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حتقق من أهليتك للقبول٢١الفصل
جيب أن يستويف الطالب أي معيار من معايري األهلية التالية: 

١)  الطالب الذين أكملوا ١٢ سنة من التعليم املدريس يف بلدان أخر غري اليابان
ا من التعليم املدريس يف بلدان أخر غري  ا أو أكثر واجتازوا بنجاح اختبار تأهيل أكاديمي يعادل إكامل ١٢ عامً ٢)  الطالب الذين تبلغ أعامرهم ١٨ عامً

اليابان
للمدارس  معادلة  باعتبارها  رسميًا  هبا  واملعرتف  اليابان  يف  الدولية  املدارس  يف  دراستهم  أكملوا  وقد  أكثر  أو  ا  عامً  ١٨ تبلغ أعامرهم  الذين  ٣)  الطالب 

الثانوية يف بلدان أخر غري اليابان
والتكنولوجيا  والعلوم  والرياضة  والثقافة  والتعليم  الرتبية  وزير  السيد  حددها  التي  التعليمية  الدورات  من  أكثر  أو  سنة   ١١ أكملوا  الذين  ٤)  الطالب 

الياباين يف دول أخر غري اليابان
ا أو أكثر وحيملون شهادة البكالوريا الدولية أو الشهادة األملانية Abitur أو شهادة البكالوريا الفرنسية أو الذين  ٥)  الطالب الذين تبلغ أعامرهم ١٨ عامً

يستوفون متطلبات دورة املستو املتقدم من الشهادة العامة للتعليم (GCE A) التي حتددها كل جامعة
ا من املناهج الدراسية يف املعاهد التعليمية املعتمدة من قِبل أي من منظامت االعتامد  ا أو أكثر وقد أكملوا ١٢ عامً ٦)  الطالب الذين تبلغ أعامرهم ١٨ عامً

(ACSI) أو رابطة املدارس املسيحية الدولية (CIS) أو جملس املدارس الدولية (WASC) الدولية التالية: الرابطة الغربية للمدارس والكليات
ا أو أكثر واجتازوا بنجاح اختبار تكافؤ مع املدارس الثانوية العليا يف اليابان ٧)  الطالب الذين تبلغ أعامرهم ١٨ عامً

٨)  الطالب الذي يستويف أحد مؤهالت القبول املحددة يف قانون التعليم املدريس، بخالف تلك املذكورة أعاله
ا أو أكثر وتقبلهم املؤسسات التعليمية التي يتقدمون لاللتحاق هبا، من خالل امتحانات تأهيل القبول الفردية،  ٩)  الطالب الذين تبلغ أعامرهم ١٨ عامً

باعتبارهم يتمتعون بقدرة أكاديمية تعادل دبلومة املدرسة الثانوية أو أعىل
مالحظة: فيام يتعلق بالنقاط ١) إىل ٣) أعاله، إذا كان الطالب قد أكمل أقل من ١٢ سنة من التعليم ومل يكمل بعض الربامج التي حددها السيد وزير التعليم 
.عتمدة أو دورة معتمدة يف مرفق تدريب، من بني أشياء أخر والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا الياباين، فقد حيتاج إىل إكامل دورة حتضريية جامعية مُ

العثور عىل مدرسة٢

　النقاط األساسية الواجب مراعاهتا اجلامعات والكليات الصغر
حمتو املقررات الدراسية والبحث هل تتوفر مقررات أهتم هبا بالفعل؟ هل تتوفر يل فرصة إجراء البحوث؟ هل يتوفر معلمون أرغب يف الدراسة لدهيم؟ ١) 

الربامج املناسبة هل حيرض الصفوف يف هذا الربنامج كل من الطالب اليابانيني واألجانب؟ هل يسمح هذا الربنامج للطالب األجانب باحلصول ٢) 
؟ عىل درجة علمية عن طريق دراسة املقررات الدراسية باللغة اإلنجليزية فقط؟ هل هذا برنامج دراسة قصري األجل أم أطول أجالً

مرافق البحوث ا؟٣)  هل تتوفر مرافق بحثية جمهزة جيدً
اختبار الدخول هل يتوفر نظام قبول قبل الوصول؟ هل هلذه الكلية إجراء قبول خاص للطالب األجانب؟٤) 

٥)  عدد الطالب األجانب املقبولني حتى اآلن، 
نظم الدعم للطالب األجانب

هل تتوفر فصول لغة يابانية تكميلية؟ هل يتوفر موظفون يدعمون الطالب األجانب ومعلمون يساعدون الطالب األجانب يف 
دراستهم وحياهتم اليومية؟ هل يتوفر دعم يتعلق باملسار الوظيفي للطالب؟

املسارات الوظيفية للخرجيني هل يمكن متابعة الدراسة وااللتحاق بكليات الدراسات العليا؟ ماذا عن سجل توظيف اخلرجيني؟٦) 
الكلية والنفقات الرضورية األخر ا؟ ماذا عن ٧)  كم تبلغ النفقات املدرسية واملرصوفات الرضورية األخر للسنة األوىل؟ ماذا عن مبلغ النفقات للسنة الثانية فصاعدً

املبلغ اإلمجايل للنفقات التي سأحتملها قبل التخرج؟ 

فرص احلصول عىل منحة دراسية هل تتوفر برامج للمنح الدراسية خاصة هبم وبرامج لإلعفاء من الرسوم الدراسية أو ختفيضها؟ ما إمكانية احلصول عىل منحة؟ هل ٨) 
سيتم إخباري بأي قرار بشأن املوافقة أو عدم املوافقة عىل منحة قبل جميئي إىل اليابان؟

سكن الطالب ال الطالب إىل شقق؟٩)  هل يتوفر مسكن أو أماكن سكنية ملحقة؟ هل حيُ
موقع الكلية هل موقع هذه الكلية مناسب للدراسة واملعيشة؟ هل توجد هذه الكلية يف مدينة كبرية أم مدينة حملية؟ هل الطقس مناسب يل؟١٠) 

ل اجلامعات والكليات الصغر األساس ملؤسسات التعليم العايل يف اليابان. من حيث املبدأ، فإن فرتة الدراسة املطلوبة للجامعات  تُشكّ
هي أربع سنوات، يف حني أن فرتة الدراسة يف الكليات الصغر هي سنتان. تقدم بعض اجلامعات والكليات الصغر برامج دراسة 
متنح شهادات ونقاط دراسية وأخر ال متنح ذلك (نظام االستامع)، وكالمها خمصص للطالب غري امللتحقني بالدرجات األكاديمية. 
وباإلضافة إىل برامج اكتساب النقاط الدراسية طويلة األجل، والربامج غري اخلاصة بالدرجات األكاديمية، تتوفر برامج قصرية األجل.

اجلامعات (مرحلة ما قبل التخرج) 
والكليات الصغرى
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((JASSO) مؤسسة اليابان للخدمات الطالبية) معلومات عن اجلامعات والكليات الصغر
https://www.jasso.go.jp/en/study_j/search/daigakukensaku.html 

((JASSO) مؤسسة اليابان للخدمات الطالبية) البحث عن الكليات واجلامعات اليابانية
https://www.g-studyinjapan.jasso.go.jp/univ_search/ 

البحث عن جامعات والكليات الصغر (دعم الدراسة يف اليابان)
https://www.jpss.jp/en/ 

私費外国人留学生のための大学入学案内●
(دليل دخول اجلامعات للطالب األجانب الدارسني عىل نفقتهم اخلاصة) (باللغة اليابانية فقط)

الذين  األجانب  الطالب  وعدد   صغر وكلية  جامعة  لكل  الدخول  امتحانات   حمتو مثل  قيمة،  معلومات  عىل  حيتوي  دليل 
اجتازوا امتحانات الدخول بنجاح.

حرره ونرشه: اجلمعية الثقافية للطالب اآلسيويني (تباع يف اليابان)
مالحظة: متاح للتصفح يف مرافق موارد الدراسة يف اليابان (انظر صفحة ٤١)

التحقق من مواد الطلب الالزمة٣
استامرة طلب (نموذج خاص باجلامعة)  (١

شهادة خترج من املدرسة الثانوية العليا (أو التخرج املتوقع)  (٢
نسخة من ملف املدرسة الثانوية العليا  (٣

خطاب توصية من مدير املدرسة أو معلم من املدرسة الثانوية العليا التي خترج فيها الطالب  (٤
شهادة الكفاءة يف اللغة اليابانية أو اإلنجليزية  (٥

غري ذلك  (٦
أو  اليابانية  باللغة  ترمجات  تطلب  الكليات  وبعض  الكلية،  حسب  التقديم  وثائق  ختتلف 
للحصول  الصلة  ذات  الكلية  من  مبارشة  االستفسار  هو  فعله  يمكن  يشء  أفضل  اإلنجليزية. 

عىل التفاصيل.

التحقق من امتحان القبول٤
ا. يتكون االختبار من بعض العنارص التالية  ال تقوم العديد من الكليات بإجراء امتحانات الدخول للطالب اليابانيني فحسب، بل وللطالب األجانب أيضً

ا للكلية، لذا من األفضل أن تتحقق من دليل التقديم للكلية للحصول عىل التفاصيل): (ختتلف الطرق التفصيلية تبعً

فحص املستندات  (١
اختبار القدرة األكاديمية  (٢

مقابلة  (٣
مقال قصري  (٤

اختبارات الكفاءة واألهلية األخر  (٥
(EJU) امتحان القبول يف اجلامعات اليابانية للطالب األجانب  (٦

(JLPT) اختبار إجادة اللغة اليابانية  (٧
（大学入試センター試験） اختبار املركز الوطني  (٨

ما املؤهالت الالزمة إلكامل الدورة والتخرج؟٥
سيُمنح الطالب درجة علمية عند التخرج، رشيطة استيفاء املعايري التالية.

مالحظة: حتدد بعض اجلامعات متطلباهتا اخلاصة (عدد النقاط الدراسية املعتمدة، إلخ) للتخرج.
مدة الدراسة الفئة

الدرجات التي سيتم إمجايل النقاط الدراسية املعتمدة املكتسبةالالزمة
منحها

١) اجلامعة 
(مرحلة ما قبل التخرج)

كليات مرحلة ما قبل التخرج العادية ودورات األربع 
١٢٤ نقطة دراسية معتمدة أو أكثر٤ سنواتسنوات من كلية الصيدلة

درجة البكالوريوس كليات الطب وطب األسنان والعلوم البيطرية، ودورات 
٦ سنواتالست سنوات من كلية الصيدلة

الطب وطب األسنان:
١٨٨ نقطة دراسية معتمدة أو أكثر

العلوم البيطرية: ١٨٢ نقطة دراسية معتمدة أو أكثر
الصيدلة: ١٨٦ نقطة دراسية معتمدة أو أكثر

درجة الزمالة٦٢ نقطة دراسية معتمدة أو أكثر-برنامج ملدة سنتني٢) الكلية الصغر ٩٣ نقطة دراسية معتمدة أو أكثر-برنامج ملدة ٣ سنوات

ن
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私費外国人留学生のための

大学入学案内

日本留学試験のデータも充実

全国484大学の入試のすべてがわかる

いきたい大学がすぐ探せる “学部・学科インデックス”

اجلامعات (مرحلة ما قبل التخرج) والكليات الصغر


