
التحويل من تخصص إلى آخر أو من كلية إلى كلية أخرى التحويل الداخلي

لومتحويل الدرجة العلمية من درجة البكالوريوس إلى الدب تحويل الدرجة العلمية

التحويل من جامعة أخرى إلى جامعة الملك خالد التحويل الخارجي

التكميلي

https://registration.kku.edu.sa/

عمادة القبول والتسجيل

درجة الدبلوم إلى البكالوريوسمن الدرجة العلمية ترقية 

هـ 5/1442/  1من  
هـ 5/1442/ 29الى  

هـ 5/1442/  1من  
هـ 5/1442/ 25الى  

هـ 5/1442/  1من  
هـ 5/1442/ 25الى  

هـ 5/1442/ 20من  
هـ 5/1442/ 25الى  



التحويل الداخلي

استقبال الطلبات 

سيكون تقديم طلبات التحويل الكترونيا عبر البوابة اإللكترونية •

الطالبة التقيد بمواعيد التحويل المعلنة ولن يتم استقبال أي طلب يدوي/عىل الطالب•

الطالبات إلكترونيا حسب المقاعد المتاحة والمعدالت التراكمية/المفاضلة تتم بين الطالب•

التغيير من تخصص إىل تخصص داخل الكلية أو من كلية إىل كلية أخرى: أوالا 

:  مثال

.التحويل من تخصص هندسة مدنية إىل هندسة صناعية•

.التحويل من كلية األعمال اىل كلية الهندسة•

:الشروط والضوابط

ة فصول للطالبة معدل تراكمي من دراسة فصلين دراسيين عىل األقل وال يتجاوز أربع/ أن يكون للطالب •

بعض التخصصات) لدرجة البكالوريوس و ذلك للدخول يف المفاضلة 5من 2دراسية، بمعدل ال يقل عن 

(.تتطلب معدالت أعىل

.الطالبة التحويل من كلية إىل كلية أخرى مرة واحدة فقط/ يمكن للطالب •

.الطالبة التحويل من تخصص إىل تخصص أخر داخل الكلية مرتين فقط/ يمكن للطالب •

.رغبات3الطالبة إدخال الرغبات مرتبة حسب األولوية ويمكن إدخال رغبة واحدة أو / عىل الطالب •

:ـة اتباعها/الخطوات التي عىل الطالبـ

هـ 5/1442/ 25إلى  هـ  5/1442/ 20من  

تغيير التخصصخدماتيأكاديميا



تغيير المقر مع البقاء عىل نفس التخصص:  ثانيا

:  مثال

.التحويل من تخصص علوم حاسب يف تنومة إىل علوم حاسب بأبها•

:اتباعهاةـ/الخطوات التي عىل الطالبـ

مع اختيار نفس التخصص يف المقر الجديد( يف أوالا )تطبق نفس خطوات تغيير التخصص •

تغيير نوع الدراسة من انتساب إىل انتظام:  ثالثاا 

:مثال

.طالبة انتساب دراسات إسالمية ترغب التحويل اىل دراسات إسالمية انتظام•

:الشروط والضوابط

6عن يشترط عىل الطالبة الحصول عىل معدل تراكمي من دراسة فصلين دراسيين عىل األقل وال تزيد•

فصول دراسية

5من 3يجب أال يقل المعدل التراكمي عن •

:اتباعهاةـ/الخطوات التي عىل الطالبـ

التحويل الداخلي

استقبال الطلبات 
هـ 5/1442/ 25إلى  هـ  5/1442/ 20من  

تغيير نوع الدراسةخدماتيأكاديميا

هـ26/5/1442سوف تعلن نتائج التحويل الداخيل يف     



:الشروط والضوابط

سيكون تقديم طلبات التحويل الكترونيا عبر البوابة اإللكترونية •

.الطالبة التقيد بمواعيد التحويل المعلنة ولن يتم استقبال أي طلب يدوي/عىل الطالب•

:مثال

صص تخ( دبلوم)تخصص هندسة صناعية بكالوريوس يرغب يف التحويل إىل الدرجة العلمية ةـ/ طالبـ•

(كلية المجتمع) إدارة أعمال 

:الخطوات التي عىل الطالب اتباعها

تحويل الدرجة العلمية

استقبال الطلبات 

خدماتيأكاديميا
تحويل درجة 

علمية

هـ 5/1442/ 23إلى  هـ  5/1442/ 18من  



:شروط التقديم

.أن يكون الطالب سعودياا أو من أم سعودية•

فقاا لمعدالتهم تخضع جميع الطلبات للطاقة الفعلية يف القسم وتكون المفاضلة بين الطالب والطالبات و•
.5من 2التراكمية بمعدل ال يقل عن 

ول ولن يتم االلتزام التام بالفترة الزمنية المحددة للتحويل و تقديم طلب الكتروني من خالل بوابة القب•
.استقبال أي طلب يدوي

.دراسيةأن يكون للطالب أو الطالبة معدل تراكمي ال يقل عن فصلين دراسيين وال يزيد عن أربعة فصول•

(.إن وجدت)اجتياز أية اختبارات يطلبها القسم أو الكلية المحول إليها •

:آلية التقديم

لوبة بكل دقة الطالبة التقديم إلكترونياا عىل موقع الجامعة عىل أن يتم تعبئة البيانات المط/عىل الطالب•
.وخالل المواعيد المعلنة

.يقوم مقدم الطلب بحفظ البيانات المدخلة وطباعة الطلب•
:الطالبة بإرفاق األوراق المطلوبة بشكل إلكتروني وهي كالتايل/يقوم الطالب•

oنموذج التحويل المستخرج من البوابة اإللكترونية من جامعته.
oهاسجل أكاديمي محدث يحوي آخر فصل دراسي درسه الطالب يف الجامعة التي يرغب التحويل من.

:الخطوات التي عىل الطالب اتباعها

التحويل الخارجي

استقبال الطلبات 

https://registration.kku.edu.sa/

الدخول عىل البوابة 
من الرابط الموضح

:أدناه

من قائمة ادخال 
:الطلبات يتم اختيار

طلب تحويل )

(لجامعة الملك خالد

استكمال البيانات 
المطلوبة و ارفاق 
المستندات بصيغة

pdf

هـ 5/1442/ 23إلى  هـ  5/1442/ 1من  



التكميلي

استقبال الطلبات 
هـ 5/1442/ 29إلى  هـ  5/1442/ 1من  

شروط وضوابط التقديم والترشيح
.الطالبة من خريجي كليات المجتمع بجامعة الملك خالد/يكون الطالبأن •
:الطالبة  التقدم بالطلب عبر البوابة اإللكترونية  من خالل الموقع/عىل الطالب•

https://registration.kku.edu.sa
.الطالبة التقيد بمواعيد التقديم المعلنة ولن يتم استقبال أي طلب يدوي/الطالبعىل •
ار و دخول اختبار تحديد المستوى الذي ستعده كليتي األعمال و الحاسب حيث سيعلن عن موعد االختب•

.مقره الحقا
.الطالبة دخول االختبار التحريري أكثر من مرتين/ال يحق للطالب •
.الطالبة دخول االختبار يف حالة عدم وجود طلب الكتروني/ال يحق للطالب •
د الطالبة المطالبة باختبار بديل يف حالة عدم حضوره أو تأخره عن اختبار  تحدي/ ال يحق للطالب•

.  المستوى
:الطالبات  وفق اآللية التالية/المفاضلة بين الطالبتتم •
.  فأعىل% 60الطالب المفاضلة يف حال حصوله يف اختبار تحديد المستوى عىل يدخل •
.النسبة المركبة لمن اجتاز شرط االختبار كالتايلتحسب •
من المعدل التراكمي للدبلوم% 50+ من درجة اختبار تحديد المستوى % 50•
.تتم المفاضلة عىل المقاعد وفقا للنسب المركبة األعىل•

:خطوات التقديم

:موعد االختبار يف الكليات

القبولأكاديميا
طلب إكمال درجة 

البكالوريوس 
لحملة الدبلوم

هـ ، سترسل رسائل نصية بالتفاصيل1442/ 6/ 4يف يوم األحد  


