التعريف بالجامعة اإلسالمية
أنشــئت الجامعــة اإلســامية باألمــر الملكــي رقــم  11وتاريــخ 1381/3/25هـــ 1962 /9 /6 -م ،وبــدأت
الدراســة فيهــا يــوم األحــد 1381 /5 /2هـــ.
تهــدف الجامعــة اإلســامية إلــى تحقيــق رســالتها المتمثلــة فــي كونهــا «مؤسســة ســعودية عالميــة،
تقــدم العلــوم الشــرعية والعربيــة والمعــارف األخــرى للطــاب مــن دول العالــم ،وتعنــى بالبحــوث العلميــة
ـهاما في نشــر رســالة اإلســام الخالدة».
والخدمــات المجتمعيــة المتميــزة ،مــع التوظيــف األمثــل للتقنيــة؛ إسـ ً
التحــق بالجامعــة منــذ إنشــائها قبــل ( )60عامــً طلبــة العلــم والمعرفــة مــن أكثــر مــن ( )170دولــة ،ويدرس
فيهــا حاليــً طــاب مــن أكثــر مــن ( )140دولــة ،يمثلــون قرابــة  %75مــن طالبهــا المنتظميــن في الدراســة.

التعريف بالمنح الدراسية الدولية
(المنح الخارجية)
هــي المقعــد الدراســي الــذي يحصــل عليــه الطالــب المقيــم خــارج المملكــة مــن غيــر الســعوديين؛
للدراســة فــي مؤسســات التعليــم العالــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
وهــو مقعــد مجانــي للطالــب فــي مرحلــة البكالوريــوس (نــوع الدراســة :انتظــام) تمنحــه حكومــة المملكة
العربيــة الســعودية للطــاب الدولييــن ،مــع تقديــم عــدد مــن المزايــا الماليــة ،وتوفيــر الخدمــات المالئمــة
للبيئــة الجامعيــة.

المزايا المالية الممنوحة لطالب المنحة الدولية
مكافأة شهرية.

مكافــأة شــهر واحــد ســنويًا ،بــدل كتــب ومراجع علــى أن يقتصر
صرفهــا علــى المــدة النظاميــة المحــددة إلنهــاء الدراســة دون
التمديدات.

مكافأة شهرين بدل

تذكــرة ســفر بالدرجــة الســياحية المخفضــة عنــد الســفر فــي

تجهيز عند قدومه.

نهايــة كل عــام دراســي مــن أقــرب طريــق لمقــر اإلقامــة بشــرط
أال يكــون الطالــب قــد حصــل علــى تذكــرة ســفر مــن جهــة أخــرى.

مكافأة ثالثة أشهر بدل
تخرج لشحن الكتب.

الخدمات المقدمة لطالب المنحة الدولية

السكن الجامعي

الخدمات الطبية المجانية

الوجبات المخفضة

االستشارات واإلرشاد الطالبي

المواصــات المجانيــة بيــن المقــر
الجامعــي والمســجد النبــوي
الشــريف.

األنشطة العلمية والثقافية

المكتبة المركزية

كمــا تحــرص الجامعــة علــى توفيــر الخدمــات العامــة داخــل المدينــة الجامعيــة لطالبهــا؛ ولــذا فقــد قامــت
بالتنســيق مــع الجهــات المســؤولة لتوفيــر المرافــق الضروريــة لمنســوبيها وهــي:

مراكز التسوق.

المطاعم ومحالت الوجبات
السريعة.

مكتب شركة الطيار للسفر
والسياحة والشحن.

مكتب البريد

مكتب الخطوط السعودية

مراكز خدمة الطالب

المكتبات التجارية

البرامج الدراسية
الكليات النظرية

كلية الشريعة

الكليات العلمية

يكــون القبــول فــي الســنة التحضيريــة التــي تؤهــل
للقبــول فــي ثــاث كليــات هــي:

بكالوريوس الشريعة (  4سنوات )
كلية الدعوة
وأصول الدين
بكالوريوس العقيدة واألديان (  4سنوات )

كلية الهندسة
بكالوريوس الهندسة المدنية (  5سنوات )
بكالوريوس الهندسة الكهربائية (  5سنوات )
بكالوريوس الهندسة الميكانيكية (  5سنوات )

كلية القرآن الكريم
والدراسات اإلسالمية

كلية الحاسب اآللي
ونظم المعلومات

بكالوريوس القرآن الكريم والدراسات
اإلسالمية (  4سنوات )
كلية الحديث الشريف
والدراسات اإلسالمية

بكالوريوس علوم الحاسب اآللي (  5سنوات )
بكالوريوس نظم المعلومات (  5سنوات )
بكالوريوس تقنية المعلومات (  5سنوات )

بكالوريوس الحديث الشريف والدراسات

كلية العلوم

اإلسالمية (  4سنوات )
كلية اللغة العربية
بكالوريوس اللغة العربية (  4سنوات )

كلية األنظمة
والدراسات القضائية
بكالوريوس األنظمة (  4سنوات )

بكالوريوس الفيزياء (  4سنوات )
بكالوريوس الكيمياء (  4سنوات )
بكالوريوس الرياضيات (  4سنوات )

معهد تعليم اللغة العربية
الدبلوم المتوسط لتعليم اللغة
العربية لغير الناطقين بها ( سنتان)

.١لاللتحــاق بالكليــات العلميــة يلــزم اجتيــاز الســنة التحضيريــة ،ثــم يتــم التخصيــص بيــن الكليــات بحســب المعــدل الــذي حصــل عليــه
الطالــب ،وبحســب الطاقــة االســتيعابية لــكل كليــة.
 .٢دراســة اللغــة العربيــة مرحلــة إعــداد وتهيئــة لدخــول الكليــات النظريــة ،وليــس مســارًا مســتق ً
ال يختــاره الطالــب برغبتــه ،فالجامعــة هــي
مــن يحــدد مــن يلتحــق بــه وفــق مــا تــراه اســتنادًا إلــى درجــة الطالــب فــي اختبــار اللغــة العربيــة «أكفــأ».

خطوات القبول
أوال

التقديم على البوابة اإللكترونية

ثانيًا

فحص الطلبات

 1443 /2/5هـ

 2021 /9/12م

 1443 /2/5هـ

 2021 /9/12م

إلى

إلى

 1443 /4 /29هـ
 2021 /12 /4م

 1443 /5 /12هـ

 2021 /12 /16م

دخــول اختبــار تحديــد مســتوى اللغــة العربيــة للراغبيــن

ثالثًا

فــي االلتحــاق بكليــات المســار النظــري مــن الطــاب
الحاصليــن علــى الشــهادة الثانويــة بدراســتها بغيــر
اللغــة العربيــة

رابعًا

خامسًا

دراسة الطلبات

القبول المبدئي وانتظار القبول النهائي

 1443 /5/12هـ

 2021 /12/16م

 1443 /5/12هـ

 2021 /12/16م

 1443 /8/1هـ
 2022 /3/4م

إلى

إلى

إلى

 1443 /6 /1هـ
 2022 /1 /4م

 1443 /7 /1هـ
 2022 /2 /2م

 1443 /9 /1هـ
 2022 /4 /2م

إشعار القبول النهائي ،ويترتب عليه:

سادسًا

 تأكيــد الرغبــة فــي الدراســة ،وتحديــث صــورة الجــوازوالمؤهــل الدراســي ،وتحديــد فصــل القــدوم.
 -إكمال متطلبات الحصول على التأشيرة

سابعًا

الحصول على التأشيرة

ثامنًا

إرفاق صورة التأشيرة وطلب تذكرة القدوم

تاسعًا

القدوم وإصدار القيد

يتم إشعار كل طالب بالقبول
النهائي عن طريق البوابة

قبل فصل القدوم بشهر  -شهرين

فور الحصول على التأشيرة

قبل بداية الفصل الدراسي بأسبوع

شروط القبول
أن يكــون حاصـ ً
ا علــى شــهادة الثانويــة العامــة أو مــا يعادلهــا مــن داخــل المملكــة أو مــن خارجهــا ،ويمكن
التقــدم بطلــب الدراســة قبــل تخرجهــم مــن المرحلــة الثانويــة إذا بقــي علــى حصولهــم علــى الشــهادة
ســنة دراســية فأقــل ،ويتــم إرفــاق ســجالت الدرجــات المتاحــة حينهــا؛ علــى أن يتــم إرفــاق الشــهادة فــور
الحصــول عليهــا خــال مــدة ال تتجــاوز ســنة.
أال يكون قد مضى على حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس سنوات.
أال يكون مقيمًا في المملكة العربية السعودية.
أن يكون حسن السيرة والسلوك.
أال تقل سنه عن ( )17سنة ،وال تزيد عن ( )25سنة.
أال يكون مفصو ًال من جامعة أخرى ألسباب تأديبية.
أال يكون الطالب قد حصل على منحة دراسية أخرى من إحدى المؤسسات التعليمية في المملكة.

أن تصدق الشهادات واألوراق الثبوتية من الجهات المختصة في بلد الطالب.
أن يرفق شهادة خلو سجله من السوابق من األجهزة األمنية في دولته.
حصول الطالب على تزكية من إحدى الهيئات أو المؤسسات أو الشخصيات العلمية في بلده.

أن يكون الئقًا طبيًا.
أن يجتاز أي اختبارات تعلنها الجامعة وقت التقديم.
أن يتعهد بااللتزام بنظم ولوائح الدولة والجامعة.

يشترط للقبول في كلية القرآن الكريم أن يكون حافظًا للقرآن الكريم كام ً
ال ويجتاز االختبار الشفوي لذلك.
يشــترط للقبــول فــي كليــات المســار النظــري :دخـ ُ
ـول اختبــار تحديــد مســتوى اللغــة العربيــة (أكفــأ) ،وذلك
للطــاب الحاصليــن علــى الشــهادة الثانويــة بدراســتها بغيــر اللغــة العربيــة  ،وال يلــزم اجتيــاز االختبار.

يشترط للقبول في كليات المسار العلمي:
 حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها في تخصص «علمي». إجــادة الطالــب للغــة اإلنجليزيــة ،حيــث يشــترط للطــاب الحاصليــن علــى الشــهادة الثانويــة بدراســتهابغيــر اللغــة اإلنجليزيــة  :إرفــاق مــا يثبــت حصولــه علــى درجــة ( )500علــى األقــل فــي اختبــار ( )TOFELأومــا
يعادلــه مــن إحــدى االختبــارات التاليــة:
TOFEL

STEP

IELTS

97

6

79-80

83

5

61

173

75

4.5

53

153

475

75

4

45-46

133

450-453

52

4

32

97

400-403

IBT

CBT

PBT

213

550
500

اختبار تحديد مستوى اللغة العربية (أكفأ)

1

يهــدف اختبــار تحديــد مســتوى اللغــة العربيــة (أكفــأ) إلــى معرفــة المســتوى اللغــوي
للطالــب الملتحــق بالدراســة فــي الكليــات النظريــة  ،فــي الكليــات النظريــة لمعرفــة
المســار المناســب لــه فــي الدراســة :إمــا مســار تعلــم اللغــة ،وإمــا مســار الدراســة مباشــرة
فــي الكليــة التــي يرغبهــا.
يجــب علــى جميــع الطــاب الراغبيــن فــي االلتحــاق بكليــات المســار النظــري الحاصليــن

2
3
4

علــى الشــهادة الثانويــة بدراســتها بغيــر اللغــةَ العربيــة أن يدخلــوا اختبــار تحديــد
مســتوى اللغــة العربيــة؛ ولــن يتــم ترشــيح أي طالــب منهــم لــم يدخــل االختبــار.

يجــرى االختبــار عــن بعــد ،عبــر الرابــط المخصــص لذلــك ،ووفــق الموعــد واآلليــة المعلنــة
فــي حينــه.
يشــترط للقبــول فــي المســار النظــري مباشــرة الحصــول علــى ( )٨٠درجــة فأعلــى فــي
اختبــار (أكفــأ) ،وإذا حصــل علــى درجــة أقــل فيحــال لمســار دراســة اللغــة ثــم بعــد إنجــازه
يتــم قبولــه فــي الكليــة.

تنبيهات

1
2
3
4
5
6
7

تتــم الدراســة فــي كليــات المســار النظــري باللغــة العربيــة ،وتتــم الدراســة فــي كليــات
المســار العلمــي باللغــة اإلنجليزيــة.
ال يوجــد للجامعــة مكاتــب أو وكالء فــي أي مــكان فــي العالــم الســتقبال طلبــات االلتحــاق
بالدراســة فــي الجامعــة.
ال يتــم اســتقبال طلبــات القبــول إال عــن طريــق البوابــة اإللكترونيــة المخصصــة لذلــك،
والمتاحــة وقــت التقديــم.
علــى الطالــب أن يباشــر عمليــة تقديــم الطلــب بنفســه ،ويتحمــل مســؤولية المحافظــة
علــى األرقــام التــي تمنــح لــه عنــد اكتمــال تقديــم الطلــب.
التقــدم بطلــب التحــاق بالجامعــة ال يعنــي أي التــزام مــن قبــل الجامعــة بقبــول الطالــب
مــا لــم يشــعر كتابيــً بالقبــول.
ال يتــم االعتمــاد علــى المعلومــات التــي تســجل فــي طلــب االلتحــاق مــا لــم ترفــق
الوثائــق التــي تثبــت ذلــك.
يحــدد الطالــب بعــد القبــول النهائــي فصــل االلتحــاق بالجامعــة ،ولــه أن يؤجــل فصــل
االلتحــاق بمــا ال يتجــاوز ســنتين مــن تاريــخ قبولــه نهائيــً.

إقرار

1

يتعهــد الطالــب بــأن جميــع المعلومــات التــي أدخلهــا فــي طلــب القبــول صحيحــة ،وأن
جميــع أوراقــه الثبوتيــة وشــهاداته ســليمة مــن التحريــف أو التزويــر ،وإذا ثبــت خــاف ذلــك
فيلغــى قبولــه ،ويقــع الطالــب تحــت طائلــة العقوبــة.

كمــا يتعهــد بااللتــزام بأنظمــة الدولــة والجامعــة ،والتــي منهــا :عــدم الســماح بالبقــاء

2

داخــل المملكــة عنــد التخــرج أو االنقطــاع عــن الدراســة أو إلغــاء قيــده ،وأنــه ال يحــق لــه نقــل
الكفالــة علــى غيــر الجامعــة ،ويلتــزم بالســفر إلــى بلــده .وفــي حــال المخالفــة فللجامعــة
الحــق فــي اتخــاذ اإلجــراء النظامــي حيالــه.

