
 نور بورسونه اعالن کړي ۱۰۰لپاره  نجونود افغان ( AUW)پوهنتون اسيايي د ښځو نړیوال 

 د سکالرشيپو اړوند معلومات

په ټولیزه توګه د سکالرشیپونو  چې ،نور نوي بورسونه اعالن کړي ۱۰۰ره نجونو لپاد افغان ( AUWپوهنتون )اسيايي د ښځو نړیوال 
پیلیږي.  کال د جنورې په میاشت کې ۲۰۲۲د  چې ،دي کال د پرسيل دورې لپاره ۲۰۲۲د ياد سکالرشپونه ته رسیږي.  ۳۵۰شمېر اوس 
 ( نوو۱۰۰) سلو دغهدي. په  لپاره ځانګړي شوي ښځينه محصالنووالیتونو د بېالبیلو توکمونو افغان  ۳۴د ټولو ان تد افغانس دا بورسونه

د افغان تابيعت  ورسونه یوازېته لومړیتوب ورکول کیږي. دا ځانګړي ب والیتونو زده کوونکو بورسونو کې د افغانستان جنويب او مرشقې
، کتابونه لکه لیلیه، د پوهنتون فیس، لومړنۍ روغتیایې لګښتونهد پنځو کلونو لپاره د محصل ټوله لګښتونه  چې لپاره دي نجونولرونکو 
 –چیتاګانګ د پوهنتون تر موقيعت "ه بیا نکابل  شخيص لګښتونه، او له اړوند ېکړ زده -د کار په انګړ کېسیې، او د پوهنتون او قرطا

 ن د داسې زده کوونکو په لټه. اسیا د ښځو نړیوال پوهنتوورکويدوه طرفه هوایي ټګیټونو لګښتونه د د یوه ځل لپاره  پورې "بنګلدېش
 رخو کېب بشپړېدو رسه د ټولنې په تعلیمې او نورو پرمختیایېدورې په  تحصلېشالید او وړتیا ولري او د  ښهکړو د لومړنيو زده چې ،ید

نورو هیوادونو لکه  ۱۸د  کې( AUW). دوی به اسیا د ښځو نړيوال پوهنتون ژمنتیا  وښيي ماتیدونکېنه  د خدمت کولو کلک هوډ او
 مخته وړي. ه یوځای خپلې زده کړېمحصالنو رس  ن، هندوستان، اندونیزیا، فلسطني، سینیګال، سوریه او یمن ښځينهبنګلدیش، پاکستا

 توپري: (AUW) له نورو پوهنتونو رسه د ښځو نړيوال اسيايي پوهنتون

فرد په توګه د او یا یو  چې په انګلیسې ژبه کې مهارت د یوې زده کونکې ،یپه دې باور د (AUW) د ښځو نړيوال اسيايي پوهنتون
هغه  (AUWده، ليکن اسيايي پوهنتون ) کې د تدریس ژبه انګلیسېپوهنتون  AUW)) که څه هم په تعینوالی. یوچا د بریا کچه نشې

زده کوونکو لپاره،  دداسې .ژبه کي مهارت نلرينه منع کوي، چې انګليسې څه د داخلې لپاره له نوم لیکنې  کي AUWمحصالن هم په 
( Pathways for promise)دوه کلن اکاډمیک پل  د کېمهارتونو  وژبه او نورو اکاډمیک په انګلیسې (AUW) د ښځو اسيايي پوهنتون

 AUW. ۍ يشوګرام کې بریالپر په ترڅو  د لسانس زده کړو  ،په پوره توګه چمتو کړي کوالی يش زده کوونکې ندې کوي، چېبرنامه وړا
 هڅونه ترټولو لوی فکتور دی. -د ځوانو میرمنو د زده کړو او بریا لپاره  ل کېپه اصانګیري چي 

 برنامې( او بېالبېل پوهنځي )علمې ګراملسانس پرو 

، يکو  ېدوه کلن اکاډمیک پل برنامه وړاند د ېمهارتونو ک وژبه او نورو اکاډمیک ېپه انګلیس (AUW) د ښځو نړيوال اسيايي پوهنتون
 نړيوال اسيايي پوهنتونښځو د  .يش ۍبریال ېګرام کو ترڅو  د لسانس زده کړو پر  ،په پوره توګه چمتو کړي ېکوالی يش زده کووونک ېچ
(AUW)  برنامو وزده کوونکو د دوه کلن چمتو کوونکسکالرشپونه د (Pathways for promise and Access academy ) او لسانس

 لپاره محصالن مني: لسانس د  ېڅانګو ک ېپه النداو  کويور  لګښتونه مايلپروګرامونو 

 ( علوم محیطیB.Sc.) 
  صحت عامه(B.Sc.) 
 ( بیوانفورماتیکB.Sc.) 
 اقتصاد (BA) 
  و اقتصاداسیاست، فلسفه (PPE) (BA) 

 



 څوک نوم لیکنه کوالی يش؟

 ېپه غړو ک ۍکورن ېد خپل ېچ ې،زده کوونک ېاقلیتونو او یا داس يمذهبونو یا د بېالبیلو توکمپوهنتون  (AUW) د ښځو نړيوال اسيايي
لږ تر  .داخيل لومړیتوب ورکويد ( کېAUWورته په ) ،غواړي د لوړو زده کړو لپاره و پوهنتون ته الره پیداکړي ېچ ،کس وي زنییوا

 .يوي دشځانګړي  هم بورسه د کوچیانو لپاره ۱۰وي، شد افغان انجونو لپاره وقف  ېچ نه،بورسونو  ۳۵۰لږه له 

په انالین بڼه نوم لیکنه وکړي:  ېتړوين )لینک( له الر  ېکوالی يش د الند ېلیواله زده کوونک
 /http://103.98.135.8:8689/application_Form 

 غوښتنلیکونه د شمېرو د لومړیتوب پر اساس منل کیږینېټه:  وروستۍ

 

http://103.98.135.8:8689/application_Form/

