إعالن
وزارة التعليم العالي
يسررررا وزارة التعليم العالي – املدياية العامة للبعثات – أن تعلن عن وجود  4بعثات دراسررررية
ملاحلة املاجسررتل للدراسررة بااامعات اليابامية م دمة من رراسة ميتسرروبي رري سوربوري ررن
بالتعاون مع هذه الوزارة للعام الدراسي احلالي 2020/2019م فعلى من جيد يف مفسه الاغبة يف
الرت ح هلذه البعثات الت دم بطلبه وف اً للتفاصيل اآلتي ذساها أدماه:
بلد الدراسة:
اليابان
لغة الدراسة:
اللغة االجنليزية.
آلية التسجيل:
طاي ة الت سجيل :يتم الت سجيل الكرتوميا من خالل مظام الدرا سات العليا مباسز ال بول املوحد
اميع املت دمني.
فرتة التسررررج يل :يكون برا التسررررجيرل مفتوحراً اعتبراراً من صرررربراو يوم االحرد املواف /15
2019/05م وحتى مهاية يوم 2019/ 05 /30م يف متام الساعة الثامية ع اة ليال.
اوط الت ديم ملاحلة املاجستل:
 أن يكون املت دم عُمامي اانسية. أال يزيد عما املت دم عن  45سنة أن يكون املت دم حاصرر رالً على معدل ال ي ل عن  )6.5يف اختبار حتديد مسررررتول اللغةاالجنليزية  )IELTSاو ما يعادله يف TOEFL Paper -TOEFL )TOEFL
 )COMPUTER TOEFL IBTولن يعتد بأي اختبار آخا يف حتديد امل ستول إال
ما ذسا أعاله .على أن يكون صاحلاً ملدة ال ت ل عن ستة أ ها عند وقت بدء التسجيل.
 أال ي ل املعدل الرتاسمي للمت دم يف ررررهادة البكالوريو عن  2.8من  4.0أو ما يعادله يفاألمظمة التعليمية األخال.
 معادلة ال ررهادات السرراب ة ررهادة البكالوريو ) الدررادرة من خارس السررلطنة من قبلدائاة املعادلة واالعرتاف بهذه الوزارة ،وجيب حتميلها الكرتوميا يف النظام عند الت سجيل يف
موقع ماسز ال بول املوحد.
 -جيب أن تكون ال ررهادات الدررادرة من متسررسررات التعليم العالي الاصررة داخل

ال سلطنة معتمدة وموث ة من قبل املدياية العامة للجامعات والكليات الا صة،
وجيب إرفاق التددي عند التسجيل يف موقع ماسز ال بول املوحد.
 ال حي للمت دم التنافس لنيل درجة علمية سب حدوله عليها.ال علررى بعثررة دراسررية مررن الرردفعات
 أال يكررون املت رردم وقررت التسررجيل حاصرر ًالسررراب ة هلرررذا الربمرررام  ،أو أي بعثرررة دراسرررية أو منحرررة مرررن أي جهرررة أخرررال
ملاحلة املاجستل ،ويف حال است اف غل ذلك فستعترب البعثة ملغية.

اوط املفاضلة:
 املسررتوفني ل رراوط البعثة املعلن عنها سرروف ملقررعون مل ابلة ررلدررية من قبل ااهةاملاحنة للبعثة –وزارة التعليم العالي-ليتم اختيار املا حني امل بولني.
 .املستندات املطلوبة- :
باإلضررافة إا ال رراوط السرراب ذساها يف الت دم للتسررجيل للماحلة املاجسررتل ت ديم املسررتندات
اآلتية- :
املستندات املطلوبة للمت دم ملتهل املاجستل
 رر ر هادة اخت بار حتد يد مسررررتول الل غة االجنليز ية  )IELTSأو ما ي عاد له يفTOEFL Paper -TOEFL COMPUTER – - )TOEFL
- )TOEFL IBTحسب ما ذسا ساب اً يف اوط الت دم.
 -صورة من جواز السفا ساري املفعول.

-

هادة الدبلوم العام.
ررررهادة الرررردبلوم األسرررراد ي إن وجررررد ماف رررررا بهررررا س رر ر الرررردرجات
املكتمل.
هادة البكالوريو ماف را بها س الدرجات املكتمل.
معادلررة ررهادة الرردبلوم أو البكررالوريو الدررادرة مررن خررارس السررلطنة
من قبل دائاة املعادلة واالعرتاف بوزارة التعليم العالي.
إرفررراق التدررردي علرررى ال رررهادات الدرررادرة مرررن متسسرررات التعلررريم
العررالي الاصررة داخررل السررلطنة مررن قبررل املديايررة العامررة للجامعررات
والكليات الاصة.

-

خطا عدم ممامعة للتنافس على البعثات صررررادر من دائاة املوارد الب رررراية من
جهة العمل الائيسررررية للما ررررح يف حالة أن املت دم يعمل يف جهة حكومية او
بإحدل ال اسات ذات مساهمة حكومية) على ان تكون حديثة االصدار.
يف حالة أن املت دم ال يعمل؛ عليه ت ديم خطا من هيئة سررررجل ال ول العاملة
يفيد بأمه ال يعمل على ان تكون حديثة اإلصدار.
يف حالة أن املت دم يعمل يف ال طاع الاص؛ عليه ت ديم خطا من هيئة سررررجل
ال ول العاملة يفيد بأمه يعمل يف ال طاع الاص على ان تكون حديثة اإلصرردار مع
ارفاق خطا من املتسررسررة الم يعمل بها تفيد عدم ممامعتها لتفايغه خالل فرتة
دراسته باليابان.
ياف املرت ح سلته الذاتية وحيدد من خالهلا مكان العمل والربات العملية.
ار فاق ت ايا خمتدا خبطة حبثه لدراسة املاجستل .)Proposal

-

-

-

تنوه الوزارة إا ضاورة مااعاة الدقة عند حتميل الوثائ الكرتومي ًا
وباألخص يف ااوامب التالية:
 حتميل املسررررتندات بدرررريغة  PDFف ط ال غل على ان يكون حجم سل مل
.)KB

512

 حتميل سل وثي ة يف املكان امللدص هلا.
 توفل البيامات الدحيحة عن م دم الطلب ومتهالته الدراسية وخرباته العملية.
مالحظات:
 .1يف حالة ورود أي خطأ يف طاي ة حتميل الوثائ امل ررررار اليها أعاله أو م ص املسررررتندات
احململة بالنظام ،فان اللجنة امللتدررررة بفاز الطلبات لن تتحمل مسررررتولية ذلك ،ويعترب
الطلب غل مستوفٍ.
 .2ان ال يكار املرت ررررح طلبه ألسثا من دررررص؛ ويف حال حدوت ذلك سرررريتم الغاء الطلب
مهائيا.
 .3تعترب البعثة ملغيه إذا ثبت خمالفة ال اوط الواردة يف هذا اإلعالن.

قبررول الطلررب مررن قبررل الرروزارة ال يعترررب حدررول املرت ررح علررى البعثررة؛ وسرريما
عررررب ماحلرررة تررردقي مرررن قبرررل امللتدرررني بر رالوزارة .ويف حالرررة التأسرررد مرررن
اسرررتيفاء ال ررراوط احملرررددة واحلدرررول علرررى البعثرررة؛ سررريتم إبرررال مرررن وقرررع
علررريهم االختيرررار عرررن طاير ر الاسرررائل الندرررية ال درررلة مرررن قبرررل ماسرررز
ال بررول املوحررد ،ومررن ح ر الرروزارة إلغرراء أي طلررب بعررد ذلررك إذا ترربني خمالفترره
لل راوط الرروارد ذساهررا طري هررذا اإلعررالن ومهمرا سامررت األسرربا  .علمراً بررأن علررى
مجيررع املت رردمني ،معادلررة مجيررع مررتهالتهم الدراسررية مررن قبررل دائرراة املعادلررة
واالعرررتاف بررالوزارة ،ويف حررال اتقررح عرردم معادلررة أي متهررل مررن مررتهالتهم
فيعترب تسجيلهم ملغيا ب كل تل ائي.
ياجى التسجيل من خالل موقع وزارة التعليم العالي:



www.mohe.gov.om



وملزيرررد مرررن املعلومرررات ياجرررى التواصرررل مرررع ماسرررز االتدرررال برررالوزارة علرررى رقرررم
اهلرررات

 )24340900والررررذي سيسررررت بل االستفسررررارات مررررن السرررراعة الثامنررررة

صباحاً وحتى الساعة الثامية ظهااً.

تتمنى وزارة التعليم العالي التوفي اميع املت دمني.
التلددات املطاوحة لبعثات ميستوبي ي

التلدص باللغة العابية

التلدص باللغة االجنليزية

رمز الربمام

العدد

اهلندسة الكيميائية

Chemical
Engineering

MJ1000

1

الدمات اللوجستية
وهندسة املعلومات

Logistics and
information
Engineering
Urban Infrastructure
Engineering

MJ1100

1

MJ1200

1

MJ1300

1

هندسة البنية التحتية
احلقاية
هندسة االسا

Foundation
Engineering

