
 

 
 
 
 
 

 هـ (1443شروط التحويل الداخلي )من كلية إلى أخرى داخل الجامعة للعام الجامعي 

 الصحية للكليات التأسيسية السنة .1

 شروط التحويل البرنامج

التأسيسية السنة 

 للكليات الصحية

 التقويم الجامعي.في يتاح التقديم في الفصل الدراس ي الثاني حسب املواعيد املعلنة  .1

 أو ما يعادله. الثانوية علمي أن تكون شهادة .2

 :التالية العلمية متاح لطالبات الكليات .3

 ، كلية الهندسة( واألعمال اإلدارة كلية. واملعلومات الحاسب علوم كلية. العلوم )كلية

 (.5( من )4.75أال يقل املعدل التراكمي عن ) .4

حذفت مقرر  طالبة بل تحويل أيأن تكون الطالبة قد درست جميع مقررات السنة األولى في تخصصها؛ )ال يق .5

 خالل السنة األولى في تخصصها(.أو تعثرت في مقرر 

 ال يقبل طلب من يوجد عليها إنذار أو مخالفة ألنظمة الجامعة. .6

   :األكاديمي أو ما يعادلها IELTS في اختبار  4.5أن ال تقل درجة الطالبة عن  .7

 

 

 

 و أن  .8
ً
 الكشف الطبي املطلوب. تجتاز تكون الئقة صحيا

 توفر مقاعد متاحة للتحويل. .9

  الطالبات بعد تحقق الشروط السابقة، تتم املفاضلة بين .10
ً
 وتنافسيا

ً
 املقاعد املتاحة للتحويل وفقحسب  آليا

   اآلتي:   تسلسلال

 ترتيب الرغبات. .أ

 ((STEPلدرجة اللغة اإلنجليزية )بمقياس اختبار  %20للمعدل التراكمي+ %80) .ب

 ((.بل التراكمي )عند تساوي النسبة املركبة في )املعد .ج

 تساوي املعدل التراكمي(. عندالنسبة املركبة للقبول ) .د

الكليات: الطب البشري، وطب األسنان،  أحد يتم تحديد تخصص الطالبة )بعد اجتياز السنة التأسيسية( في .11

 عمادة القبول والتسجيل.والصيدلة، والصحة وعلوم التأهيل وذلك حسب شروط التخصيص التي تعلنها 

 الحاالت في املعلنة التحويل شروط حسب أخرى  كليات الصحية إلى التأسيسية السنة طالبات تحويل يتم .12

 :التالية

 .االعتذار فصول  احتساب مع فصول دراسية أربعة خالل التأسيسية السنة مقررات جميع اجتياز  عدم .أ

 (.3) من أقل تراكمي معدل على الطالبة حصول  .ب

 

 :اتظمالح

 ترفق شهادات اللغة اإلنجليزية عبر رابط مخصص لذلك في شاشة إدخال الرغبات في النظام األكاديمي. ✓

افق  ه1443/ شوال /11اإلنجليزية  يوم  الخميساللغة شهادات  رفاقآخر موعد إل  ✓  م.2022مايو//12املو

 

 .عالهأ ق الدرجة املطلوبة املحددة في الجدول يتحقفي حال عدم  شهادةاليتم رفض 

STEP IELTS 

75 4.5 

 

 



 

 

 

 
 

 لكلية التمريض التأسيسية السنة.2

 شروط التحويل البرنامج

 التأسيسيةالسنة 

 لكلية التمريض 

 لتقويم الجامعي.س ي الثاني حسب املواعيد املعلنة في ايتاح التقديم في الفصل الدرا .1

 أو ما يعادله. أن تكون شهادة الثانوية علمي .2

 :التالية متاح لطالبات الكليات .3

وطالبات السنة ، كلية الهندسة،  واألعمال اإلدارة كلية. واملعلومات الحاسب علوم كلية. لعلوما )كلية .4

 (.للكليات الصحيةالتأسيسية 

 (.5( من )4.5)أال يقل املعدل التراكمي عن  .5

حذفت  طالبة أن تكون الطالبة قد درست جميع مقررات السنة األولى في تخصصها؛ )ال يقبل تحويل أي .6

 خالل السنة األولى في تخصصها(.رت في مقرر أو تعثمقرر 

 ال يقبل طلب من يوجد عليها إنذار أو مخالفة ألنظمة الجامعة. .7

 :األكاديمي أو ما يعادلها IELTS في اختبار  4.5أن ال تقل درجة الطالبة عن  .8

 

 

 

 توفر مقاعد متاحة للتحويل. .9

  الطالبات ة بينبعد تحقق الشروط السابقة، تتم املفاضل
ً
 وتنافسيا

ً
 املقاعد املتاحة للتحويل وفقحسب  آليا

 اآلتي:    التسلسل 

 ترتيب الرغبات. .أ

 ((STEPدرجة اللغة اإلنجليزية )بمقياس اختبار %20املعدل التراكمي +  %80النسبة املركبة ) .ب

 ((.باملعدل التراكمي )عند تساوي النسبة املركبة في ) .ج

 تساوي املعدل التراكمي(. عندالنسبة املركبة للقبول ) .د

: تخصصاتال أحد ( فيلكلية التمريض يتم تحديد تخصص الطالبة )بعد اجتياز السنة التأسيسية .10

 وذلك حسب شروط التخصيص التي تعلنها عمادة القبول والتسجيل. التمريض أو القبالة

كما ال ية للكليات الصحية( لكلية التمريض( إلى )السنة التأسيس التأسيسية السنةال يتاح التحويل من ) .11

يتاح لطالبات القبول املباشر على كلية التمريض بعد تخصيصهن التحويل للكليات الصحية التالية: 

 الصيدلة، الصحة وعلوم التأهيل(. )الطب البشري، طب األسنان،

 :اتمالحظ

 نظام األكاديمي.ترفق شهادات اللغة اإلنجليزية عبر رابط مخصص لذلك في شاشة إدخال الرغبات في ال ✓

افق 1443شوال  //11يوم  الخميساإلنجليزية  اللغة شهادات  رفاقآخر موعد إل  ✓  م.2022مايو//12ه املو

 

 .أعاله ق الدرجة املطلوبة املحددة في الجدول يتحقفي حال عدم  شهادةاليتم رفض 

STEP IELTS 

75 4.5 

 
 
 
 



 

 
 
 

 الكليات الصحيةبين  .3

 التأسيسية للكليات الصحية( )خاص للطالبات الالتي تم تخصيصهن بعد إنهاء السنة

 شروط التحويل البرنامج الكلية ت

1 
الطب 

 البشري 
 جراحةالطب و ال

 يتاح التقديم في الفصل الدراس ي الثاني حسب املواعيد املعلنة في التقويم الجامعي. .1

 .يعادله ما أو  علمي الثانوية شهادة تكون  أن .2

شري، طب األسنان، الصيدلة، الصحة و يتاح التقديم فقط لطالبات الكليات الصحية: الطب الب .3

 ) طالبات كلية التمريض الالتي درسن السنة التأسيسية للكليات الصحية(.علوم التأهيل، التمريض

 .أو حذف مقرر  أن تكون الطالبة قد درست فصلين في تخصصها املقيدة فيه بدون تعثر  .4

 أن ال يكون صدر بحقها إنذار أو مخالفة ألنظمة الجامعة. .5

 املقابلة الشخصية لبرنامجي )أمراض التخاطب و البلع( و دكتور عالج طبيعي. اجتياز  .6

 اجتياز إختبار جدارة الخاص للتحويل الى كلية طب االسنان . .7

   :األكاديمي أو ما يعادلها IELTSفي اختبار  4.5أن ال تقل درجة الطالبة عن  .8

 

 

 

 توفر مقاعد للتحويل. .9

 عدل التراكمي عن اآلتي:أن ال يقل امل

 4.75الطب البشري:  •

 4.75طب األسنان:  •

 4.75الصيدلة:  •

 4الصحة و علوم التأهيل:  •

 4التمريض:  •

  الطالبات بعد تحقق الشروط السابقة، تتم املفاضلة بين
ً
 وتنافسيا

ً
حسب املقاعد املتاحة للتحويل  آليا

   اآلتي:   تسلسلال وفق

 ترتيب الرغبات. .أ

 ((STEPدرجة اللغة اإلنجليزية )بمقياس اختبار  %20املعدل التراكمي +  %80النسبة املركبة ) .ب

 املعدل التراكمي )عند تساوي النسبة املركبة في )ب((. .ج

 تساوي املعدل التراكمي(. عند )في الكلية النسبة املركبة للقبول  .د

 

 (.تقنيات الطب النووي، العالج باألشعةال يتاح التحويل للتخصصات : )

 :اتمالحظ

 ترفق شهادات اللغة اإلنجليزية عبر رابط مخصص لذلك في شاشة إدخال الرغبات في النظام األكاديمي. ✓

افق 1443شوال//11يوم  الخميس  اإلنجليزيةاللغة شهادات  رفاقآخر موعد إل  ✓  م.2022مايو//12ه املو

 .أعاله ق الدرجة املطلوبة املحددة في الجدول يتحقفي حال عدم  شهادةالتم رفض ي

STEP IELTS 

75 4.5 

 طب األسنان 2

طب وجراحة الفم 

 واألسنان

 ةدكتور صيدل الصيدلة 3

 التمريض 4

 التمريض

 القبالة

5 

الصحة 

وعلوم 

 التأهيل

 دكتور عالج طبيعي

 العالج الوظيفي

 التثقيف الصحي

 التغذية اإلكلينيكية

 الوبائياتعلوم 

علم النفس 

 اإلكلينيكي

 ةيصياألشعة التشخ

تصوير باملوجات ال

 فوق الصوتية

 السمع والتوازن 

أمراض التخاطب 

 والبلع

  ةالتنفسي الرعاية

 



 

 

 

 

 كلية الهندسة. 4

 شروط التحويل البرنامج

 التأسيسية السنة

 الهندسة لكلية

 .لتقويم الجامعيس ي الثاني حسب املواعيد املعلنة في افي الفصل الدرا التقديمتاح ي .1

 أو ما يعادله. أن تكون شهادة الثانوية علمي .2

  .فقطوالصحية متاح لطالبات الكليات العلمية  .3

 أن تكون الطالبة قد درست جميع مقررات السنة األولى في تخصصها؛ )ال يقبل تحويل أي .4

 خالل السنة األولى في تخصصها(.أو تعثرت في مقرر حذفت مقرر  طالبة 

 (.5( من )4.75)أال يقل معدلها التراكمي عن  .5

 نذار أو مخالفة ألنظمة الجامعة على الطالبة.إعدم وجود أي  .6

   :األكاديمي أو ما يعادلها IELTS في اختبار  4.5أن ال تقل  درجة الطالبة عن   .7

 

 

 توفر مقاعد للتحويل. .8

 بعد تحقق الشروط السابقة، تتم املفاضلة بين الطالبات  
ً
 وتنافسيا

ً
حسب املقاعد املتاحة للتحويل آليا

 اآلتي:الترتيب وفق 

 ترتيب الرغبات. .أ

لدرجة اللغة  %10للنسبة املركبة للقبول بمعيار الكليات العلمية* +  %40للمعدل التراكمي+ %50) .ب

 ((STEPاإلنجليزية )بمقياس اختبار 

 (االختبار التحصيلي %40لدرجة اختبار القدرات +  %30للثانوية العامة+  30%*) 

 ((باملعدل التراكمي )عند تساوي النسبة املركبة الواردة الفقرة ) .ج

 تساوي املعدل التراكمي(. عند) في الكلية النسبة املركبة للقبول  .د

 : ةالتخصصات التالي أحد املعلنة في حينه في شروط التخصيص، يتم تطبيق ةالتأسيسي سنةعد إنهاء الب

 الهندسة الكهربائية )هندسة االتصاالت( •

 اإللكترونية( ةهندسة الكهربائية )الهندسال •

 الهندسة الصناعية و النظم. •

 الهندسة الطبية الحيوية. •

 في املعلنة التحويل شروط حسب أخرى  كليات إلى الهندسة كلية في التأسيسية السنة طالبات تحويل يتم

 :التالية الحاالت

 .االعتذار فصول  احتساب مع سيةدرا فصول  أربعة خالل التأسيسية السنة مقررات جميع اجتياز  عدم .1

 (3معدل تراكمي أقل  من ) على الطالبة حصول  .2

 :اتمالحظ

 ترفق شهادات اللغة اإلنجليزية عبر رابط مخصص لذلك في شاشة إدخال الرغبات في النظام األكاديمي. ✓

افق 1443شوال//11يوم  الخميساإلنجليزية  اللغة شهادات  رفاقآخر موعد إل  ✓  م.2022مايو//12ه املو

 .أعاله ق الدرجة املطلوبة املحددة في الجدول يتحقفي حال عدم  شهادةاليتم رفض 

STEP IELTS 

75 4.5 

 
 



 

 
 

 

 كلية علوم الحاسب واملعلومات.5
 

 شروط التحويل البرنامج

 علوم الحاسبات

 .فقط و الصحية متاح لطالبات الكليات العلمية .1

 . أو ما يعادله أن تكون شهادة الثانوية علمي .2

 (.5( من )4.5)تراكمي عن ن ال يقل املعدل الأ .3

   :األكاديمي أو ما يعادلها IELTS في اختبار  4.5أن ال تقل درجة الطالبة عن  .4

 

 

 توفر مقاعد للتحويل. .5

  الطالبات بعد تحقق الشروط السابقة، تتم املفاضلة بين
ً
 وتنافسيا

ً
 حسب املقاعد املتاحة للتحويل وفق آليا

 اآلتي:   تسلسلال

 ترتيب الرغبات. .أ

لدرجة اللغة  %10للنسبة املركبة للقبول بمعيار الكليات العلمية* +  %40للمعدل التراكمي+ %50) .ب

 ((STEPاإلنجليزية )بمقياس اختبار 

 االختبار التحصيلي( %40لدرجة اختبار القدرات +  %30للثانوية العامة+  30%*) 

 ((بالفقرة )في اردة املعدل التراكمي )عند تساوي النسبة املركبة الو  .ج

 (. تساوي املعدل التراكمي عند) الكليةفي  النسبة املركبة للقبول  .د

 

 الذكاء االصطناعي(. علوم األمن السيبراني ، علم البيانات و نظم املعلومات، ال يتاح التحويل للتخصصات : ) 

 

 :اتمالحظ

 الرغبات في النظام األكاديمي. ترفق شهادات اللغة اإلنجليزية عبر رابط مخصص لذلك في شاشة إدخال ✓

افق 1443شوال//11يوم  الخميساإلنجليزية  اللغة شهادات  رفاقآخر موعد إل  ✓  م.2022مايو//12ه املو

 

 .أعاله ق الدرجة املطلوبة املحددة في الجدول يتحق في حال عدمشهادة اليتم رفض 

STEP IELTS 

75 4.5 

 تقنية املعلومات

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 كلية العلوم.6
 

 لتحويلشروط ا البرنامج

 الرياضيات
 أو ما يعادله. أن تكون شهادة الثانوية علمي .1

 يتاح تخصص )الفيزياء الطبية( لطالبات الكليات: الصحية و العلمية فقط. .2

 (.5( من )4.25)أال يقل املعدل التراكمي للطالبة عن  .3

 توفر مقاعد للتحويل. .4

 تتم املفاضلة بين املقبوالت  ،عند تحقق الشروط السابقة .5
ً
 و تنافسيا

ً
املقاعد حسب آليا

 :اآلتيالتسلسل وفق املتاحة للتحويل 

 ترتيب الرغبات. .أ

 املعدل التراكمي. .ب

 )في حال تساوي املعدل التراكمي(. في الكلية النسبة املركبة للقبول  .ج

 لتحويل إلى الفيزياء الطبية في الفصل الدراس ي الثاني حسب املواعيد املعلنةعلى ا. يتاح التقديم 6    

 في التقويم الجامعي.

 

 الفيزياء

 الكيمياء

 األحياء

 الفيزياء الطبية

في الفصل التقديم يتاح )

 (الدراس ي الثاني 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 

 لية اإلدارة واألعمالك. 7
 

 شروط التحويل البرنامج

 اإلدارة

 .أو ما يعادلهما إداري  -شهادة الثانوية العامة علمي  .1

 فما فوق. (4,5)ل تراكمي معد .2

 األكاديمي أو ما يعادلها:   IELTSفي اختبار   4.5أن ال تقل  درجة الطالبة عن   .3

 

 

 

 توفر مقاعد للتحويل..  4

  بعد تحقق الشروط السابقة، تتم املفاضلة بين الطالبات 
ً
 وتنافسيا

ً
حسب املقاعد املتاحة للتحويل  آليا

 آلتي:  ا سلسلالت وفق

 ترتيب الرغبات. .أ

 ((.STEPاختباردرجة اللغة اإلنجليزية )بمقياس ل %20لمعدل التراكمي + ل %80النسبة املركبة ) .ب

 ((باملعدل التراكمي )عند تساوي النسبة املركبة الواردة الفقرة ) .ج

 (.تساوي املعدل التراكمي عند) لكليةفي ا النسبة املركبة للقبول  .د

       

 :اتمالحظ 

 هادات اللغة اإلنجليزية عبر رابط مخصص لذلك في شاشة إدخال الرغبات في النظام األكاديمي.ترفق ش ✓

افق 1443شوال//11يوم  الخميساإلنجليزية  اللغة شهادات  رفاقآخر موعد إل  ✓  م.2022مايو//12ه املو

 

 .أعاله ق الدرجة املطلوبة املحددة في الجدول يتحق في حال عدمشهادة اليتم رفض 

 

STEP IELTS 

 يق التسو  4.5 75

إدارة املوارد 

 البشرية  

 االقتصاد

 االقتصاد املالي 

  املحاسبة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

 القانون كلية . 8

 
 

 شروط التحويل البرنامج

 القانون 

 . تحفيظ قرآن أو ما يعادلهم – أدبي- إداري  -الثانوية علميشهادة  .1

 (4.5)أال يقل املعدل التراكمي عن  .2

  .للتحويلتوفر مقاعد  .3

 الشروط السابقة تتم املفاضلة بين املقبوالت  بعد تحقق .4
ً
 و تنافسيا

ً
حسب املقاعد آليا

 :اآلتي التسلسلوفق املتاحة للتحويل 

 ترتيب الرغبات. .أ

 املعدل التراكمي. .ب

 )في حال تساوي املعدل التراكمي(. في الكلية النسبة املركبة للقبول  .ج

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

 ية التربيةكل. 9

 شروط التحويل البرنامج

 الطفولة املبكرة

 . تحفيظ قرآن أو ما يعادلهم – أدبي- إداري  -الثانوية علميشهادة  .1

 (.4.25)ال يقل املعدل التراكمي عن أن  .2

3. .
ً
 أن تكون الئقة صحيا

 توفر مقاعد للتحويل. .4

 بعد تحقق الشروط السابقة، تتم املفاضلة بين الطالبات  .5
ً
 و تنافسيا

ً
حسب املقاعد  آليا

 اآلتي:   التسلسلاملتاحة للتحويل وفق 

 ترتيب الرغبات. .أ

  .التراكمي املعدل .ب

 تساوي املعدل التراكمي(. عند)في الكلية النسبة املركبة للقبول  .ج
 النفس لمع

 والنشاط البدني علوم الرياضة

الفصل التقديم في يتاح )

 (الدراس ي الثاني 

لوم الرياضة والنشاط البدني في الفصل الدراس ي الثاني لتحويل إلى ععلى ايتاح التقديم  .1

 حسب املواعيد املعلنة في التقويم الجامعي.

 هادة الثانوية علمي أو ما يعادله.ش .2

 (.4.5)ال يقل املعدل التراكمي عن أن  .3

 .و الفحص الطبي اجتياز اختبارات اللياقة البدنية .4

للمقابلة  الختبارات اللياقة البدنيةيتم ترشيح الطالبات املجتازات : املقابلة الشخصية .5

 .الشخصية

 توفر مقاعد للتحويل. .6

 بعد تحقق الشروط السابقة، تتم املفاضلة بين الطالبات  .7
ً
 وتنافسيا

ً
حسب املقاعد آليا

 اآلتي:   التسلسلاملتاحة للتحويل وفق 

 ترتيب الرغبات. .أ

 .ة(درجة املقابلة الشخصيل %20+عدل التراكميللم %80النسبة املركبة ) .ب

 ((.ب) الفقرة الواردة املركبة النسبة تساوي  عند) التراكمي املعدل .ج

 (. تساوي املعدل التراكمي عندالنسبة املركبة للقبول ) .د

 و املقابلة الشخصية : اللياقة البدنية تاختبارامواعيد 

 هـ1443شوال/  /9-10

  املقابلة الشخصية: اللياقة البدنية و  تمكان اختبارا

  A4طة حاملركز الطبي في م

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 كلية التصاميم والفنون . 10

 شروط التحويل البرنامج

افيكي  التصميم الجر

 والوسائط الرقمية

 يتاح التقديم في الفصل الدراس ي الثاني حسب املواعيد املعلنة بالتقويم الجامعي. .1

 . تحفيظ قرآن أو ما يعادلهم – أدبي- إداري  -الثانوية علميشهادة  .2

 أن تجتاز اختبار القدرات الفنية.  .3

 (.3.75)يقل املعدل التراكمي عن ال  .4

 توفر مقاعد للتحويل. .5

 الشروط السابقة تتم املفاضلة بين املقبوالت  بعد تحقق .6
ً
 و تنافسيا

ً
حسب املقاعد املتاحة آليا

 :وفق التسلسل اآلتيللتحويل 

 ترتيب الرغبات. .أ

 املعدل التراكمي. .ب

 (. كمي)في حال تساوي املعدل الترا في الكلية النسبة املركبة للقبول  .ج

  موعد االختبار : 

افق  افقه   12/9/1443-11يومي  الثالثاء  و  األربعاء  املو  م 13/4/2022-12 املو

 .   2  -11الساعة  الوقت يبدأ من 
ً
 ظهرا

 

 :  ر مكان انعقاد االختبا

 (  1.207 )–  ( 1.205 ) –(   1.203)  – (1.201قاعة  رقم  )كلية التصاميم و الفنون 

 :اتمالحظ

 ساعات، ولن يسمح بالدخول بعد مض ي ساعة من الوقت. (3)ورة حضور الطالبة ضر  .أ

   يجب احضار أصل اثبات الهوية )الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة + البطاقة الجامعية(. .ب

املفاضلة  يلغى طلب التحويل للطالبة في حال تغيبت عن اختبار القدرات الفنية ويسقط حقها في .ج

 يل.لعدم وجود اختبار بد

 األدوات املطلوبة ألجراء االختبار

 سمA3 (29×42,7.)كراسة ورق )كانسون ابيض( مقاس  .1

 (.4Bقلم رصاص ) .2

 ممحاة وبراية ومسطرة. .3

 قلم أزرق .4

 

صناعة األفالم 

   والرسوم املتحركة

 التصميم الداخلي

 تصميم املنتجات

    الفنون البصرية 

 التصوير الضوئي 

تصميم األزياء 

 سيجوالن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 اللغات كلية . 11
 

 شروط التحويل البرنامج

 اللغة اإلنجليزية
 . تحفيظ قرآن أو ما يعادلهم - أدبي- إداري  -الثانوية علمي شهادة  .1

   :األكاديمي أو ما يعادلها IELTS في اختبار  5أن ال تقل  درجة الطالبة عن   .2

 

 

 

 

 (.3.75)تراكمي عن أال يقل املعدل ال .3

 توفر مقاعد للتحويل. .4

  املقبوالت بين املفاضلة تتم السابقة، الشروط تحقق عند
ً
  و  آليا

ً
 للتحويل املتاحة املقاعد حسب تنافسيا

 :اآلتي لتسلسلا وفق

 ترتيب الرغبات. .أ

 املعدل التراكمي. .ب

 التراكمي(.تساوي املعدل  عند) الكليةفي  النسبة املركبة للقبول  .ج

 :اتمالحظ

 ترفق شهادات اللغة اإلنجليزية عبر رابط مخصص لذلك في شاشة إدخال الرغبات في النظام األكاديمي. ✓

افق 1443شوال//11يوم  الخميساإلنجليزية  اللغة شهادات  رفاقآخر موعد إل  ✓  م.2022مايو//12ه املو

 

 .أعاله ق الدرجة املطلوبة املحددة في الجدول يتحق في حال عدمشهادة اليتم رفض 

STEP IELTS 

83 5 

 اللغة الفرنسية

 اللغويات التطبيقية

األدب اإلنجليزي 

 والدراسات الثقافية

 صينية اللغة ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 كلية اآلداب .12

 
 شروط التحويل البرنامج

 الدراسات اإلسالمية
 .يعادلهم ما أو  قرآن تحفيظ -  إداري  -أدبي الثانوية شهادة .1

 توفر مقاعد للتحويل. .2

  املقبوالت بين املفاضلة تتم السابقة، الشروط تحقق عند .3
ً
  و  آليا

ً
 املقاعد حسب تنافسيا

 :اآلتي التسلسل وفق للتحويل املتاحة

 ترتيب الرغبات. .أ

 .التراكمي املعدل .ب

 التراكمي(.تساوي املعدل  عند) في الكلية للقبول  املركبة النسبة .ج

 اللغة العربية

 التاريخ

 الصحافة الرقمية

 . تحفيظ قرآن أو ما يعادلهم – أدبي- إداري  -ية علمي الثانو شهادة  .1

 توفر مقاعد للتحويل. .2

  املقبوالت بين املفاضلة تتم السابقة، الشروط تحقق عند .3
ً
  و  آليا

ً
 املقاعد حسب تنافسيا

 :اآلتي التسلسل وفق للتحويل املتاحة

 .ترتيب الرغبات .أ

 .التراكمي املعدل .ب

 التراكمي(.تساوي املعدل  عند) في الكلية للقبول  املركبة النسبة .ج

 اإلرشاد السياحي

ثار
ً
 املتاحف واال

افيا:  الجغر

بعد إنهاء سنتين يتم 

تخصيصها في أحد 

 املسارين:

نظم املعلومات  .1

افية  الجغر

واالستشعار عن 

 .بعد

افيا .2  البيئية الجغر

 املعلوماتاملكتبات و 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

 كلية الخدمة االجتماعية. 13

 

 شروط التحويل البرنامج

الخدمة 

 االجتماعية

 . تحفيظ قرآن أو ما يعادلهم– أدبي- إداري  -–الثانوية علمي شهادة  .1

 .(3.75)أن ال يقل املعدل التراكمي عن  .2

 توفر مقاعد للتحويل. .3

 تتم املفاضلة بين املقبوالت  ،عند تحقق الشروط السابقة .4
ً
 و تنافسيا

ً
حسب املقاعد آليا

 :اآلتي التسلسلوفق يل املتاحة للتحو 

 ترتيب الرغبات. .أ

 املعدل التراكمي. .ب

 (.)في حال تساوي املعدل التراكمي في الكلية النسبة املركبة للقبول  .ج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 الكلية التطبيقية  . 14

 شروط التحويل البرنامج

 التسويق
)التسويق و  لتخصصات (ما يعادلهم تحفيظ قرآن أو – أدبي– إداري  –علمي )الثانوية شهادة  .1

 .(املحاسبة)لتخصص  (ماإداري أو ما يعادله-علمي)و  ،إدارة املكاتب(

 توفر مقاعد للتحويل. .2

  املقبوالت بين املفاضلة تتم السابقة، الشروط تحقق عند .3
ً
  و  آليا

ً
 املتاحة املقاعد حسب تنافسيا

 :اآلتيالتسلسل  وفق للتحويل

 ترتيب الرغبات. .أ

 .تراكميال املعدل .ب

 (.التراكمي املعدل تساوي  حال في)في الكلية  للقبول  املركبة النسبة .ج

 إدارة املكاتب

 املحاسبة

 البرمجة
 أو ما يعادله.شهادة الثانوية علمي  .1

 توفر مقاعد للتحويل. .2

  املقبوالت بين املفاضلة تتم السابقة، الشروط تحقق عند .3
ً
  و  آليا

ً
 املتاحة املقاعد حسب تنافسيا

 :اآلتي لتسلسلا وفق يلللتحو 

 ترتيب الرغبات. .أ

 .التراكمي املعدل .ب

 .(التراكمي املعدل تساوي  حال في) للقبول في الكلية املركبة النسبة .ج

في الفصل  (مكافحة العدوى وفني إلكترونيات) :لتحويل إلى التخصصاتعلى ا. يتاح التقديم 4 

 .الدراس ي الثاني حسب املواعيد املعلنة في التقويم الجامعي

 املتعددة الوسائط تصميم

 مكافحة العدوى 

الفصل  التقديم في يتاح

 الدراس ي الثاني 

 فني إلكترونيات 

الفصل التقديم في يتاح 

 الدراس ي الثاني 

 علوماتاملتقنية 

 فن الطهي
 .يعادله ما أو  قرآن تحفيظ -  إداري  -أدبي– علمي .1

 توفر مقاعد للتحويل. .2

  املقبوالت بين املفاضلة تتم السابقة، الشروط تحقق عند .3
ً
  و  آليا

ً
 املتاحة املقاعد حسب تنافسيا

 :اآلتي التسلسل وفق للتحويل

 ترتيب الرغبات. .أ

 .التراكمي املعدل .ب

 (.التراكمي املعدل تساوي  حال في) للقبول  املركبة النسبة .ج

 إدارة الضيافة

 إدارة السفر والسياحة

 الكريم القرآن

 .يعادله ما أو  قرآن تحفيظ  -أدبي .1

 توفر مقاعد للتحويل. .2

  املقبوالت بين املفاضلة تتم السابقة، الشروط تحقق عند .3
ً
  و  آليا

ً
 املتاحة املقاعد حسب تنافسيا

 :اآلتي التسلسل وفق للتحويل

 ترتيب الرغبات. .أ

 .التراكمي املعدل .ب

 التراكمي(.تساوي املعدل  عند) للقبول  املركبة النسبة .ت

 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

 البكالوريوس إلى( الدبلوم) لية التطبيقيةالك من التحويل. 15
 

 الشروط

 (.4.25)أال يقل املعدل التراكمي عن  .1

 توفر مقاعد للتحويل. .2

 يقبل التحويل ملن أنهت مستويين على األكثر. .3

باستثناء تخصص )الفيزياء  يمكن التقدم للتحويل الى الكليات التالية فقط: )اآلداب والخدمة االجتماعية والعلوم

بشرط اجتياز اختبار القدرات الفنية وفق املواعيد و الشروط  )الفصل الدراس ي الثاني( والتصاميم والفنون  (الطبية

 املعلنة.

 


