
 

 

 منح المنبوكاجاكشو المقدمة من اليابان
 

  

 

إلجراء اليابانية )المنبوكاجاكشو(  ةالتقدم للمنح المقدمة من الحكوم المركزية للبعثات عن فتح باب ةدارتعلن اإل

 م.4102بحاث قد تؤدى للحصول على الدكتوراه لعام أ

 

  المنحة : ةمد

شهر لدراسة أ ةست ةكما تشمل المنحة مد 4102كتوبر أيل أو براعتبارا من إلى عامين إتتراوح بين عام ونصف  

 .المنبوكاجاكشو والتفوق الدراسى ةل لدراسة الدكتوراه وفقا لميزانياللغة على أن يتم المد لمن يقب

 

   :مجاالت الدراسة

 

 لكترونيات الدقيقةنظم الحاسب األلى واإل. 

 

 ستشعار عن بعد وعلوم الفضاءبحاث الفضاء واإلأ. 

 

 اعه السفن والموانئ والثروة السمكيةصن. 

 

 الطرق والكباري ةهندس. 

 

 جراحات الكبد والمناظير والجهاز الهضمي. 

 

 علوم الزالزل والبراكين. 

 

 كما يمكن تخصيص بعض المنح للكليات النظرية باإلضافة الى الكليات العملية. 

 

الطبي والجراحات  ن يسمح لهم بالتدريبل سنان(فى تخصصات الصيدلة والطب وطب األ ) الدارسين  : ةملحوظ

 .الصحة وفقا لقوانين اليابان ةن يحصلوا على تصريح من وزارأبالعمليات قبل 

 

 :شروط المنحة

 

 .4/2/0191ن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن مواليد ما بعد أ -0

 

ساعد بالجامعات الحكومية و باحث مأن يعمل كمدرس مساعد أالخدمة بالعمل عن عامين ويشترط  ةاليقل مدأ -4

 .ولىد التخرج فى المرحلة الجامعية األقل عنوأن يكون تقديره جيد جدا على األوالمراكز البحثية. 

 

 .ن يكون حاصال على الماجستيرأ -3

 

 .كثر من ثالث سنواتأيمر على التسجيل بها  الأن يكون مسجال للدكتوراه ويشترط أ -2

 

قل( للذين يرغبون دراسة المستوى الثانى على األباللغة اليابانية ) ةباللغة اإلنجليزية أو دراية جيد الدراية التامة -5

 (.و التاريخ اليابانىأدب اليابانى األلغويات اللغة اليابانية ) 



 

 المستندات المطلوبة :

 

ستمارة التقدم من إحصول على المستندات والشروط وال طالع علىغبين فى التقدم لهذه المنح اإليمكن للساده الرا

 بعد:ـ لكترونى الموضحالموقع اإلخالل 

 

http://www.studyjapan.go.jp/en/toj/toj0307e.html 

 

من الساعة  4103مايو  03،  04وراق المرشحين يومى أستالم إفادت بأنه سيتم أاليابان بالقاهرة  ةعلما بأن سفار

طالع كما يمكن اإل 4103مايو  03 و ترسل بالبريد قبلأف عصرا  باحا وحتى الثالثة والنصالتاسعة والنصف ص

 ـمن خالل الرابط التالى:على تفاصيل المنح 

 

http://www.eg.emb-japan.go.jp/e/study/research_students/applications.htm 

 

جتياز إية مؤقتا لحين طاب ترشيح من الكلستمارة بيانات وخإللبعثات ب ةالعام ةداراإل لىإن يتقدم الدارس أعلى 

ماليا فى حالة  ةالحاصل على المنح المقدمة للدول ةحه، وذلك حتى يمكن معاملته معاملبالمن ةختبارات الخاصاإل

 .إنطباق شروط البعثات عليه

 

اليابان بالقاهرة بأسماء  ةبالغ سفارإحتى يمكن  04/5/4103حد الموافق يوم األ وراق للبعثاتاّخر موعد لتقديم األ

 .المرشحين


