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KAUST aspires to be a destination for scientific and technological education and 
research. By inspiring discoveries to address global challenges, we strive to serve as a 
beacon of knowledge that bridges people and cultures for the betterment of humanity.

KAUST advances science and technology through distinctive and collaborative research 
integrated with graduate education. We are a catalyst for innovation, economic 
development and social prosperity in Saudi Arabia and the world. We exist for the pursuit 
and advancement of scientific knowledge and its broad dissemination and benevolent 
application.

Our VISION

Our MISSION
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Established in 2009, King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) serves as a 
beacon of knowledge that bridges people and cultures for the betterment of humanity. As a 
global and private university, we are dedicated to advancing science and technology through 
distinctive and collaborative research integrated with graduate education.

Our university is currently educating and training almost 1,450 master’s and doctoral students, 
supported by an academic community of approximately 185  faculty members, 475 postdocs, 
and 400  research staff. With over 120 nationalities working and living at KAUST, our university 
brings together people and ideas from all over the world for lasting impact. Our structure and 
culture of collaboration enable us to look at large-scale issues — such as energy, water, food, 
and the environment — and to address them from a variety of integrated perspectives.  

To achieve this strategic mission, KAUST faculty, students and researchers have access to world-
class laboratories and facilities, enabling them to explore ideas without constraints.

KAUST has twelve large-scale research centers that focus on advanced membranes, catalysis, 
clean combustion, computational bioscience, desert agriculture, extreme computing, Red Sea, 
resilient computing and cybersecurity, solar energy, upstream petroleum engineering, visual 
computing, and water desalination and reuse. In addition, KAUST has four Initiatives in the 
areas of artificial intelligence, circular carbon, climate & livability, and smart health. 

KAUST also has twelve Core Labs, which provide technologically advanced facilities, training, 
and service to KAUST faculty, students, researchers and industrial partners in the areas 
of analytical chemistry, animal resources, bioscience, coastal and marine services, imaging and 
characterization, lab equipment maintenance, nanofabrication, plant growth, prototyping and 
product development, radiation labeling, supercomputing, and visualization. 

About King Abdullah University  
of Science and Technology
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One of the Core Labs is home to the Shaheen supercomputer, ranked among the top 20 most 
powerful supercomputers in the world. Part of KAUST’s mission is to serve as a catalyst for 
knowledge and innovation across industry and academia in Saudi Arabia. The KAUST Research 
& Technology Park hosts the Kingdom’s leading corporations such as Saudi Aramco and SABIC, 
as well as prominent international corporations like the Dow Chemical Company and Boeing. 
An entrepreneurial mindset and culture is fostered among our students, researchers and the 
larger community through a broad variety of classes, events and accelerator programs that 
support early-stage startup teams to explore, test and build their business ideas.

In education, research and innovation, KAUST is making a difference both locally and globally. 
But our most valuable contribution to the Kingdom and the world is our graduates. They are 
our future leaders, scholars, innovators and business owners who will make a lasting impact. 
The young men and women we are celebrating today are the people who will lead and 
contribute to a better tomorrow.
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CONGRATULATIONS CLASS OF 2021 
This is it. This is the moment. Graduation is finally here, and all your hard work has come to 
fruition. Let me be the first to congratulate you on this great achievement.

It has not been easy; the pandemic has thrown more challenges your way in the last few 
years than most graduates’ experience. But your hard work, dedication and drive has brought 
you to this day.

Now is a time to reflect on your journey, and appreciate all the support from the community 
around you – from friends, family, peers and professors to all of the people who have played 
a part to make this moment a reality. We are all behind you as you go out into the world, 
seeking opportunities to fulfil your academic passions and tackle the world’s challenges.

At KAUST, we are proud of you, and as an alumni, you will always be welcome as part of the 
KAUST community. 

You have proven to us you have the vision and ambition needed to be successful in academia. 
We truly believe you will continue to be successful in your career ahead, and wish you all the 
best for this next adventure.

Thank you and congratulations,

Tony Chan
KAUST President
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Commencement Ceremony
Academic Procession

Provost, Lawrence Carin

President, Tony Chan

Distinguished Speaker, His Excellency Khalid A. Al-Falih

Board of Trustees

University Executive Committee

Members of the Senior Leadership Team

Members of Faculty

Doctor of Philosophy Degree Candidates led by Brian Moran, Dean of Graduate Affairs

Master of Science Degree Candidates

Biological and Environmental Science and Engineering led by Samir Hamdan

Computer, Electrical and Mathematical Science and Engineering led by Omar Knio

Physical Science and Engineering led by Ravi Samtaney  

Call to Assembly

National Anthem of the Kingdom of Saudi Arabia

Qur’an Recitation
By Asem I. Al-Alwan

Ph.D. student, Computer and Electrical Engineering

Welcome
Provost, Lawrence Carin
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Inaugural Address
King Abdullah University of Science and Technology President Tony Chan

Class of 2021 Commencement Student Speaker
Antonia Sugar, Ph.D. candidate, Energy Resources and Petroleum Engineering

Distinguished Speaker
His Excellency Khalid A. Al-Falih
Minister of Investment

Commencement Film 
Abdulwahab Felemban, Saudi Arabia, Electrical and Computer Engineering M.Sc.
Adair Gallo Junior, Brazil, Environmental Science and Engineering Ph.D.
Antonia Sugar, Romania, Energy Resources and Petroleum Engineering Ph.D.
Duaa Albalawi, Saudi Arabia, Environmental Science and Engineering M.Sc.
Lina Eyouni, Saudi Arabia, Marine Science Ph.D.  

Conferment of Degrees
Doctoral Hooding Ceremony

Master of Science
Biological and Environmental Science and Engineering Division
Computer, Electrical, and Mathematical Science and Engineering Division
Physical Science and Engineering Division

Closing Remarks
President Tony Chan

Recessional
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Distinguished Speaker 
His Excellency Khalid A. Al-Falih
Minister of Investment

His Excellency Khalid A. Al-Falih has been Minister of Investment of the Kingdom of Saudi Arabia since 25 
February 2020. He previously served as Minister of Energy, Industry and Mineral Resources from May 2016 to 
September 2019, as Minister of Health from April 2015 to May 2016, and as Chairman of the Saudi Arabian 
Oil Company (Saudi Aramco) Board of Directors from April 2015 to September 2019. Prior to his appointment 
as Chairman, HE Al-Falih also held key leadership positions across the company, including President and Chief 
Executive Officer from January 2009 to May 2015.

HE Al-Falih has been consistently recognized for his leadership in spearheading the strategic transformation of 
leading sectors and organizations across Saudi Arabia. His achievements include driving large-scale business 
initiatives and industrial projects, building organizational capacity for the benefit of Saudi citizens through 
economic and social programs, and enhancing the performance and impact of complex organizations. For many 
years, he has taken a particular interest in leveraging business activities to fuel social development and economic 
diversification; fostering strong collaboration between Saudi Arabia’s public, private and academic/research 
sectors; and promoting the importance of the fields of science and digital technology among young people.

HE Al-Falih remains committed to enriching society through the nurturing of entrepreneurship and 
innovation; the creation of a knowledge-based society equipped to meet the challenges of the future; 
the creation of new business and human resource development opportunities; and the protection of the 
environment. His appointment as Minister of Investment is in line with HE Al-Falih’s exceptional achievements 
in advancing private sector growth in the Kingdom, which is a central driver of Vision 2030, Saudi Arabia’s 
ongoing economic diversification plan.

In 2009, HE Al-Falih received the prestigious King Abdulaziz Medal (First Class), which is Saudi Arabia’s highest 
civilian honor for service to the country. HE Al-Falih has received many notable awards and recognitions 
throughout his career. In 2018, the Japanese government awarded him its national decoration, The Order of the 
Rising Sun. In 2016, he was recognized as Energy Intelligence Petroleum Executive of the Year.

HE Al-Falih earned a Bachelor of Science degree in Mechanical Engineering from Texas A&M University in 
1982 and completed his MBA at KFUPM in 1991. In 2009, he received an honorary doctorate from the Korea 
Advanced Institute of Science and Technology.
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Class of 2021 Student Speaker
Dr. Antonia Sugar joined KAUST and the Ali I. Al-Naimi Petroleum Engineering Research Center (ANPERC) 
in 2018, earning her Ph.D. in petroleum engineering within three years.

Antonia completed her Ph.D. with the Energy Resources and Petroleum Engineering Program in the 
Physical Science and Engineering division with Associate Professor Hussein Hoteit. During her time she 
successfully collaborated with Professor Satoshi Habuchi of the Biological and Environmental Science and 
Engineering division on polymer research, studying the most commonly used polymers in the oil industry 
using a bio-inspired molecular approach.

Antonia graduated with honors from her master’s in Reservoir Engineering at Montanuniversität Leoben, in 
Austria, after doing her Bachelor of Science in Petroleum Engineering in Romania. 

While at KAUST, her Ph.D. focused on a chemical method to enhance oil production, titled “Investigation of 
Polymer Flooding for Enhanced Oil Recovery using Fluorescence Microscopy and Microfluidic Devices.” 

To date, she has already presented her work at six international conferences and notably received the 
Young Presenter of Note award from the European Association of Geoscientists and Engineers (EAGE 
award). She has also published several papers and a patent in 2020. 

While completing her Ph.D., Antonia was involved in two Aramco projects related to microfluidics, and in 
2019, did an internship in OMV in Austria. She has been an active member of the petroleum community 
serving as the President of Society of Petroleum Engineers Student Chapter in KAUST. In 2021, she was one 
of the selected 15 finalists to pitch their innovative ideas at the Falling Walls KAUST Lab competition. 

Now that she has earned her doctorate degree, Antonia is excited to expand her knowledge and contribute 
to the future of petroleum engineering. She has received a competitive job offer from Schlumberger and 
will join their team in December. 

As a global citizen, Antonia is interested in multicultural experiences and mentoring other scientists, 
especially young women.
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Commencement Music List 
CHARBEL ROUHANA 

An accomplished performer on oud, Mr. Rouhana earned a B.A. in performance and an M.A. in musicology at the 
Universite ́Saint-Esprit de Kaslik in Kaslik, Lebanon. He authored a three-volume oud method book and teaches oud 
at Kaslik University. In addition to performing around the world, Mr. Rouhana is a highly regarded composer with 
several recordings, including his latest CD, “Doux Zen.” He has participated in festivals in Damascus, Beirut, Cairo, 
Dubai, Thessaloniki, Paris and Prague. He is a faculty member at Simon Shaheen’s Arabic Music Retreat, an intensive 
week-long conference dedicated primarily to the study and performance of classical Arabic music held for the past 
19 years at Mount Holyoke College in the U.S. 

Today’s Music List 

“Basma” (“Doux Zen”) 
“Clin d’oeil” (“HandMade”) 
“Sama’i Bayati” (“Salamat”) 
“Bashraf Ajam Kurd” (“Sourat Trait d’Union”) 
“Salamat” (“Salamat”) 

SIMON SHAHEEN 

Mr. Shaheen is an Arabic music performer on oud and violin and is a composer and educator. He tours worldwide as 
a soloist and with his ensembles, Qantara and the Near Eastern Music Ensemble. His recordings (“The Music of Mo- 
hamed Abdal-Wahhab,” “Turath,” “Taqasim,” “Saltanah,” “Qantara” and “Blue Flame”) have won him an international 
reputation as a leading Arab musician of his generation. A master instructor in performance and theory, Mr. Shaheen 
is a professor at Berklee College of Music in Boston. He also lectures and conducts residencies and workshops at 
universities around the world. He is the artistic and executive director of the annual week-long Arabic Music Retreat, 
an intensive conference dedicated to the study and performance of classical Arabic music. 

Today’s Music List 
“Sama’i Nahawand” (“Turath”) 
“Oud and String Quartet” (“Blue Flame”) 
“Sama’i Kurd” (“Turath”) 
“Theme & Variations” (“Mohamed Abdel Wahab”) 
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Class of 2021 Doctoral Degree Candidates
Biological and Environmental Science and Engineering

Inclusion in this list does not confirm that candidates have met all degree requirements; each candidate must satisfactorily complete all degree requirements 
prior to conferral of degree. Candidate roster is provided by the KAUST Office of the Registrar, October 2021.

NAME NATIONALITY PROGRAM FACULTY ADVISOR

Ahmed Ibrahim Mahas Saudi Arabia Bioscience Magdy M Mahfouz

Dominik Renn Germany Bioscience Magnus Albert Rueping

Hepi Hari Susapto Indonesia Bioscience Charlotte Armgard Hauser

Innem Venkata Anudeep Kumar Reddy India Bioscience Carlo Liberale

Jian You Wang Taiwan Bioscience Salim Al-Babili

Martin Augusto Ibarra Argentina Bioscience Takashi Gojobori

Maryam Tariq Alowaysi Saudi Arabia Bioscience Antonio Adamo

Monika Priyadarshini India Bioscience Christian Froekjaer Jensen

Randa Alhassan Yahya Zarban Saudi Arabia Bioscience Salim Al-Babili

Ruben Martins Da Costa Portugal Bioscience Christian Robert Voolstra

Vladlena Kharchenko Kazakhstan Bioscience Lukasz Jaremko

Vlad-Stefan Raducanu Romania Bioscience Samir Hamdan

Abdullah Hassan Mohammed Alshahri Saudi Arabia Environmental Science and Engineering NorEddine Ghaffour

Adair Gallo Junior Brazil Environmental Science and Engineering Himanshu Mishra

Ainur Sabirova Kazakhstan Environmental Science and Engineering Suzana Pereira Nunes

Chenlin Zhang China Environmental Science and Engineering Peng Wang

Gheorghe Falca Italy Environmental Science and Engineering Suzana Pereira Nunes



KING ABDULLAH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Biological and Environmental Science and Engineering
NAME NATIONALITY PROGRAM FACULTY ADVISOR

Luisa Emilia Javier Fregoso Mexico Environmental Science and Engineering Johannes Simon Vrouwenvelder

Maria Fernanda Nava Ocampo Mexico Environmental Science and Engineering Johannes Simon Vrouwenvelder

Mustakeem Mustakeem India Environmental Science and Engineering NorEddine Ghaffour

Nicolas Augsburger Germany Environmental Science and Engineering Peiying Hong

Carol Nathaly Buitrago Lopez Colombia Marine Science Christian Robert Voolstra

Lina Sameer Eyouni Saudi Arabia Marine Science Burton Harold Jones

Justine Myriam Braguy France Plant Science Salim Al-Babili
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Class of 2021 Doctoral Degree Candidates
Computer, Electrical and Mathematical Science and Engineering

Inclusion in this list does not confirm that candidates have met all degree requirements; each candidate must satisfactorily complete all degree requirements 
prior to conferral of degree. Candidate roster is provided by the KAUST Office of the Registrar, October 2021.

NAME NATIONALITY PROGRAM FACULTY ADVISOR

Luisa Emilia Javier Fregoso Mexico Environmental Science and Engineering Johannes Simon Vrouwenvelder

Maria Fernanda Nava Ocampo Mexico Environmental Science and Engineering Johannes Simon Vrouwenvelder

Mustakeem Mustakeem India Environmental Science and Engineering NorEddine Ghaffour

Nicolas Augsburger Germany Environmental Science and Engineering Peiying Hong

Carol Nathaly Buitrago Lopez Colombia Marine Science Christian Robert Voolstra

Lina Sameer Eyouni Saudi Arabia Marine Science Burton Harold Jones

Justine Myriam Braguy France Plant Science Salim Al-Babili

NAME NATIONALITY PROGRAM FACULTY ADVISOR

Lilia Ghaffour Algeria Applied Mathematics and Computational Science Meriem Taous Laleg

Saja Mohammad Almohammadi Saudi Arabia Applied Mathematics and Computational Science Omar Mohamad Knio

Teruo Tada Japan Applied Mathematics and Computational Science Diogo Gome

Jinhui Xiong China Computer Science Wolfgang Heidrich

Maha Saleh Alaslani Saudi Arabia Computer Science Basem Shihada

Masheal Mohammed Alghamdi Saudi Arabia Computer Science Wolfgang Heidrich

Peng Han China Computer Science Xiangliang Zhang

Shichao Pei China Computer Science Xiangliang Zhang

Torsten Hadrich Germany Computer Science Dominik Ludewig Michels

Abdullah Saud M. Almansouri Saudi Arabia Electrical and Computer Engineering Jurgen Kosel

Amr Mohamed Abdelaziz Abdelhady Egypt Electrical and Computer Engineering Mohamed-Slim Alouini

Chun Hong Kang Malaysia Electrical and Computer Engineering Boon Siew Ooi

Hui Chen China Electrical and Computer Engineering Tareq Al-Naffouri

Idris Hasen M. Smaili Saudi Arabia Electrical and Computer Engineering Aurelien Christophe

Jian-Wei Liang Taiwan Electrical and Computer Engineering Boon Siew Ooi

Mohammed Adnan Sait Saudi Arabia Electrical and Computer Engineering Boon Siew Ooi

Ram Chandra Subedi Nepal Electrical and Computer Engineering Boon Siew Ooi

Rui Chen China Electrical and Computer Engineering Hakan Bagci
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Class of 2021 Doctoral Degree Candidates
Physical Science and Engineering
NAME NATIONALITY PROGRAM FACULTY ADVISOR

Mohammed Abdullah Mohammed Alabdullah Saudi Arabia Chemical Engineering Jorge Gascon Sabate

Mohammed Rafat Ayesh Al Alouni Saudi Arabia Chemical Engineering Yu Han

Tsu-Fang Hong Taiwan Chemical Engineering Mani Sarathy

Merfat Mohammed Hassan Alsabban Saudi Arabia Chemical Science Kuo-Wei Huang

Zeynabou Thiam Senegal Chemical Science Mohamed Eddaoudi

Andika Perbawa Indonesia Earth Science and Engineering Juan Carlos Santamarina

Maria Clara Ines Modenesi Argentina Earth Science and Engineering Juan Carlos Santamarina

Renier Ladron De Guevara Viltres Cuba Earth Science and Engineering Sigurjon Jonsson

Tao Zhang China Earth Science and Engineering Shuyu Sun

Yiteng Li China Earth Science and Engineering Shuyu Sun

Ahmed Sayed Mohamed Hassan Egypt Energy Resources and Petroleum Engineering Tadeusz Wiktor Patzek

Antonia Bogdana Sugar Romania Energy Resources and Petroleum Engineering Hussein Ali Hoteit

Eduardo David Gramajo Silva Guatemala Energy Resources and Petroleum Engineering Juan Carlos Santamarina

Natanael Otavio Favero Bolson Brazil Energy Resources and Petroleum Engineering Tadeusz Wiktor Patzek

Syed Tabish Haider India Energy Resources and Petroleum Engineering Tadeusz Wiktor Patzek

Wardana Saputra Indonesia Energy Resources and Petroleum Engineering Tadeusz Wiktor Patzek

Wonjun Cha The Republic of Korea Energy Resources and Petroleum Engineering Juan Carlos Santamarina

Yuanbao Lin China Materials Science and Engineering Thomas Anthopoulos

Akmaral Seitkhan Kazakhstan Materials Science and Engineering Thomas Anthopoulos

Areej Abdulrahman Ali Alzahrani Saudi Arabia Materials Science and Engineering Stefaan De Wolf

Areej Alhussein Ahmad Aljarb Saudi Arabia Materials Science and Engineering Chun-Chih Tung

Jasmin Smajic Croatia Materials Science and Engineering Pedro Miguel Da Costa



2021 COMMENCEMENT

Inclusion in this list does not confirm that candidates have met all degree requirements; each candidate must satisfactorily complete all degree requirements 
prior to conferral of degree. Candidate roster is provided by the KAUST Office of the Registrar, October 2021.

Physical Science and Engineering
NAME NATIONALITY PROGRAM FACULTY ADVISOR

Wandi Wahyudi Indonesia Materials Science and Engineering Thomas Anthopoulos

Xuan Wei China Materials Science and Engineering Vincent Tung

Can Shao China Mechanical Engineering Subram Maniam Sarathy

Dapeng Liu China Mechanical Engineering Aamir Farooq

Farha Khan India Mechanical Engineering William Lafayette Roberts

Miguel Figueroa Labastida Mexico Mechanical Engineering Aamir Farooq

Mireille Michel Hantouche Lebanon Mechanical Engineering Omar Mohamad Knio

Paolo Guida Canada Mechanical Engineering William Lafayette Roberts

Ragesh Chellattoan India Mechanical Engineering Gilles Henn Lubineau

Sherif Adekunle Tella Nigeria Mechanical Engineering Mohammad Ibrahim Younis

Wonsik Song The Republic of Korea Mechanical Engineering Hong Geun Im

Yu Jeong Kim South Korea Mechanical Engineering Hong Geun Im
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Class of 2021 Master’s Degree Candidates
Biological and Environmental Science and Engineering
NAME NATIONALITY PROGRAM
Abdulaziz Fouad O Yaslam Saudi Arabia Bioengineering
Alexander Uriel Valle Perez Mexico Bioengineering
Bryan Daniel Herrera Lozada Mexico Bioengineering
Fras Mohammed H Baasher Saudi Arabia Bioengineering
Jessica Zuleima Parrado Agudelo Colombia Bioengineering
Jumanah Ameen  Alghafli Saudi Arabia Bioengineering
Khlifa Saleh M Alnaim Saudi Arabia Bioengineering
Manar Mazn Shlbi Saudi Arabia Bioengineering
Nouf Faisal H Aljarallah Saudi Arabia Bioengineering
Salma Ali S Alkaff Saudi Arabia Bioengineering
Shucheng Cao China Bioengineering
Zainab Abdulkarim Homoud Saudi Arabia Bioengineering
Afnan Fayez Althobaiti Saudi Arabia Bioscience
Alanoud Adil Ali Turki Saudi Arabia Bioscience
Amjad Sager Abdulmaeen Al-Solami Saudi Arabia Bioscience
Azad Salem Baazeem Saudi Arabia Bioscience
Azari Ibrahim Bantan Saudi Arabia Bioscience
Carlos Alberto Hernandez Bautista Mexico Bioscience
Ghadeer Abdullah Hasanin Saudi Arabia Bioscience
Gloria Priscila Lopez Madrigal Mexico Bioscience
Hajar Abdullah Al-Zarah Saudi Arabia Bioscience
Ke Xin Niu China Bioscience
Lera Shepard Russian Federation Bioscience
Luyao Wang China Bioscience
NingNing Chen China Bioscience
Raghad Hassain Shuwaikan Saudi Arabia Bioscience
Reem Fozi Mabkhoot Al Nahdi Saudi Arabia Bioscience
Sultan Faez Snayan Albalawi Saudi Arabia Bioscience
Yasmine Soqrat Canada Bioscience
Yiqing Jin China Bioscience
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Inclusion in this list does not confirm that candidates have met all degree requirements; each candidate must satisfactorily complete all degree requirements 
prior to conferral of degree. Candidate roster is provided by the KAUST Office of the Registrar, October 2021.

Biological and Environmental Science and Engineering
NAME NATIONALITY PROGRAM
Yuanmin Zheng China Bioscience
Aessa Hassan Alabdrabalnabi Saudi Arabia Environmental Science and Engineering
Andres David Pfannkuchen Martinez Colombia Environmental Science and Engineering
Andrii Romanenko Ukraine Environmental Science and Engineering
Carlos Ruben Bibiano Guadarrama Mexico Environmental Science and Engineering
Duaa Talal S Albalawi Saudi Arabia Environmental Science and Engineering
Malinalli Ramirez Martinez Mexico Environmental Science and Engineering
Mariana Elias Lara Mexico Environmental Science and Engineering
Mohammed Ali Bader Saudi Arabia Environmental Science and Engineering
Natalia Franco Clavijo Colombia Environmental Science and Engineering
Nayara Vivian Huve Musskopf Brazil Environmental Science and Engineering
Rozan Adel Wali Saudi Arabia Environmental Science and Engineering
Shanshan Hong China Environmental Science and Engineering
Talal Saeed O. Alamoudi Saudi Arabia Environmental Science and Engineering
Ahmed Abdulrahman A. Alsaggaf Saudi Arabia Marine Science
Taiba Abdullah Alamoudi Saudi Arabia Marine Science
Diego Elihu Rivera Rosas Mexico Marine Science
Hailey Nicole Shchepanik Canada Marine Science
Jacqueline Victoria Alva Garcia Mexico Marine Science
Kloe Nicole Patrice Miranda Great Britain Marine Science
Marta Andrea Ezeta Watts Mexico Marine Science
Stephania Palacios Narvaez Colombia Marine Science
Thomas Nguyen USA Plant Science
Gabriel Xicotencatl Garcia Ramirez Mexico Plant Science
Izamar Olivas Orduna Mexico Plant Science
Jose Luis Moreno Ramirez Colombia Plant Science
Monika Gyongyi Macias Honti Mexico Plant Science
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Class of 2021 Master’s Degree Candidates
Computer, Electrical and Mathematical Science and Engineering
NAME NATIONALITY PROGRAM

Aseel Abdulhamid  AlNajjar Saudi Arabia Applied Mathematics and Computational Science
Grigorii Malinovskii Russian Federation Applied Mathematics and Computational Science
Igor Sokolov Russian Federation Applied Mathematics and Computational Science
Miguel Angel  Alvarez Ballesteros Colombia Applied Mathematics and Computational Science
Minxing Pang China Applied Mathematics and Computational Science
Abdullah Ali M  Aldalaan Saudi Arabia Computer Science
Abdulshaheed Salman A  Alqunber Saudi Arabia Computer Science
Ahmed Samir Hamed Abdelreheem Egypt Computer Science
Ali Almajed Saudi Arabia Computer Science
Feng Liang China Computer Science
Fernando Patricio  Zhapa Camacho Ecuador Computer Science
Hussain Sameer Almajed Saudi Arabia Computer Science
Juexiao  Zhou China Computer Science
Kai Yi China Computer Science

Kilichbek Haydarov Uzbekistan Computer Science

Matheus Vinicius Medeiros De Souza Brazil Computer Science
Reem Ali S Alghamdi Saudi Arabia Computer Science
Saleh Fawzi S Alqaryan Saudi Arabia Computer Science
Shariq Farooq Bhat India Computer Science
Siyuan Chen China Computer Science
Sumayyah Khalid Alhydary Saudi Arabia Computer Science
Xi Peng China Computer Science
Xiaodong Wu China Computer Science
Xingdi Zhang China Computer Science
Xinge Yang China Computer Science
Yuchen Li China Computer Science
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Computer, Electrical and Mathematical Science and Engineering

NAME NATIONALITY PROGRAM

Zhenwen Liang China Computer Science
Zhirui Lu China Computer Science
Abdullah Saad A Alqarni Saudi Arabia Electrical and Computer Engineering
Abdullah Issam Taher Abu Zaid Jordan Electrical and Computer Engineering
Abdulwahab Ayman S  Felemban Saudi Arabia Electrical and Computer Engineering
Abeer Ali Omar AlAmoudi Saudi Arabia Electrical and Computer Engineering
Adilya Bakambekova Kazakhstan Electrical and Computer Engineering
Angelica Coronado Preciado Mexico Electrical and Computer Engineering
Ayan Shymyrbay Kazakhstan Electrical and Computer Engineering
Barbara Nicoly  Menezes de Oliveira Brazil Electrical and Computer Engineering
Fahad Salem Alqurashi Saudi Arabia Electrical and Computer Engineering
Faisal Khalel I Almutlq Saudi Arabia Electrical and Computer Engineering
Faris Fathi M Aljamed Saudi Arabia Electrical and Computer Engineering
Fatema Hatem M Al hani Saudi Arabia Electrical and Computer Engineering
Fei Xiang China Electrical and Computer Engineering
Hasan Abed Al Kader Hammoud Lebanon Electrical and Computer Engineering
Hassan Abdulkarim M Almohammedsaleh Saudi Arabia Electrical and Computer Engineering
Jonathan Mark Wagstaff USA Electrical and Computer Engineering
Jose Manuel Taboada Vasquez Mexico Electrical and Computer Engineering
Juman Ali Alabdullatif Saudi Arabia Electrical and Computer Engineering
Meruyert Khamitova Kazakhstan Electrical and Computer Engineering
Muhammad Haris Pakistan Electrical and Computer Engineering
Naif Mohammed M.  Alharbi Saudi Arabia Electrical and Computer Engineering
Nouf Hafez O. Alamri Saudi Arabia Electrical and Computer Engineering
Qizhou Wang China Electrical and Computer Engineering

Inclusion in this list does not confirm that candidates have met all degree requirements; each candidate must satisfactorily complete all degree requirements 
prior to conferral of degree. Candidate roster is provided by the KAUST Office of the Registrar, October 2021.
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NAME NATIONALITY PROGRAM

Renad Mowaffaq A. Bougis Saudi Arabia Electrical and Computer Engineering
Yiming Yang China Electrical and Computer Engineering
Yue Wang China Electrical and Computer Engineering
Yujie Qin China Electrical and Computer Engineering
Zere Iman Kazakhstan Electrical and Computer Engineering
Zhiyuan Liu China Electrical and Computer Engineering
Abdulaziz Khaled Almutlaq Saudi Arabia Statistics
Amin Wu China Statistics
Damilya Saduakhas Kazakhstan Statistics
Hanan Husain Alahmadi Saudi Arabia Statistics
Xiaotian Jin China Statistics
Xuanjie  Shao China Statistics

Computer, Electrical and Mathematical Science and Engineering
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Class of 2021 Master’s Degree Candidates
Physical Science and Engineering
NAME NATIONALITY PROGRAM

Hassan Yousef Albuhairan Saudi Arabia Applied Physics
Mahmoud Almansouri Saudi Arabia Applied Physics
Ziang Zhang China Applied Physics
Abdullah Khalid A Al Oraifi Saudi Arabia Chemical Engineering
Abdullah Adil A Gobouri Saudi Arabia Chemical Engineering
Abdullah Abdulrahman Alabdulaaly Saudi Arabia Chemical Engineering
Abdulrahman Moosa Alzailaie Saudi Arabia Chemical Engineering
Ahmed Yousef A Albuwaydi Saudi Arabia Chemical Engineering
Ana Luiza Slama de Freitas Brazil Chemical Engineering
Carolina Arias Gallego Colombia Chemical Engineering
Diana Gulyas Oldal Hungary Chemical Engineering
Fadhil Abbas H Almukhtar Saudi Arabia Chemical Engineering
Juan Camilo Giraldo Delgado Colombia Chemical Engineering
Khaled Ahmed Alshehri Saudi Arabia Chemical Engineering
Maram Mohammad A Bokhari Saudi Arabia Chemical Engineering
Marram Abdulmajeed M Andijani Saudi Arabia Chemical Engineering
Mohammed Qasem A Alsindi Saudi Arabia Chemical Engineering
Mohammed Saeed Babkoor Saudi Arabia Chemical Engineering
Nina Tsereshko Russian Federation Chemical Engineering
Pewee Datoo Kolubah Liberia Chemical Engineering
Praise Osemelomen Eromosele Nigeria Chemical Engineering
Sohrab Askarli Azerbaijan Chemical Engineering
Vanessa Ines Arenas Angulo Colombia Chemical Engineering
Vinicius Luis Dos Santos Brazil Chemical Engineering
Youssef Nazem Al Ashkar Lebanon Chemical Engineering
Abdulmajeed Walid Hashem Saudi Arabia Chemical Science

Inclusion in this list does not confirm that candidates have met all degree requirements; each candidate must satisfactorily complete all degree requirements 
prior to conferral of degree. Candidate roster is provided by the KAUST Office of the Registrar, October 2021.
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Physical Science and Engineering
NAME NATIONALITY PROGRAM

Aidana Gimnkhan Kazakhstan Chemical Science
Andres Felipe Cardenas Alvarez Colombia Chemical Science
Batool Mahdi A Altaher Saudi Arabia Chemical Science
Maryam Faysal M Yaghmour Saudi Arabia Chemical Science
Noor Hussain A Albarbari Saudi Arabia Chemical Science
Evelyn Raquel Garcia Paredes Ecuador Earth Science and Engineering
Fatme Ramadan Lebanon Earth Science and Engineering
Juan Sebastian Montealegre Ruiz Colombia Earth Science and Engineering
Khalid Abdullah S Alghamdi Saudi Arabia Earth Science and Engineering
Mohammad Hasyim Taufik Indonesia Earth Science and Engineering
Tariq Anwar Aquib India Earth Science and Engineering
Abdirizak Ali Omar Kenya Energy Resources and Petroleum Engineering
Ali Jawad Altammar Saudi Arabia Energy Resources and Petroleum Engineering
Carlos Daniel Rodriguez Hernandez Venezuela Energy Resources and Petroleum Engineering
Frankstein Arphan Indonesia Energy Resources and Petroleum Engineering
Jordania Mildred Zerpa Venezula Energy Resources and Petroleum Engineering
Jose Luiz Davalos Ecuador Energy Resources and Petroleum Engineering
Juliana Rueda Rivas Colombia Energy Resources and Petroleum Engineering
Maria Alejandra Ardila Sanchez Colombia Energy Resources and Petroleum Engineering
Murtadha Youssif Al Malallah Saudi Arabia Energy Resources and Petroleum Engineering
Qasim Abdullah Ali Sahu Saudi Arabia Energy Resources and Petroleum Engineering
Samuel David Fontalvo Guzman Colombia Energy Resources and Petroleum Engineering
Despoina Gkeka Greece Materials Science and Engineering
Emily Caroline Bezerra Alexandre Brazil Materials Science and Engineering
Faisal Mohammed Y Aljamaan Saudi Arabia Materials Science and Engineering
Faris Hassan A Almohamed Saudi Arabia Materials Science and Engineering
Fatimah Alreshidi Saudi Arabia Materials Science and Engineering
Hassan Sadiq Yaseen Alramadhan Saudi Arabia Materials Science and Engineering
Jose Omar Ledesma Martin Mexico Materials Science and Engineering
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Physical Science and Engineering
NAME NATIONALITY PROGRAM

Mohammed Abdulelah Bahabri Saudi Arabia Materials Science and Engineering
Rajeh Salah R Alsaadi Saudi Arabia Materials Science and Engineering
Roba Saleh M Tounesi Saudi Arabia Materials Science and Engineering
Wejdan Abdulrahman Althobaiti Saudi Arabia Materials Science and Engineering
Wenbo Yan China Materials Science and Engineering
Yu Hsiang Chiang Taiwan Materials Science and Engineering
Zhang  Xuechun China Materials Science and Engineering
Abdulrahman Ibrahim Rashed Alshathri Saudi Arabia Mechanical Engineering
Ahmad Aiman A. Tashkandi Saudi Arabia Mechanical Engineering
Ahmed Saleh K. Alatawi Saudi Arabia Mechanical Engineering
Ali Abdashaheed Al Julaih Saudi Arabia Mechanical Engineering
Ammar Mahmoud A. Alkhalifa Saudi Arabia Mechanical Engineering
Azat Amiralin Kazakhstan Mechanical Engineering
Faisal Ahmed S. Alsayed Saudi Arabia Mechanical Engineering
Ghufran Salem S. Alkhamis Saudi Arabia Mechanical Engineering
Ibraheem Mohammed A. Alsheikh Saudi Arabia Mechanical Engineering
Jonathan Allen Peterson USA Mechanical Engineering
Jordan Nunes Figueiredo Brazil Mechanical Engineering 
Khalid Abdullah M. Algashgari Saudi Arabia Mechanical Engineering
Lujain Ismail A. Fatta Saudi Arabia Mechanical Engineering
Mohammed Osamah A. Andejani Saudi Arabia Mechanical Engineering
Mohammed Hassan A. Bo Khamseen Saudi Arabia Mechanical Engineering
Nurlat Maratovich Bekdullayev Kazakhstan Mechanical Engineering
Raed Lafi R. Alahmdi Saudi Arabia Mechanical Engineering
Sarvarkhodzha Nematulloev Russian Federation Mechanical Engineering
Touqeer Anwar Kashif India Mechanical Engineering
Yi-Hsuan Chen Taiwan Mechanical Engineering
Zeinab Hachem Al Hadi Lebanon Mechanical Engineering

Inclusion in this list does not confirm that candidates have met all degree requirements; each candidate must satisfactorily complete all degree requirements 
prior to conferral of degree. Candidate roster is provided by the KAUST Office of the Registrar, October 2021.



KING ABDULLAH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Returning Members of The Class of 2020
Doctoral Degree Candidates
Biological and Environmental Science and Engineering

FACULTY ADVISORPROGRAMNATIONALITYNAME

Carlo LiberaleBioscienceItalyAndrea Bertoncini

Wolfgang FischleBioscienceUSAElizabeth Victoria Miller

Daniele Giuseppe DaffonchioBioscienceSaudi ArabiaFatmah Omar Abdulmalik Sefrji



2021 COMMENCEMENT

FACULTY ADVISORPROGRAMNATIONALITYNAME

Carlo LiberaleBioscienceItalyAndrea Bertoncini

Wolfgang FischleBioscienceUSAElizabeth Victoria Miller

Daniele Giuseppe DaffonchioBioscienceSaudi ArabiaFatmah Omar Abdulmalik Sefrji

Returning Members of The Class of 2020
Doctoral Degree Candidates
Computer, Electrical and Mathematical Science and Engineering

NAME NATIONALITY PROGRAM FACULTY ADVISOR

Adel Amer Adel Bibi Jordan Electrical Engineering Bernard Semaan Ghanem

Ayed Mofareh Bakheet Alrashdi Saudi Arabia Electrical and Computer Engineering Tareq Al-Naffouri

Osama Mahmoud Ahmad Bushnaq Jordan Electrical and Computer Engineering Tareq Al-Naffouri

Sultan Saud Albarakati Saudi Arabia Applied Mathematics and Computational Science Omar Mohamad Knio

Inclusion in this list does not confirm that candidates have met all degree requirements; each candidate must satisfactorily complete all degree requirements 
prior to conferral of degree. Candidate roster is provided by the KAUST Office of the Registrar, October 2021.



KING ABDULLAH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Returning Members of The Class of 2020
Doctoral Degree Candidates
Physical Science and Engineering

NAME NATIONALITY PROGRAM FACULTY ADVISOR

Buthainah Ameen Alshankiti Saudi Arabia Chemical Science Nivine Mohammad Khachab

Filipa Raquel Fernandes Simoes Portugal Chemical Science Pedro Miguel Da Costa

Yahya Alzahrany Saudi Arabia Chemical Science Nikolaos Hadjichristidis

Farizal Hakiki Indonesia Earth Science and Engineering Juan Carlos Santamarina

Rached Maurice Rached Lebanon Earth Science and Engineering Juan Carlos Santamarina

Ahmed Amr Mohamed Hafez Abdelaziz Egypt Energy Resources and Petroleum Engineering Juan Carlos Santamarina

Saleh Faisal S. Hassan Saudi Arabia Energy Resources and Petroleum Engineering Tadeusz Wiktor Patzek

Jawaher Mutlaq Saad Almutlaq Saudi Arabia Materials Science and Engineering Osman Mohammed Bakr

Abdullah Sadek AlRamadan Saudi Arabia Mechanical Engineering Subram Maniam Sarathy



2021 COMMENCEMENT

Returning Members of The Class of 2020
Master’s Degree Candidates
Biological and Environmental Science and Engineering

NAME NATIONALITY PROGRAM

Elisa Grassi Italy Bioengineering

Hamed Ibrahim Albalawi Saudi Arabia Bioengineering

Sisi Qu China Bioengineering

Fatimah Ahmed Jalih Saudi Arabia Bioscience

Hanaa Shluwah Allehaibi Saudi Arabia Bioscience

Linah Alghanmi Saudi Arabia Bioscience

Mahdi Fareed Alshoyokh Saudi Arabia Bioscience

Sara Ahmed Saleh Babkair Saudi Arabia Bioscience

Shuruq Alsuhaymi Saudi Arabia Bioscience

Somiya Saferuddin Saudi Arabia Bioscience

Abdullah Yahya Alqulayti Saudi Arabia Environmental Science and Engineering

Julian Tobon Gonzalez Colombia Environmental Science and Engineering

Laura Milena Pulido Beltran Colombia Environmental Science and Engineering

Najat Abdulmalik Amin Saudi Arabia Environmental Science and Engineering

Noura Hassan Islam Saudi Arabia Environmental Science and Engineering

Sarah Ayed Kanee Saudi Arabia Environmental Science and Engineering

Yevhen Oleksandrovych Myshkevych Ukraine Environmental Science and Engineering

Gloria Lisbet Gil Ramos Mexico Marine Science

Irene Antonina Salinas Akhmadeeva Mexico Marine Science

Inclusion in this list does not confirm that candidates have met all degree requirements; each candidate must satisfactorily complete all degree requirements 
prior to conferral of degree. Candidate roster is provided by the KAUST Office of the Registrar, October 2021.



KING ABDULLAH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Returning Members of The Class of 2020
Master’s Degree Candidates
Computer, Electrical and Mathematical Science and Engineering

NAME NATIONALITY PROGRAM

Eliza Rezvanova Russian Federation Applied Mathematics and Computational Science

Jing Long Tan Singapore Applied Mathematics and Computational Science

Rameen Abdal India Computer Science

Rawan Othman Albakri Saudi Arabia Computer Science

Sakhaa Bandar Alsaedi Saudi Arabia Computer Science

Amanat Kafizov Kazakhstan Electrical and Computer Engineering

Amin Shafiq Almozel Saudi Arabia Electrical and Computer Engineering

Hanguang Liao China Electrical and Computer Engineering

Kuilian Yang China Electrical and Computer Engineering

Miznan Ghassan Behri Saudi Arabia Electrical and Computer Engineering

Muhanned Mohammad Alsaif Saudi Arabia Electrical and Computer Engineering

Yasser Hamad Aljohani Saudi Arabia Electrical and Computer Engineering

Yiyang Yu China Electrical and Computer Engineering

Sebastian Celis Sierra Colombia Electrical Engineering



2021 COMMENCEMENT

Returning Members of The Class of 2020
Master’s Degree Candidates
Physical Science and Engineering

NAME NATIONALITY PROGRAM

Eliza Rezvanova Russian Federation Applied Mathematics and Computational Science

Jing Long Tan Singapore Applied Mathematics and Computational Science

Rameen Abdal India Computer Science

Rawan Othman Albakri Saudi Arabia Computer Science

Sakhaa Bandar Alsaedi Saudi Arabia Computer Science

Amanat Kafizov Kazakhstan Electrical and Computer Engineering

Amin Shafiq Almozel Saudi Arabia Electrical and Computer Engineering

Hanguang Liao China Electrical and Computer Engineering

Kuilian Yang China Electrical and Computer Engineering

Miznan Ghassan Behri Saudi Arabia Electrical and Computer Engineering

Muhanned Mohammad Alsaif Saudi Arabia Electrical and Computer Engineering

Yasser Hamad Aljohani Saudi Arabia Electrical and Computer Engineering

Yiyang Yu China Electrical and Computer Engineering

Sebastian Celis Sierra Colombia Electrical Engineering

NAME NATIONALITY PROGRAM

Fawwaz Salim Makki Anwar Elahi India Chemical Engineering

Norah Abdullah Aljeban Saudi Arabia Chemical Science

Sarah Marwan Alsawaf Saudi Arabia Chemical Engineering

Yuanyuan Yang China Earth Science and Engineering

Mengwei Liu China Energy Resources and Petroleum Engineering

Michael Adebayo Oyinloye Nigeria Energy Resources and Petroleum Engineering

Regina Iakusheva Russian Federation Energy Resources and Petroleum Engineering

Ruben Figueroa Hernandez Mexico Energy Resources and Petroleum Engineering

Tian Qiao China Energy Resources and Petroleum Engineering

Yasir Fahad Alsharif Saudi Arabia Materials Science and Engineering

Ghanimah Nasser Abdulrahman Abuhaimed Saudi Arabia Mechanical Engineering

Hassan Irshad Bhatti Pakistan Mechanical Engineering

Hussain Naseem Aldawood Saudi Arabia Mechanical Engineering

Majed Inad Almutairi Saudi Arabia Mechanical Engineering

Mohammed Nasser Aldosari Saudi Arabia Mechanical Engineering

Obadah Abdulaziz Wali Saudi Arabia Mechanical Engineering

Inclusion in this list does not confirm that candidates have met all degree requirements; each candidate must satisfactorily complete all degree requirements 
prior to conferral of degree. Candidate roster is provided by the KAUST Office of the Registrar, October 2021.



Thank you

KAUST is grateful to all who contributed their time and talent
to make Commencement a success.



شكرًا
نتقدم جبزيل الشكر و العرفان لكل من ساهم يف إجناح حفل التخرج هلذا العام.



جامعة امللك عبد اهلل للعلوم والتقنية

الربنامجاجلنسيةاإلسم
اهلندسة الكيميائيةمجهورية اهلندفواز سليم مكي

العلوم الكيميائيةاململكة العربية السعوديةنوره عبداهلل اجليبان
اهلندسة الكيميائيةاململكة العربية السعوديةساره مروان الصواف

هندسة وعلوم االرضمجهورية الصني الشعبيةيانغ يوان يوان
هندسة موارد الطاقة والبرتولمجهورية الصني الشعبيةمينغوي ليو

هندسة موارد الطاقة والبرتولمجهورية نيجرييامايكل اديببايو اوينلوي
هندسة موارد الطاقة والبرتولروسيارجيينا ياكوشيفا

هندسة موارد الطاقة والبرتولاملكسيكروبني فيغريوا هرينانديز
هندسة موارد الطاقة والبرتولمجهورية الصني الشعبيةتيان تشياو

هندسة وعلوم املواداململكة العربية السعوديةياسر فهد الشريف
اهلندسة امليكانيكيةاململكة العربية السعوديةغنيمه ناصر عبدالرمحن ابوحيمد

اهلندسة امليكانيكيةمجهورية باكستانحسن ارشاد بهيت
اهلندسة امليكانيكيةاململكة العربية السعوديةحسني الداؤود

اهلندسة امليكانيكيةاململكة العربية السعوديةماجد عناد املطريي
اهلندسة امليكانيكيةاململكة العربية السعوديةحممد ناصر الدوسري
اهلندسة امليكانيكيةاململكة العربية السعوديةعباده عبدالعزيز ويل

إدراج اسم املرشحني يف هذه القائمة ال يعين التأكيد أنهم استوفوا مجيع متطلبات الدرجة. وجيب على كل مرشح أن جيتاز مجيع متطلبات الدرجة قبل منحه الدرجة العلمية. 
يتم تقدمي قائمة أمساء املرشحني لنيل الدرجات األكادميية بواسطة مكتب التسجيل يف اجلامعة وهي حمدثة اعتبارًا من أكتوبر  2020. 

خرجيي فوج العام املاضي 2020 حلملة درجة املاجستري
العلوم واهلندسة الفيزيائية 



حفل التخرج 2021

الربنامجاجلنسيةاإلسم
علوم الرياضيات واحلساب التطبيقيةروسيااليزا ريزفانوفا
علوم الرياضيات واحلساب التطبيقيةمجهورية سنغافورةجينغ لونغ تان

علوم احلاسب اآليلمجهورية اهلندرامني ابدال
علوم احلاسب اآليلاململكة العربية السعوديةروان عثمان البكري

علوم احلاسب اآليلاململكة العربية السعوديةسخاء بندر الصاعدي
اهلندسة الكهربائية واحلاسوبيةمجهورية كازاخستانامانات كافيزوف

اهلندسة الكهربائية واحلاسوبيةاململكة العربية السعوديةامني شفيق املزعل
اهلندسة الكهربائية واحلاسوبيةمجهورية الصني الشعبيةهان قوانغ لياو

اهلندسة الكهربائية واحلاسوبيةمجهورية الصني الشعبيةكويليان يانغ
اهلندسة الكهربائية واحلاسوبيةاململكة العربية السعوديةمزنان حبري

اهلندسة الكهربائية واحلاسوبيةاململكة العربية السعوديةمهند حممد السيف
اهلندسة الكهربائية واحلاسوبيةاململكة العربية السعوديةياسر محد اجلهين

اهلندسة الكهربائية واحلاسوبيةمجهورية الصني الشعبيةيييانغ يو
اهلندسة الكهربائيةمجهورية كولومبياسبيستان سريا

خرجيي فوج العام املاضي 2020 حلملة درجة املاجستري
العلوم واهلندسة احلاسوبية والكهربائية واحلسابية



جامعة امللك عبد اهلل للعلوم والتقنية

املرشد األكادمييالربنامجاجلنسيةاإلسم

نيفني خشابالعلوم الكيميائيةاململكة العربية السعوديةبثينه امني الشنقيطي

بيدرو كاستانيوالعلوم الكيميائيةاجلمهورية الربتغاليةفيليبا راقيل فريدانديش سيمويش

نيكوالس هادجيكريستيديسالعلوم الكيميائيةاململكة العربية السعوديةحيي عبدالوهاب الزهراين

كارلوس سانتاماريناهندسة وعلوم االرضمجهورية إندونيسيافاريزال هاكيكي

كارلوس سانتاماريناهندسة وعلوم االرضاجلمهورية اللبنانيةراشد موريس راشد

كارلوس سانتاماريناهندسة موارد الطاقة والبرتولمجهورية مصر العربيةأمحد عمرو حممد حافظ عبدالعزيز

تاديوس باتزكهندسة موارد الطاقة والبرتولاململكة العربية السعوديةصاحل فيصل صاحل حسن

عثمان بكرهندسة وعلوم املواداململكة العربية السعوديةجواهر مطلق سعد املطلق

ماين ساراثياهلندسة امليكانيكيةاململكة العربية السعوديةعبداهلل صادق الرمضان

الربنامجاجلنسيةاإلسم
اهلندسة البيولوجيةاجلمهورية اإليطاليةإيليزا غراسي
اهلندسة البيولوجيةاململكة العربية السعوديةحامد البلوي
اهلندسة البيولوجيةمجهورية الصني الشعبيةسيسي تشو

العلوم البيولوجيةاململكة العربية السعوديةفاطمه أمحد جليح
العلوم البيولوجيةاململكة العربية السعوديةهناء اللهييب

العلوم البيولوجيةاململكة العربية السعوديةلينه حيي الغامني
العلوم البيولوجيةاململكة العربية السعوديةمهدي فريد الشيوخ

العلوم البيولوجيةاململكة العربية السعوديةساره امحد صاحل بابكري
العلوم البيولوجيةاململكة العربية السعوديةشروق السحيمي

العلوم البيولوجيةاململكة العربية السعوديةمسية سفريالدين
العلوم واهلندسة البيئيةاململكة العربية السعوديةعبداهلل حيىي القليطي

العلوم واهلندسة البيئيةمجهورية كولومبياخوليان غونزاليز
العلوم واهلندسة البيئيةمجهورية كولومبياالورا بيلرتان

العلوم واهلندسة البيئيةاململكة العربية السعوديةجناه امني
العلوم واهلندسة البيئيةاململكة العربية السعوديةنورا حسن اسالم
العلوم واهلندسة البيئيةاململكة العربية السعوديةساره عائض قانع
العلوم واهلندسة البيئيةأوكرانيايفني ميشكيفش

علوم البحاراملكسيكغلوريا راموس
علوم البحاراملكسيكايريين امخاديفا

خرجيي فوج العام املاضي 2020 حلملة درجة املاجستري
العلوم واهلندسة البيولوجية والبيئية 

إدراج اسم املرشحني يف هذه القائمة ال يعين التأكيد أنهم استوفوا مجيع متطلبات الدرجة. وجيب على كل مرشح أن جيتاز مجيع متطلبات الدرجة قبل منحه الدرجة العلمية. 
يتم تقدمي قائمة أمساء املرشحني لنيل الدرجات األكادميية بواسطة مكتب التسجيل يف اجلامعة وهي حمدثة اعتبارًا من أكتوبر  2020. 



حفل التخرج 2021

املرشد األكادمييالربنامجاجلنسيةاإلسم

نيفني خشابالعلوم الكيميائيةاململكة العربية السعوديةبثينه امني الشنقيطي

بيدرو كاستانيوالعلوم الكيميائيةاجلمهورية الربتغاليةفيليبا راقيل فريدانديش سيمويش

نيكوالس هادجيكريستيديسالعلوم الكيميائيةاململكة العربية السعوديةحيي عبدالوهاب الزهراين

كارلوس سانتاماريناهندسة وعلوم االرضمجهورية إندونيسيافاريزال هاكيكي

كارلوس سانتاماريناهندسة وعلوم االرضاجلمهورية اللبنانيةراشد موريس راشد

كارلوس سانتاماريناهندسة موارد الطاقة والبرتولمجهورية مصر العربيةأمحد عمرو حممد حافظ عبدالعزيز

تاديوس باتزكهندسة موارد الطاقة والبرتولاململكة العربية السعوديةصاحل فيصل صاحل حسن

عثمان بكرهندسة وعلوم املواداململكة العربية السعوديةجواهر مطلق سعد املطلق

ماين ساراثياهلندسة امليكانيكيةاململكة العربية السعوديةعبداهلل صادق الرمضان

خرجيي فوج العام املاضي 2020 حلملة درجة الدكتوراه
العلوم واهلندسة الفيزيائية 



جامعة امللك عبد اهلل للعلوم والتقنية

املرشد األكادمييالربنامجاجلنسيةاإلسم

كارلو ليبريايلالعلوم البيولوجيةاجلمهورية اإليطاليةاندريا بريتونسيين

ولفغانغ فيشليالعلوم البيولوجيةالواليات املتحدة األمريكيةاليزابيث فيكتوريا ميلري

دانيال دافونشيالعلوم البيولوجيةاململكة العربية السعوديةفاطمه عمر عبد امللك سفرجي

املرشد األكادمييالربنامجاجلنسيةاإلسم

برنارد غامناهلندسة الكهربائيةاململكة األردنية اهلامشيةعادل عامر عادل بييب

طارق النفورياهلندسة الكهربائية واحلاسوبيةاململكة العربية السعوديةعايد مفرح خبيت الرشيدي

طارق النفورياهلندسة الكهربائية واحلاسوبيةاململكة األردنية اهلامشيةاسامه حممود امحد بشناق

عمر حممدعلوم الرياضيات واحلساب التطبيقيةاململكة العربية السعوديةسلطان سعود الربكايت

خرجيي فوج العام املاضي 2020 حلملة درجة الدكتوراه
العلوم واهلندسة احلاسوبية والكهربائية واحلسابية

إدراج اسم املرشحني يف هذه القائمة ال يعين التأكيد أنهم استوفوا مجيع متطلبات الدرجة. وجيب على كل مرشح أن جيتاز مجيع متطلبات الدرجة قبل منحه الدرجة العلمية. 
يتم تقدمي قائمة أمساء املرشحني لنيل الدرجات األكادميية بواسطة مكتب التسجيل يف اجلامعة وهي حمدثة اعتبارًا من أكتوبر  2020. 



حفل التخرج 2021

املرشد األكادمييالربنامجاجلنسيةاإلسم

كارلو ليبريايلالعلوم البيولوجيةاجلمهورية اإليطاليةاندريا بريتونسيين

ولفغانغ فيشليالعلوم البيولوجيةالواليات املتحدة األمريكيةاليزابيث فيكتوريا ميلري

دانيال دافونشيالعلوم البيولوجيةاململكة العربية السعوديةفاطمه عمر عبد امللك سفرجي

خرجيي فوج العام املاضي 2020 حلملة درجة الدكتوراه
العلوم واهلندسة البيولوجية والبيئية



جامعة امللك عبد اهلل للعلوم والتقنية
العلوم واهلندسة الفيزيائية 

الربنامج اجلنسية اإلسم
هندسة وعلوم املواد اململكة العربية السعودية حممد عبداالله باهربي
هندسة وعلوم املواد اململكة العربية السعودية راجح صالح السعدي
هندسة وعلوم املواد اململكة العربية السعودية ريب صاحل حممدسعيد تونسي
هندسة وعلوم املواد اململكة العربية السعودية وجدان عبدالرمحن الثبييت
هندسة وعلوم املواد مجهورية الصني الشعبية ون بوه يان
هندسة وعلوم املواد تايوان يو هسيانج شيانغ
هندسة وعلوم املواد مجهورية الصني الشعبية زهانق اكسيوشني
اهلندسة امليكانيكية اململكة العربية السعودية عبدالرمحن ابراهيم راشد الشثري
اهلندسة امليكانيكية اململكة العربية السعودية امحد امين عبدالواحد طاشكندي
اهلندسة امليكانيكية اململكة العربية السعودية امحد صاحل العطوي
اهلندسة امليكانيكية اململكة العربية السعودية علي عبدالشهيد آل جليح
اهلندسة امليكانيكية اململكة العربية السعودية عمار حممود اخلليفة
اهلندسة امليكانيكية مجهورية كازاخستان عزت أمريالني
اهلندسة امليكانيكية اململكة العربية السعودية فيصل امحد سعيد السيد
اهلندسة امليكانيكية اململكة العربية السعودية غفران سامل صاحل اخلميس
اهلندسة امليكانيكية اململكة العربية السعودية ابراهيم حممد السالك الشيخ
اهلندسة امليكانيكية الواليات املتحدة األمريكية جوناثان الني بيرتسون
اهلندسة امليكانيكية مجهورية الربازيل جوردان نونيس قيجرييدو
اهلندسة امليكانيكية اململكة العربية السعودية خالد عبداهلل حممد القشقري
اهلندسة امليكانيكية اململكة العربية السعودية جلني امساعيل فته
اهلندسة امليكانيكية اململكة العربية السعودية حممد اسامه عابد أندجاين
اهلندسة امليكانيكية اململكة العربية السعودية حممد حسن علي بومخسني
اهلندسة امليكانيكية مجهورية كازاخستان نورالت بكدواليف
اهلندسة امليكانيكية اململكة العربية السعودية رائد اليف األمحدي
اهلندسة امليكانيكية روسيا سارفار كودزكا نيماتيلويف
اهلندسة امليكانيكية مجهورية اهلند توقري انوار كاشف
اهلندسة امليكانيكية تايوان يي شني تشن
اهلندسة امليكانيكية اجلمهورية اللبنانية زينب هاشم اهلادي
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العلوم واهلندسة الفيزيائية 
الربنامج اجلنسية اإلسم

العلوم الكيميائية مجهورية كازاخستان ايديانا جيمن خان
العلوم الكيميائية مجهورية كولومبيا آندريس فيليب كارديناش الفارز
العلوم الكيميائية اململكة العربية السعودية بتول مهدي امحد الطاهر
العلوم الكيميائية اململكة العربية السعودية مرمي فيصل حممدعلي يغمور
العلوم الكيميائية اململكة العربية السعودية نور حسني الربباري

هندسة وعلوم األرض مجهورية االكوادور ايفليني راكيل غارثيا باريديش
هندسة وعلوم األرض اجلمهورية اللبنانية فاطمة رمضان
هندسة وعلوم األرض مجهورية كولومبيا خوان سيباستيان مونتيليغري
هندسة وعلوم األرض اململكة العربية السعودية خالد عبداهلل الغامدي
هندسة وعلوم األرض مجهورية إندونيسيا حممد حاسيم توفيق
هندسة وعلوم األرض مجهورية اهلند طارق انور عقيب

هندسة موارد الطاقة والبرتول مجهورية كينيا عبد الرزاق عمر
هندسة موارد الطاقة والبرتول اململكة العربية السعودية علي جواد التمار
هندسة موارد الطاقة والبرتول مجهورية فنزويال كارلوس دانيال رودرجيز هريناندز
هندسة موارد الطاقة والبرتول مجهورية إندونيسيا فرانكشتاين ارفان
هندسة موارد الطاقة والبرتول مجهورية فنزويال جوردانيا ميدريد زيربا
هندسة موارد الطاقة والبرتول مجهورية االكوادور خوسي لويز دافالوس
هندسة موارد الطاقة والبرتول مجهورية كولومبيا جوليانا ريدا ريفاس
هندسة موارد الطاقة والبرتول مجهورية كولومبيا ماريا اليخاندرا ارديال سانشيز
هندسة موارد الطاقة والبرتول اململكة العربية السعودية مرتضى يوسف ال مال اهلل
هندسة موارد الطاقة والبرتول اململكة العربية السعودية قاسم عبداهلل على سهو
هندسة موارد الطاقة والبرتول مجهورية كولومبيا ساممويل ديفيد غوزمان

هندسة وعلوم املواد اليونان ديسبوينا جكا
هندسة وعلوم املواد مجهورية الربازيل اميلي كارولني بيزيرا أليكساندرا
هندسة وعلوم املواد اململكة العربية السعودية فيصل حممد اجلمعان
هندسة وعلوم املواد اململكة العربية السعودية فارس حسن املحمد
هندسة وعلوم املواد اململكة العربية السعودية فاطمه الرشيدي
هندسة وعلوم املواد اململكة العربية السعودية حسن صادق ياسني الرمضان
هندسة وعلوم املواد املكسيك خوسي عمر ليديسما مارتني



جامعة امللك عبد اهلل للعلوم والتقنية

اخلرجيون من محلة املاجستري عام 2021
العلوم واهلندسة الفيزيائية 

الربنامج اجلنسية اإلسم
الفيزياء التطبيقية اململكة العربية السعودية حسان يوسف البحريان
الفيزياء التطبيقية اململكة العربية السعودية حممود املنصوري
الفيزياء التطبيقية مجهورية الصني الشعبية زهانق زانق

اهلندسة الكيميائية اململكة العربية السعودية عبداهلل خالد العريفي
اهلندسة الكيميائية اململكة العربية السعودية عبداهلل قبوري
اهلندسة الكيميائية اململكة العربية السعودية عبداهلل عبدالرمحن العبدالعايل
اهلندسة الكيميائية اململكة العربية السعودية عبدالرمحن موسى الزيلعي
اهلندسة الكيميائية اململكة العربية السعودية أمحد يوسف البويدي
اهلندسة الكيميائية مجهورية الربازيل انا سالما فريتاسس
اهلندسة الكيميائية مجهورية كولومبيا كارولينا جليجو
اهلندسة الكيميائية مجهورية هنغاريا ديانا الدال
اهلندسة الكيميائية اململكة العربية السعودية فاضل عباس املختار
اهلندسة الكيميائية مجهورية كولومبيا جوان كاميلو جريالدو ديلغادو
اهلندسة الكيميائية اململكة العربية السعودية خالد امحد الشهري
اهلندسة الكيميائية اململكة العربية السعودية مرام خباري
اهلندسة الكيميائية اململكة العربية السعودية مرام عبداملجيد اندجياين
اهلندسة الكيميائية اململكة العربية السعودية حممد قاسم عبداهلل السندي
اهلندسة الكيميائية اململكة العربية السعودية حممد سعيد بابكور
اهلندسة الكيميائية روسيا نينا - تسرييشكو
اهلندسة الكيميائية مجهورية ليبرييا بوي داتو كولوبه
اهلندسة الكيميائية مجهورية نيجرييا بريسي اوسيميولومني يروموسيلي
اهلندسة الكيميائية مجهورية أذربيجان سهراب عسكريل
اهلندسة الكيميائية مجهورية كولومبيا فانيس انيس ارناس اجنولو
اهلندسة الكيميائية مجهورية الربازيل فينيشوس لويش دوس سانتوس
اهلندسة الكيميائية اجلمهورية اللبنانية يوسف ناظم االشقر

العلوم الكيميائية اململكة العربية السعودية عبداملجيد وليد هاشم

إدراج اسم املرشحني يف هذه القائمة ال يعين التأكيد أنهم استوفوا مجيع متطلبات الدرجة. وجيب على كل مرشح أن جيتاز مجيع متطلبات الدرجة قبل منحه الدرجة العلمية. 
يتم تقدمي قائمة أمساء املرشحني لنيل الدرجات األكادميية بواسطة مكتب التسجيل يف اجلامعة وهي حمدثة اعتبارًا من أكتوبر  2021. 
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الربنامج اجلنسية اإلسم
اهلندسة الكهربائية واحلاسوبية الواليات املتحدة األمريكية جوناثان مارك واجستاف
اهلندسة الكهربائية واحلاسوبية املكسيك خوسي مانويل تبوادا فاسكيز
اهلندسة الكهربائية واحلاسوبية اململكة العربية السعودية مجان آل عبداللطيف
اهلندسة الكهربائية واحلاسوبية مجهورية كازاخستان مريورت كاميتوفا
اهلندسة الكهربائية واحلاسوبية مجهورية باكستان حممد حارس
اهلندسة الكهربائية واحلاسوبية اململكة العربية السعودية نايف احلريب
اهلندسة الكهربائية واحلاسوبية اململكة العربية السعودية نوف حافظ عوده العمري
اهلندسة الكهربائية واحلاسوبية مجهورية الصني الشعبية تشيتشو وانغ
اهلندسة الكهربائية واحلاسوبية اململكة العربية السعودية رناد موفق علوي بوقس
اهلندسة الكهربائية واحلاسوبية مجهورية الصني الشعبية يي مينغ يانغ
اهلندسة الكهربائية واحلاسوبية مجهورية الصني الشعبية يويه وانغ
اهلندسة الكهربائية واحلاسوبية مجهورية الصني الشعبية يوجيه تشني
اهلندسة الكهربائية واحلاسوبية مجهورية  كازاخستان زيري امان
اهلندسة الكهربائية واحلاسوبية مجهورية الصني الشعبية تشي يوان ليو

اإلحصاء اململكة العربية السعودية عبدالعزيز خالد املطلق
اإلحصاء مجهورية الصني الشعبية امني وي
اإلحصاء مجهورية كازاخستان داميليا شاداكاش
اإلحصاء اململكة العربية السعودية حنان حسني االمحدي
اإلحصاء مجهورية الصني الشعبية شياوتيان جني
اإلحصاء مجهورية الصني الشعبية شواجني شاو

العلوم واهلندسة احلاسوبية والكهربائية واحلسابية
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العلوم واهلندسة احلاسوبية والكهربائية واحلسابية

إدراج اسم املرشحني يف هذه القائمة ال يعين التأكيد أنهم استوفوا مجيع متطلبات الدرجة. وجيب على كل مرشح أن جيتاز مجيع متطلبات الدرجة قبل منحه الدرجة العلمية. 
يتم تقدمي قائمة أمساء املرشحني لنيل الدرجات األكادميية بواسطة مكتب التسجيل يف اجلامعة وهي حمدثة اعتبارًا من أكتوبر  2021. 

الربنامج اجلنسية اإلسم
علوم احلاسب اآليل مجهورية الصني الشعبية شياو دونغ وي
علوم احلاسب اآليل مجهورية الصني الشعبية شينغدي تشانغ
علوم احلاسب اآليل مجهورية الصني الشعبية اكسينقي يانغ
علوم احلاسب اآليل مجهورية الصني الشعبية يوتشن يل
علوم احلاسب اآليل مجهورية الصني الشعبية تشن ون ليانغ
علوم احلاسب اآليل مجهورية الصني الشعبية تشي روي لو

اهلندسة الكهربائية واحلاسوبية اململكة العربية السعودية عبداهلل سعد عبداهلل القرين
اهلندسة الكهربائية واحلاسوبية اململكة األردنية اهلامشية عبداهلل عصام ابو زيد
اهلندسة الكهربائية واحلاسوبية اململكة العربية السعودية عبدالوهاب فلمبان
اهلندسة الكهربائية واحلاسوبية اململكة العربية السعودية عبري العمودي
اهلندسة الكهربائية واحلاسوبية مجهورية كازاخستان عديله باكامبيكوفا
اهلندسة الكهربائية واحلاسوبية املكسيك اجنليكا كورونادو بريسيادو
اهلندسة الكهربائية واحلاسوبية مجهورية كازاخستان ايان شيمريب
اهلندسة الكهربائية واحلاسوبية مجهورية الربازيل باربرا نيكويل مينيزيش دي اوليفريا
اهلندسة الكهربائية واحلاسوبية اململكة العربية السعودية فهد سامل القرشي
اهلندسة الكهربائية واحلاسوبية اململكة العربية السعودية فيصل خليل ابراهيم املطلق
اهلندسة الكهربائية واحلاسوبية اململكة العربية السعودية فارس فتحي حممد علي اجلامد
اهلندسة الكهربائية واحلاسوبية اململكة العربية السعودية فاطمه حامت آل هاين
اهلندسة الكهربائية واحلاسوبية مجهورية الصني الشعبية فاي شيانغ
اهلندسة الكهربائية واحلاسوبية اجلمهورية اللبنانية حسن عبدالقادر امحد محود
اهلندسة الكهربائية واحلاسوبية اململكة العربية السعودية حسن عبدالكرمي حممد املحمدصاحل
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اخلرجيون من محلة املاجستري عام 2021
العلوم واهلندسة احلاسوبية والكهربائية واحلسابية

الربنامج اجلنسية اإلسم
علوم الرياضيات واحلساب التطبيقية اململكة العربية السعودية اسيل عبداحلميد النجار
علوم الرياضيات واحلساب التطبيقية روسيا جرجيوري مالينوفشكي
علوم الرياضيات واحلساب التطبيقية روسيا ايغور سوكولوف
علوم الرياضيات واحلساب التطبيقية مجهورية كولومبيا ميغيل اجنيل بالبشتريوش الفارز
علوم الرياضيات واحلساب التطبيقية مجهورية الصني الشعبية منكسنج بانج

علوم احلاسب اآليل اململكة العربية السعودية عبداهلل على الضلعان
علوم احلاسب اآليل اململكة العربية السعودية عبدالشهيد سلمان عبداهلل القنرب
علوم احلاسب اآليل مجهورية  مصر العربية امحد مسري حامد عبدالرحيم
علوم احلاسب اآليل اململكة العربية السعودية علي املاجد
علوم احلاسب اآليل مجهورية الصني الشعبية فنق ليانغ
علوم احلاسب اآليل مجهورية االكوادور فريناندو زهبا كاماكو
علوم احلاسب اآليل اململكة العربية السعودية حسني مسري املاجد
علوم احلاسب اآليل مجهورية الصني الشعبية شوو جاكسيو
علوم احلاسب اآليل مجهورية الصني الشعبية كاي ياي

علوم احلاسب اآليل مجهورية أوزبكستان كليتش باك هايداروف
علوم احلاسب اآليل مجهورية الربازيل ماثيوس فينيشوس ميديروس دي سوزا
علوم احلاسب اآليل اململكة العربية السعودية رمي علي الغامدي
علوم احلاسب اآليل اململكة العربية السعودية صاحل فوزي صاحل القريان
علوم احلاسب اآليل مجهورية اهلند شاريق فاروق بهات
علوم احلاسب اآليل مجهورية الصني الشعبية تشن سي يوان
علوم احلاسب اآليل اململكة العربية السعودية مسيه خالد احليدري
علوم احلاسب اآليل مجهورية الصني الشعبية شي بنغ
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إدراج اسم املرشحني يف هذه القائمة ال يعين التأكيد أنهم استوفوا مجيع متطلبات الدرجة. وجيب على كل مرشح أن جيتاز مجيع متطلبات الدرجة قبل منحه الدرجة العلمية. 
يتم تقدمي قائمة أمساء املرشحني لنيل الدرجات األكادميية بواسطة مكتب التسجيل يف اجلامعة وهي حمدثة اعتبارًا من أكتوبر  2021. 

العلوم واهلندسة البيولوجية والبيئية 
الربنامج اجلنسية اإلسم

العلوم والهندسة البيئية المملكة العربية السعودية طالل سعيد عثمان العمودي
علوم البحار المملكة العربية السعودية احمد عبدالرحمن علوي السقاف
علوم البحار المملكة العربية السعودية طيبة عبدهللا العمودي
علوم البحار المكسيك ديغو ايليهو ريفيراز روساس
علوم البحار كندا هيلي نيكول ششيبنك
علوم البحار المكسيك جاكيلين فيكتوريا الفا غارسيا
علوم البحار المملكة المتحدة كلوي نيكول باتريسي ميراندا
علوم البحار المكسيك مارتا اندريا ايزيتا واتتس
علوم البحار جمهورية كولومبيا ستينيا باالسيوش
علوم النبات الواليات المتحدة األمريكية توماس نجوين
علوم النبات المكسيك غابرييل خيكوتينكاتل غارسيا راميريز
علوم النبات المكسيك إزميرأوليفاس اوردونا
علوم النبات جمهورية كولومبيا خوسيه لويس مترينو راميريز
علوم النبات المكسيك مونيكا جيونجي ماسياس هونتي



حفل التخرج 2021

العلوم واهلندسة البيولوجية والبيئية 
الربنامج اجلنسية اإلسم

العلوم البيولوجية روسيا ليرا شيبارد
العلوم البيولوجية جمهورية الصين الشعبية لياو وانغ
العلوم البيولوجية جمهورية الصين الشعبية نينغ نينغ تشن
العلوم البيولوجية المملكة العربية السعودية رغد حسين شويكان
العلوم البيولوجية المملكة العربية السعودية ريم فوزي مبخوت النهدي
العلوم البيولوجية المملكة العربية السعودية سلطان فائز سنيان البلوي
العلوم البيولوجية كندا ياسمين سقراط
العلوم البيولوجية جمهورية الصين الشعبية جين يي تشينغ
العلوم البيولوجية جمهورية الصين الشعبية يوانمين تشنغ

العلوم والهندسة البيئية المملكة العربية السعودية عيسى حسن العبدرب النبي
العلوم والهندسة البيئية جمهورية كولومبيا اندريس ديفيد بفانكوشن
العلوم والهندسة البيئية أوكرانيا اندري رومانكو
العلوم والهندسة البيئية المكسيك كارلوس روبين غوادارراما
العلوم والهندسة البيئية المملكة العربية السعودية دعاء طالل سليم البلوي
العلوم والهندسة البيئية المكسيك ماليناللي راميريز مارتينيز
العلوم والهندسة البيئية المكسيك ماريانا ايلياس الرا
العلوم والهندسة البيئية المملكة العربية السعودية محمد على بدير
العلوم والهندسة البيئية جمهورية كولومبيا ناتاليا فرانكو
العلوم والهندسة البيئية جمهورية البرازيل نيارة فيفيان هوف موسكوف
العلوم والهندسة البيئية المملكة العربية السعودية روزان عادل والي
العلوم والهندسة البيئية جمهورية الصين الشعبية شان شان هونغ



جامعة امللك عبد اهلل للعلوم والتقنية

اخلرجيون من محلة املاجستري عام 2021 
العلوم واهلندسة البيولوجية والبيئية 

إدراج اسم املرشحني يف هذه القائمة ال يعين التأكيد أنهم استوفوا مجيع متطلبات الدرجة. وجيب على كل مرشح أن جيتاز مجيع متطلبات الدرجة قبل منحه الدرجة العلمية. 
يتم تقدمي قائمة أمساء املرشحني لنيل الدرجات األكادميية بواسطة مكتب التسجيل يف اجلامعة وهي حمدثة اعتبارًا من أكتوبر  2021. 

املرشد األكادميي الربنامج اجلنسية اإلسم

توماس أنثوبولوس هندسة وعلوم املواد مجهورية الصني الشعبية يوان باو لين

توماس أنثوبولوس هندسة وعلوم املواد مجهورية كازاخستان اكمارال سيتخان

ستيفان أرولد هندسة وعلوم املواد اململكة العربية السعودية اريج عبدالرحمن علي الزهراني

فنسنت تونغ هندسة وعلوم املواد اململكة العربية السعودية اريج الحسين احمد الجرب

بيدرو كاستانيو هندسة وعلوم املواد مجهورية كرواتيا ياسمين سمايتش

توماس أنثوبولوس هندسة وعلوم املواد مجهورية  إندونيسيا وندي وحيودي

فنسنت تونغ هندسة وعلوم املواد مجهورية الصني الشعبية شوان واي

ماين ساراثي اهلندسة امليكانيكية مجهورية الصني الشعبية كان شاو

عامر فاروق اهلندسة امليكانيكية مجهورية الصني الشعبية دابينغ ليو

وليام روبروتس اهلندسة امليكانيكية مجهورية اهلند فرحه خان

عامر فاروق اهلندسة امليكانيكية املكسيك ميقيل فيجورا الباستيدا

عمر حممد اهلندسة امليكانيكية اجلمهورية اللبنانية ميراي ميشال حنتوش

وليام روبروتس اهلندسة امليكانيكية كندا باولو قويدا

جيلز لوبينو اهلندسة امليكانيكية مجهورية اهلند راجيش شيالتون

حممد يونس اهلندسة امليكانيكية شريف اديكونيل تيال مجهورية نيجرييا

هونغ إمي اهلندسة امليكانيكية مجهورية كوريا وانسيك سونج

هونغ إمي اهلندسة امليكانيكية كوريا اجلنوبية يو جونج كيم

الربنامج اجلنسية اإلسم
الهندسة البيولوجية المملكة العربية السعودية عبدالعزيز فؤاد عمر يسلم
الهندسة البيولوجية المكسيك اليكساندير أورال فالي بيريز
الهندسة البيولوجية المكسيك  بريان دانيال هيرارا لوزادا
الهندسة البيولوجية المملكة العربية السعودية فراس محمد حسن باعشر
الهندسة البيولوجية جمهورية كولومبيا جيسيكا زليما اردو اجوديلو
الهندسة البيولوجية المملكة العربية السعودية جمانه أمين الغافلي
الهندسة البيولوجية المملكة العربية السعودية خليفة صالح محمد النعيم
الهندسة البيولوجية المملكة العربية السعودية منارمازن شلبي
الهندسة البيولوجية المملكة العربية السعودية نوف فيصل آل جارهللا
الهندسة البيولوجية المملكة العربية السعودية سلمى علي سالم الكاف
الهندسة البيولوجية جمهورية الصين الشعبية شو تشانغ تساو
الهندسة البيولوجية المملكة العربية السعودية زينب عبدالكريم حمود

العلوم البيولوجية المملكة العربية السعودية افنان فايز الثبيتي
العلوم البيولوجية المملكة العربية السعودية العنود عادل علي تركي
العلوم البيولوجية المملكة العربية السعودية أمجاد صقر السلمي
العلوم البيولوجية المملكة العربية السعودية أزاد سليم باعظيم
العلوم البيولوجية المملكة العربية السعودية عذاري ابراهيم بنتن
العلوم البيولوجية المكسيك كارلوس البيرتو هيرنانديز باوتيستا
العلوم البيولوجية المملكة العربية السعودية غديرعبدهللا حسنين
العلوم البيولوجية المكسيك غلوريا مادريغال
العلوم البيولوجية المملكة العربية السعودية هاجرعبدهللا الزارة
العلوم البيولوجية جمهورية الصين الشعبية كه شين نيو



حفل التخرج 2021

العلوم واهلندسة الفيزيائية 
املرشد األكادميي الربنامج اجلنسية اإلسم

توماس أنثوبولوس هندسة وعلوم املواد مجهورية الصني الشعبية يوان باو لين

توماس أنثوبولوس هندسة وعلوم املواد مجهورية كازاخستان اكمارال سيتخان

ستيفان أرولد هندسة وعلوم املواد اململكة العربية السعودية اريج عبدالرحمن علي الزهراني

فنسنت تونغ هندسة وعلوم املواد اململكة العربية السعودية اريج الحسين احمد الجرب

بيدرو كاستانيو هندسة وعلوم املواد مجهورية كرواتيا ياسمين سمايتش

توماس أنثوبولوس هندسة وعلوم املواد مجهورية  إندونيسيا وندي وحيودي

فنسنت تونغ هندسة وعلوم املواد مجهورية الصني الشعبية شوان واي

ماين ساراثي اهلندسة امليكانيكية مجهورية الصني الشعبية كان شاو

عامر فاروق اهلندسة امليكانيكية مجهورية الصني الشعبية دابينغ ليو

وليام روبروتس اهلندسة امليكانيكية مجهورية اهلند فرحه خان

عامر فاروق اهلندسة امليكانيكية املكسيك ميقيل فيجورا الباستيدا

عمر حممد اهلندسة امليكانيكية اجلمهورية اللبنانية ميراي ميشال حنتوش

وليام روبروتس اهلندسة امليكانيكية كندا باولو قويدا

جيلز لوبينو اهلندسة امليكانيكية مجهورية اهلند راجيش شيالتون

حممد يونس اهلندسة امليكانيكية شريف اديكونيل تيال مجهورية نيجرييا

هونغ إمي اهلندسة امليكانيكية مجهورية كوريا وانسيك سونج

هونغ إمي اهلندسة امليكانيكية كوريا اجلنوبية يو جونج كيم



جامعة امللك عبد اهلل للعلوم والتقنية

اخلرجيون من محلة الدكتوراه عام 2021 
العلوم واهلندسة الفيزيائية 

إدراج اسم املرشحني يف هذه القائمة ال يعين التأكيد أنهم استوفوا مجيع متطلبات الدرجة. وجيب على كل مرشح أن جيتاز مجيع متطلبات الدرجة قبل منحه الدرجة العلمية. 
يتم تقدمي قائمة أمساء املرشحني لنيل الدرجات األكادميية بواسطة مكتب التسجيل يف اجلامعة وهي حمدثة اعتبارًا من أكتوبر  2021. 

املرشد األكادميي الربنامج اجلنسية اإلسم

تاووس-مريمي الليغ-كريايت علوم الرياضيات واحلساب التطبيقية اجلمهورية اجلزائرية ليليا غفور

عمر حممد علوم الرياضيات واحلساب التطبيقية اململكة العربية السعودية سجا حممد جازي املحمدي

ديغو غوميز علوم الرياضيات واحلساب التطبيقية اليابان تريو تادا

فولفغانغ هايدريتش علوم احلاسب اآليل مجهورية الصني الشعبية جينهو كسونغ

باسم شهاده علوم احلاسب اآليل اململكة العربية السعودية مها صاحل العصالين

فولفغانغ هايدريتش علوم احلاسب اآليل اململكة العربية السعودية مشاعل حممد سامل الغامدي

زيانغ زانغ علوم احلاسب اآليل مجهورية الصني الشعبية بينغ هان

زيانغ زانغ علوم احلاسب اآليل مجهورية الصني الشعبية شيكاوو بيي

دومينيك ميشيل علوم احلاسب اآليل مجهورية أملانيا اإلحتادية تورسنت هيدارشي

جورغن كوسيل اهلندسة الكهربائية واحلاسوبية اململكة العربية السعودية عبداهلل سعود حممد املنصوري

حممد سليم العلويين اهلندسة الكهربائية واحلاسوبية مجهورية مصر العربية عمرو حممد عبدالعزيز عبداهلادى

بوون أووي اهلندسة الكهربائية واحلاسوبية ماليزيا شني شانج كينج

طارق النفوري اهلندسة الكهربائية واحلاسوبية مجهورية الصني الشعبية هوي تشني

أورلني مانشون اهلندسة الكهربائية واحلاسوبية اململكة العربية السعودية ادريس حسن حممد صميلي

بوون أووي اهلندسة الكهربائية واحلاسوبية تايوان جيان وي ليانغ

بوون أووي اهلندسة الكهربائية واحلاسوبية اململكة العربية السعودية حممد عدنان سيت

بوون أووي اهلندسة الكهربائية واحلاسوبية نيبال رام كاندرا سوبيدي

هاكان بكاشي اهلندسة الكهربائية واحلاسوبية مجهورية الصني الشعبية روي شني

املرشد األكادميي الربنامج اجلنسية اإلسم

جورج جاسكون اهلندسة الكيميائية اململكة العربية السعودية محمد عبدهللا محمد العبدهللا

يو هان اهلندسة الكيميائية اململكة العربية السعودية محمد العلوني

ماين ساراثي اهلندسة الكيميائية تايوان تسو فانج هونج

كووي هوانغ العلوم الكيميائية اململكة العربية السعودية ميرفت محمد حسن الصبان

حممد الداوودي العلوم الكيميائية مجهورية السنغال زينبو ثيام

كارلوس سانتامارينا هندسة وعلوم األرض مجهورية إندونيسيا انديكا بيرباوا

كارلوس سانتامارينا هندسة وعلوم األرض مجهورية األرجنتني ماريا كالرا اينيس مودنيسي

سيغورجون جونسون هندسة وعلوم األرض مجهورية كوبا رينير دي جويفارا الدرون فيلتريس

شويو صون هندسة وعلوم األرض مجهورية الصني الشعبية تاو تشانغ

شويو صون هندسة وعلوم األرض مجهورية الصني الشعبية يتينق لي

تاديوس باتزك هندسة موارد الطاقة والبرتول مجهورية مصر العربية احمد سيد محمد حسن

حسني حطيط هندسة موارد الطاقة والبرتول مجهورية رومانيا انطونيا بوجدانا  شوجر

كارلوس سانتامارينا هندسة موارد الطاقة والبرتول مجهورية غواتيماال ادواردو دافيد غراماجو سيلفا

تاديوس باتزك هندسة موارد الطاقة والبرتول مجهورية الربازيل ناتانيال اوتافيو فافيرو بولسون

تاديوس باتزك هندسة موارد الطاقة والبرتول مجهورية اهلند سيد تابش حيدر

تاديوس باتزك هندسة موارد الطاقة والبرتول مجهورية إندونيسيا واردانا سابوترا

كارلوس سانتامارينا هندسة موارد الطاقة والبرتول مجهورية كوريا ونجون شا



حفل التخرج 2021

اخلرجيون من محلة الدكتوراه عام 2021
العلوم واهلندسة احلاسوبية والكهربائية واحلسابية

املرشد األكادميي الربنامج اجلنسية اإلسم

تاووس-مريمي الليغ-كريايت علوم الرياضيات واحلساب التطبيقية اجلمهورية اجلزائرية ليليا غفور

عمر حممد علوم الرياضيات واحلساب التطبيقية اململكة العربية السعودية سجا حممد جازي املحمدي

ديغو غوميز علوم الرياضيات واحلساب التطبيقية اليابان تريو تادا

فولفغانغ هايدريتش علوم احلاسب اآليل مجهورية الصني الشعبية جينهو كسونغ

باسم شهاده علوم احلاسب اآليل اململكة العربية السعودية مها صاحل العصالين

فولفغانغ هايدريتش علوم احلاسب اآليل اململكة العربية السعودية مشاعل حممد سامل الغامدي

زيانغ زانغ علوم احلاسب اآليل مجهورية الصني الشعبية بينغ هان

زيانغ زانغ علوم احلاسب اآليل مجهورية الصني الشعبية شيكاوو بيي

دومينيك ميشيل علوم احلاسب اآليل مجهورية أملانيا اإلحتادية تورسنت هيدارشي

جورغن كوسيل اهلندسة الكهربائية واحلاسوبية اململكة العربية السعودية عبداهلل سعود حممد املنصوري

حممد سليم العلويين اهلندسة الكهربائية واحلاسوبية مجهورية مصر العربية عمرو حممد عبدالعزيز عبداهلادى

بوون أووي اهلندسة الكهربائية واحلاسوبية ماليزيا شني شانج كينج

طارق النفوري اهلندسة الكهربائية واحلاسوبية مجهورية الصني الشعبية هوي تشني

أورلني مانشون اهلندسة الكهربائية واحلاسوبية اململكة العربية السعودية ادريس حسن حممد صميلي

بوون أووي اهلندسة الكهربائية واحلاسوبية تايوان جيان وي ليانغ

بوون أووي اهلندسة الكهربائية واحلاسوبية اململكة العربية السعودية حممد عدنان سيت

بوون أووي اهلندسة الكهربائية واحلاسوبية نيبال رام كاندرا سوبيدي

هاكان بكاشي اهلندسة الكهربائية واحلاسوبية مجهورية الصني الشعبية روي شني



جامعة امللك عبد اهلل للعلوم والتقنية

اخلرجيون من محلة الدكتوراه عام 2021
العلوم واهلندسة البيولوجية والبيئية

إدراج اسم املرشحني يف هذه القائمة ال يعين التأكيد أنهم استوفوا مجيع متطلبات الدرجة. وجيب على كل مرشح أن جيتاز مجيع متطلبات الدرجة قبل منحه الدرجة العلمية. 
يتم تقدمي قائمة أمساء املرشحني لنيل الدرجات األكادميية بواسطة مكتب التسجيل يف اجلامعة وهي حمدثة اعتبارًا من أكتوبر  2021. 

املرشد األكادميي الربنامج اجلنسية اإلسم
جمدي حمفوظ العلوم البيولوجية اململكة العربية السعودية أمحد إبراهيم حماص
ماغنوس روبينج العلوم البيولوجية مجهورية أملانيا اإلحتادية دومينيك رن
شارولت هاوزر العلوم البيولوجية مجهورية إندونيسيا هيب هاري سوسابتو
كارلو ليربايل العلوم البيولوجية مجهورية اهلند انييم فينكاتا انودييب كومار رييدي
سليم الببيلي العلوم البيولوجية تايوان جيان يو وانغ

تاكاشي جوجوبوري العلوم البيولوجية مجهورية األرجنتني مارتن اوغستو ابارا
أنطونيو أدامو العلوم البيولوجية اململكة العربية السعودية مرمي طارق العويصي

كريستيان جنسن العلوم البيولوجية مجهورية اهلند مونيكا برايداراشيين
سليم الببيلي العلوم البيولوجية اململكة العربية السعودية رندا احلسن حيىي زربان

كرستيان فولسرتا العلوم البيولوجية اجلمهورية الربتغالية روبني مارتنس دا كوستا
لوكاز جارميكو العلوم البيولوجية مجهورية كازاخستان فالدينا كارشينكو
مسري محدان العلوم البيولوجية مجهورية رومانيا فالد ستيفان رادوكانو

نور الدين غفور العلوم واهلندسة البيئية اململكة العربية السعودية عبداهلل حسن حممد الشهري
هيمانشو ميشرا العلوم واهلندسة البيئية مجهورية الربازيل اداير قالو جونيور

سوزانا نونز العلوم واهلندسة البيئية مجهورية كازاخستان أينور صابروفا
بينج وانغ العلوم واهلندسة البيئية مجهورية الصني الشعبية شاينلي زهيانج

سوزانا نونز العلوم واهلندسة البيئية اجلمهورية اإليطالية قيورقي فالكا
جوهانس سيمون فروفينفلدر العلوم واهلندسة البيئية املكسيك لويسا خافيري
جوهانس سيمون فروفينفلدر العلوم واهلندسة البيئية املكسيك ماريا فريناندا نافا اكامبو

نور الدين غفور العلوم واهلندسة البيئية مجهورية اهلند مستقيم مستقيم
بيينج هونج العلوم واهلندسة البيئية مجهورية أملانيا اإلحتادية نيكوالس اوكسبريغر

كرستيان فولسرتا علوم البحار مجهورية كولومبيا كارول بيرتاجو
بريتون جونز علوم البحار اململكة العربية السعودية لينة مسري عيوين

سليم الببيلي علوم النبات اجلمهورية الفرنسية جاستني مرمي براغاي
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موسيقى حفل التخرج 
شربل روحانا

موسيقار لبناين ومؤد بارع وأستاذ يف آلة العود، حاصل على درجة البكالوريوس يف العزف والتلحني على آلة العود ودرجة 
املاجستري يف علم املوسيقى من جامعة الّروح القدس يف لبنان. قام بتأليف ثالث جملدات يف منهج العزف على آلة العود 
فقط. ويعترب روحانا من امللحنني الكبار والقديرين على الساحة الفنية حيث له حضور كبري ومشاركات يف احتفاالت عدة 

ومهرجانات مهمة يف مجيع أحناء العامل كدمشق وبريوت والقاهرة وديب وسالونيك وباريس وبراغ، فضاًل عن تسجيالته 
املميزة اليت كان آخرها ألبوم دوزان )Doux Zen(، وهو أيضًا عضو يف هيئة تدريس ملتقى سيمون شاهني للموسيقى العربية 
)مؤمتر سنوي مكثف عن دراسة املوسيقى العربية الكالسيكية يستمر ألسبوع، أنشئ منذ 19 سنة يف كلية ماونت هوليوك 

يف الواليات املتحدة األمريكية(. 

سيمون شاهني

موسيقار وأستاذ وملحن وعازف عريب على العود والكمان. له مشاركات يف مجيع أحناء العامل كعازف منفرد أو ضمن فرق 
موسيقية خمتلفة. وله أعمال وألبومات عديدة أكسبته مسعة دولية كموسيقار عريب رائد يف جيله مثل )موسيقى حممد 

عبدالوهاب، والرتاث، والتقاسيم، والسلطنة، والقنطرة واللهب األزرق(. والسيد شاهني أستاذ يف كلية بريكلي للموسيقى يف 
بوسطن ويقدم حماضرات وورش عمل يف العديد من اجلامعات العاملية. وهو املدير التنفيذي والفين مللتقى سيمون شاهني 

للموسيقى العربية السنوي )مؤمتر سنوي مكثف عن دراسة املوسيقى العربية الكالسيكية يستمر ألسبوع(. 
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املتحدثة باسم خرجيي فصل 2021

أنطونيا شوغر
خترجت أنطونيا شوغر بدرجة البكالوريوس يف هندسة البرتول يف رومانيا، ودرجة املاجستري مع مرتبة الشرف يف هندسة 

املكامن من جامعة ليوبني يف النمسا. مث انضمت إىل مركز علي النعيمي ألحباث وهندسة البرتول يف كاوست يف عام 2018، 
وأكملت درجة الدكتوراه يف برنامج موارد الطاقة وهندسة البرتول يف قسم العلوم واهلندسة الفيزيائية مع األستاذ املشارك 

حسني حطيط. كما تعاونت بنجاح يف أحباث البوليمر مع الربوفيسور ساتوشي هابوتشي من قسم العلوم واهلندسة البيولوجية 
والبيئية، خصوصًا يف دراسة البوليمرات األكثر استخداًما يف صناعة النفط.

تركزت أحباثها لدرجة الدكتوراه يف كاوست على دراسة الطرق الكيميائية لتعزيز إنتاج النفط، حيث تشارك بأحباثها اليوم يف 
ست مؤمترات دولية، واليت تتوجت من خالهلا بعدة جوائز وعلى وجه اخلصوص جائزة املقدم الشاب من الرابطة األوروبية 

لعلماء ومهندسي اجليولوجيا )EAGE(، وقامت بنشر العديد من األوراق البحثية وبراءة اخرتاع يف عام 2020.

كما شاركت خالل دراستها لدرجة الدكتوراه يف مشروعني لشركة أرامكو يتعلقان بعلم املوائع الدقيقة، وحصلت على تدريب 
داخلي يف شركة )OMV( يف النمسا يف عام 2019، وكانت عضًوا نشًطا يف املجتمع البرتويل حيث عملت كرئيسة فرع طلبة 

مجعية مهندسي البرتول يف كاوست. وكانت يف عام 2021 ضمن الـ 15 متأهاًل للتصفيات النهائية لعرض أفكارهم املبتكرة 
يف مسابقة )Falling Walls KAUST Lab( يف اجلامعة. 

اآلن وقد حصلت على درجة الدكتوراه، تلقت أنطونيا عرض عمل تنافسي من شركة شلمربجري وستنضم للعمل مع فريقهم يف 
ديسمرب.
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الكلمة الرئيسية حلفل التخرج

معايل املهندس خالد بن عبدالعزيز الفاحل
وزير االستثمار 

يشغل معايل املهندس خالد بن عبدالعزيز الفاحل منصب وزير االستثمار يف اململكة العربية السعودية منذ 25 فرباير 2020. 
 وكان سابًقا يشغل منصب وزير الطاقة والصناعة والثروة املعدنية بني عامي 2016 و 2019، ووزيرًا للصحة بني عامي 2015

و 2016. كما توىل العديد من املناصب القيادية يف شركة أرامكو السعودية منها رئاسة جملس إدارة الشركة يف الفرتة من أبريل 
2015 إىل سبتمرب 2019، ورئيس وكبري املدراء التنفيذيني بني 2009 و 2015.

ومعروف عن معايل الوزير خالد الفاحل،  قيادته للتحول االسرتاتيجي للقطاعات واملؤسسات الرائدة يف مجيع أحناء اململكة، 
فضاًل عن قيادة املبادرات التجارية واسعة النطاق واملشاريع الصناعية، ودوره يف بناء القدرات املؤسساتية لصاحل الوطن من 

خالل الربامج االقتصادية واالجتماعية. باإلضافة الهتمامه املمتد لسنوات طويلة وبشكل خاص يف األنشطة التجارية واالستفادة 
منها يف دعم التنمية االجتماعية والتنويع االقتصادي، وتعزيز التعاون القوي بني القطاعات العامة واخلاصة واألكادميية والبحثية 

يف اململكة العربية السعودية، وخصوصًا يف جماالت العلوم والتقنية الرقمية لدى فئة الشباب.
ويعترب معايل الوزير خالد الفاحل من املنادين بريادة األعمال واالبتكار وبدورهما يف بناء جمتمع معريف جمهز ملواجهة حتديات 

املستقبل، فضاًل عن خلق فرص عمل جديدة وتنمية املوارد والكفاءات البشرية يف البالد، ومحاية البيئة.  
ويشار إىل  أن تعيني معايل املهندس خالد الفاحل  يف منصب وزير االستثمار يف اململكة جاء كنتيجة إلجنازاته االستثنائية 

اليت حققها معاليه يف دفع منو القطاع اخلاص يف اململكة، واليت تعد حمرًكا رئيسًيا لرؤية 2030، وخطة التنويع االقتصادي 
املستمرة يف اململكة العربية السعودية.

ُمنح معايل الوزير خالد الفاحل »قالدة امللك عبدالعزيز« من الدرجة األوىل يف عام 2009، وهو أعلى وسام استحقاق تكرميي 
يف اململكة، كما حصل معاليه على العديد من اجلوائز البارزة طوال حياته املهنية، ويف عام 2018، منحته احلكومة اليابانية 

وسامها الوطين، وسام الشمس املشرقة من الدرجة األوىل، كما حصل على جائزة الرئيس التنفيذي للطاقة البرتولية لعام 2016 
 .Energy Intelligence بواسطة

حيمل معاليه الدكتوراه الفخرية من املعهد الكوري املتقدم للعلوم والتقنية، وهو حاصل على البكالوريوس يف اهلندسة 
امليكانيكية من جامعة تكساس »إيه آند إم« يف عام 1982، ودرجة املاجستري يف إدارة األعمال من جامعة امللك فهد للبرتول 

واملعادن يف عام 1991.
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الكلمة االفتتاحية
توين تشان، رئيس اجلامعة

كلمة خرجيي دفعة 2021
أنطونيا شوغر، مرشحة لدرجة الدكتوراه، موارد الطاقة وهندسة البرتول

متحدث حفل التخرج
معايل وزير االستثمار املهندس خالد بن عبدالعزيز الفاحل

عرض فيلم التخرج
أدير غالو جونيور، الربازيل، دكتوراه يف علوم وهندسة البيئة

أنطونيا شوغر، رومانيا، دكتوراه موارد الطاقة وهندسة البرتول
دعاء البلوي، اململكة العربية السعودية، ماجستري علوم وهندسة البيئة

عبدالوهاب فلمبان، اململكة العربية السعودية، ماجستري يف اهلندسة الكهربائية احلاسب اآليل
لينا عيوين، اململكة العربية السعودية، دكتوراه يف علوم البحار

تسليم الدرجات األكادميية
درجات الدكتوراه، ومراسم ارتداء القلنسوة

درجات املاجستري يف العلوم
العلوم واهلندسة البيولوجية والبيئية

العلوم واهلندسة احلاسوبية والكهربائية واحلسابية
العلوم واهلندسة الفيزيائية

كلمة اخلتام
توين تشان، رئيس اجلامعة

ختام احلفل
حفل استقبال اخلرجيني وعائالتهم وأصدقائهم.
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مراسم احتفال التخرج
املسرية األكادميية

وكيل اجلامعة لورانس كارين
رئيس اجلامعة توين تشان

متحدث حفل التخرج، معايل الوزير خالد بن عبدالعزيز الفاحل
أعضاء جملس األمناء

اللجنة التنفيذية للجامعة
أعضاء القيادة العليا للجامعة

أعضاء هيئة التدريس
املرشحني لدرجة الدكتوراه بقيادة برايان موران، عميد شؤون الدراسات العليا

املرشحني لدرجة املاجستري
العلوم واهلندسة البيولوجية والبيئية بقيادة مسري محدان

العلوم واهلندسة احلاسوبية والكهربائية واحلسابية بقيادة عمر كنيو
العلوم واهلندسة الفيزيائية بقيادة رايف سامتاين

الدعوة للتجمع واجللوس
السالم الوطين للمملكة العربية السعودية

تالوة من القرآن الكرمي
بصوت عاصم العلوان

طالب الدكتوراه، اهلندسة الكهربائية واحلاسب اآليل

الكلمة الرتحيبية
وكيل اجلامعة لورانس كارين
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تهنئة خلرجيي العام 2021

خرجيي فصل 2021 األعزاء، 

أود أن أكون يف طليعة املهنئني لكم بهذا االجناز الكبري الذي استطعتم حتقيقه على الرغم من التحديات الكبرية والظروف 
االستثنائية واملضطربة اليت مر بها العامل يف السنوات القليلة املاضية. ولكنكم متكنتم جبدارة من جتاوز هذه الفرتة الصعبة 

ووصلتم اليوم اىل هذه اللحظة املهمة من حياتكم، واليت نتوجها اليوم بتخرجكم. 

أدعوكم اليوم للتأمل يف مسريتكم العلمية، وأن تثمنوا كل الدعم الذي حصلتم عليه من أسركم وأصدقائكم وزمالئكم 
وأساتذتكم وكل من ساهم يف جعل هذه اللحظة حقيقة واقعة. 

وحنن يف كاوست فخورون بإجنازاتكم، وسنكون دومًا سندًا لكم وأنتم تنتقلون اىل املرحلة املقبلة من رحلتكم الشيقة، حبًثا 
عن فرص لتحقيق شغفكم األكادميي ومواجهة التحديات اليت تعصف بكوكبنا واالنتقال به حنول مستقبل مشرق ومزدهر.

لقد أثبتم لنا أن لديكم الرؤية والطموح الالزمني للنجاح يف األوساط األكادميية. وحنن على يقني تام أنكم ستواصلون هذا 
النجاح يف حياتك املهنية يف املستقبل، وسرتفعون اسم جامعتنا عاليًا يف كل إجناز تقدموه ويف كل وجهة تنتهون اليها.

وتفضلوا بقبول خالص الشكر والتقدير، وتهانينا لكم مجيعًا.

توين تشان
رئيس جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية )كاوست(



ولدى كاوست أيضًا 12 خمتربًا مركزيًا جمهزًا مبرافق تقنية متقدمة تقدم اخلدمات والتدريب 
املتخصص هليئة التدريس والطلبة والباحثني وشركاء الصناعة يف اجلامعة. ويوجد يف أحد هذه 
املختربات احلاسوب العمالق شاهني، املصنف من بني أفضل 20 حاسب آيل عمالق يف العامل.

وكجزء من رسالتها الطموحة، تسعى كاوست اىل أن تكون وجهة حمفزة للمعرفة واالبتكار، وبوابة 
للصناعات اليت تسعى إلقامة موطئ قدم هلا يف اململكة العربية السعودية. حيث توفر اجلامعة للشركاء 

فرصة إجراء أحباث جتريبية يف بيئة متكينيه متكاملة، تتيح إمكانية الوصول إىل مرافق ومعدات 
استثنائية، واالستفادة من مساندة كوادر دعم متمكنني. ويستضيف جممع األحباث والتقنية يف كاوست 

الشركات الرائدة يف اململكة مثل أرامكو السعودية والشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك(، 
فضاًل عن الشركات العاملية البارزة مثل شركة داو للكيماويات وبوينغ. وتعمل اجلامعة على تعزيز هذه 

املنظومة احلاضنة بغية تزويد الشركات بالبيئة املناسبة لتعزيز تأثريها يف اململكة، وحول العامل.

أخذت كاوست على عاتقها مهّمة االرتقاء بالتعليم واألحباث واالبتكار إلحداث التأثري اإلجيايب الفعال 
حمليًا وعامليًا من خالل االستثمار يف اخلرجيني وتزويد اململكة العربية السعودية برافد من الكوادر 

والعقول الشابة واملتميزة الذين سيشكلون قادة املستقبل والعلماء واملبتكرين ورواد األعمال. 
وحنن اليوم حنتفل بهؤالء الشباب والشابات الذين ستكون هلم بصمة مشرفة واسهامات مشرقة يف 

املستقبل.



 نبذة عن جامعة امللك 
عبداهلل للعلوم والتقنية 

جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية )كاوست( هي جامعة أحباث للدراسات العليا أنشئت يف عام 2009 
على شواطئ البحر األمحر وتلعب دورًا مهمًا يف النهوض بالعلوم والتقنية من خالل التعليم واالبتكار 

واألحباث التعاونية متعددة التخصصات ذات األهمية اإلقليمية والعاملية يف جماالت املاء والغذاء والطاقة 
والبيئة، واليت يقوم بها طلبة وباحثون وأعضاء هيئة تدريس بارزين. حيث حتّفز اجلامعة االبتكارات والتنمية 
االقتصادية واالزدهار االجتماعي يف اململكة العربية السعودية والعامل، وتطمح إىل أن تكون منارة للمعرفة 
والتعليم التقين والبحثي وبيئة مميزة إلهلام العقول واملواهب الواعدة، وجسرًا لتقريب الشعوب والثقافات.

وحاليًا، تضم كاوست 1,450 طالب وطالبة ماجستري ودكتوراه، يدعمهم جمتمع أكادميي من 185عضو 
هيئة تدريس و 475 زميل ما بعد الدكتوراه و 400 عامل أحباث ومهندس. 

كما يوجد يف اجلامعة أكثر من 120 جنسية يعملون ويعيشون معًا ويشكلون نسيجها الثقايف الذي ميّكنها 
من استكشاف األفكار والتعاون ملعاجلة القضايا العاملية امللحة - مثل الطاقة واملياه والغذاء والبيئة - 

من وجهات نظر خمتلفة ومتكاملة.

ويوجد يف اجلامعة 12 مركًزا حبثًيا رئيسيًا ترتكز يف جماالت األغشية املتقدمة، واحلفز الكيميائي، 
واالحرتاق النظيف، والعلوم البيولوجية احلاسوبية، والزراعة الصحراوية، واحلوسبة الفائقة، وأحباث البحر 
األمحر، ومرونة احلوسبة واألمن السيرباين، والطاقة الشمسية، وهندسة تنقيب واستخراج النفط، وحتلية 

وإعادة استخدام املياه. باإلضافة إىل أربع مبادرات رئيسية يف جماالت الذكاء االصطناعي والكربون الدائري 
واملناخ والصحة الذكية.



جامعة امللك عبد اهلل للعلوم والتقنية

رؤيتنا
تطمح جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية أن تكون منارة للمعرفة والتعليم التقين والبحثي وبيئة مميزة 

إلهلام العقول واملواهب الواعدة اليت تسعى إىل حتقيق االكتشافات اليت تعاجل أهم التحديات العاملية، 
وتسعى اجلامعة حثيثًا إىل أن تكون جسرًا لتقريب الشعوب والثقافات.

رسالتنا
تساهم جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية يف تطوير العلوم والتقنية من خالل األحباث املتميزة 

والتعاونية ودجمها يف التعليم اجلامعي. كما ُتحفز االبتكارات ونشر املعرفة العلمية وتطبيقاتها لتحقيق 
التنمية االقتصادية واالجتماعية والرخاء يف اململكة العربية السعودية والعامل.
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