
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، 

فيرجى إرسال صورة رسمية من السجل األكاديمي باللغة 
اإلنجليزية ووصف المقررات باللغة اإلنجليزية ما عدا المقررات 
التي ُدرست باللغة العربية فُترسل باللغة العربية باإلضافة إلى 

رقم طلب القبول على البريد اإللكتروني
m.transfer@psu.edu.sa )للطالب(

transferstudents@psu.edu.sa )للطالبات(

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، ويرجى التكرم بالتواصل مع 
عمادة القبول والتسجيل )للطالب( ومكتب القبول والتسجيل 

بفرع )الطالبات( خالل 3 أيام من التحديث.

المقاعد محدودة. لذلك يجب المسارعة في تقديم طلب القبول، . 5
وفي حالة اكتمال المقاعد، سيتم تأجيل القبول للفصل التالي.

لالستفسارات األخرى يمكنكم التواصل. 6
عن طريق البريد اإللكتروني :

admission_cw@psu.edu.sa خاص بالطالبات
admissions@psu.edu.sa  خاص بالطالب.

للفصل األول
الدراسي1443 هـ من العام  إجراءات القبول

لمرحلة البكالوريوس

1

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

الدخول على بوابة القبول على موقع الجامعة
https://edugate.psu.edu.sa وتعبئة طلب القبول 

وتحميل صورة واضحة من جميع المستندات المطلوبة: 
)ش���هادة 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(
س���داد رس���وم 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: 20211XX مثل إذا كان رقم الطلب 99 يكون 
رقم الفاتورة )2021199( 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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لمرحلة البكالوريوس 

عمادة الخدمات التعليمية

برنامج السنة 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 السيبراني( )طالب( )طالبات(6
هندسة البرمجيات )طالب( )طالبات( 7
هندسة البرمجيات )األمن السيبراني( )طالب( )طالبات(8

كلية إدارة األعمال

المالية )استثمار/عقار/ تأمين( )طالب( )طالبات(1
المحاسبة )طالب( )طالبات(2
التسويق )طالب( )طالبات(3
إدارة الطي���ران  )ط���الب(4

كلية العلوم اإلنسانية

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

البرامج األكاديمية

بنين  4948888 )011(
)011( 4948000
بنات   4948585 )011(

المنح الدراسية   4948109 )011(   
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for the First Semester 
1443 (2021/2022)

General Notes 
1. The original high school certificate shall be submitted to 

the university.

2. The students who are entitled to sit for the promotion 
tests will be contacted.

3. For transfer students only:
 If the student has already studied at a university or college, 
please send an official copy of the academic records and 
courses’ descriptions in English, except those courses 
taught in Arabic, which shall be sent in Arabic, as well as 
the application number to the following e-mail:
m.transfer@psu.edu.sa (male students only)
transferstudents@psu.edu.sa (female students only)

4. If the results of a test is to be updated (Qiyas)National Test, 
or the Achievement test or the English tests), the updated 
result must be inserted through the option (modify 
admission application) on the online portal. Please contact 
within 3 days of the update.

5. Seats are limited. Therefore, the application for admission 
must be submitted as early as possible, and if seats are not 
available,  the admission will be postponed to the following 
semester.

6. For other inquiries, please communicate by e-mail:
admission_cw@psu.edu.sa (female students).
admissions@psu.edu.sa (male students).

1

(Applying for admission (new/transferred) 
via the online portal):
Visit the admission portal on the PSU website at
https://edugate.psu.edu.sa , fill out the admission 
application and upload a clear copy of all the required 
documents: (high school certificate / Qiyas (National 
Test) grade / National Identification Card).
Any application for admission that does not include all 
the documents will not be considered.
You will get a message on your registered mobile 
number, indicating the application number and the 
admission guidlines.

2

(Application fees)
Pay the application fees, which is 500 Riyals (add 15% tax 
for non-Saudis) through SADAD service: 
•  The name of the biller: Prince Sultan University. 
•  Biller No.: 283.
• Bill Number: 20211XX. For example, if the application 
number is XX, then the invoice number will be 
(20211XX). Please note that the admission fee is not 
refundable.

3
(English Language Test) 
Take the English Placement Test (EPT) that is held at 
the National Assessment Center Test (Qiyas) and then 
upload the result on the application page by using the 
option (modify admission application). If you do not get 
the required score, you will be admitted to the Intensive 
English Course, which is an additional semester before 
the preparatory year.

4
(Other tests) are optional (and can replace 
part 3):
Upload a copy of Academic IELTS, TOEFL, IBT, SAT 
score (if any), by using the option (modify admission 
application) on the online portal.

5
Acceptance and receiving the university ID 
number (final admission):
A comparison will be made among all applications. 
Accordingly, you will be notified of the admission 
decision. If you are accepted, you will be notified by a 
message on the mobile that includes the university ID 
number.

www.psu.edu.sahttps://edugate.psu.edu.sa

Male (011) 4948888
(011) 4948000

Female (011) 4948585
Scholarship (011) 4948109

Admission
Procedures
 for Bachelor's degree



Deanship of Educational Services
1 The preparatory year program (Male) (Female)

College of Computer & Information Sciences(CCIS)
1 Computer Science (Male) (Female)
2 Computer Science (Digital Media Systems Concentration) (Male) (Female)  
3 Computer Science (Cyber Security Track) (Male) (Female)
4 Information Systems (Male) (Female)
5 Information Systems (Business Computing & E-Commerce Concentration) 

(Male) (Female)
6 Information Systems (Cyber Security Track) (Male) (Female)
7 Software Engineering (Male) (Female)
8 Software Engineering (Cyber Security Track) (Male) (Female)

College of Business Administration(CBA)
1 Finance (investment / real estate / insurance) (Male) (Female)
2 Accounting (Male) (Female)
3 Marketing (Male) (Female)
4 Aviation Management (Male)

College of Humanities(CH)
1 Applied Linguistics (Female)
2 Translation (Female)

College of Law(CL)
1 Law (Commercial Law / International Law / Islamic (Saudi) Law) (Male) 

(Female)

College of Engineering(CE)
1 Production and Manufacturing Engineering Management (Male)
2 Construction Engineering Management (Male)
3 Communication and Network Engineering (Communication) (Male)
4 Communication and Network Engineering (Networks) (Male)
5 Civil and Environmental Engineering (Male)
6 Electrical Engineering (Male)

College of Architecture & Design (CAD)
1 Interior Design (Female)
2 Architecture (Female)

https://edugate.psu.edu.sa

AcAdemic ProgrAms
for Bachelor degree

Male (011) 4948888
(011) 4948000

Female (011) 4948585
Scholarship (011) 4948109
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