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 شروط التحويل بين التخصصات داخل الكلية

 

 :خصصات داخل كلية الجبيل الجامعيةلتحويل بين التلعامة شروط 

 

مضاها في التخصص السابق أ، حيث تحسب الفترة التي ادة الزمنية املسموح بها نظامي  أن يتخرج الطالب ضمن امل .1

 .الزمنيةوالفترة التي سيمضيها في التخصص املحول له ضمن هذه املدة 

 .سجل عليهاال يحق للطالب التحويل من تخصص إلى آخر بعد إنهائه املستوى السادس من الخطة الدراسية امل .2

 .توفر مقعد متاح .3

  (.قسام املعنية ) ملحق أ & ب ضوابط األتحقيق شروط و  .4

 .ن يتم تقديم الطلب ضمن املدة الزمنية املحددة من قبل الكليةأ .5

 و من يفوضه حق االستثناء في حال وجود مقاعد شاغرة.أملدير الكلية  .6
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 ( ملحق ) أ

 فرع الطالبات: –كلية الجبيل الجامعية ضوابط ومعايير التحويل بين التخصصات ب -أ

 (: IDالتصميم الداخلي )  تخصصالتحويل إلى  -1

 (. 4( من  )  2.50ال يقل املعدل التراكمي للطالبة عن ) ن أ 

 اجتياز املقابلة الشخصية أو أي اختبارات يقرها القسم. 

 تمت دراسته  رياضيات مقرر آخر الطالبة في  أن ال يقل  تقدير ( عنC+.) 

  دبيالحاصالت على شهادة الثانوية العامة من القسم ال اللغة االنجليزية و  تخصص طالباتلال يحق 

 (. IDالتحويل إلى تخصص ) 

 

 (: CSالحاسب اآللي )  تخصصالتحويل إلى  -2

 (. 4( من  )  2.25)   عن ال يقل املعدل التراكمي للطالبة ن أ 

 تمت دراسته رياضياتمقرر  خرآ الطالبة في قل  تقديرأن ال ي  ( عنC .) 

  بيدلحاصالت على شهادة الثانوية العامة من القسم ال او نجليزية اللغة ال  تخصص طالباتلال يحق 

 (. CS)  التحويل إلى تخصص

 

 (: BUS - ACCT  MIS -  ) واملحاسبةعمال أل دارة اإو  اإلدارية التحويل إلى تخصص نظم املعلومات -3

 (. 4( من ) 2.5ال يقل املعدل التراكمي للطالبة عن ) ن أ 

 ستهادر  تمت رياضياتمقرر  آخر الطالبة في تقدير أن ال يقل  ( عنB .) 

  ى هذه التخصصات.التحويل إل جليزيةنتخصص اللغة ال  طالباتلال يحق 

 

 (: ENGL)  نجليزيةاللغة اإل  تخصصالتحويل إلى  -4

  (. 4( من  )  2.5)  ال يقل املعدل التراكمي للطالبة عنأن 

 تمت دراسته جليزيةنإلغة  مقرر  آخر تقدير الطالبة في ال يقل أن ( عنC+.) 

 

 (: HRM)  دارة املوارد البشرية إ تخصصالتحويل إلى  -5

  (. 4( من  )  2.5) ال يقل املعدل التراكمي للطالبة عن أن 

 إلى تخصص إنجليزية التحويل اللغة ال  ال يحق لطالبات ( دارة املوارد البشريةHRM ). 
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 ملحق ) ب (

 :بل فرع الط –كلية الجبيل الجامعية ضوابط ومعايير التحويل بين التخصصات ب -ب

 :( ME)  إلى تخصص(  ACCT MIS - - LSCM - BUS)  التحويل من تخصص -1

 (.4( من )3ال يقل املعدل التراكمي للطالب عن )ن أ 

  تمت دراسته مقرر رياضياتآخر  في الطالب تقديريقل أن ال  ( عنB+ .) 

 

 :( ME ) إلى تخصص(  CS - CE ) من تخصصالتحويل  -2

 (.4( من )3)عن ال يقل املعدل التراكمي للطالب ن أ 

 عن  تمت دراسته رياضيات مقرر  في آخرتقدير الطالب  أن ال يقل (C+ ). 

 

 (: LSCM -  MIS – BUS – ACCT – CS – CE ) إلى تخصص(    ME) من تخصصالتحويل  -3

 .ال يوجد أي شروط 

 

 :(  LSCM - MIS – BUS – ACCT - CS  )لى تخصصإ ( CE ) من تخصصالتحويل  -4

 .ال يوجد أي شروط 

 

 (:CE  ) تخصصلى إ ( CS )من تخصصالتحويل  -5

 (.4( من )2.5التراكمي للطالب عن )ال يقل املعدل ن أ 

 

 (:  CE) إلى تخصص(  ACCT-- MIS – BUS   LSCM ) التحويل من تخصص -6

 (.4( من ) 2.5ن ال يقل املعدل التراكمي عن )أ 

  عن  تمت دراسته رياضيات مقرر  في آخر الطالب تقديريقل أن ال (B.) 

 

 (:  CS ) إلى تخصص(     ACCT- LSCM -MIS – BUS ) التحويل من تخصص -7

 ( 4( من ) 2.5أن ال يقل املعدل التراكمي عن.) 

 ن ع تمت دراستهرياضيات  مقرر  آخرتقدير الطالب في  أن ال يقل (C.) 

 

  (: MIS ) إلى تخصص(   ACCT – LSCM - BUS – CS  ) من تخصص التحويل -8

 (.4( من )2.5ال يقل املعدل التراكمي للطالب عن )ن أ 

  عن  تمت دراسته رياضيات مقرر  آخر في الطالب تقديرأن ال يقل (C+ .) 
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 (:  BUS  ) لى تخصصإ ( CS-  LSCM –MIS – ACCT   ) من تخصصالتحويل  -9

 (.4( من ) 2تراكمي عن )ن ال يقل معدل الطالب الأ 

  عن  تمت دراسته رياضيات مقرر  آخر في الطالب تقديريقل أن ال (C .) 

 

 :(  ACCT  ) تخصص إلى (   BUS – LSCM - MIS – CS ) من تخصص التحويل -10

 (. 4( من )  2.5 ن ال يقل معدل الطالب التراكمي عن )أ 

 تمت دراسته رياضيات مقرر  آخر في الطالب تقدير أن ال يقل  ( عنC .) 

 

 (: LSCM  ) لى تخصصإ( CS-  BUS –MIS – ACCT   ) من تخصصويل التح -11

 (.4( من ) 2ن ال يقل معدل الطالب التراكمي عن )أ 

  تمت دراسته رياضياتمقرر  آخر في الطالب تقديريقل أن ال  ( عنC .) 

 

 

 

 


