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 إعالن
دراسية لمرحلة الماجستير للدراسة بالجامعات اليابانية مقدمة بعثات  (4)

التعليم العالي  وزارة عبالتعاون م كوربوريشن شركه ميتسوبيشي من
 والبحث العلمي واإلبتكار

 (2022/  2022ألكاديمي )للعام ا 

  
لمرحلة بعثات دراسية  (4)توفرعن  أن تعلن المديرية العامة للبعثاتمركز القبول الموحد ويسر 

كوربوريشن للعام الدراسي  للدراسة بالجامعات اليابانية مقدمة من شركة ميتسوبيشي الماجستير
  .م2022/2023الحالي 

 
 

 ية:التال وبإمكان كل من يرغب في الترشح لهذه البعثات التقدم بطلبه وفقا للتفاصيل
 

 :المقاعدوعدد  المطروحة لبعثات ميستوبيشيالتخصصات * 

 

 

 :بلد الدراسة *

 اليابان 

 :لغة الدراسة *

 اللغة االنجليزية.

 :آلية التسجيل* 

يتم التسجيل الكترونيا من خالل نظام الدراسات العليا بمركز القبول الموحد لجميع 
 المتقدمين.

 

 رمز البرنامج التخصص باللغة االنجليزية التخصص باللغة العربية
 العدد

 المطلوب

 Cyber Security MJ115 1 األمن اإللكتروني

 Fuel Engineering MJ1161 هندسة الوقود

 Earth Science MJ1171 علوم األرض

 Architecture Engineering MJ118 1 الهندسة المعمارية
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 :نظام الدراسة *

 نتظام الكلي بمقر الجامعة والتفرغ الكلي من جهةالحضور واإل)الماجستير بنظام مرحلة 
 العمل(

 :فترة التسجيل *

الساعة الثانية ظهراً  وحتى (91/91/2922 (ثنينألا يوم عتباراً منيتاح التسجيل إ

 .)21/91/2922) الخميس يوم بتوقيت مسقط من

 :شروط التقديم *

 أن يكون المتقدم ُعماني الجنسية. -

 سنة. 54أال يزيد عمر المتقدم عن  -

في اختبار تحديد مسالالالالتول اللغة  (6.5يقل عن ) أن يكون المتقدم حاصالالالالالً علد معدل ال -

كالل مهالارم من المهالالارات الفرعيالالة ( في 6وبمعالالدل ال يقالل عن ) ،(IELTSنجليزيالة )اإل

 (TOEFLالقراءم( أو مالالا يعالالادلالاله في ) -الكتالالابالالة  –االسالالالالالالالتمالالا   –متحالالان )التحالالد  لإل

TOEFL PAPER – TOEFL COMPUTER TOEFL IBT  أو ما يعادله

 (.PEARSON TEST OF ENGLISH – ACADEMIC (PTE (A)) في 

ة نتيجعلى أن تكون لن تعتالد بال ا اختبالار  خر في تحالديد المسالالالالالالالتول إال ما ذكر أعاله،  -

 وقت بدء التسجيل. دعن ة أشهراالختبار سارية المفعول لمدة ال تقل عن ست

و ما أ( 5) من( 2.2) شالالالالالالالهادم البكالوريوس عن أال يقالل المعالدل التراكمي للمتقالدم في -

 يعادله في األنظمة التعليمية األخرل.

علد معادلة الشالالهادات السالالابقة الصالالادرم من خارة سالاللطنة عمان من  ن يكون حاصالالالً أ -

 ً في  قبالالل داةرم االعتراو ومعالالادلالالة المههالت بهالالذه الوزارم، ويجالالب تحميلهالالا الكترونيالالا

 .النظام عند التسجيل

سالاللطنة التعليم العالي الخاصالالة داخل أن تكون الشالالهادات الصالالادرم من مهسالالسالالات يجب  -

وفق  معتمالالدم وموثقالالة من قبالالل المالالديريالالة العالالامالالة للجالالامعالالات والكليالالات الخالالاصالالالالالالالةعمالالان 

 .صديق في النظام عند التسجيلويجب إرفاق الت اإلجراءات المعتمدم

يجالالالب إرفالالالاق جميالالالع كشالالالوو الالالالدرجات فالالالي حالالالال كالالالان المتقالالالدم حاصالالالل علالالالد درجالالالة  -

الالالالالدبلوم الجالالالالامعي أوالً ومالالالالن ثالالالالم واصالالالالل دراسالالالالته للبكالالالالالوريوس، وفالالالالي حالالالالال عالالالالدم 

ً إرفاق كشو الدرجات للدرجتين العلميتين   سيتم استبعاد الطلب. معا

 عليها مسبقاً. حاصلال يحق للمتقدم التنافس لنيل درجة علمية  -

المتقدم وقت التسالالالجيل حاصالالالالً علد بعثة دراسالالالية أو منحة من أا جهة أخرل أال يكون  -

 ً  .للمرحلة التي يتقدم لها ، وإال سيعتبر التسجيل الغيا
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 :شروط المفاضلة *

المستتتونين لشتتروط البعثة المعلن عنها ستتوو يخمتتعون لمقابلة شتتخصتتية من قبل 

العلمي واالبتكتتار ليتم اختيتتار الجهتتة المتتانحتتة للبعثتتة ووزارة التعليم العتتالي والبحتتث 

 .المرشحين المقبولين

 : المستندات المطلوبة *

المسالتندات  تقديمباإلضالافة إلد الشالروط السالابق ذكرها في التقدم للتسالجيل للمرحلة الماجسالتير 
 اآلتية:

 المستندات المطلوبة للمتقدم لمؤهل الماجستير

( أو ما يعادلها حسب ما ذكر في شروط IELTSشهادم اختبار تحديد مستول اللغة االنجليزية ) .1

 التقديم.

 صورم من جواز السفر سارا المفعول. .2

3.  ً  .)مترجمة باللغة اإلنجليزية( بها كشو الدرجات المكتمل شهادم الدبلوم الجامعي مرفقا

 .)مترجمة باللغة اإلنجليزية( شهادم البكالوريوس مرفقا بها كشو الدرجات المكتمل .5

الشهادات السابقة )شهادم الدبلوم الجامعي+ شهادم البكالوريوس( الصادرم من أن تتم معادلة  .4

خارة السلطنة من قبل داةرم معادلة المههالت واالعتراو بوزارم التعليم العالي والبح  العلمي 

ي موقع عند التسجيل فرفاق ما يفيد المعادلة تحميلها إلكترونياً في النظام وإ واالبتكار، وأن يتم

 .القبول الموحدمركز 

رفاق الشهادات الصادرم من مهسسات التعليم العالي الخاصة داخل السلطنة معتمدم وموثقة من إ .6

عند التسجيل بموقع مركز رفاق التصديق الخاصة وإقبل المديرية العامة للجامعات والكليات 

 القبول الموحد.

 خطاب عدم ممانعة: .7

  والشركات ذات المساهمة الحكومية، عليه تقديم في حال أن المتقدم يعمل في القطا  الحكومي

خطاب عدم ممانعة للتنافس علد البعثات، صادر من داةرم الموارد البشرية علد أن يكون حدي  

 .مركز القبول الموحد بنظامويتم إرفاقه  اإلصدار في وقت التسجيل

  ة وفق نظام افق، وتكون المولد تفرغ تام للدراسة من جهة عملهع ن يكون المتقدم حاصالً أ

مومحاً ون تكون حديثة اإلصدار )صادرم قبل نهاية فترم التسجيل( التفرغ الكلي للدراسة، وأ

 بها الدولة والتخصص.

  في حال أن المتقدم ال يعمل، عليه تقديم خطاب من وزارم العمل يفيد ب نه ال يعمل، علد أن

 .مركز القبول الموحد بنظام ويتم إرفاقه يكون حدي  اإلصدار في وقت التسجيل

  في حال أن المتقدم يعمل في القطا  الخاص، عليه تقديم خطاب من وزارم العمل يفيد ب نه يعمل

ً في القطا  الخاص  به سنوات الخبرم العملية، علد أن يكون حدي  اإلصدار في وقت  مبينا

 .مركز القبول الموحد بنظام ويتم إرفاقه التسجيل
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 .نجليزيةاال ةالعملية باللغتية، ويحدد من خاللها مكان العمل والخبرات يرفق المترشح سيرته الذا .2

 اإلنجليزية. ةالماجستير باللغرفاق تقرير مختصر بخطة بحثه لدراسة إ .9

 

  :تنويه* 

  يفضل إستخدام متصفح اإلنترنت جوجل كروم(Google Chrome). 

  تحميل المستتتندات بصتتيغة(PDF ) فقط ال غير على أال يتجاوز حجم كل ملف عن

(512 KB)   مع مراعاة وضتتتول المستتتتند وعدم إرفاس أد مستتتتند يتم تصتتتوير

 .بالهاتف النقال وإال سيعتبر الطلب ملغي

 أن يكون إسم المستند باللغة اإلنجليزية وبدون مسافات. 

 تحميل كل وثيقة في المكان المخصص لها. 

 الته الدراسية وخبراته العمليةمقدم الطلب ومؤه توفير البيانات الصحيحة عن.   

  :مالحظات* 

 نقالالص أو أعالالاله إليهالالا المشالالار الوثالالاةق تحميالالل طريقالالة فالالي خطالال  أا ورود حالالال فالالي .1

او تحميلهالالالالا فالالالالي المكالالالالان الخالالالالاط ، فالالالال ن  بالنظالالالالام المحملالالالالةو المسالالالالتندات المطلوبالالالالة

اللجنالالالة المختصالالالة بفالالالرز الطلبالالالات لالالالن تتحمالالالل مسالالالهولية ذلالالال ، ويتعبالالالر الطلالالالب غيالالالر 

 مستوفي .

اسالالالتبعاد أال يتقالالالدم المترشالالالح ألكثالالالر مالالالن تخصالالالص، وفالالالي حالالالال حالالالدو  ذلالالال  سالالاليتم  .2

 طلبه نهاةيا.

 تعتبر البعثة ملغية إذا ثبت مخالفة الشروط الواردم . .3

والمههالالالالل المطلالالالالوب ، الت كالالالالد مالالالالن اختيالالالالار الرمالالالالز الصالالالالحيح للبرنالالالالام  المطلالالالالوب  .5

 حي  سيتم استبعاد الطلبات التي ال تنطبق عليها االشتراطات. 

فالالالي حالالالال انسالالالحاب المترشالالالح مالالالن البعثالالالة بعالالالد الحصالالالول عليهالالالا سالالاليتم اسالالالتبعاده مالالالن  .5

 التقدم ألا بعثة او منحه او اعانة دراسية لعامين متتاليين.
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 ً علتتتى البعثتتتة   تقتتتدمقبتتتول الطلتتتب متتتن قبتتتل التتتوزارة ال يعتبتتتر حصتتتول المبتتت ن  علمتتتا
الت كتتتد  وبعتتتدعبتتتر مرحلتتتة تتتتدقيا متتتن قبتتتل المختصتتتين بتتتالوزارة. الطلتتتب وستتتيمر 

متتتتن المترشتتتتحين مبعثتتتتة  ستتتتيتم إبتتتتال  للتقتتتتدم للمتتتتن استتتتتيفاء الشتتتتروط المحتتتتددة 
ركتتتز علتتتيهم االختيتتتار عتتتن طريتتتا الرستتتارل النصتتتية القصتتتيرة متتتن قبتتتل مستتتيقع 

القبتتتول الموحتتتدح ومتتتن حتتتا التتتوزارة إلغتتتاء أت طلتتتب بعتتتد  لتتت  إ ا تبتتتين مخالفتتتته 
 للشروط الوارد  كرها طي ه ا اإلعالن ومهما كانت األسباب. 

علمتتتاً بتتت ن علتتتى جميتتتع المتقتتتدمينح معادلتتتة جميتتتع متتتؤهالتهم الدراستتتية متتتن قبتتتل 
مؤهتتتل  دارتتترة المعادلتتتة واالعتتتتراو بتتتالوزارةح ونتتتي حتتتال اتمتتت  عتتتدم معادلتتتة أت

 تسجيلهم ملغيًا بشكل تلقاري.    من مؤهالتهم نيعتبر
 

 

 

ولمزيدددن مدددن اح تيضدددات يرجددد  التواالدددل مدددز مر دددز اح  دددا  بدددالو ار   لددد  ر ددد  

والدددديس  يسددددتقسل اح تفسدددداراا مددددن السددددا ة ال امنددددة الددددساحا  ( 00902322)الهددددا   

 .أيام النوام الر ميوحت  السا ة ال انية ظهرا خال  

 

 

 

 

 .الموفقوالله 
 


