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الفصل ١

الفصل١
إذا كنت مهتامً بدراسة اللغة اليابانية فحسب

٩ يف اليابان، وستبدأ يف معهد للغة  ٨ عىل املخطط يف بلدك،   - ١ ستهتم بالعنارص 
 . ١٠ اليابانية يف  اخلطة

١
إذا كنت ترغب يف دخول اجلامعة أو كلية تدريب مهنية بعد دراسة اللغة 

اليابانية
٩ ويف اليابان، والبدء يف معهد  ٨ عىل املخطط يف بلدك،   - ١ سوف هتتم بالعنارص 

١٢ أثناء الدراسة يف معهد اللغة اليابانية،  ١١ و  ١٠ اهتم بالعنرصين  اللغة اليابانية يف 
٢٣ حيدد دخولك إىل اجلامعة أو كلية التدريب  . العنرص  ٢٢ وإكامل دراستك يف 

املهني.

اخلطة
٢

إذا كنت ترغب يف دخول جامعة أو كلية تدريب مهني يف اليابان مبارشة من 
بلدك

إذا كان لديك بالفعل قدرات لغة يابانية كافية أو ستلتحق بدورة تدريبية باللغة 
، واطلب مواد من اجلامعة أو كلية  ١١ ١٠ وابدأ يف   - ٢ اإلنجليزية، فتخط العنارص 

التدريب املهني. بعد اجتياز امتحان القبول واختاذ الرتتيبات املناسبة، حيدد العنرص 
٢٣ دخولك إىل اجلامعة أو كلية التدريب املهني.

اخلطة
٣

هل خططت دراساتك يف خطة اليابان حتى اآلن؟
بعد ذلك، لنلقِ نظرة عىل اجلدول الزمني العام التايل ونرى نوع التحضريات التي يتعني عليك إجراؤها.

من التخطيط إىل التسجيل - ما جيب القيام به

 ＝ يتم االعتناء به يف بلدك
 ＝ يتم االعتناء به يف اليابان

ا، فإنه  إن إعداد الرتتيبات اخلاصة بالدراسة يف اليابان بنفسك له العديد من املزايا. فباإلضافة إىل كونه اقتصاديً
ا مشغوالً أو غري  يساعدك عىل اكتساب القدرة عىل اختاذ القرارات بنفسك وحتسني مهاراتك اللغوية. إذا كنت شخصً

متأكد من قدراتك باللغة اليابانية، فإن استخدام وكيل لرتتيب الدراسة يف اليابان هو خيار متاح.

النقاط األساسية الختيار الوكيل
١) التكلفة

هل السعر معقول باملقارنة مع الوكالء اآلخرين؟ هل يضللك الوكيل بشأن احلصول عىل وظيفة بدوام جزئي يف 
اليابان لدفع مجيع رسوم الكلية ونفقات املعيشة؟ هل تم ذكر تفاصيل الرسوم وحمتو اخلدمة بوضوح يف العقد؟

٢) الدعم
هل يقدم لك الوكيل معلومات عن الكليات التي تتامشى مع أهدافك املتعلقة بالدراسة يف اليابان؟ هل يويص الوكيل 

بأن تدخل البالد باستخدام وثائق مزورة؟ هل جييب الوكيل بشكل صحيح عن األسئلة ويقدم إجابات صحيحة 
ئل عن اإلجراءات؟ هل يدفعك الوكيل لالستعجال يف تقديم الطلب؟ هل خيربك الوكيل عن النقاط اجليدة  إذا سُ

للدراسة يف اليابان وكذلك األشياء التي قد جتد صعوبات فيها؟

٣) السجل التارخيي
هل لد الوكيل سجل مثبت يتعلق بإرسال األشخاص إىل اليابان؟

اجلدول
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الدراسة

إكامل الدراسة يف 
معاهد اللغة اليابانية

إكامل الدراسة يف 
معاهد اللغة اليابانية

اهلدف!! اهلدف!! 
اجلامعات/كليات التدريب املهني

اهلدف!! 
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ّف عىل الدراسة يف اليابان تعر

الفصل١
اإلجراءاملدة الزمنيةالصفحات ذات الصلةاخلطوة
الصفحة ٣، ١ التخطيط ومجع املعلومات

الصفحات ٢٨-٣١
توضيح وترسيخ هدفك للدراسة يف اليابان. تأكيد القدرات اللغوية 

املطلوبة وتكاليف الدراسة يف اليابان.

طلب معلومات الكلية ووثائق التقديم من العديد من الكليات التي أكتوبر-ديسمربأبريل-يونيوالصفحات ١٨-٢١٩ طلب املواد من معاهد اللغة اليابانية
هتتم هبا. تأكيد متطلبات التقديم.

اختيار الكلية التي ترغب يف االلتحاق هبا بناء عىل معلومات الكلية بحلول فربايربحلول سبتمربالصفحات ١٨-٣١٩ اختيار كلية
وغريها من املعلومات.

إرسال طلب االلتحاق والوثائق األخر الالزمة إىل الكلية التي ترغب فرباير-أبريلسبتمرب-نوفمربالصفحات ١٨-٤١٩ التقدم بطلب
يف االلتحاق هبا.

٥ خطاب قبول االلتحاق

يوليو-سبتمربيناير-مارس

استالم خطاب قبول االلتحاق. إرسال األموال لدفع الرسوم الدراسية، 
وما إىل ذلك.

تلقي شهادة األهلية اخلاصة بك للحصول عىل حالة اإلقامة والتقدم الصفحات ٢٤-٦٢٧ إجراءات اهلجرة
بطلب للحصول عىل تأشرية.

إجياد مكان للعيش فيه.٧ اإلعداد للدراسة يف اليابان
ترتيب احلصول عىل تذكرة الطائرة والتأمني عىل السفر.٨ إجراء استعدادات السفر واملغادرة

٩ إجراءات التسجيل

١٠ االلتحاق وبدء الدراسة
االلتحاق بمعاهد اللغة اليابانية

أبريل (دورة ملدة سنة 
أو سنتني)

أكتوبر (دورة ملدة سنة 
ونصف)

طلب معلومات عن الكلية ووثائق تقديم الطلب من العديد من أبريل-مايوالصفحات ٨-١١١٧ طلب املواد من اجلامعة أو كلية التدريب املهني
الكليات التي هتتم هبا. وتأكيد متطلبات التقديم.

اختيار الكلية التي ترغب يف االلتحاق هبا بناء عىل معلومات الكلية بحلول يونيوالصفحات ٨-١٢١٧ اختيار كلية
وغريها من املعلومات.

١٣ التقدم بطلب إلجراء امتحان القبول يف اجلامعات 
اليابانية للطالب األجانب (EJU)؛ وإجراء اختبار إجادة 

 TOEIC® ، IELTS ، TOEFL®، (JLPT) اللغة اليابانية
(حسب املطلوب)

التقدم بطلب إلجراء امتحان القبول يف اجلامعات اليابانية للطالب بحلول يوليوالصفحات ٢٠-٢١
األجانب (EJU) وإجراء أي اختبارات رضورية.

إرسال طلب االلتحاق والوثائق األخر الالزمة إىل الكلية التي ترغب أغسطس-أكتوبرالصفحات ٨-١٤١٧ التقدم بطلب
يف االلتحاق هبا.

نوفمرب-فرباير١٥ إجراء اختبار الدخول
فحص وثائقك، وإجراء امتحان القبول يف اجلامعات اليابانية للطالب 

األجانب (EJU)، ثم إجراء امتحان الدخول للكلية التي ترغب يف 
االلتحاق هبا، إلخ.

١٦ خطاب قبول االلتحاق

يناير-مارس

استالم خطاب قبول االلتحاق. 
تلقي شهادة األهلية اخلاصة بك للحصول عىل حالة اإلقامة والتقدم الصفحات ٢٤-١٧٢٧ إجراءات اهلجرة

بطلب للحصول عىل تأشرية.
إرسال األموال لدفع الرسوم الدراسية، وما إىل ذلك. إجياد مكان ١٨ اإلعداد للدراسة يف اليابان

للعيش فيه.
١٩ التقدم بطلب لتغيري حالة اإلقامة
ترتيب احلصول عىل تذكرة الطائرة والتأمني عىل السفر.٢٠ إجراء استعدادات السفر واملغادرة

٢١ إجراءات التسجيل

٢٢ إكامل الدراسة يف معاهد اللغة اليابانية

االلتحاق باجلامعات/كليات التدريب املهني٢٣ االلتحاق
أبريل

مارس٢٤ التخرج

مالحظات:
١.  بعض الكليات تسمح بالتسجيل يف اخلريف (سبتمرب أو 

أكتوبر).
٢.  ختتلف اإلجراءات من طلب االلتحاق إىل التسجيل حسب 

الكلية. راجع بدقة دليل طلب االلتحاق بالكلية واحرص عىل 
عدم ارتكاب أي أخطاء إجرائية.

اجلدول


