
 

 عالنإ
 دراسات العلياالبعثات املقدمة من شركه ميتسوبيشي ملرحلة ال

 (2021/  2020) األكادمييللعام 
  

أن  –للبعثات  املديرية العامة      –يسررر ارارا التعليا العالي االب ا العل ي ااتبترار        

بعثات دراسية ملرحلة املاجستري للدراسة باجلامعات اليابانية مقدمة من     4تعلن عن اجود 

كوربوريشررن بالتعاان مه ه ا الورارا للعام الدراسرري ا الي   شررركة ميتسرروبيشرري 

م فعلى من جيد يف نفسرره الرةبة يف الحشرره ا ا البعثات التقدم ب لبه  2020/2021

 أدناا: افقًا للتفاصيل اآلتي ذكرها

 بلد الدراسة:

 اليابان  

 لغة الدراسة:

 اللغة اتجنليزية.

 : آلية التسجيل

يتا التسررجيل الرحانيا من لالن نمام الدراسررات العليا  ركز  طريقة التسررجيل:  

 القبون املوحد جل يه املتقدمني.

 :فحا التسجيل

احتى الساعة الثانية  م11/2020 /29اتحد املوافق يتاح التسجيل اعتباراً من صباح يوم  

 م.2020/ 12 /13املوافق  اتحديوم  ( بتوقيت مسقط من14.00ظهرا )

 

 شراط التقديا:

 أن يرون املتقدم ُع اني اجلنسية. -

 سنة  45أت يزيد ع ر املتقدم عن  -

صاًل على معدن ت يقل عن )  - ستوى  6.5أن يرون املتقدم حا ( يف التبار حتديد م

- TOEFL Paper) (TOEFLاا ما يعادله يف )   ( IELTSاللغة اتجنليزية )  

TOEFL COMPUTER TOEFL IBT )ن يعترد بر ا التبرار آلر يف          ل ا

على أن يرون صررا ًا ملدا ت تقل عن سررتة  حتديد املسررتوى إت ما ذكر أعالا. 

 أشهر عند اقت بدء التسجيل.

أا  4.0من  2.8أت يقل املعدن الحاك ي لل تقدم يف شررهادا البرالوريوع عن  -

 ما يعادله يف األنم ة التعلي ية األلرى.



أن تتا معادلة الشهادات السابقة )شهادا الدبلوم+ شهادا البرالوريوع( الصادرا       -

ب ا   التعليا العالي اال  ااتعحاف بورارامن لارج السررل نة من قبل داةرا املعادلة     

 موقع مركز القبول الموحد.بويجب إرفاق التصديق عند التسجيل  ااتبترار،العل ي 

أن ترون الشهادات الصادرا من مؤسسات التعليا العالي اخلاصة دالل السل نة      -

ويجب اخلاصرررة،  معت دا اموثقة من قبل املديرية العامة للجامعات االرليات            

 القبول الموحد.موقع مركز بإرفاق التصديق عند التسجيل 

علررى  جيررإ إرفرراع كيرره كشرروف الرردرجات يف حرران كرران املتقرردم حاصررال    -

ثررا ااصررل دراسررته للبرررالوريوع، ايف حرران      درجررة الرردبلوم اجلررامعي أاًت   

عرردم إرفرراع كشرروف الرردرجات للرردرجتني العل يررتني معررر ا  يعترر  ال لررإ       

 ةري مستوٍف تشحاطات ال نامج.  

 يل درجة عل ية سبق حصوله عليها.  ت حيق لل تقدم التنافس لن -

أت يرررون املتقرردم اقررت التسررجيل حاصرراًل علررى بعثررة دراسررية مررن الرردفعات    -

السررابقة ارر ا ال نررامج، أا أا بعثررة دراسررية أا من ررة مررن أا جهررة ألرررى ملرحلررة  

 املاجستري، ايف حان اكتشاف ةري ذلك فستعت  البعثة ملغية.

 شراط املفاضلة:

ستوف  - شراط  وامل شخصية من قبل       ن ل سوف خيضعون ملقابلة  البعثة املعلن عنها 

ثة       حنة للبع ملا هة ا رار      اارارا اجل عالي االب ا العل ي ااتبت ليتا  التعليا ال

 .التيار املرش ني املقبولني

 -املستندات امل لوبة:  .

باإلضررافة إا الشررراط السررابق ذكرها يف التقدم للتسررجيل لل رحلة املاجسررتري   

 -املستندات اآلتية: تقديا 

 املستندات امل لوبة لل تقدم ملؤهل املاجستري

(تأوتو تمع االة تحىهههاتو ت فيتشرتشهههيو تIELTSشهههة اختبار  حتيد م توىهههرغةتبالنجلتبية ن  ملت  .1

 بالرق مم.

 .املفعون سارا السفر جوار من صورا .2
جلامعي       .3 لدبلوم ا هادا ا قا شرر ها  مرف جات املرت ل     كشرر  ب لدر  وريجمههلتلهه النجههلتتا

 .بإلة ن  مل(
 . وريجملتل النجلتبإلة ن  مل(تالدرجات املرت ل كش  بها مرفقا البرالوريوع شهادا .4

شهادات  أن تتا  .5 سابقة  معادلة ال شهادا البرالوريوع(   الدبلوم اجلامعي شهادا )ال  +

ا بورارا التعليااتعحاف معادلة املؤهالت الصررادرا من لارج السررل نة من قبل داةرا 

رفاع ما إاحت يلها إلرحانيًا يف النمام  ، اأن يتاالعل ي ااتبترارالعالي االب ا  

 .عند التسجيل في موقع مركز القبول الموحديفيد املعادلة 



 معت دا السل نة دالل اخلاصة العالي التعليا مؤسسات من الصادرا الشهاداتارفاع  .6

عند رفاع التصررديق إا اخلاصررة االرليات للجامعات العامة املديرية قبل من اموثقة

 .موقع مركز القبول الموحدبالتسجيل 
 :ممانعة عدم ل اب .7
قدم  أن حان  يف .8 كات   ا رومي الق اع  يف يع ل  املت  املسررراه ة   ذات االشررر

 من صرررادر ،البعثات  على للتنافس  ممانعة   عدم  عليه تقديا ل اب     ا رومية، 

في موقع مركز  على أن يرون حديا اإلصدار يف اقت التسجيل   املوارد البشرية داةرا 

 .القبول الموحد
 يع ل، ت ب نه ارارا الع ل يفيد من ل اب  تقديا  يع ل، عليه   ت املتقدم  أن حان يف .9

 .موقع مركز القبول الموحدب على أن يرون حديا اإلصدار يف اقت التسجيل
 من ارارا الع ل  ل اب  تقديا  اخلاص، عليه   الق اع  يف يع ل  املتقدم  أن حان  يف .10

الع لية، على أن   اخل ا سررنوات مبينرررررر ا به  اخلاص  الق اع  يف يع ل  ب نه   يفيد 

 .موقع مركز القبول الموحدب حديا اإلصدار يف اقت التسجيل يرون

   .الع لية ااخل ات الع ل مران لالاا من ال اتية، احيدد سريته املحشه يرفق .11
 حبثه لدراسة املاجستري.فاع تقرير خمتصر خب ة إر .12
  

 
 الرحانيررًا الوثرراةق حت يررل عنررد الدقررة مراعرراا ضرررارا إا الررورارا تنرروا ك ررا

 :التالية اجلوانإ يف اباأللص

 حجرررا يتجررراار أت علرررى ،ةرررري ت فقرررط PDF بصررريغة املسرررتندات حت يرررل •

 (.ايتميجاب 512) عن مل  كل
 .اا املخصص املران يف اثيقة كل حت يل •
 ال اترره الدراسررية امؤهالترره ال لررإ مقرردم عررن الصرر ي ة البيانررات ترروفري •

 .   الع لية

 

   ة:مهمالحمات 

 نقررص أا أعررالا إليهررا املشررار الوثرراةق حت يررل طريقررة يف ل رر  أا اراد حرران يف .1

ذلررك  مسررؤالية تت  ررل لررن الررورارا فرر ن بالنمررام، احمل لررةا املسررتندات امل لوبررة

 ال لررإ ايعترر  طلبرراتها،الررن يررتا التواصررل مرره أصرر اب العالقررة تسررتر ان   

 سيتا استبعادا من التنافس.  ا مستوٍف ةري



إلغراء تلررك   سريتا  ذلررك حردا   حران  ايف ختصرص،  مررن ألكثرر  يتقردم املحشره   أت .2

 نهاةيا.   ال لبات
 هرر ا يف الررواردا للشررراط خمالفترره ثبررت إذا ملغيررًا البعثررة يف الحشرريه يعترر  .3

 .اإلعالن
لل نامج امل لوب حيا سرريتا اسررتبعاد      الت كد من التيار الرمز الصرر يه      .4

 ال لبات اليت ت تن بق عليها اشحاطات اإلعالن.

يف حرران انسرر اب املحشرره مررن البعثررة بعررد ا صررون عليهررا سرريتا اسررتبعادا مررن    .5

 عانة دراسية لعامني متتاليني.إا من ه اا أالتقدم ألا بعثة 

قبررون ال لررإ مررن قبررل الررورارا ت يعترر  حصررون املحشرره علررى البعثررة   

اسرري ر عرر  مرحلررة ترردقيق مررن قبررل املختصررني بررالورارا. ايف حالررة      

الت كرد مررن اسررتيفاء الشررراط احملرددا اا صررون علررى البعثررة  سرريتا   

إبرال  مررن اقرره علرريها اتلتيررار عررن طريررق الرسرراةل النصررية القصررريا  

وحررد، امررن حررق الررورارا إلغرراء أا طلررإ بعررد مررن قبررل مركررز القبررون امل

ذلررك إذا ترربني خمالفترره للشررراط الرروارد ذكرهررا طرري هرر ا اإلعررالن      

امه ررا كانررت األسررباب. عل ررًا برر ن علررى كيرره املتقرردمني، معادلررة    

كيه مرؤهالتها الدراسرية مرن قبرل داةررا املعادلرة ااتعرحاف برالورارا،         

ها فيعتررر  ايف حررران اتضررره عررردم معادلرررة أا مؤهرررل مرررن مرررؤهالت  

 تسجيلها ملغي ا بشرل تلقاةي.    

 

 التخصصات امل راحة لبعثات ميستوبيشي
 

 

 

 العدد رمز ال نامج التخصص باللغة اتجنليزية التخصص باللغة العربية

 هندسة ميرانيرية
 Mechanical Engineering   MJ1000 1 

 Logistics and information Engineering MJ1100 1  اخلدمات اللوجستية اهندسة املعلومات

 Urban Infrastructure Engineering MJ1200 1  البنية الت تية ا ضريةهندسة 

 Foundation Engineering MJ1300 1 هندسة اتساع



والم مههه توهههيتبي ر جههه تتميجههه تبالرغبالهههلتوهههزتويفههه تبيياههه فتلههه الغ بحخت نههه تح هههمتبالةههه ي ت

بي رفىههه حبنتوهههيتبالىههه  لتبالح و هههلتالههه  ح  توحرههه تبالىههه  لت(توبالهههسيت  ىهههرق لت24340900 

تاالفتأم متبالعملتبالي مر.تبالح ة لتظةيب ت

ت

تيرم  تو بحختبالرعن متبالع الرتوال دثتبالعنمرتوبيلرك حتبالرغش قتال م زتبالمرق و ي.

ت
 


