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 (هـ9143/4014) التحويل الخارجيشروط 

 الشروط القسم كليةال م

1 
اإلدارة 
 واألعمال

 اإلدارة واألعمال .1
 االقتصاد .2
 المحاسبة .3
 األنظمة .4

لجميع التخصصات ما عدا  أو إداري أن تكون شهادتها الثانوية علمي .أ 
 تخصص األنظمة.

 (4.75)تراكمي عن أال يقل المعدل ال .ب 
 توفر مقاعد في التخصص. .ج 

 الطفولة المبكرة التربية 2

 4.25)ال يقل المعدل التراكمي عن ) .أ 
 خلوها من اإلعاقات السمعية والبصرية. .ب 
 أن تكون الئقة صحياً. .ج 
 .في التخصص توفر مقاعد .د 

3 
علوم 

الحاسب 
 والمعلومات

 علوم الحاسب .أ 
تقنية  .ب 

 المعلومات

 أن تكون ثانويتها علمي  .أ 

 (4.50) عن التراكمي المعدل يقل ال ان .ب 

 مغلق التحويل لقسم نظم المعلومات .ج 

  اللغات 4

 األدب اإلنجليزي .1
اللغويات  .2

 التطبيقية
 الترجمة .3
 
 

 

 حسب الجدول ( أو ما يعادلها4.5الحصول على درجة اآليلتس األكاديمي ) .أ

 ((3.75أال يقل المعدل التراكمي عن  .ب
 للتحويل توفر مقاعد .ج

 : الحظةم
  الدرجة المطلوبة المحددة في الجدول ال تحققيتم رفض أية شهادة  

STEPIELTS 
TOEFL 

Cambridge English: 
Preliminary 

English 

The Pearson 
Test of English 

(Academic) 

IBT CBTPBT PET PTE 

754.5 53 153 475 147 29 

  مواعيد تقديم الطلب
 امليالدي التاريخ اهلجري التاريخ اليوم املوضوع

 م2018/سبتمبر/30هـ1440/محرم/20 األحد (االولطلب)الفصلالتقديمبداية

 م2018/اكتوبر/11هـ1440/صفر/2 الخميس (االول)الفصلتقديمطلبنهاية
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5 

 
الخدمة 

 االجتماعية
 

 خدمة اجتماعية
 (3.75اال يقل المعدل التراكمي عن ) .أ
 توفر مقاعد للتحويل. .ب

  العلوم 6

 الرياضيات .أ 
 الكيمياء .ب 
 الفيزياء .ج 
 األحياء .د 

 أن تكون ثانويتها علمي. .أ 
 .(3أال يقل المعدل التراكمي للطالبة عن ) .ب 
 توفر مقاعد للتحويل. .ج 

 
 
 

 اآلداب 7

الدراسات  - أ
 االسالمية

 اللغة العربية  - ب
 التاريخ -ج 
 الجغرافيا -د

 المكتبات -هـ
 
 
 

. 
 .(3التراكمي للطالبة عن )أال يقل المعدل  - أ

 توفر مقاعد للتحويل. -ب 

 
 

8 
 المجتمع
 )دبلوم(

 إداري مسار -أ 
 مسار -ب

  الحاسب
 أعمال إدارة -ج
 مكاتب إدارة  -د

  تسويق -هـ 
 محاسبة  -و

 معلومات تقنية -ي

 (.3.75التراكمي عن ) المعدلأال يقل  .1
 توفر مقاعد للتحويل. .2
 على األكثر يقبل التحويل لمن أنهت مستويين .3

 

:من خارج اجلامعةلتواصل فيما خيص التحويلل  

 

 Dar-eq@pnu.edu.saالبريدإرسالبريدمنالبريدالجامعيعلى

االتصالخاللأوقاتالدوام

ظهرا 1:30صباحاوحتى8منالساعة

0118243480

0118243498
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