رشوط التحويل إىل كليات ومعاهد الهيئة الملكية بالجبيل

 .1أن تكون الدراسة ف جهة تعليمية ر
معتف بها.
ي
ً
مفصوال من الكلية أو الجامعة المحول منها ألسباب تأديبية.
 .2أن ال يكون الطالب
ه اللغة االنجلتية.
 .3أن تكون لغة الدراسة يف الكلية أو الجامعة المحول منها ي
ر
ر
الت سيلتحق بها
 .4ال يمكن معادلة أكت من  % 40كحد أقىص من متطلبات الخطة الدراسية ي
الطالب للتخرج و الحصول عىل الدرجة العلمية من الكلية/المعهد.
 .5اليقبل التحويل لمن لم يتجاوز السنة التحضتية يف الجامعة  /الكلية السابقة.
 .6إكمال  12ساعة عىل األقل يف التخصص يف الجامعة /الكلية السابقة.
 .7يحق للكلية  /المعهد إخضاع الطالب ألي اختبارات أخرى يقرها القسم أو مجلس الكلية  /المعهد.
ر
ر
اكم يف التخصص يف
 .8يشتط يف التحويل اىل برنامج بكالوريوس الجامعية :أال يقل معدل الطالب الت ي
الجهة المحول منها عن )2.00 ( :من (  )4.00أو ( ) 2.75من ( .)5.00
ر
ر
اكم
 .9يشتط يف التحويل اىل برنامج الشهادة الجامعية المتوسطة او الدبلوم  :أال يقل معدل الطالب الت ي
يف التخصص يف الجهة المحول منها عن (  )2.00من (  )4.00أو ( ) 2.75من ( .)5.00
ر
الت كان عليها الطالب يف جامعته/كليته
.10يكون التحويل اىل درجة علمية مساوية أو أقل من الدرجة ي
السابقة.
وىل أمر الطالبة من سكان مدينة الجبيل (خاص بالطالبات).
 .11أن يكون ي
ً
منقطعا عن الدراسة ر
ألكت من فصلي دراسيي.
 .12أن ال يكون الطالب
 .13يخضع الطالب لضوابط االلتحاق بالتخصص حسب مسار شهادة الثانوية العامة.
 .14أن يكون طلب التحويل ضمن ر
الفتة الزمنية المحددة للتحويل.
 .15توفر مقعد متاح.
 .16إذا كان لدى الطالب ر
أكت من سجل أكاديم من جهات تعليمية مختلفة فيتم دراسة طلبه ً
بناء عىل
ي
ر
اكم آلخر جهة تعليمية التحق بها مع إمكانية معادلة المواد من كل السجالت األكاديمية
المعدل الت ي
بحسب ضوابط ر
وشوط المعادالت.
الطت مع مراعاة الفحوصات الخاصة لبعض التخصصات.
 .17اجتياز الكشف
ي

متطلبات التحويل :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

أكاديم حديث مختوم ومصدق.
سجل
ي
ر
الت درسها الطالب واجتازها بنجاح يف آخر جهة تعليمية التحق بها بتقدير
وصف للمقرارت ي
(جيد ) فأ ر
كت.
صورة لشهادة الثانوية العامة.
صورة للهوية الوطنية.
صورة شخصية مقاس .6*4
وىل األمر يف الجبيل وأي مستندات أخرى يتم طلبها بخصوص ذلك (خاص
إثبات سكن ي
بالطالبات).
والتحصيىل.
نتيجة اختبار القدرات
ي

