नेपाल मिु लम व याथ को ला ग

म रा

इिज ट सरकारले उपल!ध गराएको छा व&ृ तीका ला ग

दरखा त आ,वान स-व.धी अ&य.&त ज0र सूचना ।
काशन म त M २०७४।१२।२०

नेपाल सरकार

श5ा म. ालयलाई

म रा

इिज ट सरकारबाट Arabic language and

Islamic Studies वषयमा शैK5क बषL 2018/2019 का ला ग

१५ सट मUये

Al-Azhar

Al-Azhar im Cairo का ला ग १२ सीट Wा त भएकोले उYत छा विृ &तमा

Institutes

अUययनका ला ग छा विृ &त स-ब.धी Zनयमावल २०६० (संशोधन स_हत) अनस
ु ार उ-मेदवार छनौट गनुL
पनc भएकोले म. ालयको मZत २०७४।१२।२० को ZनणLयानस
ु ार सो छा बिृ &त कायLgममा अUययन गनL
जान इhछुक नेपाल मिु लम व याथ ह0ले मZत २०७४ चै
स-म कायाLलय समय भ

२० गते दे iख मZत २०७५ बैशाख ०५ गते

श5ा म. ालयको छा व&ृ ती शाखा, केशरमहलमा Zनवेदन _दनह
ु ु न सू चत

गkर.छ । साथै थप जानकार का ला ग यसै सच
ू नामा संलlन EMBASSY OF THE ARAB REPUBLIC
OF EGYPT KATHMANDU को नोट हे नह
ुL ु न अनरु ोध छ ।

१) दरखा तका ला ग आव~यक .यन
ू तम योlयता
क Arbic language and Islamic Studies प•न योlय हुनप
ु नc
ख नेपाल मिु लम व याथ हुनप
ु नc ।
ग शाkरर क र माZनसक 0पमा योlय हुनप
ु नc ।
घ एकै पkरवारको एक मा
२)

व याथ हुनप
ु नc ।
दरखा त _दने अव ध : २०७४ साल चै २० गते दे iख २०७५ बैशाख ०५गते स-म ।

३) दरखा त साथ पेश गनप
ुL नc कागजातह0 :
अUययन गनL चाहे को university उ…लेख गkर 0 १० को _टकट टाँसी गर Zनवेदन साथ
नेपाल नागkरकताको Wमाणप को Wमाiणत WZत ल प, आफूले अUययन गरे का शैK5क
योlयताका Wमाण प ह0 र Zनरो गताको Wमाणप ह0
४) छा विृ &तको छनोट EMBASSY OF THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT बाट हुनेछ ।
५) छा विृ &तमा छनोट भई Confirmation Wा त भएमा म. ालयबाट मनोनयन
(Nomination) गkरनेछ ।

