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 هـ(7341/8341) األولالفصل الدراسً  لتغٌٌر التخصصالخاصة  شروطال

 انشزوط انقسى كهٍةان و
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االدارة 
 واألعمال
 
 
 
 

جمٌع 
 التخصصات

a.  (4.75)معدل تراكمً ال ٌقل عن 
b.  أن تكون شهادتها الثانوٌة علمً لجمٌع التخصصات ما عدا تخصص

 األنظمة.
c. ( درجة فً اختبار 450الحصول على درجة )TOFEL) أو معدل ،)
المستوى الخامس فً  اجتازت أو (،IELTS( على األقل فً اختبار )5)

 اللغة االنجلٌزٌة لمن درست بنظام السنة التحضٌرٌة
d. .أن تكون الطالبة سعودٌة أو من أم سعودٌة 
e. .توفر مقاعد فً التخصص 

 

اإلدارة 
 واألعمال

برنامجً 
(DCU) 

 كارالتموٌل الدولً تقنٌات التسوٌق واالبت
  تم وقف التحوٌل للبرنامجٌن
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 التربٌة الخاصة التربٌة

a. ( 4.5)ٌقل المعدل التراكمً عن 
b. اجتٌاز المقابلة الشخصٌة. 
c. .(الحقا  الموعد ٌحدد ) اجتٌاز االختبار التحرٌري 
d. .توفر مقاعد فً التخصص 

  : مواعٌد المقابلة 
 هـ2/1/3418-3ٌومً األربعاء والخمٌس، بتارٌخ:    

 

 الطفولة المبكرة التربٌة

a. ( 4.25)ال ٌقل المعدل التراكمً عن 
b. .اجتٌاز المقابلة الشخصٌة  
c. .(الحقا  الموعد ٌحدد ) اجتٌاز االختبار التحرٌري 
d. .خلوها من اإلعاقات السمعٌة والبصرٌة 
e. . أن تكون الئقة صحٌا 
f. فً التخصص توفر مقاعد. 

  : مواعٌد المقابلة 
 هـ2/1/3418-3ٌومً األربعاء والخمٌس، بتارٌخ:    

 

 الترتٍة
 عهى َفس

a. ( ٍ4)ال ٌقم انًعذل انتزاكًً ع 

b. .اجتٍاس انًقابهة انشخصٍة  

c. .(الحقا  الموعد ٌحدد ) اجتٍاس االختبار انتحزٌزي 

d.  فً انتخصصتوفز يقاعذ . 

  : يواعٍذ انًقابهة 

 هـ 6/3/8331-5ٌويً األحذ واالثٍٍُ، بتارٌخ :    
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 انقسى الكلٍة م
 الشروط
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لىم الحاسة ع

  والوعلىهات

الطالبات الالتً 
لم ٌدرسن السنة 

 التحضٌرٌة
(1437) 

a. ( 85أال تقل النسبة المركبة فً الثانوٌة العامة عن % ) 
b. ( 4.5أال ٌقل المعدل التراكمً عن) 
c. توفر مقاعد للتحوٌل 

 

 

 

 

علىم الحاسة 

 والوعلىهات

 

الطالبات الالتً 
السنة درسن 

 التحضٌرٌة

a. (4ل التراكمً عن )أال ٌقل المعد 
b. ( أال ٌقل تقدٌر الطالبة عنB+ 003( فً مقرر الرٌاضٌات)عرض) 

 بالسنة التحضٌرٌة والحاسب

c. أال ٌقل مستوى اللغة اإلنجلٌزٌة فً السنة التحضٌرٌة عن الثالث 
d.  اذا كانت محولة من كمية ادبية او اجتماعيه ان تكون نسبتها المركبة

  (%(85في الثانوية ال تقل عن 
e. ر مقاعد لمتحويلتوف. 
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 انتأسٍسً  اللغات

 ٌتم تحوٌل الطالبة إلى الفصل التأسٌسً؛ حسب الشروط التالٌة:

 ((3.75أال ٌقل المعدل التراكمً عن  .3
بمعدل  3-303أو إنج  303اجتٌاز مقرري اللغة اإلنجلٌزٌة )إنج  .2

B+) 
 توفر مقاعد فً التخصص. .1
 (ا  ٌحدد الموعد الحق) اجتٌاز االختبار التحرٌري. .4
 (ٌحدد الموعد الحقا  ) اجتٌاز المقابلة الشخصٌة. .5
 كالتالً: شروط التخصٌصبعد انهاء الفصل التأسٌسً، ٌتم تطبٌق  .6

 

 اللغات
انهغوٌات 

 انتطبٍقٍة

 ((3.75أال ٌقل معدل الطالبة فً الفصل التأسٌسً عن  .3
( فً مقرري استماع ومحادثة )لغوي Bأال ٌقل تقدٌر الطالبة عن ) .2

 ت((.323ة وكتابة )لغويت( وقراء333
 توفر مقاعد فً التخصص. .1
أو ما ٌعادلها من اختبارات ( 4.5)( بدرجة IELTSالحصول على ) .3

  اللغة الدولٌة
 

 

 

  



 

 يكتب انوكٍهة

 انخذيات األكادًٌٍة

   )تغٍٍز انتخصص( انتحوٌم

 

  3 
 

  

 الشروط القسن الكلٍة م

4 

 الترجوة اللغات

 :اللغة اإلنجلٌزٌة
  ((3.75أال ٌقل معدل الطالبة التراكمً فً الفصل التأسٌسً عن  .3
( فً مقرر مقدمة فً الترجمة +Bالطالبة عن ) أن ال ٌقل تقدٌر .2

 ت(333)ترجم 
 توفر مقاعد فً التخصص. .1

 

 :اللغة الفرنسٌة
a.  3أال ٌقل معدل الطالبة التراكمً فً الفصل التأسٌسً عن)) 
b. ( أن ال ٌقل تقدٌر الطالبة عنB فً مقرر مقدمة فً ترجمة اللغة )

 الفرنسٌة
c. .توفر مقاعد فً التخصص 

 

 دب اإلًجلٍزياأل اللغات
a.  3.5أال ٌقل معدل الطالبة التراكمً فً الفصل التأسٌس عن)) 
b. ( أن ال ٌقل تقدٌر الطالبة عنB+ .فً مقرر مقدمة فً األدب ) 
c. .توفر مقاعد فً التخصص 

 

 جوٍع األقسام العلوم 5
a. .ًأن تكون ثانوٌتها علم 
b. ( 3أال ٌقل المعدل التراكمً للطالبة عن). 
c. توفر مقاعد للتحوٌل 
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التصامٌم 
 والفنون

 السٌة التأسٍسٍة
a. .أن تجتاز اختبار القدرات الفنٌة 

b.  3.75أن تحصل الطالبة على معدل تراكمً ال ٌقل عن)) 

c. .توفر مقاعد للتحوٌل 
 

 مواعيد اختبار القدرات الفنية

الدور  ، 2036نوفمبر  29الموافق:  29/2/3418: ٌوم الثالثاء -

 (0.603( وقاعة ) 0.203االرضً قاعة )
 

الدور االرضً ، 2036دٌسمبر3 الموافق 2/1/3418 :ٌوم الخمٌس -

 (0.605( وقاعة )0.203قاعة )
 

  (A7محطة  )بمبنى كلٌة التصامٌم والفنون  -

 ظهرا  32الى الساعة  8من الساعة  -
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 الشروط القسن الكلٍة  م
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طالبات ) اآلداب 

1436) 
 جمٌع األقسام

a. ٌتً :التحوٌل إلى كل 
 الخدمة االجتماعٌة  .3
 ( فقط، دبلومكلٌة المجتمع ) .2
b. ( 3.75على اال ٌقل المعدل التراكمً عن.) 
c. .توفر مقاعد للتحوٌل 
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 الخدمة االجتماعٌة

 (1436طالبات (

a. ٌتً:التحوٌل إلى كل 
  اآلداب.  .3
 .( فقطدبلومكلٌة المجتمع ) .2
b. (3.75ً عن )على اال ٌقل المعدل التراكم 

c. .توفر مقاعد للتحوٌل 
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  اآلداب

 1436عدا 
 (3.75ال ٌقل المعدل التراكمً عن ) .a جًٍع األقساو

b. .توفر مقاعد للتحوٌل 
 الخدمة االجتماعٌة 10

 ( إنى بكانورٌوسدبهوويٍ كهٍة انًجتًع )
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 1436طانبات  1437طانبات 

a. ( 4.25أال  ٌقل هعذلها التراكوً عي) 

b. للتحىٌل. تىفر هقاعذ 

c.  فقطٌوكي التقذم للتحىٌل الى الكلٍات التالٍة: 

التصاهٍن  –العلىم  –الخذهة االجتواعٍة  –)اَداب 

 والفٌىى(

a. ( 3.75أال  ٌقل هعذلها التراكوً عي.) 

b. .تىفر هقاعذ للتحىٌل 

c.  فقطٌوكي التقذم للتحىٌل الى الكلٍات التالٍة: 

اهٍن التص –العلىم  –الخذهة االجتواعٍة  –)اَداب 

 والفٌىى(

 انقذرات انفٍُة انذي تحذدِ انكهٍة. يٍ شزط انتحوٌم نكهٍة انتصايٍى وانفُوٌ اجتٍاس اختبار يالحظة: 

 

  

 

 

 

 



 

 يكتب انوكٍهة

 انخذيات األكادًٌٍة

   )تغٍٍز انتخصص( انتحوٌم

 

  5 
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الكلٌات 
 الصحٌة

 السنة التأسٌسٌة

 ٌكون تقدٌم  الطلب فً الفصل الدراسً الثانً فقط 

a. .ًأن تكون ثانوٌتها علم 

b. طالبة سعودٌة أو األم سعودٌةأن تكون ال. 

c.  4.5أن ال ٌقل المعدل التراكمً عن).) 

d. ( درجة فً اختبار 450الحصول على درجة )TOFEL) أو معدل ،)

(، أو اجتازت المستوى الخامس IELTS( على األقل فً اختبار )5)

 فً اللغة االنجلٌزٌة لمن درست بنظام السنة التحضٌرٌة

e. لغة اإلنجلٌزٌة الخاص بالكلٌات اجتٌاز اختبار تحدٌد مستوى ال

 الصحٌة.

f. .اجتٌاز المقابلة الشخصٌة 

g. .توفر مقاعد للتحوٌل 

h.  ٌتم تحدٌد التخصص )بعد اجتٌاز السنة التأسٌسٌة( حسب شروط

 التخصٌص فً الكلٌات:

 الطب وطب األسنان •

 الصٌدلة •

 الصحة وعلوم التأهٌل •

 التمرٌض. •
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الكلٌات 
 الصحٌة

بٌن الكلٌات 
 الصحٌة

a.  تقدٌم  الطلب فً الفصل الدراسً الثانً فقط ٌكون 
b. .ال ٌوجد تحوٌل الى كلٌات الطب وطب األسنان والصٌدلة 
c.  شروط التحوٌل إلى كلٌة الصحة وعلوم التأهٌل 
ٌكون التحوٌل من التمرٌض  إلى الصحة وعلوم التأهٌل لدفعة  .3

 ( فقط.1436)

 (4معدل تراكمً ال ٌقل عن ) .2

 تقل درجة مقرر البٌولوجً ال : ٌعًالعالج الطبلبرنامج  التحوٌل .1

 (.+B)عن

التحوٌل لقسم التقنٌات الطبٌة: ال تقل درجة مقرر الفٌزٌاء  .4

 (+B)  والرٌاضٌات عن

 .اجتٌاز المقابلة الشخصٌة .5

 توفر مقاعد للتحوٌل . .6
 

 


