
  کندبورسیه جدید را برای دانشجویان افغانستان اعالم می 100پوهنتون آسیایی زنان 

 درباره بورسیه تحصیلی 

 جنوریماه که از  2022 ی سالبهار  سمسرتاتباع افغانستان برای برای بورسیه جدید دیگر را  (AUW) 100پوهنتون آسیایی زنان

 را برای زنان افغانبورسیه  ۳۵۰ درمجموع ۲۰۲۲در سمسرت بهاری سال  این پوهنتون است. منوده، اعالم گرددمیآغاز  ۲۰۲۲ سال

ت. در هسفقط برای اتباع افغانستان  ویژه هایبورسیهاین  .اختصاص داده استکه از اقوام مختلف هستند افغانستان  والیت 34 در

کار در محوطه فرصت کتاب و لوازم،  هایهزینهاولیه صحی،  هایمراقبت، فیس سمسرت یا شهریهسال،  ۵برای  خوابگاه آن مصارف

رایگان  ،محوطه دانشگاه از کابل به چیتاگونگ، وبرگشترفتمخارج شخصی جانبی و یک بلیط  هرگونههدف پرداخت ه ب پوهنتون

و همچنین شته باشند دااست که سوابق تحصیلی و پتانسیل قوی  آموزانیدانش پوهنتون آسیایی زنان در جستجوی جذب. باشدمی

کشور  18، در کنار خواهران خود از . این دانشجویانرا از خود نشان دهند آموزش و توسعه دیگرانو  کردن به جامعه تعهد به خدمت

 .بنگالدش، پاکستان، هند، اندونزی، فلسطین، سنگال، سوریه و یمن تحصیل خواهند کرد ازجملهدیگر، 

 ؟با دیگران متفاوت است( AUWپوهنتون آسیایی زنان ) چرا

 AUW  دانشجو یا شهروند نیست عنوانبهکه مهارت در زبان انگلیسی معیاری برای موفقیت بالقوه هیچ فردی  دهدمیتشخیص. 

 هیچ دانشجوی نباید به دلیل آشنایی ناکافی با زبان انگلیسی، از پذیرش در اما به زبان انگلیسی است، AUW آموزشی دراگرچه 

AUW دانشگاهی ارائه  هایمهارتدر زبان انگلیسی و سایر را  دوسالهتقویتی آکادمیک  هیک برنام پوهنتون آسیایی زناند. منع شو

زنان جوان برای یادگیری  در انگیزهباعث ایجاد این . دآماده کن لیسانسدر برنامه  دانش آموزان را برای موفقیت تواندمیکه  دهدمی

  .است در آینده و موفقیت

 شدهارائه دوره لیسانس هایرشتهبرنامه و 

 AUW دانش  تواندمیکه  دهدمیدانشگاهی ارائه  هایمهارتزبان انگلیسی و سایر  را به دوساله ()تقویتی برنامه پل آکادمیک یک

 .آماده کند لیسانسآموزان را برای موفقیت کافی در برنامه 

 Pathways for  تحت عنوان شدهارائه تقویتی() مقدماتی هایدورهحداکرث تا دو سال را در  مصارف AUW هایبورسیه

Promise and Access  Academy  دهدمیپوشش را زیر  هایرشتهدر  لیسانس دوره تحصیلی مصارف و همچنین: 

 ( علوم محیطیB.Sc.) 

 صحت عامه (B.Sc.) 

 ( بیوانفورماتیکB.Sc.) 

 اقتصاد (BA) 

 سیاست، فلسفه و اقتصاد (PPE) (BA) 

 



 درخواست دهد؟ تواندمیچه کسی 

 شوند؛ ومی پوهنتوناز خانواده خود هستند که وارد  فردکه اولین  کندمیدانشجویانی استقبال از  پوهنتون اسیایی برای زنان 

بورس تحصیلی   10 حداقل دهدهند. که درخواست  کندمیرا تشویق هستند قومی یا مذهبی  هایاقلیت که دانش آموزان چنانهم

با کلیک بر  توانندمی مندعالقهمتقاضیان  است. شدهگرفتهدر نظر افغانستان  یهابرای کوچی شده  یافتهاختصاصبورسیه 350 از 

 //:application_Form/103.98.135.8:8689http/   آنالین درخواست دهند صورتبهروی این لینک 

 .گرددمیاسناد متقاضیان تعیین  دریافتبر اساس   :آخرین تاریخ درخواست
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