Advancing Knowledge.
Transforming Lives

.تنمية المعرفة
تغير الحياة

Founder | المؤسس

Co – Founders | الداعمون للتأسيس

:«يجب أن يبنى تعليم النشء على ثالثة أسس
»العقيدة والعلم والعمل
من أقوال المغفور له جاللة الملك فيصل بن عبدالعزيز آل
سعود

The Education of Our Youth Should Rest On“
Three Foundations: Faith, Knowledge and
”Performance
His Majesty the Late King Faisal Bin Abdulaziz

Alfaisal University
•
•
•
•

Our three pillars: Faith, Knowledge and
Performance.
Non – profit organization.
Established to provide world-class
education to elite students.
Located at the heart of Riyadh.

About Alfaisal
University

جامعة الفيصل
. العمل، العلم، العقيدة:األسس الثالثة

.مؤسسة غير ربحية
ٍ
لصفوة
ُأ ْن ِشئَ ْت لتقديم تعليم ذو مستوى عالمي
.من الطالب المتفوقين

.مقرها في قلب العاصمة الرياض

نبذة عن جامعة الفيصل

Alfaisal University was founded by the highly
reputed King Faisal Foundation in 2002 as one
of the first Private Non-Profit, research and
teaching universities in the Kingdom committed
to achieving international standards of excellence.
With the support of its national and international
co-founders and distinguished Board Members
Alfaisal managed to achieve its mission to remain
a student –centered institution committed to
research.

ٍ
بمبادرة من مؤسسة
م2002 ُأ ْن ِشئَ ْت جامعة الفيصل في العام

Mission

تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى
ٍ
لصفوة من الطالب المتفوقين
البكالوريوس والدراسات العليا
 كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير،من الجنسين
.السعوديين لإللتحاق بها

Alfaisal offers a world-class marketable
undergraduate and graduate programs to the
finest male and female students in the Kingdom
and the Region. Providing its students with
opportunities to develop their full potential with
outstanding facilities, inspirational academics and
research-led teaching that will enable our students
to leave us as highly skilled, well-developed
individuals able to make the transition into the
workplace easily.

الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم
ٍ
جامعة أهلية غير ربحية بالمملكة
 كأول،العمل الخيري التقليدي
العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز
 ويدفع الفيصل لتحقيق.بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي
التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون
.وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة ورؤيتها

الرسالة

وتضع جامعة الفيصل طالبها على أعتاب النجاح من خالل
البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد
وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج
دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات
.المجتمع وسوق العمل

Accreditation
•
•

•

MOE General Accreditation granted to the
university’s five colleges.
MOE Approval of Study Plans & Final
License granted for the entirety of its
programs, including bachelors and
masters for both genders.
NCAAA Accreditation (Institutional) – Until
30 April 2023.

Alfaisal University Regional Rankings by Times
Higher Education 2018 - 2019
Alfaisal ranked the 2nd in the Kingdom and the
2nd in the Arab Region .

اإلعتمادات
 منح لكليات الجامعة،االعتماد العام من وزارة التعليم
.الخمس
موافقة وزارة التعليم على الخطط الدراسية كما
 بما في ذلك،ُمنحت الترخيص النهائي لمجمل برامجها
.البكالوريوس والماجستير للطالب والطالبات
اعتماد الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي
.م2023  إبريل30 (المؤسسي والبرامجي)حتى تاريخ

ترتيب الجامعة إقليمياً بين مؤسسات التعليم
 م2019 – 2018 العالي وفقاً لتصنيف التايمز لعام
ًجامعة الفيصل في المركز الثاني محلياً والمركز الثاني عربيا

Alfaisal University International Rankings by
Times Higher Education 2018 - 2019

ترتيب الجامعة عالمياً بين مؤسسات التعليم
 م2019 – 2018 العالي وفقاً لتصنيف التايمز لعام

Alfaisal University was recognized as one of the
World’s top 150 institutions under 50 years old
(young universities).

 مؤسسة تعليمية عالمية150 تصنيف جامعة الفيصل ضمن أفضل
كجامعة تحت سن الخمسين

Alfaisal ranked among World’s top 301 - 350
institutions.

 مؤسسة تعليمية350 - 301 تصنيف جامعة الفيصل ضمن أفضل
عالمية

The Student Fund
Since its establishment, Alfasial University aspired to
be the region’s leading student centered academic
institute. An important step towards achieving
this vision is through the true empowerment of its
student body to express and develop their talents
and abilities. Thus, Alfasial University developed
a favoring environment that adopts such talented
students, encourages their development and guides
their steps towards the professional planning
and execution of the projects that contributes to
achievement of their aspirations. Financial planning
and funding of such students and their initiatives is
a corner stone to the success of these efforts.

Mission
To establish partnerships that contribute to
the development of high quality investment
plans in a sustainable manner.

Core Values
•
•
•
•
•

Empower students and support their
educational and training careers
Support creativity and Innovation
Cooperation & Partnership
Create future leaders
Develop high efficient and professional
skills

Type of Contribution
1.
2.
3.
4.
5.

Scholarships
Scientific research and studies
Training and internship programs
Events and activities
General donation

صندوق دعم الطالب
 عملت جامعة الفيصل لتكون المؤسسة،منذ تأسيسها

الرائدة محلياً في تطبيق سياسة يكون بموجبها الطالب هو
، وفي سبيل تفعيل هذه الرؤية.مركز القرار ومحور التركيز

فإن الجامعة عملت على تمكين طالبها من صقل مهاراتهم

ومواهبهم وتنميتها عبر تهيئة البيئة المناسبة بما يحقق

.أهدافهم ويلبي احتياجات سوق العمل من الكوادر المبدعة

ولذا أنشئت جامعة الفيصل صندوق دعم الطالب ليقوم على
تمويل برامج الصندوق الخمسة والمشاريع الطالبية المختلفة
.حسب األهداف المرجو تحقيقها

المهمة
أن ننشئ شراكات تساهم في تنمية خطط اإلستثمار
.عالية الجودة وبشكل مستدام

القيم األساسية

تمكين الطالب ودعم مسيرته التعليمية والتدريبية
دعم اإلبداع واإلبتكار
التعاون والمشاركة

إنشاء قادة الستقبل

صقل المهنية العالية والكفاءات المتميزة

أوجه الدعم للصندوق
. المنح الدراسية.1

. األبحاث والدراسات.2

 البرامج الشراكات.3

. األنشطة والفعاليات.4
 دعم عام.5

King Faisal Palace

Statistics | إحصائيات

Colleges
College of Medicine

Medicine & Surgery (MBBS)

College of Engineering

الكليات
كلية الطب
الطب والجراحة

كلية الهندسة

Mechanical Engineering
Electrical Engineering
Industrial Engineering
Software Engineering
Architectural Engineering

الهندسة الميكانيكية

College of Business

كلية إدارة األعمال

Accounting
Finance
Human Resources Management
Marketing
Project Management

College of Science
Life Sciences

College of Pharmacy

Clinical Pharmacy (Pharm.D.)

الهندسة الكهربائية
الهندسة الصناعية

هندسة البرمجيات

الهندسة المعمارية

المحاسبة
المالية

الموارد البشرية
التسويق

التشغيل وإدارة المشاريع

كلية العلوم
العلوم الحياتية

كلية الصيدلة

الصيدلة اإلكلينيكية

الداعمين | Supporters

صاحب السمو الملكي
األمير بدر بن عبدالمحسن
بن عبدالعزيز آل سعود
HRH. Prince Bader
Bin Abdulmohsen Bin
Abdulaziz Al-Saud

الشيخ محمد العمودي
Sheikh Mohammad Al
Amoudi

صاحب السمو الملكي
األمير فيصل بن سلمان
بن عبدالعزيز آل سعود
HRH. Prince Faisal Bin
Salman Bin Abdulaziz
Al-Saud

الشيخ عبدالعزيز الشويعر
Sheikh Abdulaziz
Alshowaier

الشيخ عبدالكريم
اللحيدان
-رحمه هللا-

المهندس عبدهللا
بقشان

االستاذ علي الشدي

Eng. Abdullah Bugshan

مؤسسة ناصر المنقور
الخيرية
Nasser AL-Manqour
Foundation

معاذ محمد نور مالئكة
رحمه هللا-The late Mauth
Mohammad Nour
Maleakh

The late Sheikh
Abdulkareem Al
Luhaidan

األستاذ عبدالرحمن
الراجحي
Mr. Abdulrahman Al
Rajhi

شركة الجميح القابضة

Al-Jomaih Holding Company

Internships
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AEC (Advanced Electronics Company)
Albilad Bank
Sabic
Zain Telecommunication Company
MBC Group
Alfanar
ABB
Thales
SABB-Saudi British Bank
Aramco Products Trading Company
Alsalam Aircraft Company
Royal Commission for Jubail and Yanbu
Siemens
Aljomaih Automotive
General Electric (GE)
Schneider Electric
Ernst & Young
KPMG
Riyadh Development Commission
Sterling Wilson Middle East Electromechanical

Life at Campus
Campus life at Alfaisal University helps students of
all different backgrounds meet and learn together,
but it also creates opportunities for students to
participate in student organizations, take part in
numerous on – going events, and attend beneficial
lectures that enhance leadership skills.

Clubs & Associations
The Events & Activities Department
with over than 50+ student-run clubs and
associations on campus, students are presented
with a wide array of academic, cultural and social
organizations to join.

التدريب التعاوني
شركة اإللكترونيات المتقدمة
بنك البالد
سابك
زين
مجموعة ام بي سي
الفنار
شركة آي بي بي
شركة ثاليس
البنك السعودي البريطاني
شركة أرامكو للخدمات
شركة السالم للطائرات
الهيئة الملكية للجبيل وينبع
سيمنس
الجميح للسيارات
جينيرال اليكتريك
شنايدر
ارنست آند يونغ
كي بي ام جي
الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض
ستيرلينغ ويلسون الشرق األوسط الكهروميكانيكية

داخل حرم الجامعة
تساعد األنشطة الطالبية بجامعة الفيصل الطلبة من مختلف
.الخلفيات الثقافية على التعرف والتعلم من بعضهم البعض
كما أنها تخلق فرص المشاركة عبر الروابط واألندية الطالبية
 وحضور ورش،في العديد من الفعاليات داخل وخارج الجامعة
العمل والمحاضرات القيمة والتي تعزز مهارات القيادة والعمل
.الجماعي لدى الطالب والطالبات

األندية واللجان الطالبية
إدارة الفعاليات واألنشطة

توفير مجموعة كبيرة من المنظمات األكاديمية والثقافية
 نادي ولجنة طالبية في+50 واإلجتماعية مع وجود أكثر من
.حرم الجامعة يمكن أن ينضم لها الطالب

Student Achievements
Lecture topic “Management Innovation and the
Economy of Tourism and Culture''
By HRH Prince Sultan Bin Salman Bin Abdulaziz AlSaud
President & Chairman of the Board of the Saudi
Commission for Tourism and National Heritage
Lecture topic “Tips for Future Leaders”.
By HH Prince Mansour Bin Saad Al Saud
Assistant Secretary General at King Faisal
Foundation (KFF).

Lecture topic ”Student Guide for Professional
Success”.
By Dr. Badr Al-Badr,
The Chief Executive Officer of Dur Hospitality
Alfaisal University College of Business Advisory
Board Member

محاظرة بعنوان ” إدارة االبتكار واقتصاد السياحة
“ والثقافة
ألقاها صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن سلمان بن
عبدالعزيز آل سعود
رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني

”محاظرة بعنوان “نصائح لقادة المستقبل
ألقاها صاحب السمو األمير منصور بن سعد آل سعود
االمين العام المساعد لمؤسسة الملك فيصل الخيرية

”محاظرة بعنوان “دليل الطالب للنجاح المهني
 بدر البدر.ألقاها د
الرئيس التنفيذي لشركة دور للضيافة
عضو في المجلس اإلستشاري لكلية إدارة األعمال في
جامعة الفيصل

Life at

Campus

Student Fund
Support Initiatives
HRH Prince Bader Bin Abdulmohsen
Bin Abdulaziz Al-Saud Poetry Night
In recognition of Alfaisal University and its
vision, HRH Prince Bader Bin Abdulmohsen
was generous enough to contribute his time,
artistry and beautiful poetry with the aim of
supporting the University’s student fund. On
February 17, 2017, Alfaisal University witnessed
a major successful exposure of Albader Poetry
Night resulting in a full house at Princess Haya
bint Turki auditorium with a massive media
coverage by our media partner Rotana.

مبادرات دعم صندوق
الطالب

األمسية الشعرية لصاحب السمو الملكي
األمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز
آل سعود
إيماناً برسالة و رؤية جامعة الفيصل ساهم صاحب
السمو الملكي األمير بدر بن عبدالمحسن ببادرة سخية
من خالل التبرع بوقته وفنه وشعره الجميل بهدف

 فبراير17دعم صندوق الطالب بالجامعة وذلك في يوم
 شهدت األمسية الشعرية نجاحاً كبيراً بحضور، 2017لعام

عدد كبير من محبي البدر ورواده في قاعة األميرة هيا

بنت تركي مع تغطية إعالمية ضخمة من قبل شريكنا
.اإلعالمي روتانا

The night also included accompanying events
such as the Albader Art Exhibition hosted at the
university campus ground floor. A showcase of
HRH Prince Bader’s marvelous paintings and
more than 100 paintings by public artists and
graphic arts celebrating Albader long legacy of
art and poetry.

كما شملت األمسية أيضا مجموعة من الفعاليات

Believing in its vision and mission and in order
to support the students in their scientific
and practical careers and to provide the best
opportunities for participation in production
and innovation the university has allocated
a space for a show and tell activity of Alfaisal
University students’ clubs and achievements
which was an important step to highlight this
significant case through a full exposure of the
students’ talents in different fields.

وإليمان وحرص الجامعة على تطبيق رسالتها ورؤيتها

Glimpse of the Audience

المصاحبة مثل معرض لوحات البدر الذي تمت استضافته
 حيث ُعرضت فيه.في الطابق األرضي من حرم الجامعة
مجموعة من رسومات سمو األمير بدر الرائعة وأكثر من

 لوحة لفنانين مشاركين وفنون تصويرية تحتفل بتراث100

صاحب السمو األمير الشاعر مهندس الكلمة بدر بن

.عبدالمحسن في الفن والشعر

في دعم الطالب في مسيرتهم العلمية والعملية
وتوفير أفضل الفرص للمشاركة في اإلنتاج واالبتكار

ودعم االختراع فقد ُخصصت مساحة عرض للنوادي

الطالبية واإلنجازات الطالبية بجامعة الفيصل وذلك
لتسليط الضوء على هدف األمسية األساسي وهو

دعم الطالب وضمان زيادة واستمرار الدعم من خالل

إبراز نشاطات ونجاحات طالب جامعة الفيصل وتميزهم

.الدائم في جميع المجاالت

لمحة من حضور األمسية الشعرية

HRH Prince Bader bin Abdul
Mohsen during his tour of the
exhibition with his guests

صاحب السمو الملكي األمير الشاعر بدر
بن عبدالمحسن خالل جولته في المعرض
مع ضيوفه

مزايا الرعاية لصندوق دعم الطالب

Student Fund Sponsorship Privileges

الذهبي

البالتين







وضع إسم الداعم بلوحة
الداعمين في مكان مميز









وضع إسم أو شعار الداعم
)في مجلة الجامعة (أكاديميا
يتم توزيعها لجهات محلية
ًودوليا

Display of donor’s name or logo
in all marketing collaterals









Acknowledgement of the
donor’s name or logo on Alfaisal
electronic display screens within
the campus

وضع إسم أو شعار الداعم
في كل المصادر التسويقية
في الجامعة









Display of donor’s name or logo
on the student fund online page

وضع إسم أو شعار الداعم
ضمن شاشات العرض
اإللكتروني داخل حرم الجامعة



Magazine, newspaper and media
appreciation for the donor’s
contribution




وضع إسم أو شعار الداعم
في الموقع اإلكتروني في
) صفحة (صندوق دعم الطالب

privileges

Platinum

Glod

Display of donor’s name on the
donor’s acknowledgment wall



The donor’s name or logo will
be printed in Alfaisal university
magazine (Academia). Copies
will be distributed locally and
internationally



Souvenir photos with the
university president will be
showed at the university website
and all social media accounts



A special invitation to the annual
gala dinner under the patronage
of HRH Prince Khaled Alfaisal,
Chairman of Alfaisal University
Board of Trustees for donors’
honoring



An invitation to all Alfaisal
University events & activities





Present the donor with Alfaisal
University appreciation plaque





Sponsor’s name and amount of
sponsorship will be added to
the annual reports and shared
with Alfaisal University board of
trustees





Silver



الفضي














شكر للداعم في الصحف
والمجالت والظهور االعالمي







صور تذكارية مع رئيس
الجامعة وعرضها في الصحف
والمجالت السنوية





دعوة رسمية في حفل
التكريم السنوي لتكريم
الداعمين تحت رعاية صاحب
السمو الملكي االمير خالد
الفيصل رئيس مجلس أمناء
.الجامعة





منح الداعم دعوة خاصة لحضور
الفعاليات وأنشطة الجامعة







تقديم درع ثناء وشكر للداعم







تقديم تقارير سنويه أل عضاء
مجلس االمناء بإسم الداعم
ومبلغ الدعم

500.000
لاير
سعودي

1000.000
لاير سعودي











SAR
1000.000

SAR
500.000

SAR
300.000

المميزات

300.000
لاير
سعودي

