
اإلقامة تصريح الحصول على

 تأشيرة الدخول )الفيزا(

يجب على األجنبي الوافد إلى اليابان أن يملك جواز سفر صالح صادر من حكومة بلده وعليه أن يحصل على تأشيرة دخول 

 )فيزا( متوافقة مع هدف الزيارة على هذا الجواز. 

ل اليابان.إن تأشيرة الدخول )الفيزا( تدل على عدم وجود مانع في الدخول أو اإلقامة في اليابان وتعتبر من إحدى شروط دخو

اإلقامة؟ ما هو تصريح

جامعتنا يجب عليه الحصول على تصريح لإلقامة والدراسة كطالب ابتعاث في اليابان أي يجب االلتحاق بليتمكن األجنبي من 

عليه الحصول على تصريح اإلقامة )تأشيرة االبتعاث مثال( المنصوص عليه في "نظام إدارة الهجرة واعتماد الالجئين" لدولة 

 اليابان.  

يمكن الحصول على تصريح اإلقامة المؤقتة عند المجيء من أجل تقديم الطلب أو امتحان القبول ولكن عند القبول ودخول 

الحصول على تصريح اإلقامة )تأشيرة ابتعاث مثال(  )هناك حاالت يجب فيهارة ابتعاث مثال". الجامعة يجب التحويل إلى "تأشي

 عند العودة إلى البالد(.

 شهادة اعتماد تصريح اإلقامة

شهادة اعتماد تصريح اإلقامة هي شهادة تمنح من قبل مكتب الهجرة التابع لوزارة العدل في حال تم اعتماد تطابق النشاط الذي 

سيقوم به األجنبي الراغب بالدخول إلى اليابان مع إحدى مؤهالت اإلقامة المنصوص عليها في نظام إدارة الهجرة واعتماد 

 جئين الال

في حال التحاق أي أجنبي الجنسية يعيش خارج اليابان إلى إحدى الجامعات اليابانية بصفة "طالب ابتعاث أجنبي" يجب عليه 

 الذهاب إلى سفارة أو قنصلية اليابان قبل السفر للحصول على تصريح اإلقامة "االبتعاث".

سفر والصور باإلضافة لـ "شهادة اعتماد تصريح اإلقامة" التي يمكن الحصول على تأشيرة دخول مؤقتة )فيزا( بإبراز جواز ال

 يصدرها مكتب إدارة الهجرة عند تقديم الطلب.

سيقوم المركز الدولي لجامعة هيروشيما بإجراءات "الحصول على شهادة اعتماد تصريح اإلقامة" لدى مكتب إدارة الهجرة من 

عة والذي يعيش في الخارج. إن اإلجراءات هي كاآلتي. علما بأن "شهادة أجل الطالب الذي تمت الموافقة على قبوله في الجام

اعتماد تصريح اإلقامة" تحتاج لحوالي الشهر أو ثالث أشهر قبل اإلصدار لذلك يجب اإلسراع القيام باإلجراءات بعد الحصول 

على إشعار القبول. 

الرجاء تصفح الموقع االلكتروني التالي 

 ةتغيير نوع تصريح اإلقام

في حال رغبة األجنبي الجنسية الذي يعيش في اليابان والموافق على التحاقه بهذه الجامعة تغيير تصريح اإلقامة الذي يملكه 

إلى )تأشيرة ابتعاث مثال( الرجاء تقديم طلب الموافقة على تغيير تصريح اإلقامة في مكتب إدارة الهجرة.
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 ل تقديم الطلب بعد الدخول للجامعة سيكون هناك حاجة لتقديم "شهادة إثبات التسجيل في الجامعة".في حا

 عند الضرورة قد ُيطلب منك وثائق أخرى من قبل مكتب إدارة الهجرة.
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