
6. Mei 2022 
 2 د 1 پاڼھ
 
 بیھر .C.v ډاکټر
 
 
 

 

 ���� بورسونو پوھنتون بریمر" د لپاره سمستر ژمي 2022/23 د لپاره کونکو زده نړیوالو د څخھ افغانستان د
 اعالن لپاره غوښتنلکونو د "����

 پیل د کې افغانستان پھ ھم یا داخلھ لپاره دوام تعقیبي د کې کورس والي چمتو HERE AHEAD اکاډمۍ د بریمن د :ھدف
 سیاسي د کې ھیواد کوربھ خپل کولی نشي غوښتونکي چیرې کھ لپاره امکان بشپړولو د کړو زده ماسټرۍ   یا لسانس کړي
یزبند کړه زده پھ) ورکړي دوام تھ کړو زده املھ لھ وضعیت  .(وغیره اخراج جبري ،کیدل تړل پوھنتونونو د ،

  .رسیږي تھ پای 31 پھ میی 2022 د او کیږي پیل 1 پھ میی 2022 د موده غوښتنلیک د مھالویشونھ غوښتنلیک د
 
 1 اکتوبر 2022 د :پیل درسونو والي چمتو د

 شي؟ کولی غوښتنھ څوک
 
ربھ پرمھال مھالویش غوښتنلیک د چې غوښتونکي افغان ھغھ  زده خپلو کچې ماسټرۍ یا لسانس د غواړي چې څوک ،دي 
 څخھ پوھنتونونو دولتي د چې ،رسیدلی وي نھ تھ کلنۍ 31 یې عمر چې ،دي کړي پیل ھغوی چې کوم ورکړي دوام تھ کړو
رھاونبریم د ،پوھنتون علومو عملي د بریمن د ،پوھنتون بریمن د) کې ښار ھانسیټیک وړیا بریمین د مساوي سند د یا سند  
 یا مستقیم داخلې د کې پوھنتون شي وکولی چې څوک (پوھنتون ادارې عامھ د ،پوھنتون ھنرونو د ،پوھنتون علومو عملي د
 دې د .وي نھ شوی تیر وخت ډیر څخھ کلونو پنځھ د باندې سند فراغت د لسانس د چا د او کړي وړاندې سند غیرمستقیم
ښتونکوغو نړیوالو کې پروګرام اصلي پھ موخھ بورس  د کې HERE AHEAD اکاډمۍ د چې دي ورکول وړتیا تھ 
 بیالبیل د او ژبې د .سره موخې دوام/پیل تعقیبي کړو زده د کې ایالت بریمن د ،وکړي ګډون کې کورس والي چمتو بریمن
 پھ دا چې ،وکړي ګډون ھم کې ازموینھ داخلې د او کورس والي چمتو تخنیکي د باید غوښتونکي ،سربیره وړتیاو د څانګو
 .لري تړاو پورې اوږدوالي یا مودې کړو زده د ھغوی د کې بریمن

 پھ او (وغیره کول رالوی ماشومانو د ،ناروغۍ مزمن ،کول پاملرنھ غړو نږدې کورنۍ د لکھ) شرایط شخصي او کورنۍ
ھپ کې ارزونھ غوښتنلیکونو د ھم ژمنتیا سیاسي (پوھنتون) ،ټولنیز یا کار داوطلب ،توګھ ځانګړي   .کیږي نیول کې پام 

   :لري برخې الندې مجموعھ ټولټال دا یورو € 11.692 :"بورس پوھنتون د" 1 مقدار راوړنې الستھ بورسونو د

 ؛(یورو € 861 :نرخ اعظمي BaföG ځلھ 12) حساب بند یورو € 10.332 :
 لپاره؛ جوړولو حساب آلماني د فیس بانک د یورو € 150 :
 (الرې لھ تصدیق  TestAS + مرستھ پوھنتون د VDP) لګښتونھ غوښتنلیک د € 210 :
 لګښتونھ سفري € 1.000 :

 میاشتني حساب بند د او (لګښتونھ غوښتنلیک او سفر یورو 1,210€ د) کیږي پلي توګھ پھ تادیھ دمخھ ځلي – یو د بورس
لورکو کې وخت یو پھ لپاره کال یو د بورسونھ دا .  (نرخ اعظمي  BAföG ځلھ 12) تنظیم/تادیھ  موده تمویل د .کیږي 
 .کیږي پیل نیټھ 1 پھ اکتوبر د ھرکال

 مکمل باید مقدار برس د ،ووځئ لیکنې نوم لھ پرمھال کړو زده والي چمتو د کې HERE AHEAD اکاډمۍ د تاسې کھ
 ورکولو تاوان بیرتھ سمالسي د ھم شي المل تایید د غوښتنلیک د چې معلومات جعلي او غلط ،ھمدارنګھ .کړئ تادیھ بیرتھ
 .لري پایلھ مکلفیت

 دي مکلف کونکي زده والي چمتو د .کیږي تمھ فعالیت کافي مخې لھ سمستر د لپاره کونکو زده د کې کړو زده تخصصي پھ
 تادیھ بیرتھ مکمل مقدار بورس د باید کې صورت پھ نیولو نھ کې پام پھ مکلفیت دې د .وکړي ګډون کې پروګرام کورس د
 .کړئ

 راجلب کونکو زده نړیوال لرونکي وړتیا د توګھ ځانګړي پھ لخوا پوھنتونونو د کې ایالت بریمن د/پوھنتون بریمن د فنډونھ
 .(ثبوت ژمنتیا ځانګړې د ،درجھ کې سند تصدیق وروستي یا اخرني د) کیږي ورکول لپاره کولو

 کارولو پھ فورمې غوښتنلیک آنالین شوي چمتو لخوا HERE AHEAD اکاډمۍ د غوښتنلیک طرزالعمل غوښتنلیک د
 www.aheadbremen.de/stipendium :کیږي سپارل سره
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 :شي وسپارل سره غوښتنلیک د باید ھم اسناد الندې غوښتنلیک د

 کاپي (ID) پاڼې پیژند د .1
 تصدیقونھ پوھنتون د او ښوونځي د .2
 ثبوت کړې زده یا داخلې د ،وي اړوند کھ .3
 سره ملتیا ممکنھ لیک مآخذ د ،بڼھ پھ جدول د لنډیز سوانج د .4
 کاپیانې ثبوت د دلیل اړتیا د مطابق 4 § د .5
 سره نمرو د سند لسانس د یا ثبوت داخلې د پوھنتون د .6
 ثبوت تعلیق د کړو زده د ،وي اړوند کھ .7
 توضیحات یا شواھد کار داوطلب د ھمدارنګھ او شرایطو کورنۍ د یا شخصي ځانګړي د ،وي اړوند کھ .8

 اکاډمۍ د مطابق معیار ټاکلي د غوښتونکي بورس د .شي وکتل بھ غوښتنلیکونھ شوي ترالسھ ټول طرزالعمل انتخابیدو د
HERE AHEAD  تھ لیدلوري بیوګرافیکي ټولیز او عمومي .انتخابیږي لخوا غړو ورکونکي رایھ د ګروپ ھمغږۍ د 
 د "سطحھ فعالیت" او "سمون کورس د کې لړۍ مضمونونو د بریمن د" سربیره فاکتورونو د کې پدې چې ،کیږي توجھ
 .کیږي تمرکز باندې ژمنتیا ټولنیزې او انګیزې توګھ ځانګړي پھ ،شوي پیل واردمخھ چې کې کړو زده ماسټرۍ او لسانس


	د غوښتنلیک طرزالعمل غوښتنلیک د اکاډمۍ HERE AHEAD لخوا چمتو شوي آنلاین غوښتنلیک فورمې په کارولو سره سپارل کیږي: www.aheadbremen.de/stipendium

