EMBASSY OF INDIA
DAMASCUS

سفارة الهند
دمشق

EDUCATION SCHOLARSHIPS IN INDIA

المنح الدراسية التعليمية في الهند

APPLICATIONS ARE INVITED FROM THE SYRIAN
NATIONALS LIVING & STUDYING IN SYRIA FOR
PURSUING HIGHER EDUCATION IN REPUTED

ًندعو المواطنٌن السورٌٌن القاطنٌن و الدارسٌن ف
ًسورٌا لتقدٌم طلباتهم لمتابعة دراساتهم العلٌا ف
.الجامعات الهندٌة المرموقة عبر المنح الدراسٌة

INDIAN UNIVERSITIES ON SCHOLARSHIP BASIS.

THE SCHOLARSHIP IS LIMITED TO THE COST OF
EDUCATION FEES, PROVISION OF HOSTEL AND
MONTHLY
COURSES,

STIPEND.

FULLL

SCHOLARSHIP

DETAILS
TERMS

OF

تقتصر المنح على تكالٌف التعلٌم و تأمٌن اإلقامة و
 ٌمكن اإلطالع على كامل تفاصٌل.راتب شهري
االختصاصات و شروط المنح و طلب التقدم على موقع
.eoi.gov.in\damascus :ًالسفارة اإللكترون

AND

APPLICATION CAN BE SEEN ON THE EMBASSY
WEBSITE: eoi.gov.in/Damascus.
LAST DATE OF APPLICATION IS SUNDAY 8
JANUARY,

2017.

A

COMMON

WRITEN

SCREENING TEST IN ENGLISH LANGUAGE WILL
BE HELD ON 15 JANUARY, 2017, FOLLOWED

 كانون ثاني8
آخر موعد لتقديم الطلبات يوم األحد
 و سيجرى االختبار الكتابي العام باللغة،2017
 و يليه مقابلة2017  كانون ثاني15 اإلنكليزية يوم
. كانون ثاني16 شفهية يوم

BY AN INTERVIEW ON 16 JANUARY.

و ٌمكن للراغبٌن باختٌار اختصاص ما زٌارة القسم
CHOSING A COURSE MAY VISIT EDUCATION 4  صباحا ً حتى10 الثقافً فً سفارة الهند من الساعة
.2017 ً كانون ثان5 & 4 ًمسا ًء فً ٌوم
THOSE WHO WISH TO SEEK COUNSELLING FOR

OFFICE IN THE EMBASSY OF INDIA BETWEEN
10.00 TO 16.00 ON 4 & 5 JANUARY, 2017.

FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT
Ms. HOUDA AL AMEEN
TEL : 3347900 – 3347351/52 EXT : 119
E-MAIL : INFO.DAMASCUS@MEA.GOV.IN

:لمزٌد من المعلومات ٌرجى االتصال بـ
اآلنسة هدى األمٌن
119  – تحوٌلة3347351/2-3347900 :هاتف
info.damascus@mea.gov.in :ًبرٌد الكترون

سفارة الهند
دمشق
المنح الدراسية التعليمية في الهند
تدعو سفارة الهند بدمشق المواطنٌن السورٌٌن القاطنٌن و الدارسٌن فً سورٌا لتقدٌم طلباتهم لمتابعة دراساتهم العلٌا
فً الجامعات الهندٌة المرموقة عبر المنح الدراسٌة.
تقتصر المنح على تكالٌف التعلٌم و تأمٌن اإلقامة و راتب شهريٌ .مكن اإلطالع على كامل تفاصٌل االختصاصات
و شروط المنح و طلب التقدم على موقع السفارة اإللكترونً.eoi.gov.in\damascus :
آخر موعد لتقديم الطلبات يوم األحد  8كانون ثاني  ،2017و سيجرى االختبار الكتابي العام باللغة اإلنكليزية يوم
 15كانون ثاني  2017و يليه مقابلة شفهية يوم  16كانون ثاني.
و ٌمكن للراغبٌن باختٌار اختصاص ما زٌارة القسم الثقافً فً سفارة الهند من الساعة  10صباحا ً حتى  4مسا ًء فً
ٌومً  5 & 4كانون ثانً .2017
لمزٌد من المعلومات ٌرجى االتصال بـ:
اآلنسة هدى األمٌن
هاتف – 3347351/2-3347900 :تحوٌلة 119
برٌد الكترونًinfo.damascus@mea.gov.in :

