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القسمالكلية
أقل معدل

طالباتطالب
الشريعة 

والدراسات 
اإلسالمية

3.633.82 الشريعة *

التربية
2.67 التربية البدنية *

1.22 الطفولة المبكرة *

العلوم 
التطبيقية

3.063.75 األحياء
2.673.65 الكيمياء
1.343.43 الفيزياء

0.812.93 العلوم الرياضية

اللغة العربية 
وآدابها

 اللغة
1.992.03 والنحو والصرف

1.292.29 البالغة والنقد
0.432.52 األدب

الدعوة 
وأصول الدين

 الدعوة 
2.83.4والثقافةاإلسالمية

2.753.42 الكتاب والسنة
2.533.11 العقيدة

2.113.07 القرآءات *

العلوم 
االجتماعية

1.473.13 اللغة اإلنجليزية **

2.673.15 الجغرافيا

3.563.92 الخدمة االجتماعية

3.283.82 اإلعالم

الهندسة
 والعمارة 
االسالمية

2.7 الهندسة الكهربائية 
2.11 الهندسة المدنية

1.17 الهندسة الميكانيكية

الحاسب اآللي 
ونظم المعلومات

 علوم
1.782.48 الحاسب اآللي

2.222.34 نظم المعلومات
 هندسة

1.82 الحاسب اآللي

الكلية 
الجامعية 
بالجموم

1.66 اللغة العربية
0.812.33 الرياضيات
0.421.5 الفيزياء
 علوم

2.232.03 الحاسب اآللي

3.35 اإلعالم

3.51 الخدمة االجتماعية

القسمالكلية
أقل معدل

طالباتطالب

التصاميم 
والفنون

3.27 المالبس والنسيج
0.882.31 التصميم الجرافيكي*

2.533.43 الفنون البصرية

الكلية
 الجامعية 
بالقنفذة

1.461.34 الرياضيات
1.252.08 الفيزياء

1.292.16 اللغة اإلنجليزية**
0.723.69 الكيمياء

الكلية 
الجامعية

 بالليث

11.78 اللغة العربية
1.571.41 الرياضيات

1.813.53 اللغة اإلنجليزية**
01.09 الفيزياء

1.883.57 الخدمة االجتماعية
0 اإلعالم

 الدعوة 
1.88والثقافة اإلسالمية

1.69 الكيمياء

إدارة 
األعمال

3.013.66 إدارة األعمال
1.562.24 التسويق

3.373.01 السياحة والفندقة
3.853.95 المحاسبة

الدراسات 
القضائية 
واألنظمة

0.81 الدراسات القضائية*

الهندسة 
بالقنفذه

1.4 هندسة التشييد
2.15 الهندسة الصناعية

الهندسة
 بالليث

 هندسة اإللكترونيات 
2.16واالتصاالت

1.63 الهندسة البيئية

الحاسب اآللي 
بالليث

 علوم 
1.86الحاسب االلي

2.982.29 تقنية المعلومات

الحاسب اآللي 
بالقنفذة

 علوم 
--الحاسب االلي

 هندسة 
1.6الحاسب اآللي

الكلية 
الجامعية

 بأضم

0.51.78 اللغة العربية
1.41.78 الرياضيات

3.7 األحياء
 علوم 

3.6الحاسب اآللي

أقل معدل تم قبوله في تغيير التخصص اآللي 
لطلبات التحويل المقدمة في الفصل الدراسي األول 1443هـ

1. تمـــت مفاضلـــة تغييـــر التخصص اآللـــي بناًء على الطاقة االســـتيعابية لألقســـام، والمعـــدالت التراكمية 
للطلبة، ورغبـــات تغيير التخصـــص للطلبة.

 خالل مرحلـــة تقديم 
ً
2. تمـــت مفاضلـــة تغييـــر التخصـــص اآللـــي بنـــاء على الشـــروط المعلـــن عنها مســـبقا

الطلبات.

مالحظات هامة:

*  تـــم قبـــول تحويـــل الطلبة في هـــذه التخصصات بناًء علـــى اجتيازهم للمقابالت الشـــخصية أو االختبارات 
المطلوبـــة لتغيير التخصص.

** تـــم قبـــول التحويـــل لتخصـــص اللغة اإلنجليزيـــة )مكة- القنفـــذة- الليث( بنـــاء على حصـــول الطالب على 
.Step الدرجـــة 60 فأعلـــى في اختبار كفايـــات اللغـــة اإلنجليزية


