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إدارة الموارد البشرية والعلم والتكنولوجيا
برنامج المنحة الدراسية لالتحاد األفريقي مواليمو نييريري
دعوة لتقديم طلبات للحصول على منحة 7102
لبرامج الدكتوراه في علوم التربية
الموعد النهائي 10 :مارس 7102
أطلق برنامج المنحة الدراسية لالتحاد األفريقي مواليمو نيريري في  7002بهدف المساهمة في إنتاج الموارد
البشرية األفريقية عالية المستوى واالحتفاظ بها من أجل التنمية المستدامة في القارة في مجاالت التنمية الهامة،
إلى جانب تعزيز التكامل اإلقليمي من خالل تنقل الطلبة داخل أفريقيا .ويهدف برنامج المنحة إلى تمكين الشباب
األفريقي من الدراسة في جامعات أفريقية مرموقة ،مع اتفاق ملزم للمستفيدين بالعمل في أي دولة أفريقية لمدة
تساوي على األقل نفس مدة المنحة بعد التخرج.
يعتبر ضمان تمكين الشباب األفريقي جزءا ال يتجزأ من موضوع االتحاد األفريقي لسنة " – 7002تسخير
العائد الديموغرافي من خالل االستثمار في الشباب" .وبالفعل ،تدعو أجندة االتحاد األفريقي  7002إلى ثورة
في التعليم والمهارات ،األمر الذي يتطلب تحوالت نوعية كبيرة وإعادة تصميم لنظم التعليم والتدريب األفريقية.
وبالتالي فإن المنح الدراسية المعروضة هنا تهدف إلى إنتاج طراز رفيع من المهنيين األفريقيين الشباب الذين
سيعززون األساليب التربوية التقدمية المبتكرة ،وتخطيط التعليم واإلدارة االستراتيجية لنظم التعليم في أفريقيا.
معايير األهلية
يتعين على المترشحين ليكونوا مؤهلين للحصول على المنحة أن يكونوا:
 )0مواطنين في دولة عضو في االتحاد األفريقي؛
 )7اال تزيد أعمارهم عن خمس وثالثين ( )23سنة؛
 )2متحصلين على شهادة الماجستر في العلوم التربوية أو المواضيع ذات الصلة .يجب أن تكون
الشهادة من جامعة مرموقة.
 )4قد أثبتوا تحصيال علميا متميزا مؤكدا بالسجالت الجامعية؛
 )3قد حصلوا على دليل القبول في جامعة مرموقة في أي دولة عضو في االتحاد األفريقي لمتابعة
برنامج دكتوراه بدوام كامل؛
 )0على استعداد لاللتزام بالعمل في دولة عضو في االتحاد األفريقي بعد إكمال الدراسة لمدة ثالث
( )2سنوات على األقل.
ال يتم النظر في أي طلب ال يتضمن رسالة قبول من جامعة.
مالحظة :من أجل تعزيز تنقل الطلبة بين الدول األفريقية ،يرجى من المترشحين السعي لاللتحاق بجامعات
في بلدان أخرى غير بلدانهم.
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المجاالت المتاحة للدراسة
المجاالت المتاحة للدراسة هي كالتالي:
 تطوير المعلمين والتعليم المهني
 السياسات والتخطيط التربوي
 تقييم التعليم التربوي
 اإلدارة التربوية والقيادة
 التعليم الخاص
يجب أن يستمر برنامج الدكتوراه لمدة ثالث سنوات دراسية.
طريقة الطلب
يتعين على المترشحين المهتمين ملء استمارة الطلب بشكل  PDFوورقة بيانات المترشح بصيغة
 EXCELالمتاحة على الموقع اإللكتروني لالتحاد األفريقي.
www.au.int/en/scholarship
يجب على مقدمي الطلبات تقديم طلباتهم الرسمية مشتملة على ما يلي:
 )0إستمارة الطلب مملوءة؛
 )7صورة فوتوغرافية حديثة بحجم صورة جواز السفر؛
 )2ملخص السيرة الذاتية مع ذكر أسماء ثالثة أشخاص يمكن الرجوع إليهم وعناوينهم؛
 )4نسخ مصدق عليها من الشهادات والسجالت الجامعية،
 )3نسخ مصدق عليها من جواز السفر أو بطاقة التعريف الوطنية تبين الجنسية؛
 )0نسخة شهادة القبول من جامعة أفريقية مرموقة،
 )2رسالتي تزكية مع عناوين االتصال؛
 )8مقال ال يتجاوز  300كلمة يشرح سبب اختيار المترشح مجال الدراسة المحدد وأهميته في تنمية
أفريقيا.
يجب إرسال مجموعتين من الوثائق المذكورة أعاله على شكل نسخ ورقية إلى العنوان البريدي التالي:
الرجاء كتابة العنوان هنا باللغة األصلية إضافة إلى ذلك ،يتعين على المترشحين مسح وإعداد نسخ إلكترونية
لكل الوثائق المذكورة أعاله( ،تحويلها إلى شكل  )PDFإضافة إلى استمارة الطلب وورقة بيانات المترشح
في شكل  ،EXCELوإرسالها إلى البريد اإللكتروني التالي:
OlgaA@africa-union.org
ونسخ
mwalimunyerere@africa-union.org
الموعد النهائي 10 :مارس 7102
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