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يف اليابان، بعض املنح فقط تغطي كل مصاريف الدراسة؛ وغالبية املنح تغطي فقط جزء من مصاريف املعيشة والرسوم الدراسية للطالب. تأكد من أن خطتك 
للدراسة يف اليابان ال تعتمد فقط عىل املنح.

أنواع املساعدة املالية املتاحة
١) املنح الدراسية

٢) أنظمة ختفيض/اإلعفاء من الرسوم الدراسية (إعفاء بنسبة ٣٠%، ٥٠% أو ١٠٠%، إلخ)
كيفية التقديم

( ١) قبل القدوم إىل اليابان: يمكن التقديم للحصول عىل مساعدة مالية قبل القدوم إىل اليابان (اخليارات قليلة جداً
٢) بعد القدوم إىل اليابان: يمكن التقديم للحصول عىل مساعدة مالية بعد القدوم إىل البلد والتسجيل يف مدرسة (اخليارات عديدة)

األهلية وعدد املنظامت املانحة للمساعدات املالية ذات الصلة
هناك العديد من املنح الدراسية لربامج الدراسة العليا واملرحلة اجلامعية األوىل املنتظمة.

التقديم بعد القدوم إىل التقديم قبل القدوم إىل الياباناألهلية
اليابان

حكومة حملية/خاصةاحلكومة اليابانيةحكومة حملية/خاصة
٢〇٢٢طالب الكليات التقنية١
طالب دورات ما بعد الثانوي يف كليات التدريب ٢

٥〇٢٠املتخصصة

و ٣  أصغر لكلية  التحضريي  اليابانية  اللغة  برنامج  طالب 
١〇٦جامعة

٣٨طالب معاهد اللغة اليابانية غري الثالثة املذكورين أعاله٤
٥٢٤٠طالب الكليات الصغر
٠٤الطالب املستمعون يف املرحلة اجلامعية األوىل٦
〇١١٥ (طالب الدراسات اليابانية)٧طالب املرحلة اجلامعية األوىل٧
〇٢٩ (طالب تدريب املعلمني)٤طالب أبحاث الدراسات العليا٨
〇١٤٣ (طالب برنامج القادة الشباب (YLP))١٥برنامج املاجستري٩
١٤〇١٣٧برنامج الدكتوراه١٠

JASSO ،املصدر: املنح الدراسية للطالب األجانب يف اليابان

متطلبات التقديم
تتضمن متطلبات التقديم ١) العمر، ٢) البلد أو املنطقة، ٣) املدرسة التي تم التسجيل فيها يف اليابان، ٤) جمال أو حقل التخصص، إلخ.

اختبارات التصفية
يتم إجراء عملية التصفية للحصول عىل املساعدة املالية باستخدام الوثائق املقدمة فقط، لكن بعض املنظامت تطلب مقابلة أو امتحان كتايب الختبار معلوماتك 

ومستواك التعليمي يف جمالك و/أو قدراتك اللغوية.
كيفية التقديم

الطالب  مكتب  من  الصلة  ذات  التفاصيل  من  التأكد  فيها. (يرجى  تسجل  التي  املدرسة  خالل  من  بالتقديم  تلزمك  املالية  املساعدات  من  العظمى  الغالبية 
األجانب يف جامعتك.)

املنح الدراسية
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ّف عىل أوضاع املعيشة تعر
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املنح الدراسية التي بإمكانك التقديم عليها قبل القدوم لليابان
لالستعالممرجعاملعاش الشهريالطالب املؤهلون/عدد املنظامت املقدمة للمنح الدراسيةالنوع

منحة احلكومة اليابانية١ 
(MEXT :Monbukagakusho)

(YLP) ٢١٢٣ دوالر أمريكي٢٤٢٠٠٠ ين ياباينطالب برنامج القادة الشباب

السفارة أو القنصلية اليابانية 
يف بلدك

املدرسة التي تدرس فيها حاليا 
يف بلدك٢

١٢٥٤ دوالر أمريكي١٤٣٠٠٠ ين ياباينطالب البحوث (الطلبة غري املقيدين)
١٢٦٣ دوالر أمريكي١٤٤٠٠٠ ين ياباينطالب البحوث (برنامج املاجستري)
١٢٧٢ دوالر أمريكي١٤٥٠٠٠ ين ياباينطالب البحوث (برنامج الدكتوراه)

١٢٥٤ دوالر أمريكي١٤٣٠٠٠ ين ياباينطالب تدريب املعلمني
طالب اجلامعات / طالب الكليات التقنية/طالب كليات التدريب 

١٢٠٦ دوالر أمريكي١١٧٠٠٠ ين يابايناملهني/طالب الدراسات اليابانية

برنامج منحة مونبوكاغاكوشو التكريمية 
للطالب األجانب ذوي التمويل اخلاص

الطالب األجانب الدارسني عىل حساهبم الذين حققوا درجة ممتازة يف امتحان القبول 
للجامعات اليابانية للطالب األجانب (EJU) والذين سيسجلون كطالب منتظمني يف اجلامعات 

(برنامج البكالوريوس)، و الكليات الصغر، وكليات التكنولوجيا (السنة الثالثة أو العليا) أو 
كليات التدريب املتخصصة (دورة ما بعد املرحلة الثانوية)

٤٢١٣JASSO دوالر أمريكي٤٨٠٠٠ ين ياباين

منح دراسية من احلكومات املحلية 
٦٠٠٠٠ ين ياباين إىل١٧ منظمةواملنظامت اخلاصة

٢٠٠٠٠٠ ين ياباين
٥٢٦ دوالر أمريكي إىل
١٧٥٤ دوالر أمريكي

احلكومات املحلية، املنظامت 
اخلاصة، إلخ.

املنح الدراسية، اإلعفاء من أو ختفيض 
املدرسة التي ستسجل فيها---الرسوم الدراسية املقدم من كل مدرسة.

١. الطالب الدارسون أو الباحثون يف جمال معني سيتلقون معاش شهري إضايف.
٢. يف بعض الدول، تعمل إحد الوكاالت احلكومية كنقطة اتصال. 

https://www.jasso.go.jp/en/study_j/scholarships/scholarship/shoureihi/yoyakuseido/index.html .٣

املنح الدراسية التي يمكن التقديم عليها قبل الوصول إىل اليابان (املنح الدراسية لطالب التبادل بموجب اتفاقية التبادل بني اجلامعات، إلخ)
لالستعالممرجعاملعاش الشهريالطالب املؤهلونالنوع
برنامج دعم التبادل الطاليب

(املنح الدراسية للدراسة لفرتة قصرية يف اليابان)
الطالب األجانب بموجب اتفاقية برنامج التبادل الطاليب بني اجلامعات، إلخ. 

املدرسة احلالية يف بلدك٧٠٢ دوالر أمريكي٨٠٠٠٠ ين ياباينعىل أساس قصري األجل من ثامنية أيام إىل سنة واحدة

املنح الدراسية التي يمكن التقديم عليها بعد الوصول لليابان
لالستعالممرجعاملعاش الشهريالطالب املؤهلني/عدد املنظامت املقدمة للمنح الدراسيةالنوع

منحة احلكومة اليابانية* 
(MEXT :Monbukagakusho)

املدرسة احلالية ١٢٦٣ دوالر أمريكي١٤٤٠٠٠ ين ياباينطالب البحوث (برنامج املاجستري)
(يف اليابان) ١٢٧٢ دوالر أمريكي١٤٥٠٠٠ ين ياباينطالب البحوث (برنامج الدكتوراه)

برنامج منحة مونبوكاغاكوشو 
التكريمية للطالب األجانب ذوي 

التمويل اخلاص

طالب الدراسات العليا (برامج الدكتوراه / برامج املاجستري) / طالب البحوث (طالب 
الدراسات العليا) / طالب اجلامعات / طالب الكليات الصغر / طالب الكليات التقنية 

(السنة الثالثة أو أعىل) / طالب كليات التدريب املهني (برنامج بعد املرحلة الثانوية) / طالب 
برامج اللغة اليابانية التحضريية التي تقدمها اجلامعات اخلاصة والكليات الصغر / طالب 

الربامج املتقدمة يف اجلامعات والكليات الصغر والكليات التقنية / طالب برامج التحضري 
اجلامعي

املدرسة احلالية ٤٢١ دوالر أمريكي٤٨٠٠٠ ين ياباين
(يف اليابان)

٢٦٣ دوالر أمريكي٣٠٠٠٠ ين ياباينطالب معاهد اللغة اليابانية
منح دراسية من احلكومات املحلية 

٢٠٠٠٠ ين ياباين إىل١٣٥ منظمةواملنظامت اخلاصة
٣١٠٠٠٠ ين ياباين

٥٢٦ دوالر أمريكي إىل
١٧٥٤ دوالر أمريكي

لكل منظمة مقدمة للمنح 
الدراسية أو للمدرسة 

احلالية (يف اليابان)
املنح الدراسية داخل احلرم اجلامعي أو نظام 

---اإلعفاء من الرسوم الدراسية أو خفضها
املدرسة احلالية 

(يف اليابان)
* الطالب الدارسون أو الباحثون يف جمال معني سيتلقون راتب شهري إضايف. يرجى مالحظة أن بعض الطلبات املقدمة قد ال تُقبل (أي أنه قد ال يتم تقديم املنح الدراسية) حسب امليزانية، إلخ.

العثور عىل منحة دراسية/ختفيض الرسوم الدراسية / نظام اإلعفاء
JASSO منح دراسية للطالب األجانب يف اليابان (النسخة اليابانية واإلنجليزية)؛ التي نرشهتا

مالحظة: ليس مجيع املنح الدراسية املتوفرة يف اليابان متضمنة يف هذه النرشة.
https://www.jasso.go.jp/en/study_j/scholarships/brochure.html 

ا البحث عن معلومات حول املنح الدراسية عىل مواقع الويب التالية: يمكنك أيضً
البحث عن معلومات للمنح الدراسية (دعم الدراسة يف اليابان)
http://www.jpss.jp/en/scholarship/ 

معلومات عن منحة احلكومة اليابانية (MEXT :Monbukagakusho) (الدليل الشامل للدراسة يف اليابان)
http://www.studyjapan.go.jp/en/index.html 

(JASSO) البحث عن املنح الدراسية داخل احلرم اجلامعي وعن نظام اإلعفاء من الرسوم الدراسية/خفضها
https://www.jasso.go.jp/en/study_j/search/daigakukensaku.html 

١ دوالر أمريكي = ١١٤ ين ياباين

املنح الدراسية


