) البرنامج الزمني للقبول ( طالبات) في جامعة األمير سلطان – ( الفصل الثاني ) للعام الدراسي  1439/1438هـ (
اليوم

التاريخ

الموافق

األحد

 16صفر  1439هـ

 5نوفمبر  2017م

األحد

 16صفر  1439هـ

 5نوفمبر  2017م

البيان

المكان

الوقت

بدء التقديم االلكتروني الختبار القبول من خالل موقع الجامعة على االنترنت و استقبال المستندات المطلوبة للمستجدين بعد
التقديم االلكتروني ( صورة من شهادة الثانوية العامة  +صورة من بطاقة األحوال المدنية أو اإلقامة  +نتيجة اختبار القياس (
طباعة من موقع قياس)  +نتيجة اختبار  + EPTخطاب ولي األمر+رسم فتح الملف  500لاير)

8.30صباحاً 2-ظهراً

مكتب القبول والسنة التحضيرية ( مالحظة :يرجى المسارعة في تقديم طلبات القبول نظراً ألن عدد المقاعد محدود وسيتم إقفال باب القبول عند
إكتمال العدد )

ااستقبال طلبات التحويل الخارجي ( صورة من شهادة الثانوية العامة  +صورة من بطاقة األحوال المدنية أو اإلقامة  +نتيجة
اختبار  + EPTالسجل األكاديمي الرسمي من الجامعة المحول منها  +نسخة  PDFمن السجل األكاديمي ووصف

مكتب القبول والسنة التحضيرية ( مالحظة :يرجى المسارعة في تقديم طلبات القبول نظراً ألن عدد المقاعد محدود وسيتم إقفال باب القبول عند

المواد يتم ارسالها على االيميل + Transferstudents@psu.edu.sa :إرفاق مايثبت أن الجامعة معترف بها إذا

8.30صباحاً 2-ظهراً

الثالثاء

 18صفر  1439هـ

 7نوفمبر 2017م

اختبار القبول المبكر ( يجب احضار بطاقة دخول االختبار +بطاقة االحوال أو اإلقامة) لمن لم تحصل على درجة EPT

 11ظهراً  1 -ظهراً

A182- A179

الثالثاء

 3ربيع اول  1439هـ

 21نوفمبر 2017م

اختبار القبول المبكر ( يجب احضار بطاقة دخول االختبار +بطاقة االحوال أو اإلقامة) لمن لم تحصل على درجة EPT

 11ظهراً  1 -ظهراً

A182- A179

الثالثاء

 17ربيع اول 1439هـ

 5ديسمبر 2017م

اختبار القبول المبكر ( يجب احضار بطاقة دخول االختبار +بطاقة االحوال أو اإلقامة) لمن لم تحصل على درجة EPT

 11ظهراً  1 -ظهراً

A182- A179

الثالثاء

 1ربيع ثاني 1439هـ

 19ديسمبر 2017م

اختبار القبول المبكر ( يجب احضار بطاقة دخول االختبار +بطاقة االحوال أو اإلقامة) لمن لم تحصل على درجة EPT

 11ظهراً  1 -ظهراً

األحد

 6ربيع الثاني 1439هـ

 24ديسمبر 2017م

الخميس

 3ربيع الثاني 1439هـ

 21ديسمبر 2017م

اإلثنين

 7ربيع الثاني 1439هـ

 25ديسمبر 2017م

الخميس

 10ربيع الثاني 1439هـ

 28ديسمبر 2017م

كانت الجامعة من خارج المملكة +خطاب من الجامعة التي درس بها الطالب يثبت أن لغة التدريس هي اللغة اإلنجليزية +

إكتمال العدد )

رسم فتح الملف  500لاير )

A182- A179

أخر موعد لتسليم نتائج إختبار  EPTلمرحلة القبول المبكر
اختبار المهارات لقسم هندسة التصميم الداخلي أو الهندسة المعمارية ( يجب احضار بطاقة دخول االختبار +بطاقة االحوال

 12ظهراً

أو اإلقامة)

قسم هندسة التصميم الداخلي

مالحظة :ترشيحك إلختبار الترقية اليعني قبولك بالجامعة
اختبار الترقية* لمادة  ( ENGفقظ للطالبات المزشحات الذين سيتم ابالغهم بذلك عن طزيق اإليميل) يجب احضار بطاقة
االحىال أو اإلقامة
اختبار الترقية* لمادة  ( Math001فقظ للطالبات المزشحات الذين سيتم ابالغهم بذلك عن طزيق اإليميل) يجب احضار
بطاقة االحىال أو اإلقامة

 12ظهراً  1.30 -ظهراً
 12ظهراً

قسم اللغة اإلنجليزية
قسم العلوم العامة

مالحظة:سيتم اعالن القبول النهائي بعد مطابقة المعايير مع نتائج الطالبات علماً أن مسؤولية الطالبة ان تزود الجامعة بنتائج الثانوية والقدرات المحدثة.

الثالثاء

 29ربيع ثاني 1439ه ـ

 16يناير 2018م

األحد

 4جمادى األول 1439ه ـ

 21يناير 2018م

الخميس

 8جمادى األول 1439ه ـ

 25يناير 2018م

اخر موعد لتسليم األصول لمرحلة القبول المبكر( شهادة الثانوية العامة األصل +الكشف الطبي )للطالبات المقبوالت والالتي

8.30صباحاً 2-ظهراً

مكتب القبول و التسجيل ( المبنى ) 2

بدء الدراسة للفصل الدراسي األول

 8صباحاً

ــــــــ

اخر موعد إلضافة المواد للطالبات

 2ظهراً

مكتب القبول و التسجيل ( المبنى ) 2

اجتزن اختبار القبول

يجب تسليم جميع المستندات المطلوبة لمقر عمادة القبول والتسجيل قبل موعد اختبار القبول بيوم واحد على األقل .
ال يسمح للطالبة بالدخول الختبار القبول بدون بطاقة دخول اختبار القبول.
ال يسمح للطالبة بالدخول إلى اختبار القبول بعد مرور  30دقيقة من بدء االختبار.
حضور اللقاء التعريفي إلزامي لجميع الطالبات المستجدات وال يقبل تسجيل أي طالبة مالم تحضر اللقاء.
في حالة قبولك يجب متابعة موقع الجامعة على االنترنت لمعرفة مواعيد تسجيل المواد وااللتزام بها حتى ال يلغى القبولhttp://www.psu.edu.sa/colleges/psu/ar.
الطالبة المقبول التي ال تتقدم بالتسجيل الرسمي خالل الفترة المحددة يعتبر قبولها الغياً للفصل الدراسي و عليها التقدم بطلب تأجيل هذا الفصل حتى ال يطوى قيدها .
سيتم إلغاء قبول الطالبة ويستبعد من المنح الدراسية في حالة عدم تسليم أصل الشهادة الثانوية في الموعد المحدد.
على الطالبة مراجعة مكتب المنح الدراسية لمعرفة إجراءات ومواعيد التقديم على المنح.
على جميع الطالبات اإلطالع على ( الدليل المختصر إلجراءات و ضوابط القبول والتسجيل ).
اختبارات الترقية :اختبارات تعقد في الجامعة للمتفوقين في اختبار القبول وذلك لتحديد أهليتهم الجتياز بعض مقررات السنة التحضيرية.

مالحظات خاصة بالرسوم الدراسية:
 -1ال يسترد رسم التسجيل بعد تقديم طلب االلتحاق.
 -2تخصم %25من الرسوم الدراسية في حالة االنسحاب أو االعتذار خالل األسبوعين األولين من بدء الدراسة.
 -3تخصم %50من الرسوم الدراسية في حالة االنسحاب أو االعتذار خالل األسبوع الثالث و الرابع من بدء الدراسة.
 -4ال تسترد الرسوم بعد مضي أربعة أسابيع من بدء الدراسة.

سيتم احتساب الغياب من أول يوم للدراسة بصرف النظر عن موعد تسجيل الطالبة لذا بادري بالتسجيل في الموعد المحدد

