
Announcement of ICCR Africa Scholarship Scheme for 2019-20

The Indian Council for Cultural Relations (ICCR), Ministry of External Affairs is
offering 27 slots to Egyptian students under its Africa Scholarship Scheme (G0179)
for the academic year 2019-20 for studying in Under-graduate, Post-graduate and PhD
courses in various Indian Universities/Institutes.

Interested students  should  register  and  apply  on  the ICCR  A2A Scholarship
Portal and submit the Application to the Embassy. Some of the main highlights of the
Scholarship Scheme are as follows:

1) The applicant has to register and apply online on the ICCR Scholarship Portal
“Admission 2 Alumni” at http://a2ascholarships.iccr.gov.in/

2) Students  between  the  age  of  18  years  and  30  years  can  apply  for
admission in Under- graduate and Post- graduate courses. Age limit for
PhD students exclusively is being relaxed to 45 years. Students should
exercise  due  diligence  &  research  in  a  dedicated  manner  on  the  specific
admission criteria  laid  down by various Universities  for  each  subject  and
submit all relevant documentation as required by the Universities in addition
to the basic certificates mentioned in the application form.

3) Since  the  medium  of  instructions  for  the  course  is  English,  the  applicant
should be able to speak, read and write in English.   A written English Test
will be conducted in the Embassy of India for all the eligible Students after
scrutiny  of  their  application.   Only  students  proficient  in  English  may
apply.

4) The last date of submission of application on A2A portal will be 31  st   March
2019.

5) After completing all the details and successful online submission, a printed
copy may be sent, along with necessary copies of the requisite enclosures to
the Embassy of India, 5 Aziz Abaza Street, Zamalek, Cairo latest by Thursday
04  th   April   2019.

6) All students will have to stay in University hostels in India.  No exception for
family or health reasons will be made.

http://a2ascholarships.iccr.gov.in/


7) Applications  submitted  through  the  A2A  Scholarship  Portal  will  be
considered. All the instructions, guidelines, FAQs, Universities List and other
details  are  available  on  the  A2A  Scholarship  Portal.  Students  are  also
requested to browse forpol additional information and requirement of the
proposed University, through its website.   

8) Scholarship for admission in medical / paramedical (nursing / physiotherapy
/ anestheisa etc.) and fashion courses are not entiled under this scheme.

9) The Scholarship will cover airfare, tuition fees, living allowance and basic
health cover

The nominations are invited from eligible Egyptian students for admission to
reputed Universities/Institutes in India under the Scholarship Scheme. The students
are requested to submit their applications first on the A2A Scholarship Portal and send
a printed copy to the Embassy of India, 5 Aziz Abaza Street, Zamalek. Please send email
to: tamer@indembcairo.com   in case you need any further clarification in the matter.

mailto:tamer@indembcairo.com


الثقافية           للعلقات الهندي للمجلس التابع الدراسية للمنح أفريقيا برنامج عن العلن
2020  -2019  لعام    

 -     - الهندية     الخارجية الشئون وزارة الثقافية للعلقات الهندي المجلس دراسية  27يقدم منحة
إطار     في المصريين (للطلب الدراسية    للمنح أفريقيا الدراسي   )G0179برنامج للدراسة 2010-2019للعام

/ المؤسسات             الجامعات مختلف في الدكتوراة درجة و العليا الدراسات و الجامعي التعليم مراحل في
الهندية. 

الخاص             المنح موقع عبر للمنح التقديم و التسجيل الراغبين والدارسين الطلب على ويجب
الثقافية،      للعلقات الهندي للسفارة     A2ASholarship Portalبالمجلس اللتحاق استمارة وتقديم ،

  :           . المعلن  الدراسية المنح ببرنامج المتعلقة الرئيسية النقاط بعض يلي وفيما بالقاهرة الهندية

i.             التابع بالمنح الخاص الموقع خلل من النترنت عبر التقديم و التسجيل المتقدم على يجب
الخارجية      الثقافية للعلقات الهندي على   "Admission 2 Alumni"للمجلس الموقع و

 : هو  /http://a2ascholarships.iccr.gov.inالشبكة
ii.          بين ما أعمارهم تتراوح الذين للطلب المنح في التقديم بالنسبة  30إلى  18يحق عاما

     . في        الراغبين للدارسين بالنسبة أما العليا الدراسات مرحلة كذلك و الجامعي التعليم لمرحلة
حتى            ءء استثنا يصل أن يمكن السن فإن الدكتوراة درجة على .45الحصول يجب  عاما 

المحددة              القبول لمعايير وفقا البحاث في متفانية بصورة العمل و اللتزام إظهار الطلب على
على              الصلة ذات الوثائق كافة وتقديم العلوم، من فرع لكل المختلفة الجامعات وضعتها التي

نموذج            في المذكورة الساسية الشهادات إلى بالضافة الجامعات جانب من المطلوب النحو
الطلب.

iii.             الدراسة أن حيث ةة وكتاب ةة وقراء اا تحدث النجليزية للغة امجيدا للدراسة المتقدم يكون أن يجب
          . لجميع   الهند سفارة في تحريري إنجليزية لغة بار اخت إجراء وسيتم النجليزية باللغة ستكون

 . دقيقة           و وافية مراجعة التقديم طلبات مراجعة بعد للشروط المستوفين يجب   طلب ثم، من و
. المنح           هذه في التقديم النجليزية اللغة يتقنون الذين الطلب على فقط

iv.        بوابة على النترنت عبر الطلبات لتقديم موعد .2019  مارس  31هو  A2Aآخر

v.              نسخة إرسال يمكن النترنت، عبر بنجاح التقديم علمية وإتمام التفاصيل كافة من النتهاء بعد
الكائنة             بالقاهرة الهند سفارة إلى المطلوبة المرفقات من الخرى الضرورية الوراق ونسخ مطبوعة

أقصاه           5في  موعد في وذلك ، القاهرة الزمالك، أباظة، عزيزة .2019  إبريل  4   الخميسشارع

vi.    . استثناء            أي ييقبل ولن الهند في الجامعية الشباب بيوت في القامة الطلب كافة على يجب
. أوصحية        أسرية أسباب أكانت سواء المر ذلك في

vii.              الدراسية المنح بوابة خلل من المقدمة الطلبات في فقط البت و النظر تتوافر.  A2Aسيتم و
الخرى           التفاصيل من وغيرها الجامعات وقائمة الشائعة والسئلة والرشادات التعليمات كافة

بوابة   .         A2Aعلى للتعرف   النترنت شبكة على التصفح الطلب من ايطلب كما الدراسية للمنح
موقعها              على الدخول خلل من المقترحة الجامعة متطلبات كذلك و إضافية معلومات أي على

. النترنت   شبكة على

viii.  : والعلج           التمريض مثل بها المرتبطة العلوم و الطب بدراسة الخاصة الدراسية المنح
           ... من    البرنامج هذا إطار في مدرجة ليست الموضة دراسة كذلك و الخ، التخدير طب و الطبيعي

 . الدراسية  المنح

http://a2ascholarships.iccr.gov.in/


ix.               الصحية التغطية و إعاشة بدل و الدراسة مصروفات و ةا جو السفر مصاريف الدراسية المنح تغطي
الساسية.

/ المعاهد           الجامعات في للقبول المؤهلين المصريين الطلب لترشيح الدراسية المنح هذه تأتي
        . بوابة       عبر ةل أو طلباتهم تقديم الطلب من ييرجى الدراسية المنح برنامج إطار في المرموقة الهندية

A2A            في مقرها الكائن الهند، سفارة إلى مطبوعة نسخة وإرسال الدراسية عزيز  5للمنح شارع
             . أخرى   إيضاحات أية أو المعلومات من مزيد على التعرف في الرغبة حالة وفي الزمالك ، أباظة

 : إلى        إلكتروني بريد إرسال ايرجى الموضوع، بهذا  tamer@indembcairo.comتتعلق

********




