
 

 
 

 هـ(1443الجامعي  للعام من تخصص إلى آخر داخل الكليةشروط التحويل الداخلي )

 

 التأهيل وعلومالصحة  .1

 شروط التحويل البرنامج

 دكتور عالج طبيعي

 لتقويم الجامعي.املعلنة في ايتاح التقديم في الفصل الدراس ي الثاني حسب املواعيد                                    

                                                      

 عالن عنها ل سيتم ا
 
 الحقا

 العالج الوظيفي

 التثقيف الصحي

 التغذية الكلينيكية

 الوبائياتعلوم 

 علم النفس الكلينيكي

 التشخيصية األشعة

تصوير باملوجات ال

 فوق الصوتية 

 تقنيات الطب النووي

  السمع والتوازن 

 

أمراض التخاطب 

 والبلع

  ةالتنفسي الرعاية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 كلية التمريض. 2

 شروط التحويل البرنامج

 علوم التمريض

 الفصل الدراس ي الثاني حسب املواعيد املعلنة بالتقويم الجامعي.يتاح التقديم في                                         

 

  عالن عنهال سيتم ا
 
 الحقا

 القبالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 كلية الهندسة. 3

 

 شروط التحويل البرنامج

 الكهربائية الهندسة

 االتصاالت( هندسة) 

 أقص ى وبحد فيه قبلت الذي التخصص فياألقل(  على) واحد دراس ي فصل انهاء بعد طلب التحويل للطالبة يحق .1

والهندسة هندسة االتصاالت بين برنامجي يتاح و ، (الخامسإلى املستوى ) التخصص في دراسية فصول  ثالث

                                                       السابع(االلكترونية )إلى املستوى 

 أي تحويل طلب يقبل التحويل )ال  بطلب فيه تقدمت التي املستوى  مقررات جميع الطالبة تدرس أن يشترط .2

 (.                                                   بطلب التحويل فيه تقدمت الذي املستوى  مقررات من مقرر  أي حذفت طالبة

 أن لم يسبق لها التحويل بين تخصصات الكلية.   .3

 توفر مقاعد للتحويل. .4

5.  
 
حسب املقاعد املتاحة  وتنافسيا بين جميع الطالبات املتقدمات واملحققات لشروط التحويلتكون املفاضلة آليا

 اآلتي: التسلسل وفق  للتحويل

 ترتيب الرغبات .أ

 للطالبة. التراكمي املعدل .ب

افقة الكلية والقسم املعني. .6  مو

 

  الكهربائية الهندسة

 (الهندسة اللكترونية) 

 .والنظم الصناعية الهندسة

 الهندسة الطبية الحيوية

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 كلية علوم الحاسب واملعلومات. 4
 

 شروط التحويل البرنامج

 علوم الحاسبات

 على األقل وبحد أقص ى  .1
 
 دراسيا

 
املستوى الرابع في التخصص الذي ترغب إلى أن تكون الطالبة قد أمضت فصال

 التحويل منه. 

 توفر مقاعد للتحويل. .2

 الكلية.أن لم يسبق لها التحويل بين تخصصات  .3

 وتنافسيا بين جميع الطالبات املتقدمات واملحققات لشروط التحويل .4
 
حسب املقاعد املتاحة  تكون املفاضلة آليا

  اآلتي:التسلسل وفق  للتحويل

 ترتيب الرغبات. .أ

 التراكمي.املعدل  .ب

افقة الكلية والقسم املعني. .5  مو

 

 الذكاء االصطناعي(. علومو  ،علم البيانات السيبراني، )األمن للتخصصات:ال يتاح التحويل 

 تقنية املعلومات

 نظم املعلومات

 
 

 

 كلية العلوم. 5

 شروط التحويل البرنامج

 الرياضيات
  أمضت قد الطالبة تكون  أن .1

 
 دراسي فصال

 
 واحد ا

 
الثالث في التخصص الذي  املستوى إلى  أقص ى وبحد األقل على ا

 منه.ترغب التحويل 

 توفر مقاعد للتحويل. .2

 أن لم يسبق لها التحويل بين تخصصات الكلية.  .3

 .الثاني حسب املواعيد املعلنة بالتقويم الجامعيفي الفصل الدراس ي الفيزياء الطبية لتحويل إلى على ايتاح التقديم  .4

 وتنافسيا بين جميع  .5
 
حسب املقاعد املتاحة  الطالبات املتقدمات واملحققات لشروط التحويلتكون املفاضلة آليا

  اآلتي:التسلسل وفق  للتحويل

 ترتيب الرغبات. .أ

 التراكمي.املعدل  .ب

افقة الكلية والقسم املعني. .6  مو

 

 

 الفيزياء

  الفيزياء الطبية 

الفصل التقديم في يتاح )

 (الدراس ي الثاني

 األحياء

 الكيمياء

 
 
 



 

 الدارة واألعمال كلية. 6

 

 شروط التحويل البرنامج

  أمضت قد الطالبة تكون  أن .1 الدارة
 
  فصال

 
  دراسيا

 
الخامس في  املستوى إلى  أقص ى وبحد األقل على واحدا

 منه.التخصص الذي ترغب التحويل 

 أن لم يسبق لها التحويل بين تخصصات الكلية.  .2

 توفر مقاعد للتحويل. .3

 وتنافسيا بين جميع الطالبات املتقدمات واملحققات لشروط التحويل حسب املقاعد  .4
 
تكون املفاضلة آليا

  اآلتي:املتاحة للتحويل وفق التسلسل 

 ترتيب الرغبات. .أ

 التراكمي.املعدل  .ب

افقة الكلية والقسم املعني. .5  مو

 

 التسويق 

 إدارة املوارد البشرية  

 االقتصاد

 االقتصاد املالي 

  املحاسبة

 
 

 كلية التصاميم والفنون . 7

 
 

 شروط التحويل البرنامج

افيكي  التصميم الجر

 والوسائط الرقمية

 يتاح التقديم في الفصل الدراس ي الثاني حسب املواعيد املعلنة بالتقويم الجامعي.                                 

 

 عالن عنها الحقا ل سيتم ا 

 

والرسوم صناعة األفالم 

   املتحركة

 التصميم الداخلي

 تصميم املنتجات

    الفنون البصرية 

 التصوير الضوئي 

 تصميم األزياء والنسيج

 
 

 كلية التربية  .1



 

 شروط التحويل البرنامج

 الطفولة املبكرة        

 . تحفيظ قرآن أو ما يعادلهم – أدبي- إداري  -الثانوية علميشهادة  .1

 أن لم يسبق لها التحويل بين تخصصات الكلية.  .2

في  الثالث إلى املستوى ل، وبحد أقص ى أن تكون الطالبة قد أمضت فصال دراسيا على األق .3

 التخصص الذي ترغب التحويل منه.

 (.4.25ال يقل املعدل التراكمي عن )أن  .4

5. .
 
 أن تكون الئقة صحيا

 توفر مقاعد للتحويل. .6

 وتنافسيا بين جميع الطالبات املتقدمات واملحققات لشروط التحويل  .7
 
تكون املفاضلة آليا

 املقاعد املتاحة للتحويل وفق التسلسل اآلتي: 

 ترتيب الرغبات. .أ

 املعدل التراكمي. .ب

افقة الكلية والقسم املعني. .8  مو

 

 علم النفس

 علوم الرياضة البدنية

 الثاني حسب املواعيد املعلنة بالتقويم الجامعي.يتاح التقديم في الفصل الدراس ي  .1

 شهادة الثانوية علمي أو ما يعادله. .2

 أن لم يسبق لها التحويل بين تخصصات الكلية.  .3

 ملستوى الثالثإلى ال، وبحد أقص ى أن تكون الطالبة قد أمضت فصال دراسيا على األق .4

 في التخصص الذي ترغب التحويل منه.

 (.4.5يقل املعدل التراكمي عن ) ال أن  .5

 .والفحص الطبي اجتياز اختبارات اللياقة البدنية .6

تازات الختبارات اللياقة البدنية للمقابلة املقابلة الشخصية؛ يتم ترشيح الطالبات املج .7

 الشخصية.

 توفر مقاعد للتحويل. .8

 بعد تحقق الشروط السابقة، تتم املفاضلة بين الطالبات  .9
 
 وتنافسيا

 
حسب املقاعد آليا

 اآلتي:   لتسلسلااملتاحة للتحويل وفق 

 ترتيب الرغبات. .أ

 .لدرجة املقابلة الشخصية( %20+عدل التراكميللم %80النسبة املركبة ) .ب

 ((.ب) الفقرة الواردة املركبة النسبة تساوي  عند) التراكمي املعدل .ج

 (. تساوي املعدل التراكمي عندالنسبة املركبة للقبول ) .د

 :املقابلة الشخصيةو  اللياقة البدنية تاختباراومكان مواعيد 

 يحدد الحقا

  

 

 
 
 
 
 
 



 

 اللغاتكلية . 9
 

 شروط التحويل البرنامج

  أمضت قد الطالبة تكون  أن .1 اللغة النجليزية
 
  فصال

 
 التخصص في الثالث املستوى  إلى أقص ى وبحد األقل على دراسيا

 .منه التحويل ترغب الذي

 . الكلية تخصصات بين التحويل لها يسبق لم أن .2

 توفر مقاعد للتحويل. .3

 وتنافسيا بين جميع الطالبات املتقدمات واملحققات لشروط التحويل حسب  .4
 
تكون املفاضلة آليا

  اآلتي:املقاعد املتاحة للتحويل وفق التسلسل 

 .الرغبات ترتيب -أ

 التراكمي. املعدل -ب

افقة .5  .املعني والقسم الكلية مو

 اللغة الفرنسية

 اللغويات التطبيقية

األدب النجليزي 

 والدراسات الثقافية

 صينية اللغة ال

 
 

 كلية اآلداب. 10

 شروط التحويل البرنامج

 الدراسات السالمية

في التخصص ملستوى الرابع إلى ال، وبحد أقص ى أن تكون الطالبة قد أمضت فصال دراسيا على األق .1

 الذي ترغب التحويل منه.

 أن لم يسبق لها التحويل بين تخصصات الكلية.  .2

 توفر مقاعد للتحويل. .3

 وتنافسيا بين جميع الطالبات املتقدمات واملحققات لشروط التحويل حسب  .4
 
تكون املفاضلة آليا

  اآلتي:املقاعد املتاحة للتحويل وفق التسلسل 

 ترتيب الرغبات. .أ

 التراكمي.املعدل  .ب

افقة الكلية والقسم املعني. .5  مو

 

 اللغة العربية 

 الصحافة الرقمية 

 تاريخال

 الرشاد السياحي 

ثار 
 
 املتاحف واال

افيا:  الجغر

بعد إنهاء سنتين يتم 

تخصيصها في أحد 

 املسارين:

نظم املعلومات  .1

افية  الجغر

واالستشعار عن 

 .بعد

افيا .2  الجغر

 البيئية

 

 واملعلوماتاملكتبات 



 

 )دبلومات(الكلية التطبيقية . 11  

 شروط التحويل البرنامج

 التسويق

إداري أو -علمي)املكاتب( و  وإدارةلتخصصات )التسويق  (يعادله ما أو  قرآن تحفيظ -إداري  - أدبي– علمي) الثانوية شهادة .1

 .(املحاسبة)لتخصص (ما يعادله

  أمضت قد الطالبة تكون  أن .2
 
  فصال

 
الثاني في التخصص الذي ترغب التحويل  املستوى  إلى أقص ى وبحد األقل على دراسيا

 منه.

 .الكلية تخصصات بين التحويل لها يسبق لم أن  .3

 توفر مقاعد للتحويل. .4

 وتنافسيا بين جميع الطالبات املتقدمات واملحققات لشروط التحويل حسب املقاعد املتاحة للتحويل  .5
 
تكون املفاضلة آليا

  اآلتي:وفق التسلسل 

 ترتيب الرغبات .أ

 التراكمي.املعدل  .ب

افقة الكلية والقسم املعني. .6  مو

 إدارة املكاتب

 املحاسبة

 .شهادة الثانوية علمي أو ما يعادله .1 البرمجة

  أمضت قد الطالبة تكون  أن .2
 
  فصال

 
الثاني في التخصص الذي ترغب التحويل  املستوى  إلى أقص ى وبحد األقل على دراسيا

  منه.

 أن لم يسبق لها التحويل بين تخصصات الكلية.  .3

 توفر مقاعد للتحويل. .4

 وتنافسيا بين جميع الطالبات املتقدمات واملحققات لشروط التحويل حسب املقاعد املتاحة للتحويل  .5
 
تكون املفاضلة آليا

  اآلتي:وفق التسلسل 

 ترتيب الرغبات .أ

 التراكمي.املعدل  .ب

افقة الكلية والقسم املعني. .6  مو

حسب املواعيد  ( في الفصل الدراس ي الثانيمكافحة العدوى و فني الكترونياتلتحويل إلى التخصصات )على ايتاح التقديم  .7

 املعلنة في التقويم الجامعي.

 فني إلكترونيات

)يتاح التقديم في  

الفصل الدراس ي 

 الثاني(

 مكافحة العدوى 

)يتاح التقديم في  

الفصل الدراس ي 

 الثاني(

الوسائط تصميم 

 املتعددة

 تقنية املعلومات

 فن الطهي
 .يعادله ما أو  قرآن تحفيظ -  إداري  - أدبي–علمي .1

  أمضت قد الطالبة تكون  أن .2
 
  فصال

 
الثاني في التخصص الذي ترغب التحويل  املستوى  إلى أقص ى بحد و  األقل على دراسيا

  منه.

 أن لم يسبق لها التحويل بين تخصصات الكلية.  .3

 مقاعد للتحويل.توفر  .4

 وتنافسيا بين جميع الطالبات املتقدمات واملحققات لشروط التحويل حسب املقاعد املتاحة للتحويل  .5
 
تكون املفاضلة آليا

 وفق التسلسل اآلتي : 

 ترتيب الرغبات .أ

 املعدل التراكمي . .ب

 إدارة الضيافة

إدارة السفر 

 والسياحة 



 

 

افقة الكلية والقسم املعني. .6  مو

 القرآن الكريم 

 .يعادله ما أو  قرآن تحفيظ– أدبي .1

  أمضت قد الطالبة تكون  أن .2
 
  فصال

 
الثاني في التخصص الذي ترغب التحويل  املستوى  إلى أقص ى بحد و  األقل على دراسيا

  منه.

 أن لم يسبق لها التحويل بين تخصصات الكلية.  .3

 توفر مقاعد للتحويل. .4

 وتنافسيا بين جميع الطالبات املتقدمات واملحققات لشروط التحويل حسب املقاعد املتاحة  .5
 
تكون املفاضلة آليا

 للتحويل وفق التسلسل اآلتي : 

 .ترتيب الرغبات .أ

 املعدل التراكمي . .ب

افقة .6  .املعني والقسم الكلية مو

 

 


