ဟ

ပြည်ထ

ောင်စုသမ္မတပမ္န်မ္ောနုငင
် ံထတော်အစုိုးရ

ြို့ုထဆောင်ထရိုးနှငဆ
့်် က်သွယထ
် ရိုးဝန်ကကိုးဌောန
ပမ္န်မ္ောနုင်ငထ
ံ ရထ ကောင်ိုးြညောတကကသုလ်

တကကသုလ်၀င်ခွင့််ထလ ောက်လောထခေါ်ယူပခင်ိုး
၁။

မြန်ြာနိုင်ငံရေရ က္ာင််းပညာတက္ကသိုလ်၏ ၂၀၂၀ မပည့််နှစ်၊ တက္ကသိုလ်ဝင်စာရြ်းပွဲရအာင်မြင်သူြ ာ်းအာ်း

ရအာက္်ရ ာ်မပပါ ရေရ က္ာင််းဘက္်ဆိုင်ောအင်ဂ င်နီယာဘွဲွဲ့နှင့်် ရေရ က္ာင််းသပပံပညာ(ဂိုဏ်ထူ်း)ဘွဲွဲ့သင်တန််းြ ာ်းက္ို ၂၀၂၂
ခိုနှစ်၊ သဂိုတ်လ (၁၅ )ေက္်ရနေ့တင် စတင် င့််လှစ်သာ်းြည်မ စ်ပါသည်ဖွင့််လှစ်မ္ည့််သင်တန်ိုး
(က္) B.E. ( NA )

သင်တန်ိုးကောလ
အင်ဂ င်နီယာဘွဲွဲ့(ရေယာဉ်တည်ရဆာက္်ြှု)

(၅)နှစ်
Bachelor of Engineering (Naval Architecture)
(ခ ) B.E. ( MM )

အင်ဂ င်နီယာဘွဲွဲ့ ( ရေရ က္ာင််းစက္်ြှု )

(၅)နှစ်

Bachelor of Engineering ( Marine Mechanical )
(ဂ ) B.E. ( ME )

အင်ဂ င်နီယာဘွဲွဲ့ ( ရေရ က္ာင််းအင်ဂ င်နီယာ )

(၅)နှစ်

Bachelor of Engineering ( Marine Engineering )
(ဃ) B.E. ( PH )

အင်ဂ င်နီယာဘွဲွဲ့ ( ဆပ်က္ြ််းအင်ဂ င်နီယာ)

(၅)နှစ်

Bachelor of Engineering (Port and Harbour Engineering )
(င ) B.E. ( RC )

အင်ဂ င်နီယာဘွဲွဲ့ ( မြစ်ရခ ာင််းနှင့််က္ြ််းရို်းတန််းအင်ဂ င်နီယာ )

(၅)နှစ်

Bachelor of Engineering( River and Coastal Engineering )
(စ ) B.E. ( MESE )

အင်ဂ င်နီယာဘွဲွဲ့ ( ရေရ က္ာင််းလျှပ်စစ်နှင့််အီလက္်ထရောနစ်)

(၅)နှစ်

Bachelor of Engineering ( Marine Electrical Systems & Electronics )
(ဆ) B.Sc.(Hons;)(NS) သပပံဂဏ
ို ်ထူ်းဘွဲွဲ့ ( ရေရ က္ာင််းသပပံ )
Bachelor of Science (Honours)( Nautical Science)

(၅)နှစ်

၂။

အထက္်ရ ာ်မပပါ အင်ဂ င်နီယာဘွဲွဲ့သင်တန််းနှင့်် သပပ(ံ ဂိုဏ်ထူ်း )ဘွဲွဲ့သင်တန််းအာ်းလံို်းအတက္် သင်တန််းက္ာလ

ြှာ ( ၅ )နှစ် မ စ်ပပီ်း၊ သင်တန််းက္ာလ( ၅ )နှစ်လံို်း ပပီ်းစီ်းရအာင်မြင်သည့််အခါ B.E ဘွဲွဲ့ / B.Sc(Hons;)ဘွဲွဲ့တိုေ့က္ို တိုက္်ရိုက္်
အပ်နှင််းခ ်းီ မြြှင့််ြည် မ စ်ပါသည်။
၃။

စိုစိုရပါင််း ရက္ ာင််းသာ်း၊ ရက္ ာင််းသူဦ်းရေ( ၃၂၀ )ဦ်းအထသာ လက္်ခံြည်မ စ်ပပီ်း လိုပ်ငန််းသရဘာသဘာ၀

အေ အြ ်းသြီ်းဦ်းရေ (၂၀)ောခိုင်နှုန််းအထသာ လက္်ခံနိုင်ြည်မ စ်ပါသည်။
၄။

မြန်ြာနိုင်ငံရေရ က္ာင််းပညာတက္ကသိုလ်သိုေ့ ၂၀၂၀ မပည်န
့် ှစ် တက္ကသိုလ်၀င်စာရြ်းပွဲက္ို စိုစိုရပါင််းေြှတ် ( ၄၅၀ )နှင့််

အထက္်ေေှပပီ်း ရအာက္်ရ ာ်မပပါအေည်အခ င််းနှင့်် က္ိုက္ည
် ီသူြ ာ်းရလျှာက္်ထာ်းနိုင်ပါသည်(က္)

တက္ကသိုလ်၀င်ခင့််ရလျှာက္်ထာ်းသူနှင့်် ၄င််း၏ ြဘ( ၂ )ဦ်းစလံ်းို သည် နိုင်ငံသာ်းစစစ်ရေ်းက္တ်မပာ်း
အြှတ် (နိုင)် ၊ (မပ )၊ (ဧည်)့် က္ိုင်ရဆာင်ထာ်းသူမ စ်ေြည်။

(ခ)

က္ န််းြာရေ်း(က္)အဆင့််ေှေြည်။

(ဂ)

အြ ်းသြီ်းြ ာ်းသည် Marine Engineering နှင့်် Nautical

Science ဘာသာေပ်ြ ာ်းြှလွဲ၍ အမခာ်း

ဘာသာေပ်ြ ာ်းက္ို ရလျှာက္်ထာ်းခင့််ေှသည်။
(ဃ)

Marine Engineering ၊ Marine Electrical Systems & Electronics နှင့်် Nautical Science
ဘာသာေပ်ရလျှာက္်ထာ်းသူြ ာ်းသည် သင်တန််းတက္်ရောက္်ခင့််ြမပ ြီ ြှန်က္န်စာအရောင်ခွဲမခာ်း
နိုင်ြစ
ှု ြ််းေည်ေှေြည်။ Nautical Science ဘာသာေပ်အတက္် ြ က္်ြှန်တပ်ဆင်သူြ ာ်းရလျှာက္်
ထာ်းခင့််ြေှ။

(င)

၂၀၂၀ မပည်န
့် ှစ်၊ တက္ကသိုလ်ဝင်စာရြ်းပွဲတင် ရအာက္်ရ ာ်မပပါ ဘာသာတွဲြ ာ်းမ င့်် ရအာင်မြင်သူြ ာ်းသာ
ရလျှာက္်ထာ်းခင့််ေှပါသည်(၁ ) မြန်ြာစာ၊ အဂဂလပ်စာ၊ သခဂ ာ၊ ရူပရေဒ၊ ဓါတိုရေဒ၊ ရဘာဂရေဒ
(၂) မြန်ြာစာ၊ အဂဂလပ်စာ၊ သခဂ ာ၊ ရူပရေဒ၊ ဓါတိုရေဒ၊ ဇီဝရေဒ
(၃) မြန်ြာစာ၊ အဂဂလပ်စာ၊ သခဂ ာ၊ ရူပရေဒ၊ ဓါတိုရေဒ၊ ပထဝီဝင်

(စ)

လူရတွဲ့စစ်ရဆ်းမခင််းခံေြည်။

(ဆ)

ပညာသင်က္ာလအတင််း
တက္ကသိုလ်မပင် ပတ င်

Workshop

Skills

တက္် ရောက္်ေြည့််

၊

သတ်ြှတ်ထာ်းရသာ

အမခာ်းသင် တန််းြ ာ်းက္ ို

ပင်လယ်မပင်လိုပ်သက္်နှင့််
ရေရ က္ာင််း ပ ိုေ့ရဆာင်ရေ်း

ညွှန် က္ာ်းြှုဦ်းစီ်းဌာနက္ ထိုတ်မပန်သည့်် စည််း ြ ဉ််း ၊စည််းက္ြ် ်းြ ာ်းနှင့််အညီ ြ ြ အစီအ စဉ် မ င့််
ရဆာင်ေွက္်နိုင်သူမ စ်ေြည်။

၅။

မြန်ြာနိုင်ငံရေရ က္ာင််းပညာတက္ကသိုလ်၏

ပထြနှစ်သင်တန််း

၀င်ခင်ရ
့် လျှာက္် လ ွှ ာ ပံိုစံက္ို

၂၅.၄.၂၀၂၂

( တနလဂာရနေ့ )ြှ စတင်၍ တက္ကသိုလ်၏ Website www.mmu.edu.mm ြှ လည််းရက္ာင််း၊ ရက္ ာင််းသာ်းရေ်းောဌာနြှ
လည််းရက္ာင််းေယူပပီ်း စာတိုက္်ြှမ

စ်ရစ၊ ရက္ ာင််းသာ်းရေ်းောဌာနတင် လူက္ိုယ်တိုင်မ စ်ရစ၊ စာေွက္်စာတြ််းအမပည့််အစံို

(ဓါတ်ပ-ံို ၄ပံို ၊ အြှတ်စာေင််းြူေင််း ၊ နိုင်ငံသာ်းစစစ်ရေ်းက္တ်မပာ်းြတတူ) တိုေ့မ င့််ရလျှာက္်ထာ်းေြည်။ မပည့််စံိုမခင််းြေှပါက္
ထည့််သင််းစဉ််းစာ်းြည်ြဟိုတ်ပါ။
၆။

မြန်ြာနိုင်ငံရေရ က္ာင််းပညာတက္ကသိုလ်

ပထြနှစ်သင်တန််း

၀င်ခင့််ရလျှာက္်ထာ်းမခင််းက္ို

၂၅.၄.၂၀၂၂

(တနလဂာရနေ့) ြှ ၁၃.၅.၂၀၂၂(ရသာ က္ာရနေ့)အထ ရံို်းခ န်အတင််း ရလျှာက္်ထာ်းနိုင်ပါသည်။
၇။

၀င်ခင့််ရလျှာက္်လွှာြ ာ်းတင် မ ည့််စက္်ထာ်းသည့််အခ က္်ြ ာ်း မပည့််စံိုြန
ှ က္
် န်မခင််းြေှပါက္ ထည့််သင််းစဉ််းစာ်းြည်

ြဟိုတ်ပါ။
၈။

တက္ကသိုလ်၀င်ခင့််အတက္် လူရတွဲ့ရမ ဆိုခင့််ေေှသူြ ာ်းစာေင််းက္ို ၁၇.၅.၂၀၂၂

( အဂဂါရနေ့ )တင် ထိုတ်မပန်

ရ က္ညာြည်မ စ်ပပီ်း ၄င််းရနေ့ေက္်တင် က္ န််းြာရေ်းစစ်ရဆ်းြည့််ေက္်၊ ြ က္်စစြ််းသပ်စစ်ရဆ်းြည့််ရနေ့ေက္်နှင့်် လူရတွဲ့ရမ ဆို
ေြည့််ရနေ့ေက္်ြ ာ်းက္ို ၀င်ခင့််အြှတ်စဉ်အလိုက္် ရ က္ညာရပ်းသာ်းြည်မ စ်ပါသည်။ မြန်ြာနိုင်ငံရေရ က္ာင််းပညာတက္ကသိုလ်
၏ Website www.mmu.edu.mm တင်လည််း ၀င်ရောက္် က္ည့််ရှုွဲ့နိုင်ပါသည်။
၉။

၀င်ခင့််ရလျှာက္်လွှာြ ာ်းက္ို မြန်ြာနိုင်ငံရေရ က္ာင််းပညာတက္ကသိုလ်၊ သန်လ င်၊ သီလဝါ စာတိုက္်သရက္ဂတ -

၁၁၂၉၃ သိုေ့ တိုက္်ရိုက္်ရလျှာက္်ထာ်းေြည်။

( အရသ်းစတ်အခ က္်အလက္်ြ ာ်းက္ိုသေှလိုပါက္

ိုန််းနံပါတ် ၀၉-၄၂၃၅၁၀၈၅၄ သိုေ့ ဆက္်သယ်ရြ်းမြန််းစံိုစြ််းနိုင်

ပါသည်။ )

တက္ကသိုလ်ဝင်ခင့််စစစ်ရေွ်းခ ယ်ရေ်းအ ွဲွဲ့

