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I. Sejarah Universitas Islam Madinah 

Universitas Islam Madinah (bahasa Arab: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة; transliterasi: al-Jami'ah al-

Islamiyyah bil Madinah al-Munawwarah) adalah sebuah perguruan tinggi di Arab Saudi yang 

bernaung di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Arab Saudi yang didirikan pada 29 Rabiul Awal 

1381 Hijriyah (6 September 1961 Masehi).  

Universitas Islam Madinah terletak di jalan Prince Naif Ibn Abdul Aziz, berada di sebelah barat 

daya kota Madinah An-Nabawiyah dan memiliki jarak kurang lebih 10 km dari Masjid Nabawi, juga 

bersebelahan dengan batas Tanah Haram bagian barat dan Universitas Taibah. 

  

Pembangunan Universitas ini bertujuan: 

1. Menyampaikan Risalah Islam yang luhur ke seluruh penjuru dunia melalui penyebaran dakwah 

dan pendidikan di bangku perkuliahan. 

2. Menanamkan dan memperdalam nilai-nilai keislaman dalam jiwa, serta prakteknya dalam 

kehidupan berindividu dan sosial, yang berdasarkan keikhlasan dalam beribadah serta mengikuti 

tuntunan Rasulullah -shallallahu ‘alaihi wa sallam-. 

3. Mengadakan penelitian, penerjemahan, penyebaran karya ilmiah dan mendukung diadakannya 

kegiatan serupa -secara khusus- di bidang ilmu keislaman dan bahasa Arab, serta ranah keilmuan 

lainnya yang merupakan cabang ilmu sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat muslim -secara 

umum-. 

4. Pembekalan keilmuan bagi seluruh civitas akademika yang berasal dari berbagai negara dengan 

tujuan mencetak ulama spesialis di ranah ilmu keislaman dan bahasa Arab, serta fuqaha yang 

memiliki kapabilitas keilmuan dan wawasan untuk menjadi bekal dalam berdakwah dan 
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menyelesaikan problematika dunia dan akhirat di tengah kaum muslimin berlandaskan petunjuk Al-

Qur’an, As-Sunnah, dan praktek Salafus Salih. 

5. Menghimpun literatur klasik islam, merawat, memvalidasi, serta menyebarkannya. 

6. Membangun dan memperkuat kerjasama di bidang keilmuan juga wawasan dengan kampus, 

organisasi, dan institusi internasional, untuk bersama mengabdi kepada Islam dan merealisasikan 

tujuan-tujuannya. 

 

II. Visi 

Menjadi mercusuar bagi dunia Islam, dan pelopor dalam keilmuan dan kemajuan. 

 

III. Misi 

Menjadi Institusi Arab Saudi bertaraf internasional, yang mempersembahkan ilmu syar’i, ilmu 

bahasa Arab, dan ilmu-ilmu pengetahuan lain bagi seluruh mahasiswa yang berasal dari berbagai 

penjuru dunia. Berfokus pada penelitian karya ilmiah dan berkhidmat untuk kepentingan masyarakat 

menggunakan cara dan metodolgi terbaik sebagai bentuk andil dalam penyebaran niai-nilai Islam 

yang luhur. 

 

IV. Fakultas dan Jurusan, terdiri dari 8 fakultas: 

1. Fakultas Syari’ah (Berdiri Tahun 1381 H/1961 M) 

A. Strata Satu     

• Jurusan Syariah/Hukum Islam   

B. Diploma Tinggi 

• Jurusan Hukum dan Politik Islam 

C. Strata Dua 

• Jurusan Ilmu Fiqh 

• Jurusan Ushul Fiqh 

• Jurusan Al-Andhimah (Perundang-undangan) 

• Jurusan Qadha’ (Hukum) 

• Jurusan Ekonomi Syariah 

D. Strata Tiga 

• Jurusan Ilmu Fiqih 

• Jurusan Ushul Fiqh 
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• Jurusan Al-Andzimah (Perundang-undangan) 

• Jurusan Ekonomi Syariah 

 

2. Fakultas Da’wah dan Ushuludin (Berdiri Tahun 1386 H/1966 M) 

A. Strata Satu   

• Jurusan Da’wah Ushuluddin 

B. Diploma Dua 

• Jurusan Tarbiyah (Pendidikan) 

C. Diploma Tinggi 

• Jurusan Da’awah wa Tsaqofah Islamiyah (Da’wah dan Wawasan Islam) 

• Jurusan I’lam (Penyiaran) 

D. Strata Dua 

• Jurusan Aqidah 

• Jurusan Firaq 

• Jurusan Da’wah wa Tsaqofah Islamiyah (Da’wah dan Wawasan Islam) 

• Jurusan Sejarah Islam 

• Jurusan Tarbiyah (Pendidikan) 

• Jurusan Al-Idaroh At-Tarbawiyah (Manejemen Pendidikan) 

• Jurusan Manhaj wa Thuruq At-Tadris (Metodologi Pengajaran) 

• Jurusan I’lam (Informatika) 

E. Strata Tiga 

• Jurusan Aqidah 

• Jurusan Da’wah dan Tsaqafah Islamiyah (Dakwah dan Wawasan Islam) 

• Jurusan Sejarah Islam 

• Jurusan Pendidikan Islam 

 

3. Ma’had Ta’lim Lughah/Persiapan Bahasa (Berdiri Tahun 1386 H/1966 M)  

A. Diploma Dua 

• Program Persiapan Bahasa 

• Program Pengkaderan khusus Bahasa Arab 

B. Strata Dua 

• Jurusan Khusus Pengajaran Bahasa Arab 



  

Panduan Studi di Kerajaan Saudi Arabia 6 

 

C. Strata Tiga 

• Jurusan Khusus Pengajaran Bahasa Arab 

 

4. Fakultas Al-Qur’an (Berdiri Tahun 1394 H/1974 M) 

A. Strata Satu 

• Jurusan Al-Qur’an Al-Karim dan Pendidikan Islam 

B. Strata Dua 

• Jurusan Qira’ah 

• Jurusan Tafsir dan Ulumul Qur’an 

C. Strata Tiga 

• Jurusan Qira’ah 

• Jurusan Tafsir dan Ulumul Qur’an 

 

5. Fakultas Bahasa Arab (Berdiri Tahun 1395 H \1975 M) 

A. Strata Satu 

• Jurusan Bahasa Arab 

B. Diploma Tinggi 

• Jurusan Balaghah 

• Jurusan Bahasa Arab 

C. Strata Dua 

• Jurusan Bahasa Arab 

• Jurusan Sastra Arab dan Balaghah 

D. Strata Tiga 

• Jurusan Bahasa Arab 

• Jurusan Sastra Arab dan Balaghah 

 

6. Fakultas Hadits (Berdiri Tahun 1396 H./1976 M.) 

A. Strata Satu 

• Jurusan Hadits dan Dirasat Islamiyah 

B. Strata Dua 

• Jurusan Fiqih Sunnah 

• Jurusan Ulumul Hadits 
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C. Strata Tiga 

• Jurusan Fiqih Sunnah 

• Jurusan Ulumul Hadits 

 

7. Fakultas MIPA (Berdiri Tahun 1430 H/2009 M) 

A. Strata Dua 

• Jurusan Ilmu Matematika 

• Jurusan Ilmu Kimia 

• Jurusan Ilmu Fisika 

 

8. Fakultas Ilmu Komputer dan Informatika (Berdiri Tahun 1430 H/2009 M) 

A. Strata Satu 

• Jurusan Teknik Komputer 

• Jurusan Ilmu Komputer 

• Jurusan Informatika 

• Jurusan Teknologi 
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JUMLAH MAHASISWA INDONESIA (APRIL, 2017) 

Angkatan Total 
 

Ma'had S1 Diploma S2 S3   

Angkatan 2000-2006 14 
 

      1 13   

Angkatan 2007 6 
 

      5 1   

Angkatan 2008 16 
 

  1   12 3   

Angkatan 2009 24 
 

  4   20     

Angkatan 2010 32 
 

  14 1 17     

Angkatan 2011 61 
 

  33 8 20     

Angkatan 2012 74 
 

  62   12     

Angkatan 2013 100 
 

4 96         

Angkatan 2014 158 
 

18 140         

Angkatan 2015 152 
 

14 138         

  637 
 

36 488 9 87 17 637 

 

Kelulusan         

2016         

S3 1     1 

S2 3     3 

Diploma 12     12 

S1 69 5 21 95 

2017       111 

S3         

S2         

Diploma         

S1 35 20   55 
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KEGIATAN MAHASISWA 

 

1. MAJLIS HAROM NABAWI  

Kegiatan mahasiswa (non kurikuler) yang bertempat di masjid nabawi, dengan jadwal yang 

beragam. Mayoritas majlis diadakan antara waktu ashar sampai ba’da isya.  

 

2. HALAQOH MUTUN ILMIYAH 

Kegiatan mahasiswa (non kurikuler) dengan konten menghafal mutun ilmiyah yang terdiri dari 

beberapa kitab dan tingkatan. 
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3. UMROH JAMA’I  

Kegiatan umroh bersama yang diadakan oleh jamiah, jaliyat, fakultas, atau yang lainnya. 

 

 

4. MAHROJAN (FESTIVAL KEBUDAYAAN INTERNASIONAL) 

Acara tahunan resmi yang digelar oleh jamiah islamiyah yang melibatkan seluruh negara para 

mahasiswanya.  
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5. ANDIYAH THULLABIYAH (UNIT KEGIATAN MAHASISWA)  

Sebuah wadah kemahasiswaan (non kurikulum) yang resmi dan diakui oleh jamiah islamiyyah 

sebagai wadah untuk menyalurkan kecendrungan para mahasiswa dalam berbagai bidang 

kehidupan.  

 

6. PEKILO (PEKAN ILMIAH DAN OLAHRAGA)  
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Acara resmi tahunan mahasiswa indonesia setiap liburan antar semester. Acara ini telah 

mendapatkan izin dari jamiah, dan berkoordinasi langsung dengan ppmi madinah, dengan 

kepengurusan yang terstruktur.  
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TEMPAT BERSEJARAH 

MASJID NABAWI 

Masjid nabawi adalah masjid kedua yg dibangun oleh nabi setelah masjid quba, Nabi shallallahu 

‘alaihi wa sallam membangun Masjid Nabawi pada bulan Rabiul Awal di awal-awal hijarahnya ke 

Madinah. Pada saat itu panjang masjid adalah 70 hasta dan lebarnya 60 hasta atau panjangnya 35 m 

dan lebar 30 m. Kala itu Masjid Nabawi masih sangat sederhana.  

Area yg akan dibangun masjid pada saat itu dimiliki oleh Bani Najjar. Rasulullah shallallahu ‘alaihi 

wa sallam berkata kepada Bani Najjar, “Wahai Bani Najjar, berilah harga untuk tanah kalian ini?” Orang-

orang Bani Najjar menjawab, “Tidak, demi Allah. Kami tidak akan meminta harga untuk tanah ini kecuali 

hanya kepada Allah.” Bani Najjar dengan suka rela mewakafkan tanah mereka untuk pembangunan 

Masjid dan mereka berharap pahala dari sisi Allah atas amalan mereka tersebut akan tetapi nabi tetap 

menolak dan kemudian membayar harga tanah tersebut dan kemudian diwakafkan kepada kaum 

muslimin.  

Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini menuturkan, “Saat itu di area pembangunan 

terdapat kuburan orang-orang musyrik, puing-puing bangunan, dan pohon kurma. 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan untuk memindahkan mayat di makam tersebut, 

meratakan puing-puing, dan menebang pohon kurma. 
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MASJID QUBA 

Masjid Quba adalah masjid yang pertama kali dibangun dalam sejarah peradaban islam pada 

tanggal 8 Rabiul Awal 1 Hijriah. Masjid ini terletak di luar kota madinah tepatnya sekitar 5 km sebelah 

tenggara Madinah. 

Saat dibangun, masjid ini berdiri diatas kebun kurma dengan luas 1200 meter persegi, dan saat 

ini luas mesjid quba adalah sekitar 5.035 meter persegi. 

Ibnul Qoyyim mengatakan dalam kitabnya (Zaadul Ma’ad): Ketika Rosulullah memasuki kawasan 

kota Madinah, pada saat itu kaum muslimin keluar dari rumah mereka dengan sangat gembira seraya 

bertakbir untuk menyambut kedatangan Rosulullah shalallahu ‘alaihi wasallam, lalu tibalah beliah 

dipermukiman bani Amr bin ‘Auf dan bermukim disana selama 14 malam dan kemudian dibangunlah 

masjid Quba. 
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MASJID GHAMAMAH 

Masjid Ghamamah, ghamamah memiliki arti mendung atau gumpalan awan tebal, masjid ini 

terletak di arah barat daya Masjid Nabawi ± 500 meter. Lokasi masjid ini pada zaman Rasulullah 

Shalallahu ‘alaihi wasallam merupakan alun-alun atau tanah lapang di tengah-tengah kota. Setiap shalat 

ied (Idul Fitri atau Idul Adha) nabi selalu melaksanakannya di alun-alun ini, juga pada waktu Shalat Istisqa 

(shalat minta hujan), ketika Nabi Muhammad Shalallahu ‘alaihi wasallam dan penduduk kota Madinah 

melakukan shalat untuk meminta hujan, sebelum sholat berakhir datanglah awan pekat dan kemudian 

turunlah hujan. 
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MUSEUM MADINAH MUNAWWARAH AL ANBARIYAH 

Sekitar 1 km dari masjid Nabawi. Tepatnya di bundaran Bab al Anbariyah. Tempat ini merupakan 

salah satu peninggalan khalifah Turki Usmani ketika menguasai Hijaz (1517-1915). Museum ini sebelumnya 

adalah stasiun kereta api yang digunakan untuk transportasi jamaah haji dari Damaskus (Syiria) menuju 

Madinah melalui Amman, Jordania. 

 

Stasiun ini dibangun pada abad 19. Pada tahun 1908, jalur kereta api Hijjaz ini resmi dibuka. 

Menghabiskan dana yang tidak sedikit, salah satunya adalah sumbangan dari berbagai pihak, 

diantaranya Sultan Abdul Hamid (Turki), Khedive Mesir dan Shah Iran juga hasil dari penggalangan dana 

dari masyarakat luas. 

 

GUNUNG UHUD 

Terletak disebelah utara kota madinah, dan bisa dikatakan gunung terbesar dan tertinggi di kota 

madinah, tingginya mencapai lebih dari 1000 MDPL, berjarak sekitar 5 kilo meter dari masjid nabawi, 
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gunung ini terkenal dengan peristiwa perang uhud antara kaum muslimin dengan kaum kafir quraisy, 

dari peristiwa tersebut, banyaknya shahabat nabi yang gugur dalam medan perang uhud. 

 

MASJID QIBLATAIN 

Berawal dari sebuah masjid yang berada di pemukiman Bani Salamah pada saat itu, yang kini 

terletak di sebelah barat kota madinah. 

Pada tahun 2 hijriah ketika nabi sholat ashr di masjidnya dalam rakaat kedua, turunlah ayat yang 

mewajibkan sholat menghadap ka’bah, tiba-tiba rosul memutar, mengubah arah kiblat dan sholat 

menghadap ka’bah yang sebelumnya telah sekian lama mengerjakan sholat menghadap baitul maqdis 

16 atau 17 bulan sebagaimana dikutip dalam hadits bukhori. 
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PEMAKAMAN BAQII 

Baqii adalah tanah lapang tempat pemakaman umum sejak zaman nabi sampai sekarang, 

terletak di sebelah timur masjid nabawi, disanalah para istri-istri nabi dan sahabat yg lainnya 

dimakamkan. 

 

 

ROUDHOH 

Roudhoh dalam bahasa indonesia berarti Taman, Roudhoh adalah sebuah tempat di sisi kiri 

bagian depan masjid nabawi, terletak diantara mimbar dan rumah rosulullah shallahu ‘alaihi wasallam, 
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sebagaimana diriwayatkan oleh Abu huroiroh, Rosulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Antara 

rumah dan mimbarku terdapat taman di antara taman-taman surga” 

 

MAKAM NABI SHOLALLAHU ‘ALAIHI WASALLAM 

Pusara Rosulullah shalallahu ‘alaihi wasallam terletak disamping raudhoh, tepatnya disisi kiri 

bagian depan masjid nabawi. 

Pusara tersebut dulunya adalah rumah Aisyah rodhiallahu anha, sejak rosulullah wafat pada 

tahun 11 H (632M), Rumah tersebut terbagi menjadi dua, satu sisi adalah Pusara baginda nabi dan sisi 

sebelahnya menjadi tempat tinggal Aisyah rodhiallahu anha, dan kubah hijau dipasang pada masa 

dinasti mamluk pada tahun 678H (1279M), di situ juga dimakamkan kedua sahabat nabi shalallahu ‘alaihi 

wasallam Abu bakar dan Umar rhodiallahu ta’ala anhum. 

 

MASJID KHANDAQ  

Khandaq dalam bahasa indonesia berarti parit, Terletak di kaki bukit sala sekitar 3km sebelah 
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barat laut masjid nabawi. 

Sejarah masjid ini berawal dari perang ahzab, jumlah kaum muslimin sebanyak 3000 pasukan 

berhadapan dengan koalisi kaum kafir quraisy dan yahudi dari bani quraidhah yang berjumlah 10.000 

orang, kemudian salman al-farisi memberikan ide yang cemerlang dengan cara membuat parit 

(khandaq) sepanjang kurang lebih 2,5km dengan kedalaman sekitar 3,5km dan lebar 4,5km yang 

menjadikan lawan kesulitan untuk menyerang kaum muslimin secara langsung. 

 

PENDAFTARAN 

Ada tiga tahap penting bagi saudara yang ingin melanjutkan studinya di Universitas Islam 

Madinah, Kerajaan Arab Saudi: 

1. Memenuhi Syarat dan mempersiapkan berkas-berkas yang diperlukan. 

2. Mendaftar online di web resmi Universitas Islam Madinah (iu.edu.sa). 

3. Mengikuti tes/muqobalah di Indonesia yang diadakan setiap tahun. 

 

I. Memenuhi Syarat dan mempersiapkan berkas-berkas yang diperlukan. 

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon beasiswa: 

1. Berkelakuan baik. 

2. Berjanji untuk mentaati semua Peraturan Universitas. 

3. Lulus tes kesehatan. 

4. Lulus tes yang diadakan oleh otoritas yang bersangkutan. 

5. Memiliki ijazah SMU atau yang setara dengannya dari dalam Saudi ataupun dari luar Saudi. 

6. Ijazah SMU harus dikeluarkan oleh Sekolah Negeri atau sekolah yang telah diakui oleh Universitas 

Islam Madinah. 

7. Berkomitmen fokus penuh untuk belajar. 

8. Masa lulus dari SMU tidak lebih dari lima tahun. 

9. Usia tidak melebihi 25 tahun ketika memulai belajar di Universitas Islam Madinah. 

10. Bagi yang ingin kuliah di Fakultas Al-Qur’an harus sudah hafal Al-Qur’an 30 juz. 

11. Melengkapi persyaratan-persyaratan lain yang ditentukan oleh Dewan Universitas Islam Madinah 

yang diumumkan saat pendaftaran. 

12. Bagi pemohon yg Ijazah SMU-nya dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Kerajaan Saudi 

Arabia, ia harus memiliki sertifikat lulus uji kemampuan. 
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Dokumen-dokumen yang diperlukan: 

1. Ijazah SMU. 

2. Transkrip nilai dari jenjang SMU. 

3. Sertifikat berkelakuan baik. 

4. Akta kelahiran. 

5. Paspor. 

6. KTP. 

7. Foto berwarna terbaru ukuran 4×6. 

8. Foto dengan tanpa kacamata, tanpa penutup kepala, dan dengan background putih. 

9. Laporan medis dari klinik kesehatan resmi, yang menyatakan sehat panca indra dan bebas dari 

penyakit menular 

10. Surat keterangan dari Lembaga Islam di negara asal atau dari dua Tokoh Islam, yang menjelaskan 

bahwa calon mahasiswa adalah Muslim yang menjaga shalat lima waktu dan berakhlak mulia. 

11. Sertifikat masuk Islam, bagi yang Islamnya tidak dari lahir. 

 

– Scan semua berkas di komputer untuk diunggah nantinya di web resmi pendaftaran Universitas 

Islam Madinah (http://admission.iu.edu.sa/Note.aspx)   

– Pemohon harus menerjemahkan semua dokumen yg tidak berbahasa arab dengan terjemahan 

bahasa arab yg telah disahkan oleh kantor penerjemah resmi. 

– Jika diterima, calon mahasiswa harus mendatangkan dokumen asli yang telah disahkan oleh 

Kedutaan Besar Arab Saudi di negara asalnya. Jika Kedutaan Besar Arab Saudi tidak ada di 

negaranya, maka semua dokumen bisa disahkan di lembaga manapun yang diakui oleh 

Universitas Islam Madinah. 

– Jika ada kesalahan pada data-data inti pemohon dalam dokumen asli (seperti: nama, tempat, dan 

tanggal lahir), maka diharapkan membenarkan semua kesalahan tersebut di lembaga yang 

berwenang di negaranya, sebelum mengirimnya ke Universitas, karena aturan di kampus 

melarang perubahan data-data inti setelah menerima calon mahasiswa. 

 

Peringatan: 

1. Tidak ada kantor perwakilan atau agen untuk menerima permohonan pendaftaran di Universitas 

Islam Madinah di negara manapun. Sedangkan tempat tes/muqobalah di Indonesia akan 

dimumkan sebelum diadakannya kegiatan. 
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2. Calon mahasiswa harus melakukan proses pendaftaran sendiri, dan bertanggung jawab untuk 

menjaga nomor-nomor yang diberikan kepadanya saat selesainya proses pendaftaran. 

3. Universitas Islam Madinah adalah lembaga ilmiah dan pengetahuan yang dirancang untuk 

menyampaikan Risalah Islam melalui dakwah, pendidikan sarjana, pascasarjana, penulisan karya 

ilmiah, penerjemahan dan penyebarluasannya, serta menjaga Warisan-warisan Islam. 

4. Bahasa pengantar di Universitas Islam Madinah adalah bahasa Arab. 

5. Universitas Islam Madinah tidak berkewajiban meluluskan setiap pemohon yg mendaftar, hingga 

ada pemberitahuan secara tertulis dari pihak kampus. 

6. Data-data yg dimasukkan tidak akan diakui, kecuali jika dilengkapi dengan dokumen-dokumen yg 

membuktikan informasi tersebut. 

7. Pemohon dengan dokumen palsu akan dikenakan sangsi dan akan dibatalkan penerimaannya. 

8. Universitas Islam Madinah berhak menentukan fakultas mahasiswa yang diterima setelah 

kedatangannya, sesuai dengan peraturan yg berlaku. 

9. Mahasiswa yang diterima di Universitas Islam Madinah bisa mendapatkan nomor tiketnya via 

internet, di website Universitas Islam Madinah, kemudian merujuk ke kantor penerbangan 

(airlines). 

10. Mahasiswa yang diterima bertanggung jawab untuk mencari dan mengikuti info tentang sistem 

dan aturan studi, di papan-papan pengumuman yg disediakan oleh kampus. 

11. Semua perjanjian, persetujuan, dan peringatan yang terdapat di dalam file elektronik ini akan 

mengikat pemohon sebagaimana file kertas lainnya. Pemohon juga bertanggung jawab sendiri 

untuk mengeceknya secara berkala dengan menggunakan username dan password pribadinya. 

Hal ini juga berlaku pada semua transaksi elektronik yg dilakukan oleh pemohon dengan 

menggunakan username pribadinya. 

12. Semua perjanjian, persetujuan, dan syarat-syarat yg dibaca dan disetujui oleh pemohon saat 

pendaftaran ini, akan dimasukkan ke dalam berkas-berkas miliknya dg menggunakan bahasa 

arab. 

 

Sumber: http://admission.iu.edu.sa/Definitions.aspx 

 

II. Mendaftar online di web resmi Univeresitas Islam Madinah 

1. Buka web resmi Universitas Islam Madinah di: http://www.iu.edu.sa. Web akan muncul otomatis 

dengan dengan bahasa Arab, akan tetapi saudara bisa menggantinya dengan meng-klik bahasa 

http://admission.iu.edu.sa/Definitions.aspx
http://www.iu.edu.sa/
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lain di pilihan atas (Inggris atau Prancis). Bagi kawan yang paham bahasa Arab bisa langsung saja 

tanpa mengganti bahasanya. 

 

 

2. Scroll web ke bawah hingga terlihat link “Admission and Registrasion” atau  القبوو  االسجوجي dalam 

Bahasa Arab. lalu Klik hingga masuk ke pemilihan Bahasa pengantar sebelum pendaftaran online. 

 

3. Pilih Bahasa Indonesia 

 

 

 

4. Jika saudara masih pertama kali mendaftar di UIM, maka pilih “Mengajukan Pendaftaran Baru”. 

Saudara juga bisa membaca info-info lain seputar pendaftaran di halaman ini. Juga disediakan 

link untuk mengoreksi data pendaftaran yang kita tulis jika telah selesai mengajukan pendaftaran 

baru. 
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5. Setelah masuk ke link “Mengajukan Pendaftaran Baru”, saudara klik “lanjutkan” kemudian isi data-

data yang diperlukan di sana, mulai dari nama, asal daerah, TTL hingga akhir. Kami sarankan 

agar saudara mengisi data yang diminta UIM selengkap-lengkapnya. 

 

 

 

6. Setelah mengisi data, ada sesi mengirim berkas-berkas scan yang telah saudara siapkan 

sebelumnya. Upload berkas yang telah di scan sesuai dengan yang diminta web. Jika ada berkas 

yang masih belum siap atau belum diterjemahkan, pengiriman bisa ditunda dan dikirim di waktu 

yang lain dengan masuk ke link “Melengkapi Pendaftaran” 
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7. Setelah data terisi dan berkas terkirim, saudara akan mendapatkan “Nomer Pendaftaran” atau 

 .yang akan dipakai nanti sebagai syarat mengikuti muqabalah / tes masuk UIM ”رقو  اللبو “

Simpan dan ingat baik-baik nomer yang telah saudara dapatkan, karena nantinya akan sering 

digunakan oleh pendaftar baru UIM. 

 

Saudara bisa membaca lebih detailnya Tutorial Pendaftaran UIM (Bahasa Arab) di link berikut: 

http://admission.iu.edu.sa/HowToApplay.aspx 

 

III. Mengikuti tes/muqobalah 

Setelah mendapatkan nomer pendaftaran, peserta bisa mengikuti tes di tempat yang sudah 

ditentukan oleh lembaga terkait. Waktu dan tempat muqobalah akan diumumkan secara resmi 

sebelum diadakannya acara. 

Untuk tahun kemarin, pelaksanaan daurah Bahasa Arab (al-Daurah al-Tadribiyyah Li Mu’allimi al-

Lughah al-Arabiyah wa al-Tsaqafah al-Islamiyah) Calon Mahasiswa Universitas Islam Madinah tahun 

1437/1438 dilaksanakan di 4 daerah Indonesia pada bulan Syawwal. 

1. Pondok Pesantren Darunnajah, Jakarta 

2. Pondok Modern Gontor, Ponorogo, Jawa Timur 

3. Pesantren Raudhatul Hasanah, Medan, Sumatera Utara 

4. Universitas Negeri Makassar, Sulawesi Selatan 

 

Dengan catatan sebagai berikut: 

1. Peserta Dauroh dan Muqobalah harus melampirkan surat sebagai utusan lembaga. 

2. Peserta Daurah terbatas, sehingga jika kuota peserta sudah terpenuhi maka pendaftaran akan 

ditutup. 

 

 

http://admission.iu.edu.sa/HowToApplay.aspx
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Kriteria Peserta Dauroh 

1. Menguasai Bahasa Arab secara aktif (lisan dan tulisan) 

2. Guru pada lembaga yang bersangkutan 

3. Usia 18-30 tahun 

4. Lulusan MA/SLTA atau yang sederajat 

5. Biaya transportasi ditanggung oleh masing-masing peserta 

6. Panitia menyediakan fasilitas tempat tinggal dan konsumsi selama dauroh 

7. Memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

· Membawa surat tugas dari lembaga pendidikan yang bersangkutan 

· Maksimal 3 orang peserta dari setiap lembaga 

 

Terkait Muqabalah 

Bersamaan dengan daurah ini, insya Allah akan dilaksanakan Muqobalah sebagai proses 

penyaringan dan penerimaan Mahasiswa Universitas Islam Madinah. 

 

Tatacara Pendaftaran Muqobalah 

1. Peserta Muqobalah harus terlebih dahulu mendaftarkan dirinya secara online melalui situs resmi 

Universitas Islam Madinah untuk mendapatkan Nomor Peserta. 

2. Peserta Muqobalah agar mempersiapkan semua dokumen yang dipersyaratkan dalam 

pendaftaran kemudian di-scan ke dalam bentuk jpg. 

3. Peserta yang tidak memiliki nomor pendaftaran (  رق  اللب) tidak dapat mengikuti Muqobalah. 

4. Menyerahkan bukti pendaftaran (nomor pendaftaran/ رق  اللب) ke panitia pada saat registrasi. 

 

Demikianlah singkatnya tutorial pendaftaran memasuki Universitas Islam Madinah. Setelah 3 tahap 

diselesaikan, tinggal doa dan tawakkal dari saudara yang menentukan, semoga Allah memberikan taufiq 

kepada kita semua. 
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KING SAUD UNIVERSITY adalah universitas negeri yang berada di kota Riyadh. Didirikan pada tahun 

1957 dan menjadi salah satu universitas yang menonjol di Arab Saudi, terutama untuk bidang non-

agama (untuk bidang agama yang menonjol adalah Universitas Imam Su’ud dan Universitas Islam 

Madinah). Info lebih lanjut tentang KSU bisa dilihat di website resmi: www.ksu.edu.sa.  

 

BEASISWA DAN BIAYA HIDUP 

Secara umum seluruh universitas negeri di Arab Saudi memberikan full-scholarship. Mahasiswa 

sama sekali tidak dibebani biaya kuliah (alias gratis) dan mendapat uang bulanan. Uang bulanan  840 

SAR (sekitar 3 juta rupiah). Apakah uang segitu cukup untuk biaya hidup? Jawabanya insya Allah sangat 

cukup, karena selain telah disediakan asrama gratis  kita juga mendapat subsidi makan di kantin kampus. 

Sekali makan 4 SAR untuk siang dan 3 SAR untuk malam, sedang pagi 2 SAR (katakana kita makan 3 kali 

sehari selama 1 bulan, maka 9 × 30 = 270 SAR). 

 

http://www.imamu.edu.sa/sites/en/Pages/default.aspx
http://www.iu.edu.sa/Pages/default.aspx
http://www.iu.edu.sa/Pages/default.aspx
http://www.ksu.edu.sa/
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FASILITAS 

 

– Asrama gratis (masing-masing kamar lengkap dengan kulkas, AC, jaringan internet, dll). Di 

lingkungan asrama juga disediakan klinik kesehatan gratis, mesin atm, supermarket, tempat jahit, 

tempat potong rambut, dll. Lingkungan asrama cukup aman (disetiap gerbang ada petugas 

keamanan), bersih dan rapi (banyak petugas kebersihan). 

– Jaringan internet/wi-fi hampir diseluruh area kampus. Untuk kecepatannya tidak usah diragukan. 

– Perpustakaan yang cukup lengkap (buku-buku bahasa Arab maupun Inggris), 6 lantai, terbesar di 

Arab Saudi, buka sampai malam, banyak tersedia komputer untuk akses internet, akses jurnal 

internasional gratis (Nature, Elsevier/Science direct, IEEE, dll). 

– Untuk riset, banyak sekali research center. Biasanya mahasiswa gabung ke research center untuk 

melakukan penelitian. Sebagian mahasiswa ikut penelitian dosen (banyak dosen yang memiliki 

funded riset). Tetapi terbatasnya SDM kandang kala menjadi permasalahan tersendiri. 

– Fasilitas olah raga yang lengkap: futsal, basket, badminton, voli, tenis, renang, dll 

– Pada jam aktif di area kampus disediakan transportrasi (bus) gratis. Tetapi biasanya kita tidak 

menggunakannya, cukup dengan jalan kaki. 

– Terdapat kantin yang bersubsidi bagi mahasiswa sehingga sangat murah. Sebagian teman sesekali 

masak di asrama (ada dapur didekat tiap kamar). 

 

KEUNTUNGAN LAIN 

Keuntungan lain kuliah di KSU (atau di Arab Saudi secara umum) adalah dapat menunaikan 

ibadah Haji dan Umroh. Jika mau Anda dapat menunaikan ibadah umroh tiap bulan (atau tiap minggu 

jika kuat!).  Anda juga akan mendapatkan jatah libur musim panas tiap tahun (sepanjang 2 sampai 3 

bulan) + tiket PP ke tanah air. Jika Anda memiliki semangat untuk menimba ilmu agama maka 
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Alhamdulillah banyak sekali majelis ilmu ulama-ulama besar di Riyadh (tentu harus punya modal bahasa 

Arab). 

 

MEMBAWA KELUARGA 

Bagi yang sudah berkeluarga bisa membawa keluarganya ke Arab Saudi tetapi harus tinggal di 

luar kampus. Biasaya disyaratkan IPK diatas nilai tertentu. Peraturan terbaru disyaratkan memiliki IPK 4.5 

keatas (skala 5). Tiket keluarga ditanggung sendiri. Sedang untuk sewa rumah di luar, kampus memberi 

ganti sewa rumah 6000 SAR (untuk S2/Researcher B) atau 9000 SAR (S3/Researcher B). Adapun 

mahasiswa murni tidak dapat ganti sewa rumah. 

 

KENDALA/ KEKURANGAN 

Namun KSU juga mempunyai sisi negatif. Salah satu kendala/kekurangan kuliah di KSU (atau di 

Arab Saudi secara umum) adalah urusan administrasi/biokrasi yang lambat. Sebagian staf administrasi 

hanya bisa berkomunikasi dalam Bahasa Arab (untuk itu hendaknya berusaha membekali diri dengan 

Bahasa Arab dasar). Dan juga memiliki durasi kuliah juga cukup lama. 

 

DAFTAR FAKULTAS DI KING SAUD UNIVERSITY 

 Arabic Language Institute )معهد البغويات العربية(    

 Preparatory Year Program (الجنة السحضيرية Matrikulasi-Tahun pertama S1) 

 Science Colleges (الكبيات العبمية( 

 College of Architecture and Planning )كبية العمارة االسخليط( 

 College of Business Administration ) كبية إدارة الأعما( 

 College of Engineering ) كبية الهندسة( 

 College of Science )كبية العبوم( 

 College of Foods and Agriculture )كبية عبوم الأغذية االزراعة(  

 College of Computer and Information Sciences )كبية عبوم الحاس  االمعبومات(  

 

Health College    )الكبيات الصحية( 

 College of Medicine ) كبية الل  البشري( 

 College of Dentistry )كبية ط  الأسنان( 

 College of Pharmacy )كبية الصيدلة( 

 College of Applied Medical Sciences )كبية العبوم اللبية السلبيقية(  

http://assunnahriyadh.com/?page_id=76
https://en.wikipedia.org/wiki/Architecture
https://en.wikipedia.org/wiki/Planning
https://en.wikipedia.org/wiki/Business_Administration
https://en.wikipedia.org/wiki/Engineering
https://en.wikipedia.org/wiki/Science
https://en.wikipedia.org/wiki/Computer
https://en.wikipedia.org/wiki/Medicine
https://en.wikipedia.org/wiki/Dentistry
https://en.wikipedia.org/wiki/Pharmacy
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 College of Nursing )كبية السمريض( 

 College of Prince Sultan for Emergency Medical Services)كبية الأمير سبلان بن عبد العزيز لبخدمات اللبية اللارئة(  

 

Humanities Colleges )الكبيات الإنجانية(    

 College of Arts )كبية الأدب(    

 College of Education )كبية السربية(  

 College of Law and Political Science ) كبية الحقوق االعبوم الجياسية( 

 College of Languages and Translation )كبية البغات االسرجمة( 

 College of Tourism & Archaeology )كبية الجياحة االآثار( 

 College of Teaching )كبية المعبمين(  

 College of Physical Education & Sports  )كبية السربية البدنية االرياضة( 

 College of Applied Studies and Community Service) كبية الدراسات السلبيقية اخدمة المجسمع( 

 Community College ) كبية المجسمع( 

 

KOMUNITAS MAHASISWA INDONESIA 

Jumlah mahasiswa Indonesia di KSU sekitar 50-an (tahun 2016). Komposisinya beragam, mulai 

dari peserta persiapan bahasa/ma’had lughah (sebelum S1) sampai mahasiswa S3. Kita memiliki 

komunitas yang disebut KAMISA (Keluarga Mahasiswa Indonesia KSU). Biasanya KAMISA mengadakan 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nursing
https://en.wikipedia.org/wiki/Arts
https://en.wikipedia.org/wiki/Education
https://en.wikipedia.org/wiki/Tourism
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pertemuan rutin tiap 2 pekan yang diisi acara makan-makan, tausiah, pemaparan ilmiah dan juga 

perkenalan jika ada mahasiswa baru. 

 

 

Selain Kamisa ada juga organisasi PPMI (Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia) cabang Riyadh. 

 

Sumber: https://sutrisnolink.wordpress.com/2013/10/23/%EF%BB%BFsekilas-tentang-kuliah-di-ksu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sutrisnolink.wordpress.com/2013/10/23/%EF%BB%BFsekilas-tentang-kuliah-di-ksu
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PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN S1 DI KING SAUD UNIVERSITY, RIYADH 

Menjelang akhir semester genap, banyak di kalangan pelajar tingkat Sekolah Menengah Atas 

dan sederajatnya akan lulus dan memasuki dunia perkuliahan. Mereka mulai mencari beragam informasi 

beasiswa kuliah S1. Baik di dalam maupun di luar negeri.  Salah satunya adalah informasi mengenai 

pendaftaran kuliah S1 di King Saud University, Riyadh, Arab Saudi. 

 

KHUSUS LAKI-LAKI 

Banyak yang bertanya tentang, bagaimana caranya agar perempuan/akhwat bisa berkuliah di 

Arab Saudi? Jawabannya adalah, si perempuan harus memiliki mahram yang sudah tinggal di Arab Saudi 

terlebih dahulu. Dan mahramnya tidak bisa berangkat bersama atau belakangan dengan perempuannya. 

Kecuali kampus KAUST (King Abdullah University for Science and Technology), Jeddah. Kampus ini 

khusus S2 keatas. Tak mensyaratkan adanya mahram. 

 

Adakah cara lain? Sampai saat ini kami belum menemukan cara agar mahasiswi bisa berkuliah 

tanpa harus ada mahram disini. 

 

KING SAUD UNIVERSITY 

Untuk mengetahui lebih lengkap seputar King Saud University bisa diakses melalui link-link berikut: 

1. Website resmi KSU ksu.edu.sa 

2. Website resmi Ma’had Lughah KSU https://ali.ksu.edu.sa/ar 

http://www.ksu.edu.sa/
https://ali.ksu.edu.sa/ar
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3. Blog salah satu mahasiswa Indonesia di KSU https://sutrisnolink.wordpress.com 

4. Wikipedia https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Raja_Saud 

 

 Proses Kuliah S1 di King Saud University 

Kuliah S1 mahasiswa asing di King Saud University tidak langsung masuk dan belajar 

di penjurusan fakultas. Khusus bagi mahasiswa asing non-Arab, harus menempuh pembelajaran terlebih 

dahulu di Ma’had Lughah (Institut Bahasa Arab) sebagai langkah persiapan bahasa sebelum memasuki 

kuliah jurusan. Minimal 1 tahun dan maksimal 2 tahun. Tergantung hasil tahdidul mustawa/placement 

test yang dilakukan setelah diterima di KSU.  

Ma’had Lughah bersifat wajib meskipun mahasiswa sudah sangat mahir berbahasa arab. Disini 

mereka akan mendapatkan mata kuliah seputar bahasa arab seperti Qowaid Nahwu, keterampilan 

menulis (Kitabah), keterampilan membaca (Qira’ah), keterampilan berbicara (Syafawi), Sastra (Nushush 

Adabiyyah) dan lain-lain. Mahasiswa asing dari berbagai negara ini akan saling bertemu satu sama lain. 

Oleh karena itu, pendaftaran tahap awal bagi yang ingin kuliah S1 di KSU adalah mendaftar sebagai 

mahasiswa Ma’had Lughah, pra-S1. 

Setelah Ma’had Lughah, mahasiswa akan masuk ke tahun pertama program S1 atau yang 

dinamakan dengan Sanah Tahdiriyyah/Preparatory Year,  yaitu tahun persiapan pra fakultas.  Para 

mahasiswa akan digabung atara mahasiswa asing dengan mahasiswa Arab Saudi. Karena disini adalah 

tahun pertama proses kuliah bagi mahasiswa Arab Saudi dan Negara Arab lainnya.  

Di tahun pertama ini mahasiswa akan mempelajari hal-hal umum seputar ilmu-ilmu alat dan 

dasar, seperti Bahasa Inggris, Matematika, Statistika, Kesehatan dan Olahraga, Keterampilan menyusun 

dan keterampilan menulis makalah. Mahasiswa akan memilih diantara 2 Jurusan: Insani 

(Humaniora/Sosial) bagi yang nanti akan masuk ke jurusan-jurusan humaniora, atau ‘Ilmi (Sains) bagi 

mereka yang akan masuk ke jurusan-jurusan sains dan kedokteran. 

https://sutrisnolink.wordpress.com/2013/10/23/%EF%BB%BFsekilas-tentang-kuliah-di-ksu/
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Raja_Saud
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Catatan: Khusus mahasiswa asing yang ingin memasuki jurusan ‘ilmi (Sains) diharuskan memiliki IPK 

maksimal, yaitu 5. Karena IPK tertinggi disini adalah 5. Berbeda dengan di Indonesia. 

Setelah Sanah Tahdiriyyah, barulah mahasiswa memasuki jenjang perkuliahan di fakultas. Dengan 

lama kuliah rata-rata 3 tahun. Sampai saat ini, mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan S1 

semuaya mengambil jurusan-jurusan Humaniora seperti Dirasah Islamiyyah, Dirasah Quraniyyah, ‘ilmu 

Nafs (Psikologi), Hubungan Internasional, dan Sastra Arab. 

  

PERSYARATAN PENDAFTARAN 

1. Lulus SMA/Sederajat dengan nilai rata-rata minimal 8 dan ijazah tidak lebih dari 5 tahun 

2. Sehat jasmani dan rohani 

 

 

BERKAS YANG DIPERLUKAN 

Khusus pendaftaran berkas Ma’had Lughah pra-S1, berkas-berkas yang dibutuhkan adalah: 

1. Paspor 

2. Ijazah yang sudah diterjemah ke Bahasa Arab 

3. Transkip Nilai yang sudah diterjemah Bahasa Arab 

4. Pas Foto (Sesuaikan dengan format dan ukuran file yang diminta) 

Semuanya discan dengan format PDF. 

 

Apakah harus menggunakan ijazah pemerintah (Kemenag/Kemendiknas)? Tidak harus, pilihlah 

ijasah yang nilainya lebih bagus untuk didaftarkan. 

 

Apakah perlu surat rekomendasi/tazkiyyah seperti di Universitas Islam Madinah? Tidak perlu, 

pendaftaran di KSU murni seleksi tanpa harus ada tazkiyah. Tazkiyah hanya diperlukan untuk program 

Lughah wa tathbiq atau I’dad Mu’allimin di Ma’had Lughah (setara diploma S2). Meskipun bisa jadi 

sewaktu-waktu ketentuan berubah. 

 

CARA MENDAFTAR 

1. Masuklah ke website resmi untuk pendaftaran Ma’had Lughah 

KSU https://eservices.ksu.edu.sa/ALI/Public/AvailableVacancies.aspx 

 

https://eservices.ksu.edu.sa/ALI/Public/AvailableVacancies.aspx
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2. Pilihlah قج  البغة ا الثقافة  \ Qism Lughoh wa Tsaqofah (Hanya bisa dibuka ketika sudah ada 

pembukaan pendaftaran) 

3. Ikutilah langkah-langkah pendaftaran 

4. Isilah formulir online yang tertera seperti nama, nomor telepon, email dan sebagainya, 

lalu upload berkas-berkas yang diperlukan satu per satu. 

5. Setelah semuanya selesai akan muncul nomor pendaftaran milik kita. (Tidak terlalu penting untuk 

disimpan. Akan tetapi simpanlah dengan cara di foto/screenshoot untuk berjaga-jaga). 

 

Catatan: Gunakan email pendaftaran dengan email utama milik kita. Email tersebut jangan sampai 

hilang/diganti. Karena para pendaftar yang diterima akan dikirimkan Isy’ar Qabul (Surat Resmi Diterima) 

melalui email yang didaftarkan. Karena dahulu pernah ada yang diterima dari Indonesia tapi tidak ada 

informasi lanjutan mengenai orang tersebut. 
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Pengumuman Kelulusan 

Pendaftar yang diterima akan diumumkan paling cepat satu tahun kemudian melalui email yang 

ditulis saat mendaftar. Waktu pengumuman sekitar bulan Syawal keatas. Pendaftar yang terima akan 

muncul namanya di papan pengumuman di bagian penerimaan. Pihak PPMI Riyadh akan 

menginformasikan nama-nama tersebut melalui fanpage resmi dan official Instagram PPMI Riyadh. 

Selama satu tahun masa menunggu pengumuman, ada baiknya pendaftar bertawakkal kepada 

Allah, banyak berdoa dan memfokuskan diri untuk melakukan aktifitas-aktifitas kuliahnya selama di 

Indonesia atau di tempat lain. Karena tidak ada ketentuan khusus bagaimana pendaftar bisa diterima. 

Karena secara umum tidak ada yang baku di Arab Saudi. 

 

PENUTUP 

Sekian gambaran umum, persyaratan, dan proses pendaftaran untuk jenjang S1 di King Saud 

University, Riyadh. Prosedur dan ketentuan sewaktu-waktu dapat berubah. Mudah-mudahan dapat 

menjawab pertanyaan-pertanyaan dan memberikan manfaat besar bagi kawan-kawan di Indonesia yang 

ingin menempuh pendidikan S1 di King Saud University. 

 

Wallahu A’lam bisshawwab. 

 

Sumber: https://byanaqila16.wordpress.com/2016/03/13/gambaran-umum-persyaratan-dan-prosedur-

pendaftaran-s1-di-king-saud-university-riyadh/ 

 

https://byanaqila16.wordpress.com/2016/03/13/gambaran-umum-persyaratan-dan-prosedur-pendaftaran-s1-di-king-saud-university-riyadh/
https://byanaqila16.wordpress.com/2016/03/13/gambaran-umum-persyaratan-dan-prosedur-pendaftaran-s1-di-king-saud-university-riyadh/
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PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KSU (S2 DAN S3) 

 

SEKILAS TENTANG PENDAFTARAN 

Pendaftaran dapat dilakukan secara online lewat portal pendaftaran di https://dgs.ksu.edu.sa/. 

Informasi, cara dan syarat-syarat pendaftaran dapat diperoleh dari portal tersebut. Sejauh yang kami 

ketahui KSU hanya melakukan seleksi berkas, tidak ada tes tulis maupun interview. Pendaftaran dibuka 

setahun sekali, biasanya sekitar bulan November dan Desember (Mulai kuliah Agustus/September tahun 

berikutnya). 

Pada tahun-tahun sebelumnya (sampai tahun 2010), pendaftaran dapat dilakukan dengan 

berkorespondensi dengan profesor/dosen di jurusan yang dituju. Jika ada kecocokan dengan 

profesor/dosen yang bersangkutan, maka tinggal kirim berkas kepada mereka lewat email, lalu mereka 

yang akan memprosesnya ke bagian admission (pendaftaran). 

 

JURUSAN YANG DITAWARKAN 

Tidak setiap jurusan di KSU menawarkan progam S2 dan S3 untuk mahasiswa asing. Jurusan 

yang menawarkan program S2 dan S3 pun tidak setiap tahun membuka pendaftaran. Namun, secara 

umum hampir seluruh jurusan membuka pendaftaran program studi S2 dan S3 yang ia miliki.  

Daftar jurusan yang dibuka pendaftarannya dapat dilihat 

di https://dgs.ksu.edu.sa/Admin/AvailablePrograms.aspx (Hanya bisa dilihat ketika pendaftaran dibuka). 

Untuk mendapat gambaran umum tentang jurusan/program studi yang ditawarkan bisa menuju website 

masing-masing jurusan http://ksu.edu.sa/en/colleges. 

Jurusan yang dibuka untuk perempuan juga bisa dilihat di http://womencampus.ksu.edu.sa/en. 

Kampus laki-laki dan perempuan terpisah. Disyaratkan ada mahram (Suami, Bapak atau Saudara Laki-

laki) yang tinggal di Saudi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dgs.ksu.edu.sa/
https://dgs.ksu.edu.sa/Admin/AvailablePrograms.aspx
http://ksu.edu.sa/en/colleges
http://womencampus.ksu.edu.sa/en
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SYARAT PENDAFTARAN 

Secara umum pesyaratan yang dibutuhkan untuk pendaftaran adalah sebagai berikut, 

 

Untuk program master/S2: 

1. Paspor 

2. Ijazah S1 dan Transkrip 

3. TOEFL, IELTS (Tergantung jurusan yang diambil) 

4. Rekomendasi dari 2 dosen 

 

Untuk program doctoral/S3: 

1. Paspor 

2. Ijazah S2 dan Transkrip 

3. TOEFL iBT 61 (atau yang setara), IELTS 5, STEP 81 (STEP hanya ada di Saudi Arabia, diadakan 

oleh Qiyas) 

4. GRE (151 Quantitative Reasoning) atau test “Qudrat Jam’iyah” (Test ini hanya di Saudi 

Arabia, diadakan oleh Qiyas) 

5. Rekomendasi dari 3 dosen 

 

Sepengetahuan kami untuk hasil tes bahasa Inggris (TOEFL, IELTS, GRE, dll) dapat dikirim menyusul 

lewat email meskipun deadline pendaftaran sudah habis. Namun perlu dicatat, segera kirim berkas 

tersebut karena berdasar info dari pengawai pendaftaran pascasarjana sekarang KSU tidak 

mengeluarkan surat penerimaan sementara. Jadi jika syarat-syarat tidak lengkap (termasuk hasil tes 

TOEFL/GRE) maka tidak ada surat penerimaan. Hal ini berbeda dengan KFUPM yang menerapkan 

“Penerimaan Bersyarat” yang mana hasil tes tersebut bisa menyusul dikirim jika sudah dinyatakan 

diterima. Tetapi kami lihat beberapa persyaratan yang ada tidak update sesuai yang diterapkan 

sekarang. 

 

Untuk jurusan agama juga diminta Toefl, dan GRE atau tes Qudrat Jami’ah. 

 

 

 

 

http://www.qiyas.sa/Pages/default.aspx
http://www.ets.org/gre/
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CARA PENDAFTARAN 

Langkah pertama adalah membuat account di portal pendaftaran (klik bagian “New Student 

Registration” untuk membuat account baru). Setelah memiliki account Anda bisa login dan mulai mengisi 

form yang ada. Anda akan diminta mengupload berkas-berkas yang dibutuhkan (paspor, ijazah, 

transkrip, hasil tes Toefl, dll).  

 

 

Secara umum form pendaftaran berisi hal-hal berikut: 

1. Student’s basic information (Informasi tentang pendaftar) 

2. Type of study and academic degree (Program yang mau diambil. Pilih ‘Normal’ lalu pilih 

Master/PhD. Untuk jenis scholarshipnya pilih “External Scholarship”) 

3. Basic requirements (Informasi tambahan tentang Anda) 

4. Experience information (Toefl, GRE, dll) (Bisa dilewati, tetapi hendaknya segera dikirim) 

5. Whom to contact in emergencies (CP saat darurat) 

6. University degree information (Ijazah Anda sebelumnya) 

7. Information on recommendation letters (Rekomendasi bisa online bisa lewat scan) 

8. Selecting the discipline desired (Jurusan yang akan Anda daftari) 

9. Sending the application 

10.  Exit 
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Setelah selesai mengisi form pendaftaran Anda memiliki dua pilihan: sent (kirim) atau preview 

(lihat kembali). Jika Anda telah yakin mengisi seluruh informasi yang dibutuhkan maka pilih sent, jika 

masih ragu cek kembali dengan klik preview. Sebagai catatan penting, Anda dapat mengupdate 

aplikasi/data yang telah dikirim sampai batas akhir masa pendaftaran. 

 

CATATAN TENTANG PENULISAN NAMA 

Sebelumnya perlu diketahui bahwa jika pergi ke Saudi Arabia disyaratkan nama di pasport 

minimal 3 suku kata. Jika nama asli kurang dari 3 suku kata maka bisa minta ke kantor Imigrasi untuk 

penambahan nama. 

Berkaitan dengan pendaftaran online KSU, pada bagian “Student’s basic information” disitu 

diminta menuliskan nama lengkap. Ada 4 kolom (First name, father, grandfather and family). Jika paspor 

Anda sudah terdiri dari 3 suku kata maka tinggal tulis ulang saja suku kata keempat Jika nama anda 4 

suku kata atau lebih maka tulis 3 suku kata yang awal dan terakhir. 

 

TENTANG SURAT REKOMENDASI 

Untuk program master disyaratkan 2 surat rekomendasi, sedang untuk doktor disyaratkan 3 

rekomendasi. Pemberi rekomendasi biasanya disyaratkan adalah dosen yang telah mengajar Anda 

sebelumnya (misal dosen di S1 atau pembimbing). Ada dua cara untuk surat rekomendasi: paper dan 

online.  Untuk cara pertama, surat rekomendasi ditulis seperti biasa oleh dosen pemberi rekomendasi 

(bisa juga kita yang nulis), lalu dia tanda tangani. Setelah itu kita scan dan upload ke portal pendaftaran. 

Adapun cara kedua, yaitu secara online. Anda cukup mengetikan email dosen Anda yang akan Anda 

mintai untuk memberi rekomendasi. KSU secara otomatis akan mengirimkan form rekomendasi ke email 

beliau untuk beliau isi. Lalu beliau diminta untuk mengupload form yang telah diisi (KSU akan 

memberitahu dosen yang bersangkutan teknis menguploadnya). 

 

TIPS DAN SARAN BAGI PENDAFTAR 

1. Banyak mencari informasi (terutama lewat website) 

2. Tanya-tanya kenalan di KSU (Namun hendaknya kita menjaga etika dalam bertanya, jangan selalu 

mengejar dengan berbagai pertanyaan. Hendaknya kita aktif mencari informasi lewat website dan 

yang lainnya, jika ada yang kurang jelas baru tanya) 

3. Berusaha maksimal (Contohnya selalu mencari update informasi, segera buat paspor, tes 

TOEFL/GRE jika memang memungkinkan, dll) 
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4. Sharing dengan sesama pendaftar (ini sangat penting) 

5. Persiapan dana (Setidaknya kita akan keluar uang untuk urusan administrasi visa, beli tiket, 

pegangan selama di Saudi Arabia sampai beasiswa turun, dll. Biaya ganti tiket dapat diurus 

sesampai di Saudi nantinya) 

6. Banyak berdoa dan Sabar (kadang kala proses/progress pendaftaran tidak jelas) 

 

Pengumuman diterima atau tidak akan disampaikan lewat email. Biasanya agak lama prosesnya. Jika 

butuh info lebih lanjut bisa kontak bagian pendaftaran Pascasarjana 

KSU: http://graduatestudies.ksu.edu.sa/en / dgsad@ksu.edu.sa 

 

Sumber: https://sutrisnolink.wordpress.com/2013/10/30/seputar-pendaftaran-s2s3-di-ksu/ 

 

http://graduatestudies.ksu.edu.sa/en 
mailto:dgsad@ksu.edu.sa
https://sutrisnolink.wordpress.com/2013/10/30/seputar-pendaftaran-s2s3-di-ksu/
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SELAYANG PANDANG UNIVERSITAS MAJMA’AH 

PROFIL KAMPUS 

Universitas Majma’ah 

adalah salah satu universitas yang 

terbilang baru yang terdapat di 

kerajaan Arab Saudi, dimana 

pembangunan universitas ini 

merupakan arahan langsung dari 

Raja Abdullah bin Abdul Aziz alu 

Su'ud pada tanggal 3 Ramadhan 

1430 Hijriah atau yang bertepatan 

dengan tanggal 24 Agustus 2009 yang disertai juga dengan munculnya 3 universitas di 3 kota di Arab 

Saudi, yaitu kota Dammam, Kharj dan Syaqra. 

Dengan adanya peresmian ini, di 

bangunlah 12 fakultas untuk disematkan 

pada Universitas Majma’ah, yang mana 

fakultas-fakultas tersebut tersebar di 

beberapa kota diantaranya: kota Majmaah, 

Az Zulfi, Al Gath, Rimah dan Hauthah 

Sudair. Semua fakultas diatas akan 

berkecimpung dalam ranah pendidikan 
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yang luas sesuai dengan visi dan misi yang di canangkan oleh menteri pendidikan Arab Saudi. 

Maka, sesuai dengan keputusan Kerajaan Arab Saudi nomor 194 A tanggal 30 Dzulhijjah 1430 

Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 17 Desember 2009, diangkatlah Doktor Khalid bin Sa'ad Al-

Miqrin sebagai rektor Universitas Majma’ah berharap dengan pembangunan universitas ini dapat 

memberikan andil yang besar untuk kemajuan kerajaan Saudi Arabia khususnya di bidang pendidikan. 

 

DAFTAR FAKULTAS DI UNIVERSITAS MAJMA’AH 

Universitas Majma’ah terdiri dari beberapa kampus yang tersebar di 5 kota, diantaranya: 

1. Majma’ah (kampus pusat): 

1) Fakultas Tarbiyah  

 Jurusan Ilmu Pendidikan 

 Jurusan Edukasi Lingkungan 

 Jurusan Pendidikan Taman Kanak-kanak 

 Jurusan Pendidikan Khusus 

 Jurusan Matematika 

 Jurusan Studi Islam 

 Jurusan Bahasa Inggris 

 Jurusan Bahasa Arab 

 

2) Fakultas Ilmu Sosial  

 Jurusan Kemanusian dan Administrasi 

 Jurusan Ilmu Alam Terapan 

 

3) Fakultas Teknik 

 Jurusan Teknik Elektro 

 Jurusan Teknik sipil dan lingkungan 

 Jurusan Teknik industry 

 Jurusan Teknik komputer dan jaringan 

 

4) Fakultas Kedokteran Gigi 

 Jurusan kedokteran gigi umum 
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5) Fakultas Komputer dan Informatika 

 Jurusan Teknologi Informasi 

 Jurusan Ilmu Komputer 

 

6) Fakultas Persiapan (سنة السحضيرية) 

 Jurusan Persiapan Kesehatan 

 Jurusan Persiapan Teknik dan Sains 

 

7) Institut Raja Salman Untuk Studi Dan Jasa Konsultasi 

 Jurusan Manajemen Konflik 

 Jurusan Akutansi 

 Jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Jurusan Perbankan 

 

8) Institut Pelayanan Masyarakat dan Pendidikan Jangka Panjang 

 Diploma Bidang Kemanusian 

 Diploma Bidang Ilmiah 

 

9) Fakultas Terapan Ilmu Medis  

 Jurusan Perawatan 

 Jurusan Terapi Fisik dan Rehabilitasi Kesehatan 

 Jurusan Ilmu Medis 

 Jurusan Laboratorium Ilmu Medis 

 Jurusan Teknologi Alat Kesehatan 

2. Az Zulfi (kampus cabang) 

1) Fakultas Ilmu dan Sains 

 Jurusan Matematika          

 Jurusan Fisika 

 Jurusan Komputer dan Informatika 

 

2) Fakultas Tarbiyah 
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 Jurusan Studi Islam 

 Jurusan Ilmu Pendidikan Khusus 

 Jurusan Bahasa Inggris 

 Jurusan Bahasa Arab 

 Jurusan Fisika 

 Jurusan Kimia 

 Jurusan Matematika 

 Jurusan Ekonomi Rumah Tangga 

 

3) Fakultas Administrasi Bisnis 

 Jurusan Hukum 

 Jurusan Bahasa Inggris 

 Jurusan Akutansi 

 

3. Rimah (kampus cabang) 

1) Fakultas Sains dan Ilmu Terapan  

 Jurusan Administrasi Bisnis 

 Jurusan Bahasa Inggris 

 Jurusan Studi Islam 

  

4. Al Ghat (kampus cabang) 

1) Fakultas Sains dan Ilmu Terapan 

 Jurusan Administrasi Bisnis 

 Jurusan Hukum 

 Jurusan Bahasa Inggris 

 Jurusan Teknologi Informasi 

 

5. Hauthah Sudair (kampus cabang) 

1) Fakultas Sains dan Ilmu Terapan 

 Jurusan Administrasi Bisnis 

 Jurusan Komputer dan Informatika 

 Jurusan Studi Islam 
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 Jurusan Matematika 

 Jurusan Kimia 

 Jurusan Bahasa Inggris 

 

LETAK KAMPUS 

Adapun letak masing – masing kampus sesuai dengan kota-kota diatas, yang mana area kampus 

masing-masing dikenal dengan ''madinah jami’iyyah'' Universitas Majma’ah 

 

JUMLAH MAHASISWA 

Sesuai dengan pendataan seluruh kampus tahun 1436-1437 yang termaktub di situs resminya bahwa 

jumlah seluruh mahasiswa Universitas Majma’ah adalah sebagai berikut: 

 Mahasiswa: 9402 

 Mahasiswi: 8667 

Dan total semua berjumlah: 18069 mahasiswa/i 

 

DOKUMENTASI SEPUTAR KAMPUS 
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CARA PENDAFTARAN 

Untuk proses penerimaan mahasiswa baru di kampus ini terdapat dua cara: 

 Pihak kampus mengirim duta/utusan ke setiap negara untuk mengkader mahasiswa baru 

 Pendaftaran melalui situs online kampus (metode inilah yang berlaku saat ini): 

Jika waktu pendaftaran sudah terbuka, maka bagi kawan-kawan yang ingin mendaftar bisa mencoba 

mendaftar melalui link http://edugate.mu.edu.sa setelah masuk melalui link tersebut silhkan pilih tombol 

 seperti yang terlampir pada gambar di bawah kemudian ikuti tahapan yang tersedia ”ادخا  اللببات“

untuk pendaftaran. 

 

LANGKAH PERTAMA     LANGKAH KEDUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://edugate.mu.edu.sa/mu/init
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Kemudian silakan mengikuti langkah langkah selanjutnya untuk menyelesaikan pendaftaran. 

 

KEGIATAN MAHASISWA 

Harian : 

 Kegiatan pagi adalah waktu aktif perkuliahan di kampus (Ahad-Kamis). 

 Kegiatan setelah shalat magrib adalah kajian 'ulum syar'i bersama para masyayikh di masjid 

dekat asrama dan juga di ruang perpustakaan asrama 

 Kegiatan setelah sholat iysa adalah halaqoh quran di masjid dekat asrama 

 Kegiatan ilmiyyah lainnya yang diselenggarakan pihak kampus di aula umum kampus 

 

Mingguan: 

 “Liqo Maftuh” dengan pembimbing mahasiswa asing Syaikh Sholeh bin Furaih Al-Bahlal 

 Ziarah ke beberapa masyaikh sekitar (sesuai dengan agenda yang telah diteapkan oleh 

pembimbing)  

Bulanan: 

 Ujian tahapan halaqoh quran yang telah ditetapkan oleh Jami'iyah Tahfidzul Quran Zulfi 

 Rekreasi wisata di beberapa tempat di kota Zulfi 

 Menghadiri sebuah acara pembagian hadiah bagi pengahafal quran yang diadakan oleh pihak 

Jami'iyah Tahfidzul Quran Zulfi 

 Menghadiri undangan makan malam dibeberapa rumah masyayikh 

 

Tahunan: 

Lomba hafalan alquran dan hafalan hadits yang diselenggarakan oleh pihak kampus untuk 

seleluruh mahasiswa Universitas Majma’ah yang disponsori langsung oleh rektor Universitas Majma’ah. 
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TEMPAT WISATA 

Pihak kampus dan juga pembimbing mahasiswa asing Universitas Majma’ah telah mengatur agenda 

rekreasi bagi para mahasiswa, baik itu  rekreasi bulanan maupun dalam jangka waktu yang tak terbatas, 

diantaranya: 

 Rihlah ke Mekkah dan Madinah (biaya semua ditanggung kampus atau para muhsinin) bagi 

mahasiswa baru. 

 Ibadah haji tahunan (biaya ditanggung pihak kampus atau para muhsinin) bagi mahasiswa baru 
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 Qoryah Saih At-Turotsiyyah: 

Berupa tempat bersejarah di kota zulfi yang menyimpan benda-benda kuno maupun 

bersejarah ditambah hiasan dan ciri khas tempat tersebut bernuansa timur tengah kuno. 
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 Nufud Tswuwairot 

Merupakan padang pasir luas yang masih berada di kawasan kota zulfi, yang sudah 

menyediakan banyak tenda-tenda pengingnapan di area padang pasir tersebut 
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 Mazari' Al-'Udhaibiyyah 

Merupakan lahan rekreasi yang berada di tengah-tengah padang pasir luas, di lahan ini 

terdapat kebun binatang dan wisata yang bermacam-macam ditambah juga terdapat tempat 

bersantai dan penginapan ala eropa timur tengah. 

Begitu juga ditambah dengan tempat rekreasi lainnya yang tidak disebutkan. 

 

ASRAMA MAHASISWA ASING DI KOTA ZULFI 

Untuk sekarang ini mahasiswa Indonesia di Universitas Majma’ah berjumlah 11 orang yang 

sedang menempuh studi di kampus cabang di kota zulfi, dimana pihak kampus  menyediakan asrama 

khusus untuk mahasiswa asing di kota zulfi yang berada di luar wilayah kampus 

Hal tersebut dikarenakan: 

 Lingkungan asrama yang strategis dan akses yang mudah untuk menunjang kebutuhan sehari 

hari 

 Lingkungan asrama berdekatan dengan rumah para masyayikh 

 Pihak kampus mempunyai visi agar mahasiswa asing lebih kondusif dalam belajar 

 

Asrama mahasiswa terdiri dari beberapa ruangan diantaranya: 
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Ruang peristirahtan untuk berkumpul, ruang kendali untuk mengontrol keamanan, ruang perabotan, 

ruang perpustakaan, ruang kantor, ruangan bermain (olahraga), dan ruangan kamar asrama untuk 

mahasiswa. 

 

 

Tampilan depan asrama dan fasilitas transportasi untuk mahasiswa 
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Ruangan perpustakaan 

 

 

 

Ruangan olahraga 

 

 

Ruangan istirahat (tempat berkumpul) 
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Asrama mahasiswa (dalam keadaan baru dihuni) 
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Inilah gambaran umum tentang Universitas Majma’ah beserta kegiatan dan keseharian 

mahasiswa asingnya. 

Walhamdulillah rabbil 'alamin 

Wa shallalahu 'ala nabiyyana Muhammad wa 'ala alihi washohbihi wasallam 

 

CONTACT PERSON: 

 Ustadz Nirwan Suhaimi: +966537662445 

 Muhammad Rizki Radifan: +966536344145 
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UNIVERSITAS ISLAM AL IMAM MUHAMMAD BIN SAUD 

Universitas Islam al Imam Muhammad bin Saud merupakan salah satu universitas negeri 

terkemuka yang terdapat di Arab Saudi. Universitas yang berada di Riyadh ibukota Arab Saudi ini berdiri 

sejak tahun 1370 H/1950 M di masa pemerintahan Yang Mulia Raja Abdul Aziz bin Abdul Rahman al 

Saud.  

Pengembangan akademis maupun pembangunan fisik terus dilakukan oleh Universitas Islam al 

Imam Muhammad bin Saud untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan kepada para mahasiswa baik 

yang berasal dari Arab Saudi maupun mahasiswa asing. Hingga saat ini, universitas telah memiliki 11 

fakultas, sebuah lembaga khusus pengajaran bahasa Arab untuk non penutur Arab, sekolah 

pascasarjana, kampus khusus mahasiswi, dan juga beberapa cabang di berbagai kota besar di dunia 

seperti Ahsa’, Djibouti, Tokyo dan Jakarta. 

 

VISI 

Universitas Islam al Imam Muhammad bin Saud, kampus percontohan yang unggul dalam 

pembelajaran, penelitian, dan pelayanan masyarakat berdasarkan ajaran dan nilai Islam yang murni. 
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MISI 

Meningkatkan pengetahuan, kreativitas, dan akhlak para peserta didik agar tertanam jiwa kepemimpinan 

dan cinta tanah air melalui berbagai jenis kegiatan unggulan baik dalam proses belajar mengajar, 

penelitian ilmiah, maupun pelayanan masyarakat berdasarkan ajaran dan nilai Islam yang murni. 

Mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dalam peningkatan kualitas akademik dan penelitian ilmiah serta 

pertukaran ilmu dalam rangka memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan sesuai 

dengan standar nasional dan internasional. 

 

TUJUAN 

1. Mewujudkan adanya masyarakat yang kuat dan bertumpu pada budaya keunggulan. 

2. Menyediakan struktur akademis yang modern dan efisien, serta memberikan program-program 

yang memenuhi kebutuhan masyarakat dan pasar tenaga kerja melalui penerapan metode dan 

teknik pembelajaran yang efektif. 

3. Mengembangkan budaya dan lingkungan penelitian ilmiah yang kuat serta meningkatkan 

interaksi dan kerja sama antara program akademik dan penelitian ilmiah baik di tingkat nasional 

maupun internasional. 

4. Mewujudkan adanya ciri khas almamater yang didasarkan pada kontribusi yang diberikan baik di 

tingkat nasional maupun internasional. 

5. Mengembangkan struktur organisasi sesuai dengan fungsi dan tugas yang ada di almamater. 

6. Menjadi pioner dalam penerapan teknologi informasi untuk kemajuan pembelajaran, penelitian 

ilmiah dan administrasi pendidikan. 

7. Menyediakan sistem yang memotivasi para dosen untuk meningkatkan kualitas proses 

pembelajaran dan penelitian. 

8. Membantu peserta didik agar mampu unggul baik secara akademik, sosial maupun karir. 

9. Menyediakan program pembelajaran dan pelayanan yang tidak timpang kepada para mahasiswi 

melalui alokasi sumber daya yang memadai dan pengembangan struktur organisasi yang efektif. 

10. Meningkatkan fleksibilitas untuk berinovasi sesuai dengan perubahan sosial dengan tidak 

meninggalkan akuntabilitas. 

 

FAKULTAS DAN JURUSAN 

1. Fakultas Syariah 

a. Fiqh 
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b. Ushul Fiqh 

c. Tsaqofah Islamiyah 

2. Fakultas Ushuluddin 

a. Tafsir 

b. Hadits 

c. Aqidah 

3. Fakultas Bahasa Arab 

a. Adab 

b. Nahw dan Sharf 

c. Balaghah dan Naqd 

d. Lembaga Pengajaran Bahasa Arab 

4. Fakultas Sains 

a. Fisika 

b. Kimia 

c. Biologi 

d. Matematika 

5. Fakultas Ekonomi dan Manajemen 

a. Ekonomi 

b. Administrasi Bisnis 

c. Akuntansi 

d. Finansial dan Investasi 

e. Perbankan 

f. Asuransi dan Manajemen Resiko 

6. Fakultas Teknik Informatika 

a. Ilmu Komputer 

b. Sistem Informasi 

c. Manajemen Informasi 

d. Teknologi Informasi 

7. Fakultas Bahasa dan Terjemah 

a. Bahasa Inggris 

8. Fakultas Ilmu Komunikasi 

a. Jurnalistik 
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b. Televisi dan Film  

c. Public Relations 

d. Periklanan dan Komunikasi Bisnis 

e. Penyiaran 

f. Multimedia 

9. Fakultas Ilmu Sosial 

a. Pendidikan 

b. Psikologi 

c. Sejarah dan Peradaban 

d. Geografi 

e. Pelayanan Masyarakat 

10. Fakultas Kedokteran 

a. Patologi 

b. Farmasi 

c. Forensik 

d. Biokimia 

e. Fisiologi 

f. Anatomi 

g. Kesehatan Masyarakat 

11. Fakultas Teknik 

a. Teknik Sipil  

b. Teknik Elektro 

c. Teknik Kimia 

d. Mekanik 

12. Sekolah Pascasarjana 

a. Ma’had ‘Aly lil Qodho 

i. Fiqh Muqaran 

ii. Siyasah Syar’iyah 

b. Ma’had ‘Aly lid Da’wah wal Ihtisab 

i. Da’wah 

ii. Hisbah wa Raqabah 

iii. Dirosat Islamiyah Mu’ashiroh 
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FASILITAS PENDUKUNG 

Sebagai salah satu universitas tujuan studi mahasiswa asing terbesar yang ada di Arab Saudi, 

Universitas Islam al Imam Muhammad bin Saud berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan 

pelayanan terbaik. Hal ini didukung oleh berbagai fasilitas penunjang yang setiap saat bisa dimanfaatkan 

oleh para mahasiswa guna mendukung kelancaran proses studi mereka. Di antara fasilitas-fasilitas yang 

disediakan oleh pihak kampus antara lain: 

1. Asrama mahasiswa, berupa sebuah flat apartemen lengkap dengan fasilitasnya seperti dapur, 

kulkas dan mesin cuci. 

2. Layanan Kesehatan, berupa rumah sakit modern dengan fasilitas yang tergolong lengkap. 

3. Club mahasiswa, gabungan antara kegiatan ekstra kurikuler sesuai dengan minta masing-masing 

dan beberapa permainan yang bisa mengusir penat di kala belajar seperti playstation, biliar dan 

tenis meja, juga disediakan akses warnet gratis. 

4. Fasilitas olahraga, merupakan salah satu sarana olahraga dengan standar internasional, 

mencakup stadion sepakbola, futsal, lapangan tenis, gymnastic, kolam renang dan beberapa 

fasilitas pendukung lainnya. 

5. Perpustakaan dengan buku-buku yang sangat lengkap untuk berbagai konsentrasi studi. 

6. Kajian Ilmiah baik yang diadakan oleh kampus maupun yang diadakan oleh para masyayikh di 

luar kampus, seperti kajian rutin Syaikh Sholih Fauzan, Syaikh Sa’d as Syatsri, Syaikh Abdullah 

Muthlaq dan beberapa ulama lainnya. 

 

MAHASISWA DAN ALUMNI 

Universitas Islam al Imam Muhammad bin Saud memberikan banyak kesempatan beasiswa bagi 

para mahasiswa yang ingin melanjutkan studi di Timur Tengah khususnya Arab Saudi, oleh karena itulah 

terdapat ratusan mahasiwa asing yang belajar di berbagai jenjang pendidikan baik di Lembaga 

Pengajaran Bahasa Arab, Sarjana maupun Pascasarjana. 

Namun sayang, keberadaan mahasiswa Indonesia masih sangat jarang ditemukan di kampus ini. 

Hal ini disebabkan oleh adanya cabang Universitas Islam al Imam Muhammad bin Saud di di ibukota 

Indonesia Jakarta yaitu Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) dan juga sejumlah cabang 

yang baru-baru ini di buka di beberapa kota besar Indonesia seperti Surabaya, Medan dan Makasar. 

Saat ini mahasiswa Indonesia yang sedang menyelesaikan studinya di Universitas Islam al Imam 

Muhammad bin Saud hanya berjumlah 19 orang mahasiswa, sebagian besar di program pascasarjana 

karena pihak universitas menganggap bahwa keberadaan LIPIA di Indonesia sudah cukup memadai bagi 
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mahasiswa yang ingin belajar bahasa arab dan mengambil gelar sarjana tanpa harus belajar di kampus 

pusat. 

Di antara alumni Universitas Islam al Imam yang kemudian dikenal masyarakat Indonesia adalah 

sebagai berikut: 

1. Syaikh DR Shalih Fauzan al Fauzan, anggota Kibar Ulama Saudi. 

2. Syaikh DR Abdurrahman as Sudais, Imam Masjid al Haram. 

3. Syaikh DR Saud al Syuraim, Imam Masjid al Haram. 

4. Alm. DR. Musthofa Ali Ya’qub, Pakar Ilmu Hadits di Indonesia dan Imam Masjid Istiqlal. 

5. DR. Idris Abdus Shomad, walikota Depok. 

6. DR. Mushlih Abdul Karim, dosen UIN Jakarta dan LIPIA. 

7. DR. Muinudinillah Basri, Ketua Dewan Syariah Kota Solo. 

8. DR. Erwandi Tarmizi, Pakar Muamalat Kontemporer. 

9. DR. Ahzami Samiun Jazuli, Pengisi Kajian Tafsir Kehidupan TV One. 

 

PANDUAN PENDAFTARAN 

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa pendaftaran mahasiswa Indonesia yang 

ingin belajar di Universitas Islam al Imam Muhammad bin Saud tidak seperti universitas lain yang ada di 

Arab Saudi.  

Jika universitas-universitas lain di Arab Saudi membuka pendaftaran bagi mahasiswa Indonesia 

untuk semua jenjang pendidikan mulai dari pra-kuliah (ma’had lughoh), sarjana, magister hingga 

doktoral, maka Universitas Islam al Imam hanya membuka untuk jenjang magister dan doktoral. 

Sedangkan untuk program pra kuliah dan sarjana bisa ditempuh di LIPIA Jakarta (www.lipia.org). 

 

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM 

1. Lulusan S1 atau S2 dengan predikat minimal jayyid jiddan (bagus sekali). 

2. Tidak pernah diberhentikan dari universitas yang berada di Arab Saudi. 

3. Lulus tes wawancara. 

4. Bagi pendaftar yang jurusannya tidak linier maka harus mengikuti program matrikulasi. 

 

BERKAS 

1. Ijazah S1/S2 (jika ijazah bukan berbahasa Arab maka harus diterjemahkan di penerjemah 

tersumpah). 
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2. Transkrip nilai (jika transkrip bukan berbahasa Arab maka harus diterjemahkan di penerjemah 

tersumpah). 

3. Surat rekomendasi dari 2 dosen atau tokoh masyarakat. 

4. Surat keterangan sehat dan SKCK yang sudah diterjemah di penerjemah tersumpah. 

5. Foto 6x4. 

6. Paspor yang masih berlaku 

 

PROGRAM PASCASARJANA 

1. Fakultas Syariah 

Jurusan 
Magister Doktoral 

Mahasiswa Mahasiswi Mahasiswa Mahasiswi 

Fiqih √ √ √ √ 

Ushul Fiqih √ √ √ √ 

Tsaqofah Islamiyah √ √ x x 

 

2. Fakultas Ushuluddin 

Jurusan 
Magister Doktoral 

Mahasiswa Mahasiswi Mahasiswa Mahasiswi 

Qur’an √ √ √ √ 

Sunah √ √ √ √ 

Aqidah √ √ √ √ 

Syarat Khusus 

 Hafal lebih dari 5 juz al Quran. 

 

3. Fakultas Bahasa Arab 

Jurusan 
Magister Doktoral 

Mahasiswa Mahasiswi Mahasiswa Mahasiswi 

Nahwu √ √ √ √ 

Adab √ √ √ √ 

Balaghah √ √ √ √ 

Ilmu Bahasa √ √ √ √ 
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4. Sekolah Pascasarjana 

a. Ma’had ‘Aly lil Qadha 

Jurusan 
Magister Doktoral 

Mahasiswa Mahasiswi Mahasiswa Mahasiswi 

Fiqh Muqaran √ X √ X 

Siyasah Syar’iyah √ X √ X 

Syarat Khusus 

 Hafal lebih dari 5 juz al Quran bagi pendaftar program magister. 

 Hafal lebih dari 10 juz al Quran bagi pendaftar program doktoral. 

 

b. Ma’had ‘Aly lid Da’wah wal Ihtisab 

Jurusan 
Magister Doktoral 

Mahasiswa Mahasiswi Mahasiswa Mahasiswi 

Dakwah √ √ √ √ 

Hisbah √ √ √ √ 

Dirosat 

Islamiyah 
√ √ √ √ 

 

5. Fakultas Ilmu Sosial 

Jurusan 
Magister Doktoral 

Mahasiswa Mahasiswi Mahasiswa Mahasiswi 

Ilmu Sosial √ √ X X 

Sejarah  √ √ X X 

Geografi  √ √ √ √ 

Pelayanan 

Masyarakat 
√ √ X X 

Tarbiyah 

Ushul Tarbiyah √ √ √ √ 

Tarbiyah 

Islamiyah 
√ √ √ √ 
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Manajemen 

Pendidikan 
√ √ X X 

Kurikulum dan 

Metode 

Pengajaran 

√ √ X X 

 

6. Fakultas Ekonomi dan Manajemen 

Jurusan 
Magister Doktoral 

Mahasiswa Mahasiswi Mahasiswa Mahasiswi 

Ekonomi √ √ X X 

Manajemen √ √ X X 

Syarat Khusus 

 Mempunyai sertifikat TOEFL dengan nilai minimal 500 atau IELTS dengan nilai minimal 5 dan 

tidak lebih dari 2 tahun. 

7. Fakultas Teknik Informatika 

Jurusan 
Magister Doktoral 

Mahasiswa Mahasiswi Mahasiswa Mahasiswi 

Ilmu Komputer √ √ X X 

Sistem 

Informatika 
√ √ X X 

Syarat Khusus 

 Mempunyai sertifikat TOEFL dengan nilai minimal 500 atau IELTS dengan nilai minimal 5 dan 

tidak lebih dari 2 tahun. 

 

8. Fakultas Sains 

Jurusan 
Magister Doktoral 

Mahasiswa Mahasiswi Mahasiswa Mahasiswi 

Matematika √ √ X X 

Fisika √ √ X X 

 

9. Fakultas Ilmu Komunikasi 
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Jurusan 
Magister Doktoral 

Mahasiswa Mahasiswi Mahasiswa Mahasiswi 

Periklanan dan 

Kominikasi Bisnis 
√ X X X 

Public Relations √ X X X 

Penyiaran √ X √ X 

 

Semua pendaftaran mahasiswa baru sekarang menggunakan sistem online, dan informasi bisa 

terus dipantau melalui link https://units.imamu.edu.sa/deanships/GRADUATE/Pages/default.aspx dan 

juga https://twitter.com/graduate_imam. 

 

GALERI 

 

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM AL IMAM MUHAMMAD BIN SAUD 

Syaikh DR. SULAIMAN ABDULLAH ABAL KHAIL 

 

 

 

https://units.imamu.edu.sa/deanships/GRADUATE/Pages/default.aspx
https://twitter.com/graduate_imam
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Siluet Masjid Kampus 

MASJID JAMI’ KHADIM AL HARAMAIN RAJA FAHD 

 

 

Masjid Asrama 
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Gedung Rektorat 

 

 

 

 

Salah Satu Sudut Kampus 
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Gerbang Utama 

 

 

 

Asrama Mahasiwa 
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Stadion Utama 
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