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https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ (نَسب املُصنَّف ٤٫٠ دويل) تم نرش مجيع الصور باملوافقة بموجب رخصة املشاع اإلبداعي

أي نوع من األماكن يف اليابان؟ اليابان بلد مليئة باجلاذبية تساعدك عىل االقرتاب من حتقيق 
أحالمك بشكل أكيد. 

(https://www.mofa.go.jp/mofaj/kids/ranking/index.html) املراجع:  • وزارة اخلارجية لألطفال، تصنيف املعارف العاملية املتنوعة
• مؤرش السالم العاملي ٢٠١٩

(https://whc.unesco.org/en/list/) قائمة اليونسكو للرتاث العاملي •
(JASSO) ملخص نتيجة االستطالع السنوي للطالب الدوليني يف اليابان ٢٠١٨ •

اليابانيون احلاصلون عىل 
جائزة نوبل

املسامهات املالية يف األمم 
املتحدة

الدخل القومي اإلمجايلالطالب األجانب الذين يدرسون يف اليابان

اجلامعات اليابانية ضمن 
أفضل ١٠٠٠ جامعة يف تصنيف 
مواقع الرتاث العاملي الثقايف عدد الروبوتات الصناعية العاملةاجلامعات العاملي QS لعام ٢٠٢٠

والطبيعي

عدد السيارات املصدرةمتوسط العمر املتوقعمؤرش السالم العاملي

سويش

©Yahikomura حلقة مصارعة السومو يف معبد ياهيكو

©Mitsunori Egawa حمطة طوكيو

©Fujiyoshida City (معبد تشوريتو) حديقة أراكوراياما سنغن

ملاذا أدرس يف اليابان؟

طقوس الشاي (سادو)
يف اليابان تتعايش الثقافات 

التقليدية مثل السادو والكابوكي 
والبودو مع ثقافة البوب كاملانغا 

واألنيمي.

ثالثة منازل ذات سقوف مائلة مصنوعة من القش. (شرياكاواغو) 
 ©Koichi_Hayakawa

اليابان مليئة باجلبال وحماطة 
بالبحار، وهلذا يمكنك 

االستمتاع بتغريات املناظر 
الطبيعية فيها خالل الشتاء 

والربيع والصيف واخلريف.

قامت اليونسكو بتصنيف 
ثقافة الطعام التقليدية اليابانية 
(واشوكو) كجزء من الرتاث 

الثقايف غري املادي، وهي تتألف 
من مكونات صحية غنية 

باأللوان يتم اختيارها حسب 
املوسم، كام أهنا تتلقى الكثري 

من االهتامم يف مجيع أنحاء 
العامل. 

طبق رامن قطار الشنكانسن الرسيع

اليابان بلد غني اقتصادياً 
ومعدالت اجلريمة فيها تعد من 
األدنى يف العامل. يمكن للطالب 

الدوليني الرتكيز عىل دراستهم 
فيها براحة بال. 
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خطوة
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خطوة
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مجع املعلومات

اختيار املؤسسة التعليمية

اخلضوع لالمتحان

التقديم

اخلضوع المتحان القبول

إجراءات القبول

حتضريات السفر

٧ خطوات للدراسة يف اليابان

اهلدف

االلتحاق باجلامعة أو بكلية تدريب مهني كطالب منتظم

  التحقق من املهارات اللغوية املطلوبة والتكاليف

< <قبل ١٢ شهراً
  طلب احلصول عىل معلومات املؤسسة التعليمية واستامرات التقديم

  التحقق من متطلبات القبول واالمتحانات

<قبل ٦~٩ أشهر>
  إرسال الوثائق املطلوبة إىل املدرسة

  دفع رسوم االمتحان

  اخلضوع لالمتحان املطلوب
IB ،SAT ،IELTS ،TOEFL ،EJU ،JLPT...إلخ

  إجراء مقابلة واخلضوع المتحان القبول بعد اجتياز عملية فرز الوثائق

  احلصول عىل ترصيح القبول
  دفع رسوم الدراسة

  تقديم طلب احلصول عىل التأشرية
  رشاء تذكرة الطريان والتأمني

(EJU) امتحان القبول يف اجلامعات اليابانية للطالب الدوليني
مرتان يف السنة

(حزيران/يونيو وترشين الثاين/نوفمرب)

• املوعد

ر االمتحان يف ١٤ بلداً ومنطقة حول العامل!  جيُ
• املكان امتحان لتحديد ما إذا كان الطالب يتمتعون بمهارات اللغة اليابانية والقدرات األكاديمية األساسية الالزمة 

.للدراسة يف اجلامعات اليابانية ومؤسسات التعليم العايل األخر

★   أكثر من ٥٠% من اجلامعات اليابانية (٩٠% من اجلامعات الوطنية) تأخذ نتائج امتحان EJU بعني االعتبار 
عند فرز املتقدمني

★  تظل نتيجة االمتحان صاحلة ملدة عامني
★  مكن للمتقدمني الذين حيققون نتائج ممتازة يف امتحان EJU احلصول عىل وعد بمنحة مونبوكاغاكوشو الرشفية 

للطالب الدوليني ذوي التمويل اخلاص (ص.٧)
★  يمكن اخلضوع لالمتحان عدة مرات

EJU
https://www.jasso.go.jp/

ryugaku/study_j/eju/
index.html

EJU حول امتحان

البداية

عليك القيام ببعض التحضريات قبل قدومك إىل اليابان للدراسة!
لنقم بإلقاء نظرة عىل نظام التعليم واالمتحانات يف اليابان فنضع خطط.

التعليم العايل يف اليابان

مالحظة:  ختتلف سنوات الدراسة يف كل مؤسسة تعليمية حسب الكلية والدورة. 
يتم ذكر الشهادة بني قوسني [    ].
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املدرسة االبتدائية

املدرسة اإلعدادية

املدرسة الثانوية

كلية تقنية
[شهادة دبلوم جامعي]

كلية صغرى
[شهادة دبلوم جامعي]

دورة متقدمة
[شهادة إجازة]

معهد تعليم لغة يابانية / 
دورة حتضري جامعي

كلية تدريب 
مهني

[دبلوم أو دبلوم متقدم]

دراسات عليا (دكتوراه)
باللغة اليابانية أو اإلنجليزية 

[شهادة دكتوراه]

دراسات عليا (ماجستري)
باللغة اليابانية أو اإلنجليزية 

[شهادة ماجستري]

جامعة (دراسة جامعية)
باللغة اليابانية أو اإلنجليزية 

[شهادة إجازة]
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•  يبدأ التعليم العايل يف اليابان بعد إمتام ست سنوات يف املدرسة االبتدائية وثالث سنوات يف املدرسة اإلعدادية وثالث سنوات يف املدرسة الثانوية (إمجايل 
١٢ سنة).

• عىل الطالب الدوليني الراغبني يف االلتحاق بمؤسسات التعليم العايل اليابانية إمتام ١٢ سنة من التعليم الرسمي.
• جيب عىل من مل يتموا ١٢ سنة من التعليم الرسمي القيام أوالً بإكامل دورة حتضري جامعي ملدة سنة أو سنتني قبل االلتحاق بمؤسسات التعليم العايل.

نظام التعليم

البحث والدراسة

أريد أن أدرس حتى أمتكن 
! من العمل قريباً

أريد دراسة جمال اهتاممي 
من املستو األسايس وحتى 

املستو العميل.

لقد درست باللغة اإلنجليزية 
حتى هناية املرحلة الثانوية، 

ولذلك أريد أن أدرس باللغة 
! اإلنجليزية يف اجلامعة أيضاً

★  أريد االلتحاق باجلامعة بعد 
دراسة اللغة اليابانية!

★  لقد درست ملدة ١١ سنة يف 
بلدي. أريد الدراسة يف دورة 

التحضري اجلامعي ملدة سنة قبل 
االلتحاق باجلامعة.

أريد أن أبدأ بدراسة 
النظريات املتقدمة 

واملهارات العملية يف 
أقرب وقت ممكن!

البحث عن املؤسسات التعليمية
https://www.studyinjapan.go.jp/en/planning/search-school/

١٢

أريد أن أتعلم مهارات 
مرتبطة بالعمل مبارشة!

ب

املهارات العملية واخلربة

الدراسة
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تقديم طلب للحصول عىل املنح الدراسية التي توفرها احلكومة اليابانية

لالستفسارات 
وتقديم الطلبات:

سفارة أو قنصلية اليابان يف بلدك أو 
املؤسسة التعليمية التي تدرس فيها حالياً 

لالستفسارات وتقديم الطلبات

املؤسسة التعليمية التي تنوي 
االلتحاق هبا / املنظمة ذات الصلة

* ختتلف املبالغ حسب املستو   ** املبلغ اخلاص بطالب مدارس اللغة اليابانية

املؤسسة التعليمية التي تريد 
االلتحاق هبا يف اليابان

املؤسسة التعليمية التي تدرس 
فيها حالياً

•  يتم التقديم بعد االلتحاق باملؤسسة التعليمية يف اليابان.
•  هناك العديد من الرشوط املتعلقة بالبلد واملؤسسة التعليمية وجمال الدراسة.

•  متوفرة لبضعة مئات من الطالب كل سنة. يمكنك البحث من املوقع املبني أدناه.

(MEXT) منحة مونبوكاغاكوشو الرشفية للطالب منح احلكومة اليابانية
الدوليني ذوي التمويل اخلاص

برنامج دعم التبادل الطاليب (منحة 
للدراسة القصرية األمد يف اليابان)

٨٠٠٠٠ ين٤٨٠٠٠ ين أو ٣٠٠٠٠ ين**من ١١٧٠٠٠ ين*املبلغ الشهري

اإلعفاء من رسوم الدراسة

تذكرة طريان جمانية

تعليم حتضريي جماين

أثناء املشاركة يف الربنامجسنة واحدة أو ستة أشهرطوال مدة الدراسة يف اليابانمدة الدفع

الطالب الذين يمكنهم 
التقديم

طالب الدراسات العليا والطالب اجلامعيون 
وطالب الكليات التقنية وطالب كليات 

التدريب املهني وطالب الدراسات اليابانية 
وطالب برامج إعداد املعلمني

طالب الدراسات العليا والطالب اجلامعيون 
وطالب الكليات التقنية وطالب كليات 

التدريب املهني وطالب مدارس اللغة 
اليابانية

طالب الدراسات العليا والطالب اجلامعيون 
وطالب الكليات التقنية وطالب كليات 

التدريب املهني الذين سيدرسون يف اليابان 
ملدة سنة واحدة أو أقل

عىل أساس النتائج املدرسية

عىل أساس دخل األرسة

فرز الوثائقفرز الوثائقفرز الوثائق وامتحان كتايب ومقابلةعملية الفرز

حوايل ٥٠٠٠ طالبحوايل ٧٠٠٠ طالبغري منشورالعدد املتوفر

تقديم طلب للحصول عىل منحة دراسية من حكومة حملية 
أو منظمة خاصة

الطريقة ٣:الطريقة ٢:

املنح الدراسية واملساعدات املالية

X يف جامعة

لـ...

اإلعفاء من رسوم الدراسة
(٥٠% أو ١٠٠%)

الطالب الذين حيققون نتائج 
مدرسية ممتازة ويواجهون صعوبة 

يف دفع الرسوم ألسباب مالية

Y يف جامعة

لـ...

منحة تبلغ ٨٢٠٠٠ ين يف 
الشهر

(ملدة ٤ سنوات)

الطالب الذين حيققون نتائج ممتازة 
يف امتحان القبول

العمل بدوام جزئي أثناء الدراسة

١٣٠٠٠٠٠ ين٥٠٠٠٠٠ ين

• رسوم الدراسة التقريبية لسنة واحدة

احذروا من وكالء الطالب الدوليني 
الذين يؤكدون بأنه يمكن 

«كسب الكثري من املال أثناء الدراسة يف اليابان»!

• دليل مصاريف املعيشة
تكون نفقات املعيشة أعىل يف املدن الكبرية.    مثال: ١٠٠٠٠٠ ين يف طوكيو

املرجع:  • وزارة الرتبية والتعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا، استطالع رسوم ومدفوعات الطالب يف اجلامعات اخلاصة 
وسواها لعام ٢٠١٨

(https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinkou/07021403/1412031_00001.htm)

مالحظة:  باستثناء كليات الطب وطب األسنان والصيدلة. 
جيب دفع رسوم إضافية كرسوم الدخول وسواها 

بشكل منفصل يف السنة األوىل.

املرجع:  موقع بوابة اإلحصاءات الرسمية يف اليابان، استبيان أسعار التجزئة (أحياء طوكيو اخلاصة، كانون 
الثاين/يناير ٢٠٢٠)

نفقات سكن الطالب من مركز طوكيو لتعليم اللغة اليابانية
نفقات الشقة اخلاصة هي لشقة مساحتها ٢٠ م٢

املرجع:  استبيان نمط حياة الطالب 
الدوليني ذوي التمويل اخلاص 

(JASSO) لعام ٢٠١٧

يمكن حلاميل إقامة «طالب» الذين 
يقدمون للحصول عىل «ترصيح للقيام 

بأنشطة غري تلك املسموحة يف اإلقامة» أن 
يعملوا بدوام جزئي ملا يصل إىل ٢٨ ساعة 

يف األسبوع.

شقة خاصة
٥٣٣٠٠ ين

سكن الطالب
٢٨٠٠٠ ين

أرز (٥ كغ)
٢٣٦٤ ين

سيارة أجرة (٤ كم)
١٤٦٠ ين

تذكرة سينام
١٥٠٠ ين

فنجان قهوة يف املقهى
٥٠٠ ين

لنقم بحساب نفقات الدراسة يف اليابان. 
كم تبلغ مصاريفك؟ هل ستحصل عىل منحة دراسية؟

! من الرضوري وضع خطة مالية فيها فائض كافٍ

رسوم الدراسة

مصاريف املعيشة

الطعام
٢٧٠٠٠ ين

٨٩٠٠٠ ين
يف الشهر

املواصالت
٥٠٠٠ ين

اهلوايات والرتفيه
٦٠٠٠ ين

التأمني الصحي 
واملصاريف الطبية

٣٠٠٠ ين

الفواتري (الكهرباء / 
الغاز / املاء)
٧٠٠٠ ين

نفقات الدراسة واملعيشة 

تقديم طلب للحصول عىل منحة دراسية من املؤسسة التعليمية أو 
االستفادة من نظام إعفاء / ختفيض رسوم الدراسة

منح احلكومات املحلية واملنظامت اخلاصة
https://www.studyinjapan.go.jp/en/

planning/by-style/pamphlet/

املنح الدراسية
https://www.

studyinjapan.go.jp/
en/planning/

about-scholarship/

اإلجيار
٣٤٠٠٠ ين

لالستفسارات وتقديم الطلبات

املؤسسة التعليمية التي تنوي االلتحاق هبا

النفقات

مصاريف متفرقةمصاريف متفرقة
٧٠٠٠٧٠٠٠ ين ين

مصاريف متفرقة
٧٠٠٠ ين

كوال (٥٠٠ مل)
٩٥ ين

رامن
٥٧٠ ين

تفاح (١ كغ)
٥٦٠ ين

يمكنك أن تكسب ٣٠٠٠٠٠ 
ين شهرياً كطالب دويل.

يمكن للطالب الذين يعملون بدوام جزئي أن يكسبوا 
حوايل ٥٩٠٠٠ ين يف الشهر.

متوسط األجر يبلغ ٩٠٠ ين يف الساعة.يمكنك أن تكسب ٣٠٠٠ ين يف الساعة.

الطريقة ١:

حد أقصىحد أدنى

٦٧



أريد إحضار تكنولوجيا 
اهلندسة املدنية اليابانية إىل رواندا! 

لقد متكنت من الرتكيز 
عىل دراستي بفضل املنحة 

الدراسية! 
Rumanzi Hypolite

كلية مايزورو الصناعية للتكنولوجيا

Ioannis Gkolfinopoulos
معهد طوكيو للتكنولوجيا، برنامج املاجستري يف كلية 

الدراسات العليا للهندسة املدنية

مقابالت

أسئلة وأجوبة

إىل  نفتقر  فإننا  التحتية  البنية  حتسني  أردنا  لو  حتى  أنه  يف  مشكلة  بلدي  تواجه 
تشتهر  التي  اليابان  يف  للدراسة  أتيت  ولذلك  املهرة.  واملهندسني  املعامريني 
بلدي  إىل  تعلمتها  التي  باملهارات  ألعود  واهلندسة  التعليم  يف  العايل  بمستواها 
وأساهم يف تنميتها. لقد كنت قلقاً بشأن العيش يف اليابان وقد واجهتني بعض 
 . جداً هلم  ممتن  وأنا  يل،  املساعدة  يقدمون  من  دائامً  هناك  كان  أنه  إال  املشاكل، 
ثم  باجلامعة  لاللتحاق  وأخطط  تقنية  كلية  يف  حالياً  املدنية  اهلندسة  أدرس  إنني 
االلتحاق بربنامج املاجستري إن أمكن. إن حلمي هو تأسيس رشكة إنشاءات يف 

بلدي وتعليم اجليل الشاب الثقافة واملهارات التي تعلمتها يف اليابان.    

 (MEXT) اليابانية  احلكومة  من  منحة  عىل  للحصول  بطلب  تقدمت  لقد 
لقناعتي بأن التحرر من اهلموم املادية أثناء وجودي يف اليابان هو مفتاح الرتكيز 
عىل بحثي. إن مقدار الدعم والتوجيه الذي يتلقاه الطالب يف اجلامعات اليابانية 
يف  الشديد  املواصالت  ازدحام  فإن   أخر ناحية  ومن   . حقاً لإلعجاب  مثري 
التقاليد  فيه  تتعايش  فريد  بلد  اليابان  إن   ! جداً مفاجئ  أمر  هو  الذروة  ساعات 
الصدمات  من  الكثري  يواجهون  قد  الغربيني  بأن  أعتقد  سوية.  والتكنولوجيا 
الثقافية عند املجيء إىل اليابان، ولذلك فإن التعرف عىل اللغة والثقافة هو أمر 
مهم للغاية. تضمن منحة احلكومة اليابانية (MEXT) حياة مرحية للطالب، فلمَ 

ال جتربوهنا؟

تقوم املنظامت التالية بتقديم الدعم للتبادل الدويل بني املدارس الثانوية.
AFS Intercultural Programs  •

https://afs.org :موقع الويب
مالحظة:  ستخدم وظيفة "Find AFS in your Country" لالستعالم من املكتب املحيل يف بلدك.

YOUTH FOR UNDERSTANDING  •
http://yfu.or.jp :موقع الويب

أخربوين من فضلكم عن برنامج التبادل الدويل بني املدارس 
الثانوية وعن املنح الدراسية.

يعود للمؤسسة التعليمية املعنية قرار ما إذا كان حيق لك اخلضوع المتحان 
قبول الطالب الدوليني. جيب عىل خرجيي املدارس الثانوية اليابانية وعىل 

من حيملون جنسيات أخر إىل جانب اجلنسية اليابانية االستفسار من 
املؤسسة التعليمية عن امتحان القبول قبل التقديم. 

ج

يمكنك االطالع عىل تفاصيل عملية التقديم وامتحان القبول عىل 
موقع املؤسسة التعليمية عىل اإلنرتنت أو يف إرشادات القبول. بعد أن 

ختتار املؤسسة التعليمية التي تريد االلتحاق هبا، قم باالطالع عىل موقع 
اإلنرتنت أو إرشادات القبول اخلاصة هبا.

ج

عليك التحقق من متطلبات القبول وكتابة مقرتح بحثي والتأكد من الوثائق 
الواجبة تقديمها. بشكل عام يتوجب عليك البحث عن أستاذ مرشف بنفسك. 

هناك بعض املؤسسات التعليمية التي تطلب منك احلصول عىل قبول غري رسمي 
من األستاذ املرشف قبل تقديم طلب االلتحاق، ولذلك حتقق من هذا األمر 

بسؤال املؤسسة التي اخرتهتا يف أقرب وقت ممكن.  

ج

ج

تعلم اللغة اليابانية وثقافة الرشكات لتصبح 
موظفاً ال غنى عنه!

Austin

املرجع:  «وضع توظيف الطالب الدوليني يف الرشكات اليابانية لعام ٢٠١٨» 
(وكالة خدمات اهلجرة اليابانية)

مضمون العملاملرتبة
الرتمجة والرتمجة الفورية١

املبيعات٢

األعامل الدولية٣

تطوير التكنولوجيا٤
(معاجلة البيانات)

التجارة الدولية٥

التصميم٦

تطوير التكنولوجيا٧
(غري معاجلة البيانات)

العالقات العامة واإلعالن٨

التعليم٩

املحاسبة١٠

تتزايد أعداد الرشكات التي تبحث عن أفضل وأذكى األشخاص بغض النظر عن جنسيتهم، كام أن 
هناك تزايداً يف توظيف الطالب الدوليني. تعالوا للعمل يف اليابان يف املستقبل!

مقابالت

٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٨
(السنة)

٥٠٠٠

١٠٠٠٠

١٥٠٠٠

٢٠٠٠٠

٢٥٠٠٠

٣٠٠٠٠

(عدد 
األشخاص)

٠

البحث عن عمل

العمل يف اليابان

العلوم  لدراسة  طوكيو  بجامعة  والتحقت   ٢٠١٢ عام  يف  اليابان  إىل  أتيت 
مستقل. كمربمج  اليوم  وأعمل  حتضريية،  دورة  إمتام  بعد  السياسية 
توفر  اليابانية  اجلامعات  أن  إال  ختتاره،  الذي  االختصاص  عىل  يعتمد  األمر  أن  من  الرغم  عىل 
الدراسية  غري  األنشطة  من  متنوعة  جمموعة  يف  أيضاً  املشاركة  ويمكنك  احلرية،  من  الكثري 
كالتدريب الداخيل يف الرشكات. كام أن اليابان تتمتع بنظام توظيف اخلرجيني اجلدد مما جيعلها 
أسهل بلد من بني الدول املتقدمة لقيام املرء ببناء مهنته األوىل. للنجاح يف اليابان عليك بدالً من 
أن تصبح يابانياً بأن تستفيد إىل أقىص حد من نقاط قوتك الفريدة كشخص أجنبي. ومن األكيد 
بأن املهارات اللغوية املكتسبة من خالل الدراسة والعمل يف اليابان باإلضافة إىل فهم ثقافة البلد 
الفريدة ستشكل نقاط قوة ال تعوض. إذا أردتم أن تصبحوا موظفني مرغوبني يف هذا العامل ذي 

العوملة املتقدمة، فإنني أوصيكم بالدراسة والعمل يف اليابان. 

إن البحث عن عمل يف اليابان يتم بشكل فريد من نوعه، 
ولذلك فإن عىل الطالب الدوليني الراغبني يف البحث عن 

وظيفة البدء باالستعدادات يف وقت مبكر. يمكنكم مجع 
املعلومات من املواقع املبينة أدناه.  

املهن العرش األوىل للطالب الدوليني عدد األشخاص الذين انتقلوا من إقامة «طالب» 
إىل إحد إقامات العمل

من الدراسة إىل العمل يف اليابان

لقد سبق يل الدراسة يف مدرسة يابانية. هل يمكنني 
التقديم عىل امتحان قبول الطالب الدوليني؟

س

كيف يمكنني البحث والتأكد من فرتة 
التقديم والوثائق الالزمة وامتحان القبول؟

س

أخربوين من فضلكم عن إجراءات 
االلتحاق بكليات الدراسات العليا.

س

س

غري ذلكالعمل

دليل البحث عن عمل للطالب 
(JASSO) الدوليني

https://www.jasso.
go.jp/en/study_j/job/

guide.html

(JETRO) بوابة املهنيني
https://www.jetro.
go.jp/en/hrportal/

٢٥٩٤٢

٨٥٨٦

٨٩



نأمل بأن تكون الدراسة يف اليابان جتربة مثمرة للجميع.

•  توفري املنحة الدراسية
•  إجراء امتحان القبول يف اجلامعات اليابانية 

(EJU) (للطالب الدوليني)
•  مجع وتوفري املعلومات حول الدراسة يف اخلارج

•  تعليم اللغة اليابانية
•  الدعم السكني

 Independent Administrative Institution, Japan
Student Services Organization (JASSO)
 Information Services Division, Student

Exchange Department
 2-2-1 Aomi, Koto-ku, Tokyo 135-8630

infoja@jasso.go.jp : E-mail
اهلاتف: 3-5520-6111 (81+) 

https://www.studyinjapan.go.jp/ja/ : موقع الويب

فرصة نادرة للقاء مسؤويل املدارس 
والتحدث معهم.

[التحرير والنرش]

يمكنكم زيارتنا يف مكاتب JASSO الدولية اخلمسة أو االتصال 
بنا عرب اهلاتف أو الربيد اإللكرتوين. توجد لدينا أيضاً العديد من 

املواد املرجعية حول الدراسة يف اليابان. 

اهلاتف : 2-661-7057 (66+)  
info@jeic-bangkok.org : E-mail

https://www.jeic-bangkok.org/ : موقع الويب
https://www.facebook.com/JASSO. : Facebook

Thailand

[البلدان واملناطق املضيفة]
ماي،  (تشيانغ  تايالند  كونغ)،  (هونغ  الصني  كاوهسيونغ)،  (تايبيه،  تايوان 
جاكرتا)،  (سورابايا،  إندونيسيا  بوسان)،  (سيؤول،  اجلنوبية  كوريا  بانكوك)، 
(بينانغ،  ماليزيا  هانوي)،  منه،  تيش  (هو  فيتنام  شنغهاي)،  (بكني،  الصني 

كواالملبور)

تايالند

إندونيسيا

فيتنام

ماليزيا

ابحث حسب االختصاص ولغة التدريس واملكان وسو ذلك للعثور عىل املؤسسة 
التعليمية التي تناسبك!

مالحظة: اخلطة احلالية يف نيسان/أبريل ٢٠٢٠

موقع الدراسة يف اليابان
https://www.

studyinjapan.go.jp/en/

معلومات
معرض الدراسة يف اليابان

موقع الدراسة يف اليابان

معرض الدراسة يف اليابان
https://www.studyinjapan.

go.jp/en/other/event/

مكاتب JASSO الدولية

كوريا اجلنوبية

اهلاتف: 2-765-0141 (82+) 
jasso@jasso.or.kr : E-mail

http://www.jasso.or.kr/ :موقع الويب
https://www.facebook.com/JASSO. : Facebook

Korea

اهلاتف : 21-252-1912 (62+) 
info@jasso.or.id : E-mail

http://www.jasso.or.id/ : موقع الويب
https://www.facebook.com/jASSO. : Facebook

indonesia

اهلاتف : 24-3710-0226 (84+) 
info@jasso.org.vn : E-mail

http://www.jasso.org.vn/ : موقع الويب
https://www.facebook.com/jASSO. : Facebook

Vietnam

اهلاتف: 3-2287-0812 (60+) 
enquiry@studyinjapan.org.my : E-mail

http://www.studyinjapan.org.my :موقع الويب
https://www.facebook.com/jASSO. : Facebook

Malaysia

 #702 Garden Tower, 84 Yulgok-ro, 
Jongno-gu, Seoul 03131 REPUBLIC 
OF KOREA

 1016/3, 10F Serm-mit Tower, 159 Asok-
Montri Rd., Bangkok 10110 THAILAND 

Jakarta Summitmas Tower II, 2nd 
Floor Jalan Jenderal Sudirman Kav. 
 61-62, Jakarta 12190 INDONESIA

4th Floor, CornerStone Building, 16 
Phan Chu Trinh, Hoan Kiem, Hanoi, 
VIETNAM

A-7-5, Northpoint Offices, Mid Valley 
City, No.1, Medan Syed Putra Utara, 
59200 Kuala Lumpur, MALAYSIA

توفر منظمة خدمات الطالب 
اليابانية (JASSO) برامج الدعم 

التالية للطالب الدوليني

١٠١١


