
 

 

 المنبوكاجاكشو المقدمة من الٌابانمنح 

 ــــــــــــــــــــــ
  

 .2016إلجراء ابحاث قد تؤدى للحصول على الدكتوراه لعام  (المنبوكاجاكشو)تعلن االداره المركزٌة للبعثات عن فتح باب التقدم للمنح المقدمة من الحكومه الٌابانٌة 

كما تشمل المنحة مده سته اشهر لدراسة اللغة على أن ٌتم المد لمن ٌقبل لدراسة الدكتوراه وفقا لمٌزانٌهه المنبوكاجاكشهو والتقهوك  2016تتراوح بٌن عام ونصف الى عامٌن اعتبارا من ابرٌل أو اكتوبر : مدة المنحة

 .الدراسى

 

 : مجاالت الدراسة 

 .نظم الحاسب األلى وااللكترونٌات الدقٌقة. 1 

 .ابحاث القضاء واالستشعار عن بعد وعلوم القضاء. 2 

 .صناعه السقن والموانئ والثروة السمكٌة. 3 

 هندسه الطرك والكباري. 4 

 جراحات الكبد والمناظٌر والجهاز الهضمً. 5 

 .علوم الزالزل والبراكٌن. 6 

 .كما ٌمكن تخصٌص بعض المنح للكلٌات النظرٌة باإلضافة الى الكلٌات العملٌة. 7 

  

 .لن ٌسمح لهم بالتدرٌب الطبً والجراحات بالعملٌات قبل ان ٌحصلوا على تصرٌح من وزاره الصحة وفقا لقوانٌن الٌابان( الدارسٌن فى تخصصات الصٌدلة والطب وطب االسنان): ملحوظه 

  

 -: الشروط المطلوبة فً المرشحٌن من قبل الجانب المانح 

 .1/4/2015عاما فً  34أال ٌتجاوز السن . 1 

 . أن ٌكون حاصالً على درجه البكالورٌوس او ماٌعادلها . 2 

 ( األدب الٌابانً أو التارٌخ الٌابانً ) للذٌن ٌرغبون دراسة لغوٌات اللغة الٌابانٌة ( المستوى الثانً على األقل ) الدراٌة الكاملة باللغة االنجلٌزٌة أو دراٌة جٌدة باللغة الٌابانٌة . 3 

 . أن ٌكون حاصال على تقدٌر جٌد جدا أ و ممتاز فً كل المواد وذلك خالل السنوات الجامعٌة . 4 

  

                           -:تشترط االداره العامة للبعثات فً المرشحٌن للمنح األجنبٌة 

 .الحصول على الماجستٌر . 1 

 .نظٌره بالمراكز البحثٌة  أن ٌكون مدرساً مساعداً بإحدى الجامعات الحكومٌة أو. 2 

 .أكثر من ثالث سنوات ان ٌكون مسجال للدكتوراه وٌشترط أال ٌمر على التسجٌل بها . 3 

 .تقدٌم مقترح بحثً لتخصص الدراسة معتمد. 4 

 .  أن ٌكون مر على تارٌخ التعٌٌن بالجهة الموفدة عامٌن. 5 

  

 ،نحةعلى أن ٌتقدم الدارس إلى االداره العامة للبعثات باستمارة بٌانات وخطاب ترشٌح من الكلٌة مؤقتا لحٌن اجتٌاز االختبارات الخاصة بالم

  

 .وذلك حتى ٌمكن معاملته معامله الحاصل على المنح المقدمة للدوله مالٌا فى حالة إنطباك شروط البعثات علٌه 

  

 ـ:المستندات المطلوبة 

 ـ:وضح بعدالمٌمكن للساده الراغبٌن فى التقدم لهذه المنح االطالع على المستندات والشروط والحصول على استمارة التقدم من خالل الموقع اإللكترونً   

.htm2015japan.go.jp/e/study/research_students/applications-http://www.eg.emb 
 .  نحهعلى ان ٌتقدم الدارس الى االداره العامه للبعثات باستمارة بٌانات وخطاب ترشٌح من الكلٌة مؤقتا لحٌن اجتٌاز االختبارات الخاصه بالم

  

 .م  2015ماٌو  13ٌوم علما بأن سقارة الٌابان بالقاهرة أفادت بأنه آخر موعد الستالم اوراك المرشحٌن •
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