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اإلكامل

التحقق من أهليتك للقبول١
جيب أن يستويف الطالب أي معيار من معايري األهلية التالية: 

برنامج املاجستري/برنامج الدكتوراه (املرحلة األوىل)  ١
١)  خرجيو اجلامعات اليابانية

٢)  الطالب الذين حصلوا عىل درجة البكالوريوس من خالل املعهد 
NIAD-) الوطني للدرجات األكاديمية وحتسني جودة التعليم العايل

(QE
٣)  الطالب الذين أكملوا ١٦ سنة من التعليم املدريس يف بلدان أخر غري 

اليابان
٤)  الطالب الذين أكملوا برناجمًا وفق فرتة الدراسة القياسية ملدة ثالث 
سنوات أو أكثر يف اجلامعات أو املؤسسات التعليمية املامثلة يف دول 
عادِلة لدرجة البكالوريوس أخر غري اليابان وحصلوا عىل درجة مُ
٥)  الطالب الذين أكملوا ١٦ سنة من التعليم يف مؤسسات تعليمية يف 

اليابان معرتف بأن لدهيا برامج يف اخلارج للدراسات اجلامعية
٦)  الطالب الذين أكملوا دورات كليات التدريب املهني املُحددة

٧)  الطالب املشهود هلم بقدرات أكاديمية تعادل أو أفضل من قدرات 
ريه كلية دراسات  خرجيي اجلامعات يف امتحان تأهيل دخول فردي جتُ

ا عليا، والذين بلغوا سن ٢٢ عامً
برنامج الدكتوراه (املرحلة الثانية)  ٢

١)  الطالب احلاصلون عىل درجة ماجستري يابانية أو الطالب احلاصلون عىل 
شهادة مهنية يابانية

٢)  الطالب الذين حصلوا عىل درجة يف اخلارج تعادل درجة املاجستري أو 
شهادة مهنية

٣)  الطالب الذين أكملوا برامج الدراسات العليا يف مؤسسات تعليمية 
يف اليابان معرتف بأن لدهيا برامج للدراسات العليا يف اخلارج والذين 

حصلوا عىل درجة تعادل لدرجة املاجستري أو شهادة مهنية
٤)  الطالب الذين خترجوا يف اجلامعات وشاركوا يف دراسة بحثية يف 

اجلامعات أو املراكز البحثية (بام يف ذلك اجلامعات ومراكز األبحاث يف 
اخلارج) ملدة سنتني أو أكثر، ومعرتف بأن لدهيم كفاءة أكاديمية تعادل 

كفاءة األشخاص احلاصلني عىل درجة املاجستري من كليات الدراسات 
العليا

٥)  الطالب املعرتف هبم بأن لدهيم قدرات أكاديمية تعادل أو تفوق قدرات 
محلة درجة املاجستري أو الشهادات املهنية يف امتحان تأهيل دخول فردي 

ا ريه كلية الدراسات العليا والذين بلغوا سن ٢٤ عامً جتُ
٣  برنامج الدكتوراه (كليات الطب وطب األسنان والعلوم البيطرية 

وبعض الربامج الصيدالنية)
إذا تقدمت بطلب لاللتحاق بربنامج يف الطب أو طب األسنان أو الطب 

البيطري أو بعض العلوم الصيدالنية، يرجى تأكيد ذلك مبارشة مع الكلية 
التي ختتارها قبل التقدم بطلب، حيث إن متطلبات األهلية للقبول ختتلف 

باختالف اخللفية األكاديمية ملقدم الطلب.

إنشاء خطة بحث٢
خطة البحث هي وثيقة حتدد موضوع ومنهج بحثك. تتطلب معظم كليات 

الدراسات العليا تقديم خطة بحث. جيب أن تتضمن خطة البحث اخلاصة بك 
العنارص التالية:

١) الغرض من بحثك
٢) اخللفية
٣) املقصد
٤) الطريقة

٥) املراجع، إلخ.

ختتلف متطلبات التنسيق وعدد الكلامت باختالف كليات الدراسات العليا. عادةً 
وضع  عند  ياباين.  حرف   ٢٠٠٠ حوايل  البحث  خطة  يف  الكلامت  عدد  يكون  ما 
البحث  جمال  يف  املتبقي  وما  إنجازه  تم  ما  وفهم  توضيح  املهم  من  بحث،  خطة 

اخلاص بك من خالل املراجعة الدقيقة للرسائل واملقاالت ذات الصلة.

نقاط التقييم األساسية كام ييل: 
١) طموح البحث

٢) القدرة عىل إجياد موضوع
٣) القدرة عىل حتليل األشياء
٤) القدرة عىل التفكري املنطقي

٤) املعرفة املتعلقة بالتخصص/جمال الدراسة
قاعدة بيانات عىل اإلنرتنت ملقاالت املجالت

CiNii مقاالت •
http://ci.nii.ac.jp/en  

Qross البحث عن املقاالت عىل •
https://qross.atlas.jp/top  

 

مالحظة: متاح للتصفح يف مرافق موارد الدراسة يف اليابان (انظر صفحة 
(٤١

 実践 研究計画作成法●
(كيفية كتابة خطة بحث)

(باللغة اليابانية فقط)
يمكنك تعلم كيفية كتابة خطة البحث وكيفية 

التحضري لالختبار الشفوي.
املؤلف: مؤسسة اليابان للخدمات الطالبية 

(JASSO)
 Bonjinsha Co., Ltd. :نرشه

(تُباع يف اليابان)
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كلية الدراسات العليا

العثور عىل مدرسة ٣-١
ــات  ــان للخدم ــا (مؤسســة الياب ــات الدراســات العلي ــات عــن كلي معلوم

((JASSO) الطالبيــة
http://www.jasso.go.jp/en/study_j/  

search/daigakukensaku.html
البحــث عــن معلومــات حــول كليــات الدراســات العليــا (دعــم الدراســة 

يف اليابــان)
http://www.jpss.jp/en/  

البحث عن املستشار األكاديمي املرتقب ٣-٢
املستشار األكاديمي هو أستاذ/حمارض يقدم لك املشورة بشأن الدراسات 
وختطيط الدورة. عليك ، بصفة أساسية، أن تبحث عن مستشار أكاديمي 

بنفسك. تتطلب بعض كليات الدراسات العليا من املتقدمني البحث 
عن مستشار أكاديمي واحلصول عىل موافقته غري الرسمية قبل تقديم 

الطلب.
كيفية البحث عن مستشار أكاديمي:

ا  • اطلب من مستشارك األكاديمي يف جامعتك أن يقدم لك مستشارً
أكاديميًا يف كليات الدراسات العليا.

• احصل عىل معلومات من املجالت األكاديمية، وتوصيات من طالب 
دوليني سابقني أو باحثني يف بلدك.

• ابحث عن مستشار أكاديمي عىل املوقع اإللكرتوين.
• اطلب من اجلامعة التي ترغب يف التسجيل هبا تقديم مستشار أكاديمي 

تابع لكلية الدراسات العليا.
قاعدة بيانات عىل اإلنرتنت للباحثني

researchmap •

http://researchmap.jp/search/?lang=english  

J-GLOBAL •

http://jglobal.jst.go.jp/en/  

عند التواصل مع مستشار جامعة أو مستشار أكاديمي:
جيب أن تكتب تفاصيل عن نتائج بحثك، وخطة البحث املستقبلية، 

واألسباب التي دفعتك الختيار ذلك املستشار األكاديمي بعينه. يُفضل 
أن تُرفق خطاب توصية من مستشارك األكاديمي يف بلدك. بام أن 

املستشار األكاديمي ال يمكنه أن يقيمك إال من خالل خطابك فقط، فقد 
يصعُب عليه قبول طلبك عىل الفور. لذلك، يلزمك التواصل معه عرب 
عدة خطابات إلظهار اهتاممك العميق باملوضوع. يتم تقديم التعليامت 

املتعلقة بكيفية كتابة رسالة بريد إلكرتوين إىل مستشار أكاديمي يف كتاب 
م أعاله. "実践研究計画作成法 (كيف تكتب خطة بحث)" املُقدّ

التحقق من مواد طلب االلتحاق الالزمة ٤-١
لاللتحاق بربنامج منتظم يف إحد كليات الدراسات العليا، تسمح 

بعض كليات الدراسات العليا للمتقدمني بإجراء اختبار لاللتحاق 
بالربنامج مبارشة، بينام تفضل بعض الكليات األخر أن يلتحق 

.(kenkyusei) الطالب بالربنامج املنتظم بعد الدراسة كطالب بحث

استامرة طلب (نموذج خاص بكليات الدراسات العليا)  (١
شهادة درجة البكالوريوس (أو الدرجة املتوقعة)  (٢

٣)  شهادة درجة املاجستري (أو الدرجة املتوقعة) (يف حالة دورة 
الدكتوراه)

نسخة من ملف املدرسة األخرية التي تم االلتحاق هبا  (٤
خطاب توصية  (٥

أطروحة بحث (أطروحة التخرج) وملخص  (٦
خطة البحث  (٧

غري ذلك  (٨

ا لكليات الدراسات العليا، حيث تطلب  قد ختتلف وثائق التقديم وفقً
ل أن  بعض الكليات ترمجتها إىل اللغة اليابانية أو اإلنجليزية. يُفضّ

تستفرس مبارشة من الكلية املعنية للحصول عىل التفاصيل.

التحقق من فرتة التقديم ٤-٢
يف معظم احلاالت، تكون فرتة تقديم الطلبات من الصيف حتى أكتوبر/
نوفمرب، أو يف يناير. يف كلتا احلالتني، يكون القبول بشكل عام يف أبريل. 
هناك بعض كليات الدراسات العليا التي تستخدم نظام قبول يف سبتمرب 

أو أكتوبر.
 .4-3

التحقق من امتحان القبول ٤-٣
يتكون القبول من األجزاء التالية. ختتلف عملية القبول واملتطلبات 

ا للكلية. يُفضل أن تزور املوقع اإللكرتوين للكلية للحصول عىل  تبعً
التفاصيل.

فحص املستندات (مواد التقديم املطلوبة)  (١
اختبار القدرات األكاديمية (امتحان حتريري يف التخصص   (٢

الرئييس أو موضوعات معينة)
مقابلة (شخصيًا أو عرب اإلنرتنت)  (٣

مقال قصري  (٤
٥)  اختبار شفوي يف جمال التخصص (بشكل شخيص، عرب اهلاتف، 

إلخ)

للغاية  مهامً  ا  جزءً األكاديمي  املستشار  يعترب 
حول  معلومات  امجع  التعليمية.  مسريتك  يف 
الطالب  من  املستطاع  قدر  املحتملني  األكاديميني  املستشارين 

احلاليني ومن مصادر أخر، وادرس أهيا أنسب لك.

نصيحة من
طالب يدرس
يف اليابان
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ما املقصود بطالب البحث (kenkyusei)؟٥
ف طالب األبحاث باعتباره طالبًا ال حيصل عىل درجة، كام هو موضح أدناه. يُعرَّ

لون يف دورة بحثية قصرية األجل وليس للحصول عىل درجة علمية (معظمهم من طالب الدراسات العليا) الطالب املسجَّ  (١
الطالب األجانب القادمون لفرتة قصرية واملسجلون يف دورة دراسية بموجب اتفاقية التبادل بني اجلامعات (دورات جامعية وكليات الدراسات العليا)  (٢

الطالب املسجلني للتحضري للقبول يف برامج كليات الدراسات العليا العادية (بشكل أسايس للطالب الذين أمتوا دورات جامعية)  (٣

عملية االختيار: يف معظم احلاالت، تعتمد عملية القبول عىل فحص املستندات.
ا، جيب عليه حضور ما ال يقل عن ١٠  حالة اإلقامة: من أجل احلصول عىل حالة إقامة "طالب" كطالب أبحاث سيقوم بالدراسة وفق نظام االستامع حرصً
ساعات من الصفوف الدراسية يف األسبوع. باإلضافة إىل ذلك، حيتاج الطالب الباحثون الذين ال يلتحقون بنظام االستامع، ولكن يقومون بإجراء أبحاث 

غري مدفوعة األجر إىل تأشرية "األنشطة الثقافية". 

ما املقصود بكليات الدراسات العليا املهنية؟٦
هتدف كليات الدراسات العليا املهنية إىل رعاية املهنيني الذين لدهيم خربة عالية التخصص والذين يمكنهم االضطالع بدور قيادي يف جمموعة متنوعة من 
املجاالت االجتامعية واالقتصادية. من األمثلة النموذجية عىل كليات الدراسات العليا املهنية كلية الدراسات العليا يف القانون (كلية القانون) التي تدرس 
للمختصني يف القانون، وكلية الدراسات العليا يف الرتبية التي تُعد املعلّمني. هناك العديد من كليات الدراسات العليا املهنية األخر املتخصصة يف جماالت 
مثل األعامل التجارية وإدارة التكنولوجيا (MOT) واملحاسبة والسياسة العامة. هناك برامج ماجستري يف إدارة األعامل حيث يمكن للطالب الدراسة باللغة 

اإلنجليزية.

ما متطلبات استكامل الدورة؟٧

مدة الدراسة الدرجة األكاديميةالربنامج
غري ذلكإمجايل النقاط الدراسية املعتمدة املكتسبةالالزمة

برنامج الدكتوراه 
٥ سنواتالدكتوراهالربنامج

٣٠ نقطة دراسية معتمدة أو أكثر (بام يف 
ذلك النقاط الدراسية املعتمدة املكتسبة يف 

برنامج املاجستري)
تقييم رسالة الدكتوراه اخلاصة بالدراسات 

العليا واجتياز االمتحان
برنامج 
تقييم رسالة املاجستري اخلاصة بالدراسات ٣٠ نقطة دراسية معتمدة أو أكثرسنتاناملاجسترياملاجستري

العليا واجتياز االمتحان

برنامج درجة مهنية

املاجستري 
٣٠ نقطة دراسية معتمدة أو أكثر (جمموع سنتان(مهني)

النقاط الدراسية املعتمدة التي يتم اكتساهبا 
ختتلف بالنسبة لكلية الدراسات العليا يف 
القانون وكلية الدراسات العليا للتعليم.)

درجة الدكتوراه يف القانون 
٣ سنوات(مهنية)

سنتانماجستري يف الرتبية (مهني)
مالحظات:

تنقسم برامج الدكتوراه يف الدراسات العليا أحيانًا إىل املرحلة األوىل (سنتان) واملرحلة الثانية (ثالث سنوات).  .١
أربع  هي  العليا (الدكتوراه)  الدراسات  برامج  ومدة  سنوات،  ست  هي  الصيدالنية  الربامج  وبعض  البيطري  والطب  األسنان  وطب  الطب  جمال  يف  اجلامعية  للدراسة  املطلوبة  ٢.  الفرتة 

سنوات. ال توجد دورة ماجستري يف الطب وطب األسنان وبعض الربامج الصيدالنية وكذلك الطب البيطري.
عليا
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