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الرسوم األكاديمية يف اليابان ليست مرتفعة مثل تلك املوجودة يف الواليات املتحدة واململكة املتحدة. تبلغ رسوم القبول والرسوم الدراسية وغريها للسنة األوىل يف 
املرحلة اجلامعية األوىل يف اليابان إمجاليًا حوايل ٨٢٠٠٠٠ ين ياباين (٧٢٠٠ دوالر أمريكي) يف اجلامعات الوطنية، و٩٣٠٠٠٠ ين ياباين (٨٢٠٠ دوالر أمريكي) يف 
اجلامعات العامة املحلية، و١١٠٠٠٠٠ ين ياباين (٩٧٠٠ دوالر أمريكي) إىل ١٦٥٠٠٠٠ ين ياباين (١٤٥٠٠ دوالر أمريكي) يف اجلامعات اخلاصة (باستثناء كليات 

الطب وطب األسنان والصيدلة).
.وباإلضافة إىل ذلك، فإن برامج املنح الدراسية وبرامج اإلعفاء من الرسوم الدراسية أو ختفيضها يف اليابان أكثر شموالً من برامج البلدان األخر

تكاليف الدراسة يف السنة الدراسية األوىل تشمل رسوم القبول والرسوم الدراسية ورسوم استخدام املرافق/األجهزة وغريها. يرجى االنتباه إىل أنه يتم دفع رسوم 
القبول للسنة األوىل فقط.

●كليات الدراسات العليا
كليات الدراسات العليا

اإلمجايل حتى التخرج*إمجايل السنة األوىل
رسم القبول 

(السنة األوىل فقط)
الرسوم الدراسية، وما 

اإلمجايلاإلمجايلإىل ذلك
دوالر أمريكيين يابايندوالر أمريكيين ياباينين ياباينين ياباين

٢٨٢٠٠٠٥٣٥٨٠٠٨١٧٨٠٠٧١٧٤١٣٥٣٦٠٠١١٨٧٤الوطنية (برنامج املاجستري)
٣٦٣٦٦٦٥٣٧٩٣٧٩٠١٦٠٣٧٩٠٩١٤٣٩٥٤٠١٢٦٢٨العامة املحلية (برنامج املاجستري)

اخلاصة (برنامج املاجستري)

٢١٨١٧١١٢٠٠٢٩٥١٤١٨٤٦٦١٢٤٤٣٢٦١٨٧٦١٢٢٩٧٢الفنون
٢٢٣٧٦٦٩٥٥٣١٧١١٧٩٠٨٣١٠٣٤٣٢١٣٤٤٠٠١٨٧٢٣اهلندسة

٢٤٨٩٠٥٨٧٩١٤٨١١٢٨٠٥٣٩٨٩٥٢٠٠٧٢٠١١٧٦٠٧الرعاية الصحية
٢١٣٢٢٢٨٥٦٤٦٤١٠٦٩٦٨٦٩٣٨٣١٩٢٦١٥٠١٦٨٩٦العلوم

٢٢٠٠٤٦٧٩٦٥٨٢١٠١٦٦٢٨٨٩١٨١٨١٣٢١٠١٥٩٠٥الزراعة والعلوم البيطرية
٢٢٩٢١١٧٩٧٠٠٠١٠٢٦٢١١٩٠٠٢١٨٢٣٢١١١٥٩٩٣الصيدلة

٢٣٨٧٨٣٧٢٥٣٠٤٩٦٤٠٨٧٨٤٥٧١٦٨٩٣٩١١٤٨١٩االقتصاد املنزيل
٢٠٧٦٧١٧٣١٤٩٦٩٣٩١٦٧٨٢٣٨١٦٧٠٦٦٣١٤٦٥٥الفنون املتحررة
٢٢١١١٨٦٩٨٢٨٠٩١٩٣٩٨٨٠٦٥١٦١٧٦٧٨١٤١٩٠علم االجتامع

١٩٥٧٦٩٦٧١٩١٤٨٦٧٦٨٣٧٦١١١٥٣٩٥٩٧١٣٥٠٥الطب
٢٠٩٦٣٨٦٤٢٨٨٨٨٥٢٥٢٦٧٤٧٨١٤٩٥٤١٤١٣١١٨العلوم اإلنسانية

٢٨٢٠٠٠٥٣٥٨٠٠٨١٧٨٠٠٧١٧٤١٨٨٩٤٠٠١٦٥٧٤الوطنية (برنامج الدكتوراه)
٣٦٣٦٦٦٥٣٧٩٣٧٩٠١٦٠٣٧٩٠٩١٩٧٧٤٧٧١٧٣٤٦العامة املحلية (برنامج الدكتوراه)

اخلاصة (برنامج الدكتوراه)

٢٢٩٥٠٠١٠٧٤٦٧٩١٣٠٤١٧٩١١٤٤٠٣٤٥٣٥٣٧٣٠٢٩٤الفنون
٢٥٨٠٣٣٧٨٨٦٣٧١٠٤٦٦٧٠٩١٨١٢٦٢٣٩٤٤٢٣٠١٧الرعاية الصحية

٢١٥٠٥١٧٧٥٦١٧٩٩٠٦٦٨٨٦٩٠٢٥٤١٩٠٢٢٢٢٩٧العلوم
٢٢٠٨٥٣٧٩٦٣٥٤١٠١٧٢٠٧٨٩٢٣٢٦٠٩٩١٥٢٢٨٩٤الزراعة والعلوم البيطرية

٢١٤٣٥٤٧٨٨١٥٤١٠٠٢٥٠٨٨٧٩٤٢٥٧٨٨١٦٢٢٦٢١اهلندسة
٢٤٠٣٠٩٧٢٠٩٠٩٩٦١٢١٨٨٤٣٢٢٤٠٣٠٣٦٢١٠٧٩االقتصاد املنزيل

١٨٩٢٤٦٧٠٧٩٦٢٨٩٧٢٠٨٧٨٧٠٢٣١٣١٣٢٢٠٢٩١الصيدلة
٢١٤٩١٢٦٨٦٦٣٩٩٠١٥٥١٧٩٠٨٢٢٧٤٨٢٩١٩٩٥٥الفنون املتحررة
٢٣٢٠٧٥٦٦٢٤٧٧٨٩٤٥٥٢٧٨٤٧٢٢١٩٥٠٦١٩٤٦٩طب األسنان
٢١٣١٣٤٦٠٨٠١٤٨٢١١٤٨٧٢٠٣٢٠٣٧١٧٦١٧٨٧٠علم االجتامع

٢١٦٤٤٩٥٨٣٣٣٩٧٩٩٧٨٨٧٠١٦١٩٦٦٤٦٦١٧٢٥٠العلوم اإلنسانية
١٧٨١٢٤٥٢١٥٠١٦٩٩٦٢٥٦١٣٧١٧٤٢٦٢٧١٥٢٨٦الطب

ثالث  إىل  باإلضافة  القبول  رسوم  املجموع  يشمل  الدكتوراه،  لربامج  بالنسبة  ذلك؛  إىل  وما  الدراسية،  الرسوم  من  سنتني  إىل  باإلضافة  القبول  رسوم  املاجستري  برامج  حسابات  تتضمن   *
سنوات من الرسوم الدراسية، إلخ.

●برامج مرحلة ما قبل التخرج يف اجلامعة
برامج مرحلة ما قبل التخرج يف اجلامعة

اإلمجايل حتى التخرج* إمجايل السنة األوىل
رسم القبول 

(السنة األوىل فقط)
الرسوم الدراسية، وما 

اإلمجايلاإلمجايلإىل ذلك
دوالر أمريكيين يابايندوالر أمريكيين ياباينين ياباينين ياباين

٢٨٢٠٠٠٥٣٥٨٠٠٨١٧٨٠٠٧١٧٤٢٤٢٥٢٠٠٢١٢٧٤الوطنية
٣٩٤٢٢٥٥٣٨٢٩٤٩٣٢٥١٩٨١٨٠٢٥٤٧٤٠١٢٢٣٤٦العامة املحلية

اخلاصة

١٢٨٦٩٩٥٣٨٠٩٣١٠٥٠٩٦٣٠٥٤٤٧٠٤٢٤١٤٢٨٥٥٢١١٧٧٩الطب
٥٦٣٤٠٣٣٧٢٥٨٣٦٤٢٨٩٢٣٩٣٧٦٢٥٢٢٩١٨٤١٩٢٠١٠٣٩طب األسنان

٣٤١٨٨٠١٧٤٠١٤٠٢٠٨٢٠٢٠١٨٢٦٣١٠٧٨٢٧٢٠٩٤٥٨٥الصيدلة
٢٥٨٤٥٥١٣٩٢٨٠٥١٦٥١٢٦٠١٤٤٨٥٥٨٢٩٦٧٥٥١١٣٨الفنون

٢٧٨٠٠٢١٢٢٩٠٠٨١٥٠٧٠١٠١٣٢١٩٥١٩٤٠٣٤٤٥٥٦٢الرعاية الصحية
٢٤٦٥١٩١١٨٥٨٧٥١٤٣٢٣٩٤١٢٥٦٥٤٩٩٠٠١٩٤٣٧٧٢العلوم واهلندسة

٢٥٠٩٠٩١١٠٩١٣٧١٣٦٠٠٤٦١١٩٣٠٤٦٨٧٤٥٧٤١١١٨الزراعة والعلوم البيطرية
٢٥٩٥٥٠١٠١٧٠٠٩١٢٧٦٥٥٩١١١٩٨٤٣٢٧٥٨٦٣٧٩٦١الرتبية الرياضية
٢٦٠٧٨٤٩٨٩٣٦١١٢٥٠١٤٥١٠٩٦٦٤٢١٨٢٢٨٣٧٠٠٢االقتصاد املنزيل
٢٤١٠٠٧٩٣٢٤٣٦١١٧٣٤٤٣١٠٢٩٣٣٩٧٠٧٥١٣٤٨٣١اآلداب والتعليم
٢١٨٨٠٠٩٣٠٢٠٠١١٤٩٠٠٠١٠٠٧٩٣٩٣٩٦٠٠٣٤٥٥٨الرعاية االجتامعية

٢٣٧٢٥٦٨٨٤٩٤٣١١٢٢١٩٩٩٨٤٤٣٧٧٧٠٢٨٣٣١٣٢القانون والتجارة واالقتصاد
٢٢٩٩٧٨٨٦٩٢٥٧١٠٩٩٢٣٥٩٦٤٢٣٧٠٧٠٠٦٣٢٥١٨الالهوت والبوذية

تشمل احلسابات اخلاصة بربامج الطب وطب األسنان والصيدلة اخلاصة رسوم القبول باإلضافة إىل ست سنوات من الرسوم الدراسية؛ يتم احتساب برامج أخر عىل أساس رسوم   *
القبول باإلضافة إىل أربع سنوات من الرسوم الدراسية.

متوسط رسوم الدراسة يف السنة الدراسية األوىل    الوحدة: الني الياباين والدوالر األمريكي (حمسوبة عىل أساس أن ١ دوالر أمريكي = ١١٤ ين ياباين)

رسوم الدراسة

راسة
م الد

رسو



ّف عىل أوضاع املعيشة تعر
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٣الفصل

الكليات الصغر●
الكليات الصغر

اإلمجايل حتى التخرج*إمجايل السنة األوىل
رسم القبول 

(السنة األوىل فقط)
الرسوم الدراسية، وما 

اإلمجايلاإلمجايلإىل ذلك
دوالر أمريكيين يابايندوالر أمريكيين ياباينين ياباينين ياباين

اخلاصة

٢٥٦٢٥٠١٠٩٢٧٥١١٣٤٩٠٠١١١٨٣٣٢٤٤١٧٥٢٢١٤١٩الفنون
٢١٢٣٥٩١٠٣٢٣٣٣١٢٤٤٦٩٢١٠٩١٨٢٢٧٧٠٢٥١٩٩٧٤اهلندسة

٢١٨١٤٨٩١٣٣٦٧١١٣١٥١٥٩٩٢٦٢٠٤٤٨٨٢١٧٩٣٨العلوم والزراعة
٢٤٧,٥٣٠٨٤٦٩٠٦١٠٩٤٤٣٦٩٦٠٠١٩٤١٣٤٢١٧٠٢٩العلوم اإلنسانية

٢٥٠٦٩٧٨٥٠٣٩٦١١٠١٠٩٣٩٦٥٩١٩٥١٤٨٩١٧١١٨التعليم ورعاية الطفل
٢٤٥٢٠٥٨٥٣٥١٩١٠٩٨٧٢٤٩٦٣٨١٩٥٢٢٤٣١٧١٢٥االقتصاد املنزيل

٢٣٧٦٣١٨٤٣٣٥٦١٠٨٠٩٨٧٩٤٨٢١٩٢٤٣٤٣١٦٨٨٠القانون والتجارة واالقتصاد والعلوم االجتامعية
٢٣٨٥٧١٨٠٤٨٥٨١٠٤٣٤٢٩٩١٥٣١٨٤٨٢٨٧١٦٢١٣الرتبية الرياضية

سب عىل أساس رسوم القبول باإلضافة إىل سنتني من الرسوم الدراسية. * حتُ

●الكليات التقنية
الكلية التقنية

اإلمجايل حتى التخرج*إمجايل السنة األوىل
رسم القبول 

(السنة األوىل فقط)
الرسوم الدراسية، وما 

اإلمجايلاإلمجايلإىل ذلك
دوالر أمريكيين يابايندوالر أمريكيين ياباينين ياباينين ياباين

٨٤٦٠٠٢٣٤٦٠٠٣١٩٢٠٠٢٨٠٠٧٨٨٤٠٠٦٩١٦الوطنية
* حتسب عىل أساس رسوم القبول باإلضافة إىل ثالث سنوات من الرسوم الدراسية.

●كليات التدريب املهني
كليات التدريب املهني

اإلمجايل حتى التخرج*إمجايل السنة األوىل 
رسم القبول 

(السنة األوىل فقط)
الرسوم الدراسية، وما 

اإلمجايلاإلمجايلإىل ذلك
دوالر أمريكيين يابايندوالر أمريكيين ياباينين ياباينين ياباين

اخلاصة

١٦١٢٥٠١٣٢٦٠٠٠١٤٨٧٢٥٠١٣٠٤٦٢٨١٣٢٥٠٢٤٦٧٨النظافة الصحية
٢٤٩٨٥٧١١٢٢٢٨٦١٣٧٢١٤٣١٢٠٣٦٢٤٩٤٤٢٩٢١٨٨١الرعاية الطبية
١٩٠٠٠٠١٠٧٢٦٦٧١٢٦٢٦٦٧١١٠٧٦٢٣٣٥٣٣٣٢٠٤٨٥التكنولوجيا

١٨٠٠٠٠١٠٤١٠٠٠١٢٢١٠٠٠١٠٧١١٢٢٦٢٠٠٠١٩٨٤٢الزراعة
١٥١٢٥٠١٠٠٨٢٥٠١١٥٩٥٠٠١٠١٧١٢١٦٧٧٥٠١٩٠١٥التعليم والرعاية االجتامعية

١٤٧٢٢٢٩٩٥٧٥٠١١٤٢٩٧٢١٠٠٢٦٢١٣٨٧٢٢١٨٧٦١األعامل
١٢٦٠٠٠١٠١٦٦٦٧١١٤٢٦٦٧١٠٠٢٣٢١٥٩٣٣٣١٨٩٤٢الثقافة والتعليم العام

١٨٥٠٠٠٨٥٧٠٠٠١٠٤٢٠٠٠٩١٤٠١٨٩٩٠٠٠١٦٦٥٨األزياء واالقتصاد املنزيل
سب عىل أساس رسوم القبول باإلضافة إىل سنتني من الرسوم الدراسية. * حتُ

●معاهد اللغة اليابانية
الرسوم الدراسية، وما إىل ذلكبرامج اللغة اليابانية التحضريية املتوفرة يف اجلامعات اخلاصة والكليات الصغر

دوالر أمريكيين ياباين
٣٥٠٩ إىل ٤٠٠٠٠٠٧٤٥٦ إىل ٨٥٠٠٠٠دورة ملدة سنة

ا ٥٦٣٢ إىل ٦٤٢٠٠٠٩٤٣٠ إىل ١٠٧٥٠٠٠دورة مدهتا ١٨ شهرً
٨١٧٥ إىل ٩٣٢٠٠٠١١٢٢٨ إىل ١٢٨٠٠٠٠دورة ملدة سنتني

املصدر: بحث صادر عن مؤسسة خدمات الطالب باليابان

الرسوم الدراسية، وما إىل ذلكمعاهد اللغة اليابانية
دوالر أمريكيين ياباين

٣٦٤٠ إىل ٤١٥٠٠٠٨٧٤٩ إىل ٩٩٧٤٠٠دورة ملدة سنة
ا ٦٧٧٢ إىل ٧٧٢٠٠٠١٣٤٢١ إىل ١٥٣٠٠٠٠دورة مدهتا ١٨ شهرً

٨٨٢٥ إىل ١٠٠٦٠٠٠١٧٥٤٤ إىل ٢٠٠٠٠٠٠دورة ملدة سنتني
املصدر: بحث صادر عن مجعية تشجيع تعليم اللغة اليابانية

املرجع: الرسوم الدراسية والنفقات اجلامعية األخر يف الواليات املتحدة األمريكية واململكة املتحدة
اإلمجايل حتى التخرج*سنة واحدة

دوالر أمريكيين يابايندوالر أمريكيين ياباين
الواليات 
املتحدة 
األمريكية

٢٨٤٢٠٢٠٢٤٩٣٠١١٣٦٨٠٨٠٩٩٧٢٠اجلامعة املحلية العامة ملدة أربع سنوات

٣٨١٦٧٢٠٣٣٤٨٠١٥٢٦٦٨٨٠١٣٣٩٢٠جامعة خاصة ملدة أربع سنوات
سب عىل أساس رسوم الدراسة والنفقات اجلامعية األخر ملدة أربع سنوات. * حتُ

املصدر: دليل الطالب الذين يدرسون يف الواليات املتحدة يف عام ٢٠١٨ (دليل Amerika Ryugaku لعام 2018)
اإلمجايل حتى التخرج*سنة واحدة

جنيه إسرتلينيين ياباينجنيه إسرتلينيين ياباين
اململكة 
املتحدة

٣٠٠٠٠ إىل ٤٥٠٠٠٠٠٥١٠٠٠ إىل ١٠٠٠٠٧٦٥٠٠٠٠ إىل ١٥٠٠٠٠٠١٧٠٠٠ إىل ٢٥٥٠٠٠٠برنامج الفنون املتحررة
٣٦٠٠٠ إىل ٥٤٠٠٠٠٠٧٨٠٠٠ إىل ١٢٠٠٠١١٧٠٠٠٠٠ إىل ١٨٠٠٠٠٠٢٦٠٠٠ إىل ٣٩٠٠٠٠٠برنامج العلوم
٧٥٠٠٠ إىل ١١٢٥٠٠٠٠١٢٠٠٠٠ إىل ٢٥٠٠٠١٨٠٠٠٠٠٠ إىل ٣٧٥٠٠٠٠٤٠٠٠٠ إىل ٦٠٠٠٠٠٠الدورة الطبية

سب عىل أساس رسوم الدراسة والنفقات اجلامعية األخر ملدة ثالث سنوات. * حتُ
املصدر: دليل الطالب الذين يدرسون يف اململكة املتحدة لعام ٢٠١٧/٢٠١٦ (دليل Eikoku Ryugaku لعام 2016/17)

ا عىل أساس ١ جنيه إسرتليني = ١٥٠ ينً يابانيًا) (حمسوبً

رسوم الدراسة


