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 (هـ1441) التحويل الخارجيشروط 

 الشروط القسم كليةال م

1 
اإلدارة 
 واألعمال

 اإلدارة واألعمال .1
 االقتصاد .2
 المحاسبة .3

 
 

 .أو إداري أن تكون شهادتها الثانوية علمي .أ 
 (4.50)تراكمي عن أال يقل المعدل ال .ب 
 توفر مقاعد في التخصص. .ج 
من  أو ما يعادلها( أو ما 5الحصول على درجة اختبار اآليلتس األكاديمي ) .د 

 اختبارات.
يتم تحديد تخصص الطالبة )بعد اجتياز برنامج إدارة األعمال( في أحد  .ه 

التخصصات: االقتصاد واإلدارة واألعمال والمحاسبة وذلك حسب شروط 

 التخصيص التي تعلنها عمادة القبول والتسجيل.
 
 
 
 
 

STEP IELTS 
TOEFL 

IBT CBT PBT 

83 5 61 173 500 

 األنظمة .4

 .أو إداري أو أدبي أن تكون شهادتها الثانوية علمي .أ 
 (4.50)تراكمي عن أال يقل المعدل ال .ب 
 توفر مقاعد في التخصص. .ج 
( أو ما أو ما يعادلها من 4الحصول على درجة اختبار اآليلتس األكاديمي ) .د 

 اختبارات.
 المقابلة الشخصية.اجتياز  .ه 

 
 
 
 
 
 

 

STEP IELTS 
TOEFL 

IBT CBT PBT 

67 4 45-46 133 450-453 

 الطفولة المبكرة التربية 2

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

  مواعيد تقديم الطلب
 امليالدي التاريخ اهلجري التاريخ اليوم املوضوع

 م2019/ سبتمبر /22 هـ1441/ محرم /23 األحد (األولطلب )الفصل التقديم  بداية

 م2019/ أكتوبر /03 هـ1441/ صفر /04 الخميس (األول)الفصل  تقديم طلبنهاية 
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 (هـ1441) التحويل الخارجيشروط 

 الشروط القسم كليةال م

3 
علوم 

الحاسب 
 والمعلومات

 الحاسبعلوم  .أ 
 تقنية المعلومات .ب 

 أن تكون ثانويتها علمي  .أ 
 (4.50) عن التراكمي المعدل يقل ال ان .و 

 

  اللغات 4

 األدب اإلنجليزي .1
 اللغويات التطبيقية .2
 الترجمة .3
 
 

 
 حسب الجدول ( أو ما يعادلها4.50الحصول على درجة اآليلتس األكاديمي ) .أ 

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

 
 : الحظةم

  الدرجة المطلوبة المحددة في الجدول ال تحققيتم رفض أية شهادة  

STEP IELTS 
TOEFL 

Cambridge English: 
Preliminary 

English 

The Pearson 
Test of English 

(Academic) 

IBT CBT PBT PET PTE 

75 4.5 53 153 475 147 29 

5 

 
الخدمة 

 االجتماعية
 

 خدمة اجتماعية

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

  العلوم 6

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

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

 
 
 

 اآلداب 7

الدراسات  - أ
 االسالمية

 اللغة العربية  - ب
 التاريخ  -ج 
 الجغرافيا  -د

 المكتبات -هـ
 

 
 

. 
 .(3أال يقل المعدل التراكمي للطالبة عن ) .أ 
 توفر مقاعد للتحويل.  .ب 
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 من خارج اجلامعة لتواصل فيما خيص التحويلل

 Dar-eq@pnu.edu.sa اإللكترونيالبريد إرسال بريد من البريد الجامعي على 

 االتصال خالل أوقات الدوام

 ظهرا   1:30صباحا وحتى  8من الساعة 

0118243480 

0118243498 

 


