قطاع الكليات والمعاهد بالهيئة الملكية بينبع
وكالة شئون الطالب
قسم التسجيل
ارشادات اختيار التخصص
يتم اختيار التخصص بناء على الرغبات حسب االولوية وفق التالي:
 -1أعلى المعدالت التراكمية للطالب في نهاية السنة التحضيرية.
 -2عند تساوي المعدل التراكمي للطالب تتم المفاضلة في الرغبة بناء على التسجيل المبكر للرغبات.
 -3في حال تم إيقاف أي تخصص ،يتم تخصيص الطالب في الرغبات التالية له.
 -4يحق للطالب اختيار التخصصات حسب مساره الدراسي الذي هو فيه.
 -5آخر موعد الختيار التخصص ،حسب االعالن.
 -6على الطالب مراجعة جميع اجراءات وقوانين تغيير التخصص..
 -7يجب على الطالب تعبئة جميع الرغبات ،مع عدم تكرار الرغبة.
 -8سيتم تخصيص الطالب الذي لم يقم بأختيار رغبات التخصيص كاملة في المقاعد المتوفرة بعد تخصيص
الطالب الذين قاموا بإختيار التخصص في الفترة المتاحه لذلك .وال يحق للطالب االعتراض على
تخصيصه.

شروط تغيير التخصص
يجوز للطالب التحويل من قسم إلى آخر وذلك بعد إنهائه الفصل الدراسي األول من تخصصه وفقا ً للضوابط التالية:





تعبئة نموذج التحويل في األوقات المعلنة..
أن يدرس الطالب مادة واحدة على األقل من مواد التخصص الحالي.
أن ال يقل المعدل الفصلي للطالب عن ( 2,50من )4,00
موافقة رئيس القسم الذي سيحول إليه.

ارشادات وتعليمات تغيير التخصص
-

تقديم طلب تغيير التخصص بتعبئة النموذج الخاص بذلك ،وأخذ جميع الموافقات على ذلك ..وذلك حسب
الضوابط والشروط.
يحق للطالب تقديم طلب تغيير التخصص في الفترة من االسبوع الثاني من الفصل الدراسي ،وإلى ثالث يوم
من االسبوع األول من الفصل الدراسي اإلعتيادي التالي.
يحق لطالب الدرجة الجامعية المتوسطة تغيير التخصص مرة واحدة بعد الفصل الدراسي األول من قسم
آلخر ،أو فصلين دراسيين في نفس القسم كحد أقصى .حسب الضوابط والشروط..
يحق لطالب درجة البكالوريوس الجامعي تغيير التخصص مرتين فقط.
يحق للطالب تغيير التخصص بين البكالوريوس والدرجة الجامعية المتوسطة أو العكس بعد فصل دراسي
اعتيادي كحد أقصى .وذلك حسب الضوابط والشروط.
أي تغيير للتخصص بين الدرجة الجامعية المتوسطة ،ودرجة البكالوريوس ،يحتسب تغيير للتخصص.
وبناء عليه تتم الموافقة أو الرفض على هذا التغيير حسب عدد المرات السابقة التي تم تغيير التخصص فيها
للطالب.

