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أرسلت  وقد  الواعدين.  الطالب  توظيف  ويعزز  اليابان  يف  الدراسة  عن  معلومات  والتكنولوجيا  والعلوم  والرياضة  والثقافة  التعليم  وزارة  مرشوع  يقدم 
اجلامعات املختارة منسقني إىل اخلارج. استرش هؤالء املنسقني جلمع املعلومات وطرح األسئلة حول الدراسة يف اليابان.

املوقع اإللكرتويناجلامعةاملدينة/الدولة

http://www.okayama-u.ac.jp/user/myanmar/index.htmlجامعة أوكايامايانغون، ميانامر

https://www.hokkaido-university-lusakaoffice-zm.com/جامعة هوكايدولوساكا، زامبيا

.http://www.indiaoffice.dir.u-tokyo.ac.jp/whyjapan/indexجامعة طوكيونيودهلي، اهلند
html

-http://www.global.tsukuba.ac.jp/overseas/s%C3%A3oجامعة تسوكوباساو باولو، الربازيل
paulo?language=en

س إذا كانت حالتي تقع يف إحد الفئات التالية، هل يمكنني 
التقدم الختبار القبول للطالب األجانب؟

١)  كنت مسجالً يف مدرسة ابتدائية أو مدرسة إعدادية أو ثانوية 
يابانية لعدة سنوات

٢) لقد خترجت من مدرسة ثانوية يف اليابان
٣) أنا مواطن مزدوج (مواطن من دولتني) من اليابان وبلد آخر

مدرسة.  إىل  مدرسة  من  وضعك  مع  التعامل  كيفية  ختتلف  قد  ج 
لرتاجع  التقديم  قبل  إليها  االنضامم  تريد  التي  باملدرسة  اتصل 
نظام  نفس  اتباع  املدارس  بعض  منك  تطلب  قد  أهليتك.  املدرسة 

فحص الدخول الذي ينطبق عىل الطالب اليابانيني.
س لدي إعاقة. هل يمكنني تلقي املساعدة والدعم من املدرسة 

إلجراء االختبار و / أو أثناء دراستي؟
ج هناك طالب أجانب معاقون يدرسون يف اليابان يتلقون املساعدة 
من مدارسهم. إذا كنت بحاجة إىل أي دعم إلجراء امتحان القبول 
حمددة  حالة  أي  أو  اإلعاقة  أو  املرض  بسبب  دراستك  أثناء  أو  و / 

أخر، فريجى أن تطلب من املدرسة قبل التقديم.

س هل جيب عيلّ الذهاب إىل اليابان إلجراء امتحان القبول؟
القبول  امتحانات  جتري  املدارس  من  العديد  أن  من  الرغم  عىل  ج 
من  فقط  القبول  حتدد  املدارس  بعض  أن  إال  اليابان،  يف  هبا  اخلاصة 
خالل فحص مواد الطلب أو إجراء املقابالت عرب اإلنرتنت أو حتى 
إجراء امتحانات يف بلد الطالب. (انظر الصفحة ٢٦، "٧ إجراءات 

اهلجرة ألغراض إجراء الفحص.")
س هل هناك أي ترتيب للجامعات اليابانية؟

ج ال يوجد لد احلكومة اليابانية نظام ترتيب رسمي للجامعات، 
معايريها  عىل  بناء  تصنيفات  تضع  املنظامت  من  العديد  ولكن 
يف   أخر مرتبة  من  أعىل  جامعة  مرتبة  ألن  فقط  نظرها.  ووجهات 
نظام تصنيف معني ال يعني أهنا أفضل مدرسة بالنسبة لك؛ حتدث 
مع األساتذة والطالب الدوليني الذين ذهبوا إىل املدرسة التي هتتم 
اإللكرتونية  واملواقع  اإللكرتوين   JASSO موقع  من  وحتقق  هبا، 
للمدارس، وامجع معلومات أخر بحيث يمكنك اختيار املدرسة 

التي تطابق اهتامماتك وشغفك.
قائمة بجمعيات اخلرجيني (دليل شامل للدراسة يف اليابان)

http://www.studyjapan.go.jp/en/ath/  
ath0201e.html

"س" و "ج" حول الدراسة يف اليابان
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