
PROFIL SINGKAT
Universitas Umm Al-Qura ( ) Jāmi’ah ‘Umm Al-Qurā
adalah sebuah perguruan tinggi negeri di Arab Saudi 
di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Arab 
Saudi yang didirikan pada 1981. Universitas ini 
dianggap sebagai salah satu universitas yang paling 
bergengsi di seluruh dunia Islam karena lokasinya di 
Mekkah. Didirikan sebagai Sekolah Tinggi Syari`ah 
pada tahun 1949 sebelum menjadi perguruan tinggi 
baru dan berganti nama menjadi Ummul Qura sesuai 
dengan dekret kerajaan pada tahun 1981.

Selain studi ilmu Syari`ah dan studi Bahasa Arab, di 
dalam Universitas Umm Al Qura juga terdapat 
berbagai studi ilmu antara lain Manajemen 
Teknologi, Manajemen Bisnis, Pemasaran, Teknik, 
Kedokteran, Pendidikan dan berbagai Ilmu Terapan.

Lebih lengkap gambaran seputar Umm Al-Qura 
University bisa diakses melalui link berikut:
Website resmi: uqu.edu.sa

DAFTAR FAKULTAS
Fakultas Dakwah dan Ushuluddin
Fakultas Bahasa Arab
Fakultas Bisnis
Fakultas Pendidikan di Mekkah)
Fakultas Sains terapan
Fakultas Sosial terapan
Fakultas Teknik dan Arsitektur Islam
Fakultas Kedokteran Gigi
Fakultas Kedokteran
Fakultas Pelayanan Masyarakat dan Pendidikan 
Lanjutan
Institut Riset Ilmiah dan Kebangkitan Kebudayaan 
Islam
Institut Bahasa Arab bagi Pemula

Fakultas Komputer
Fakultas Farmasi
Fakultas Ilmu Medika Terapan
Fakultas Syari`ah dan Studi Islam

PERSYARATAN PENDAFTARAN
Proses pendaftaran dilakukan secara online dengan 
syarat sebagai berikut:
-Beragama islam
-Ijazah asli dan terjemahan (nilai rata rata di ijazah 
minimal 8 ke atas)
-Akte lahir dan terjemahan
-Surat keterangan sehat dan terjemahan
-Fotokopi paspor
-Surat rekomendasi dari perseorangan atau yayasan 
islam
-Umur pendaftar tidak lebih dari 23 tahun untuk S1, 
30 tahun untuk S2 dan 35 tahun untuk S3
-Foto terbaru
Terjemahan yang dimaksud diatas adalah terjemahan 
dalam bahasa arab yang diterjemahkan oleh 
penerjemah yang resmi dan tersumpah dan 
dilegalisasi oleh Menkumham & Menlu.



PROFIL SINGKAT
Universitas Raja Saud ( ) adalah Jami'ah al-Malik Su'ud
sebuah perguruan tinggi negeri di Arab Saudi di bawah 
Kementerian Pendidikan Tinggi Arab Saudi yang 
didirikan pada tahun 1957 oleh Raja Saud bin Abdul 
Aziz dengan nama Universitas Riyadh, yang 
merupakan Universitas pertama di Arab Saudi yang 
didedikasikan untuk perkuliahan non-agama. 
Universitas ini terletak di Kota Riyadh, Provinsi 
Riyadh. Universitas didirikan untuk memenuhi 
kekurangan pekerja terampil di Arab Saudi. Namanya 
diubah menjadi Universitas Raja Saud pada tahun 
1982.

Lebih lengkap gambaran seputar King Saud University 
bisa diakses melalui link-link berikut:
Website resmi KSU: ksu.edu.sa
Website resmi Ma'had Lughah KSU: 
https://ali.ksu.edu.sa/ar

DAFTAR FAKULTAS
Program Persiapan Bahasa
Fakultas-fakultas Sains
Fakultas Arsitektur dan Perencanaan kota
Fakultas Bisnis Administrasi
Fakultas Teknik
Fakultas Sains
Fakultas Pangan dan Pertanian
Fakultas Komputer dan Ilmu Informasi
Fakultas-fakultas Kesehatan
Fakultas Kedokteran
Fakultas Kedokteran Gigi
Fakultas Farmasi
Fakultas Ilmu Kesehatan Terapan
Fakultas Ilmu Keperawatan
Fakultas Ilmu Kesehatan
Fakultas-fakultas Humaniora
Fakultas Kesenian,

Fakultas Pendidikan,
Fakultas Hukum dan Ilmu Politik,
Fakultas Bahasa dan Terjemah,
Fakultas Pariwisata & Arkeologi
Institut Bahasa Arab
Fakultas Pengajaran

PERSYARATAN PENDAFTARAN
Lulus SMA/Sederajat dengan nilai rata-rata minimal 8 
dan ijazah tidak lebih dari 5 tahun
Sehat jasmani dan rohani.
Berkas yang diperlukan

Khusus pendaftaran berkas Ma'had Lughah pra-S1, 
berkas-berkas yang dibutuhkan adalah:
-Paspor.
-Ijasah yang sudah diterjemah.
-Transkip Nilai yang sudah diterjemah.
-Pas Foto (Sesuaikan dengan format dan ukuran file 
yang diminta).

CARA MENDAFTAR
Masuklah ke website resmi untuk pendaftaran calon 
mahasiswa Ma'had Lughah KSU 
https://eservices.ksu.edu.sa/ALI/Public/AvailableVac
ancies.aspx
Pilihlah Qism Lughoh wa Tsaqofah (Hanya bisa 
dibuka ketika sudah ada pembukaan pendaftaran).
Ikutilah langkah-langkah pendaftaran yang ada.
Isilah formulir online yang tertera seperti nama, 
nomor telepon, email, dan sebagainya, lalu upload-lah 
berkas-berkas yang diperlukan tersebut satu per satu.
Setelah semuanya selesai maka akan muncul nomor 
pendaftaran milik kita. (Tidak terlalu penting untuk 
disimpan. Akan tetapi simpanlah dengan cara di 
foto/screenshoot untuk berjaga-jaga).



PROFIL SINGKAT
Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud 
(bahasa Arab:  Jāmi'āt Al- جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

Imām Muhammad bin Saud Al-Islāmiyah) 
merupakan perguruan tinggi negeri yang terletak di 
Riyadh, Arab Saudi, didirikan pada tahun 1953. Pada 
tahun 1974, pihak Kerajaan mengeluarkan surat 
keputusan untuk meningkatkan status perguruan 
tinggi ini menjadi universitas. Universitas ini 
memiliki 10 Fakultas, lebih dari 24,000 mahasiswa 
dan 1,300 staf  pengajar dan juga memiliki Sekolah 
Menengah Atas dan Institut Islam di beberapa kota 
besar di Arab Saudi, Ras al-Khaimah, Amerika 
Serikat, Indonesia, Malaysia, Djibouti dan Jepang. 
Universitas ini telah menjadi sebuah institusi budaya 
dan intelektual yang bertujuan untuk meningkatkan 
ilmu pengetahuan dengan menawarkan studi sarjana 
dan studi pascasarjana. Salah satu tujuan terpenting 
adalah penerjemahan dan percetakan di mana 
universitas telah memiliki percetakan sendiri. Selain 
itu, tujuan lain universitas adalahnya tercapainya 
syari'at islam.

PROSEDUR PENDAFTARAN
Sebagaimana universitas-universitas Arab Saudi pada 
umumnya, orang asing tidak dapat diterima di 
universitas ini kecuali jika ia mempunyai beasiswa 
resmi (minhah rasmiyah) dari universitas. Oleh 
karena itu, calon mahasiswa asing harus mengajukan 
lebih dahulu permohonan untuk mendapatkan 
beasiswa tersebut. Jika permohonan itu diterima, 
maka dengan sendirinya mahasiswa akan dapat 
diterima menjadi mahasiswa di universitas.
Adapun persyaratan pengajuan beasiswa tersebut 
adalah sebagai berikut:

a. Surat rekomendasi dari Pemerintah Republik 
Indonesia. Surat ini dapat diperoleh di Departemen 
Agama Kabupaten/Kodya, Propinsi atau Atase 
Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar 
Republik Indonesia di Riyadh.
b. Fotokopi ijazah S1/S2 yang diakui oleh universitas 
serta transkrip nilainya.
Catatan: Bagi calon mahasiswa Diploma, nilai ijazah 
minimal berpredikat jayyid. Sedangkan bagi calon 
mahasiswa S2/S3, nilai ijazah minimal berpredikat 
jayyid jiddan (rata-rata 8,00). Dua buah rekomendasi 
dari dua orang dosen yang pernah mengajarnya 
selama kuliah di jenjang S1/S2.
c. Mendapat rekomendasi dari lembaga tempat 
bekerja.
d. Fotokopi surat keterangan kesehatan.
e. Fotokopi surat keterangan berkelakuan baik.
f. Fotokopi akte kelahiran.
g. Pas Photo 4×6 (4 lembar).
h. Fotokopi paspor (bisa menyusul setelah ada 
tanggapan/permintaan dari universitas).
i. Bagi calon mahasiswa S3 harus menyatakan 
kesanggupan konsentrasi penuh menyelesaikan studi 
yang dikuatkan dengan surat tugas belajar.
j. Menyertakan alamat calon mahasiswa di Indonesia 
(berbahasa Indonesia).
k. Mengajukan surat permohonan kepada rektor.
l. Seluruh berkas diterjemahkan ke dalam bahasa 
Arab. Untuk ijazah diharapkan diterjemahkan di atas 
kertas yang mempunyai logo Garuda Pancasila



PROFIL SINGKAT
Universitas Qashim (bahasa Arab: Jami'ah al- جامعة القصيم

Qashim) adalah sebuah perguruan tinggi negeri di 
Provinsi Qasim,Arab Saudi di bawah Kementerian 
Pendidikan Tinggi Arab Saudi yang didirikan pada 
tahun 2004 dan merupakan gabungan dari cabang 
Universitas Raja Saud dan Universitas Islam Imam 
Muhammad bin Saud yang terletak di Qasim. Kampus 
utama Universitas Qashim mencakup sekitar delapan 
kilometer persegi dan terletak di Buraidah. Sedangkan 
kampus-kampus cabang terletak di berbagai kota di 
Provinsi Qasim.

DAFTAR FAKULTAS
Kelas Persiapan
Fakultas Pertanian dan Kedokteran Hewan
Fakultas Kedokteran
Fakultas Kedokteran Gigi
Fakultas Ilmu Aplikasi Kedokteran
Fakultas Farmasi
Fakultas Ilmu Keperawatan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Fakultas Teknik
Fakultas Arsitektur dan Ilmu Tata Kota
Fakultas Sains
Fakultas Syari'ah dan Studi Islam
Fakultas Bahasa Arab dan Studi Sosial
Fakultas Pendidikan
Fakultas Komputer
Fakultas Desain dan Ekonomi Rumah Tangga

PERSYARATAN PENDAFTARAN
Berkas yang biasanya diperlukan diantaranya;
1. Legalisir ijazah dan transkip nilai
2. Meminta rekomendasi (Tazkiyah)
3. Membuat passport melalui on line.
Adapun pengajuan dan pendaftaran beasiswa melalui 
online. Linknya adalah sebagai berikut : 

http://www.gsd.qu.edu.sa/Pages/default.aspx & 
https://srv.qu.edu.sa/qu/init?service=typeHighApplic
ationOnlineEn
Pada link tersebut terdapat form yang harus diisi, 
diantaranya :
1. Program yang akan kita ambil, misalkan kita ambil 
S2, maka kita isi majister.
2. User name dan passowrdnya.
3. Nama pendaftar, meliputi nama depan, nama 
tengah, nama belakang, nama ayah, nama kakek. Untuk 
nama ini, ada dua bahasa yang harus diisi, yaitu nama 
dalam bahasa arab dan nama dalam bahasa ingris.
4. Kewarganegaraan.
5. Nomor HP.
6. Status pernikahan.
7. Status kesehatan.
8. Tanggal lahir, harus diisi dengan bulan hijriyah.
9. Status pekerjaan.
10. Nilai TOEFL. Jika belum ada nilai TOEFL bisa 
diisi laa yuujad (tidak ada).
11. Negara tempat dikeluarkannya ijazah.
12. Nama univeristas dan jurusan yang pernah diambil.
13. Nilai IPK dan statusnya apakah very good/jayyid 
jiddan atau tidak. Status akan keluar otomatis ketika 
nilai IPK terisi.
14. Tahun dikeluarkannya ijazah, diisi dengan tahun 
Hijriyah.
15. Nama dan nomor hp seseorang yang bisa 
dihubungi.
16. Lokasi kampus, fakultas dan jurusan yang akan 
diambil).



PROFIL SINGKAT
Sulaiman Al-Rajhi Colleges (bahasa Arab:  ن كليات سلي

 atau biasa disingkat SRC, adalah universitas (الراجحي
riset swasta nirlaba, yang terdiri dari tiga perguruan 
tinggi sarjana (S1): Ilmu Kedokteran, Perawatan dan 
Ilmu Pengetahuan Kedokteran Terapan. Perguruan 
tinggi didirikan oleh Yayasan Amal Sulaiman Bin 
Abdul Aziz Al Rajhi dan berlokasi di Al Bukayriyah, 
Arab Saudi.
Sulaiman Al Rajhi Colleges bertujuan untuk 
menghasilkan kader tenaga kerja yang sangat terlatih 
dan terspesialisasi sesuai kebutuhan pembangunan. 
Proyek mendirikan Medical, Nursing dan Applied 
Medical Sciences Colleges dengan ‘University 
Hospital’ dipertimbangkan untuk lebih 
meningkatkan pendidikan sains, perawatan pasien 
dan penelitian biomedis agar sesuai dengan standar 
internasional.
Perguruan tinggi yang menjadi pusat kesehatan dan 
penelitian ini menggunakan bahasa Inggris sebagai 
media pengajaran di SRC. Pendidikan kedokteran 
SRC didasarkan pada kurikulum medis Universitas 
Maastricht di Belanda sehingga siswa yang terdaftar 
di Sulaiman Al Rajhi Colleges akan diajarkan 
menggunakan metodologi pembelajaran 
Pembelajaran Berbasis Masalah atau Problem Based 
Learning (PBL). Sejalan dengan filosofi PBL 
Maastricht, SRC percaya bahwa para siswa harus 
bertanggung jawab secara pribadi atas pendidikan 
akademis mereka.

DAFTAR FAKULTAS
Fakultas Kedokteran
Fakultas Keperawatan
Fakultas Pengetahuan Kedokteran Terapan
Fakultas Bisnis

PERSYARATAN PENDAFTARAN
Perlu diingat, beasiswa di Sulaiman AlRajhi Colleges 
tidak diadakan setiap tahun di negara Indonesia. 
Hingga kali ini, alhamdulillah sudah 8 mahasiswa 
Indonesia yang sedang menimba ilmu disana pada 
program sarjana (S1). Adapun diantara prosedur 
seleksi beasiswa adalah pengiriman berkas secara 
online dan mengikuti tes penyeleksian di lokasi yang 
telah ditentukan.
Diantara syarat-syarat mengajukan beasiswa (jika 
tersedia) diantaranya;
-Berjenis kelamin laki-laki
-Beragama Islam
-Umur di bawah 25 tahun
-Lancar berbahasa inggris (Perlu dipersiapkan pula 
hasil ujian IELTS dengan skor minimal 6.5)
-Nilai rata-rata Ijazah SMA di atas 90 pada jurusan 
IPA
-Mengikuti tes kelayakan dan wawancara di lokasi 
yang telah ditentukan.

Adapun dokumen yang dipersiapkan diantaranya;
-Ijasah dan Transkip nilai SMA/sederajat yang sudah 
diterjemahkan dalam bahasa Inggris atau Arab
-Paspor
-Personal Photo
-Surat Tanda Sehat
-Surat Rekomendasi 1 (Tazkiah)



PROFIL SINGKAT
Universitas Raja Abdul Aziz (KAU) (Jāmi’at al-Malik 
Abd Al-Azīz) didirikan pada tahun 1967 di Jeddah, 
Arab Saudi yang pada awalnya merupakan perguruan 
tinggi tertutup yang didirikan oleh sekelompok 
pebisnis yang dipimpin oleh Syaikh Muhammad Abu 
Bakr Bakhashab Pasha dan termasuk juga Hamza 
Bogary. Universitas Raja Abdul Aziz berubah 
menjadi perguruan tinggi negeri pada tahun 1971.

Lebih lengkap gambaran seputar KAU bisa diakses 
melalui link-link berikut:
Website resmi KAU: kau.edu.sa

DAFTAR FAKULTAS
Fakultas Desain dan Seni
Fakultas Teknik
Fakultas Kedokteran
Fakultas Sains Terapan
Fakultas Farmasi
Fakultas Kedokteran Gigi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Fakultas Pedagogi
Fakultas Sains
Fakultas Ilmu Bumi
Fakultas Ilmu Kelautan
Fakultas Metereologi, Lingkungan dan Pertanian 
Lahan Kering
Fakultas Arsitektur
Fakultas Sastra dan Humaniora
Institut Bahasa Inggris
Fakultas Pendidikan
Institut Ekonomi Islam
Fakultas Desain Lingkungan
Fakultas Hukum
Sekolah Tinggi Ilmu Kemasyarakatan Jeddah

Institut Ilmu Pariwisata
Fakultas Ekonomi Dalam Negeri
Fakultas Komputer dan Teknologi Informasi
Fakultas Ilmu Kesehatan
Fakultas Ilmu Kesehatan untuk Perempuan
Dsb

PERSYARATAN PENDAFTARAN
-Buka link: http://dcafl.kau.edu.sa
-Buat account pendaftaran.
Upload semua dokumen yang dipersyaratkan,
  – Passport
  – Ijazah Terakhir
  – Transkip nilai
  – Curriculum Vitae (CV)
  – Personal Photo
  – Surat Tanda Sehat
  – Surat Rekomendasi 1 (Tazkiah)



PROFIL SINGKAT
Universitas Raja Abdullah untuk Sains dan Teknologi 
(KAUST) (Jāmi’at al-malik ‘abd al-Lāh li-l-’ulūm wa-t-
taqniyyah - KAUST) adalah sebuah universitas 
pascasarjana berbasis riset dengan skala internasional yang 
terletak di Thuwal, Arab Saudi 90 km utara kota Jeddah. 
Universitas ini berdiri pada tahun 2009, dan pada tiga 
tahun pertama universitas ini dioperasikan oleh 
perusahaan Saudi Aramco. Universitas ini memiliki dana 
abadi terbesar kedua di dunia setelah Universitas Harvard, 
KAUST sering disebut sebagai "Rumah Kebijaksanaan" 
baru atau "MIT Arab" oleh banyak orang.
Semenjak berdiri tahun 2009 hingga kini, KAUST 
memberikan beasiswa penuh bagi mahasiswa dari seluruh 
dunia untuk menempuh studi master dan doktoral dalam 
bidang sains dan teknologi. Kesempatan terbuka lebar 
bagi calon mahasiswa yang berminat untuk melanjutkan 
studi pascasarjana di tiga divisi akademik, yaitu Biological 
and Environmental Sciences and Engineering (BESE), 
Computer, Electrical and Mathematical Sciences and 
Engineering (CEMSE), dan Physical Sciences and 
Engineering (PSE). Ketiga divisi tersebut terbagi menjadi 
11 jurusan dan 9 pusat penelitian

PERSYARATAN PENDAFTARAN
Siapa saja yang boleh mendaftar?
Pada dasarnya semua orang yang memenuhi syarat syarat 
diatas, boleh saja mendaftar. Namun, karena lokasi 
kampus KAUST yang terletak di negara Arab Saudi yang 
identik dengan Islam, berikut akan ditekankan beberapa 
hal tentang siapa saja yang boleh mendaftar:
-Siapa saja boleh mendaftar, baik Muslim maupun Non-
muslim. Tidak akan ada permasalahan agama pada 
kampus ini. FYI, lebih dari 50 persen kampus ini dipenuhi 
oleh warga Bule dari Eropa, Amerika, Meksiko, India, 
Filipina, dan Cina.
-Laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang 
sama untuk dapat diterima. Penting untuk diketahui, 
wanita tidak harus/tidak perlu didampingi Mahramnya 
sewaktu kuliah disini (Tidak harus menikah dahulu atau 

membawa suami).
-Tidak ada perbedaan kesempatan antara calon mahasiswa 
yang belum atau sudah berkeluarga. Bahkan, untuk 
mahasiswa yang sudah berkeluarga dan ingin membawa 
keluarganya akan diberikan fasilitas lebih, seperti rumah 
tinggal yang lebih besar dan tiket pesawat pulang pergi 
yang juga mengcover tiket pesawat untuk anak dan 
istri/suami.

Bagaimana cara daftarnya?
Pada prinsipnya, proses pendaftaran dimulai dengan 
pencarian calon profesor pembimbing S2/S3 kita. 
Biasanya calon mahasiswa memulai perburuannya dengan 
browsing website KAUST dan melihat lihat profil 
profesor yang memiliki bidang penelitian yang cocok 
dengan minat dan latar belakang penelitian calon 
mahasiswa.
Ketika sudah menemukan calon profesornya, langsung aja 
hubungi beliau yaitu kirim email dan tanya apakah beliau 
tertarik untuk merekrut murid baru.
Tips: ada beberapa teman disini, mereka tebar email ke 
banyak profesor, untuk memperbesar peluang mereka 
diterima. bahkan ada yang malah dibalas oleh 3 profesor 
sekaligus sampe bingung milih profesor yang mana.
Selanjutnya, biasanya setelah prof  balas email, mereka 
akan minta untuk ngatur jadwal interview. Kalau mereka 
tertarik dengan kamu, mereka akan minta kalian daftar 
online.

Batas Akhir Pendaftaran (Application Deadline)
Normalnya, untuk yang ingin memulai kuliah pada Januari, 
deadline pendaftaran ialah pada 1 November (hanya 
dibuka untuk Program PhD/S3). Untuk yang ingin 
memulai kuliah pada September, deadline pendaftaran 
pada 15 January (terbuka untuk Master dan PhD). 
Pengumuman berkisar sekitar 2 atau 3 bulan setelah 
deadline pendaftaran.Catatan: Beasiswa diterima dalam 
Saudi Arabi Riyal (SAR). Kunjungi website resmi KAUST 
di 
http://www.kaust.edu.sa/admissions/admissionsfaqs.html
Sumber: kaustina.org



PROFIL SINGKAT
Universitas Taibah didirikan pada tahun 2003 dari hasil 
peleburan dua kampus cabang Univ. Imam Muhammad 
bin Saud Riyadh dan Univ. Raja Abdul Aziz Jeddah 
dengan rektor pertama Prof. Dr. Mansur bin Muhammad 
An-Nuzhah. Kampus ini mengambil nama Taibah yang 
berasal dari salah satu nama kota Madinah Al 
Munawwarah. Pada awal masa pendiriannya, kampus ini 
hanya memiliki satu fakultas yaitu Fakultas Tarbiyah. 
Sekarang, kampus ini telah memiliki banyak fakultas 
umum dan keagamaan dengan total jumlah 156 program 
studi, 94 di antaranya adalah program-program studi 
pada jenjang pascasarjana. Universitas ini lokasinya 
berseberangan langsung dengan kampus Universitas 
Islam Madinah yang merupakan almamater penerima 
mahasiswa Indonesia dengan jumlah terbesar di seluruh 
Arab Saudi.
Untuk informasi lebih lanjut tentang Universitas Taibah 
diharap untuk mengunjungi website resmi Taibah 
University: taibahu.edu.sa

PERSYARATAN PENDAFTARAN
Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon pendaftar;
1. Calon mahasiswa/i harus memenuhi persyaratan 
penerimaan bagi mahasiswa/i Arab Saudi yang tercantum 
dalam tatacara pendaftaran, yang dapat dilihat ketika 
mendaftar melalui portal kampus.
2. Umur pemohon tidak kurang dari 17 tahun dan tidak 
lebih dari 25 tahun.
3. Diberikan izin oleh pemerintah negaranya untuk 
belajar di Arab Saudi.  
4. Belum pernah menerima beasiswa lainnya dari 
lembaga pendidikan manapun di Arab Saudi.
5. Ijazah dan berkas-berkas lainnya telah dilegalisir di 
kedutaan besar Arab Saudi di negara asal.
6. Menyertakan surat keterangan bebas catatan kriminal 
(SKCK) dari kepolisian negara asal.
7. Tidak pernah drop out dari lembaga pendidikan 
manapun di Arab Saudi.
8. Calon mahasiswi wajib memiliki mahrom, yang telah 

tinggal di Arab Saudi (mahrom berstatus sebagai 
penerima beasiswa/ memiliki izin tinggal resmi di Arab 
Saudi/ merupakan tenaga kerja di bawah majikan Saudi)*
9. Menyertakan surat nikah (terlegalisir) bagi calon 
mahasiswi yang telah berkeluarga.*
10. Lulus tes kesehatan sesuai dengan ketentuan  berlaku.
11. Mengajukan pendaftaran dan mengunggah dokumen-
dokumen yang diminta melalui portal kampus, serta 
melengkapi semua data pribadi dan akademis dalam 
tenggang waktu yang ditentukan.
12. Menyetarakan ijazah SMA/ sederajat melalui Komisi 
Penyetaraan pada Dirjen Ujian dan Penerimaan di 
Kementrian Pendidikan Arab Saudi setelah adanya 
pemberitahuan resmi tentang diterimanya calon 
mahasiswa/i yang bersangkutan.
* syarat khusus calon mahasiswi.

Dokumen-dokumen yang harus diunggah melalui portal
1. Kopi ijazah SMA/sederajat dari lembaga pendidikan 
negeri atau lainnya yang telah diakui oleh Kementrian 
Pendidikan Saudi, (umur ijazah tidak lebih dari 3thn)
2. Kopi transkip nilai akhir SMA/ sederajat beserta rapor 
kelas 1, 2 dan 3.
3. Nilai calon mahasiswa/i tidak kurang dari Baik Sekali.
4. Ijazah dan transkip nilai dilegalisir oleh pihak-pihak 
berikut di negara asal: Bag. Ujian Sekolah - Dinas/ 
Kementrian Pendidikan - Kementrian Luar Negeri - 
Atase Kebudayaan Kedubes Arab Saudi.
5. Kopi paspor dengan masa berlaku tidak kurang dari 6 
bulan.
6. Sertifikat hasil check up kesehatan dari lembaga 
kesehatan yang terpecaya, menerangkan bahwa yang 
bersangkutan bebas dari penyakit menular, dilegalisir 
oleh Kedubes Arab Saudi.
7. Sertifikat masuk Islam (bagi yang tidak muslim dari 
lahir) dilegalisir oleh Kedubes Arab Saudi.
8. Wajib menyertakan terjemahan bahasa Arab bagi 
dokumen-dokumen yang tidak berbahasa Arab, 
diterjemahkan oleh penerjemah resmi tersumpah dan 
dilegalisir oleh Kedubes Arab Saudi.



PROFIL SINGKAT
Universitas Islam Madinah (al-Jami'ah al-Islamiyyah bil 
Madinah al-Munawwarah) adalah sebuah perguruan tinggi 
negeri di Arab Saudi di bawah Kementerian Pendidikan 
Tinggi Arab Saudi yang didirikan pada 29 Rabiul Awal 
1381 Hijriyah (6 September 1961). Universitas ini terletak 
di Kota Madinah, Provinsi Madinah. Berdirinya 
Universitas ini sesuai dengan keputusan resmi Raja Saud 
bin Abdul Aziz tentang Pembangunan perguruan tinggi 
yang dikhususkan untuk mempelajari ilmu syariah dan 
keagamaan di Kota Madinah.

Lebih lengkap gambaran seputar Universitas Islam 
Madinah (UIM) bisa diakses melalui link berikut:
Website resmi: iu.edu.sa
Website PPMI Madinah: ppmimadinah.org

DAFTAR FAKULTAS
Berikut adalah beberapa fakultas dan sekolah yang berada 
di bawah naungan Universitas Islam Madinah:
Fakultas Syariah
Fakultas al-Qur'an dan Studi Islam
Fakultas Hadits dan Studi Islam
Fakultas Dakwah dan Ushuluddin
Fakultas Bahasa Arab
Institut Pengajaran Bahasa Arab untuk Non-Penutur 
Bahasa Arab
Sekolah Menengah Pertama
Sekolah Menengah Atas
Sekolah Darul Hadits al-Makkiyah
Sekolah Darul Hadits al-Madaniyah
Sekolah Tinggi Riset dan Studi Konsultan
Fakultas Komputer
Fakultas Kedokteran
Fakultas Sains Terapan
Fakultas Teknik
Fakultas Farmasi

PERSYARATAN PENDAFTARAN
Ada 3 tahap untuk para pendaftar, yakni;

1. Memenuhi Syarat dan berkas-berkas yang diperlukan.
2. Mendaftar online di web resmi UIM (iu.edu.sa).
3. Mengikuti tes di Indonesia yang diadakan setiap tahun.

Syarat berkas-berkas yang diperlukan diantaranya;
-Berkelakuan baik.
-Berjanji untuk mentaati semua Peraturan Universitas.
-Lulus tes kesehatan.
-Lulus tes yang diadakan oleh otoritas yang 
bersangkutan.
-Memiliki ijazah SMU atau yang setara dengannya
-Ijazah SMU harus dikeluarkan oleh Sekolah Negeri atau 
sekolah yang telah diakui oleh UIM
-Berkomitmen fokus penuh untuk belajar.
-Masa lulus dari SMU tidak lebih dari lima tahun.
-Usia tidak melebihi 25thn ketika memulai belajar di UIM
-Bagi yang ingin kuliah di Fakultas Al-Qur’an harus 
sudah hafal Al-Qur’an 30 juz.
-Melengkapi persyaratan-persyaratan lain yang ditentukan 
oleh Dewan UIM yang diumumkan saat pendaftaran.
-Bagi pemohon yg Ijazah SMU-nya dikeluarkan oleh 
Kementerian Pendidikan Kerajaan Saudi Arabia, ia harus 
memiliki sertifikat lulus uji kemampuan.
 
Dokumen-dokumen yang diperlukan:
-Ijazah SMU.   -Transkrip nilai SMU
-Sertifikat berkelakuan baik. -Akta kelahiran.
-Paspor.   -KTP.
-Foto berwarna terbaru ukuran 4×6.
-Foto dengan tanpa kacamata, tanpa penutup kepala, dan 
dengan background putih.
-Laporan medis dari klinik kesehatan resmi, yang 
menyatakan sehat panca indra dan bebas dari penyakit 
menular
-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.
-Sertifikat masuk Islam, bagi yang Islamnya tidak dari 
lahir.



PROFIL SINGKAT
Universitas Tabuk (bahasa Arab: adalah جامعة تبوك( 

sebuah perguruan tinggi negeri yang terletak di 
Tabuk, Provinsi Tabuk, Arab Saudi. Universitas ini 
berdiri pada tahun 2006, dan saat ini dipimpin oleh 
Rektor Dr. Abdulaziz Saud Alanzy.

DAFTAR FAKULTAS
Fakultas Pendidikan dan Sastra
Fakultas Kedokteran
Fakultas Sains
Fakultas Teknik
Fakultas Ekonomi Rumah Tangga
Fakultas Komputer dan Teknologi Informasi
Fakultas Ilmu Kesehatan Terapan
Fakultas Ilmu Kemasyarakatan Tabuk
Fakultas Administrasi Bisnis
Fakultas Syari'ah dan Hukum

PERSYARATAN PENDAFTARAN
Beberapa persyaratan pendaftaran Universitas Tabuk 
diantaranya;
- Berusia tidak kurang dari 17 tahun dan tidak lebih 
dari 25 tahun.
- Belum pernah menerima beasiswa belajar dari 
Kerajaan Arab Saudi.
- Ijazah dan dokumen lainnya diterjemahkan ke 
bahasa Arab dan dilegalisasi oleh Duta Besar Arab 
Saudi.
- Tidak pernah drop out (DO) dari salah satu 
lembaga pendidikan di Arab Saudi.

Dokumen yang diperlukan:
- Ijazah SMA/sederajat.
- Paspor.
- Akte kelahiran.

- SKCK.
- Surat Keterangan Sehat.
- Surat rekomendasi.

Cara pendaftaran secara singkat;
Untuk melakukan pendaftaran silakan menuju link 
berikut ini http://edugate.ut.edu.sa lalu pilih Request 
a scholarship For Non-Saudi.Kemudian ikutilah 
instruksi yang tertera pada laman yang tersedia.



PROFIL SINGKAT
Universitas Jazan ( ) adalah salah satu  جامعة جازان

perguruan tinggi negeri dibawah Kementerian 
Pendidikan Arab Saudi yang terletak di kota Jazan, 
Provinsi Jizan, Arab Saudi. Universitas ini berdiri 
pada tahun 2006, dan merupakan satu-satunya 
universitas di Provinsi Jizan, yang saat ini dipimpin 
oleh rektornya Dr. Muhammad bin ‘Ali Rabi’.
Universitas ini menawarkan berbagai departemen 
akademik. Beberapa program yang terkenal karena 
kemampuannya yaitu sekolah kedokteran, sekolah 
kedokteran gigi, sekolah bisnis, ilmu sosial dan 
humaniora, serta penelitian biomedisnya. Kampus 
utama terletak di tepi laut Tiberau. Mahasiswa dapat 
menghilangkan penat dengan berjalan-jalan di tepi 
laut yang jaraknya tidak jauHg dari kampus.

PERSYARATAN PENDAFTARAN
Beasiswa ini dibuka untuk berbagai jurusan, dan 
beberapa persyaratan untuk calon penerima beasiswa 
dari luar Arab Saudi yang ingin melanjutkan studi 
undergraduate diantaranya;
-Lulusan dari SMA/MA atau yang sederajat dengan 
nilai Mumtaz (A).
-Usia min.17 tahun dan tidak lebih dari 25 tahun 
pada saat pengajuan beasiswa.
-Tidak dalam status sebagai penerima beasiswa dari 
institusi apapun dari Arab Saudi.
-Tidak pernah diberhentikan dari universitas yang 
berada di Arab Saudi.
-Tidak pernah terlibat tindakan melanggar hukum 
(disertai dengan surat resmi dari kepolisian negara 
pendaftar).
-Mendapat persetujuan untuk belajar di Arab Saudi 
dari Pemerintah Negara pendaftar.
-Pendaftar wanita harus didampingi oleh mahrom. 

Status mahrom bisa sebagai penerima beasiswa atau 
yang memiliki izin tinggal atau sedang bekerja di 
Arab Saudi.
-Menyertakan surat keterangan sehat sesuai dengan 
peraturan yang berlaku.
-Menyertakan surat rekomendasi dari salah satu 
lembaga, yayasan atau institusi yang diakui pleh 
Universitas.
-Menyertakan salinan ijazah yang telah di legalisir 
oleh Keduataan Besar Arab Saudi di negara 
pendaftar.

Berkas-berkas persyaratan diantaranya;
-Scan terjemahan ijazah SMA
-Scan terjemahan transkrip nilai
-Scan paspor yang masih berlaku
-Scan terjemahan SKCK
-Scan 2 rekomendasi dari lembaga islam atau 
perseorangan.
Catatan: Semua berkas-berkas persyaratan harus 
discan dengan format PDF kemudian diunduh dan 
dikirim melalui website 
http://edugate.jazanu.edu.sa/jazan/ui/guest/reques
t_scholarship/index/steeringScholarshipIndex.faces

Jika ada pertanyaan yang akan diajukan terkait 
beasiswa ini, dapat menghubungi pihak kampus 
melalui E-mail: dgs@jazanu.edu.sa


