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عىل  سيساعدك  الذايت)  التمويل  ذلك  يف  (بام  قوية  متويل  خطة  وإعداد  اليابان  يف  الدراسة  وأثناء  قبل  دفعها  عليك  التي  النفقات  حساب  إن 
ا. إن القيام هبذا احلساب قبل جميئك إىل اليابان سيؤكد إذا ما كانت خطتك للدراسة يف اليابان ممكنة أم ال. االستمتاع بحياة أكثر استقرارً

املبلغ اإلرشادي 
(جامعة وطنية ملدة أربع سنوات)

احسب املبلغ الذي 
ستحتاجه

التكاليف املطلوبة 
قبل تقديم الطلب

رسوم االمتحان
TOEFL® ، JLPT ، EJU، وما شابه.

٢٨٠٨٠ ين ياباين
بافرتاض أنك ستجري امتحان القبول 

يف اجلامعات اليابانية للطالب األجانب 
(EJU) (مادتني أو أكثر) مرتني يف 

اليابان
ين ياباين

بافرتاض أنك ستؤدي االمتحان مرة ١٧٠٠٠ ين ياباينرسوم امتحان دخول الكلية املطلوبة
ين ياباينواحدة للجامعة الوطنية

رسوم الفحص البدين (ختتلف حسب 
ا للدولة٦٠٠٠ ين ياباينالكلية) ين ياباينختتلف وفقً

تكاليف إرسال الطلبات عرب الربيد (ختتلف 
ا للدولة٢٠٠٠ ين ياباينحسب الكلية) ين ياباينختتلف وفقً

التكاليف املطلوبة 
ألداء امتحانات 

الدخول

ختتلف باختالف البلد واجلدول الزمني ١٠٠٠٠٠ ين يابايننفقات السفر والسكن
ين ياباينلإلقامة

ا للدولة١٢٠٠٠ ين ياباينرسوم طلب جواز السفر ين ياباينختتلف وفقً

ا للدولة٥٠٠٠ ين ياباينرسوم التأشرية ين ياباينختتلف وفقً

التكاليف املطلوبة 
بعد القبول يف الكلية

ا للدولة٧٠٠٠٠ ين ياباينتكاليف السفر ين ياباينختتلف وفقً
نفقات اإلقامة (تكلفة الفندق حتى العثور 

ا جلدول اإلقامة٣٠٠٠٠ ين ياباينعىل مكان للعيش فيه) ين ياباينختتلف تبعً

ين يابايناجلامعات الوطنية٢٨٢٠٠٠ ين ياباينرسوم الدخول
ين يابايناجلامعات الوطنية٥٣٥٨٠٠ ين ياباينالرسوم الدراسية للسنة األوىل، إلخ.

٤٨٠٠٠ ين يابايننفقات التنقل

املبالغ لسنة واحدة، حمسوبة عىل أساس 
استطالع مؤسسة اليابان للخدمات 

الطالبية (JASSO) ٢٠١٥ ألسلوب 
حياة الطالب األجانب الدارسني عىل 

نفقتهم اخلاصة

ين ياباين
ين ياباين٣٠٠٠٠٠ ين يابايننفقات الطعام
ين ياباين٣٧٢٠٠٠ ين ياباينتكاليف السكن

ين ياباين٨٤٠٠٠ ين يابايناملرافق (الكهرباء والغاز واملياه)
ين ياباين٢٤٠٠٠ ين يابايننفقات التأمني/النفقات الطبية

ين ياباين٧٢٠٠٠ ين يابايننفقات اهلوايات/الرتفيه
ين ياباين٨٤٠٠٠ ين ياباينالنفقات املتنوعة
ين ياباين٢٠٧١٨٨٠ ين يابايناإلمجايل

بعد حساب اإلمجايل، حتقق مما إذا كنت ستتمكن من تغطية هذا املبلغ من خالل املدخرات أو املنح الدراسية أو العمل بدوام جزئي، وما إىل ذلك.

حساب تكاليف الدراسة يف اليابان
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