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 )تقديم طلب القبول )مستجد/ محول( 
عن طريق البوابة اإللكترونية(

الدخول على بوابة القبول على موقع الجامعة
https://edugate.psu.edu.sa وتعبئ����ة طل����ب القب����ول 

وتحميل صورة واضحة من جميع المستندات المطلوبة: 
)شهادة الثانوية العامة/ درجة القدرات/ الهوية الوطنية(. 

لن يتم النظر في أي طلب قبول لم يستكمل المستندات.
ستصلك رسالة على الجوال المسجل مبين فيها رقم 

الطلب وإرشادات القبول.

2

)سداد رسوم القبول(
سداد رسوم طلب االلتحاق 500 ريال )تضاف 15 %ضريبة 

لغير السعوديين فتصبح 575 ريااًل( 
عن طريق خدمة سداد:

اسم المفوتر: جامعة األمير سلطان 
رقم المفوتر: 283

رقم الفاتورة:هو الرقم المرسل على رقم الجوال المسجل 
في النظام، علمًا بأن رسوم القبول غير مستردة.

3

)اختبار اللغة اإلنجليزية( 
دخول اختبار تحديد مستوى اللغة اإلنجليزية الخاص 

بجامعة األمير سلطان )EPT( والذي يعقد قبل اختبار 
المركز الوطني للقياس )قياس( وتحميل النتيجة على 

صفحة طلب القبول عن طريق تعديل طلب القبول، علًما 
بأنه في حالة عدم الحصول على الدرجة المطلوبة سيتم 

قبولك في مقرر اإلنجليزية المكثف وهو فصل إضافي 
قبل السنة التحضيرية. 

4
)االختبارات األخرى( اختيارية )وتغني عن 

الفقرة رقم 3(
 Academic IELTS, TOEFLتحميل صورة من درجة اختبار

IBT   SAT, )إن وجدت( عن طريق تعديل طلب القبول في 
البوابة اإللكترونية.

5
القبول في الجامعة وإصدار الرقم 
الجامعي )في حالة القبول النهائي(

ستتم المفاضلة بين المتقدمين بعد ذلك وإبالغكم بقرار 
القبول وفي حالة القبول ستصلك رسالة على الجوال 

تهنئة بالقبول وبإصدار الرقم الجامعي.
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مالحظات عامة 
يجب تسليم أصل الشهادة الثانوية للجامعة بعد رفع اإلجراءات . 1

االحترازية أو عندما تطلب الجامعة ذلك.

سيتم التواصل مع الطلبة الذين يحق لهم الجلوس الختبارات . 2
الترقية.

للطلبة المحولين فقط: . 3
إن كان الطالب سبق أن درس في إحدى الجامعات أو الكليات 
فيجب الحصول أواًل على قبول ورقم جامعي من جامعة األمير 
سلطان ثم إرسال صورة رسمية من السجل األكاديمي باللغة 
االنجليزية ووصف المقررات باللغة اإلنجليزية ماعدا المقررات 

التي ُدرست باللغة العربية فُترسل باللغة العربية على البريد 
االلكتروني: m.transfer@psu.edu.sa )للطالب(

                  transferstudents@psu.edu.sa )للطالبات(
مع كتابة الرقم الجامعي الحاصل عليه من جامعة األمير سلطان 

والتخصص المرغوب القبول فيه.

في حال الرغبة في تحديث نتائج اختبار القدرات أو التحصيلي أو  . 4
اختبارات اللغة اإلنجليزية، فيتم التحديث عن طريق خانة تعديل 

طلب القبول في البوابة اإللكترونية، ويجب التواصل واإلبالغ  
بالتحديث خالل 3 أيام على البريد اإللكتروني
admissions@psu.edu.sa خاص بالطالب

admission_cw@psu.edu.sa خاص بالطالبات

المقاعد محدودة، لذلك يجب المسارعة في إنهاء جميع إجراءات . 5
القبول النهائي قبل اكتمال المقاعد.

يجب على الطالب المقبول تسجيل جميع المقررات المطلوبة . 6
لكي ُيعتبر القبول نهائيًا له، خالف ذلك فيحق للجامعة إلغاء 

القبول حتى لو تم إصدار الرقم الجامعي.

للجامعة الحق في تعديل اإلجراءات بدون إشعار مسبق. 7

لالستفسارات األخرى يمكنكم التواصل. 8
عن طريق البريد اإللكتروني :

admissions@psu.edu.sa : لقبول الطالب
admission_cw@psu.edu.sa : لقبول الطالبات

esp@psu.edu.sa : لمنح الطالب
scholarship_cw@psu.edu.sa : لمنح الطالبات

sa@psu.edu.sa : لحسابات الطالب
accounting_CW@psu.edu.sa : لحسابات الطالبات



لمرحلة البكالوريوس 
البرامج األكاديمية

عمادة الخدمات التعليمية

برنامج الس���نة التحضيرية )طالب( )طالبات(1

كلية علوم الحاسب والمعلومات

علوم الحاسب )طالب( )طالبات(1
علوم الحاسب )الوسائط الرقمية( )طالب( )طالبات(2
علوم الحاسب )األمن السيبراني( )طالب( )طالبات(3
نظم المعلومات )طالب( )طالبات(4
نظم المعلومات )حوسبة األعمال والتجارة اإللكترونية( )طالب( )طالبات(5
نظم المعلومات )األمن الس���يبراني( )طالب( )طالبات(6
هندسة البرمجيات )طالب( )طالبات( 7
هندس���ة البرمجيات )األمن الس���يبراني( )طالب( )طالبات(8

كلية إدارة األعمال

المالية )استثمار/عقار/ تأمين( )طالب( )طالبات(1
المحاسبة )طالب( )طالبات(2
التسويق )طالب( )طالبات(3
إدارة الطيران  )طالب(4

كلية اإلنسانيات والعلوم

اللغويات التطبيقية )طالبات(1
الترجمة )طالبات( 2

كلية القانون

قانون )تجاري/دولي مقارن/ سعودي متقدم( )طالب( )طالبات(1

كلية الهندسة

اإلدارة الهندسية لإلنتاج والتصنيع )طالب(1
اإلدارة الهندسية لإلنشاء والتشييد )طالب(2
هندسة االتصاالت والشبكات )اتصاالت( )طالب(3
هندسة االتصاالت والشبكات )شبكات( )طالب(4
الهندسة المدنية والبيئية )طالب(5
الهندسة الكهربائية )طالب(6

كلية العمارة والتصميم

التصميم الداخلي )طالبات(1
العمارة )طالبات(2
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