
Scholarship for Afghanistan 

بورسیھ بین المللی ماستری چیونینگ 
برای محصلین افغانستان و سایر ممالک جھان 

موقعیت: انگلستان 

نوع بورس: کامال رایگان در رشتھ ھای مختلف 

شروع ثبت نام:٥ اگوست 

ر ختم ثبت نام:  پنجم  نوامب

تاریخ انترویو: مارچ –  می ۲۰۲۰

 امتیازات 
 فیس دانشگاه رایگان -
 مصارف ماهانه -
 رایگان هزینه سفر دو طرفه -
 کمک هزینه برای کرایه خانه -
 ویزه  ثبت نامهزینه  -
چیونینگ انگلستان کمک هزینه سفر جهت اشتراک در برنامه های -

نیازد مدارک مور

- تذکره / پاسپورت 
- دیپلوم و ترانسکریپت 

- انتخاب سھ کورس مختلف 
- داشتن تجربھ کاری دو سالھ )ھرنوع وظیفھ کھ انجام داده باشید بشمول کارآموزی، رضاکار، پوره وقت ویا نیمھ وقت( - 

معرفی دو شخص بعنوان مرجع از محل تحصیل و یا از اداره کاری کھ شما را درست بشناسد. 
- سپری نمودن امتحان بین المللی زبان انگلیسی و توانایی اخذ سند )تافل، آیتلس یا کمبریج( الی۰۰جوالی ۲۰۲۰ 

-  کسانیکھ سند معتبر انگلیسی )تافل، آیلتس یا کمبریج( خود را بعد از ۰ اکتوبر ۸۱۱۸ اخذ کرده باشد.  
- اخذ حد اقل نمره تافل )۲۲( 

- اخذ حد اقل نمره آیلتس )۶.۵( 

با کلیک  ایشان تالزم اس .مرجع تان نیز فرستاده میشود لینک به ایمیل آدرستم پروسه ثبت نام آنالین یک بعد از خ قابل ذکر است،*

 .شمارا تایید کند Submit نمودن روی

طریقه ثبت نام

 ثبت نام بگونه آنالین صورت میگیرد.

 .توجه: داشتن ایمیل آدرس به همه متقاضیان ضروری است*

گرفت. ماه را در بر خواهد  ۲پروسه و طی مراحل ثبت نام، بررسی اسناد و کامیاب شدن در بورسیه چیونینگ حدود 
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 :نام روی لینک ذیل کلیک کنیدبرای ثبت 

http://www.o4af.com/4025 

 لیست پوهنتون های همکار

Bangor University 

Birkbeck, University of London 

Bournemouth University 

Brunel University 

Durham University 

Oxford University Diplomatic Studies Programme 

Queen Mary University of London 

Robert Gordon University 

Schumacher College 

St George's, University of London 

Swansea University 

University of Birmingham 

University of Aberdeen 

University of Bath 

University of Bristol 

University of Cambridge 

University of Central Lancashire 

University of Dundee 

University of East Anglia 

University of Exeter 

University of Glasgow 

University of Leeds 

http://www.o4af.com/4025
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University of Nottingham 

University of Oxford 

University of Reading 

University of Salford 

University of South Wales 

University of Southampton 

University of Stirling 

University of Surrey 

BBC World Service 


