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 النــــــــــــــــــإع
 

رع )ف إي اند بي عمان ديفلوبمنت بي.في توتال البعثات المقدمة من شركة
  مان(ع  

 
الن عن أن   –لمالديرية لمااالة مللاثات  –يسرررررر  الرع لم اليا لماامب  لملعل لمالالب  لرل  ار   

شرررركة توتال إي بن بي عمان ديفلوبمنت القدالة الن  لاثات درلسرررية مالرعلة لمالاجسررر ير 3 ج د 
 فق لم فاصررري   ،ا0202/0200ملااا لأل اديالب  لمفرنسرررية IFP Schoolملدرلسرررة لجاالاة  بي

 لم امية:

 

 بلد الدراسة:
 فرنسا 

 
 إسم الجامعة:

IFP School 
 

 لغة الدراسة:
 لملغة لرنجلياية.

 
 
 
 

 لمادد رالا لملرناالج لم خصص لاملغة لرنجلياية لم خصص لاملغة لمارلية

هندسة لمل ر     ط ير 

 لمالشاريع
Petroleum Engineering and 
Project Development

MSP001 0 

 Petroleum GeoscienceMSP002 2 عل ا لررض لمل ر مية
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 : آلية التسجيل
 نب امال قع لإلم  ري ا لم سرررررجي  لم  ر نيا الن خا  نلاا لمدرلسرررررات لماليا لطريقة التسرررررجيل:  
 قدالين.مجاليع لمال  لم الع م الرع لم اليا لماامب  لملعل لمالالب  لإلل  ار الر ا لمقل   لمال عدم
 

 :فترة التسجيل
لهرل  ع ى لمساعة لمثانية  م4/4242/ 42الموافق  ربعاءاأللم سجي  لع لارلً الن ي ا  لدأي 
 م.4242/ 3/ 22الموافق  خميسالي ا  ( ل  قيت السقط الن20.22)
 
 

 شروط التقديم
 أن ي  ن لمال قدا ُعالانب لمجنسية. -

  الن لملاعثين عن عال . ا0202إمى  0222الن خريجب دفاة  أن ي  ن لمال قدا -

 لمالادرت لآل ية فب لخ لار  عديد الس  ى لملغة لإلنجلياية إعدى لمال قدا عاصاً علىأن ي  ن  -

6.5 IELTS 

90 TOEFL 

850 TOEIC 

70 Bulats 

175 Cambridge 

 

على أن ي  ن صامعاً مالدع  من يا د لأي لخ لار آخر فب  عديد لمالس  ى إر الا ذ ر أعاه. 

 لم سجي .ر  ق  عن س ة أشهر عند  قت لدء 

الا ياادمه فب أ   0.2الن 3.2أر يقر  لمالاد  لم رل الب ملال قدا فب شرررررررهادع لمل ام ري   عن  -

 لألنلالة لم اليالية لألخرى.

 أن ي  ن لم خصص فب لمالؤهات لمسالقة الطالقاً مل خصصات لمالالن عنها فب هذه لملاثات. -

أن   ا الاادمة لمشررهادلت لمسررالقة )شررهادع لمدلل اة شررهادع لمل ام ري  ( لمصررادرع الن خار   -

لمسررررررلطنة الن قل  دلمرع لمالاادمة  لرع رلر ل الرع لم اليا لماامب  لملعل لمالالب  لرل  ار، 

  يجب إرفاق لم صديق عند لم سجي  لال قع الر ا لمقل   لمال عد.
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أن    ن لمشرررهادلت لمصرررادرع الن الؤسرررسرررات لم اليا لماامب لمخاصرررة دلخ  لمسرررلطنة الا الدع  -

 يجب إرفاق لم صرررررررديق عند  ال ثقرة الن قلر  لمالرديرية لمااالة ملجاالاات  لم ليات لمخاصرررررررة، 

 لم سجي  لال قع الر ا لمقل   لمال عد.

يجررب إرفرراق جاليررع  شرر ر لمرردرجات فررب عررا   رران لمال قرردا عاصرر  علررى درجررة لمرردلل ا  -

لمجررراالاب أ رً  الرررن ثرررا  لصررر  درلسررر ه ملل رررام ري  ،  فرررب عرررا  عررردا إرفررراق  شررر ر 

 لملرناالج. لمدرجات ملدرج ين لمالالي ين الاـًا؛ يا لر لمطلب غير الس  ٍر رش رلطات 

 لق عص مه عليها. ر يعق ملال قدا لم ناف  مني  درجة علالية س -

لاثررررة درلسررررية أ  النعررررة الررررن أي جهررررة عاصرررراً علررررى أر ي رررر ن لمال قرررردا  قررررت لم سررررجي   -

 أخرى مالرعلة لمالاجس ير،  فب عا  ل  شار غير ذمك فس ا لر لملاثة اللغية.

 شروط المفاضلة:
المسرتوفين لشرروط البعثة المعلن عن ا سوي يخضعون لمقابلة شخةية من لبل الج ة  -

ة ووزارة التعليم العالي والبةث العلمي واالبتكار ليتم اختيار المرشرررررررةين المرانةرة للبعث

 .المقبولين

 -المستندات المطلوبة:  .
ديا لمالس ندلت  قلاإلضافة إمى لمشر ط لمسالق ذ رها فب لم قدا مل سجي  ملالرعلة لمالاجس ير 

 -لآل ية: 

 المستندات المطلوبة للمتقدم لمؤهل الماجستير
 ( أو ما يعادلها حسب ما ذكر في شروط التقديم.IELTSتحديد مستوى اللغة االنجليزية )شهادة اختبار  .2

 .لمالفا   ساري لمسفر ج لا الن ص رع .0
 .)مترجمة باللغة اإلنجليزية( لمدرجات لمال  ال   شر لها الرفقاشهادع لمدلل ا لمجاالاب  .3
 .إلنجليزية()مترجمة باللغة ا لمدرجات لمال  ال   شر لها الرفقا لمل ام ري   شهادع .0
أن   ا الاادمة لمشرهادلت لمسرالقة )شهادع لمدلل ا لمجاالابة شهادع لمل ام ري  ( لمصادرع الن خار  لمسلطنة  .5

 الن قل  دلمرع الاادمة لمالؤهات  لرع رلر ل الرع
نررد علم اليا لماررامب  لملعررل لمالالب  لرل  ررار،  أن ي ا  عاليلهررا إم  ر نيرراً فب لمنلرراا  لرفرراق الررا يفيررد لمالاررادمررة  

 .لم سجي  فب ال قع الر ا لمقل   لمال عد
 يريةلمالد قل  الن  ال ثقة الا الدع لمسلطنة دلخ  لمخاصة لماامب لم اليا الؤسسات الن لمصادرع لرفاق لمشهادلت .6

 عند لم سجي  لال قع الر ا لمقل   لمال عد.لمخاصة  لرفاق لم صديق   لم ليات ملجاالاات لمااالة
 قع لال على أن ي  ن عديل لإلصرردلر فب  قت لم سررجي  ياال ، ر لأن لمال قدا  الرع لماال  يفيد الن خطاب  .7

 .الر ا لمقل   لمال عد
 لمذل ية. لمسيرع .2
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ً  لم ثررامق  عاليرر  عنررد لمدقررة الرلعرراع ضررر رع إمررى لمرر الرع  نرر ه  الررا  فررب  لرراألخص لم  ر نيررا

 :لم امية لمج لنب
  لصرريغة لمالسرر ندلت  عاليرر PDF عررن اللررر  رر  عجررا ي جررا ا أر علررى ،غيررر ر فقررط 

(512 KB.) 

  مها لمالخصص لمال ان فب  ثيقة     عالي. 
 لمااللية  خلرل ه لمدرلسية  الؤها ه لمطلب القدا عن لمصعيعة لمليانات   فير  . 

  مالةظات هامة:

 نقررررص أ  أعرررراه إميهررررا لمالشررررار لم ثررررامق  عاليرررر  طريقررررة فررررب خطررررأ أي  ر د عررررا  فررررب .2

ذمررك  مررن يرر ا  السررؤ مية   عالرر  مررن لمرر الرع فرر ن لامنلرراا، لمالعاللررة  لمالسرر ندلت لمالطل لررة

سررري ا السررر  فب   غيرررر لمطلرررب  يا لرررر لم  لصررر  الرررع أصرررعاب لمااقرررة رسررر  الا  طللرررا ها،

 لس لااده الن لم ناف . 

إمغرررراء  لررررك  سرررري ا ذمررررك عررررد ل عررررا   فررررب  خصررررص، الررررن أل ثررررر ي قرررردا لمال رشرررر  أر .0

 نهاميا.  لمطللات

ً  فب لم رشي  يا لر .3  .لإلعان هذل فب لم لردع ملشر ط الخامف ه ثلت إذل لملاثة اللغيا
لم أ د الن لخ يار لمرالا لمصرعي  مللرناالج لمالطل ب عيل سي ا لس لااد لمطللات لم ب  .4

 ر  نطلق عليها لش رلطات لإلعان.

عرررا  لنسرررعاب لمال رشررر  الرررن لملاثرررة لارررد لمعصررر   عليهرررا سررري ا لسررر لااده الرررن لم قررردا فرررب  .5

 ألي لاثة ل  النعه ل  لعانة درلسية مااالين ال  اميين.
 

 

 

 



 

5 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

لبررررول الطلرررر  مررررن لبررررل الرررروزارة ال يعتبررررر ةةررررول المترشرررر  علرررر  البعثررررة  
وسررريمر عبرررر مرةلرررة تررردليق مرررن لبرررل المختةرررين برررالوزارة. وفررري ةالرررة الت كرررد 
مررن اسررتيفاء الشررروط المةررددة والةةررول علرر  البعثررة  سرريتم إبررال  مررن ولرر  
علرري م االختيررار عررن طريررق الرسرراال النةررية القةرريرة مررن لبررل مركررز القبررول 

 .الموةد
 

  سررريتم تةديرررد القبرررول الن رررااي فررري الجامعرررة مرررن لبرررل الج رررة المختةرررة فررري
      الجامعة.

 
ولمزيددددد مددددا االرتي دددداص يرجددددز التوالددددو مددددل مركددددز االت ددددا  بددددالو ارة  لددددز ر ددددم الهددددات  

( والدددسي ريسدددتقبو االرت سددداراع مدددا السدددا ة التامادددة لدددباحا  وحتدددز السدددا ة التانيدددة 04942322)

 ظهرا  خال  أيام العمو الررمي.

 

 المتقدميا.تتماز و ارة التعليم العالي ولبحث العلمي واالبتكار التوفيق لجميل 


