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ΘΕΜΑ:yιιoτρoφίE~ για έλ/ηνε~ πoλίτE~για σnoυδέ~ στη Σαουδική Αραβία.

Διό του παρόντο, ανα"οινωνεται πρόνραμμα υιιοφοφιων της ΚΥβέρνησηςτης Σ"ΟΥδ,"ής
ΑΡαβi"ς.
π"ρ"χονται27 πλήρ,,~ ΥπστρσΦ,εςγι" "[λλ~νεςπολίτες που επιθυμoιJν να ""oyM""yv στη χώρα.
Οι υποτροφίες αφoΡ0ιJν σε 6λα τα αντικείμενα ""σΥδών, ε"τός της ιατρι"ης, "αι δινονται στο
Μα,οιο του προγράμματος Υιιοτροφιών της xώρ"~ για μ"θητέζ με εξαιρεtιKές εlιιδ6σεις ανά τον
"όσμο,

Περισσότερες Μηροφορίε, για το εν λόγω τφόγΡαμμα είναι διαθΕσιμε, στον ιστότοπο
h!tJ!s:U,ςholar,hip.moe.gQ\I.sJ , μέσω του οποΙου μπορούν ΟΙ ενδ,,,Φερόμενοι να υΠοβάλλουν
αίτηση.

Η ΑΝ. nPOIΣTAMENH ΤΗΣ ι'ιIΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΠΕΝΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΠΟΥ
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The Royal IΞn]bass)' οΙ. Saudi Arabia I,γcscnιs ίιs cornplίnlents 10 thc Ministl')'
of Forcign AI)'airs of the Hcllcnic Rcpub!ic. and has ιπc πσποτ 10 infonn ιπι:
esleemeιJ Ministry that Ιπc Go\:ernment of Saudi ΛΓJbίa oITers scholarships evcry
)'ear 10outstanding sιudenL~ ΙOrl1m\'arious C(]unlries in Ιπι: •••.-orld. This comes in !ine
\\,ίτη 1I]egro,~'ing atIenlion and support given b)' the kingdom Ιο Τπι: disscIllination
otl\πo\\'lcdgc and SCiClJtίfic rcscurch, as part of its multiple cοηtrίbιltίΟ!JS 10scientific
and cu!ιural CO!lliΠUniCarion\~orld "';idely. ίπ fos!er ofthc ad\'ancement ofhuman
Civilil..ation, For more inforlnation kindly visit rhe otlicial \H~bsite for the
schοl<ιrshiΡs: hltpS:((scho!,lrsh ίρ.moe .gov .sa

In this contcx!. the Go\'emment οΓ Saudi Arabia has a!located 27 scholarships
ΓοτGreek ('itizens to sιudy ίπ SauιJi Arabia. 1'011)'funded by the Saudi Govemmen\.
ΤΠΙ:sιudies \vill bc ίπ all Ma;iors cxccpt 1\1edical. ΊΊ1Ι:application for ιlιι: sC!101urship
t:3n hc subInittcd tllΓOUghoHlιhc ,tbo\'e-mentiQncd \vchsire.

ΊΠι: Roya! EΠIbass)' \\'ίΙΙ appr~iate ίΓιπι: estecmed Mίnistl')' tnay ;mnQuncc
οτ :ld\'ertise rhe aforemcnIioncd scholarship progfilm via its \>,'cbsiιc, and 10 ίπΓοπη
thc rclc\'ant aUlllOrities ίπ Greccc.

The Ro}'al Elnbass}' οΓ Saudi Λrabia avails ilscl f oΓιIΊί~ ορι)()τιυηίι)' to renew
ιο Ιπι: t\Iinistl')' ot' t:orcign AΙΤairs ιιΓ ιhc I1cllcnic Ι{Ι'Ριιblίc the a~~ιιrant:e of its
highcst considcration.

Athens, Decenlller 1,2021.





F.νd. Υποτροφίε, για ΟJ.ηvε<; :τολίπ, για ι:rn""M<; στη Σ"ουδική Αραβία,

Θέμα: Fwd:ΥποτροΦίες για έλληνες πολίτες για σπουδές στη Σαουδική Αραβία.
Από; Γραμματεία Πρύτανη ΠΔΜ<:rector@uowm.gr>
Ημερομηνία: 21/12/2021, 2:36 μ.μ.
Προς; protocol@uowm.gr

-- Προωθημένο μήνυμα ----,--
Θέμα:ΥποτροΦίες για έλληνες πολίτες για σπουδές οτη ΣαουδΙκή Αραβία.

Ημερομηνία:Τue. 21 Dcc 202112:26:38 +0000
Από;Δήμητρα ΧωραΦά <:dchorafa@mirιedu.gov.gr>
ΠΡος:rectοr@uοa.gr <:rector@uoa,gQ:, rector@mail.rιtua,gr <:rectοr@maίl,ntυa.&!:Ξ:>- -

boudouvis@ntua.g[ <boudouvis@rιtua.gQ:, rector@auth.gr <rcctor@auth.gQ:,
rector-secretar'(@auth.g[ <rector-secretarγ@auth.gQ:, rector@aueb.gr
<:rector@aueb.gQ:, bouranto@aueb.gr <:bouranto@aueb,gQ:, !.@aua,g, ~aua .B~
rectorate@asfa,gr <:rectorate@asfa.gQ:, rector@parιteion.g[ <rector@panteion .B~
rector@unigig[ <rector@urιipi.gQ:, Ρ['lΙan@υοm.cdu.gr':;:i=!r'l!:an@uοm,edυ,gc,
protoco Ilo@uom.edu.g[sprotocollo@uom.edu,gr>. rector@.!!patras,g[
<rector@upatras.gQ:, rectοrate@υρatraS.gr <rectorate@u[!atras.gQ:,
Ρ..αtanίa@uοί.g[':;:I:!Νtanίa@uοί.gQ:, talban is@uoi.gr <ta Ibanis@υοί .B~
rector@duth,g[ <rector@duth.g,!2, secreta['i@ rector.uoc.g[
<secretar'L@rector.uoc.gc, rector@.ι!gf,g[ <rector@ uoc.g~ kontak@med,uoc.g[
<kontak@med,uoc.gr>, rector@cenIral.tuc.g[ <rector@central.tuc.gQ:,
rectorate@£&gean.g[ <rectorate~gean ,gQ:, pr'l!:an@a<'B~ΙI
s[!r'l!:an@aegean.gQ:, rector@ionio,g[ <rector@ionio.g~ p-r'(tanis@uth,gr
SP_r:.I!tanis@uth.ι:J.Ξ::,zmamur@lι1!:ιgr <zmamur@uth.gc, rector~g[
<rector~gr>, mara@hua.gr <mara@hυa.&!:Ξ:>kmas@u0p.:gr <kmas@uop"'gQ:,
rectorJtc@>!Qp"'g[<rectorate@ uop"gc. ι!!~[!uaS,g! :Ξρrνtanis@puas.gr>,
rector@uniwa.gr <rector@uniwa.gQ:, rector@uowm.gr <rector@uowm,g!2:,.
theodoul@uowm.g[ <theοdοul@uοwm.&!:Ξ:>choffice@ihu,edu,g!
<choffice@ihu.edu,g!?,. rector@hmu,g[ <rector@hmu.gQ:, rector office@hn1u,gr
<rector office@hmu.gQ:, rector office@staff.teicrete,g[
<rector οffice@SΙaff,teίcreΙε>.Β!Ξ:,Ρre,ίdent@asΡete.gr:Ξρresίdent@asΡete.gQ:,
info@aeaa,gr <info@aeaa.g!2, secretacv:@aeath.gr <secreta ry@aeath.g!2,
corιtact@aeavellas,gr <contact@aeavellas.ι:J.Ξ::,gkοn@aeahk,κr::Ξgkοn@aeahk.g!2,
info@aeahk.gr <info@aeaI1k.&Q:,prl'sident~p"g[ :ΞΡ-resίdent@eaΡ':gr>

Κοιν.:Μαρία Δήμου <mdimou2@minedu,gov.g,!2

nαρα.αλΟΙΨΕ δΕίπ: τα EIllouvanI6μEVQ Εγγραφα.

ΜΕ αιίμηση

1από2 21/12/2021. 2:43 μ,μ.
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r,vd: YπoτρoφIε~ γι" έλληνε, ποΜΗ, γι" σπουδέ, στη Σαουδική ΑραβΙα.
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