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 الطب

  السعودية الجنسية من( الطالبة) كونت أن -1

 كلية في للقبول التخصيص لمعدل االدنى الحد عن اليقل بمعدل التحضيرية السنة بعد االقل على دراسيين عامين مقررات انهت قد(الطالبة) كونت أن -2

 مايعادلها او 5 من 4.25 عن دراسي عام او فصل كل معدل اليقل وأن السنة تلك في الطب

 التخرج متطلبات من% 60 عن لدينا الكلية في دراستها ةالمحول ةالطالب من يطلب التي المقررة الوحدات عدد اليقل أن -3

 الطبي والفحص الشخصية المقابلة جتازت أن -4

 المحددة المدة خالل التحويل بطلب تقدمت أن -5

 خارجها من المحوالت للطالبات بالتسبة االخرى الجامعة شروط اعليه تنطبق أن -6

  بالجامعة بها المعمول لالئحة ووفقا المتبع بحسب طب األسنان 2

 الجامعية للمرحلة واالختبارات الدراسة الئحة من واالربعون الثانية للمادة التنفيذية القاعدة حسب -1 الصيدلة 3
 منها ةالمحول بالجامعة الصيدلة كلية في التحضيرية السنة بعد كاملة دراسية سنة ةالطالب نهيت ان -2

 العميد قبل من عليه الموافقة ويتم مقبول بمبرر تقدمت ان
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 التمريض       

 مايعادلها او الصحية التخصصات في التحضيرية السنة إنهاء -1

 5 من 3 عن التراكمي المعدل اليقل -2

 التحضيرية السنة دراسة اعليه التمريض غير االخرى التخصصات من الطالبة المحولة -3
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 العلوم الطبية

 وذلك للتخصصات )دكتور بصريات ، العالج الوظيفي ، العالج التنفسي ، العالج الطبيعي ، عالج علل النطق والسمع( الجنسية ةسعودي كونت ان -1

 اليقل عن المعدل التراكمي للتخصيص بعد السنة التحضيريةاو ان  5من  4 عن منها ةالمحول الكلية في التراكمي المعدل اليقل ان -2
 اجتياز جميع مقررات السنة التحضيرية بنجاح -3

للكليات دراسة جميع مقررات المستوى الثالث في الكلية المحولة منها وفي حالة عدم دراسة جميع المقررات تتم المفاضلة بناء على معيار التخصيص  -4

 الصحية
 من ينوب عنه وتعبئة نموذج التحويل بين الكليات موافقة عميد الكلية او  -5

 اجتياز المقابلة الشخصية -6
 التحويل تنافسي حسب المعدل وحسب توفر المقاعد
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 إدارة األعمال

 (علمي قسم) الثانوية شهادة تكون أن -1
 منها المحول الجامعة في(  علمي)  الطالبة تخصص يكون أن -2

 5 من 4.25 عن التراكمي الطالبة معدل اليقل أن -3
 المقاعد حسب المتقدمات بين مفاضلة هناك ستكون -4

 

  %، ويكون التحويل من كليات الحاسب فقط80يتم احتساب النسبة المركبة لجميع ما درست الطالبة على ان تحقق نسبة  الحاسب والمعلومات 7

  وان يكون تخصص الطالبة كيمياء حيوية 5 من 4 عن المعدل اليقل/  الكيمياء الحيوية  
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 العلوم

 كيم 101وتقدير )ب( كحد ادنى لمن درس المقرر  5 من 3 عن المعدل اليقل /الكيمياء العامة

 3.5 مرتفع جيد عن المعدل اليقل /الفيزياء والفلك

 +( ب) مرتفع جدا جيد عن الطالبة اجتازتها التي الرياضيات مواد في المعدل اليقل-1 الرياضيات/

 التحريري االختبار الطالبة تجتاز أن-2

  ، 5 من 4 عن المعدل اليقل ان -1 /الرياضيات االكتوارية والمالية

  ،( ريض150 نقاط عدد+  ريض140 مقرر نقاط عدد+)1,5+  التراكمي المعدل 6+ القدرات درجة*  0،25:  التالي المعيار على التنافس-2

  ، رسوب بدون مرتفع جدا جيد عن درستها التي الرياضيات مقررات في المعدل اليقل-3

 التحريري االختبار تجتاز ان-4

 مايعادلها او 3 عن المعدل اليقلالنبات/ 

 مايعادلها او 4 عن المعدل اليقلاالحياء الدقيقة/ 

   5 من 4.25 عن التراكمي المعدل اليقل -1 الحقوق والعلوم السياسية 9
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 اآلداب

 5من  3.75اليقل المعدل عن - اللغة االنجليزية

 اجتياز امتحان القبول والمقابلة الشخصية اللذين يجريهما القسم-2

انطباق شروط التخصيص في القسم لمن انهى متطلبات السنة -3

 التحضيرية

 علم االجتماع

 
 5من  3اليقل المعدل عن 

 اجتياز االختبار التحريري

 اعالمتخصص - االعالم

 اجتياز السنة التحضيرية-2

 5من  3ان اليقل المعدل التراكمي عن -3

 إنهاء فصل دراسي واحد على االقل في التخصص المحول منه-4
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 اللغات والترجمة

 اجتياز ـــــــ( أ) عن التحضيرية السنة في االنجليزية اللغة مقررات في ةالطالب معدل اليقل ان___  5 من 3.75 عن المعدل اليقل ان/ ) والترجمة االنجليزية اللغة -1

 البصر حاسة سالمة%( 30 التراكمي المعدل% 30 القدرات  STEP اختبار%40 المفاضلة وتكون( STEP) االنجليزية اللغة كفايات اختبار

  في الجامعة وفقا لالئحة الدراسة واالختبارات المعتمدة للمرحلة الجامعية شروط التحويل المعمول بها/  الفرنسية اللغة -2
 محجوبة / االسبانية اللغة                                                                                                              

 محجوبة/  الروسية اللغة -3
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 التطبيقيةالدراسات 

 فيها معترف جامعة او كلية في تدرس قد ةالطالب كونت أن -1
 أكاديمية أو تأديبية ألسباب منها ةالمحول الجامعة من مفصولة ةالطالب كونالت ان -2

  الكلية عميد موافقة -3
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 5 من 2 عن التراكمي ةالطالب معدل اليقل ان -4 

 مسار شبكات الحاسب ( –بكالوريوس ) الحوسبة التطبيقية 

 ان تكون الطالبة قد درست في كلية او جامعة معترف بها-1

 ان التكون الطالبة مفصولة السباب تاديبية او اكاديمية-2

 موافقة سعادة عميد الكلية على التحويل-3

 %80يجب ان التقل النسبة المركبة )الثانوي ، القدرات( عن -4

 5من  3.5معدل الطالبة التراكمي عند التحويل عن  يجب ان اليقل-5 -5
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 التربية

 للسنة التحضيرية ة مكملةكون الطالبان ت-

 5من  3ان اليقل معدل الطالبة عن -2

 سيكون القبول تنافسيا وبحسب توفر المقاعد المحددة لكل قسم-3

-المناهج وطرق التدريس-رياض االطفال-االسالمية الثقافة-التربية الخاصة-النفسلم اجتياز االختبار التحريري والمقابلة الشخصية القسام )ع-4

 الدراسات القرآنية(

 اجتياز االختبار التحريري والمقابلة الشخصية واختبار القدرات لقسم التربية الفنية-5

شخصية ويشترط حفظ القرآن الكريم كامال واجتياز المقابلة ال لقسمي الدراسات االسالمية والدراسات القرآنية ظ جزء من القرآن الكريم للمتقدماتحف-6

 لمسار القراءات بقسم الدراسات القرآنية واالختبار الشفهي للمتقدمات

 

 

 


