
 فريقىتحاد اإلاإل ةعضاء بمفوضيمن الهند للدول األ ةمنحة دراسية مقدم

 

 للحصول على الماجستير أو الدكتوراه للدراسة  بالجامعات  الهندية
 

تحاد قى بأنه وردت مذكرة من مفوضيه اإلفريتحاد اإلئب مساعد وزير الخارجية لشئون اإلفاد السيد السفير ناأ

ى مجال العلوم الزراعية األفريقية ف ةدمة من الجانب الهندى لدول القارالمنح المقعالن عن األفريقى تتضمن اإل

العالى والبحث العلمى  وذلك فى  العاملين بالمؤسسات األفريقية المختصة بالتعليم ةلألفارق 3102كاديمى للعام األ

 ويشمل البرنامج:ـ 3102طار الشراكة الهندية ـ األفريقية، على أن يبدأ الفصل الدراسى فى يوليو إ

 

 .منح للحصول على الماجستير فى بناء القدرات -0

 

 .منح للحصول على الدكتوراه فى المحاضرات الجامعية المتخصصة -3

 

 الشروط الالزمة للتقدم 

 

 .أن يكون أحد مواطنى دول االتحاد االفريقى -0

 

 .باللغة اإلنجليزية ةجيد ةلديه معرف -3

 

 .لديه شهادة أكاديمية -2

 

 .قلما بعد التخرج على األ ةعملي ةلديه عامين خبر -4

 

 .قللى األستكمال الدراسة بثالثة سنوات عإبإحدى دول االتحاد االفريقى بعد فى العلم  ةلديه رغب -5

 

 

 الشروط الواجب توافرها فى المتقدم لمنح الماجستير

 

 .عام 25أن يكون عمره أقل من  -0  

 

 .جه البكالوريوس فى مجال الزراعةأن يكون حاصل على در -3  

 

 

 الشروط الواجب توافرها فى المتقدم لمنح الدكتوراه

 

 .عام 45أن يكون عمره أقل من  -0

 

 .أن يكون حاصل على درجة الماجستير فى مجال ذات الصلة بالعلوم الزراعية -3

 

 

  مدة المنحة 

 

 الماجستير لمدة عامين 

  

  برنامج الدكتوراه لمدة ثالث سنوبينما يستمر 



 ةالمزايا المادية للمنح

 

 12.000 (شهريا للعامين ) الماجستير ةهندي ةروبي. 

 

 15.000(.شهريا للثالثة سنوات ) للدكتوراه ةهندي ةروبي 

 

  تذكره الطيران والتأشيرة سوف يتم دفعها من خالل ) البعثة الدبلوماسية الهندية فى الدولة

 (األفريقية

 

 بالمصاريف الدراسية ورسوم الفندق والتنقل داخل الدولة والتأمين  ةع النفقات الخاصجمي

 .الصحى سيتم دفعها من خالل المرتب الشهر للطالب

 

 كيفيه التقدم 

 

 بيانات المتقدم ةلى ورقإباإلضافة  PDF ستيفاء نموذج التقدم بصيغهإالراغبين فى التقدم  ةعلى الساد      

EXCEL   بالموقع االلكترونى التالى:ـوالموضحة 

 

www.au.int/nyerere 

 

 

 ن يرفق المستندات التاليةأعلى 

 

 خطاب التقدم. 

 

 صورة من جواز السفر. 

 

 تصال لثالثة سماء وبيانات اإلأيالد والجنسية والخبرة العملية وتاريخ الم ةملخص السيرة الذاتية متضمن

 .شخاص يمكن الرجوع اليهمأ

 

 الجامعية ةادمن الشه ةموثق ةنسخ . 

 

 من بيان بالمواد التى تم دراستها بالمرحلة الجامعية ةنسخ موثق. 

 

  (.قصى ) للتقدم للدكتوراه فقطأكحد  ةكلم 0111ملخص للمقترح البحثى متضمن 

 

 خطابين مرجعيين متضمنين بيانات التواصل. 

 

 البيانات بجواز السفر ةضوئية من صفح ةصور.  

 

  الذكر من خالل البريد على العنوان التالى :ـ ةمن المستندات سالف ةنسخ ورقي( 2رسال )إيجب 
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