
المنح الخارجية في جامعة 

االمام عبدالرحمن بن فيصل

لمحة عن الجامعة
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عمادة القبول والتسجيل 

:نبذة عن الجامعة

م  تحت إشراف وزارة التعليم 1975جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل جامعة سعودية تأسست عام 

الواقع على واجهة الخليج العربي، على الطريق الراكةتقع بالمنطقة الشرقية بمدينة الدمام  شمال حي 

الف 36000كلية وبها أكثر من  19وتحتوي الجامعة  . الساحلي الرابط بين مدينتي الدمام والخبر

طالب طالبة جنسية من مختلف الجنسيات 44من الجنسية السعودية و
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املوقع الجغرافي 

الواقع على واجهة الخليج العربي، على الطريق الساحلي الراكةتقع بالمنطقة الشرقية شمال حي 

الف طالب وطالبة45كلية وبها أكثر من 21وتحوي الجامعة . الرابط بين مدينتي الدمام والخبر

عمادة القبول والتسجيل 
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االعتمادات

2015عام  (NCAAA حاصلة جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل على االعتماد المؤسسي

(

عمادة القبول والتسجيل 
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شروط القبول

أن تكون بلد اإلقامة للمتقدم خارج السعودية-1

.أن تكون الشهادة الثانوية التي حصل عليها الطالب من خارج السعودية-2

.سنة( 25)سنة، وال يزيد عن ( 17)أال يقل سن الطالب عن -3

.أن ال يزيد على مضي شهادة التخرج أكثر من خمس سنوات-4

.أال يكون الطالب قد حصل على منحة دراسية أخرى من إحدى المؤسسات التعليمية في المملكة-5

ِّق الشهادات واألوراق الثبوتية سفارة المملكة العربية السعودية، والملحقيات الثقافية في ب .لد الطالبأن تُصد 

.أال يكون مفصوالً من إحدى المؤسسات التعليمية في المملكة-6

الطبي الذي تقرره الجامعةأن يجتاز الفحص-7

للجامعة أن تشترط خطابات التوصية أو التزكية -8

للطالب من إحدى الهيئات، أو المؤسسات، أو 

.الجامعةالشخصيات المقبولة لدى

شروط القبول للمنح الخارجية

:مالحظات 

طلب التقديم ليس بالضرورة القبول -1

ليميبدأ الطالب بالدراسة بعد الموافقة النهائية من قبل وزارة التع-2

عمادة القبول والتسجيل 
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الحوافز والمميزات

الحوافز والمميزات لطالب المنح الخارجية

مكافأة شهرية

مكافأة بدل قدوم سكن مجاني

مكافأة

بدل شحن كتب

تذاكر سفر سنوية

إقامة نظامية باسم 

الجامعة

عالج مجاني

وجبات غذائية 
مخفضة

عمادة القبول والتسجيل 
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طريقة القبول طالب املنح 
www.iau.edu.sa يتم فتح بوابة القبول لطالب املنح الخارجية من خالل موقع الجامعة الرسمي 

وال يتم استالم أي طلب اال من خالل بوابة القبول املخصصة لطالب املنح وحسب التواريخ املحددة 
التعليم :حيث يتم التنافس بين الطالب على النسبة الثانوية على حسب املقاعد املخصصة للجامعة من وزارة 

عمادة القبول والتسجيل 
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:الفئة املستهدفة 
الطالب الحاصلين على املرحلة الثانوية العامة من خارج اململكة العربية السعودية 

عمادة القبول والتسجيل 
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املسارات

حددت الجامعة المسارات التي يتم قبول فيها طالب المنح الخارجية لخريجي المرحلة الثانوية 

تبع والتي تتطلب اجتياز السنة التحضيرية  ويتم تسكين الطالب على الكليات التي ت( علمي)

المسار  

المسار العلميالمسار الهندسي

كلية الهندسة
كلية 

العمارة والتخطيط

اللغة 
االنجليزية

كلية 

علوم الحاسب
كلية 

إدارة األعمال

عمادة القبول والتسجيل 
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:الكليات 

حددت الجامعة الكليات التي يتم قبول فيها طالب المنح الخارجية لخريجي شهادة الثانوية 

العامة  باللغة العربية والتي تتطلب الدراسة ( شرعي، أدبي، علمي)

كلية الشريعة والقانون 

الشريعة

اللغة 
العربية لغة الدراسة 

الكلية

التخصص المتاح

عمادة القبول والتسجيل 
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: املسار العلمي الكليات التي تتبع 
يتم تخصيص الطالب بعد االنتهاء من السنة التحضيرية وحسب املعدل املطلوب من الكلية

كلية إدارة االعمال

اإلدارة المالية

لغة الدراسة 

الكلية

التخصص المتاح

المسار 
العلمي

اللغة 
االنجليزية

نظم 

المعلومات 

اإلدارية 
المحاسبة

عمادة القبول والتسجيل 
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: املسار العلمي الكليات التي تتبع 
لوب يتم تخصيص الطالب من املسار  بعد االنتهاء من السنة التحضيرية ويتم التنافس حسب املعدل املط

من الكلية

كلية علوم الحاسب

مبرمج

لغة الدراسة 

الكلية

التخصص المتاح

المسار 
العلمي

اللغة 
االنجليزية

مطور برامج محللالدعم الفني

عمادة القبول والتسجيل 
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: املسار الهندس يالكليات التي تتبع 
لوب يتم تخصيص الطالب من املسار  بعد االنتهاء من السنة التحضيرية ويتم التنافس حسب املعدل املط

من الكلية

كلية الهندسة

ةهندسة البيئي

لغة الدراسة 

الكلية

التخصص المتاح

المسار 
الهندسي

اللغة 
االنجليزية

هندسة النقل 

والمرور
دهندسة التشيي

عمادة القبول والتسجيل 
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: املسار الهندس يالكليات التي تتبع 
لوب يتم تخصيص الطالب من املسار  بعد االنتهاء من السنة التحضيرية ويتم التنافس حسب املعدل املط

من الكلية

كلية العمارة والتخطيط

التخطيط 

الحضري 

واالقليمي

لغة الدراسة 

الكلية

التخصص المتاح

المسار 
الهندسي

اللغة 
االنجليزية

هندسة المباني عمارة داخليةالعمارة

عمادة القبول والتسجيل 


