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The Royal Embassy of Saudi Arabia presents its compliments to the Ministry
of Foreign Affairs of the Hellenic Republic, and has the honor to inform the
esteemed Ministry that the Government of Saudi Arabia offers scholarships every

year to outstanding students from various countries in the world. This comes in line
with the growing attention and support given by the kingdom to the dissemination
of knowledge and scientiﬁc research, as part of its multiple contributions to scientiﬁc
and cultural communication world widely, in foster of the advancement of human
civilization. For more information kindly visit the official website for the
scholarships: https://scholarship.moe.gov.sa
In this context, the Government of Saudi Arabia has allocated 27 scholarships

for Greek Citizens to study in Saudi Arabia, fully funded by the Saudi Govemment.
The studies will be in all Majors except Medical. The application for the scholarship

can be submitted throughout the above-mentioned website.
The Royal Embassy will appreciate if the esteemed Ministry may announce
or advertise the aforementioned scholarship program via its website, and to inform
the relevant authorities in Greece.

The Royal Embassy of Saudi Arabia avails itself of this opportunity to renew
to the Ministry of Foreign Affairs of the Hellenic Republic the assurance of its
highest consideration.

Athens, December 1,2021.

Anastasia Tselika
21.12.2021 14:09
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ΘΕΜΑ: Υποτροφίες για έλληνες πολίτες για σπουδές στη Σαουδική Αραβία.

Διά του παρόντος ανακοινώνεται πρόγραµμα υποτροφιών της κυβέρνησης της Σαουδικής
Αραβίας.
Παρέχονται 27 πλήρεις υποτροφίες για Έλληνες πολίτες που επιθυµούν να σπουδάσουν στη χώρα.
Οι υποτροφίες αφορούν σε όλα τα αντικείµενα σπουδών, εκτός της ιατρικής, και δίνονται στο
πλαίσιο του προγράμµατος υποτροφιών της χώρας για μαθητές µε εξαιρετικές επιδόσεις ανά τον
κόσμο.
Περισσότερες πληροφορίες για το εν λόγω πρόγραµμα είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο
s: scholarshi .moe. ov.s , µέσω του οποίου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν
αίτηση.
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