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  )SCSCاللجنة التوجيھية لتحويل الفصل الدراسي (
، تعد جامعة  ٢٠١٨) و الذي سيبدأ في خريف Semester) الى نظام النصفي (Quarterخالل مرحلة التخطيط والتطبيق لالنتقال من نظام الربعي (

  ) طالبھا باآلتي :CSU-East Bayوالية كالفورنيا (
 عدون الطالب في اعداد خطة دراسية لكل طالب تحتوي المقررات االكاديمية المطلوبة للتخرج في المرشدون االكاديميون في الجامعة سيسا

   الوقت المحدد.

 .ستقوم المراكز االرشادية و االقسام االكاديمية في الجامعة بتزويد الطالب باالرشاد االكاديمي بآخر المعلومات  

 ) عند التحول من النظام النصفيSemester2يف الدراسية السنوية المتطلبة لنظامين نصفيين ()، فأن التكال Semesters يوازي التكاليف (
  ). *Quarters 3الدراسية لثالث انظمة ربعية ( 

 ) التحول الى النظام النصفيSemester لن يكون له آثار سلبية على المتطلبات المالية للطالب ، في حالة ان تأثرت السيولة المالية للطالب (
   ھذا التحول فأن قسم المالية في الجامعة سوف يقوم بإخبار الطالب بذلك. الناتجة من

 ) لن يخسر الطالب الوحدات المكتسبة التي قد سبق و حصلوا عليھا بسبب التغير من النظام الربعيQuarter الى النظام النصفي (
)Semester) عدد الوحدات المكتسبة في النظام الربعي ، (Quarterبھا كوحدات مكتسبة في النظام النصفي () سيقوم احتساSemester (

  ) .Quarter , Semester(           من خالل استخدام معيار تحويل الوحدات بين نظامي الربعي و النصفي

 ) خالل ھذي المرحلة االنتقالية فأن جامعة والية كاليفورنياCSU - eastbay.ستحافظ على جودة مستوى برامجھا االكاديمية (  
) ان CSU – East Bay) ، فيجب على جميع طالب جامعة كاليفورنيا (semesterسياق اإليفاء بدورھم خالل التحول الى النظام النصفي (في 

   يحققوا ما ھو آتي :
  وحدة تحت النظام الربعي ( ٩٠اختيار التخصص قبل الحصول على اتمامquarter.و يجب عليھم التقيد بالتخصص حتى التخرج (  

 يجب على جميع الطالب العمل مع التعليم العام ( ٢٠١٨و ربيع  ٢٠١٦تي خريف بين فتر ،General Education و المرشدين (
) الى النظام Quarterالتخصصين على اتمام خطة ارشاد شخصية التي توضح للطالب كيفية اتمام الوحدات المتبقية من النظام الربعي (

    ) . **Semesterالنصفي (

 رة مستمرة و التقيد بالتعليمات المعطاة من قبل قسم التعليم العالياالجتماع بصو  )General Education.و المرشدين االكاديمين (   

 ية التقيد بخطة االرشاد الشخصية و جدولھا الزمني بالحصول على الدرجة المناسبة (الحد االدنى المقبول) لكل مادة موجودة في الخطة الدراس
  الشخصية.

 ) االيفاء بكل متطلبات التخرج المدونة في كتاب الجامعة الرسميUniversity Catalog. (  

 .الطالب الذين لم يستطيعوا التقيد بالمتطلبات المدونة اعاله فسوف يتاخرون عن موعد تخرجھم   

 ) ان اقساط جامعة والية كاليفورنياCSU –East Bayاء من قبل مجلس األمناء.) قد تظبط حسب ما تراه عن الحاجة و بإذن معط  
) ، يجب على جميع الطالب Semester) و النظام النصفي (Quarter** يجب التنبه انه سيكون ھناك اختالفات بين متطلبات شتان بين النظام الربعي (

  فترة الدراسة فيھا.) و المرشدين االكاديمين عند االلتحاق بالجامعة و خالل General Educationالتنسيق مع قسم التعليم العام (
 

  ).SCSCتم الموافقة من اللجنة التوجيھية لتحويل الفصل الدراسي (
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  )Quarter / Semesterتحويل الوحدات بين النظام الربعي و الفصلي (
  
يتم الحصول عليھا من النظام  ) التي سوفUnits) ال توازي الوحدات (Quarter) التي تم الحصول عليھا ضمن النظام الربعي (Unitsالوحدات ( - 

  ).Semesterالنصفي (
  . ٢/٣) بضربھا Semester) في النظام النصفي (Units) يتم تحويلھا الى وحدات (Quarter) من النظام الربعي (Unitsالوحدات ( - 
  .١٫٥) بضربھا quarter() في النظام الربعي Units) يتم تحويلھا الى وحدات (Semester) من النظام النصفي (Unitsالوحدات ( - 

 ) ھذه الصفحة تساعدك عزيزي الطالب/الطالبة لمعرفة الوحداتUnits) التي حصلت عليھا تحت النظام الربعي (Quarter و النظام (
  ).Semesterالنصفي (

 ) ماھي عدد الوحداتUnits) التي حصلت عليھا تحت النظام الربعي (Quarter؟(  

 ) ماھي عدد الوحداتUnits حصلت عليھا تحت النظام النصفي () التيSemester؟(  
  

) في النظام النصفي Units) و ما يوازيھا من وحدات (Quarterالنظام الربعي (  ) فيUnitsبجمعھا و دمجھا يتم معرفة عدد الوحدات (
)Semester .(   
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