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ΘΕΜΑ: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΗΣ ΣΑΟΥΔΙΚΗΣ ΑΡΑΒΙΑΣ
Η Βασιλική Πρεσβεία της Σαουδικής Αραβίας στην Αθήνα
ανακοίνωσε τη
χορήγηση
10 υποτροφιών
σε Έλληνες για σπουδές σε Σαουδαραβικά
πανεπιστήμια. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες
αποκλειστικά από τις συνημμένες σελίδες και από τους αναφερόμενους σ’ αυτές
συνδέσμους των πανεπιστημίων.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΥΗ ΖΗΓΡΑ
Συν:2 σελίδες
Εσωτερική Διανομή
1.Δ.Ε.Σ.
2.Δ/νση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας

Bασικές προϋποθέσεις για χορήγηση υποτροφιών στους μη Σαουδάραβες στα
Πανεπιστήμια της Σαουδικής Αραβίας:
1. Ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις για χορήγηση υποτροφιών στους Σαουδάραβες
που φοιτούν στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
2. Όσον αφορά στους ξένους φοιτητές, πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα εξής:
Α. Η ηλικία τους να μην είναι μικρότερη των δεκαεπτά (17) ετών και να μην
ξεπερνάει τα εικοσιπέντε (25) έτη για τους φοιτητές σε πανεπιστήμια και στο
κέντρο εκμάθησης της Αραβικής γλώσσας ή σε παρόμοια κέντρα, και τα τριάντα
(30) έτη για μεταπτυχιακό δίπλωμα (Master) και τα τριάντα πέντε (35) έτη για το
διδακτορικό. Το συμβούλιο του κάθε εκπαιδευτικού ιδρύματος έχει τη
διακριτική ευχέρεια να κάνει εξαίρεση στο όριο ηλικίας.
Β. Να υπάρχει έγκριση από την κυβέρνηση της χώρας του φοιτητή για τη
φοίτησή του σε σαουδαραβικά πανεπιστήμια. Αυτό ισχύει για τις χώρες που
απαιτούν το ίδιο για τους Σαουδάραβες φοιτητές στις χώρες αυτές.
Γ. Ο φοιτητής δεν θα πρέπει να έχει λάβει στο παρελθόν άλλη υποτροφία
από εκπαιδευτικά ιδρύματα της Σαουδικής Αραβίας.
Δ. Να είναι επικυρωμένα τα πιστοποιητικά και τα διάφορα έγγραφα που
απαιτούνται, από τις αρμόδιες αρχές που υποδεικνύονται από τα εκπαιδευτικά
ιδρύματα.
Ε. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.
Στ. Ο ενδιαφερόμενος να μην έχει αποβληθεί στο παρελθόν από
σαουδαραβικό εκπαιδευτικό ίδρυμα.
Η. Οι φοιτήτριες πρέπει να συνοδεύονται από MUHRIM που είτε να είναι
υπότροφος, είτε να διαμένει νόμιμα στη Σαουδική Αραβία είτε να έχει γίνει
δεκτός από εργοδότη Σαουδάραβα που έχει ανάγκη των υπηρεσιών του.
Θ. Να περάσει από ιατρικές εξετάσεις που καθορίζονται από τους
κανονισμούς.
Ι. Είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε εκπαιδευτικού ιδρύματος να
απαιτήσει συστατική επιστολή από όργανα ή οργανισμούς ή προσωπικότητες,
που ορίζονται από το ίδιο το ίδρυμα.
3. Τα προνόμια των υποτροφιών:
α. Υγειονομική περίθαλψη για τον ίδιο και τα μέλη της οικογένειάς
του (στην περίπτωση που μένουν μαζί του)
β. Πληρωμή δύο (2) μηνιαίων δόσεων πριν την επίσημη έναρξη της
υποτροφίας για τα έξοδα της προετοιμασίας.
γ. Πληρωμή τριών (3) μηνιαίων δόσεων επιπλέον μετά τη λήξη της
υποτροφίας για τα έξοδα της αποφοίτησης και της μεταφοράς
βιβλίων.
δ. Όλα τα προνόμια που απολαμβάνουν οι συμφοιτητές του στο
εκπαιδευτικό ίδρυμα.
ε. Εξασφάλιση γευμάτων σε μειωμένες τιμές.

στ. Εξασφάλιση της κατάλληλης στέγασης και της επιστημονικής,
κοινωνικής, μορφωτικής κι εκπαιδευτικής φροντίδας.
ζ. Παροχή εισιτηρίων που προβλέπονται στους κανονισμούς
λειτουργία του εκπαιδευτικού ιδρύματος.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες των
πανεπιστημίων που είναι οι εξής:
1

http://uqu.edu.sa

2

http://www.iu.edu.sa

3

http://www.imamu.edu.sa

4

http://ksu.edu.sa

5

http://www.kau.edu.sa

6

http://www.kfupm.edu.sa

7

http://www.kfu.edu.sa

8

http://portal.kku.edu.sa

9

http://www.qu.edu.sa

10

http://www.taibahu.edu.sa

11

http://www.tu.edu.sa

12

http://www.uoh.edu.sa

13

http://www.jazanu.edu.sa

14

http://www.ju.edu.sa

15

http://portal.bu.edu.sa

16

http://www.ut.edu.sa

17

http://www.nu.edu.sa

18

http://www.nbu.sa

19

http://www.pnu.edu.sa

20

http://ud.edu.sa

21

http://ku.edu.sa

22

http://su.edu.sa

23

http://mu.edu.sa

