إعالن

وزارة التعليم العالي
يسر وزارة التعليم العالي – المديرية العامة للبعثات – أن تعلن عن وجود أربع بعثات
دراسية لمرحلة الماجستير للدراسة بالجامعات اليابانية ،مقدمة من شركة ميتسوبيشي
كوربوريشن بالتعاون مع الوزارة ،للعام األكاديمي الحالي 5102/5102م ،فعلى من يجد
في نفسه الرغبة للترشح لهذه البعثات التقدم بطلبه وفقا ً للتفاصيل المذكورة أدناه:
بلد الدراسة:
اليابان
لغة الدراسة:
اللغة االنجليزية.
آلية التسجيل:
يتم التسجيل الكترونيا من خالل نظام الدراسات العليا عبر الموقع االلكتروني لمركز القبول الموحد
 www.heac.gov.omفي الفترة من يوم االحد  01يناير 5102م وحتى نهاية يوم السبت  30يناير 5102م.
شروط التقديم لمرحلة الماجستير:
 أن يكون المتقدم عُماني الجنسية. أال يزيد عمر المتقدم عن  52سنة أن يكون المتقدم حاصالً على معدل ال يقل عن ( )6.5في اختبار تحديد مستوى اللغة االنجليزية( )IELTSاو ما يعادله في ( )TOEFLولن يعتد بأي اختبار آخر في تحديد المستوى إال ما ذكر
أعاله .على أن يكون صالحا ً لمدة ال تقل عن ستة اشهر عند وقت بدء التسجيل.
 أال يقل المعدل التراكمي للمتقدم في شهادة البكالوريوس عن  3.0من  0.1أو ما يعادله في االنظمةالتعليمية االخرى.

 أن تكون شهادته السابقة (شهادة البكالوريوس) الصادرة من خارج السلطنة معادلة من قبلدائرة معادلة المؤهالت واالعتراف بهذه الوزارة ،ويجب تحميلها الكترونيا في النظام عند
التسجيل في موقع مركز القبول الموحد.
 أن تكون شهادته الصادرة من مؤسسات التعليم العالي الخاصة داخل السلطنة معتمدة  /موثقةمن قبل المديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة ،ويجب ارفاق التصديق عند التسجيل في
موقع مركز القبول الموحد.
-

-

أن تكون شهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادلها وفي حال صدورها من خارج السلطنة معادلة من
وزارة التربية والتعليم ،وكذلك الحال بالنسبة للشهادات الصادرة من المدارس الخاصة بدول مجلس
التعاون .
يجب أن يكون التخصص السابق والخبرة العملية متوافقين مع التخصص المتقدم له.

شروط المفاضلة:

-

المستوفين لشروط البعثة المعلن عنها سوف يخضعون لمقابلة شخصية من قبل الجهة المانحة للبعثة
ليتم اختيار المرشحين المقبولين .

 .المستندات المطلوبة-:
باإلضافة إلى الشروط السابق ذكرها على المتقدم للبعثة تقديم المستندات اآلتية-:

المستندات المطلوبة للمتقدم لمؤهل الماجستير
-

شهادة اختبار تحديد مستوى اللغة االنجليزية ( )IELTSأو ما يعادله في ()TOEFL
( )TOEFL Paper -TOEFL COMPUTER –TOEFL IBTحسب ما ذكر سابقاً في
شروط التقدم.

-

صورة من جواز السفر ساري المفعول .

-

شهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادلها.

-

شهادة البكالوريوس و كشوف الدرجات.

 شهادة المعادلة الصادرة من قبل دائرة معادلة المؤهالت واالعتراف بهذه الوزارةللشهادات السابقة (شهادة البكالوريوس الصادرة من خارج السلطنة) ،ويجب
تحميلها الكترونيا في النظام عند التسجيل في موقع مركز القبول الموحد.
 الشهادات الصادرة من مؤسسات التعليم العالي الخاصة داخل السلطنة يجب أنتكون معتمدة  /موثقة من قبل المديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة ويجب
ارفاق التصديق عند التسجيل في موقع مركز القبول الموحد.
-

خطاب عدم ممانعة للتنافس على البعثات صادر من دائرة الموارد البشرية في جهة العمل
الرئيسية للمرشح (في حال أن المتقدم يعمل في جهة حكومية او بإحدى الشركات ذات مساهمة
حكومية).

-

السيرة الذاتية محدد بها مكان العمل والخبرات العملية والبحوث أو المقاالت المنشورة .

-

في حالة تقدم من ال يعمل او يعمل بالقطاع الخاص لهذه البعثات ،عليه تقديم خطاب حديث
من هيئة سجل القوى العاملة يفيد بذلك و أن تكون صادرة في فترة التقديم .

-

في حال تقدم المرشح للتخصصات المشروطة بالخبرة العملية  ،علية تقديم خطاب من جهة
عمله يفيد بخبرته العملية في المجال المتقدم له.

تنوه الوزارة إلى ضرورة مراعاة الدقة عند تحميل الوثائق الكترونيا ً وباألخص في الجوانب التالية:
 تحميل المستندات بطريقة  PDFفقط ال غير.
 تحميل كل وثيقة في المكان المخصص لها .
 توفير البيانات الصحيحة عن مقدم الطلب ومؤهالته الدراسية وخبراته العملية.
مالحظات :
 .1في حالة ورود أي خطأ في طريقة تحميل الوثائق المشار اليها أعاله أو نقص المستندات المحملة
بالنظام ،فإنه لن يتم النظر في الطلب .
 .2ال يجوز للمتقدم ان يكرر طلبه ألكثر من تخصص.



التخصصات المطروحة لبعثات ميتسوبيشي



التخصص باللغة
العربية
هندسة صناعية

التخصص باللغة
االنجليزية
Industrial
Engineering

رمز
البرنامج
MJ100

1

حوسبة االنترنت
ادارة سلسلة
التجهيز والتموين

Internet &Web
Computing
Supply Chain
Management

MJ200

1

MJ300

1

علم الفلك

Astronomy

MJ400

1

العدد

شروط
ان يكون لدى المتقدم خبرة
عملية من سنتين الى ثالث
سنوات في الهندسة
الصناعية

ان يكون لدى المتقدم خبرة
عملية من سنتين الى ثالث
سنوات في االدارة

*للمزيد من المعلومات يمكن التواصل مع مركز االتصال بوزارة التعليم العالي عبرالرقم 20902322



