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 أجل من الجذابة، الثانوية المدارس إلنشاء تتحمس هيوغو محافظة
إلى يؤدي الذي التعليم تكامل

ومقدراتهم الطالب شخصيات تنمية .
 إنشاء ويتم التخصصية، والمدارس العام القسم مدارس ستستمر حيث

 الجديدة التخصيصية    الثانوية والمدارس الشامل التعليم مدارس
الثانوية المدرسة اختيار عروض ستتوسع ذلكل الوحدات بنظام .

 لمحافظة المحلية الثانوية للمدارس طلب تقديم الجميع يستطيع هنا
هيوغو محافظة  داخل للمدن المحلية الثانوية وللمدارس هيوغو .
 ومميزاتها الثانوية المدارس لهذه الدراسي بالنظام تعريف سنقدم
 المدرسة اختيار أجل من لكلذ الجديد الطالب خيارات بنظام يتعلق وما

 في البحث ويمكن االستشارة يرجى تعلمه يريد ما لتعلم المناسبة
ثانوية مدرسة لكل الرئيسية الصفحة خالل من االنترنت .

النظام التعليمي
يختلف النظام التعليمي باختالف طرق التعليم وأوقات التعليم فهناك 

 التوقيت ونظام       يجزئال الدوام نظام و الكامل، اليوم نظام
المراسلة نظام و المتعدد .

 التوقيت  نظام /  الجزئي الدوام نظام/  الكامل  الدوام نظام
المراسلة  نظام/  المتعدد .

الكامل  الدوام نظام
 للفرق والنشاطات المدرسية والمناسبات الدراسية الحصص تنفذ

ووفقا الظهيرة، فترة في" مثال الرياضية "
الصفوف وإنشاء زمني مخطط وضع يتم المدرسة زاتوممي لخصائص .
الجزئي  الدوام نظام
 الفترة في أو النهار منتصف في التعليمية والنشاطات الحصص تنفذ

.المسائية
 الساعة من: النهار منتصف في التعليم 1  الساعة إلى" ظهرا  4 عصرا  ".
 الساعة من: المسائية الفترة في التعليم 5  الساعة إلى" عصرا  9 ءمسا  "

المتعدد  التوقيت نظام
الصباحية الفترة   األول القسم       دراسية أقسام ثالثة هناك

                                                                             منتصف فترة   الثاني القسم
النهار

                                                                             الفترة  الثالث القسم
المسائية

 ووفقا األقسام، هذه من فقط إليه تسبستن الذي القسم في الدراسة ستتم
زمنية جداول إنشاء سيتم الحياة لنمط

.للتعليم
المراسلة  نظام                                   
 فيحصل,  المراسلة طرق على باالعتماد التعليمية النشاطات تنفذ

 يتلقى/ العام في    المحدد التعليم باالعتماد الوحدات على الطالب
ذلك غير أو"/   مثال الفصول في" مباشرة المدرسين قبل من الحصص لبالطا .

نوية لثاما هي المدرسة ا



المواد التعليمية 
 األقسام إنشاء تم تتعلمه ما مضمون في االختالفات على" اعتمادا
 التعليم قسم – الشامل التعليم قسم – العام التعليم قسم/ التالية
المتخصص التعليم قسم – المهني /

العام  التعليم قسم
 المواد تعلم على فيها يركز العام للقسم الثانوية المدارس إن

اليابانية اللغة مثل األساسية الدراسية ،
اإلنجليزية واللغة والعلوم والرياضيات والتاريخ والجغرافيا .

 الفنون،/  مثل) رويكيي(بـ تسمى دراسية أقسام عدة المدارس بعض ولدى
الرعاية وخدمات األحياء، وعلوم ،
 حسب الدراسية المواد الختيار للطالب الفرصة إتاحة بهدف/  ليموالتع

وهواياتهم ورغباتهم اهتماماتهم .
 مثل منها االختيار للطالب يمكن دراسية مواد عدة هناك ذلك، إلى إضافة

خدمات أسسو ،>المعلومات معالجة
التعليم في المتنوعة الطالب لطلبات" وفقا> االجتماعية الرعاية .

 فرص خاللها من للطالب تتيح دراسية دورات عدة لمدارسا ضبع لدى
طبقا  مجاالتها في الدراسة
 هذه ومن. الدراسة من الطالب وطلبات ومناطقها المدارس لمميزات
والعلوم الدولية، الثقافة دورات: الدورات

 اإلنسان، عن الشاملة والدراسة الصحية، الرعاية وخدمات الطبيعية،
.وغيرها

قسم التعليم الشامل 
       بأنفسهم دراسية مواد اختيار للطالب يمكن الشامل القسم نظام في

والمواد) العامة( األساسية المواد بين من
 اختيار في وهواياتهم ورغباتهم اهتماماتهم حسب على المتخصصة
.االتجاه

 التي> واإلنسان الصناعة مجتمع مثل المتعددة المواد دراسة خالل من
المستقبل في التفكير فرص البللط تتيح

لمساراتهم وعيهم رفع من الطالب يتمكن حياتهم وطرق المهني .
 تسمى المجموعات من كثير إلى االختيارية المواد هذه وتنقسم

 صفات ذات فئات    تنفذ الثانوية المدارس وكل ،)الفئات/كييريتسو(بـ
للطالب مميزة .

المهني  التعليم قسم
 الزراعة مثل متخصصة مجاالت في المتخصص ملقسا في الطالب يتعلم

من ليكونوا والتجارة والصناعة
المجاالت هذه في المتخصصين .

 التكنولوجيا مثل عصرية حديثة مواد عدة للطالب يقدم القسم هذا
والكومبيوتر الحيوية .

 مثل تخصصهم مجاالت حسب وذلك مؤهالت رخص على يحصلوا أن للطالب ويمكن
المعلومات ومعالجة التجارية       دفاترال ومسك البناء، .

المميز التخصصي  التعليم قسم
     األخرى المتخصصة األقسام من الكثير هناك المهنية للمواد باإلضافة



به يتميز بما تهتم والتي
.الطالب

 التكنولوجيا ومعرفة المهارة الكتساب للطالب فرص عدة تقدم األقسام تلك
مثل لفةمخت مجاالت في التخصصية
الكوارث من والوقاية والفنون الرياضة .

 المعرفة اكتساب يمكنها التي البشرية الموارد تطوير أجل من وذلك
المستقبل في المجتمع مجاالت مختلف في نشط دور ولعب البشرية وتعزيز .

الوحدات  نظام
 عام منذ>الوحدات نظام الثانوي التعليم في أدخلنا قد 1994  وفي ،

الطالب يتمتع مظالنا اهذ
 خالل من أعلى دراسية مرحلة إلى االنتقال لهم ويسمح الدراسة في بمرونة
المطلوبة الوحدات على الحصول . 
الوحدات على الحصولبـ يسمى وهذا >.
 أن هو الوحدات نظام ذات المدارس بها تتمتع التي المميزات وأبرز
خالل من بالتخرج لهم يسمح الطالب

الدراسية الصفوف عن النظر بغض المطلوبة اتحدلوا ىعل الحصول .
الشامل التعليم قسم في الوحدات نظام اعتماد يتم كما .

*  اإلعدادية التعليم  مرحلتي بين  ما  التعليم توحيد  مدارس 
والثانوية

       اإلعدادية التعليم مرحلتي تجمع التعليم توحيد مدارس في
 لفترة والثانوية 6 ةميتن منها والهدف. سنوات 

 لهذه مرونة، ذات تعليمية أنشطة بواسطة وإبداعاتهم الطالب شخصيات
أنواع ثالثة المدارس :

1_ المرحلتين تقسيم عدم بنظام المتوسط التعليم مدارس :
       اإلعدادية مرحلتي يجمع الذي الموحد التعليم المدارس هذه تقدم

تقسم ال واحدة وإدارة واحد نظام في والثانوية
أعاله كورتانمذال انالمرحلت .

2_ الربط بنظام المتوسط التعليم مدارس :
       المدرستي ربط خالل من الموحد التعليم تمارس المدارس هذه

واحدة جهة إلى تنتميا والتين والثانوية اإلعدادية
( المحافظة أي )،  التعليم مدارس لممارسة طبقا  الطالب بتعليم وتقوم

تينالمرحل تقسيم عدم بنظام المتوسط .
3_ الشراكة بنظام المتوسط التعليم مدارس :

       أواألحياء للمدن التابعة اإلعدادية المدارس تشارك النظام هذا في
في للمحافظة التابعة الثانوية المدارس مع

 التعليمية المراحل تشكيل ترتيب خالل من للطالب الموحد التعليم تحقيق
تلك بين ما الشراكة نطاق وتوسيع
 من والطالب المدرسين بين المكثفة االتصاالت من ويهحتي بما الجهتين
.الطرفين

 للمرحلة قبول اختيار يوجد ال/ الدولية اإلعدادية آشيا مدرسة
)التعليمية اإلعدادية آشيا مدرسة(/. الثانوية
 لجامعة اإلعدادية المدرسة/ المتكاملة الثانوية اإلعدادية المدرسة
 فوزكو لجامعة التابعة لثانويةا سةمدروال للمحافظة التابعة فوزكو

للمحافظة التابعة .
/ ,  اإلعدادية اوغاتا مدرسة/المشتركة الثانوية اإلعدادية المدارس

 شيكوسا مدرسة,  الثانوية هيكامي مدرسة و اإلعدادية هيكامي مدرسة
الثانوية شيكوسا ومدرسة اإلعدادية



فيما يتعلق بمناطق دوائر  المدارس  التعليمية

 الكثير عن للجميع والترويج جذابة لتكون الثانوية المدارس تطوير تم
الدوام ذات العامة الثانوية المدارس من   

 تسمى والتي/ الوحدات نظام تتضمن/ العام التعليم قسم الكامل
 عام ومن الشامل للتعليم المدرسية الدوائر 2015  خيارات اصبحت    

راتختياا سخم الثانوي للتعليم القبول
مناطق جميع من الطلبات تقديم يمكن المبدأ حيث من

بمدارس لاللتحاق والتوصية المحافظة    
    الوحدات نظام يتضمن/العام التعليم قسم /

الشامل التعليم وقسم
التخصصي التعليم ومدارس

/  المميز التخصصي التعليم قسم رئيسي، بشكل المهن تعليم يتم /   
المراسلة ونظام المتعدد التوقيت ونظام الجزئي امالدو ونظام .

فيما يتعلق باختبارات  االلتحاق والقبول في  الثانوية القسم 
                 باستثناء           العام /يتضمن  نظام الوحدات /  

  المشتركة الثانوية اإلعدادية  المدرسة  
اذار  شهر في  تنفذ  إجراءات شباط  شهر في  تنفذ  اجراءات

* ةلميالع  ة رقدال ختبارا
   الحي مدرسة داخل االختبار اتخاذ يمكين

المقبولين واختيار .

* مميزة  اختيارات
 يتم االئتمان) سوف نظام (باستثناء الكامل الدوام بنظام العام القسم

الخاص النمط هذا على التطبيق
% ضمن والمقاالت المقابالت 20 شخص 40  حتى القبول نسبة

* به الموصى القبول
الكفاءة. إلخ اختبار ية: المقابالتراسالد ةردوال

%100 القبول قدرة
 الوحدات/: المقابالت نظام يتضمن الكامل الدوام بنظام العام القسم

50 فيها القبول نسبة العلمي التحصيل واختبارات المتقدمين % من
◆  داخل الدراسية للدورة االختبارات تقديم على المميزات: القدرة

الحي مدرسة        .
◆        بنظام العام للقسم المحافظة بكامل االختبارات تقديم يمكن

الوحدات نظام يتضمن/ الكامل الدوام        /
◆   الثانوية ايكونو ومدرسة الثانوية ايجيما لمدرسة بالنسبة التقديم

   كامل من الثانوية موروكا لمدرسة وبالنسبة المحافظة كامل من   
50 ولالقب نسبة ناليابا        المتقدمين % من .

1_ األولى المدرسية الدائرة

2_ الثانية المدرسية الدائرة

3_ الثالثة المدرسية الدائرة

5_ الخامسة المدرسية الدائرة

4_ الرابعة المدرسية الدائرة

ختار المدرسة الثانوية اآلن لن 



درسة م ن م كثر أل تقدم ي من ل جرى ت التي و  لمدارس ا بل ق ن م لدخول ل  لجدد ا لطالب ا ختيار ا ملية ع
مدرسة  من  ألكثر  يتقدم  لمن  تجرى  والتي  المدارس  قبل  من  للدخول  الجدد  الطالب  اختيار  عملية 
في  يطبق الذي  الشامل الوحدات/بالقسم  نظام يتضمن/ العام الكامل الدوام بنظام العام  القسم  يسمى

المشتركة الثانوية اإلعدادية المدارس  منظا منتتض  ال الدراسية  الدورة لكن/  الثانوية المدارس  /
◆ ومقدراتهم شخصياتهم حسب على مدرستين أو لمدرسة بالتقدم للطالب تسمح العملية هذه .  

 بعض إعطاءه خالل من هذا ويتم لمدرستين للمتقدم يطبق الذي المعاونة نظام يوجد المرحلة هذه في  ◆
الدرجات

األولى الرغبة مدرسة امتحانات من عليها الحاصل الدرجات إلى تضاف       . 
      واحدة  علمية مادة اختبار تبديل يمكن فإنه الشامل التعليم قسم بدراسة الرغبة  كانت  اذا فقط ◆

   الرياضية  الصحة  -  الفنون -  الموسيقا وهي مواد أربع من الرغبة حسب  واحدة  فنية  بمادة        
لفنية ا يدويةال األعمال –                   

الشامل  للقسم  يتجه  لمن  :
تنفذ  اجراءات

 شهر في 
/2شباط/

المحافظة مناطق جميع في لالختبار الخضوع : تستطيعبه الموصى لقبولا
50 القبول الموضوع// نسبة/ المقاالت المقابالت،    المتقدمين جميع % من /

    تنفذ  اجراءات
اذار/ شهر في  3/

االختبارات الحي مدارس في االختبار يعطتست ية العلم القدرة اختبارات   
المتعددة الرغبات لخيارات                                 

50 أي المحدد العدد نصف اختيار يتم الشامل القسم في  القبول أي التزكية نظام بواسطة المتقدمين جميع % من
 يتقدم لمن المتقدمين. ويسمح عدد من النصف هي/القبول عدم/ الفشل نسبة تكون عليه وباالعتماد به الموصى    
 المحدد العدد من اآلخر النصف المحافظة. وبخصوص أنحاء جميع في يتقدم أن التزكية نظام بواسطة الشامل للقسم
ً تا مدرسة من أكثر إلى يتقدم لمن المقدمة لالمتحانات مماثلة بطريقة االمتحانات فتتم للمقبولين المدارس قبل من  بعة
المدرسية دوائرلل .

 بغض األربعة المواد من الرغبة حسب واحدة فنية مادة بامتحان الدراسية االمتحانات مادة بتبديل للطالب ويسمح
األربعة: الموسيقى المواد فقط. وهذه الشامل للقسم التقدم هذا دام ما مدرستين أو لمدرسة الطالب تقدم عن النظر

المنزلي والتدبير ةلرياضيا والصحة الجميلة والفنون .

 المهني التعليم  قسم أساسي}  بشكل  المهن  تعليم  {يتم  المتخصص  للقسم  يتجه  لمن 
التعليم  قسم  –

:المتخصص

 شهر في  تنفذ  اجراءات  
شباط/      2/

                                          المحافظة مناطق  جميع من االختبار  تقديم يستطيع به  الموصى  القبول 
مثالً  الكفاءة اختبارات مقابالتلا

50 المهني القسم في القبول نسبة %100 فهي                التخصصي القسم  في القبول نسبة % أما 
100 قبول نسبة توجد لكن التالية المدارس  في المهني التعليم قسم % داخل :

الحسابات المعلومات،  معالجة قسم/ العامة المهنية كوبي ثانوية /
الدولية الحسابات/  المهنية كاشيا انويةث /

الكهربائية اآلالت/ الصناعية هيمجي ثانوية /
المعلومات معالجة تعليم/ المهنية هيمجي ثانوية /
االجتماعية الرعاية أبحاث/ الشاملة موكو ثانوية /
االجتماعية الرعاية التمريض،  / تاتسونوكيتا ثانوية /
تماعيةجاال يةالرعا التمريض،/  هيداكا ثانوية /

شهر في  تنفذ  اجراءات
/3اذار/     

المحافظة  أنحاء جميع من االختبار  اجراء يمكن العلمية القدرة  اختبارات
مدرسة لكل المتقدمين الناجحين تحديد  * يتم  فردي اختيار                                  



افظةالمح مناطق جميع في المميز التخصصي التعليم قسم ثانويات . 
 بالقسم لاللتحاق معا اجراؤها يتم التي به الموصى الدخول واختبارات العلمية القدرة الختبارات بالنسبة

.%100 هي بها الموصى الدخول اختبارات في القبول نسبة فإن المميز التخصصي
}  اوستشيك ة , ثانوي نيشي  هيكامي  {ثانوية  الشراكة بنظام الثانوية اإلعدادية  للمدارس يتجه لمن   

 شهر في  تنفذ  اجراءات
/2شباط/

        لطالب الكفاءة واختبارات المقابالت اجراء به: يتم الموصى القبول
       / %75 القبول نسبة/ الشراكة بنظام اإلعدادية المدرسة  

 شهر في  تنفذ  اجراءات
/  اذار 3/

ةفظالمحا أنحاء جميع من االختبار اجراء يمكن العلمية القدرة  اختبارات 
 يتم فردي اختيار                    الناجحين تحديد *

مدرسة لكل المتقدمين    

       بنظام اإلعدادية المدرسة لطالب به الموصى القبول ينفذ الشراكة بنظام الثانوية اإلعدادية مدارس في
                                                                                   .%}75 قبول {بنسبة الشراكة 

  العلمية القدرة امتحانات بتقديم يقوموا به الموصى القبول في النجاح يستطيعوا لم الذين للطالب وبالنسبة
ثانوية كل في الناجحين تحديد ويتم    .                                                                               

المحافظة مناطق جميع من لالختبار التقدم يمكن      .                                                                          
                                                             

 نظام -  المتعدد  التوقيت نظام -  الجزئي الدوام  نظام ل  يتجه  لمن 
ةالمراسل      

/  شباط شهر في  تنفذ  جراءاتإ 2/
 القسم اختبارات: المتعدد  التوقيت نظام
}موضوع,  مقابالت{ األول

/ شهر في  تنفذ  إجراءات 3/

 العلمية القدرة اختبارات: الجزئي الدوام نظام
}تعليمية مواد خمس{

 القسم اختبارات :المتعدد  التوقيت نظام
يةالعلم القدرة اختبارات{ /أ/الثاني ،

                                                                        {مقابالت 
مقابالت : المراسلة نظام
 المحافظة مناطق جميع من المراسلة ونظام المتعدد التوقيت ونظام الجزئي الدوام نظام في لالختبارات التقدم يمكن
علمية} مواد {لخمس العلمية ةدرالق اراختب تنفيذ يتم الجزئي الدوام نظام خيار في
    عن عبارة األول القسم الثاني/أ/, اختبار القسم واختبار األول القسم اختبار يوجد المتعدد التوقيت نظام خيار في

وموضوع مقابالت     .
الطالب نقل يمكن العلمية. وأيضا القدرة اختبار محتويات من مدرسة كل في الناجحين تحديد يتم . 

3 شهر منتصف في الثاني/ب/ يجرى القسم رواختبا اختبارات أما اإلعدادية،  المدرسة من المتخرجين للطالب
شهر في تجرى الثالث القسم    8 .



                

    شهر في  تنفذ  إجراءات
شباط/     2/

15 قبول يتم  كلل أسماء ثالثة بمعدل مدارس خمسة على {توزع المتقدمين من اسم
مدرسة}
الشامل} التعليم {قسم للمحافظة التابعة كوهوكو كوبي ثانوية
الوحدات} نظام {تتضمن للمحافظة التابعة اشيا ثانوية
الشامل} التعليم {قسم للمحافظة التابعة ايتاميكيتا ثانوية
الشامل} التعليم {قسم مينامي كاكوغاوا ثانوية
مل}الشا معليالت {قسم للمحافظة التابعة كوديرا ثانوية
المحافظة مناطق جميع من لالختبار التقدم يمكن

اإلنكليزية} مقابالت اللغة – الرياضيات – اليابانية {اللغة الكفاءة اختبارات .
اليوم نفس في الخاصة الخيارات تنفذبه: الموصى القبول .

 كافية،  لمدة اليابان في واجدالت دمع لحا في التعليم النظرعن وبغض الكامل الدوام نظام ذات الثانوية المدارس في
 التخطيط و األجانب الطالب هم فالمستهدف يكفي بما االتصال ومهارات اليابانية اللغة إجادة الطالب يستطيع لكي

 األولى االمتحانات في النجاح عدم حال ففي الخمسة المحافظة مدارس في الطالب هؤالء واختيار اختبار لطريقة 
اذار/  شهر في  تجرى التي العلمية القدرة تباراتالخ دملتقا للمتقدم يمكن  3  /.

الثانوية المدارس قسم هيوغو تعليم بلجنة االتصال يرجى بالمدرسة االلتحاق طلبات بتقديم يتعلق ما .
11 شهر منتصف في تصدر المدرسي القبول إرشادات فإن بالتفصيل االختيار طريقة ولمعرفة       يرجى تقريبا

تأكدوال عطالاال   .

فيها؟ الدراسة تود التي المدرسة عن للبحث الطرق هي ما
6 شهر من المدرسة في مفتوح يوم تقيم المدارس من الكثير شهر الى 12     هذه من يستفيدوا ان للطالب فيمكن

صلحصا في ويشتركوا المدارس هذه لدى مميزة تعليمية أنشطة عن معلومات على يحصلوا بحيث الفرص            
للتجربة المجهزة .

 يجد كذلك االنترنت بواسطة عنها يبحثوا ان للطالب فيمكن بها،  خاصة مواقع لديها المدارس معظم ان كما
هيوغو بمحافظة التعليم مركز بصفحة الخاص الموقع في المعلومات كافة الطالب

（http：www.hyogo-c.ed.jp/~koko-bo/inspire/index.html）

مسبقا واالستعالم تفسارالسل :
هيوغو بمحافظة التعليم لجنة إدارة مكتب في الثانوي التعليم قسم   

1_1_5، 670_8567 بريدي رقم كوبه،  مدينة تشوأو، حي شيموياماتي،  شارع
:(رئيسي) تليفون قمر 7（7711_341 _078）

أسئلة واجوبة 

ملف خاص للطالب األجانب 


