
 

 )للطالب( هـ 2441لمرحلة البكالوريوس للفصل األول من العام الدراس ي  إجراءات القبول 

 

وتحميل وتعبئة طلب القبول  /https://edugate.psu.edu.sa الدخول على بوابة القبول على موقع الجامعة على اإلنترنت 
  . (الهوية الوطنية /  : )شهادة الثانوية العامة / درجة القدراتالمطلوبةصورة من كافة المستندات 

)مع  القبول طلب والحصول على رقم  )إن وجدت(  ,IBT-IELTS, or TOEFL SAT, EPTدرجة إختبار تحميل صورة من  
 الحرص على التأكد من إدخال رقم الجوال والتأكد من دقة جميع البيانات(.

 القبول. وإرشاداتال المسجل مبين فيها رقم الطلب ستصلك رسالة على الجو  

عن طريق التحويل  (للطالب غير السعوديينضريبة القيمة المضافة  ال يشمل) ريال (055) االلتحاقسداد رسوم طلب  
ثم إرسال ، للطالب SA304 000 000 000 265 063 4088  رقمحساب  –الجامعة في بنك سامبا  اإللكتروني لحساب

الثالثي ورقم الجوال  واالسم القبول  رقم طلبمع كتابة للطالب،  (sa@psu.edu.sa)صورة الحوالة إلى البريد اإللكتروني 
 على صورة الحوالة.واسم صاحب الحساب 

 أو عندما تطلب الجامعة ذلك.  يةاالحتراز بعد رفع اإلجراءات  يجب تسليم أصل الشهادة الثانوية للجامعة 

لغة بال األكاديميسجل المن  رسميةصورة إن كان الطالب سبق أن درس في إحدى الجامعات أو الكليات، فيرجى إرسال  
لى البريد عاإلنجليزية ووصف المقررات باللغة اإلنجليزية ماعدا المقررات التي ُدرست باللغة العربية فُترسل باللغة العربية 

 .للطالب (admissions@psu.edu.sa)اإللكتروني 

ريقة طسيتم بعد ذلك إبالغكم بقرار القبول برسالة على الجوال المسجل. كما سيتم إبالغكم بباقي إجراءات القبول و  
 .الرسوم الدراسيةسداد 

 

 المقاعد، سيتم تأجيل القبول  اكتماليجب المسارعة في تقديم طلب القبول. في حالة ملحوظة: المقاعد محدودة. لذلك 
 للفصل الثاني.
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 )للطالبات( هـ 2441إجراءات القبول لمرحلة البكالوريوس للفصل األول من العام الدراس ي 

 

وتحميل وتعبئة طلب القبول  /https://edugate.psu.edu.sa الدخول على بوابة القبول على موقع الجامعة على اإلنترنت 
 .  (/ الهوية الوطنية المستندات المطلوبة: )شهادة الثانوية العامة / درجة القدراتصورة من كافة 

)مع  القبول طلب والحصول على رقم )إن وجدت(   ,IBT-IELTS, or TOEFL SAT, EPTتحميل صورة من درجة إختبار  
 الحرص على التأكد من إدخال رقم الجوال والتأكد من دقة جميع البيانات(.

 القبول. وإرشاداتستصلك رسالة على الجوال المسجل مبين فيها رقم الطلب  

ل عن طريق التحوي( للطالبات غير السعودياتالقيمة المضافة  ضريبة ال يشمل)( ريال 055سداد رسوم طلب االلتحاق ) 
ثم  ،للطالبات SA042 000 000 212 084 446 9940م  حساب رق –اإللكتروني لحساب الجامعة في بنك الرياض 

رقم طلب القبول واالسم مع كتابة للطالبات،  (ahaumidi@psu.edu.sa)اإللكتروني إرسال صورة الحوالة إلى البريد 
 على صورة الحوالة.واسم صاحب الحساب الثالثي ورقم الجوال 

 أو عندما تطلب الجامعة ذلك.  االحترازيةد رفع اإلجراءات بع يجب تسليم أصل الشهادة الثانوية للجامعة 

سبق أن درست في إحدى الجامعات أو الكليات، فيرجى إرسال صورة رسمية من السجل األكاديمي باللغة  الطالبةإن كانت  
اإلنجليزية ووصف المقررات باللغة اإلنجليزية ماعدا المقررات التي ُدرست باللغة العربية فُترسل باللغة العربية على البريد 

 للطالبات. (transferstudents@psu.edu.sa)اإللكتروني  

. كما سيتم إبالغكم بباقي إجراءات القبول وطريقة برسالة على الجوال المسجل سيتم بعد ذلك إبالغكم بقرار القبول  
 سداد الرسوم الدراسية.

 

اكتمال المقاعد، سيتم تأجيل القبول  ملحوظة: المقاعد محدودة. لذلك يجب المسارعة في تقديم طلب القبول. في حالة
 للفصل الثاني.
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