
 

 

 من خارج الجامعة التحويل

 

 

  1 
 

 

 هـ( 1442)  التحويل الخارجي شروط  

 الشروط  القسم  الكلية  م

1 
اإلدارة  

 واألعمال 

 األعمال  إدارةبرنامج 

 اإلدارة   .1

 االقتصاد  .2

 املحاسبة  .3

 

 

 أن تكون شهادتها الثانوية علمي أو إداري.  .أ

 (4.50) أال يقل املعدل التراكمي عن .ب

 توفر مقاعد في التخصص.  .ج

 األكاديمي أو ما يعادلها.    IELTS( في اختبار 5الحصول على درجة ) .د

يتم تحديد تخصص الطالبة )بعد اجتياز برنامج إدارة األعمال( في أحد   .ه

املحاسبة وذلك حسب شروط  ,اإلدارة  ,  التخصصات: االقتصاد 

 التخصيص التي تعلنها عمادة القبول والتسجيل. 
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 األنظمة  .4

 أن تكون شهادتها الثانوية علمي أو إداري أو أدبي. .أ

 (4.50)أال يقل املعدل التراكمي عن  .ب

 توفر مقاعد في التخصص.  .ج

 األكاديمي أو ما يعادلها.    IELTS( في اختبار 4الحصول على درجة ) .و
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   مواعيد تقديم الطلب

 التاريخ امليالدي  التاريخ الهجري  اليوم املوضوع 

 م2020/فبراير/09 هـ1441/  اآلخرةجمادى /15 األحد (ثانيطلب )الفصل الالبداية تقديم  

 2020/فبراير/20 هـ1441/  جماد اآلخرة/26 الخميس  ()الفصل الثانينهاية تقديم طلب 
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 هـ( 1442)  التحويل الخارجي شروط  

 الشروط  القسم  الكلية  م

 الطفولة املبكرة  التربية 2
 )3.75التراكمي عن )ال يقل املعدل  .أ

. .ب
ً
 أن تكون الئقة صحيا

 توفر مقاعد في التخصص.  .ج

3 

علوم 

الحاسب  

 واملعلومات

 علوم الحاسب  .أ

 تقنية املعلومات  .ب

 أن تكون ثانويتها علمي   .أ

 (4.50ان ال يقل املعدل التراكمي عن )  .ب

 مغلق التحويل لقسم نظم املعلومات .ج

 توفر مقاعد للتحويل  .د

 األكاديمي أو ما يعادلها.    IELTS( في اختبار 5الحصول على درجة ) .ه
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  اللغات 4

 األدب اإلنجليزي  .1

 اللغويات التطبيقية  .2

 الترجمة  .3

 

 

 (3.75(أال يقل املعدل التراكمي عن .أ

 توفر مقاعد للتحويل  .ب

 األكاديمي أو ما يعادلها.    IELTS( في اختبار 5الحصول على درجة ) .ج
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الخدمة  

 االجتماعية 

 

 خدمة اجتماعية 
 (3.75ال يقل املعدل التراكمي عن )أ .أ

 توفر مقاعد للتحويل.  .ب
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 هـ( 1442)  التحويل الخارجي شروط  

 الشروط  القسم  الكلية  م

  العلوم 6

 الرياضيات  .1

 الكيمياء  .2

 الفيزياء .3

 األحياء .4

 أن تكون ثانويتها علمي. .أ

 (.3.75أال يقل املعدل التراكمي للطالبة عن ) .ب

 توفر مقاعد للتحويل.  .ج

 

 

 

 اآلداب  7

 االسالمية الدراسات  .1

 اللغة العربية   .2

 التاريخ   .3

 الجغرافيا   .4

 و املعلومات املكتبات .5

 

 

 

. 

 (.3أال يقل املعدل التراكمي للطالبة عن ) .أ

 توفر مقاعد للتحويل.   .ب
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 هـ( 1442)  التحويل الخارجي شروط  

 الشروط  القسم  الكلية  م

8 
التصاميم  

 والفنون 

السنة التأسيسية لكلية   .1

 التصاميم والفنون 

 

 اختبار القدرات الفنية.أن تجتاز   .أ

 (3.75(ال يقل املعدل التراكمي عن  .ب

 .يشترط ان تكون في نفس التخصص .ج

 توفر مقاعد للتحويل.  .د

بعد انهاء السنة التأسيسية يتم تحديد تخصص الطالبة وفق شروط   .ه

 التخصيص املعلنة في حينة . 

 سيتم تحديده الحقا  :موعد االختبار

  

 : مالحظات

( ساعات، ولن يسمح بالدخول بعد مض ي ساعة  4(ضرورة حضور الطالبة  ✓

 من الوقت.

العائلة + البطاقة  يجب احضار أصل اثبات الهوية )بطاقة الهوية أو بطاقة  ✓

 الجامعية(

 لن يكون هناك اختبار بديل مهما كانت الظروف ✓

 االدوات املطلوبة إلجراء االختبار:  ✓

 سمA3  ( =29 ×42.7  )ورق كانسون ابيض مقاس كراسة •

 درجات مختلفة من القلم الرصاص •

 ممحاة وبراية   •

 أي أدوات مساندة كاملدعكة أو املساحة القابلة للتشكيل    •

 ف سطح الورقة  فرشة تنظي •

 منديل لحماية الورقة من االتساخ والتبقع  •

 قلم ازرق   •

 

 :  مالحظة

 .اجلدول يف احملددة املطلوبة الدرجة حتقق ال لغة إجنليزية شهادة أية رفض يتم

 



 

 

 من خارج الجامعة التحويل

 

 

  5 
 

 

 

 من خارج اجلامعة لتواصل فيما خيص التحويلل

 

 Dar-eq@pnu.edu.sa اإللكتروني البريد إرسال بريد من البريد الجامعي على 

 االتصال خالل أوقات الدوام 

 ظهرا   1:30صباحا وحتى  8من الساعة  

0118243496 

0118243498 

0118243449 

 


