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ــل وينبــعــــة للجبيــئــة الملكيــالهي  

 الهيئة الملكية بالجبيل
ـــــــــــةرة داخليـــمذك  

 
 

 
 

 (:شروط عامة) الجبيل الجامعية التحويل بين التخصصات داخل كلية

 

امضاها في لتي أن يتخرج الطالب ضمن المدة الزمنية المسموح بها نظامياً ، حيث تحسب الفترة ا .1

 في التخصص المحول له ضمن هذه المدة الزمينة. سيمضيها رة التيتفالتخصص السابق وال

 

إنهائه المستوى السادس من الخطة الدراسية  ال يحق للطالب التحويل من تخصص إلى آخر بعد .2

 المسجل عليها.

 

 توفر مقعد متاح. .3

 

 .) ملحق أ & ب ( االقسام المعنية ضوابط شروط وتحقيق  .4

 

 
 ان يتم تقديم الطالب ضمن المدة الزمنية المحددة من قبل الكلية. .5

   

 لمدير الكلية أو من يفوضه حق االستثناء في حال وجود مقاعد شاغرة. .6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بين التخصصات داخل الكليةشروط التحويل 
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( ملحق ) أ  
 

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

 (: IDالتصميم الداخلي )  تخصصالتحويل إلى  -1
 (. 4( من  )  2.25ال يقل المعدل التراكمي للطالبة عن ) ن أ 

 .اجتياز المقابلة الشخصية أو أي اختبارات يقرها القسم 

  أن ال يقل متوسط( تقديرات الطالبة في مقررات الرياضيات التي اجتازتها عنC.) 

  دارة األعمال طالباتلال يحق  (. IDالتحويل إلى تخصص )  تخصص اللغة االنجليزية وا 

 

 (: CSالحاسب اآللي )  تخصصالتحويل إلى  -2
 (. 4( من  )  2.25)   ال يقل المعدل التراكمي للطالبة عن ن أ 

  ( أن ال يقل متوسط تقديرات الطالبة في مقررات الرياضيات التي اجتازتها عنC .) 

  دارة األعمال طالباتلال يحق  (. CS)  التحويل إلى تخصص تخصص اللغة االنجليزية وا 

 

 (: BUS  MIS -) وتخصص إدارة األعمالالتحويل إلى تخصص نظم المعلومات اإلدارية  -3
 (. 4( من ) 2.5ال يقل المعدل التراكمي للطالبة عن ) ن أ 

  ( أن ال يقل متوسط تقديرات الطالبة في مقررات الرياضيات التي اجتازتها عنB .) 

  التحويل إلى تخصص  تخصص اللغة االنجليزية طالباتلال يحق(- BUS MIS .) 

 

 (: ENGLاللغة االنجليزية )  تخصصالتحويل إلى  -4
  (. 4( من  )  2.5)   ال يقل المعدل التراكمي للطالبة عن أن 

  اللغة االنجليزيةأن ال يقل متوسط تقديرات الطالبة في مقررات ( التي اجتازتها عن C+.) 
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 ملحق )ب(

 فرع الطالب: –ضوابط ومعايير التحويل بين التخصصات بكلية الجبيل الجامعية  - ب

 

 ME إلى تخصص BUSو  MISالتحويل من تخصص  -1

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

  ( أن ال يقل متوسط تقديرات الطالب في مقررات الرياضيات التي اجتازها عنB+ .) 

  التحويلمن القسم األدبي الثانوية العامة  الحاصلين على شهادةلطالب لاليحق. 

 :ME- إلى تخصص CS-CEمن تخصصات التحويل  -2

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

  ( أن ال يقل متوسط تقديرات الطالب في مقررات الرياضيات التي اجتازها عنC+ .) 

 CE- CSإلى تخصصات    MEمن تخصصالتحويل  -3

 .ال يوجد أي شروط 

 CE إلى تخصص  CS بين تخصصيالتحويل  -4

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

 CS إلى تخصص  CE بين تخصصيالتحويل  -5

 .ال يوجد أي شروط 

  CS – CEإلى تخصصات    MIS – BUSالتحويل من تخصص  -6

 ( 4( من ) 2.5أن ال يقل المعدل التراكمي عن.) 
  ( أن ال يقل متوسط تقديرات الطالب في مقررات الرياضيات عنB.) 
 .اليحق للطالب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من القسم األدبي التحويل 

 

 :MISالتحويل إلى تخصص  -7

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

  ( أن ال يقل متوسط تقديرات الطالب في مقررات الرياضيات عنC+ .) 

  الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من القسم األدبي التحويللطالب لاليحق. 

 (: BUSإدارة األعمال)  تخصصالتحويل إلي  -8

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

 أن ال يقل متوسط تقديرات الطالب في م ( قررات الرياضيات عنC .) 


