
 

 
 إعالن

 وزارة التعليم العالي
بعثات دراسررررية     3أن تعلن عن وجود  –املدياية العامة للبعثات        –يسررررا وزارة التعليم العالي    

 نموربوريشررر ملاحلة املاجسرررتل للدراسرررة با امعات اليابادية مندمة من ورررامة سررروميتومو  

من جيد يف دفسررا الاةبة  م فعلى 2019/2020بالتعاون مع هذه الوزارة للعام الدراسرري الالي 

 يف الرتوح هلذه البعثات التندم بطلبا وفنًا للتفاصيل اآلتي ذماها أدداه:
 بلد الدراسة:

 اليابان  

 لغة الدراسة:

 اللغة االجنليزية.

 : آلية التسجيل

سجيل:    سات العليا مبامز النبول املوحد     طاينة الت سجيل الكرتوديا من خالل دظام الدرا يتم الت

 املتندمني. ميع 

 املرروافررق   خلميسيرركون برراب التسجيل مفتوحًا اعترربارًا مررن صباح يرروم ا :فرتة التسجيل

يف متام السرررراعة الثادية       م 12/2019 /15 ألحد املوافق م وحتى دهاية يوم ا  11/2019 /14

 ظهاا بتوقيت مسنط.
 واوط التنديم ملاحلة املاجستل:

 ا نسية.أن يكون املتندم ُعمادي  -

 سنة  45أال يزيد عما املتندم عن  -

( يف اختبار حتديد مسررررتول اللغة     6.5أن يكون املتندم حاصرررراًل على معدل ال ينل عن        -

 TOEFL)  TOEFL Paper -TOEFL( او ما يعادلا يف  IELTSاالجنليزية  
COMPUTER TOEFL IBT )  ولن يعتد بأي اختبار آخا يف حتديد املستول إال ما

 على أن يكون صالًا ملدة ال تنل عن ستة أوها عند وقت بدء التسجيل.ذما أعاله. 

ما يعادلا يف أو  4.0من  2.8أال ينل املعدل الرتاممي للمتندم يف وررررهادة البكالوريو  عن   -

 األدظمة التعليمية األخال.

 وررهادة البكالوريو ( الدررادرة من خارس السررلطنة من قبل    معادلة الشررهادات السررابنة  -

سجيل يف   دائاة املعادلة واالعرتاف بهذه الوزارة، وجيب حتميلها الكرتوديا يف النظام عند الت

 موقع مامز النبول املوحد.

الشررهادات الدررادرة من متسررسررات التعليم العالي اخلاصررة داخل السررلطنة جيب أن تكون        -

نة من ق    مدة / موث فا                    معت جيب ار خلاصررررة و يات ا عات والكل جام مة لل عا ية ال ملديا بل ا

 التدديق عند التسجيل يف موقع مامز النبول املوحد.

جيرررب إرفرررا  ويرررع مشررروف الررردرجات يف حرررال مررران املتنررردم حاصرررل علرررى     -

درجرررة الررردبلوم ا رررامعي أواًل ومرررن ثرررم واصرررل دراسرررتا للبكرررالوريو ، ويف    



الررردرجات للررردرجتني العلميرررتني معرررر ا  يعتررر       مشررروفحرررال عررردم إرفرررا    

 الطلب ةل مستوٍف الورتاطات ال دامج. 

ال جيوز للمرتوح من خالل هذا ال دامج  التندم للرتوح لنيل درجة علمية سبق حدولا   -

  .عليها
ان يكون التخدررا الاصررل علية يف درجة البكالوريو  يف ذات ااال املعايف للتخدررا     -

 ا.املااد التندم ل
ن أي جهة  مأو منحا  تسررررجيل حاصرررراًل على بعثة دراسررررية      جيب أال يكون املتندم وقت ال    -

 ملاحلة املاجستل ويف حال ثبوت ةل ذلك فسيتم الغاء البعثة.

 
 واوط املفاضلة:

املسررتوفني لشرراوط البعثة املعلن عنها سرروف ملقررعون ملنابلة وررخدررية من قبل ا هة      -

 ليتم اختيار املاوحني املنبولني.-التعليم العالي ووزارةاملاحنة للبعثة 

 -املستندات املطلوبة:  .
املاجسررتل على املتندم للبعثة باإلضررافة إا الشرراوط السررابق ذماها يف التندم للتسررجيل للماحلة 

 -تنديم املستندات اآلتية: 
 املستندات املطلوبة للمتندم ملتهل املاجستل

يد مسررررتول         - حتد بار  هادة اخت ية     ورررر غة االجنليز لا يف      IELTSالل عاد ما ي ( أو 

 TOEFL )-  TOEFL Paper -TOEFL COMPUTER –
TOEFL IBT )- التندم.حسب ما ذما سابنًا يف واوط 

 صورة من جواز السفا ساري املفعول. -
يف حررررال  الرررردرجات املكتمررررل مشرررر  بهررررا األمررررادري مافنررررر ا الرررردبلوم وررررهادة -

 .وهادة البكالوريو األمادري قبل حدولك على الدبلوم 

 .املكتمل صورة من وهادة البكالوريو  ومشوف الدرجات -
وررررهادة املعادلة الدررررادرة من قبل دائاة املعادلة واالعرتاف بهذه الوزارة للشررررهادة          -

السررررابنة  وررررهادة البكالوريو  الدررررادرة من خارس السررررلطنة(، وجيب حتميلها           

 لنبول املوحد.الكرتوديا يف النظام عند التسجيل يف موقع مامز ا
الشررهادات الدررادرة من متسررسررات التعليم العالي اخلاصررة داخل السررلطنة جيب أن     -

صة وجيب    تكون معتمدة / موثنة من قبل املدياية العامة للجامعات والكليات اخلا

 ارفا  التدديق عند التسجيل يف موقع مامز النبول املوحد.

خطاب عدم ممادعة للتنافس على البعثات صررررادر من دائاة املوارد البشرررراية من          -

ية او                هة حكوم مل يف ج ندم يع لة أن املت حا ية للماوررررح  يف  مل الائيسرررر هة الع ج



( على ان تكون حديثة اإلصرررردار وقت    ذات مسرررراهمة حكومية  بإحدل الشررررامات    

 التسجيل.
هيئة سررررجل النول العاملة       يف حالة أن املتندم ال يعمل  عليا تنديم خطاب من           -

 يفيد بأدا ال يعمل على ان تكون حديثة اإلصدار وقت التسجيل.
يف حالة أن املتندم يعمل يف النطاع اخلاص  عليا تنديم خطاب من هيئة سررررجل                -

النول العاملة يفيد بأدا يعمل يف النطاع اخلاص على ان تكون حديثة اإلصرررردار              

اليت يعمل بها تفيد عدم ممادعتها   وقت التسرررجيل مع ارفا  خطاب من املتسرررسرررة

 لتفايغا خالل فرتة دراستا باليابان.
لدراسررررة         - ثا  طة ل فا  تنايا خمتدررررا حب غة      ار بالل ملاجسررررتل على ان تكون  ا

 .االجنليزية
على  يافق املرتوررح سررلتا الذاتية ومدد من خالهلا مكان العمل واخل ات العملية -

  ان تكون باللغة االجنليزية.

 

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

 ظهاا. 2صباحا اا الساعة  8والذي يستنبل استفساراتكم من الساعة  24340900
 
 

تنوه الوزارة إا ضاورة مااعاة الدقة عند حتميل الوثائق الكرتوديًا 

 وباألخا يف ا وادب التالية:

يل املسررررتندات بدرررريغة      •  512فنط ال ةل على ان يكون حجم مل مل     PDFحتم
KB.) 

 حتميل مل وثينة يف املكان املخدا هلا. •

 توفل البيادات الدحيحة عن مندم الطلب ومتهالتا الدراسية وخ اتا العملية.   •
 مالحظات: 

يف حالة ورود أي خطأ يف طاينة حتميل الوثائق املشررررار اليها أعاله أو دنا املسررررتندات            .1

احململة بالنظام، فان اللجنة املختدررررة بفاز الطلبات لن تتحمل مسررررتولية ذلك، ويعت         

 الطلب ةل مستوٍف. 
ان ال يكار املرتورررح طلبا ألمثا من ؛درررا  ويف حال حدوس ذلك سررريتم الغاء الطلب     .2

 دهائيا.

 تعت  البعثة ملغيا إذا ثبت خمالفة الشاوط الواردة يف هذا اإلعالن.   .3



 ؛ وسووووو  ليعني حصوووووول ال علىوووووث  ل  البع  قبول الطلب ال 
من قبل الوزارة. وفي حال  ومفاضوووووول   بل ملحل  تدق ق  الطلب

العأكد النهائي من اسووووع فاش ال وووولوة ال مدإة سوووو ع       من 
للسووووائل النصوووو   ال صوووو لة من وقع  ل ه  االخع ار  ن طليق ا

عد  غاش أي بع   ب قبل ملكز ال بول ال وحد، ومن حق الوزارة  ل
 .ذلك  ذا تب ن ما يخالف ال لوة الوارإ ذكلها

 
 سوميتوموالتخددات املطاوحة لبعثات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

التخدررررا برراللغررة         

 العابية
 العدد رمز ال دامج التخدا باللغة االجنليزية

 Architecture and العمارة واإلنشاء

Building/Construction 
SUM551 1 

الهندسة والتكنولوجيا المرتبطة 
 بها

Engineering and Related 

Technologies 
SUM555 1 

 Information Sciences and تكنولوجيا المعلومات

Technology 
SUM566 1 



Announcement 

 

 

The Ministry of Higher Education (MOHE) Directorate-General 

of Scholarships is delighted to announce the availability of three 

scholarships provided by Sumitomo Corporation to study a 

master's degree programme in Japanese Universities for the 

current academic year 2019/2020. Students who wish to apply 

must submit their application according to the following details: 

 
Country of study: 

Japan 

Language of study: 

English 

Registration mechanism: All applicants must complete their 

online registration via HEAC postgraduate System.    

Registration period: Registration will open on 14/11/2019 and 

closes on 15/12/2019 at 2:00 pm Muscat time. 

 

Master’s scholarship eligibility requirements: 

- Must be an Omani National 

- Applicant must be 45 years old or younger. 

- Applicant must have a minimum overall score of 6.5 in the 

International English Language Testing System (IELTS) 

exam or an equivalent score in TOEFL (TOEFL Paper-

TOEFL COMPUTER TOEFL IBT), valid for at least 6 

months at the time of registration. No other language 

proficiency test will be accepted.  

- Applicant must have a Bachelor’s Degree with a Cumulative 

Grade Point Average (CGPA) of at least 2.8 on a 4 CGPA 

scale, or equivalent in other education systems. 

- Equivalence of previous overseas degrees (Bachelor’s 

Degree) by the Department for Equivalency & Recognition, 

Ministry of Higher Education. These degrees must be 



uploaded to the system when completing online registration 

on HEAC website.   

- Degrees awarded by private higher education institutions in 

the Sultanate must be certified and stamped by the 

Directorate-General of Private Universities and Colleges 

and submitted to HEAC website. 

- An applicant who holds a university diploma while pursuing 

his Bachelor’s degree must submit all academic transcripts 

for both degrees, otherwise his application will be deemed 

not to meet programme eligibility requirements.  

- An applicant may not apply through this programme for a 

previously obtained degree. 

- Applicant Bachelor’s degree specialization must be in the 

field of study he intends to apply to. 

- Applicant should not be a receiving any other scholarship or 

grant for a Master’s degree at the time of his application. If 

proven otherwise, his scholarship will be cancelled. 

 

Selection conditions: 

- Applicants who meet the announced scholarship eligibility 

requirements will be interviewed by the scholarship 

provider and MOHE before choosing accepted applicants. 

-  

Required documents: 

In addition to the above application conditions, an applicant to the 

Master’s degree scholarship must submit the following 

documents: 

 

Documents required for the Master’s degree scholarship 

- An IELTS or TOEFL certificate (TOEFL Paper -

TOEFL COMPUTER –TOEFL IBT), as set in the 

admission requirements above. 

- A copy of a valid passport. 



- A university diploma with the full transcript, if obtained 

before the Bachelor’s degree. 

- A copy of the Bachelor’s degree and full transcripts. 

- Certificate of Equivalency for the overseas Bachelor’s 

degree issued by the Equivalency & Recognition 

Department, Ministry of Higher Education. This 

certificate must be uploaded to the system when 

completing online registration on HEAC website. 

- Degrees awarded by private higher education 

institutions in the Sultanate must be certified and 

stamped by the Directorate-General of Private 

Universities and Colleges and submitted to HEAC 

website. 

- A recent letter of no objection to compete for 

scholarships issued by the Human Resources 

Department within his organization (if the applicant is 

employed by a governmental or quasi-governmental 

organization). 

- Unemployed applicants must submit a recent letter 

from the Public Authority of Manpower Register 

confirming that the applicant is not employed at the 

time of application. 

- Applicants who work in the private sector must submit 

a recent letter from the Public Authority of Manpower 

Register confirming that the applicant works in the 

private sector at the time of application, along with a 

no-objection letter from their organization. 

- Applicants must submit a short report on their 

Master’s research proposal in English.  

- Applicants must submit curriculum vitae including 

their current job and their practical experience in 

English.  

-  

 

For more information, please contact the Ministry of Higher 

Education’s call center on (24340900) between 8am-2pm. 



 

 

The MoHE requires applicants to be accurate 

most and when uploading their documents, 

notably: 

 
• Documents must be uploaded in PDF format only and 

each document cannot exceed 512KB in size. 

• Documents must be uploaded to the right folder.  

• Ensure that the submitted information on the applicant, 

his academic qualifications and practical experience is 

correct. 

Notes: 

 

4. If the above documents are not uploaded correctly or 

completely to the system, the Screening Committee shall 

bear no responsibility and the application shall be 

considered incomplete. 

5. Applicants may not apply for more than one area of 

specialization; otherwise, their application will be 

irreversibly canceled.  

6. The scholarship will be cancelled in case of violation of the 

conditions set out in this announcement. 

The acceptance of an online application does 

not guarantee that the applicant will be 

awarded a scholarship. Applications will go 

through a screening and selection process. If 

proven to fulfill the conditions herein, the 

accepted applicants will be notified by text 

message. MOHE reserves the right to 



withdraw the scholarship if scholarship 

recipients do not adhere to any of these 

aforementioned conditions. 

 

 

Sumitomo Corporation Scholarship Programmes 

 

 
 

 

Programme 

in Arabic 

Programme in English Programme 

code 

No. 

 العمارة واإلنشاء
Architecture and 

Building/Construction 
SUM551 1 

الهندسة والتكنولوجيا 

 المرتبطة بها

Engineering and Related 

Technologies 
SUM555 1 

 تكنولوجيا المعلومات
Information Sciences and 

Technology 
SUM566 1 


