
 برامج المرحلة الجامعيةعن معلومات عامة  ◎

العامة، وما تقديم إجراءات الوالقبول،  تطلباتمو، جامعيةعلى شهادة  لحصوللالالزم مقدار الوقت 

 .أدناه تذكرإلى ذلك، 

يج  على المتقدمين . جان هناك استثناء للطالب االيوجد ال  ؛التعليمات باللغة اليابانية يتعطأ

 .في الجامعة للدراسة قبل قبولهم كافيمستوى ب قان اللغةإت ةمالحظة ضرور

 االعتيادية الدراسة دورات ○

كلية الدورات الدراسية لمدة فان ذلك، من  بالرغمو. سنوات 4لدراسة االعتيادية هي ا مدة دورات

الطالب حصول السيما وان . سنوات 6كلية ط  األسنان، أو كلية العلوم الصيدالنية هي أو الط ، 

 .ة البكالوريوسلحصول على شهادل يؤهلهسعالمات الالزمة اللى ع

نفس ) العامدخول امتحان ال. 1: اديةتيعدراسة االدورات الفي  لتحا لال تين، هناك طرقعموما

يرجى اختيار امتحان . يخصش يلموجان  بتلطالب االامتحان إ. 2و ( اليابانيين ةلطلبل القبولمتحان إ

 .رهاياختا تم التيلكلية لواحد 

 الموقعيرجى الرجوع إلى لذا (. تقييم شامل(" )قبولمكت  ال) AO اختبار"بعض الكليات  تتطل 

 .التالي للحصول على مزيد من المعلوماتااللكتروني 

 (فقط ةيابانيباللغة النص ال) u.jp/nyushi/yoko_doga/yoko-http://hiroshima: موقعال

 االلكتروني الموقع، يرجى الرجوع إلى "ثالثةالسنة الطال  ل يجامعالل اقتناالاختبار "فيما يتعلق ب و

 .التالي لمزيد من المعلومات

 ةيابانيباللغة النص ال) bu/gakubu_hennyuu.jp/nyushi/gaku-http://hiroshima: موقعال

 (فقط

(.ياباني في بداية كل عام دراسي)للطالب هو أبريل  اديتيعتاريخ القبول اال

القبول العام ختبارا. 1

متطلبات القبول

:التالية شهاداتال حدأل مهحيازاتولى األجامعة السنة الب في العلى المتقدمين للقبول كطيج  

مارس من العام الذي يرغ  11 بحلول( عليا)ج أو تخرج متوقع من مدرسة ثانوية تخرشهادة ( 1)

.االلتحا ب هفي

مارس من العام  11 بحلولعاما  12 لمدةادية منهجية تيعااالنتهاء أو انتهاء متوقع من دراسات ( 2)

.االلتحا ب هالذي يرغ  في

 ينالمتطلبكال  من احد من أعلى وأ معادل أنها على بها معترف آخر مؤهل أي على الحصول( 1)

 من مارس 11 بحلول المدرسي التعليم قانون ذتنفي قانون في 151 المادة بموج  أعاله المذكورين

 .االلتحا ب هالذي يرغ  في العام

 مارس 11 بحلول االنتهاء المتوقعو الخارج، في الرسمي التعليم من عاما 12دراسة  نهاءإ( 1مثال )

 ،اليابانية وزارة التربية والتعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجياقبول و أ االلتحا  عام من

 .بمعادلة الشهادة الدراسية للمتقدم

الطالب الحاصلون على مؤهالت دولية مثل البكالوريا الدولية، أبيتور األلمانية والبكالوريا ( 2مثال )

 همارس من العام الذي يرغ  في 11عمر بحلول عاما من ال 11الفرنسية، ويج  أن يكونوا قد بلغوا 

 .بااللتحا 

http://hiroshima-u.jp/nyushi/yoko_doga/yoko
http://hiroshima-u.jp/nyushi/gakubu/gakubu_hennyu


 ختياراال

 لشهادةاجامعة هيروشيما واستعراض التي اشرفت عليها ات ختباريستند االختيار على نتائج اال

 .اتالجامعب االلتحا قبول لاختبار المركز الوطني  هقدم بعد أخذتالمدرسية لكل م

 ستسااراتاال

 من بداية هايتم قبولو اتالجامعفي قبول ختبارات الالز الوطني طلبات اختبار المركتقدم  (1)

لمزيد من . يناير من السنة التاليةشهر ي ختبار المقام فلال هأكتوبر حتى منتصفشهر 

في  ختبارات القبولالالوطني  التفاصيل، يرجى الرجوع إلى الموقع اإللكتروني للمركز

 /http://www.dnc.ac.jp  :اتالجامع

 8600-3465-3-81+: هاتف 151-1511كو، طوكيو  -كومابا، ميغورو 11-11-2 

الختبار لفبراير شهر حتى بداية ويناير  شهر لقبول من نهايةلالعام االختبار تقبل طلبات  (2)

 الكليات ال تقوم كل(. مارس فصل)مارس شهر وفي ( فبرايرفصل )فبراير شهر المقام في 

 اتختبارالل العامة رشاداتاإليرجى مراجعة . مارس فصللالقبول  ختبارا اءجربا واالقسام

 .التفاصيلمزيد من للحصول على 

 .ال تتوفر ناخ مطبوعة. في الموقع اإللكتروني التالي اتختبارالل العامة رااداتاإلتتوفر  

 u.jp/nyushi/yoko_doga/yoko-http://hiroshima 

nyusi-: اإللكتروني البريد 911-1511هيروشيما، -ياما، هيغاشييكاغام 2-1-1 

u.ac.jp-group@office.hiroshima 

 

 يخصال يومبت االجانبلطالب ا اختبار. 2

 متطلبات القبول

اليابانية  اتلجامعلقبول ال اختبار"يج  على الطالب الذين ال يحملون الجنسية اليابانية أن يأخذوا 

اختبار اللغة "و (" المواد المطلوبة وتعيين لغة السؤال تختلف وفقا لكلية) (EJU) للطالب األجان 

ويج  أن  "(®تويك)ولية أو اختبار اللغة اإلنجليزية لالتصاالت الد( ®توفل)اإلنجليزية كلغة أجنبية 

 :ةستوفي أحد الشروط الضرورية التاليي

 11 بحلول امنه االنتهاء المتوقعو ،اليابان خارج في عاما 12 لمدة رسمي تعليمدراسة  نهاءإ (1)

 وزارة التربية والتعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجياقبول أو  االلتحا  عام من مارس

 .هادة الدراسية للمتقدمبمعادلة الش ،اليابانية

 11يج  أن يكون كما شهادة البكالوريا الدولية؛ صادرة من مكت  بكالوريا دولية على صل اح( 2)

 .لتحا االمارس من سنة  11سنة قبل 

 . لتحا االمارس من سنة  11سنة قبل  11يج  أن يكون كما أبيتور؛ شهادة صل على اح( 1)

مارس من  11سنة قبل  11يج  أن يكون كما ؛ الثانوية المدرسة اشهادة بكالوريعلى صل اح( 4)

 .لتحا االسنة 

 .على حده كل كليةمن قبل  الطالب تلبية المتطلبات المحددةجميع يج  على كما 

 اختيار

 اختباراتو" (EJU) ية للطالب األجان اليابان اتلجامعلقبول ال اختبار" نتيجة يستند االختيار على

جامعة هيروشيما ومراجعة التي اشرفت عليها ات ختبارنتائج االل باالضافة، "®تويك الأو  ®توفلال"

 .طل الالمقدمة مع  مستنداتال

 ستسااراتاال

 اليابانية للطالب األجان  اتلجامعلقبول ال اختبارتفاصيل حول مزيد من الللحصول على ( 1)

(EJU) ،التالي االليكتروني يرجى الرجوع إلى الموقع:    

http://www.dnc.ac.jp/
http://hiroshima-u.jp/nyushi/yoko_doga/yoko
mailto:nyusi-group@office.hiroshima-u.ac.jp
mailto:nyusi-group@office.hiroshima-u.ac.jp
mailto:nyusi-group@office.hiroshima-u.ac.jp


http://www.jasso.go.jp/en/eju/index.html 

 7457-6407-3-81+: هاتف 151-1511كو طوكيو،  -كومابا، ميغورو 21-5-4

الختبار المقام في لفبراير شهر يناير حتى بداية ر شهلقبول من نهاية لالعام االختبار تقبل طلبات ( 2)

 اءجربا الكليات واالقسام ال تقوم كل(. مارس فصل)مارس شهر وفي ( فبرايرفصل )فبراير شهر 

مزيد من للحصول على  اتختبارالل العامة رشاداتاإليرجى مراجعة . مارس فصللالقبول ختبار ا

 .التفاصيل

 .ال تتوفر ناخ مطبوعة. في الموقع اإللكتروني التالي اتارختبالل العامة رااداتاإلتتوفر  

 u.jp/nyushi/yoko_doga/yoko-http://hiroshima 

nyusi-: اإللكتروني البريد 911-1511هيروشيما، -ياما، هيغاشييكاغام 2-1-1 

u.ac.jp-group@office.hiroshima 

 

〇 اتختبارلال القبول 

 عبر اإلنترنت القبولإجراءات 

 .من الموقع أدخل المعلومات المطلوبة 1الخطوة 

 .القبول اختباردفع رسوم  2الخطوة 

 .(ئتمان فقطإبطاقة واسطة يابان، سيتم قبول الدفع بخارج المن  متقدمينبالنسبة لل) 

 (.قديم عبر االنترنتالت مستنداتل جميع يحمتأو )البريد ب قديمالت مستنداترسال جميع أ  1الخطوة 

تقديم  اتإجراء لن يتم إكمال، اعالهالمذكورة  بدون استكمال جميع الخطوات الثالث< مالحظة>

ي اتش د)يع البريد المسجل، أو البريد السرب قديمالت مستنداترسل جميع أ يرجى. الطل 

قبل الموعد النهائي لتقديم  مغلفيج  وصول ال.(. ل، فيديكس، أوكس، إمس الخا

 .اتالطلب

 http://en.hiroshima-u.jp/top/nyugaku "للتقديم"الموقع اإللكتروني 

للطالب  ختبارالعام أو إراادات اال ختبارإراادات اال قسم لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى

 (.ويبال موقع ناخة) يل اخصيومبت االجانب
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