
(ثو)طالب البح التعليمية بدون شهاداتلدورات عن امعلومات عامة  ◎

الطالب الذين يرغبون في دراسة موضوع معين، سواء في المرحلة الجامعية أو الدراسات العليا، 

ات عند شهادث الحصول على وال يحق لطالب البح"(. يكطالب بحوث )"كينكيوسي هميمكن قبول

سيحصولون على ة الدراسات العليا كليل في تسجيللمعظم المتقدمين  ي.البحث عمالها / عمالهانتهاء 

العليا  الدراسات ةكليالقبول في الجامعة كطالب بحث أوال، ومن ثم التحضير المتحان القبول إلى 

 .صيلامزيد من التفل موضوعال ه فيأثناء بحثا رهاختالذي ي

لدراسات العليا. ل معهدال وفقا لكل كلية / ث قليوب البحطاللل تسجيالقد تختلف إجراءات ومتطلبات 

 مساعدةالستفسار في مكتب امزيد من التفاصيل الحصول على ينصح المتقدمين الذين يرغبون في 

ناوينها، في والمشتملة على علدراسات العليا. يرجى الرجوع إلى قائمة المكاتب، ل معهدكلية / 

 .21و  20 اتالصفح

قبولمتطلبات ال

 ]الكليات أو المراكز والمرافق في القبول [

.عاما من التعليم الرسمي في بلد أجنبي 14إتمام  (1) 

التخرج من إحدى الجامعات، أو كلية صغيرة في اليابان )"تانكي ديغاكو" = في اليابان، وهذا  (2) 

عاما  12 (، بعد أن أكملتعليمية على مناهج مبنيم اليسنوات من التعل 3أو  2التي تقدم  عاهديعني الم

 .من التعليم في بلد أجنبي

.عادل أحد المتطلبات المذكورة أعالهما ي حيازتهبجامعة هيروشيما من إقرار  (3)

 ]في كلية الدراسات العليا لقبوال[

 .عاما من التعليم الرسمي في بلد أجنبي 16إتمام  (1) 

.كطالب بحث ناسبةمؤهالت م بحيازتهجامعة هيروشيما  اقرار  (2)

 ستندات المطلوبةالم

، بعد ينالمعني معهدعلى الراغبين في الدراسة كطالب بحث أن يقدموا الوثائق التالية إلى الكلية / ال

، وبعد الموافقة على قبولهم من قبل المستشار دراستها / هدرستأكاديميا في مجال  امستشار دايجا

أشهر قبل القبول( حيث  4لي )حوا قبسمالمذكور. من الضروري إكمال إجراءات القبول في وقت 

 .طويال اليابان يتطلب وقتدخول الحصول على الفيزة لأن تجهيز 

.()نموذج محدد ذج الطلبونم (1) 

 .(السيرة الذاتية )نموذج محدد (2)

الذي لسجل الدراسي الصادر عن الجامعة أو الكلية ل نسخةأو شهادة التخرج، و العالماتشهادة  (3)

 .درس بها

(اإلقامة )ينطبق هذا فقط على المتقدمين المقيمين حاليا في اليابان بطاقةمن نسخة   (4)

.الذي درس بها توصية من رئيس أو عميد الكلية في الجامعة أو الكلية  (5)

 (شهادة طبية )نموذج محدد  (6)

ت الدوليةوبخالف الوثائق المذكورة أعاله، يتعين عليه تقديم نتيجة اختبار اللغة اإلنجليزية لالتصاال

 عل مصاوالتقدرات  اختبارسنقوم ب ، حيثتويك( أو اختبار إجادة اللغة اليابانية، وما إلى ذلك)

 .المتقدمين

في  ونرغبي مأنهبكلية / كلية الدراسات العليا ال مساعدة فييجب على المتقدمين أن يطلبوا من مكتب ال

 .التفاصيل يد منزم لحصول علىا طلب



. لمزيد من التفاصيل، يرجى عبر اإلنترنتقديم التالعليا تقبل  كليات الدراساتالبعض الكليات / 

 .في الكليات المعنية مساعدةالتب ااالتصال بكل مك

 اختيار

 .المقدمة مستنداتاالختيار على أساس التم اجراء سي

 لالقبو

 .أبريل وأكتوبر شهري في بداية كل فصل دراسي في بدون شهادة يكونللطالب  القبول

 فترة التسجيل

طلب تجديد هذه المدة إذا  لها / له مكنيتم قبول طالب البحوث لفصل دراسي واحد أو سنة واحدة. وي

 .ملزم األمر ألغراض دراسته

 ىآخر

سنتحقق من تقدم البحث عن طريق سجل مكتوب من قبل طالب البحث الذي يصور محتويات   (1)

 .بحث" الخاللة "مج نظاممحددة باستخدام الالدراسة / البحث 

يدفع رسوم البحث الخاص  اذا لمجامعة هيروشيما المسجل في لبحث ا تسجيل طالبسيتم إلغاء   (2)

 .أشهر 3به في غضون 

  



 

 

 

 . المعنية العليا الدراسات كلية في بحث كطالب للقبول بطلب تقدم

 مايو شهر وحتى الطلب يقدم ← أكتوبر شهر في القبول >

 نوفمبر شهر وحتى الطلب يقدم ← ابريل شهر في القبول >

 القبول تاريخ من أشهر 4 قبل الطلب تقديم يتم أن يجب عموما، ٭

 : مألحظة

 التسجيل رسوم يدفعون ال الذين

 بحث كطالب تسجيلهم يتم لن 

 هيروشيما )مثال( جامعة في عليا دراسات لالنضمام كطالب مخطط○

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هذه الصينية الحروف اليابانية، باللغة *

 "研究生" متفرغ غير طالب" معنى تحمل بأنها تعرف". 

  "研究生" الرمز استخدام من الرئيسي والغرض

  .البحث بموضوع معرفتك لتعميق هو

 للحصول يسعون صينية، ثقافية خلفية لديهم الذين

 أن يرجى شهادات، أو درجات على 

  "研究生" الحروف بأن يعلموا 

 " كامل بدوام عليا دراسات طالب" تعتبر ال إنك

 

 .حالة كل على ينطبق ال نموذجي، مثال هو المخطط هذا ※

 جامعة موقع خالل من اهتمامك مجال مناطق أو منطقة يدرس أستاذ عن ابحث

 . هوخالف هيروشيما،

 التدريس هيئة أعماء تخصصات" عن البحث قسم إلى الرجوع يرجى(

 ("العلمي والبحث

 األستاذة / األستاذ من إيجابي رد تلقي

 أستاذة / أستاذ عن بحثا

 خرىأ / آخر

 

 األستاذة / األستاذ من أو المعنية، العليا الدراسات كلية مساعدة مكتب من استفسار

 عن يكون أن ويفضل إشرافها، / إشرافه تحت الدراسة إمكانية حول مباشرة

  اإللكتروني البريد طريق

 األستاذة / األستاذ من رد ال أو البي رد تلقي

 شهرا 12 الى 6 لمدة بحث كطالب قبولك تم

 مقبول

 ! تهانينا

 . هيروشيما جامعة في رسمية بصورة عليا دراسات طالب اآلن أنت

 !!خاص بحثك على بجد واعمل سعيدا حظا

 . المعنية العليا الدراسات لكلية القبول اختبار ألداء بطلب تقدم

 )فبراير شهر إلى يناير شهر  :الفحص فترة ← ابريل شهر في القبول(

 شهر إلى أغسطس شهر :الفحص فترة ← أكتوبر شهر في القبول)

 (سبتمبر

 مقبول غير


