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 م الكلية التخصص شروط ال

 أن تكون الطالبة قد أمضت فصال دراسيا على األقل .1

في  وبحد أقص ى بعد إنهائها للمستوى الثالث ,

 التخصص الذي ترغب التحويل منه.

 (.3ن ال يقل معدل الطالبة التراكمي عن )أ .2

  .الكليةأن لم يسبق لها التحويل بين تخصصات  .3

4.  
 
وتنافسيا بين جميع الطالبات  تكون املفاضلة آليا

املتقدمات واملحققات لشروط التحويل وفق الترتيب 

 األتي : 

 .ترتيب الرغبات 

 . املعدل التراكمي 

  ستيعابيه املقاعد املحددة وفق الطاقة اال

 لألقسام .

 موافقة الكلية والقسم املعني. .5

 اآلداب الدراسات اإلسالمية

1 

 اللغة العربية

 التاريخ

 الجغرافيا

 املكتبات

 واحد دراس ي فصل أمضت قد الطالبة تكون  أن .1

 إنهائها بعد أقص ى بحد و  األقل على التخصص في

في التخصص الذي ترغب  الثالث املستوى 

 . التحويل منه

 .3.75 عن التراكمي املعدل يقل ال  أن .2

  .الكليةأن لم يسبق لها التحويل بين تخصصات  .3

4.  
 
وتنافسيا بين جميع الطالبات  تكون املفاضلة آليا

املتقدمات واملحققات لشروط التحويل وفق 

 الترتيب األتي : 

 .ترتيب الرغبات 

 العلوم العلوم الرياضية

2 

 الفيزياء

 الكيمياء

 األحياء

  مواعيد تقديم الطلب

 التاريخ امليالدي التاريخ الهجري  اليوم املوضوع

 م 2020/مارس/18   هـ1441/ رجب/ 23 األربعاء (ثانيبداية تقديم الطلب )الفصل ال

 م 2020/أبريل/1 هـ1441/ شعبان/ 8 األربعاء (ثانينهاية تقديم طلب )الفصل ال
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 م الكلية التخصص شروط ال

 . املعدل التراكمي 

  ستيعابيه املقاعد املحددة وفق الطاقة اال

  .لألقسام

 موافقة الكلية والقسم املعني. .5

 أن تكون الطالبة قد أ .1
 
  مضت فصال

 
على  دراسيا

نهائها املستوى الرابع في إقص ى بعد أاألقل وبحد 

 التخصص الذي ترغب التحويل منه . 

عند طلب  3.75أن ال يقل معدل الطالبة عن  .2

 التحويل.

 توفر مقاعد للتحويل . .3

 تخصصات الكلية .ن لم يسبق لها التحويل بين أ .4

5.  
 
وتنافسيا بين جميع الطالبات  تكون املفاضلة آليا

املتقدمات واملحققات لشروط التحويل وفق 

 الترتيب األتي : 

 .ترتيب الرغبات 

 . املعدل التراكمي 

 ( ي حال فاملعدل التراكمي ملقررات التخصص

 تساوي املعدل التراكمي (

 لألقسامستيعابيه وفق الطاقة اال  املقاعد املحددة. 

 موافقة الكلية والقسم املعني. .6

 علوم الحاسب و املعلومات تقنية املعلومات

3 

 علوم الحاسب

 نظم املعلومات

 على  .1
 
 دراسيا

 
أن تكون الطالبة قد أمضت فصال

في األقل و بحد أقص ى بعد إنهائها املستوى الثالث 

 الذي ترغب التحويل منه. التخصص 

 :التراكمي عنأن ال يقل املعدل  .2

 اللغة -الترجمةلقسم (  4) .أ

 .اإلنجليزية

 لقسم اللغويات التطبيقية.(  3.75) .ب

 اإلنجليزي. لقسم األدب (3.75) .ج

  .أن لم يسبق لها التحويل بين تخصصات الكلية .3

4.  
 
  تكون املفاضلة آليا

 
بين جميع الطالبات  وتنافسيا

 اللغة -لترجمةا

  نجليزيةاإل 

  اللغة  -الترجمة

 لفرنسيةا

 اللغويات التطبيقية 

  األدب اإلنجليزي 

 

 

 4 اللغات
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 م الكلية التخصص شروط ال

املتقدمات واملحققات لشروط التحويل وفق 

 الترتيب األتي : 

 .ترتيب الرغبات 

 . املعدل التراكمي 

 ( ي فاملعدل التراكمي ملقررات التخصص

 .( يحال تساوي املعدل التراكم

  ستيعابيه املقاعد املحددة وفق الطاقة اال

 لألقسام .

 موافقة الكلية والقسم املعني. .5

يتاح التقديم في الفصل الدراس ي الثاني وفقا للشروط 

 التالية :

 على األقل أن  .1
 
 دراسيا

 
تكون الطالبة قد أمضت فصال

وبحد أقص ى بعد إنهائها للمستوى الرابع في التخصص 

 الذي ترغب التحويل منه.

 يسبق لها التحويل بين تخصصات الكلية.أن لم  .2

 أن تجتاز جميع مقررات السنة التأسيسية. .3

التحويل بالنسبة لقسمي التصميم الداخلي والتصميم  .4

الجرافيكي والوسائط املتعددة متاح فقط للسعوديات 

 و من أم سعودية.أ

 توفر مقاعد للتحويل باألقسام التعليمية. .5

6.  
 
  تكون املفاضلة آليا

 
بين جميع الطالبات  وتنافسيا

املتقدمات واملحققات لشروط التحويل وفق الترتيب 

 األتي : 

 .ترتيب الرغبات 

  النسبة املركبة )ملف االنجاز البرتفليو بمقرر

ت + مقابلة الطالبة 122استديو ج جرف 

(+ معدل الطالبة التراكمي آلخر فصل 40%

 (.%60دراس ي 

  حسب الطاقة االستيعابية لألقسام

 ة.التعليمي

تصميم جرافيكي ووسائط 

 رقمية

 التصاميم و الفنون 

5 

 التصميم الداخلي

 الفنون البصرية

 قسم املنتجات

 تصميم االزياء والنسيج
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 م الكلية التخصص شروط ال

 موافقة الكلية والقسم املعني. .7

 دراس ي فصل انهاء بعد طلب التحويل للطالبة يحق .1

 فيه قبلت الذي التخصص في ( األقل على) واحد

 التخصص في دراسية فصول  ثالث أقص ى وبحد

                                                               .(الخامس املستوى )

 التي املستوى  مقررات جميع الطالبة تدرس أن يشترط .2

 أي تحويل طلب يقبل ال )  التحويل بطلب فيه تقدمت

 الذي املستوى  مقررات من مقرر  أي حذفت طالبة

                              (.                      فيه التحويل بطلب تقدمت

 أن لم يسبق لها التحويل بين تخصصات الكلية.   .3

4.  
 
  تكون املفاضلة آليا

 
بين جميع الطالبات  وتنافسيا

املتقدمات واملحققات لشروط التحويل وفق الترتيب 

 األتي : 

 ترتيب الرغبات 

 التالية التخصص ملقررات التراكمي املعدل                                :

 :مقررات الرياضيات

 MATH 101T 

 MATH 103T  

 MATH 265 

 MATH 205 

 :الفيزياء مقررات           

 PHYS 102 

 PHYS 103 

 املعدل تساوي  حال في) للطالبة التراكمي املعدل 

 (.للتخصص التراكمي

 .حسب الطاقة االستيعابية لألقسام التعليمية 

 موافقة الكلية والقسم املعني. .5

 الهندسة الهندسة الكهربائية

6 

 

  الهندسة الصناعية

يتاح التقديم في الفصل الدراس ي الثاني وفقا للشروط 

 التالية :

 كلية الصحة و علوم التأهيل قسم العلوم اإلشعاعية
7 

 قسم علوم التأهيل
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 م الكلية التخصص شروط ال

أن تكون الطالبة قد درست فصلين في تخصصها  .1

 .أو حذف مقرر  املقيدة فيه بدون تعثر 

ألنظمة أن ال يكون صدر بحقها إنذار أو مخالفة  .2

 الجامعة.

في اختبار   5أن تكون الطالبة حاصلة على درجة  .3

IELTS اأو ما يعادله. 

 أن لم يسبق لها التحويل بين تخصصات الكلية  .4

 .الشخصية املقابلة اجتياز  .5

 .4.20أن ال يقل املعدل التراكمي عن  .6

تكون املفاضلة آليا وتنافسيا بين جميع الطالبات  .7

لتحويل وفق املتقدمات واملحققات لشروط ا

 الترتيب األتي : 

 .ترتيب الرغبات 

 . املعدل التراكمي 

  ستيعابيه املقاعد املحددة وفق الطاقة اال

 لألقسام .

 موافقة الكلية والقسم املعني. .6

 قسم علوم االتصال الصحي

 قسم علوم الصحة

أن تكون الطالبة قد امضت ما ال يزيد عن  .1

فصلين دراسيين في مسارها وال يشمل ذلك 

 التأجيل أو االعتذار عن الدراسة.

أن تكون الطالبة حاصلة على شهادة الثانوية  .2

 ." علمي " التخصص العامة

 3.00أال يقل املعدل التراكمي للطالبة عن  .3

للتحويل إلى  2.50للتحويل إلى مسار البرمجة و 

مسار تصميم املواقع ويمكنها التحويل إلى مسار 

تقنية املعلومات إن كان معدلها أقل من ذلك على 

 أن يكون هناك شاغر في املسار املحول إليه.

 موافقة الكلية والقسم املعني. .4

قسم علوم الحاسب وتقنية 

 املعلومات

 املجتمع

8 

: يحق للطالبة التحويل من قسم علوم الحاسب إلى 
ً
أوال

العلوم اإلدارية بعد تحقق الشروط الخاصة  قسم

   قسم العلوم اإلدارية
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 م الكلية التخصص شروط ال

 التالية :

أن تكون الطالبة قد أنهت جميع مقررات الفصل  .1

الدراس ي األول، وال يشمل ذلك التأجيل أو 

 االعتذار عن الدراسة.

 - (3.25)أال يقل املعدل التراكمي للطالبة عن  .2

على أن يكون هنالك شاغر في القسم املحول 

 .إليه

ة قد اعتذرت عن مقرر دراس ي أال تكون الطالب .3

 خالل الفصل الدراس ي األول.

 .املعني القسم  الكلية و موافقة  .4

: يحق للطالبة التحويل من مسار املحاسبة إلى مسار 
ً
ثانيا

التسويق ومسار إدارة املكاتب داخل قسم العلوم اإلدارية 

 بعد تحقق الشروط الخاصة التالية: 

يزيد عن أن تكون الطالبة قد أمضت ما ال  .1

فصلين دراسيين في مسارها، وال يشمل ذلك 

 التأجيل أو االعتذار عن الدراسة.

(  3.25أال يقل املعدل التراكمي لطالبة عن ) .2

تحويل إلى مسار التسويق واملبيعات ومسار إدارة لل

على أن يكون هنالك شاغر في املسار  –املكاتب 

 .املحول إليه 

 موافقة الكلية والقسم املعني. .3

: يحق للطالبة التحويل من مسار التسويق ومسار ثال
ً
ثا

إدارة املكاتب إلى مسار املحاسبة داخل قسم العلوم 

 اإلدارية بعد تحقق الشروط الخاصة التالية:

أن تكون الطالبة حاصلة على شهادة الثانوية العامة  .1

 التخصص "علمي".

 .3.75أال يقل املعدل التراكمي لطالبة عن  .2

 )ب( في مواد اللغة الحصول على معدل ج .3
 
يد جدا

 اإلنجليزية والرياضيات.

أن تكون الطالبة قد أمضت ما ال يزيد عن فصلين  .4
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 م الكلية التخصص شروط ال

دراسيين في مسارها، وال يشمل ذلك التأجيل أو 

 االعتذار عن الدراسة.

أال تكون الطالبة قد اعتذرت عن مقرر دراس ي خالل  .5

 الفصل الدراس ي األول.

 املدة املحددة. أن تتقدم الطالبة بطلب التحويل في .6

 موافقة الكلية والقسم املعني. .7

 

 الطفولة املبكرة التربية 9

 (.3.75ال يقل املعدل التراكمي عن )أن  .1

 اجتياز املقابلة الشخصية.  .2

 خلوها من اإلعاقات السمعية والبصرية. .3

4. .
 
 أن تكون الئقة صحيا

 توفر مقاعد للتحويل. .5

  .التحويل بين تخصصات الكليةأن لم يسبق لها  .6

7.  
 
  تكون املفاضلة آليا

 
بين جميع الطالبات  وتنافسيا

املتقدمات واملحققات لشروط التحويل وفق الترتيب 

 األتي : 

 .ترتيب الرغبات 

 . املعدل التراكمي 

 ( ي فاملعدل التراكمي ملقررات التخصص

 .حال تساوي املعدل التراكمي (

  ستيعابيه اال املقاعد املحددة وفق الطاقة

   .لألقسام

 موافقة الكلية والقسم املعني. .8
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 : الشخصية مواعيد املقابلة

  يحدد الحقا

 

 :ة الشخصيةمكان املقابل

 ( ، مبنى كلية التربية، الدور األرض ي، قاعة رقم6محطة )

)    (. 

 علوم الرياضة البدنية  

 (.3.75ال يقل املعدل التراكمي عن )أن  .1

 اللياقة البدنية.تياز اختبارات اج .2

 توفر مقاعد للتحويل. .3

  .أن لم يسبق لها التحويل بين تخصصات الكلية .4

تكون املفاضلة آليا وتنافسيا بين جميع الطالبات  .5

املتقدمات واملحققات لشروط التحويل وفق الترتيب 

 األتي : 

 .ترتيب الرغبات 

 . املعدل التراكمي 

 ( ي حال فاملعدل التراكمي ملقررات التخصص

 تساوي املعدل التراكمي (

  ستيعابيه لألقسام .املقاعد املحددة وفق الطاقة اال 

 موافقة الكلية والقسم املعني. .6

 : االختباراتمواعيد 

  يحدد الحقا
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 )تغيير التخصص( الداخلي التحويل

   الكليات  داخل
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 :االختباراتمكان 

 (.2النادي الرياض ي لألعضاء رقم )

 اإلدارة واألعمال  .9
 األعمال دارةإبرنامج  .1

 

 أو إداري. شهادة الثانوية العامة تخصص علمي .1

 فما فوق. (4.5)معدل تراكمي  .2

أو األكاديمي    IELTS( في اختبار 5)رجة الحصول على د .3

 .ما يعادلها

 

 

 

 

 

 توفر مقاعد للتحويل. .4

 أن لم يسبق لها التحويل بين تخصصات الكلية.  .5

تكون املفاضلة آليا وتنافسيا بين جميع الطالبات  .6

املتقدمات واملحققات لشروط التحويل وفق الترتيب 

 األتي : 

 .ترتيب الرغبات 

 . املعدل التراكمي 

 ( ي حال فاملعدل التراكمي ملقررات التخصص

 .تساوي املعدل التراكمي (

  ستيعابيه لألقسام .فق الطاقة اال املقاعد املحددة و 

 كلية والقسم املعني.موافقة ال .7

 مالحظه:

  تسلم شهادات اللغة اإلنجليزية إلدارة التحويل

( بعمادة القبول 0.212.06الداخلي مكتب رقم )

STEP IELTS 

83 5 
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 (.po5والتسجيل )

 21 الثالثاء آخر موعد الستالم شهادات اآليلتس في/ 

 م.  2020/مايو /14هـ املوافق 1441/رمضان

 ق الدرجةيتحق في حال عدمشهادة اليتم رفض 

 .أعاله  املطلوبة املحددة في الجدول 

  
 األنظمة .2

 

أو  أو أدبي الثانوية علمي أو إداري ة أن تكون شهاد .1

 . ما يعادله

 .(4.5)أال يقل املعدل التراكمي عن  .2

 األكاديمي IELTS( في اختبار 4درجة )الحصول على  .3

 .يعادلهاأو ما 

 

 

 . للتحويلتوفر مقاعد  .4

  .لها التحويل بين تخصصات الكليةأن لم يسبق  .5

تكون املفاضلة آليا وتنافسيا بين جميع الطالبات  .6

املتقدمات واملحققات لشروط التحويل وفق 

 الترتيب األتي : 

 .ترتيب الرغبات 

 . املعدل التراكمي 

 ( ي حال فاملعدل التراكمي ملقررات التخصص

 تساوي املعدل التراكمي (

  ستيعابيه لألقسام .اال املقاعد املحددة وفق الطاقة 

 موافقة الكلية والقسم املعني. .7

 مالحظة:

STEP IELTS 

67 4 
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   الكليات  داخل
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 تسلم شهادات اللغة اإلنجليزية إلدارة التحويل. 

( بعمادة القبول 0.212.06الداخلي مكتب رقم )

 (.po5والتسجيل )

 اإلنجليزية فياللغة  شهادات لتسليم موعد آخر 

هـ املوافق 1441/ رجب/ 21 الخميس

 م.  2020/مايو/14

  ق الدرجة يتحق في حال عدمشهادة اليتم رفض

 .أعاله  املطلوبة املحددة في الجدول 

 

 

 

 

 transfer@pnu.edu.sa إرسال بريد من البريد الجامعي على اإليميل

صباحا  8االتصال خالل أوقات الدوام، من الساعة 

  1:30وحتى 
 
 ظهرا

0118243471   0118243461   0118243508 

 

 عزيزتي الطالبة : اخر موعد للعدول عن التحويل الداخلي بين التخصصات داخل الكليات  بتاريخ 21/رمضان /1441هـ الموافق 14/مايو /2020 .

mailto:transfer@pnu.edu.sa

