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"نود توظيف أشخاص موهوبني بغض النظر عن اجلنسية"، "نحن بحاجة إىل موظفني يستطيعون التحدث بلغات أجنبية وفهم األوضاع اخلارجية"، "نود 
الطالب  توظيف  يتزايد  وبالتايل  العبارات،  هلذه  ا  وفقً تعمل  التي  الرشكات  من  متزايد  عدد  هناك  اليابان،  يف  متنوعة".  خلفيات  ذوي  ا  أشخاصً نوظف  أن 
األجانب. ومع ذلك، ال يزال يصعُب توظيف طالب أجنبي يف اليابان. حيتوي املوقع اإللكرتوين ملؤسسة اليابان للخدمات الطالبية (JASSO) املدرج أدناه 
عىل جتارب الباحثني عن عمل مثلك وكذلك معلومات عن فعاليات البحث عن وظائف؛ تأكد من االطالع عىل هذه املواد وبدء البحث عن وظيفة يف وقت 

مبكر.
((JASSO) مؤسسة اليابان للخدمات الطالبية) دليل البحث عن وظيفة للطالب األجانب

http://www.jasso.go.jp/en/study_j/job/guide.html  
((JASSO) مؤسسة اليابان للخدمات الطالبية) أخبار عرب اإلنرتنت عن خرجيي اليابان

http://www.jasso.go.jp/en/study_j/enews/index.html  

ا)النسبة املركبة حسب نوع العمل (أعىل ١٠) الراتب املبدئي (شهريً

تغيري حالة اإلقامة  ■
يف  العمل  أجل  من  شابه،  وما  الدولية"،  اإلنسانية/اخلدمات  العلوم  يف  "مهندس/خمتص  إىل  "طالب"  من  إقامتهم  حالة  تغيري  األجانب  الطالب  عىل  جيب 

اليابان.
تُرجى مالحظة النقاط التالية:

خرجيو اجلامعات والكليات الصغر والكليات التقنية.١) اخللفية األكاديمية
خرجيو كليات التدريب املهني يف اليابان الذين حصلوا عىل اللقب األكاديمي "دبلومة".

يتم الرتكيز عىل إذا ما كانت الوظائف مرتبطة باختصاصاهتم. عىل سبيل املثال، الشخص الذي يتخرج يف قسم تصميم األزياء ولكنه خيتار أن ٢) أنواع الوظائف املراد العمل هبا
يعمل مربمج كمبيوتر سيواجه صعوبة يف تغيري حالة اإلقامة.

جيب أن حيصل الطالب األجانب عىل راتب يعادل أو يزيد عن مرتب املوظف الياباين.٣) الراتب
يلزم الرشكات التي خيطط الطالب األجانب للعمل هبا أن يكون هلا أُسس إدارة متزنة وأداء أعامل مستقر.٤) الوضع الفعيل لصاحب العمل

ماذا تفعل إذا مل تتمكن من العثور عىل وظيفة  ■
حتى إذا مل تتمكن من العثور عىل وظيفة قبل خترجك يف اجلامعة اليابانية١ أو كلية التدريب املهني٢، فال يزال بإمكانك االستمرار يف أنشطة البحث عن عمل 
ددة." فرتة اإلقامة يف حالة "األنشطة املحددة" هي ستة أشهر، وكقاعدة عامة،  يف اليابان ملدة سنة بعد التخرج بتغيري حالة إقامتك من "طالب" إىل "أنشطة حمُ
ال يُسمح بتمديد إضايف إال ملدة ستة أشهر. ومع ذلك، إذا كنت تستويف متطلبات معينة، قد تتمكن من االستمرار يف البحث عن وظيفة يف السنة الثانية بعد 

التخرج.
ملزيد من املعلومات حول اإلجراءات، يرجى االستفسار يف مكتب اهلجرة اإلقليمي.

الذين  والطالب  كمستمعني،  يدرسون  الذين  والطالب  التحضريي،  اليابانية  اللغة  برنامج  طالب  يشمل  ال  هذا  فإن  ذلك،  ومع  العليا.  الدراسات  وكليات   الصغر الكليات  ١.  يشمل 
يدرسون وفق نظام النقاط الدراسية املعتمدة وطالب األبحاث.

يقترص عىل أولئك الذين حصلوا عىل دبلومة.  .٢

املصدر: توظيف الطالب األجانب من قبل الرشكات اليابانية يف عام ٢٠١٦، أعده مكتب اهلجرة، وزارة العدل

عدد املوافقات املعطاة للطالب األجانب لتغيري حالة اإلقامة من 
"طالب" إىل تأشرية عمل

ا عىل أساس ١ دوالر أمريكي = ١١٤ ين ياباين مالحظة: حمسوبً

أقل من ٢٠٠٠٠٠ ين ياباين 
(١٨٠٠ دوالر أمريكي)

%٣٣٫٤

أقل من ٢٥٠٠٠٠ ين ياباين (٢٢٠٠ دوالر أمريكي)
%٤٩٫٢

أقل من ٣٠٠٠٠٠ ين ياباين
(٢٧٠٠ دوالر أمريكي)
%١١٫٠

أقل من ٣٥٠٠٠٠ ين ياباين
 (٣١٠٠ دوالر أمريكي)
%٢٫٦

٣٥٠٠٠٠ ين ياباين (٣١٠٠ دوالر أمريكي) أو أكثر
%٢٫٩ غري معروف
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التوظيف يف اليابان

توظيف الطالب األجانب من قبل الرشكات اليابانية
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