شروط التحويل للطالب من خارج الجامعة للعام الدراسي  1438/1437هـ

م

الكلية

الشروط
 - 1أن يكون (الطالب -الطالبة) من اجلنسية السعودية
 - 2أن يكون (الطالب -الطالبة) قد انهى مقررات عامني دراسيني على االقل بعد السنة التحضريية مبعدل اليقل عن احلد االدنى ملعدل التخصيص للقبول يف
كلية الطب يف تلك السنة وأن اليقل معدل كل فصل او عام دراسي عن  4.25من  5او مايعادهلا

1

الطب

 - 3أن اليقل عدد الوحدات املقررة اليت يطلب من الطالب احملول دراستها يف الكلية لدينا عن  %60من متطلبات التخرج
 - 4أن جيتاز املقابلة الشخصية والفحص الطيب
 - 5أن يتقدم بطلب التحويل خالل املدة احملددة
 - 6أن تنطبق عليه شروط اجلامعة االخرى بالنسبة للطالب احملولني من خارجها

2

طب األسنان

 - 1أن يكون (الطالب -الطالبة) من اجلنسية السعودية
 - 2أن يكون (الطالب -الطالبة) قد انهى مقررات عامني دراسيني على االقل بعد السنة التحضريية مبعدل اليقل عن احلد االدنى ملعدل التخصيص للقبول يف
كلية الطب يف تلك السنة وأن اليقل معدل كل فصل او عام دراسي عن  4.25من  5او مايعادهلا
 - 3أن اليقل عدد الوحدات املقررة اليت يطلب من الطالب احملول دراستها يف الكلية لدينا عن  %60من متطلبات التخرج
 - 4أن جيتاز املقابلة الشخصية والفحص الطيب
 - 5أن يتقدم بطلب التحويل خالل املدة احملددة
 - 6أن تنطبق عليه شروط اجلامعة االخرى بالنسبة للطالب احملولني من خارجها
 -1حسب القاعدة التنفيذية للمادة الثانية واالربعون من الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة اجلامعية

3

الصيدلة

 -2ان ينهي الطالب سنة دراسية كاملة بعد السنة التحضريية يف كلية الصيدلة باجلامعة احملول منها
ان يتقدم مبربر مقبول ويتم املوافقة عليه من قبل العميد
 -1إنهاء السنة التحضريية يف التخصصات الصحية او مايعادهلا

4

التمريض

 -2اليقل املعدل الرتاكمي عن  3.75من 5
 -3الطالب احملولني من التخصصات االخرى غري التمريض عليه دراسة السنة التحضريية
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 -4موافقة عميد القبول والتسجيل وفق ضوابط التحويل اليت يقرها مدير اجلامعة
 -1ان يكون سعودي اجلنسية وذلك للتخصصات (دكتور بصريات  ،العالج الوظيفي  ،العالج التنفسي  ،العالج الطبيعي  ،عالج علل النطق والسمع)
 -2ان اليقل املعدل الرتاكمي يف الكلية احملول منها عن  4من  5او ان اليقل عن املعدل الرتاكمي للتخصيص بعد السنة التحضريية
 -3اجتياز مجيع مقررات السنة التحضريية بنجاح

العلوم الطبية
5

 -4دراسة مجيع مقررات املستوى الثالث يف الكلية احملول منها ويف حالة عدم دراسة مجيع املقررات تتم املفاضلة بناء على معيار التخصيص للكليات الصحية
 -5موافقة عميد الكلية او من ينوب عنه وتعبئة منوذج التحويل بني الكليات
 -6اجتياز املقابلة الشخصية
 -7التحويل تنافسي حسب املعدل وحسب توفر املقاعد

6

كلية االمري سلطان
للخدمات الطبية الطارئة

7

يتعذر التحويل من خارج اجلامعة
 - 1اليقل املعدل عن  4.25من  5أو مايعادهلا من كلية هندسية معرتف بها.
 - 2حتقيق نسبة خاصة التقل عن  %80يف مقررات الرياضيات اليت درسها الطالب يف كليته.

اهلندسة

 - 3جيب ان يكون قد انهى ما ال يقل عن  30وحد دراسية مقررة بعد السنة التحضريية من متطلبات كلية اهلندسة احملول منها.
 - 4يدرس الطالب يف كلية اهلندسة كطالب زائر فصال دراسيا واحدا يسجل فيه مااليقل عن  12وحدة دراسية مقررة وفق خطته يف الكلية احملول منها حتدد
باالتفاق مع كلية اهلندسة على ان اليكون من ضمنها مقررات الثقافة االسالمية واللغة العربية وللكلية قبول حتويله بعد ظهور نتائجه وفق الشروط
واالليات التالية  :أ) :جيب ان حيقق الطالب معدال فصليا اليقل عن  4من  5خالل دراسته كطالب زائر يف الكلية
 - 1أن تكون شهادة الثانوية (قسم علمي)

8

إدارة األعمال

 - 2أن يكون ختصص الطالب ( علمي ) يف اجلامعة احملول منها وان جيتاز حبد ادنى  30ساعة
 - 3أن اليقل معدل الطالب الرتاكمي عن  4.25من 5
 - 4ستكون هناك مفاضلة بني املتقدمني واملتقدمات حسب املقاعد املتاحة
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 - 1أن تكون شهادة الثانوية (قسم علمي)

9

العمارة والتخطيط
10

احلاسب واملعلومات

11

الزراعة

 - 2التقل درجيت التحصيلي والقدرات عن 100/70
 - 3اجتياز اختبار القبول بالكلية وحتقيق النسبة املركبة او اجتيازه ملقررات ختصصية تعادل  12وحدة دراسية مبعدل اليقل عن  4من  5أو  3من 4
يتم احتساب النسبة املركبة جلميع مادرس الطالب على ان حيقق نسبة  ،%80ويكون التحويل من كليات احلاسب فقط
وقاية النبات

ان اليقل املعدل عن 2

علوم االنتاج النباتي

ان اليفل املعدل عن 2

العلوم يف اهلندسة الزراعية

ان اليفل املعدل عن 2
ان اليقل تتقدير الطالب يف مقرري  140ريض و  150ريض عن جيد او مايعادهلما

االقتصاد التطبيقي

ان اليفل املعدل عن 2

علوم االغذية وتغذية االنسان

ان اليفل املعدل عن 2

االنتاج احليواني

ان اليفل املعدل عن 2
علم احليوان  /اليقل املعدل عن  2.75او مايعادهلا
اجليولوجيا واجليوفيزياء  /اليقل املعدل عن  3.5او مايعادهلا

الكيمياء احليوية  /اليقل املعدل عن  3او مايعادهلا وان يكون ختصص الطالب كيمياء حيوية
12

الكيمياء العامة  /اليقل املعدل عن  3او مايعادهلا ومعدل خاص (ج) ملن درس  101كيم

العلوم

االحصاء وحبوث العمليات  /اليقل املعدل عن  3وان اليقل عن  3يف امقررات الرياضيات وشرط خاص يف الرياضيات اليقل عن جيد
الفيزياء والفلك  /اليقل املعدل عن جيد مرتفع 3.5
الرياضيات  /اليقل املعدل عن  3.5واليقل معدل مواد الرياضيات اليت اجتازها عن جيد (ج)
الرياضيات االكتوارية واملالية  /اليقل املعدل عن جيد جدا مرتفع بدون رسوب وان جيتاز الطالب االختبار التحريري
النبات  /اليقل املعدل عن  3او مايعادهلا
االحياء الدقيقة  /اليقل املعدل عن  4او مايعادهلا

13

احلقوق والعلوم السياسية

 - 1اليقل املعدل الرتاكمي عن  4من 5
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14

اآلداب

- 1اليقل املعدل عن  3.75من 5
اللغة االجنليزية

- 2اجتياز امتحان القبول واملقابلة الشخصية اللذين جيريهما القسم
- 3انطباق شروط التخصيص يف القسم ملن انهى متطلبات السنة التحضريية
- 1ختصص اعالم
- 2اجتياز السنة التحضريية

االعالم

- 3ان اليقل املعدل الرتاكمي عن  3من 5
- 4إنهاء فصل دراسي واحد على االقل يف التخصص احملول منه
ان ال يقل املعدل عن  3من 5

علم االجتماع

اجتياز املقابلة الشخصية
التاريخ

ان ال يقل املعدل الرتاكمي عن  2.5من 5

اجلغرافيا

ان ال يقل املعدل الرتاكمي عن  2.5من 5

اللغة العربية

ان ال يقل املعدل الرتاكمي عن  2.5من 5

 -1اللغة االجنليزية والرتمجة ( /ان اليقل املعدل عن  3.75من  ___ 5ان اليقل معدل الطالب يف مقررات اللغة االجنليزية يف السنة التحضريية عن (أ) ـ ـ ـ ـ
اجتياز اختبار كفايات اللغة االجنليزية ( )STEPوتكون املفاضلة %40اختبار  STEPالقدرات  %30املعدل الرتاكمي  )%30سالمة النظر
 -2اللغة الفرنسية  /شروط التحويل املعمول بها يف اجلامعة وفقا لالئحة الدراسة واالختبارات املعتمدة للمرحلة اجلامعية
 -3اللغة العربية  /ان اليقل املعدل عن  3.5وان اليقل التقدير عن (ب) يف اللغة االجنليزية وان اليقل التقدير عن (ب) يف اللغة العربية وسالمة حاسة البصر

15

والسمع والنطق
 -4اللغة االسبانية  /ان اليقل املعدل عن  3.5وان اليقل التقدير عن (ب) يف اللغة االجنليزية وان اليقل التقدير عن (ب) يف اللغة العربية وسالمة حاسة البصر

اللغات والرتمجة

والسمع والنطق
 -5اللغة الروسية حمجوبة
 -6اللغة االملانية ان اليقل املعدل عن  3.5وان اليقل التقدير عن (ب) يف اللغة االجنليزية وان اليقل التقدير عن (ب) يف اللغة العربية وسالمة حاسة البصر
والسمع والنطق
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 -7اللغة الصينية حمجوبة
 -8اللغة اليابانية ان اليقل املعدل عن  3.5وان اليقل التقدير عن (ب) يف اللغة االجنليزية وان اليقل التقدير عن (ب) يف اللغة العربية وسالمة حاسة البصر
والسمع والنطق
 -9اللغة الفارسية ان اليقل املعدل عن  3.5وان اليقل التقدير عن (ب) يف اللغة االجنليزية وان اليقل التقدير عن (ب) يف اللغة العربية وسالمة حاسة البصر
والسمع والنطق
 -11اللغة الرتكية حمجوبة
 - 1استيفاء شروط التحويل اليت تشرتطها اجلامعة
 - 2اليقل املعدل عن  3من 5
16

علوم الرياضة
والنشاط البدني

 - 3اجتياز الفحص الطيب
 - 4اجتياز االختبارات التحريرية والقدرات البدنية واملقابلة الشخصية اليت جتريها الكلية
 - 5التقدم يف مواعيد التحويل اليت حتددها الكلية او اجلامعة
 - 6ان اليقل عدد الوحدات الدراسية املقررة اليت يطلب من الطالب احملول دراستها يف جامعة امللك سعود عن  %60من عد الوحدات الدراسية املقررة املطلوبة
للحصول على درجة البكالوريوس من اجلامعة

17

السياحة واآلثار

18

الدراسات التطبيقية

املعدل املطلوب 3.5
 - 1أن يكون الطالب قد درس يف كلية او جامعة معرتف فيها
 - 2ان اليكون الطالب مفصوال من اجلامعة احملول منها ألسباب تأديبية أو أكادميية
 - 3موافقة عميد الكلية على التحويل
 - 4ان اليقل معدل الطالب الرتاكمي عن  2من 5
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بكالوريوس ( احلوسبة التطبيقية – مسار شبكات احلاسب )
- 1ان يكون الطالب قد درس يف كلية او جامعة معرتف بها
- 2ان اليكون الطالب مفصوال السباب تاديبية او اكادميية
- 3موافقة سعادة عميد الكلية على التحويل
- 4جيب ان التقل النسبة املركبة (الثانوي  ،القدرات) عن %80
- 5جيب ان اليقل معدل الطالب الرتاكمي عند التحويل عن  3.5من 5
19

االدارة املالية

اجملتمع

ادارة املوارد البشرية

حصول الطالب على معدل  3.5من  5لكليات اجملتمع خارج اجلامعة او معدل  3من  5لكليات خارج اجلامعة

التسويق

مناسبة ختصص الطالب يف الثانوية العامة للتخصص الذي يرغب يف التحويل اليه

ادارة اعمال التامني
علوم احلاسب

 -1احلاسب واهلندسة وادارة االعمال  /ان يكون القبول باملفاضلة عند حتقيق مجيع الشروط
 -2ان اليقل املعدل عن  4من 5
 -3حيسب املعدل الرتاكمي بعد دراسة الطالب مااليقل عن  12وحدة دراسية مقررة بعد السنة التحضريية ليس من ضمنها متطلبات اجلامعة (مقررات
20

املزامحية

الثقافة االسالمية واللغة العربية) وعلى ان اليتجاوز احملتسب من متطلبات اجلامعة (مقررات الثقافة االسالمية واللغة العربية) ساعتني كحد اقصى
بالنسبة لكلية ادارة االعمال
 -4للمحولني من الكليات الصحية يشرتط اجتياز او معادلة السنة التحضريية للتخصصات العلمية اضافة للشروط السابقة
 -5اليقبل التحويل من الكليات االنسانية
 -6للمحولني من خارج اجلامعة اىل كلية احلاسب واهلندسة وادارة االعمال (فرع املزامحية) يشرتط ان يكون من طالب نفس الكلية اضافة للشروط السابقة
وكلية ادارة االعمال يشرتط ان يكون الطالب حمول من كلية علمية
- 1ان يكون الطالب مكمال للسنة التحضريية
- 2ان اليقل معدل الطالب عن  3من 5
- 3سيكون القبول تنافسيا وحبسب توفر املقاعد احملددة لكل قسم
- 4اجتياز االختبار التحريري واملقابلة الشخصية القسام (علم النفس -الرتبية اخلاصة -الدراسات االسالمية -رياض االطفال -املناهج وطرق
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الرتبية

التدريس -الدراسات القرآنية)
- 5اجتياز االختبار التحريري واملقابلة الشخصية واختبار القدرات لقسم الرتبية الفنية
- 6يقبل يف مسار اللغة االجنليزية التكاملي الطالب فقط من مجيع مسارات السنة التحضريية
- 7يقبل قسم املناهج وطرق التدريس مبسارات (احلاسب االلي -الرياضيات -الفيزياء) التكاملي الطالب فقط من مسار السنة التحضريية العلمية
- 8حفظ جزء من القرآن الكريم للمتقدمني لقسمي الدراسات االسالمية والدراسات القرآنيةويشرتط حفظ القرآن الكريم كامال واجتياز املقابلة
الشخصية واالختبار الشفهي للمتقدمني ملسار القراءات بقسم الدراسات القرآنية

