
As you complete your undergraduate study, it’s time to explore opportunities to pursue graduate 
studies. King Abdulla Abdullah University of Science and Technology (KAUST) offers talented stu-
dents as you the opportunity to become part of KAUST cutting-edge academia. Focusing exclu-
sively on high-impact graduate-level education and research, KAUST develops scientific and tech-
nological leaders and transforms the lives of individuals through academic and personal growth. 
KAUST graduates address the regional and global challenges.  

KAUST offers M.S. and Ph.D. degrees in Bioscience, Environmental Science and Engineering, Ma-
rine Science, Applied Mathematics and Computational Science, Computer Science, Electrical Engi-
neering, Chemical and Biological Engineering, Chemical Sciences, Earth Science and Engineering, 
Materials Science and Engineering, and Mechanical Engineering (all in English). 

Master’s and Ph.D. students receive generous benefits, permitting them to focus on their studies 
and research while living in a family-friendly, multicultural community. Benefits include: 

 Working with a strong and robust network of top faculty, scientists and researchers. 

 Access to state-of-the art research facilities. 

 Research in an interdisciplinary environment. 

 Collaborative work with our global network of top-tier academic institutions and industrial 
partners. 

 A generous fellowship which covers tuition, monthly living allowance, as well as support for 
relocation and housing , healthcare, and medical and dental insurance. 

 A multicultural community with access to numerous services and world-class amenities. 

 

To pursue your graduate study at KAUST, you must meet complete of a bachelor's degree in a 
relevant field of study, such as engineering or mathematics or the physical, chemical, and biologi-
cal sciences. Strong candidates will have a minimum GPA of 3.5 out of 4 are encouraged to apply. 
Candidates with a GPA of 3.0 - 3.5 will also be considered for admission. 

 

Admission to KAUST is competitive. We encourage you to start your application now by following 
the link below: http://www.kaust.edu.sa/admissions/ 

 
Should you need our assistance, please contact us at +966-12-8083463 or email  
si-admissions@kaust.edu.sa. If you would like to be contacted by KAUST to learn more about 
unique opportunities for Saudi students, please complete the Expression of Interest Form.  
 

With our best wishes, 

 
 

Saudi Graduate Recruitments 

Saudi Initiatives   

King Abdullah University of Science and Technology 

مععععععععععععع  
 اقتراب نهاية السنوات الجامعية، وعند الوصول إلى المحطة األخيرة قبل التخرج، يصبح التخطيط لما بعد ذلك من بدء مرحلة جديدة،

في هذا المنعطف األهم في الحياة المهنيعة لعلعطعالعب،  .وما يصاحبها من قرارات صعبة ومعقدة، هو أهم ما يشغل الطالب الجامعي الجاد
 تتيح

جامعة الملك عبدهللا للعلوم والتقنية فرصة ذهبية فريدة امام المتميزين من حملة درجة البكالوريوس و الماجستير في المجاالت العععلعمعيعة 
 والهندسية

 المختلفة للحصول على منحة مرموقة إلتمام دراساتهم العليا والحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه بما يحقق لهم وللوطن الغالي

 وها هي جامعة الملك عبدهللا للعلوم والتقنية تدعوكم لزيارة موقعها اإللكتروني للتعرف على حجم الفرص الهائلة التي .الرفعة والتقدم

 :تقدمها لكم، والتي تشمل

   االنضمام إلى مجتم  دولي من العلماء وأعضاء هيئة التدريس رفيعي المستوى من ذوي الجهود الموثقة في خدمة العلوم البحثيعة

 .المتقدمة 

   الدراسة واالشتغال بالبحث العلمي في بيئة متطورة ذات تخصصات علمية متعددة بينية ومتكاملة. 

  الحصول على منحة دراسية تشمل راتباً شهرياً م  دعم مصاريف الدارسة والسكن والرعاية الصحية. 

  االنفراد بفرص تدريبية ووظيفية متميزة وحصرية لطلبة وخريجي الجامعة. 

   العمل في مختبرات ومراكز الجامعة البحثية المتطورة والمؤسسة بأرف  اإلمكانيات والعمعععايعيعر العدولعيعة معن أجعل دععم أبعحعاث

 .أعضاء هيئة التدريس والعلماء وطلبة الدراسات العليا

    االستفادة من شراكات الجامعة م  المؤسسات العلمية والبحثيعة العرائعدة فعي أمعريعكعا الشعمعالعيعة وأوروبعا واسعيعا وأفعريعقعيعا ومع

 .المؤسسات الصناعية العالمية والمحلية، وذلك في الدراسة والبحث العلمي 

   تجربة الحياة والمعيشة في مجتم  دولي متعدد الثقافات تتوفر فيه الخدمات والمدارس والمساجد والمرافعق العمعتعمعيعزة العمعنعاسعبعة

 .لألفراد واألسر

علما بأنه يمكن التقدم لإللتحاق بالجامعة بعد اإلنتهاء من درجة البكالوريوس أو أثناء المراالر  
 .األخياة منها

وإذ تمنح جامعة الملك عبد هللا للعلوم والتقنية درجتي الماجستير والدكتوراه في العريعاضعيعات العتعطعبعيعقعيعة ًوالعععلعوم اًلعحعاسعوبعيعة، ًععلعوم 

العلوم والهندسة البيئية، العلوم البحرية، ًهندسعة ًوععلعوم ،اًلحاسوب، العلوم الكيميائية ،ً الهندسة الكيميائية والبيولوجية، اًلعلوم اًلبيولوجيه 

األرض، هندسة ًوعلوم المواد، الهندسة الكهربائية، والهندسة الميكانيكية ؛ فإنه يسرنا أن نعدععوكعم التعخعاذ العقعرار الصعائعب بعععون هللا 

 لمستقبل واعد مشرق والشروع في تقديم طلب قبول في الجامعة من خالل هذا الرابط:

http://www.kaust.edu.sa/admissions/  

أو االتصعال  admissions@kaust.edu.sa-si  :ألي معلومات إضافية، يرجى التواصل معنا على عنوان البريداإللكترونعي العتعالعي

 8083463-12-966+على الهاتف 

وإذا رغبتم بأن يقوم أحد موظفي الجامعة باالتصال بكم إلطالعكم على العمعنعح والعمعكعافعيت العفعريعدة والعخعاصعة بعالعطعلعبعة السعععوديعيعن  

نتطل  بأن تكونوا جزءا من مجتمعنا العلمي مساهمين بعون هللا فعي كعل  الرابط المتميزين، الرجاء إكمال نموذج التسجيل من خالل هذا

 .ما فيه النهضة بالفرد والمجتم  في وطننا الغالي

 .م  أخلص التمنيات بالمزيد من التفوق والنجاح 

 استقطاب الطلبة السعوديين

 المبادرات السعودية

 جامعة الملك عبدهللا للعلوم والتقنية

Invitation to Apply to King Abdullah University of Science and Technology دعوة لاللتحاق بجامعة الملك عبدهللا للعلوم والتقنية 
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