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مقدمـــــــة
تعد جامعة ا�مير ســـلطان إحدى ثمار 
الحرميـــن  لخـــادم  التربـــوي  النهـــج 
بـــن  ســـلمان  الملـــك  الشـــريفين 
عبدالعزيز حفظه ا� إذ تم تأسيســـها 
بمبـــادرة كريمة منـــه عندمـــا كان أميراً 
بمقـــدم  احتفـــاًء  الريـــاض  لمنطقـــة 
ا�ميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
ســـلطان بن عبدالعزيـــز رحمه ا� من 
رحلة عالجيـــة إذ أعلن في حفل أهالي 
الرياض بهذه المناسبة تأسيس كلية 
ا�مير ســـلطان التي تحولت فيما بعد 

إلى جامعة ا�مير سلطان.

أنشئت الجامعة عام 199٩م 

وبدأت أعمالها في 
مستهل العام الدراسي

 1419  /  1420هـ (1999  /  2000 م). 
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أهــــداف الجــــامعــــــة

1 - ا�سهــــــــــــــام فـــي إعـــداد الكفـــاءات العلمـــــــــــية المؤهلـــة لتلبيـــة   

احتياجات المجتمــــــع.

2 - إيجـــاد مؤسســـة علميـــة تعمل علـــى تحقيق المســـتوى العلمي 

المتميز من خالل استخدام التقنيات الحديثة.

3 - ترســـيخ الجـــدارة العلميـــة المتميـــزة لـــدى الطالب في اســـتعمال 

اللغة ا�نجليزية ولغة الحاسب ا�لي.

4 - إتاحـــة فرصـــة التعليـــم الجامعي الجديـــد والمتميز لعـــدد أكبر من 

شباب المجتمع.

5 - المشـــاركة في تنمية العناصر الوطنية في المجاالت التي يحتاج 

إليها سوق العمل من خالل ا�عداد والتدريب.

6 - تعضيـــد التواصل بين المؤسســـات التعليمية ا°هلية و قطاعات 

المجتمع بتلبية احتياجاتها ا°كاديمية التخصصية.

7 - مواكبـــة التقـــدم العلمـــي والتقنـــي الـــذي يشـــهده العالم عامة 

والمملكـــة العربية الســـعودية خاصة مع المحافظـــة على ا°صالة 

العربية وا�سالمية.

8 - ا�ســـهام في رفع مستوى التعليم الجامعي في المملكة سواء 

من حيث ا°فراد أو البرامج أو النظم أو التجهيزات.

9 - إعطـــاء الفرصـــة للقطـــاع ا°هلـــي ل½ســـهام في عمليـــة التعليم 

الجامعـــي وبنـــاء جســـور مـــن الثقـــة بيـــن المؤسســـات التعليميـــة 

الحكومية ونظيراتها في القطاع الخاص.

10 - السعي لتقديم االستشـــارات والدراسات العلمية لسائر قطاعات 

المجتمع في المجاالت التي تتوافر لدى الجامعة.

11 - إتاحة الفرصة لتقديم منح دراسية للمتميزين من أبناء الوطن.
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البرامج ا�كاديمية
تضم الجامعة الكليات التالية :

عمادة الخدمات التعليمية:

1 - برنامج السنة التحضيرية (طالب - طالبات).

كلية علوم الحاسب والمعلومات:

1 - علوم الحاسب (طالب - طالبات).

2 - علوم الحاسب  (الوسائط الرقمية) (طالب - طالبات).

3 - علوم الحاسب  (أمن المعلومات) (طالب - طالبات).

4 - نظم المعلومات (طالب - طالبات).

5 - نظم المعلومات (حوسبة ا�عمال والتجارة ا�لكترونية) (طالب - طالبات).

6 - نظم المعلومات (أمن المعلومات) (طالب - طالبات).

 7 - هندسة البرمجيات (طالب - طالبات).

8 - هندسة البرمجيات (أمن المعلومات) (طالب - طالبات).

كلية إدارة ا�عمال:

1 - المالية (استثمار / عقار / تأمين)(طالب - طالبات).

2 - المحاسبة (طالب - طالبات).

3 - التسويق(طالب - طالبات).

4 - إدارة الطيران (طالب).

كلية العلوم ا�نسانية :

1 - اللغويات التطبيقية (طالبات).

2 - الترجمة (طالبات).

كلية القانون:

قانون (تجاري / دولي مقارن / سعودي متقدم )(طالب - طالبات).

كلية الهندسة: 

1 - ا�دارة الهندسية ل®نتاج والتصنيع (طالب).

2 - ا�دارة الهندسية ل®نشاء والتشييد (طالب).

3 - هندسة االتصاالت والشبكات (طالب).

4 - الهندسة المدنية والبيئية (طالب).

5 - الهندسة الكهربائية (طالب).

كلية العمارة والتصاميم: 

١ - العمارة (طالبات).

٢- التصميم الداخلي (طالبات).
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المراكز وانشطة اكاديميةالهيكل العام للخطة
تطبـــق الجامعـــة نظـــام المســـتويات، إذ يقســـم العـــام الدراســـي إلـــى 

مســـتويين رئيســـيين لمدة ال تقل عن خمســـة عشر أســـبوعًا للمستوى 

الواحد وتحتاج الدراسة الجامعية للحصول على درجة البكالوريوس في 

إحـــدى كليات الجامعة إلـــى أربع ســـنوات (ثمانية مســـتويات) با�ضافة 

إلـــى الســـنة التحضيريـــة وفقـــًا للخطـــة الدراســـية المعتمـــدة، فضًال عن 

قضـــاء مـــدة زمنيـــة من التدريـــب العملـــي التطبيقـــي من خـــالل برنامج 

التعليـــم التعاونـــي فـــي مجـــال التخصـــص في آخـــر فصل دراســـي في 

الجامعة.

خالل السنة التحضيرية يطور الطالب مهاراته في اللغة ا�نجليزية، نظراً 

³ن اللغـــة ا�نجليزيـــة هـــي اللغة الرئيســـية التي تدرس بهـــا جميع برامج 

الجامعـــة ا³كاديمية التخصصية المتوافرة وذلك بهدف تهيئة الطالب 

للدراسة الجامعية .

كمـــا أنـــه أيضًا يكتســـب فيهـــا تنمية مهاراتـــه اليدويـــة وقدراتـــه الذهنية 

ولياقتـــه البدنية ومعلوماته الرياضية والتحليليـــة باللغة ا�نجليزية، كما 

أن الطالـــب يتعـــرف علـــى التخصصات المتاحـــة بالجامعة ومـــا تتطلبه 

الدراســـة الجامعية. وبعد إكمـــال متطلبات الســـنة التحضيرية، يتمكن 

الطالـــب مـــن االلتحاق بأحـــد ا³قســـام العلمية بناء علـــى تخصصه في 

الثانوية العامة ومستواه في السنة التحضيرية.

توفـــر الجامعة لمنســـوبيها من أعضاء هيئـــة التدريس 

ا³كاديميـــة  وا³نشـــطة  المراكـــز  مـــن  عـــدداً  والطلبـــة 

واالكتشـــاف  والمعرفـــة  العلـــوم  لتطويـــر  المســـاعدة 

العلمي ومن تلك المراكز وا³نشطة : 

عمادة شؤون الطالب.

برامج المنح الدراسية.

المكتبة.

مكتب عالقات الخريجين.

إدارة العالقات العامة.

برنامج التعليم التعاوني.

مركــــز خدمـــــــة المجتمــــع 

والتعليم المستمر. 

العالقات الدولية.

مركز البحوث والمبادرات.

مركز الحاسب اÃلي.

مركز الترجمة.

CLUB CLUB
Accounting

áÑ°SÉëŸG …OÉf

نادي التسويق
Marketing Club
PSU

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

شروط القبول
يشـــترط لقبـــول الطالـــب / الطالبـــة المتقـــدم لنيل 

درجـــة البكالويـــوس فـــي أي مـــن التخصصـــات فـــي 

الجامعة أن يستوفي الشروط التالية :

1 - أن يكون حاصًال على الشـــهادة الثانوية العامة أو 

ما يعادلها من داخل المملكة أو خارجها.

2 - أن  يجتـــاز  بنجـــاح اختبارات القبول التي تعقد في 

بداية كل فصل دراسي.

3 - أن يكـــون التحاق الطالب بالجامعة التحاقا كليًا 

وليس جزئيًا.(ال يوجد نظام انتساب بالجامعة).

4 - أن يجتاز الفحص الطبي.

5 - أن يكون حسن السيرة والسلوك.

6 - أن يحصـــل علـــى الموافقـــة علـــى الدراســـة مـــن 

مرجعه إذا كان يعمل في جهة حكومية أو خاصة.

7 - أن يســـتوفي أي شـــروط أخـــرى يحددهـــا مجلـــس 

الجامعة وتعلن وقـــت التقديم وتكون المفاضلة 

بين المتقدمين في القبول حســـب نســـبة معدل 

النجاح فـــي المرحلة الثانوية واختبـــار القبول الذي 

تعقده الجامعة.

 (المنح التعليمية)  0114948109
 (بنين) 0114948888 - (بنات) 0114948585
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شروط القبول
يشـــترط لقبـــول الطالـــب / الطالبـــة المتقـــدم لنيل 

درجـــة البكالويـــوس فـــي أي مـــن التخصصـــات فـــي 

الجامعة أن يستوفي الشروط التالية :

1 - أن يكون حاصًال على الشـــهادة الثانوية العامة أو 

ما يعادلها من داخل المملكة أو خارجها.

2 - أن  يجتـــاز  بنجـــاح اختبارات القبول التي تعقد في 

بداية كل فصل دراسي.

3 - أن يكـــون التحاق الطالب بالجامعة التحاقا كليًا 

وليس جزئيًا.(ال يوجد نظام انتساب بالجامعة).

4 - أن يجتاز الفحص الطبي.

5 - أن يكون حسن السيرة والسلوك.

6 - أن يحصـــل علـــى الموافقـــة علـــى الدراســـة مـــن 

مرجعه إذا كان يعمل في جهة حكومية أو خاصة.

7 - أن يســـتوفي أي شـــروط أخـــرى يحددهـــا مجلـــس 

الجامعة وتعلن وقـــت التقديم وتكون المفاضلة 

بين المتقدمين في القبول حســـب نســـبة معدل 

النجاح فـــي المرحلة الثانوية واختبـــار القبول الذي 

تعقده الجامعة.

 (المنح التعليمية)  0114948109
 (بنين) 0114948888 - (بنات) 0114948585
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أوراق االلتحاق المطلوبة
1 - صورة من شهادة الثانوية العامة .

2 - صورة من نتيجة اختبار القدرات العامة (القياس).

3 - صورة من بطاقة الهوية الشخصية للطالب/ للطالبة .

٤ - صورتان شمسيتان حديثتان مقاس X 4 ٦سم (للطالب فقط).

٥ - خمســـمائة ريال رســـوم طلـــب االلتحاق بالجامعة (غير مســـتردة) 

رسوم قبول (يضاف إليها ١٥٪ ضريبة القيمة المضافة لغير السعوديين).

٦ - صـــورة مـــن بطاقـــة العائلـــة لولـــي أمـــر الطالـــب أو اªقامـــة لغير 

السعوديين.

٧ - وثيقـــة رســـمية مـــن جهـــة العمـــل للســـماح بالدراســـة إذا كان 

المتقدم للدراسة موظفًا.

يحق للجامعة تعديل الشروط واللوائح الواردة 
في هذا الكتيب من دون إشعار مسبق.
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تقديم طلب االلتحاق بالجامعة
يتـــم ا�عالن عن تاريخ اســـتقبال أوراق االلتحـــاق بالجامعة قبل بداية كل 

فصل دراســـي في مقر الجامعـــة الواقع بحي صالح الدين جنوب طريق 

الملـــك عبـــد ا� وعن طريـــق موقع الجامعـــة ا�لكتروني وفـــي مواقع 

التواصل االجتماعي الرســـمية وفي الصحف وتقدم أوراق االلتحاق إلى 

عمادة القبول والتسجيل بالجامعة خالل المدة المحددة للتقديم.

(يمكن االطالع على التفاصيل في موقع الجامعة ا�لكتروني)

https://edugate.psu.edu.sa

الرسوم الدراسية
تغطـــي الرســـوم الدراســـية البرامـــج الدراســـية با�ضافة إلى ا¤نشـــطة 

ا¤خـــرى التي تقدمها الجامعة مثل معامل اللغة ا�نجليزية والحاســـب 

ا°لي وخدمـــات المكتبة والمرافق الرياضية، وال تشـــمل تكلفة الكتب 

الدراسية.

تدفع الرســـوم الدراســـية فـــي بداية كل فصل دراســـي، وبالنســـبة إلى 

الطلبة المســـتجدين تدفع هذه الرســـوم مباشـــرة بعد قبـــول الطالب 

وقبل عملية تسجيل المقررات الدراسية.

من الئحة الدراسة واالختبارات
تنـــص الئحة الدراســـة واالختبارات الصادرة من مجلـــس التعليم العالي 

على ما يلي:

«يتحمـــل الطالب مســـؤولية معرفة ومتابعة نظام الدراســـة، واللوائح 

المنظمـــة لهـــا بمـــا في ذلـــك متطلبـــات التخـــرج، وال يعفيـــه من ذلك 

توجيـــه المرشـــدين ا¤كاديمييـــن ومســـاعدتهم لـــه، لذا فإنـــه يلزم كل 

طالب أن يكون على معرفة بنظام الدراســـة ومتفهمًا لتعليمات منح 

الشهادة العلمية بدقة وشمول، وأن يسعى باستمرار  إلى ا�لمام بما 

يســـتجد مـــن أنظمـــة أكاديميـــة، ويمكنـــه فـــي ذلـــك استشـــارة رئيس 

البرنامج المختص أو المرشد ا¤كاديمي».
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شروط التحويل إلى 
جامعة ا
مير سلطان

المستندات المطلوبة
سجل أكاديمي رسمي باللغة ا�نجليزية.

وصف باللغة ا�نجليزية لكل مقرر تمت دراسته.

صورة من شهادة الثانوية العامة. 

@ المحتويات عرضة للتعديل من دون إشعار مسبق.

درجـــة  يمنـــح  برنامـــج  مـــن  محـــوًال  الطالـــب  يكـــون  أن 
البكالوريوس على أن يكون التحاق الطالب كليًا.

ال يقبل التحويل من أنظمة الدراسة عن بعد أو االنتساب.
أن تكـــون الجامعـــة القـــادم منهـــا الطالب معترفـــًا بها لدى 

وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية
أن تكون المواد المراد معادلتها مطابقة في محتواها عدد 
ســـاعاتها لبعـــض مقـــررات جامعـــة ا©ميـــر ســـلطان وتُدرَس 

باللغة التي تدرس بها في جامعة ا©مير سلطان.
خطـــاب مـــن الجامعة القـــادم منهـــا الطالب يفيـــد بأن لغة 

التدريس هي اللغة ا�نجليزية.
.(C درجة) % أن تكون درجة المواد المراد معادلتها ال تقل عن 70

في حالة معادلة المواد ســـوف تتم معادلة (34 ساعة) بحد 
أقصى أي ما يعادل سنة دراسية كاملة فقط.
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