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برامج الدراسة قصرية املدى١
، ولكن ال يصدر عنه شهادة. ويُعد الطالب يف الدراسة  ا دراسيًا كامالً يشري "برنامج الدراسة قصرية املد" إىل برنامج ألي فرتة دراسة متتد من عدة أسابيع وحتى عامً

ا غري نظاميني.  قصرية املد بوجه عام طالبً
س إال باللغة اليابانية بينام توفّر فصوالً أخر التدريس باللغة اإلنجليزية فقط أو باللغتني اليابانية  اللغة املستخدمة يف الفصل: تتكون بعض الربامج من فصول ال تدرَّ

واإلنجليزية. 
ا لطالب الدراسة قصرية املد الدوليني أو اجلامعات التي تقبل  تنسيقات الربنامج: توجد عدة تنسيقات، بناءً عىل اجلامعة، مثل الفصول اخلاصة املصممة حرصيً

الطالب الدوليني يف الدورات التدريبية العامة املقسمة إىل أقسام.
يمكن تقسيم الدارسة قصرية املد يف اليابان إىل مخسة أنواع بناءً عىل السامت: 

لالستعالمالرسوم الدراسيةالنقاط الدراسية املعتمدةنظرة عامة

نظام يتيح للطالب الدراسة يف جامعة يابانية أبرمت اتفاقية ١) برنامج التبادل الطاليب
تبادل طاليب مع جامعتهم يف بلدهم األم.

وبوجه عام، تُقبل النقاط الدراسية املعتمدة يف 
اجلامعة اليابانية باعتبارها نقاطًا دراسية معتمدة يف 
اجلامعة األساسية للطالب يف نطاق اتفاقية التبادل.

وعادة اجلامعة األساسية للطالب 
(اإلعفاء من الرسوم الدراسية يف 

اجلامعة اليابانية)
اجلامعة األساسية 

يف بلد الطالب
٢) برامج غري برامج 

التبادل الطاليب
يوجد برامج تتيح املشاركة للطالب حتى من اجلامعات التي مل 

يُربم معها اتفاقية التبادل الطاليب.١.
وربام ال يمكن احلصول عىل النقاط الدراسية املعتمدة 

اجلامعة يف اليابانعادة، اجلامعة يف اليابانبناءً عىل الربنامج.

٣) الطالب الباحث٢
ا  نظام يتيح ملن خترج يف إحد اجلامعات أن يدرس ختصصً

معينًا يف إحد كليات الدراسات العليا بصفته طالبًا باحثًا ملدة 
ستة أشهر أو عام واحد.

اجلامعة يف الياباناجلامعة يف اليابانغري مستحق

اجلامعة يف الياباناجلامعة يف اليابانغري مستحقنظام حيقق غرض فصول االستامع.٤) الطالب املستمع٢
٥) طالب حاصل عىل 

النقاط الدراسية املعتمدة٢
نظام حيقق الغرض من احلصول عىل النقاط الدراسية املعتمدة 

اجلامعة يف الياباناجلامعة يف اليابانمستحقللفصول.
(JASSO) ابحث عن اجلامعات التي تقدم برامج الدراسة قصرية املد  .١

http://www.jasso.go.jp/en/study_j/search/daigakukensaku.html  
ا أو هيدف إىل كسب النقاط الدراسية املعتمدة، فيجب أن  ا يف فصول االستامع، أو بوصفه طالبًا مستمعً حتى حيصل الطالب عىل حالة اإلقامة "طالب" بوصفه طالبًا باحثًا عن طريق الدراسة حرصيً  .٢

حيرض عىل األقل عرش ساعات دراسية يف األسبوع. أما الطالب الباحث الذي سيشارك يف البحث غري املدفوع بدون احلضور يف فصول االستامع، فسيُطلب منه حالة اإلقامة "أنشطة ثقافية".

برامج الدراسة قصرية املدى وبرنامج التحويل بني اجلامعات

س هل يوجد أي برامج منح دراسية متاحة للدراسة قصرية املد باخلارج؟
ج تتوفر برامج املنح الدراسية التالية.

١) منحة (MEXT :Monbukagakusho) من احلكومة اليابانية (طالب الدراسات اليابانية)
األهلية: الطالب اجلامعيون املتخصصون يف جماالت هلا عالقة باللغة اليابانية أو الثقافة اليابانية

املعاش الشهري: ١١٧٠٠٠ ين ياباين
االستعالمات: (١) للتقدم بناءً عىل توصية من السفارة، اذهب إىل أقرب سفارة أو قنصلية يابانية يف بلدك األم. (٢) للتقدم بناءً عىل توصية من جامعة، اسأل كليتك احلالية يف بلدك األم.

٢) برنامج دعم التبادل الطاليب JASSO (منحة للدراسة لفرتة قصرية يف اليابان)
بلوا بموجب اتفاقية برنامج التبادل بني اجلامعات األهلية: الطالب الدوليون الذين قُ

املعاش الشهري: ٨٠٫٠٠٠ ين ياباين
االستعالمات: الكلية احلالية يف بلدك.

برنامج التحويل بني اجلامعات٢
يوجد العديد من اجلامعات التي تقدم برامج التحويل من اجلامعة/بني اجلامعات بتنسيقات ومتطلبات خمتلفة.

ليس بالرضورة أن تُتاح كل عام.  ◉
ليس بالرضورة أن تنطبق عىل مجيع األقسام والكليات.  ◉

. الفصول الدراسية املكتملة والنقاط الدراسية املعتمدة املكتسبة يف جامعة أخر ليست قابلة للتحويل دائامً  ◉
للتحويل من جامعة/بني اجلامعات (دورة تدريبية للخرجيني)، فعادة ما جيب استيفاء أحد املطالب التالية.

خرجيو الكليات املتوسطة  •
خرجيو كليات التقنية  •

الطالب احلاصلون عىل شهادة دبلومة (خرجيو كليات التدريب املهني)  •
خرجيو الدورات التدريبية املتقدمة من مدارس الثانوية العليا  •

ا فام أعىل) ويكملون نقاطًا دراسية رضورية وتتطلبها مؤسسة التحويل. ا واحدً الطالب الذين أكملوا التعليم اجلامعي العام (عامً  •
خرجيو أحد الربامج اجلامعية  •

مقارنة بالتقديم النظامي، تتوفر معلومات ضئيلة عن برامج التحويل إىل اجلامعة/بني اجلامعات. احصل عىل املعلومات األوىل من الكلية التي ختتارها من قائمة اخليارات. 
(JASSO) ابحث عن اجلامعات التي تقدم برنامج التحويل بني اجلامعات

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