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الموارد  إنتاجبهدف المساهمة في  7002في مواليمو نيريري لالتحاد األفريقي  الدراسية منحةالطلق برنامج أ  

 نمية الهامة،في مجاالت الت في القارة من أجل التنمية المستدامة هااالحتفاظ بو عالية المستوى البشرية األفريقية

مكين الشباب تى لإبرنامج المنحة  ويهدف تنقل الطلبة داخل أفريقيا. من خالل تعزيز التكامل اإلقليمي إلى جانب

لمدة  يةبالعمل في أي دولة أفريقلمستفيدين ل اتفاق ملزممع مرموقة،  جامعات أفريقية الدراسة فيمن  األفريقي

 بعد التخرج. مدة المنحة نفس تساوي على األقل

تسخير " – 7002لسنة  موضوع االتحاد األفريقيال يتجزأ من  ءاجز الشباب األفريقي ضمان تمكينيعتبر 

إلى ثورة  7002وبالفعل، تدعو أجندة االتحاد األفريقي  .الشباب"العائد الديموغرافي من خالل االستثمار في 

 ة.فريقيألانظم التعليم والتدريب لوإعادة تصميم  كبيرةاألمر الذي يتطلب تحوالت نوعية في التعليم والمهارات، 

شباب الذين ال يينقيمهنيين األفرمن الإنتاج طراز رفيع  المعروضة هنا تهدف إلىلمنح الدراسية بالتالي فإن او

 .األساليب التربوية التقدمية المبتكرة، وتخطيط التعليم واإلدارة االستراتيجية لنظم التعليم في أفريقيايعززون س

 معايير األهلية

 :ونوايكأن  للحصول على المنحة وا مؤهليننوكلي ينحشيتعين على المتر

 في دولة عضو في االتحاد األفريقي؛ ينمواطن (0

 ( سنة؛23عن خمس وثالثين ) مأعمارهتزيد  اال (7

يجب أن تكون  .أو المواضيع ذات الصلة العلوم التربويةفي  سترجشهادة الما على نيمتحصل (2

 مرموقة. الشهادة من جامعة

 ؛بالسجالت الجامعية امؤكد امتميز اعلمي تحصيال واقد أثبت (4

عة تابلم في أي دولة عضو في االتحاد األفريقي جامعة مرموقة فيعلى دليل القبول  واقد حصل (3

 برنامج دكتوراه بدوام كامل؛

الث ث لمدة بعد إكمال الدراسة دولة عضو في االتحاد األفريقي في لتزام بالعملالعلى استعداد ل (0

 .( سنوات على األقل2)

 .من جامعةرسالة قبول  ال يتضمن أي طلبالنظر في يتم ال 

 جامعاتب لاللتحاقالسعي  المترشحين يرجى من بين الدول األفريقية، تنقل الطلبةمن أجل تعزيز  مالحظة:

 .مغير بلدانه في بلدان أخرى
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 لدراسةل المتاحة مجاالتال

 مجاالت المتاحة للدراسة هي كالتالي:ال

 طوير المعلمين والتعليم المهنيت 

 السياسات والتخطيط التربوي 

 تقييم التعليم التربوي 

  التربوية والقيادةاإلدارة 

 التعليم الخاص 

 ثالث سنوات دراسية.لمدة برنامج الدكتوراه  يجب أن يستمر
 

 

 طلبطريقة ال

ورقة بيانات المترشح بصيغة و PDFبشكل  استمارة الطلب ملء ينالمهتم ينالمترشحيتعين على 

EXCEL  على الموقع اإللكتروني لالتحاد األفريقي.المتاحة 

www.au.int/en/scholarship  

 

 ما يلي:على  مشتملة الرسمية متقديم طلباته الطلبات ييجب على مقدم

 إستمارة الطلب مملوءة؛ (0

 بحجم صورة جواز السفر؛صورة فوتوغرافية حديثة  (7

 ؛همأشخاص يمكن الرجوع إليهم وعناوين ذكر أسماء ثالثة معذاتية السيرة ملخص ال (2

 ،الجامعيةوالسجالت الشهادات من مصدق عليها  نسخ (4

 الجنسية؛ تبين بطاقة التعريف الوطنية جواز السفر أومن مصدق عليها  نسخ (3

 جامعة أفريقية مرموقة، من نسخة شهادة القبول (0

 مع عناوين االتصال؛ رسالتي تزكية (2

في تنمية وأهميته  المحدد مجال الدراسة المترشحسبب اختيار يشرح  كلمة 300ال يتجاوز  مقال (8

 أفريقيا.

 :التالي يلبريدلعنوان اى الإ على شكل نسخ ورقية مجموعتين من الوثائق المذكورة أعالهيجب إرسال 

 إلكترونية نسخ وإعدادمسح  ينيتعين على المترشح، إضافة إلى ذلكالرجاء كتابة العنوان هنا باللغة األصلية 

ورقة بيانات المترشح الطلب واستمارة  إضافة إلى (PDFى شكل لإتحويلها )المذكورة أعاله،  لكل الوثائق

 اإللكتروني التالي: لبريدى الإوإرسالها ، EXCELشكل في 

OlgaA@africa-union.org 

 نسخو

mwalimunyerere@africa-union.org  
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