ة
تقبل
-١
ب أن
ل ،وااللتزام بممعايير القبول باللنسبة للطبلة الممتفرغين ،إضاففة إلى ذلك يجب
تقديم طلب من قبل الطالب المحول
م
( %٧٠أ و أعلى في جامعته.
حصل على معددل تراكمي ال ييقل عن )) (Cأو  ٢:٠٠أو ٧
الطالب المحول قد ح
يكون لب
بيت لحم.
 -٢أن تككون المساقات االتي يتم تحويلھھا تعادل للمساقاات التي تدرّس في جامعة ت
 (%٧٠أو أعلى .وال يمكن تحويل
صول فيھا على عالمة ) )(Cأأو  ٢:٠٠أو ٧
المساقات التي تم الحص
ت
 -٣يقبل تحويل
 ٢:٠٠أو .%٧٠
المعدل التراكمي فيه أقل من  Cأو ٠
ل
عالمات يكون
ت
من كشف
مساقات ن
 ٣٠ساعة( معتتمدة قابلة للتحوويل ،بدون
لديھم على األقل )٠
س ،والذين ھم
حولين إلى برناممج البكالوريوس
 -٤يتم قببول الطلبة المح
ذلك ،تستطيع
ضافة إلى ،
يطلب منھم التقدم الممتحان تحديد الممستوى في اللغغة االنجليزية .إض
امتحان قبول .ورغم ذلك ييمكن أن ب
التقدم المتحان.
م
من الطالب
ل ،أن تطلب ن
ختلفة في الجامععة قبل قبول الممساقات للتحويل
الدوائر المخ
ساعة معتمدة ،الجلوس المتحاان القبول ،وإذا تم
البكالوريوس بأقل من  ٣٠س
س
حويل إلى برناممج
يجب على طلبة التح
ب
-٥
خالل الفصل األ
لساعات المعتمددة التي انھوھا ففي المؤسسات السابقة وذلك خ
قبولھم ،يمككن النظر في الس
ألول إللتحاقھم ففي
ط. .
الجامعة فقط
المساقات التي يتم قبوللھا ليست قابلة لللتحويل.
ت
عالمات
 -٦إن ع
جة
للطالب المقبول لدرج
ب
لحم ) (٦٠ساعة ممعتمدة محولة ككح ٍد أقصى إلتممام مستلزمات التخرج
 -٧تقبل جامعة بيت م
س .مع امكانية تحويل  %٥٠ففي أقصى حد ممن المساقات الممطلوبة في التخ
البكالوريوس
خصص.
 -٨ال تقببل جامعة بيت لحم تحويل الس
ساعات المعتمدة من مؤسسات االتعليم العالي اللمفتوح.
حصل على شھاادة الدبلوم
جتمع ،ما لم يكوون الطالب قد ح
ساعات المعتمدة من كليات المج
 -٩ال تقببل جامعة بيت لحم تحويل الس
سياسة "التجسيرر" المقرة من ووزارة التربية والتعليم
المنصوص عليھا في س
ص
شروط
واجتاز االممتحان الشامل ووحقق جميع الش
التحويل اللذين ورد ذككرھم اعاله.
ل
مثل طلبة
مثل ھذه الحالة ل
ويعامل الطلبة في ل
ل
سطينية.
العالي الفلس
ق
ل ،ويرفق بھذه الرسالة
سالة تحويل إلى مكتب التسجيل
الطالب المحول برس
ب
يتقدم
الوثائق التالية:
.أ .عالمات شھاددة الدراسة الثانووية العامة )التووجيھي( مصدق
ق.
.
العالي.
وزارة التعليم
ة
صدق من
ب .كشف عالماات رسمي من المؤسسة التي ددرس فيھا ومص
ب
سة السابقة.
سھا في المؤسس
ساقات التي درس
ت .وصف للمس
ت

