
جامعة الملك عبد العزيز تعلن عن فتح باب القبول 
لمنح الدراسات العليا للمتقدمين من خارج المملكة

للعام 2012/2011م

تعلن عمادة الدرا�سات العليا بجامعة امللك عبد العزيز بجدة للراغبني يف ا�ستكمال درا�ستهم العليا من غري ال�سعوديني من خارج اململكة العربية 
ال�سعودية ، عن فتح باب القبول لربامج الدرا�سات العليا ) الدكتوراه واملاج�ستري (، للعام اجلامعي )2012/2011م ( وذلك  وفق التايل :

وطموحاتهم  اآم��ال��ه��م  حت��ق��ي��ق  يف  وال��ن��ج��اح  ب��ال��ت��وف��ي��ق  امل��ت��ق��دم��ني  جل��م��ي��ع  مت��ن��ي��ات��ن��ا  م���ع  

التخصصات المتاحة لدرجة الدكتوراه 
كلية العلوم

علوم الأحياء ،  الكيمياء ،  الكيمياء احليوية.

كلية الهند�سة )طالب فقط(
الهند�سة املدنية.

كلية علوم الأر�ض )طالب فقط(
اجليولوجيا الهند�سية والبيئة، جيولوجيا املياه، جيولوجيا البرتول والرت�سبات، الرثوة 

املعدنية وال�سخور، اجليولوجيا البنائية وال�ست�سعار عن ُبعد، اجليوفيزياء.

كلية الأر�ساد والبيئة وزراعة املناطق اجلافة )طالب فقط(
زراعة املناطق اجلافة، العلوم البيئية.

التخصصات المتاحة لدرجة الماجستير
كلية العلوم

علوم   ، احليوية  الكيمياء  الإح�ساء،  الفيزياء،  الريا�سيات،   الأحياء،  علوم  الكيمياء، 
الفلك والف�ساء.

كلية الهند�سة )طالب فقط(
احلرارية  الهند�سة  امليكانيكية،  النظم  وت�سميم  الإنتاج  هند�سة  املدنية،  الهند�سة 
وتقنية حتلية املياه، الهند�سة ال�سناعية، هند�سة كهربائية وهند�سة حا�سبات، الهند�سة 

الكيميائية وهند�سة املواد، الهند�سة النووية، هند�سة الطريان، هند�سة التعدين.

كلية علوم الأر�ض )طالب فقط(
 الرثوة املعدنية وال�سخور، اجليولوجيا الهند�سية والبيئية، جيولوجيا املياه، جيولوجيا 

البرتول والرت�سبات، اجليولوجيا البنائية وال�ست�سعار عن ُبعد، اجليوفيزياء.

كلية الأر�ساد والبيئة وزراعة املناطق اجلافة )طالب فقط(
الأر�ساد، زراعة املناطق اجلافة، العلوم البيئية، علوم واإدارة موارد املياه.

كلية علوم البحار )طالب فقط(
الأحياء البحرية، الفيزياء البحرية، الكيمياء البحرية، اجليولوجيا البحرية.

كلية ت�ساميم البيئة )طالب فقط(
التخطيط احل�سري والإقليمي، العمارة.

كلية احلا�سبات وتقنية املعلومات
علوم احلا�سبات.

اأق�سام القت�ساد املنزيل )طالبات فقط(
الفنون الإ�سالمية، املالب�س والن�سيج، درا�سات الطفولة، الإ�سكان واإدارة املنزل، الغذاء 

والتغذية، القت�ساد املنزيل الرتبوي.

شروط القبول
لدرجة  للمتقدم  �سنة   ) و)35. 1  ، �سنة   )30( عن  املاج�ستري  لدرجة  املتقدم  عمر  يزيد  األ 

الدكتوراه .
اأن يحمل املتقدم موؤهاًل معرتفًا به يف بلده ، ول يقل معدل هذا املوؤهل عن جيد جدًا اإذا  2 .

كانت الدرجة متنح بتقدير.
احل�سول على اإحدى الدرجات التالية يف اختبارات اللغة الجنليزية: 3 .

الدرجة املطلوبةنوع الختبار
)PBT(  500توفل
)CBT(  173توفل
)IBT(  61توفل

)IELTS( 5 اآيلت�س

اأن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك ولئقا طبيًا. 4 .
اأن يقدم تزكيتني علميتني من اأ�ساتذة �سبق لهم تدري�سه.  5 .

األ يكون مف�سوًل من اإحدى املوؤ�س�سات التعليمية يف اململكة. 6 .
اأن  تكون امل�ستندات املطلوبة م�سدقة  من �سفارات اململكة يف بلد املتقدم. 7 .

مزايا المنحة
ريال  و)3400. 1  املاج�ستري،  لطالب  �سعودي(  ريال   2900( قدرها  �سهرية  مكافاأة  �سرف 

�سعودي( لطالب الدكتوراه.
�سرف بدل جتهيز عند قدوم طالب املنحة )1800. 2 ريال( .

الرعاية ال�سحية للطالب. 3 .
توفري ال�سكن والرعاية العلمية والجتماعية، والثقافية، والتدريبية املنا�سبة. 4 .

تاأمني وجبات غذائية خمف�سة. 5 .
لطالب  ري��ال(  و)4000. 6  املاج�ستري،  لطالب  )3000ري����ال(  مقدارها  مقطوعة  مكافاأة 

الدكتوراه بدل طباعة الر�سالة العلمية.
مكافاأة بدل تخرج ل�سحن الكتب )2700. 7 ريال(.
�سرف تذاكر �سفر )ذهابًا واإيابًا( لبلده �سنويًا. 8 .

المستندات المطلوبة
ال�سرية الذاتية للمتقدم . 1 .

( للتخ�س�س املراد اللتحاق به. 2 .Statment of Propose( الغر�س من الدرا�سة
�سورة من وثيقة التخرج )م�سدقة من ال�سفارة ال�سعودية(. 3 .

�سورة من ك�سف الدرجات )م�سدقة من ال�سفارة ال�سعودية(. 4 .
تو�سيتان علميتان من اأ�ساتذة �سبق لهم تدري�سه. 5 .

�سورة من جواز ال�سفر �ساري املفعول. 6 .

مهام وواجبات طالب المنحة.
منا�سبة  وفنية  اأكادميية  باأعمال  يقوم  العليا  الدرا�سات  الطالب بربنامج  التحاق  اإىل  بالإ�سافة 

لتخ�س�سه على األ يوؤثر ذلك على حت�سيله العلمي وعلى اجلودة التعليمية باجلامعة.

آلية التقديم
للتقدمي لربامج الدرا�سات العليا يتم الدخول ملوقع منح الدرا�سات العليا بجامعة امللك عبد العزيز وقراءة التعليمات وال�سروط 
�سروط  فيهم  املطلوبة ملن حتقق  امل�ستندات  واإرف��اق  الإلكرتوين  القبول  تعبئة منوذج  البدء يف  ثم  ومن  للقبول  املتاحة  للربامج 

القبول، وذلك خالل الفرتة املحددة للقبول والتي تبداأ من )2011/2/1م ( وحتى ) 2011/4/8م (. 

ملزيد من ال�ستف�سارات :
) )ISU - DGS( د. اأحمد حامد )وحدة الطالب من خارج اململكة

هاتف: 6951265 )2( 966+  -  6951195 )2( 966+  حتويلة 204 - فاك�ض: 6951281 )2( 966+
E-mail:  dgs.scholarships@kau.edu.sa  -  Web site : http://dgsscholarship.kau.edu.sa



King Abdulaziz University (KAU) Announces
the Graduate Studies Scholarship Admission for applicants 
from outside Saudi Arabia for the academic year 2011/2012

Deanship of  Graduate Studies at King Abdulaziz University, at Saudi Arabia, Jeddah, announces 
graduate programs admission for master and Ph.D degrees for non-Saudis from outside the 
country for the year 2011/2012, and that is according to the following;

Disciplines available for Ph.D
Faculty of  Science

Biology, Chemistry, Biochemistry.

Faculty of  Engineering (Males Only)
Civil engineering.

Faculty of  Earth Science (Males Only)
Engineering and Environmental Geology, Hydrogeology, 
Petroleum and Sedimentology, Mineral Resources and Rocks, 
Structural Geology and Remote Sensing, Geophysics.

Faculty of  Meteorology, Environment and Arid Land 
Agriculture (Male Only)

Arid land Agriculture, Environmental Science.

Disciplines available  for master degree
Faculty of  Science

Chemistry, Biology, Mathematics, Physics, Statistics, 
Biochemistry, Astronomy and Space.

Faculty of  Engineering (Males Only)
Civil Engineering, Production Engineering and Mechanical 
systems Designing, Thermal Engineering and Desalination 
Technology, Industrial Engineering, Electrical and Computer 
Engineering, Chemical and Material Engineering, Nuclear 
Engineering, Aeronautic Engineering, Mining Engineering.

Faculty of  Earth Sciences (Male Only)
  Mineral and Rocks, Engineering and Environmental 
Geology, Hydrogeology, Petroleum and Sedimentology, 
Structural and Remote Sensing Geology, Geophysics. 

Faculty of  Meteorology, Environment and Arid Land 
Agriculture (Male Only)

Meteorology, Arid land Agriculture, Environmental Sciences, 
Water Resources Sciences and Management. 

Faculty of  Marine Science (Males Only)
Marine Biology, Marine Physics, Marine Chemistry, Marine 
Geology.

Faculty of  Environmental Design (Males Only)
Urban and Regional Planning, Architecture.

Faculty of  Computing & Information Technology
Computer Science.

Departments of  Home Economics (Females Only)
 Islamic Arts, Clothing and Textiles, Childhood Studies, 
Housing and House Management,  Food and Nutrition, 
Educational and Home Economics. 

Admission requirements
Age does not exceed )30( years for master degree applicant 1. 
and )35( years for Ph.D applicant. 
An approved official academic qualification of  grade not 2. 
less than «Very Good», if  the degree offered in grades in the 
applicant home country. 
One of  the following Score in English language exams:3. 

Exam type Required score
TOEFL )PBT( 500
TOEFL )CBT(  173
TOEFL )IBT( 61

IELTS 5
Good conductance and medical Condition.4. 
Two letters of  recommendations from previous instructors.5. 
Applicant should not be dismissed from one of  the educational 6. 
institutions in the Kingdom.
Certificates should be certified from the Saudi embassy in 7. 
applicant’s country. 

Scholarship privileges
A monthly gratuing of  )2900 SR( for master students and 1. 
)3400 SR( for Ph.D students. 
An accommodation allowance )1800 SR( when scholarship 2. 
student arrives to Jeddah.
Health care will be provided for the student. 3. 
Providing of  housing and suitable scientific, social, cultural 4. 
and training care.
Procurement of   discounted meals.5. 
Not continual award of  )3000 SR( for master students, and 6. 
)4000 SR( for Ph.D students as allowance of  word-processing 
of   thesis. 
Graduation award for books cargo )2700SR(.7. 
Two way tickets to the student annually.8. 

   Required documents
Curriculum vitae for the applicant.1. 
Statment of  purpose for the specialization to be enrolled.2. 
A copy of  graduation certificate (certified from Saudi 3. 
Embassy(.
A copy of  transcript (certified from Saudi Embassy).4. 
Two scientific recommendations from previous instructors.5. 
A copy of  valid passport. 6. 

Tasks and duties of scholarship student
In addition to joining graduate study programs, scholarship 
student should carry out suitable academic and technical work 
for his specialization, so that this will not affect his academic 
performance and education quality of  KAU.

To Apply for admission
Application for graduate studies program takes place by accessing our website )KAU Graduates Studies 
Scholarships(, and reading the regulations and admission conditions for the available programs . Then, 
applicant starts filling the electronic application and attaching the required documents for those who fulfill the 
admission conditions within the admission period between )1/2/2011 to 8/4/2011(.

Contact and inquiry:
Dr. Ahmed Hamed  (International Students Unit )ISU - DGS((  -   E-mail:  dgs.scholarships@kau.edu.sa

Tel. : +966 )2( 6951265, +966 )2( 6951195  Ext. 204   -   Fax : +966 )2( 6951281   -   Web site : http://dgsscholarship.kau.edu.sa


