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التحقق من مواد الطلب الالزمة ٢
باإلضافة إىل املواد املعتادة (انظر الصفحة ٩ و١١)، غالبا ما يلزم تقديم ما ييل:

١)  شهادة الكفاءة يف اللغة اإلنجليزية (نسخة من اختبار إتقان اللغة اإلنجليزية معتمد مثل 
(IELTS أو TOEFL®

٢)  شهادة التحصيل الدرايس (لربنامج البكالوريوس، نسخة رسمية، مثل درجة امتحان القبول 
يف اجلامعات اليابانية للطالب األجانب (EJU)، درجات اختبار التقييم املدريس (SAT)، أو 

درجات االمتحان املوحد للتخرج من املدرسة الثانوية يف بلدك.

التأكد من طرق التصفية ٣
١) فحص وثائق الطلب، ٢) املقابالت (مقابلة يف البلد أو املنطقة التي تعيش فيها، مقابلة أونالين)، ٣) طرق أخر

دليل إرشادي عن الكفاية املطلوبة للغة اإلنجليزية
TOEFL iBTIELTS

٧٥٦-٨٠املدارس العليا
٥٫٥-٧١٦-٨٠اجلامعات (حتت سن التخرج)

باللغة  تتم  التي  املقررات  من  عالية  نسبة  لدهيا  جامعات  ثالث  أعىل 
اإلنجليزية (باستثناء مقررات اللغة) من بني كل اإلنجليزية

%اجلامعةالتصنيف

جامعة أكيتا الدولية١
٩٨٫٠(حمافظة أكيتا)

جامعة ريتسوميكان آسيا واملحيط اهلادئ٢
٨٨٫٩(حمافظة أويتا)

كلية (معهد) ميازاكي الدولية٣
٤٠٫٣(حمافظة ميازاكي)

املصدر: التايمز التعليم العايل التصنيف العاملي للجامعات نسخة اليابان

عدد املقررات اجلامعية املقدمة باللغة اإلنجليزية
املرحلة اجلامعية االختصاص

األوىل
مدارس الدراسات 

العليا
١٢١٥العلوم اإلنسانية
١١٨١علم االجتامع

٠٤التعليم
٨٨٥العلوم
١٧٢٦٥اهلندسة

٣٦٦الزراعة / الثروة السمكية / الطب البيطري
٠٦٢الطب / العلوم الصحية

٠٠علم التدبري املنزيل
٠٣الفنون

١٦٦٥دراسات متداخلة االختصاصات
املصدر: استبيان JASSO (مايو ٢٠١٧)

يمكن  حيث  العليا  الدراسات  ومدارس  اجلامعات  يف  برامج  ظهرت  فقد  العوملة،  مع  متاشياً  أكثر  أصبحت  اليابانية  اجلامعات  أن  بام 
للطالب احلصول عىل شهادة عن طريق أخذ دروس مقدمة باللغة اإلنجليزية فقط، وال يشكل تعلم اللغة اليابانية أي عقبة. ومع ذلك، 

ال توجد مثل هذه الربامج يف الكليات التقنية وكليات التدريب املهني.

برامج الشهادات باللغة اإلنجليزية

تقدم بعض اجلامعات برامج تعليم اللغة اليابانية للطالب 
األجانب. لكن قد أو قد ال حتصل بحضورها عىل عالمات 
دراسية  رسوم  دفع  يلزم  قد  ذلك،  إىل  باإلضافة  دراسية. 

إضافية.

ألولئك املهتمني بالتعلم يف اليابان نصيحة 
صغرية 

نصيحة من طالب 
يدرس يف اليابان

برنامج  يف  سجلت  لو  حتى 
درايس يمكنك من احلصول 
باللغة  مقررات  حضور  خالل  من  علمية  درجة  عىل 
اليابانية،  باللغة  املحادثة  تعلم  فإن  فقط،  اإلنجليزية 
اهلرياغانا والكاتاكانا سيسهل حياتك يف اليابان. كام أنه 

سيعطيك أفضلية عند البحث عن عمل.

برامج الشهادات باللغة اإلنجليزية


