25 UNIVERSITY SCHOLARSHIPS AVAILABLE
Do you meet the following minimum criteria to apply for a scholarship?
ARE YOU…





A recognized, registered refugee in Sudan?
Registered to study or have admission to an undergraduate course at a Sudanese University?
No older than 28 at the start of your university studies?
Holding a Sudanese School Leaving Certificate minimum grade of 60%, if you are female or 65% if
you are a male OR have excellent university results (e.g. a cumulative GPA of 3 out of 4 or above
or your institution’s equivalent grade)?
 In need of a financial support to continue your education?
 Motivated to put your qualification and skills to use for the benefit of the wider community?
If you can say yes to ALL of the above you are invited to apply.
Female students and those who are living in camps are encouraged to apply.
Please note that meeting the above criteria does not guarantee that you will be awarded a
scholarship we receive many more applications than available scholarships.
Application forms can be collected from and submitted to:
Khartoum: Windle Trust International office, no. 4 Block 9/L El-Amarat, Street No.35, Tel: 183 491726
or mobile: 0908753487.
Kassala: UNHCR Kassala Sub-Office, Aida Mohamed, Tel.0912155590
Darfur: UNHCR Field office in El Geniena, Fiza, Tel. 0912138960 and Nyala, Nadia Ali, Tel.
0912700753
Forms are free of charge. For further information you may call Telephone: 183 491726 or
0908753487. Email: weam@windle.org.uk
Deadline: Applications must be submitted by: 4.30pm on 8 June 2017
No application will be accepted after this date.
Candidates who have been selected for an interview will be announced and contacted by phone or
email by 15 June 2017. The list of shortlisted candidates will also be displayed at the above offices.
The DAFI programme (The Albert Einstein German Academic Refugee Initiative) is a German
Government initiative since 1992 that sponsors the tertiary education of refugees in 40 countries and is
the only UNHCR funded tertiary education programme. Windle Trust International (WTI) manages the
programme in Sudan. DAFI aims to promote the self-reliance of refugees by assisting them to gain a
professional qualification geared towards future gainful employment and development of qualified
above.
human resources for the future reconstruction of refugees' home countries upon repatriation, serve as
role models for others to further their education and contribute positively to the development of
communities in Sudan.

إعالن  25فرصة منح دراسية جامعية
…..هل انت
الجئ معترف به /بها؟
الطالب الملتحقين أو لديهم قبول في احدى الجامعات السودانية ؟
ال يزيد عمرك عن  28عند دخولك المرحلة الجامعية ؟
شهادة سودانية من  ٪60بالنسبة للطالبات ،أو  ٪65بالنسبة للطالب أو لديك تقدير العام السابق بمعدل تراكمي  3من
 4و ما يعادلها لدي كل جامعة .
عدم المقدرة المالية لالستمرار في الدراسة.
اذا كنت مستوفي الشروط أعاله فنرجو منك التقديم للمنافسة لمنح دافي التعليمية لعدد  25من الطالب كما ننوه ان
التقديم ال يعني استيعابك الخذ المنحة.
استمارة التقديم موجودة في مكتب وندل ترست انترناشونال ،الخرطوم,العمارات شارع  ،35هاتف,0183491726:
المحمول: 0908753487:
مكتب الفرعي المفوضية السامية لشئون لالجئين في كسال/القضارف:عايدة محمد ,المحمول.0912155590 :
دارفور :الجنينة فائزة المحمول ، 0912138960 ،نياال  ،نادية على 0912700753
ويتم تشجيع لتقديم الطالب والطالبات الذين يقيمون في مخيمات الالجئين.يجب تسليم الطلبات في موعد أقصاه 30
مايو  .2017ولن يتم قبول أي طلب بعد هذا التاريخ.
الطالب الذين سيتم ترشيحهم للمعاينات سيعلن اسمائهم األسبوع األول من يونيو . 2017
لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال  0183491726او الجوال .0908753487 :عنوان البريد اإللكتروني

weam@windle.org.uk

منح ( دافي ) ألبرت اينشتاين هي مبادرة الحكومة األلمانية منذ عام  1992والتي ترعى
التعليم العالي لالجئين في  40بلدا ،وهو برنامج التعليم العالي تمولها المفوضية السامية
لشئون لالجئين .تمكنت وندل ترست العالمية للبرنامج في السودان منذ عام  .2005وتهدف
مبادرة ألبرت اينشتاين لتعزيز االعتماد على الذات لدى الالجئين من خالل مساعدتهم في
الحصول على تأهيل مهني موجهة نحو العمل المربح في المستقبل ،وتنمية الموارد البشرية
المؤهلة إلعادة اإلعمار في المستقبل من بلدانهم الالجئين على العودة إلى الوطن ،بمثابة قدوة
لآلخرين لمواصلة تعليمهم والمساهمة بشكل إيجابي في تنمية المجتمعات في السودان.

