
 
 

Royal Commission For Jubail & Yanbu          

Royal Commisson in Jubail 

INTER  OFFICE  MEMORANDUM 

ــل وينبــعــــة للجبيــئــة الملكيــالهي  

 الهيئة الملكية بالجبيل
ـــــــــــةرة داخليـــمذك  

 
 

 
 إلى كلية الجبيل الجامعية.التحويل  
 

 روط التحويل للسنة التحضيرية من خارج الكلية:ش . أ

 أن تكون الدراسة في جهة تعليمية معترف بها. .1

أن يكون لدى الطالب نتيجة اختبارات القدرات والتحصيلي وتطبق عليه النسبة الموزونة المطبقة  .2
 على آخر دفعة قبلتها الكلية.

  .ية في الجهة التعليمية المحول منهاوجود سنة تحضير  .3

 (. 2( من  ) 27.2( أو )  4( من  )  2أن ال يقل المعدل التراكمي للطالب عن  )  .4

 من سكان مدينة الجبيل ) خاص بالطالبات (. أن يكون ولي أمر الطالبة .2

 اسيين.ر أن اليكون الطالب منقطعًا عن الدراسة الكثر من فصلين د .6

 واًل ألسباب تأديبية.أن ال يكون الطالب مفص ..

 ان يتم طلب التحويل ضمن الفترة الزمنية المحددة من قبل الكلية. .8

 توفر مقعد متاح. .9

جوز لمجلس الكلية أو من يفوضه االستثناء للطالب الذين ال تنطبق عليهم شروط التحويل باستثناء ي  .11
 ( وذلك عند وجود مقاعد شاغرة. 2،4 الشرط رقم ) 

 خارج الكلية:شروط التحويل للتخصص من  . ب

 أن تكون الدراسة في جهة تعليمية معترف بها. .1

 لغة التدريس في الجهة المحول منها هي اللغة االنجليزية.أن تكون  .2

. ويحق للكلية اخضاع الطالب تعليمية المحول منهااجتياز برنامج السنة التحضيرية في الجهة ال .3
 . والرياضيات تحديد مستوى في اللغة االنجليزيةالختبار 

 ( 4711من  2711تخصص في الجهة المحول منها عن ) أن اليقل معدل الطالب التراكمي في ال .4
 .( 2711من  27.2أو ) 

 من جهات تعليمية خارجيةشروط التحويل 
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 الهيئة الملكية بالجبيل
ـــــــــــةرة داخليـــمذك  

 تحقيق شروط او اجتياز اختبارات يضعها القسم المعني. .2

 أن يكون ولي أمر الطالبة من سكان مدينة الجبيل ) خاص بالطالبات (. .6

 كثر من فصلين دراسيين.الطالب منقطعًا عن الدراسة ال أن ال يكون ..

 أن ال يكون الطالب مفصواًل ألسباب تأديبية. .8

 ان يكون طلب التحويل ضمن الفترة الزمنية المحددة من قبل الكلية. .9

 توفر مقعد متاح. .11
           يجوز لمجلس الكلية أو من يفوضه االستثناء للطالب الذين ال تنطبق عليهم شروط التحويل  .11

 .( 6ناء الشرط رقم  ) بستث

مالحظة: إذا انهى الطالب برنامج السنة التحضيرية في الجهة المحول منها ولم يلتحق بالتخصص  . ج
 فيتم الرجوع للنسبة الموزونة للطالب بحيث الي تقل عن نسبة آخر طالب قبلته الكلية.

 
 

 متطلبات التحويل الى كلية الجبيل الجامعية:    
 

 .سجل اكاديمي حديث مختوم ومصدق 
 .وصف للمقررات التي درسها الطالب واجتازها بنجاح 
 .صورة لشهادة الثانوية العامة 
 يلي.نتيجة الختبار القدرات والتحص 
 .صورة للبطاقة الشخصية 
 ." إثبات سكن ولي األمر في الجبيل " خاص بالطالبات 

 


