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  1 
 

 

 هـ(4114) شروط تغيير التخصص

 الشروط القسم الكلية م

1 
الكليات 

 الصحية
 السنة التأسيسية

ملواعيد املعلنة بالتقويم حسب ا الفصل الدراس ي الثانييكون تقديم الطلب في  .1

 .الجامعي

 .(5( من )4.75أال يقل املعدل التراكمي عن ) .2

قد درست فصلين دراسيين متصلين في تخصصها؛ )ال يقبل أن تكون الطالبة  .3

 .أجلت فصل أو اعتذرت عن فصل( و تحويل من درست فصل واحد فقط أ

 ال يقبل طلب من يوجد عليها إنذار أو مخالفة ألنظمة الجامعة. .4

 يقبل التحويل للسنة التأسيسية للكليات الصحية من الكليات العلمية آلاتية فقط: .5

o كلية العلوم.  

o كلية علوم الحاسب واملعلومات.  

o )كلية إلادارة وألاعمال )ما عدا قسم ألانظمة.  

o كلية الهندسة. 

؛ مع أو ما يعادلهاألاكاديمي  IELTS في اختبار  5أن تكون الطالبة حاصلة على درجة  .6

نجليزية في املفاضلة وإنما تعد من أنه لن يتم احتساب درجة اللغة إلا العلم 

 لقبول الطلب:الشروط املطلوبة 
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  مواعيد تقديم الطلب

 التاريخ امليالدي التاريخ الهجري  اليوم املوضوع

 م3232/مارس/11   هـ1441/ رجب/ 32 ألاربعاء (الثاني بداية تقديم الطلب )الفصل 

 م 3232/أبريل/1 هـ1441/ شعبان/ 1 ألاربعاء (ثانينهاية تقديم طلب )الفصل ال
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 هـ(4114) شروط تغيير التخصص

 الشروط القسم الكلية م

أن تجتاز الطالبة اختبار تحديد مستوى اللغة إلانجليزية الخاص بالكليات الصحية،  .7

 .واملقابلة الشخصية 

 أن تجتاز الطالبة الكشف الطبي املطلوب. .8

 توفر مقاعد متاحة للتحويل. .9

 تتم املفاضلة  (7إلى 1لطالبة الشروط السابقة )من عندما تحقق ا .11
 
  آليا

 
وتنافسيا

 آلاتي:  الترتيب بين الطالبات حسب املقاعد املتاحة للتحويل وفق 

 املعدل التراكمي. .أ 

 النسبة املركبة للقبول )في حال تساوي املعدل التراكمي(. .ب 

يتم تحديد تخصص الطالبة )بعد اجتياز السنة التأسيسية( في الكليات: الطب  .11

وعلوم التأهيل، والتمريض وذلك البشري، وطب ألاسنان، والصيدلة، والصحة 

 .حسب شروط التخصيص التي تعلنها عمادة القبول والتسجيل

 شروط حسب أخرى  كليات الصحية إلى التأسيسية السنة طالبات تحويل يتم .12

 :التالية الحاالت في املعلنة التحويل

 فصول  أربعة خالل التأسيسية السنة مقررات جميع اجتياز عدم . أ

 .الاعتذار فصول  احتساب مع دراسية

 (.3) من أقل تراكمي معدل على الطالبة حصول  . ب

 الشخصية ةمواعيد املقابل

  املوعد يحدد
 
 الحقا

 :اتمالحظ

  ترفق شهادات اللغة إلانجليزية عبر رابط مخصص لذلك في شاشة إدخال

 .في النظام ألاكاديميالرغبات 

  هـ 1441/ رمضان/ 21الخميس  يومدرجات اللغة إلانجليزية  رفا آخر موعد ل

 م.2020/مايو/14املوافق 

  ق الدرجة املطلوبة املحددة في الجدول يتحقفي حال عدم  شهادةاليتم رفض 

 .أعاله
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 هـ(4114) شروط تغيير التخصص

 الشروط القسم الكلية م

2 

بين 

الكليات 

 الصحية

  الطب البشري 

 طب ألاسنان 

 الصيدلة 

  الصحة وعلوم

 التأهيل

 التمريض 

حسب املواعيد املعلنة بالتقويم  الفصل الدراس ي الثانييكون تقديم الطلب في  .1

 الجامعي.

أو حذف  أن تكون الطالبة قد درست فصلين في تخصصها املقيدة فيه بدون تعثر  .2

 .مقرر 

 أن ال يكون صدر بحقها إنذار أو مخالفة ألنظمة الجامعة. .3

 ألاكاديمي أو ما يعادلها. IELTS في اختبار  5أن تكون الطالبة حاصلة على درجة  .4

 

 

 

 اجتياز املقابلة الشخصية. .5

 توفر مقاعد للتحويل. .6

 أن ال يقل املعدل التراكمي عن آلاتي: .7
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 الكلية
املعدل التراكمي 

 العام

 الشروط إلاضافية

  4.75 الطب البشري 

 4.75 طب ألاسنان
اجتياز اختبار 

 جداره

  4.75 الصيدلة

  4 التمريض 

 الصحة

 وعلوم 

 التأهيل  

 العلوم الاشعاعية 

4.20 

 

 علوم التأهيل 

 علوم الاتصال 

 علوم الصحة 
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 هـ(4114) شروط تغيير التخصص

 الشروط القسم الكلية م

 تكون املفاضلة وفق املعدل التراكمي وحسب املقاعد املتاحة. أن .1

 مواعيد املقابالت الشخصية

 تحدد 
 
  الحقا

 :اتمالحظ

  ترفق شهادات اللغة إلانجليزية عبر رابط مخصص لذلك في شاشة إدخال

 في النظام ألاكاديمي.الرغبات 

 هـ 1441/ رمضان/  21الخميس  يوماللغة إلانجليزية  شهادات رفا ل خر موعد آ

 م.2020/مايو/14املوافق 

  املحددة في الجدول  درجة املطلوبةق اليتحقفي حال عدم  شهادةاليتم رفض 

 أعاله.

 السنة التأسيسية الهندسة 3

حسب املواعيد املعلنة بالتقويم  الفصل الدراس ي الثانييكون تقديم الطلب في  .1

 الجامعي.

  .فقطوالصحية متاح لطالبات الكليات العلمية  .2

أن تكون الطالبة قد درست جميع مقررات السنة ألاولى في تخصصها؛ )ال يقبل  .3

 حذفت أي مقرر خالل السنة ألاولى في تخصصها(. طالبة  تحويل أي

 (.4.75أال يقل معدلها التراكمي عن ) .4

 انذار أو مخالفة ألنظمة الجامعة على الطالبة. عدم وجود أي .5

 ألاكاديمي أو ما يعادلها.   IELTS( في اختبار 5.5الحصول على درجة ) .6

 

 

 

 توفر مقاعد للتحويل. .7

 بعد تحقق الشروط السابقة، تتم املفاضلة بين الطالبات  .8
 
 وتنافسيا

 
حسب آليا

 آلاتي:الترتيب املقاعد املتاحة للتحويل وفق 

 املعدل التراكمي. .أ 

 النسبة املركبة للقبول )في حال تساوي املعدل التراكمي(. .ب 
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 هـ(4114) شروط تغيير التخصص

 الشروط القسم الكلية م

 املعلنة في  شروط التخصيص، يتم تطبيق ةالتأسيسي سنةبعد إنهاء ال .9

  ةالتخصصات التالي أحد حينه في

 الهندسة الكهربائية )هندسة إلاتصاالت( . أ

 إلالكترونيات( ةالهندسة الكهربائية ) هندس . ب

 الهندسة الصناعية و النظم. . ت

 حسب أخرى  كليات إلى الهندسة كلية في التأسيسية السنة طالبات تحويل يتم .11

 :التالية الحاالت في املعلنة التحويل شروط

 فصول  أربعة خالل التأسيسية السنة مقررات جميع اجتياز عدم .أ 

 .الاعتذار فصول  احتساب مع دراسية

 (.3) من أقل تراكمي معدل على الطالبة حصول  .ب 

 مالحظة

  ترفق شهادات اللغة إلانجليزية عبر رابط مخصص لذلك في شاشة إدخال

 الرغبات في النظام ألاكاديمي.

  هـ 1441/ رمضان/ 21 الخميس يوماللغة إلانجليزية  شهادات رفا ل  آخر موعد

 م.2020/مايو/14املوافق 

  في الجدول ق الدرجة املطلوبة املحددة يتحق في حال عدمشهادة اليتم رفض 

 أعاله.

4 
إلادارة 

 وألاعمال

 

 

 

  دارةإلا 

  املحاسبة 

 قتصادالا 

 

 

 

 

 .أو إداري  شهادة الثانوية العامة تخصص علمي .1

 فما فو . (4.5)معدل تراكمي  .2

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

 

 

 

 

 

 .للتحويلتوفر مقاعد  .4

  الشروط السابقة، تتم املفاضلة بين الطالباتبعد تحقق  .5
 
 وتنافسيا

 
حسب  آليا

 آلاتي:   الترتيب املقاعد املتاحة للتحويل وفق
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 هـ(4114) شروط تغيير التخصص

 الشروط القسم الكلية م

 املعدل التراكمي. .أ 

 النسبة املركبة للقبول )في حال تساوي املعدل التراكمي(. .ب 

 :ةمالحظ

  ترفق شهادات اللغة إلانجليزية عبر رابط مخصص لذلك في شاشة إدخال

 في النظام ألاكاديمي.الرغبات 

 هـ 1441/ رمضان/ 21 الخميس يوم إلانجليزية اللغةشهادات  رفا ل خر موعد آ

 م.2020/مايو /14املوافق 

  الجدول  يفق الدرجة املطلوبة املحددة يتحق في حال عدمشهادة اليتم رفض 

 أعاله 

 .ألانظمة2

 

 

 

  .أو ما يعادله أو أدبي الثانوية علمي أو إداري  ةأن تكون شهاد .1

 .(4.5)أال يقل املعدل التراكمي عن  .2

 .يعادلهاأو ما  ألاكاديمي IELTS( في اختبار 4درجة )الحصول على  .3

 

 

 

 . للتحويلتوفر مقاعد  .4

 الشروط السابقة تتم املفاضلة بين املقبوالت  بعد تحقق .5
 
 و تنافسيا

 
حسب آليا

 :الترتيب آلاتيوفق املقاعد املتاحة للتحويل 

 املعدل التراكمي. .أ 

 )في حال تساوي املعدل التراكمي(.النسبة املركبة للقبول  .ب 

 مالحظة:

  ترفق شهادات اللغة إلانجليزية عبر رابط مخصص لذلك في شاشة إدخال

 الرغبات في النظام ألاكاديمي.

 هـ املوافق 1441/ رمضان/ الخميس يومإلانجليزية اللغة  شهادات رفا ل  موعد آخر

 م.2020/مايو /14

  ق الدرجة املطلوبة املحددة في الجدول يتحق في حال عدمشهادة اليتم رفض 

 أعاله.
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 هـ(4114) شروط تغيير التخصص

 الشروط القسم الكلية م

 التربية 5

 الطفولة املبكرة

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

 املقابلة الشخصية. الاختبار التحريري و اجتياز  .2

 خلوها من إلاعاقات السمعية والبصرية. .3

.أن تكون  .4
 
 الئقة صحيا

 توفر مقاعد للتحويل. .5

 بعد تحقق الشروط السابقة، تتم املفاضلة بين الطالبات  .6
 
 و تنافسيا

 
حسب آليا

 آلاتي:  الترتيب املقاعد املتاحة للتحويل وفق 

 املعدل التراكمي. .أ 

 النسبة املركبة للقبول )في حال تساوي املعدل التراكمي(. .ب 

 : الشخصية ةاملقابلالاختبار و مواعيد 

 ت
 
 حدد الحقا

 :ة الشخصيةمكان املقابل

  ، مبنى كلية التربية(6محطة )

علوم الرياضة 

 البدنية

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

 اجتياز اختبارات اللياقة البدنية. .2

 توفر مقاعد للتحويل. .3

 بعد تحقق الشروط السابقة، تتم املفاضلة بين الطالبات  .4
 
 وتنافسيا

 
حسب آليا

 آلاتي:  الترتيب املقاعد املتاحة للتحويل وفق 

 املعدل التراكمي. .أ 

 النسبة املركبة للقبول )في حال تساوي املعدل التراكمي(. .ب 

 : اللياقة البدنية تاختبارامواعيد 

 ت
 
 حدد الحقا

 :اللياقة البدنية تاختبارا مكان

 .(2الرياض ي لألعضاء رقم )النادي 

6 

علوم 

الحاسب 

 واملعلومات

 علوم الحاسب .أ 

 تقنية املعلومات .ب 

  .علمي الثانوية شهادة أن تكون  .1

والسنة التأسيسية للكليات الصحية )العلوم  متاح لطالبات الكليات العلمية .2

  .والهندسة وإلادارة وألاعمال ما عدا ألانظمة(
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 هـ(4114) شروط تغيير التخصص

 الشروط القسم الكلية م

 

 .(4.5) ان ال يقل املعدل التراكمي عن .3

 .يعادلهاأو ما  ألاكاديمي IELTS( في اختبار 5درجة )الحصول على  .4

 

 

 .توفر مقاعد للتحويل .5

  الطالبات بعد تحقق الشروط السابقة، تتم املفاضلة بين .6
 
 وتنافسيا

 
حسب  آليا

 آلاتي:  الترتيب  املقاعد املتاحة للتحويل وفق

 املعدل التراكمي. .أ 

  املعدل التراكمي(. النسبة املركبة للقبول )في حال تساوي  .ب 

 مالحظه:

 شهادات اللغة إلانجليزية عبر رابط مخصص لذلك في شاشة إدخال  ترفق

 الرغبات في النظام ألاكاديمي.

  هـ 1441/ رمضان/ 21 الخميس يوماللغة إلانجليزية شهادات  رفا ل آخر موعد

 م.2020/مايو /14املوافق 

  ق الدرجة املطلوبة املحددة في الجدول يتحق في حال عدمشهادة اليتم رفض 

 .أعاله

STEP IELTS 

83 5 



 

 األكاديميةالخدمات 

 ()تغيير التخصص الداخلي التحويل

  ىمن كلية إلى أخر 

 

  9 
 

 هـ(4114) شروط تغيير التخصص

 الشروط القسم الكلية م

 اللغات  7

 نجليزي إلا  ألدبا 

 اللغة إلانجليزية -الترجمة 

 الفرنسية للغةا-الترجمة 

 التطبيقية. اللغويات 

 

 

 يعادلها.أو ما  ألاكاديمي IELTS( في اختبار 5درجة )الحصول على  .1

 

 

 
 

 .((3.75أال يقل املعدل التراكمي عن  .2

 .للتحويل توفر مقاعد .3

 بعد تحقق الشروط السابقة، تتم املفاضلة بين الطالبات  .4
 
 وتنافسيا

 
حسب آليا

 آلاتي:  الترتيب املقاعد املتاحة للتحويل وفق 

 املعدل التراكمي. .أ 

 )في حال تساوي املعدل التراكمي(. للغة إلانجليزيةأعلى درجة  .ب 

 : مالحظة

  إدخال ترفق شهادات اللغة إلانجليزية عبر رابط مخصص لذلك في شاشة

 الرغبات في النظام ألاكاديمي.

 هـ 1441/ رمضان/  21 الخميس يوماللغة إلانجليزية   شهادات رفا ل  موعد آخر

 م.2020/مايو /14املوافق 

  ق الدرجة املطلوبة املحددة في الجدول يتحق في حال عدمشهادة اليتم رفض 

 .أعاله 
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 العلوم  8

 الرياضيات 

 الكيمياء 

 الفيزياء 

 ألاحياء 

 تكون ثانويتها علمي.أن  .1

 (.4.25أال يقل املعدل التراكمي للطالبة عن ) .2

 توفر مقاعد للتحويل. .3

 تتم املفاضلة بين املقبوالت  ،عند تحقق الشروط السابقة .4
 
 و تنافسيا

 
حسب آليا

 :وفق الترتيب آلاتياملقاعد املتاحة للتحويل 

 املعدل التراكمي.     . أ

 املعدل التراكمي(.النسبة املركبة للقبول )في حال تساوي  . ب
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 هـ(4114) شروط تغيير التخصص

 الشروط القسم الكلية م

9 
الخدمة 

 الاجتماعية
 خدمة اجتماعية

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

 توفر مقاعد للتحويل. .2

 تتم املفاضلة بين املقبوالت  ،ق الشروط السابقةعند تحق .3
 
 و تنافسيا

 
آليا

 :وفق الترتيب آلاتيحسب املقاعد املتاحة للتحويل 

 املعدل التراكمي. .أ 

 املركبة للقبول )في حال تساوي املعدل التراكمي(.النسبة  .ب 
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 هـ(4114) شروط تغيير التخصص

 الشروط القسم الكلية م

1

1 

التصاميم 

 والفنون 

  
 
 
 

 جرافيكي  تصميم

 رقميةالوسائط الو 

 التصميم الداخلي 

 التصوير التشكيلي 

 الطباعة 

 النحت 

 املنتجات تصميم 

  تصميم ألازياء والنسيج 

 
 
 
 

 

بالتقويم  حسب املواعيد املعلنة الفصل الدراس ي الثانييكون تقديم الطلب في  .1

 .الجامعي

  .أن تجتاز اختبار القدرات الفنية .2

 .((3.75ال يقل املعدل التراكمي عن  .3

 توفر مقاعد للتحويل. .4

 

   :  موعد الاختبار

 ت
 
 حدد الحقا

 :  رمكان انعقاد الاختبا

 (.7كلية التصاميم و الفنون محطة )

 

 :مالحظات

مض ي ساعة من ( ساعات، ولن يسمح بالدخول بعد (3ضرورة حضور الطالبة  .1

 الوقت.

يجب احضار أصل اثبات الهوية )الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة + البطاقة  .2

   .الجامعية(

يلغى طلب التحويل للطالبة في حال تغيبت عن اختبار القدرات الفنية ويسقط حقها  .3

 في املفاضلة لعدم وجود اختبار بديل.

 ألادوات املطلوبة ألجراء الاختبار:

 .سمA3 (29×42,7)كراسة ور  )كانسون ابيض( مقاس  .1

 .(4Bقلم رصاص ) .2

 ممحاة وبراية ومسطرة. .3

 قلم أزر  .4

 

 

 

 



 

 األكاديميةالخدمات 

 ()تغيير التخصص الداخلي التحويل

  ىمن كلية إلى أخر 
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 للتواصل فيما يخص التحويل

 

 transfer@pnu.edu.sa يميلإرسال بريد من البريد الجامعي على إلا 

 8الاتصال خالل أوقات الدوام، من الساعة 

  1:31صباحا وحتى 
 
 ظهرا

1118243471   1118243461   1118243518 

 

 التحويل من كلية املجتمع )دبلوم( إلى بكالوريوس 
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 (.4.25أال يقل املعدل التراكمي عن ) .1

 توفر مقاعد للتحويل. .2

 يقبل التحويل ملن أنهت مستويين على ألاكثر. .3

للتحويل الى الكليات التالية فقط: )آلاداب والخدمة الاجتماعية والعلوم والتصاميم يمكن التقدم  .4

  (بشرط اجتياز اختبار القدرات الفنية، حسب املواعيد املعلنة والفنون 

 

 عزيزتي الطالبة : اخر موعد للعدول عن التحويل الداخلي بين الكليات بتاريخ 04/رمضان/4114هـ الموافق 41/مايو/0202م  .
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