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املدرسة  من  سنوات  الثانوي (٣  والتعليم  االبتدائي)  التعليم  من  سنوات  االبتدائي (٦  التعليم  التعليم:  من  سنة   ١٢ إمتام  عند  العايل  التعليم  يبدأ  اليابان،  يف 
اإلعدادية و٣ سنوات من التعليم الثانوي العايل).

هناك ٥ أنواع من مؤسسات التعليم العايل حيث يمكن قبول الطالب األجانب، وهي ١) الكليات التقنية و٢) كليات التدريب املهني (مقررات ما بعد الثانوية 
ا للهيئات املؤسسة، تُقسم  من كليات التدريب املتخصص) و٣) الكليات الصغر و٤) اجلامعات (مرحلة ما قبل التخرج) و٥) كليات الدراسات العليا. وفقً

مؤسسات التعليم العايل هذه إىل ثالثة أنواع: وطنية وعامة حملية وخاصة.
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حتقق من العام الدرايس ونظام الفصل الدرايس١
تبدأ السنة الدراسية للكليات يف اليابان عادة من أبريل وتنتهي يف مارس من العام التايل. تعتمد العديد من اجلامعات يف اليابان نظام الفصل الدرايس (فصلني 
دراسيني)، حيث يبدأ الفصل الدرايس األول يف أبريل وينتهي يف سبتمرب ويبدأ الفصل الدرايس الثاين يف أكتوبر وينتهي يف مارس. تعتمد بعض اجلامعات 
ا ربعيًا (أربعة فصول دراسية). بشكل عام، يبدأ الطالب يف اليابان الدراسة يف أبريل، لكن  ا ثالثي الفصول الدراسية (ثالثة فصول دراسية) أو نظامً نظامً

ا برنامج قبول لشهر سبتمرب أو أكتوبر. بعض اجلامعات - وخاصةً كليات الدراسات العليا - لدهيا أيضً

عام درايس واحد للطالب الذي يلتحق بالدراسة يف أبريل يف كلية تتبع نظام فصلني دراسيني
سبتمربأغسطسيوليويونيومايوأبريل

الفصل الدرايس الثاينالعطلة الصيفيةالفصل الدرايس األول

مارسفربايرينايرديسمربنوفمربأكتوبر
الفصل الدرايس عطلة الشتاءالفصل الدرايس الثاين

عطلة الربيعالثاين
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حتقق من أهليتك للقبول٢
ا من التعليم لتتقدم بطلب لاللتحاق بجامعة (مرحلة ما قبل التخرج)، أو كلية صغر، أو كلية تدريب  من حيث املبدأ، جيب أن تكون قد أمتمت ١٢ عامً
ا من التعليم للقبول يف إحد كليات الدراسات  ا من التعليم للتقدم بطلب للقبول يف كلية تقنية، و١٦ عامً مهني يف اليابان. جيب أن تكون قد أمتمت ١١ عامً

العليا (برنامج املاجستري).
جيب عىل الطالب القادمني من بلدان مثل اهلند ونيبال وبنغالدش وماليزيا وميانامر ومنغوليا وبريو الذين أمتوا ١٠ أو ١١ سنة من التعليم االبتدائي والثانوي 

والذين يرغبون يف التقدم بطلب للقبول يف مؤسسات التعليم العايل، مثل اجلامعات، يف اليابان استيفاء أي من معايري األهلية التالية:
١)  إكامل ١٢ سنة من التعليم املدريس الرسمي من خالل إمتام سنة أو سنتني إضافيتني من الدراسة يف إحد اجلامعات أو غريها من مؤسسات التعليم 

العايل أو برنامج حتضريي للجامعات يف بلدهم األصيل.
٢)  إكامل دورات حتضريية للجامعات (junbi kyouiku katei) مرصح هبا من وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا يف اليابان* (برشط 

أن يكونوا قد أمتوا مستو تعليم مكافئ ملدرسة ثانوية يابانية).
إذا كنت قد أكملت دورات التعليم االبتدائي والثانوي يف بلدك األم والتي تكون ١١ سنة أو أكثر ولكن أقل من ١٢ سنة، فأنت تعترب مؤهالً للقبول 
دون إكامل الدورات التحضريية للجامعة إذا حدد السيد زير الرتبية والتعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا يف اليابان هذه الدورات التعليمية 

املذكورة.
مالحظة: باإلضافة إىل معايري األهلية التالية، حتدد بعض الكليات كذلك متطلباهتا اخلاصة. إذا كنت غري متأكد مما إذا كانت مؤهالتك تفي بمتطلبات 

القبول، يُرجى التأكد من خالل استشارة الكلية التي ختتارها.
* قائمة الدورات التحضريية للجامعات املعتمدة من قبل وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا يف اليابان

http://www.jasso.go.jp/en/study_j/search/nihongokyouiku.html 

حتقق من الدرجات واأللقاب التي يمكنك احلصول عليها وفرتات الدراسة املطلوبة٣
مدة الدراسة الالزمةالدرجات األكاديمية واأللقابالربنامج

كلية الدراسات العليا

٥ سنواتدرجة الدكتوراهبرنامج الدكتوراه*١
سنتاندرجة املاجستريبرنامج املاجستري

برنامج درجة مهنية
سنتاندرجة املاجستري املهنية

٣ سنواتدرجة الدكتوراه يف القانون (درجة مهنية)
ماجستري يف التعليم

سنتان(درجة مهنية)

اجلامعة 
(مرحلة ما قبل التخرج)

كليات عامة، كلية الصيدلة 
(برنامج مدته أربع سنوات)

درجة البكالوريوس
٤ سنوات

كليات الطب وطب األسنان والطب البيطري 
والصيدلة

(برنامج مدته ست سنوات)
٦ سنوات

٢*٥*سنتان أو ٣ سنواتدرجة الزمالة-كلية صغر
٣ سنوات (٣ سنوات و٦ أشهر للدراسات درجة تأسيسية-الكلية التقنية*٣*٤*٥

البحرية التجارية)
التدريب املتخصص

الكلية*٤
دورات ما بعد الثانوية 
(كلية التدريب املهني)

سنتان أو أكثرالدبلومة
٤ سنوات أو أكثرالدبلومة املتقدمة

سنوات). (ثالث  الثانية  واملرحلة  (سنتان)  األوىل  املرحلة  إىل  العليا  الدراسات  يف  الدكتوراه  برامج  تقسيم  األحيان  بعض  يف  *١  يتم 
الفرتة املطلوبة للدراسة اجلامعية يف جمال الطب وطب األسنان والطب البيطري وبعض الربامج الصيدالنية هي ست سنوات، ومدة برامج الدراسات العليا اخلاصة هبا (الدكتوراه) هي أربع سنوات.

*٢  يمكن خلرجيي الكليات الصغر احلصول عىل درجة البكالوريوس عن طريق إكامل دورات متقدمة ملدة سنة أو سنتني بعد التخرج.
*٣  فرتة الدراسة املطلوبة يف الكليات التقنية تكون عادة مخس سنوات، ولكن يتم قبول الطالب األجانب من السنة الثالثة. من املمكن خلرجيي الكليات التقنية احلصول عىل درجة البكالوريوس من خالل 

استكامل الدورات املتقدمة التي تستمر ملدة سنتني بعد التخرج.
*٤  "الزمالة" يف الكليات التقنية و"الدبلومة" و"الدبلومة املتقدمة" يف كليات التدريب املتخصص املذكورة أعاله هي ألقاب أكاديمية وليست شهادات.

عتمدة من املعهد الوطني للدرجات األكاديمية وحتسني جودة التعليم العايل (NIAD-QE)، يمكنك احلصول عىل درجة البكالوريوس إذا اجتزت  *٥  بعد إكامل دورة متقدمة يف كلية صغر أو كلية تقنية مُ
االمتحان الذي وضعه املعهد. يُرجى التحقق من التفاصيل مع الكلية التي تتقدم لاللتحاق هبا.

املؤسسة الوطنية للدرجات العلمية وتعزيز جودة التعليم العايل (مؤسسة منح الدرجات األكاديمية)
http://www.niad.ac.jp/english/ 

س هل تكون الدرجات التي يتم احلصول عليها يف اليابان صاحلة يف دول أخر؟
ج عادةً ما يتم االعرتاف بالشهادة املكتسبة يف اليابان عىل أهنا مكافئة لتلك التي يتم احلصول عليها يف بلدان أخر. ويف بعض البلدان، تقوم وزارة التعليم أو مؤسسة تقييم املؤهالت 

(وهي منظمة غري ربحية، أو مؤسسة خاصة، إلخ) بتقييم الدرجات األكاديمية التي تم احلصول عليها يف بلدان أجنبية. يرجى مراجعة السلطات املختصة يف بلدك.
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