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 (هـ1437/1438) الثانيالدراسي الفصل  لطالبات البكالوروس لتغيير التخصصالخاصة  شروطال

 الشروط القسم كلٌةال م

1 
الكلٌات 
 الصحٌة

 السنة التأسٌسٌة

 ٌكون تقدٌم  الطلب فً الفصل الدراسً الثانً فقط  .أ 
 أن تكون ثانوٌتها علمً. .ب 

 .سعودٌة من أمأن تكون الطالبة سعودٌة أو  .ج 

 (.(4.5أن ال ٌقل المعدل التراكمً عن  .د 

(، أو (TOFELاختبار  ( درجة ف450ًالحصول على درجة ) .ه 

، أو األكادٌمً (IELTS( على األقل فً اختبار )5معدل )

اجتازت المستوى الخامس فً اللغة االنجلٌزٌة لمن درست بنظام 

 السنة التحضٌرٌة

اجتٌاز اختبار تحدٌد مستوى اللغة اإلنجلٌزٌة الخاص بالكلٌات  .و 

 ) ٌحدد الحقا بعد اغالق البوابة(الصحٌة.

 )ٌحدد الحقا بعد اغالق البوابة( اجتٌاز المقابلة الشخصٌة. .ز 

 توفر مقاعد للتحوٌل. .ح 

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

 الكلٌات:التخصٌص فً 

 الطب  •

 طب األسنان •

 الصٌدلة •

 الصحة وعلوم التأهٌل •

 التمرٌض •

2 
اإلدارة 
 واألعمال

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

أن تكون شهادتها الثانوٌة علمً لجمٌع التخصصات ما عدا تخصص  .أ 
 األنظمة.

 أن تكون الطالبة سعودٌة أو من أم سعودٌة. .ب 
 (4.75)معدل تراكمً ال ٌقل عن  .ج 
 توفر مقاعد فً التخصص. .د 
أن تكون شهادتها الثانوٌة علمً لجمٌع التخصصات ما عدا تخصص  .ه 

 األنظمة.
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 الشروط القسم كلٌةال م

 اإلدارة
 واألعمال

 تموٌل الدولًال .5
تقنٌات التسوٌق  .6

 واالبتكار

 ٌكون تقدٌم  الطلب فً الفصل الدراسً الثانً فقط  .أ 
 أن تكون شهادتها الثانوٌة علمً  .ب 
 أو من أم سعودٌة.أن تكون الطالبة سعودٌة  .ج 
 (4.75)معدل تراكمً ال ٌقل عن  .د 

اختبار اللغة االنجلٌزٌة )اآلٌلتس( أو ما الحصول على درجة هـ.
 ٌعادلها، حسب الجدول التالً:

 
 الدرجة االختبار

 25ال تقل الدرجة النهائية عن  (STEPاختبار كفايات اللغة اإلجنليزية )

 االيلتس األكادميي
النهائية ال تقل الدرجة 

 2.2عن 

ال تقل درجة أي جزء يف االختبار عن 
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 (IBTالتوفل )
ال تقل الدرجة النهائية 

 25عن 

 52ال تقل درجة جزء الكتابه عن 

 2ال تقل درجة جزء القراءة عن 

 51ال تقل درجة جزء التحدث عن 

 2ال تقل درجة جزء االستماع عن 

 (6.802)تسلم شهادات االيلتس في عمادة القبول والتسجيل الدور األرضي، مكتب 
 

 خر موعد الستالم شهادات االيلتس يوم الخميسآ
 م62/2/6.82هـ  الموافق 62/8/8348

 التربٌة الخاصة

 4.5)ٌقل المعدل التراكمً عن )ال  .أ 
 اجتٌاز االختبار التحرٌري. .ب 
 اجتٌاز المقابلة الشخصٌة. .ج 
 فً التخصص. توفر مقاعد .د 

 موعد االختبار: 
 م33/4/2312هـ الموافق 1431شعبان  4األحد 

 
 :مواعيد المقابلة

 تحدد الحقا من القسم المختص؛ لمن تجتاز االختبار



 

 مكتب انوكيهت

 انخذماث األكاديميت

   )تغيير انتخصص( انتحويم

 

  3 
 

 الشروط القسم كلٌةال م

 التربٌة 3

 الطفولة المبكرة

 4.25)ال ٌقل المعدل التراكمً عن ) .أ 
  اجتٌاز االختبار التحرٌري. .ب 
  اجتٌاز المقابلة الشخصٌة. .ج 
 اإلعاقات السمعٌة والبصرٌة.خلوها من  .د 
 أن تكون الئقة صحٌاً. .ه 
 .فً التخصص توفر مقاعد .و 

  موعد االختبار:
 م2/5/2312هـ الموافق 1431شعبان  6الثالثاء 

 م3/5/2312هـ الموافق 1431شعبان  2األربعاء 
 

  :مواعيد المقابلة
 تحدد الحقا من القسم المختص؛ لمن تجتاز االختبار

 علم نفس

4)المعذلالتراكميعن)اليقل .أ

 اجتيازاالختبارالتحريري. .ب

 اجتيازالمقابلةالشخصية. .ج

 .فيالتخصصتوفرمقاعذ .د

 موعد االختبار:
 م2/5/2312هـ الموافق 1431شعبان  6الثالثاء 

 
 تحدد الحقا من القسم المختص؛ لمن تجتاز االختبار :مواعٌد المقابلة

 التربٌة الخاص

(4.5)اليقلالمعذلالتراكميعن .أ

 اجتيازاالختبارالتحريري. .ب

 اجتيازالمقابلةالشخصية. .ج

 .فيالتخصصتوفرمقاعذ .د

 موعد االختبار:
 م33/4/2312هـ الموافق 1431شعبان  4األحد 

 
 مواعيد المقابلة:

 تحدد الحقا من القسم المختص؛ لمن تجتاز االختبار

انشروط انمطهوبت مراجعت عمادة انقبول وانتسجيم نتغيير انرغباث في حال عذو تحقيق مالحظت: 

 في موعذ أقصاه ثالثت أسابيع من اغالق رابط انتحويم.
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 الشروط القسم كلٌةال م

4 
علوم الحاسب 

 والمعلومات
 علوم الحاسب .أ 
 تقنٌة المعلومات .ب 

 أن تكون ثانوٌتها علمً  .أ 
 (4.5أال ٌقل المعدل التراكمً عن ) .ب 
 توفر مقاعد للتحوٌل .ج 
 نظم المعلومات مغلق التحوٌل لقسم .د 

 

 اللغات  5

 الفصل التأسٌسً

 ((3.75أال ٌقل المعدل التراكمً عن  .أ 
 توفر مقاعد فً التخصص. .ب 
 ( أو ما ٌعادلها4.5الحصول على درجة اآلٌلتس األكادٌمً ) .ج 
المعلنة  شروط التخصٌصنهاء الفصل التأسٌسً، ٌتم تطبٌق إبعد  .د 

 فً حٌنه.

 (6.802)تسلم شهادات االيلتس في عمادة القبول والتسجيل الدور األرضي، مكتب 
 

 خر موعد الستالم شهادات االيلتس يوم الخميسآ
 م62/2/6.82هـ  الموافق 62/8/8348

6 
الخدمة 

 االجتماعٌة
 1432طالبات 

 (3.75اال ٌقل المعدل التراكمً عن ) .أ 
 توفر مقاعد للتحوٌل. .ب 

  العلوم 2

 الرٌاضٌات .أ 
 الكٌمٌاء .ب 
 الفٌزٌاء .ج 
 األحٌاء .د 

 أن تكون ثانوٌتها علمً. 0أ 
 .(3أال ٌقل المعدل التراكمً للطالبة عن ) 0ب 
 توفر مقاعد للتحوٌل. 0ج 

 1432طالبات  اآلداب 1
 (3.75اال ٌقل المعدل التراكمً عن ) .ج 
 توفر مقاعد للتحوٌل. .د 
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 الشروط القسم كلٌةال م

1 
التصامٌم 
 والفنون

السنة التأسٌسٌة لكلٌة 
 التصامٌم والفنون

 اختبار القدرات الفنٌة.أن تجتاز  .أ 
 ((3.75عن  المعدل التراكمً ال ٌقل .ب 
 توفر مقاعد للتحوٌل. .ج 

 

 :موعد االختبار

 م62/5/2017هـ الموافق  8348/ رمضان 4 الثنينا

 م0 6الى ص  88 ةمن الساع
 م48/5/2017هـ الموافق 8348/ رمضان 2 ربعاءاأل

 م60الى  ص 88 الساعةمن 
 :مالحظات

  ساعات، ولن ٌسمح بالدخول بعد مضً (4ضرورة حضور الطالبة )

 ساعة من الوقت.

  العائلة +  أصل اثبات الهوٌة )بطاقة الهوٌة أو بطاقةٌجب احضار

 البطاقة الجامعٌة(

  مهما كانت الظروفلن ٌكون هناك اختبار بدٌل 

 :االدوات المطلوبة إلجراء االختبار 

 ورق كانسون ابٌض مقاس كراسةA3  ( =22× 42.2 )سم 

 مختلفة من القلم الرصاص درجات 

 وبراٌة  ممحاة 

  أي أدوات مساندة كالمدعكة أو المساحة القابلة للتشكٌل  

  فرشة تنظٌف سطح الورقة 

 مندٌل لحماٌة الورقة من االتساخ والتبقع 

 قلم ازرق  

 من كلٌة المجتمع )دبلوم( إلى بكالورٌوسالتحوٌل  

وقبل1436طالبات 1437طالبات 
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 (4.25التراكمً عن ) المعدلأال ٌقل  .أ 

 توفر مقاعد للتحوٌل. .ب 

 ٌقبل التحوٌل لمن أنهت مستوٌٌن على األكثر .ج 

 ٌمكن التقدم للتحوٌل الى الكلٌات التالٌة فقط: .د 

التصامٌم والعلوم والخدمة االجتماعٌة و)اآلداب  .ه 
 والفنون(

اجتٌاز اختبار القدرات الفنٌة لمن ترغب بالتحوٌل  .و 
 والفنون؛ حسب المواعٌد المعلنةإلى كلٌة التصامٌم 

 (.3.75التراكمً عن ) المعدلأال ٌقل  .أ 

 توفر مقاعد للتحوٌل. .ب 

 ٌقبل التحوٌل لمن أنهت مستوٌٌن على األكثر .ج 

 ٌمكن التقدم للتحوٌل الى الكلٌات التالٌة فقط: .د 
 التصامٌم والفنون(والعلوم والخدمة االجتماعٌة و)اآلداب 

لمن ترغب بالتحوٌل إلى اجتٌاز اختبار القدرات الفنٌة  .ه 
 كلٌة التصامٌم والفنون؛ حسب المواعٌد المعلنة

 

 


