
 

 

 فارقهألللزمالة الدولية للباحثين ا CV-RAMAN برنامج

 

 تحاد الغرف التجارية والصناعية بالهندإالمقدم من 
 

  

تصال بالجامعات ومراكز ن البحث العلمى والتكنولوجيا واإلفادت السيده السفيرة نائب مساعد وزير الخارجية لشئوأ

فى نيودلهى المتضمن ان إتحاد غرف التجارة والصناعة  ةمصر العربي ةجمهوري ةبحاث بأنها تلقت خطاب سفاراأل

مان للزمالة الدولية للباحثين فاد بأن الحكومه الهندية قررت تقديم منح جديده فى إطار برنامج  راأ FICCI الهندية

وهى منح تخصص    C.V. International Fellowship for African Researchers 2013 فارقةاأل

 .ن من القارة األفريقية فى الجامعات والمعاهد الهنديةبالكامل للباحثي

 

جميع المجاالت المتعلقة بالعلوم الطبيعية والهندسية متضمنه الرياضة واالحصاء   المجاالت المتاحة للبرنامج :

 .واليتضمن البرنامج العلوم االنسانيه والسلوكية

 

  :أنواع المنح من خالل البرنامج

 

  شهور 6مده   دكتوراه :منح جمع ماده علميه لل

 

  شهور 3لمده   منح زائر :

 

  لمده شهر واحد  منح خبراء :

 

  :الشروط الواجب توافرها فى المرشح

 

 أن تكون جنسيته تابعه إلحدى الدول األفريقية التى تتعامل مع الهند. 

 

 ألفريقيةأن يعمل كباحث / مدرس فى احدى الجامعات او المراكز البحثية فى واحده من الدول ا. 

 

  بالنسبة لمنح مابعد الدكتوراه :  البد أن يكون مسجل للدكتوراه  فى احدى الجامعات او المراكز البحثية

 األفريقية

 

 بالنسبة لمنح الزائر :  يشترط أن يكون حاصل على  PhD/ M. Tech/ M.Sc.   4او مده عمله من  :

 سنوات 6

 

   : يشترط أن يكون من الخبراء / العلماء / االساتذهبالنسبة لمنح الخبراء 

 

  شرط عام :  غير مسموح التقدم لمن حصل على منحه فى نفس البرنامج من قبل ، وفى حاله سابق التقدم

 .وعدم الحصول على المنحة يمكن التقدم للمنحه الحالية

 

 : يرجى االطالع على الموقع االلكترونى بعد  المزايا المادية للبرنامج :

 

www.indoafrica-cvrf.in 



  

 

    :المستندات المطلوبة 

 

 ستمارة التقدم من خالل النموذج الموضح بالموقع االلكترونىإ : 

 

http://www.indoafrica-cvrf.in/pdf/Brochure_C_V_Raman_Fellowship_2013.pdf 

 

http://www.indoafrica-cvrf.in/pdf/appl-form.pdf 

 

 احث المضيف للمرشح فى الهند يفيد بقبوله واستضافه المرشح بمؤسسته خالل فتره خطاب الدعوة من الب

 .المنحة

 

 خطاب توصيه من جهة العمل 

 

 خطة البحث معتمده من االستاذ المضيف الهندى  

 

 صور الشهادات العلمية الحاصل عليها   

 

 لسفر والتفاصيل كاملهصوره من جواز السفر تتضمن الصفحات التى بها الصورة الشخصية ورقم جواز ا. 

 

 السيرة الذاتية CV  

 

 يتم ترجمة جميع الوثائق المقدمة الى اللغة اإلنجليزية مع أصل الوثيقة. 

 

 .33/8/3133 الموعد النهائي للتقدم

 


