
 

 
 
 
 

 أسئلة شائعة عن التحويل الداخلي

 

 الجامعة؟ داخل أخرى  كلية إلى كلية من التحويل للطالبة يحق هل/1س

 دراستها، وفق فترة خالل نعم يحق للطالبة طلب التحويل من كلية إلى أخرى داخل الجامعة مرة واحدة 

 الضوابط والشروط املعلنة.

 

 متى يتم التقديم على طلب التحويل من تخصص آلخر داخل الكلية ومن كلية ألخرى؟/2س

 .تم تحديد موعد فتح الخدمة للتحويل في التقويم الجامعي املعلن على موقع عمادة القبول والتسجيلي

في تويتر  عمادة ال حسابالبريد الجامعي و و ات صفحة عمادة القبول و التسجيل، إعالن متابعة ككما يمكن

admission_pnu  ملعرفة املوعد لفتح الخدمة . 

 ويتم النظر في الطلبات بعد انتهاء الفصل الدراس ي واحتساب املعدالت التراكمية .

 

 

 مواد التخصص املحولة منه تثبت في السجل األكاديمي؟ هل الدرجات  في/3س

نعم تثبت في السجل األكاديمي للطالبة املحولة جميع املواد التي سبق لها دراستها، وتشمل التقديرات 

 واملعدالت الفصلية والتراكمية طوال دراستها في الجامعة. 

لها( في معدلها التراكمي وتحتسب ضمن  تدخل كافة الساعات الزائدة التي درستها الطالبة  )ولم تعادل

 الساعات املكتسبة.

 وتحتسب مقررات الرسوب للطالبة قبل التحويل عند احتساب مرتبة الشرف . 

 

 

 هل شروط التحويل الداخلي ثابتة ومعلنة؟/  4س

 يمكن أنفي موقع الجامعة و  الداخليفي كل فصل دراس ي تعلن عمادة القبول والتسجيل شروط التحويل 

 خر، لذا يجب عليك االطالع على الشروط في حال رغبتك بالتحويل.تختلف الشروط من عام آل 

 

 

 أكثر من كلية عند تقديم طلب التحويل الداخلي؟ اختيار هل من املمكن /  5س

 رغبات كحد أقص ى(. 3) أكثر من كلية حسب ترتيب الرغبات اختيار نعم يمكنك 

 تم تصميم خدمة التحويل الداخلي بحيث يتاح للطالبة الرغبة األولى رغبة اجبارية واحدة 

 . ةوالثانية والثالثة اختياري 

 



 

 

 

 

 

 

 

و أخش ى أن يتم قبولي على الرغبة الثانية أو و انا فقط أرغب بالرغبة األولى،  اخترت ثالث رغبات/6س

 الثالثة.

 في مثل الحالة على الطالبة إدخال رغبة واحدة فقط حيث 
ً
 و تنافسيا

ً
تتم املفاضلة بين املتقدمات آليا

 حسب املقاعد املتاحة و وفق ترتيب الرغبات و املعيار الخاص بكل تخصص. أي أنه في حال عدم قبولك

 منافسة الرغبة الثانية، و هكذا.الرغبة األولى، يتم إدخالك في على 

 

 

فأكثر ، فلماذا ال يتم تحويلي على الرغم من  3.75من شروط التحويل أن يكون معدل الطالبة هو /  7س

 تحقيقي لهذا الشرط ؟ 

يعني أنك مستحقة للدخول في الفرز واملنافسة، ولكن هذا ال يعني تحويلك  3.75حصولك على معدل 

يتوقف  األعلى فاألقل ،وبالتالي قدالت للتخصص املطلوب ، إذ أن املنافسة على املقاعد تكون من املعد

 . 3.75أعلى من  معدل تراكمي املؤشر عند

)املفاضلة  الطلب سوف يرفض 3.75أما إن كان أقل من الطالبات املحققات للشروط ومعدالتهم عالية، 

 تتم حسب الطاقة االستيعابية للكلية واملعدل التراكمي(

 

 

 ذلك؟ في  العدول عن التحويل، هل يمكن إذا تم قبول التحويل و رغبت الطالبة/  8س 

  التحويل. ظهور نتائج  قبلفقط  عن التحويل يتاح لك العدول نعم 

 

 

 معادلة املقررات للطالبات املحوالت من تخصص آلخر أو من كلية ألخرى داخل الجامعة ؟ كيف تتم/  9س 

 في النظام األكاديمي 
ً
 .تتم معادلة املقررات تلقائيا

 

 

 

 

 



 

 

 

 

هل يمكن للطالبة التي حولت من كلية ألخرى التقدم بطلب تحويل من تخصص آلخر داخل الكلية /  10س 

 التي حولت لها؟ 

 للتقدم بطلبلبة التقدم بطلب تحويل من كلية أل ، يتاح للطا نعم 
ً
تحويل من  خرى ، ولها فرصة أيضا

. أي أنه إذا قبل طلب  الكليات( تخصص آلخر داخل كليتها وتكون أولية التنفيذ لطلب التحويل )بين

  .التحويل )بين الكليات(، يلغى الطلب اآلخر

 

 

 


