
 معلومات عامة عن كليات الدراسات العليا ◎

للمؤهلين للحصول على  موجههناك نوعان من البرامج المقدمة في كليات الدراسات العليا: احدها 

باللغة  للطالب االجانب الالزمة عطاء كل االرشاداتإدرجة الماجستير واآلخر لدرجة الدكتوراة. يتم 

 إتقان كاف للغة مستوى همظة أنه من الضروري ان يكون عنديجب على المتقدمين مالحلذا اليابانية. 

إجراءات ومؤهالت القبول، وة، الشهادللحصول على  تطلبقبل التقدم بالطلب. الوقت الم اليابانية

 أدناه.ها ذكرتم التقديم العامة، وما إلى ذلك، 

السيما ان ، والمعنية ة الدراسات العلياكليعتماد على باالإجراءات ومتطلبات القبول تختلف قليال 

. يجب على المقبولين فيها جانباختيار خاص للطالب االب قومالعليا تالدراسات  كلياتهناك بعض 

 مساندة كلية الدراساتمزيد من التفاصيل االستفسار في مكتب الحصول على  المتقدمين الذين يريدون

 .21ي الصفحة فموجودة قائمة بهذه المكاتب وعناوينها  وجدتالعليا المعنية. 

 ادية لدرجات الدراسات العلياتيعالدورات اال○ 

الشروط التالية: اجراء  واقد استوفت ي/ ه هو الماجستير للطالب إذا كان شهادةعادة يتم منح في ال

الدراسية المطلوبة  العالماتعلى  هحصولوفي برنامج الماجستير،  ينسنتلمدة  على األقل االلتحاق

 تحت اشراف تكتب هاقبولتم أطروحة ماجستير كذلك ولها، التابعة / التابع لعليا في كلية الدراسات ا

 شامل.النهائي الفحص ال، واجتياز في الكلية هيئة التدريسمن عضو 

 3 لمدة على األقل االلتحاق الشروط التالية:اجراء للطالب إذا كان قد استوفى  الدكتورةتمنح درجات 

الدراسية المطلوبة في كلية الدراسات العليا  العالماتعلى  هصولحو، الدكتورةفي برنامج سنوات 

في  هيئة التدريسمن عضو  تحت اشراف تكتب هاقبولتم  دكتورةأطروحة كذلك ولها، التابعة / التابع 

 شامل.النهائي الفحص ال، واجتياز الكلية

لطبية الحيوية(، ال يوجد الصحية )تخصص العلوم اولعلوم الطبية الحيوية لفي كلية الدراسات العليا 

 4 هي الحد االدنى للدراسة. فقط متاح لدكتورةدراسة البرنامج يوجد  ؛لماجستيردراسة البرنامج 

 سنوات.

 القانون ةكليبرنامج الماجستير ومتطلبات القبول في 

 يجب على المتقدمين تلبية أحد الشروط التالية قبل يوم القبول المتوقع:

. *ياعجام اخريجان يكون  (1)

، مثل هذه الشهاداتة بكالوريوس من مؤسسة تمنح شهادحصل على  قدالشخص ان يكون  (2)

 (.4، القسم 104، المادة 26)رقم  1974لعام  جامعيوفقا لقانون التعليم ال

عاما في بلد أجنبي. 16 ا لمدةرسمي اتعليمأكمل  قدالشخص ان يكون  (3)

، عن طريق الحصول في بلد أجنبيعاما  16 ا لمدةرسمي اتعليمأكمل  قدالشخص ان يكون  (4)

 في اليابان. يفي برنامج تعليم ةالمراسلتعلمية ب( من دورات شهادات) شهادةعلى 

 16 مالمكمن جامعة أجنبية في اليابان ) تعليمية حصل على دوراتقد الشخص ان يكون  (5)

وزير  اة، ويعترف بهعاما من التعليم(، وبذلك يكمل العدد المطلوب من سنوات الدراس

 .الياباني التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا

أنجز المنهاج المتخصص في مدرسة مهنية عليا، لمدة أربع سنوات قد الشخص ان يكون  (6)

أو أكثر، وقد تم اختياره خصيصا من قبل وزير التربية والثقافة والرياضة والعلوم 

 .الياباني والتكنولوجيا

تم اختياره خصيصا من قبل وزير التربية والثقافة والرياضة والعلوم  قدالشخص ان يكون  (7)

 .الياباني والتكنولوجيا



 1974لعام  جامعيلدراسات العليا، وفقا لقانون التعليم الكلية لدخل قد الشخص ان يكون  (8)

بان عليا لدينا الدراسات ال كلية( والمعترف بها من قبل 2، القسم 102، المادة 26)رقم 

 .بمستوى جيدعليا دراسات للمشاركة في  المناسبة ةكاديمياألقدرة عندها ال

 ([2، القسم 102ي )المادة جامعقانون التعليم البناء على ] 

ة الدراسات كليمن قبل عترف وان يسنة أو أكثر،  22بلغ من العمر قد شخص الان يكون  (9)

 خريجي الجامعات.تفوق عادل أو تية كاديماأللقدرة امتلكه لالعليا لدينا 

ويشمل إحدى الجامعات لمدة ال تقل عن ثالث سنوات، )في  داوم قدشخص الان يكون  (10)

لشخص الذي تم اختياره خصيصا من قبل وزير التربية والثقافة والرياضة والعلوم ا

عالمات  صل علىحأنه ة الدراسات العليا لدينا كليمن قبل عترف وان يوالتكنولوجيا(، 

 ممتازة.

منصوص عليها خص الذي تخرج من جامعة يابانية الش عنيي"خريج جامعة"  المصطلح*  

تخرج من جامعة في أي بلد أجنبي،  هان وفي حالةي. جامعقانون التعليم ال من 83في المادة 

 ".يجامع( خريج 1")الشرط  أي شرط آخر باستثناءب مؤهل هانمن  أكديرجى الت

 

 برنامج الدكتورةفي  متطلبات القبول

 يجب على المتقدمين تلبية أحد الشروط التالية قبل يوم القبول المتوقع:

 ماجستير أو مهنية. ةيحمل شهادأنه ( 1)

 بلد أجنبي. منمهنية الماجستير أو العلى شهادة جامعية تعادل شهادة  حصلقد شخص الن يكون ( ا2)

بلد  من مهنيةالماجستير أو العادل شهادة امعية تحصل على شهادة جقد شخص الان يكون ( 3)

في برنامج  ةالمراسلتعلمية ب( من دورات شهادات) شهادةأجنبي، عن طريق الحصول على 

 في اليابان. يتعليم

حصل على دورات من إحدى الجامعات األجنبية في اليابان، وبذلك كمل  ان يكون الشخص قد( 4) 

علوم وزير التعليم والثقافة والرياضة والا ف بهعتريعدد المطلوب من سنوات الدراسة، وال

 مهنية.ة ماجستير أو شهادوالتكنولوجيا، ويحمل 

تقدمها جامعة األمم المتحدة وحصل على شهادة  تعليميةدورات( ) دورة( الشخص الذي أكمل 5)

 ة الماجستير.شهادجامعية تعادل 

( 4) البند في محدد هو كما تعليمي مرفق أو أجنبية، ةكليل دراسيةال مناهجال هىأن الذي الشخص( 6)

 من 2 القسم 16 المادة في محددكما هو  مراجعةالو ختباراال اجتيازو المتحدة؛ األمم جامعة أو

 ساويت أو من أكبر أكاديمية قدرة لديه أن ويعتقد العليا؛كليات الدراسات  نشاءالقياسية إل معاييرال

 .الماجستير مل شهادةاح

 خصيصا وزير التربية والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا عليه افقو الذي الشخص( 7)

 .الياباني

 حاملتفوق  أو عادلالتي ت األكاديمية لقدرةلامتالكه ب عترفي ر،بأك أو سنة 24 بعمر شخص( 8)

 .لدينا العلياالدراسات  ةكلي في الفردي التأهيل الفرز خالل من المهنية أو الماجستيرشهادات 

 

المؤهالت الالزمة للتقديم لتخصصات الطب وطب األسنان والصيدلة في قسم الدراسات العليا لعلوم 

 الصحة والطب)الطب وطب األسنان والصيدلة(

 الرجاء االستفسار عن المؤهالت الالزمة لتقديم الطلب إلى المجموعة المسؤولة

 مجموعة دعم الطالب بقسم الدعم واإلدارة كاسوميجيكو

 



 ات المطلوبةالمستند

( تقديم الوثائق ةاالدكتوربرامج )الماجستير أو الفي أي من تسجيل يجب على الطالب الراغبين في ال

ة الدراسات العليا المعنية كليإلجراءات، يرجى االستفسار في لالتالية. للحصول على قائمة مفصلة 

 قبل عام واحد على األقل.

العليا المعنية الدراسات ة كليمن  هذه استمارة الطلب الحصول على كن)يمك تسجيل( نموذج طلب ال1)

 (.كبناء على طلب

مغلق في ظرف كون يرئيس أو عميد الجامعة وقبل ن محضر وم)صادر  اتعالم كشف( 2)

 مختوم(و

 .التي درست بها ، صادرة عن رئيس أو عميد الكلية في الجامعة أو الكليةوخالفهتخرج، شهادة ( 3)

 (.هابالتي درست  من رئيس أو عميد الكلية في الجامعة أو الكليةر صاد( خطاب توصية )4)

 فقط(. على المتقدمين المقيمين حاليا في اليابانهذا  طبقاإلقامة )ي بطاقة( نسخة من 5)

 سير أو خطة مكتوب بحث تقديمد تتطلب من المتقدمين العليا ق كليات الدراسات( أخرى )بعض 6)

 بحث(.ال

زيد من التفاصيل، يرجى االتصال . لمعبر اإلنترنت سجيلالتاسات العليا بعض برامج الدر تقبل

 لدراسات العليا.ل كلية ة كلمساعدمكتب ب

 تختياراال

أن يأخذوا نفس امتحان  ةاالدكتورالماجستير أو  تسجيل لدراسةيجب على الطالب الراغبين في ال

والمستندات ، واختبار شفهي، يباكت اختبارمن خالل  فرزهماليابان. ويتم ن ين مقدمتلملالقبول 

 .المقدمة

 

 علياالدراسات لل رائد تعليميبرنامج  ◎

وزارة التربية والتعليم والثقافة والرياضة  تهاعتمدالدراسات العليا ل ينامجنبرجامعة هيروشيما تتبع 

قادة  . ويهدف البرنامجان إلى تطويرعلياالدراسات للة رائدبرامج ك( MEXTوالعلوم والتكنولوجيا )

ع القضايا اإلقليمية والدولية التي تعتمد على المعرفة والخبرة ممل اعتعالميين مبدعين قادرين على ال

أن هذه البرامج تمثل الخطوات الملموسة ف ،الواقعفي من خارج األطر األكاديمية والبحثية التقليدية. و

 تخصصات.العددة متشرية عالمية وبالتي اتخذتها جامعة هيروشيما نحو تنمية موارد 

 

〇 نيكس )مبادرةوف قادة برنامج تعليم 

 يةض من كارثة إشعاعوهيروشيما( من أجل النه

نيكس( الذين سيكون لديهم وة هيروشيما قادة عالميين )قادة ففي هذا البرنامج التعليمي، ستطور جامع

كوارث اإلشعاعية، التخاذ أفضل اإلجراءات الممكنة لمواجهة ال حكامأاصدار القدرة على التصميم و

زاتنا في لى خبرتنا وإنجاعاستنادا ذلك شعاعية. واإلستجابة لإل واضحةفي ظل فلسفة  معافاةال ةوتوجي

دراسات التعافي من الكوارث لهذا البرنامج " اءنشأمن القنبلة الذرية،  معافاةجامعة هيروشيما لدعم ال

الطب والدراسات البيئية والهندسة  ضا علىتشتمل اياإلشعاعية" التي تغطي مجاالت أكاديمية مهنية 

"دراسات التعافي من الكوارث  ياتأساس . منوالعلوم وعلم االجتماع والتربية وعلم النفس

 ة،والبيئ ،البشرية حياةقادة قادرين على حماية اللجامعة هيروشيما ر يتطوهو اإلشعاعية"، 

 .ةشعاعياإل اتلنشاطل باالضافة يةارث اإلشعاعوكالوالمجتمعات من 

طرق هم هذا البرنامج في إنشاء نظام جديد للقيادة وا، سيسطاقم العاملينل هامن خالل تطوير

 لحماية السالمة واألمن كنموذج للقرن الحادي والعشرين. يةارث اإلشعاعوكلاالستجابة ل



 سنوات( 4متكامل لمدة  ة)برنامج دكتورا ةاإلشعاعيالكوارث دورة طب 

 سنوات( 5متكامل لمدة  ةنامج دكتوراشعاعية )براإل النشاطات من دورة حماية البيئة

 سنوات( 5النشاط اإلشعاعي )برنامج دكتوراه متكامل لمدة من االجتماعي  فيتعادورة ال

: الموقعالبرنامج. عن تفاصيل مزيد من الالتالي للحصول على  لكترونيااليرجى الرجوع إلى موقع 

u.ac.jp/en/lp/po/ra/-http://www.hiroshima 

 

〇 وسلمي متينبرنامج تاوياكا لخلق مجتمع مرن و 

، الهامة بينما حقق المجتمع الحديث تقدما ملحوظا في العلم والتكنولوجيا، فإنه يواجه عددا من القضايا

لفقر والصراعات اإلقليمية. ولمعالجة هذه وا ،تكرار وقوع الكوارث الطبيعية والتي تشتمل على

التحديات والمساهمة في تحقيق السالم والتنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم، أطلقت جامعة 

 ةالتكنولوجي استخدامتطوير و همقادة يمكنتدريب  هو نا. هدف2014هيروشيما هذا البرنامج في عام 

خدمات تعليمية وطبية أي ليس لديها  التيو ضررةتمالمناطق القضايا في والنهج الجديدة لحل 

 .ةمتعددال ثقافاتالبين أساسية، وبالتالي المساهمة في التعايش 

 سنوات( 5متكامل لمدة  ةدورة اإلبداع الثقافي )برنامج دكتورا

 سنوات( 5متكامل لمدة  ة)برنامج دكتورا تقنيدورة اإلبداع ال

 سنوات( 5متكامل لمدة  ةاالجتماعي )برنامج دكتورا نجازدورة اال

البرنامج. عن تفاصيل مزيد من الالتالي للحصول على  ليكنرونياالموقع اليرجى الرجوع إلى 

 u.ac.jp/english/-http://taoyaka.hiroshima: الموقع

 

〇 طالب برنامج الدراسات العليا الرائدة دعم 

 الدعم المالي

ذلك، إذا  بالرغم منسيحصل الطالب المسجلين في البرامج الرائدة علی الدعم المالي التالي. و

 ب الطالباسحانيتم إنهاء الدعم المالي في وقت سانسحب الطالب من هذا البرنامج قبل اكتماله، 

 .مباشرة

 ياباني شهريا(ين  200000 - 180000 ـسداد )تقدر بلل الحاجةمنحة دراسية بدون · 

ضمن المبلغ الذي  هاسيتم توفيرالنفقات األخرى التي قد تكون ضرورية للطالب إلجراء دراستهم · 

 هذا البرنامج. ه من قبلديحدتم ت

مارس  31في  بندهذا الالعمل ب نتهييسو. 2016أبريل  1اعتبارا من الدعم المالي أعاله هو  ※

ض من الكوارث اإلشعاعية، ورة هيروشيما( من أجل النه)مباد نيكسوفلبرنامج تعليم القادة  2018

 وسلمي. متينلبرنامج تاوياكا لخلق مجتمع مرن و 2020مارس  31وفي 

لدفع رسوم  سيحتاجوادراسية النحة المعلى  احصلوالذين برنامج التعليم العالي الرائد  فيالطالب  ※

 .بانفسهم القبول والرسوم الدراسية
 

http://www.hiroshima-u.ac.jp/en/lp/po/ra/
http://www.hiroshima-u.ac.jp/en/lp/po/ra/
http://taoyaka.hiroshima-u.ac.jp/english/

