
 م المنح الدراسية للطالب االجانبنظا ◎

 في التي يمكن للطالب االجانب الحصول عليها الرئيسية أنواع المنح الدراسية نوضح لكمس فيما يلي

تب امكلدى الستفسار امزيد من التفاصيل الحصول على  . وينصح الطالب الذين يريدوناليابان

 ليا المعنية.الدراسات الع اتأو كلي اتمساعدة الطالب في الكلي

  (MEXTالحكومة اليابانية )الدراسية المقدمة من منح ال

توصية من باالول : لالجانب لمنح الدراسية تقدمها الحكومية اليابانيةمن اهناك نوعان مختلفان 

 .اليابانية بتوصية من الجامعةوالثاني ؛ في الخارج اليابانية السفارات

 خارجفي ال اليابانية اتبتوصية من السفار

(، تقوم السفارات MEXTبالنيابة عن وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا )

لحصول على اطلبات  قبولهابخصوص  المحلية اليابانية في الخارج بوضع إعالنات في الصحف

بناء على . كما انها تقوم بإجراء الفحوصات األولية للمتقدمين MEXTالتعليم  وزارةل الدراسية منحال

على توصيات السفارات وبناء الوثائق الواردة لها، وكذلك االختبارات الكتابية والمقابالت الشخصية. 

لمنح على اين حاصللل بعمل االختيار النهائي MEXTالتعليم وزارة  تقوم، في الخارج اليابانية

 الدراسية. لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة أقرب سفارة يابانية لديكم.

 اليابانية بتوصية من الجامعة

 اعددبقبول  MEXTوزارة التعليم توصي الجامعة  الطالب الراغبين في دخول الجامعة من الخارج:

 اتفاق رسمي على لجامعةاكون تجامعات خارجية من طالب الدراسات العليا من استثنائيا  امحدد

 االختيار النهائي.عمل ب MEXTوزارة التعليم  وتقوم. يةطالبدراسية منح لتبادل  معها

 نع MEXTوزارة التعليم  توصي الجامعةفي الجامعة:  شخصي المسجلين فعالالل يموتطالب ال

 المختلفة العليا هادراساتات في برامج الماجستير أو الدكتوراة في كلي مسجلين فعالالجانب الطالب اال

منح عطائهم الت استثنائية ماعال الدراسة الجامعية الحاصلين علىالسنة األخيرة من  طالبأو 

 بعمل االختيار النهائي. MEXTوزارة التعليم  وتقومدراسية. 

الخاصة مؤسساتالمنح الدراسية المقدمة من ال○ 

، تتوفر العديد من المنح الدراسية من MEXTوزارة التعليم  بعيدا عن المنح الدراسية التي تقدمها

طالبا  225، يتلقى شخصي يدرسون في اليابانل يموبتطالبا  981مؤسسات خاصة أيضا. ومن بين 

(. هذه المنح الدراسية متاحة فقط للطالب 2015نوفمبر  1منحا دراسية )هذا اعتبارا من منهم 

 في الخارج أو لم يتممقيمين زالوا يالمسجلين في جامعة هيروشيما وال تطبق على الطالب الذين ال 

التخطيط نصحكم ب؛ لذا فاننا نجدا منح الدراسية المتاحة محدودعدد القبولهم بعد في جامعة هيروشيما. 

 بصورة مسبقة. الشخصية المالية كمموردالجيد ل

، بما في المتوفرة ( معلومات عن المنح الدراسيةJASSOتقدم جمعية الخدمات الطالبية اليابانية )

إلى اليابان. يرجى زيارة  مذلك المنح الدراسية التي يمكنك التقدم بطلب للحصول عليها قبل مجيئك

 مزيد من التفاصيل.لحصول على الموقع التالي ل

JASSO :http://www.jasso.go.jp/en/study_j/index.htmlموقع  -

: طالب البحوثR: طالب المرحلة الجامعية،  U: لها نوالمؤهل

M ،طالب برنامج الماجستير :Dطالب برنامج الدكتوراة : 



 

 
 المؤهل أسم المؤسسة

 سنة الدراسية()ال

 المقدار

 )/شهر(

 السنة السابقة بيانات المدة الزمنية

 عدد المقبولين عدد المتقدمين

مؤسسة أساهي 

للزجاج للمنح 

 الدراسية

M/D 100000 

 ضمن سنتين

0 0 

المؤسسة اآلسيوية 

للتبادل الدولي 

 للمنح الدراسية

U/M/D 
70000D) 

60000U/M) 

 سنة واحدة

13 0 

موتو مؤسسة أجينو

 للمنح الدراسية
M/D 150000 

 ضمن سنتين
0 0 

كاواشيما شوجي 

التذكارية للمنح 

 الدراسية

U (3 ،4) / 

M/D 
100000 

 نسنتي

9 0 

مؤسسة كيوريتسو 

 الدولية
U/M/D 100000 

 نسنتي
7 0 

  0 5 سنة 1أشهر أو  KDDI M/D 100000 6مؤسسة 

 
 المؤهل أسم المؤسسة

 )السنة الدراسية(

 المقدار

 )/شهر(

 السنة السابقة بيانات المدة الزمنية

 عدد المقبولين عدد المتقدمين

مؤسسة ساغاوا 

 للمنح الدراسية

M (1 / )D (2 )

 /(3) U) 

)الطب، طب 

األسنان، الطب 

البيطري، الصيدلة 

(5)U / (3)D) 

 0 0 سنتين 100000

مؤسسة ساتو يو 

الدولية للمنح 

 الدراسية

U / M / D 180000D/M)  

 120000U) 

 1 2 سنوات 3

 JGC-Sمؤسسة 

 لمنح الدراسيةل

U / R / M / D 2500001 4 سنة واحدة /سنة 

الكورية مؤسسة ال

 لمنح الدراسية ل

U / M / D 70000D)  

40000M)  

25000U)  

 

 1 1 سنة واحدة

وا يمؤسسة هي

 ناكاجيما

U / M / D 100000 12 سنة واحدةD/M)  

 0U) 

0 

مؤسسة ياسودا 

 منح الدراسيةلل

U3 100000 1 1 ضمن سنتين 

روتاري المؤسسة 

 يونياما التذكارية

D /(2-1) M(2 ،

3) U / (3 ،4) 

)الطب، طب  

 األسنان،

 طب بيطري،

، D (3الصيدلة 

4) U / ((5 ،6)) 

140000D/M)  

 100000U) 

 4 37 ضمن سنتين



 

مؤسسة أوتسوكا 

توشيمي للمنح 

 الدراسية

M / D 

 (الطب)

 2 5 ة واحدةسن 125000

خدمات الجمعية 

 اليابانية الطالبية

مونبوكاغاكوشو 

لمنح ل يةتكريم

الدراسية للطالب 

 بتمويل االجانب

 شخصي

U / R / M / D 48000 32 103 سنة واحدة 

 االماكن )ما عدا

 (ةزوحجالم

تبادالت التعليمية ال

 اليابانية والخدمات

 منح ميتسوبيشي·

للطالب  الدراسية

 جانباال

U (3-4) / M 

(1-2) / D (1-

3) 

150000M/D)  

 100000U) 

ضمن 

  (M/Uسنتين

 3ضمن 

 (Dسنوات

44 1 

للمنح  دوكومو ·

الدراسية للطالب 

 االجانب

M (1) 120000 0 0 سنتين 

 JT لمنح لآسيا

 الدراسية

M / D 150000 1 34 ضمن سنتين 

 JEESمنحة  ·

 ))نيشينو

U / M / D 50000 1 1 سنتين 

 JEESمنحة  ·

 (ي)كنتي

U / M / D 50000 1 1 ضمن سنتين 

مؤسسة كوباياشي 

للمنح الدراسية 

 للطالب االجانب

U (3 ،4) / M / 

D  

180000M/D)  

 150000U) 

في نهاية مدة 

 التعليمية الدورة

 االعتيادية

8 2 

مؤسسة هاشيا 

 للمنح الدراسية

U / R / M / D 100000  في نهاية مدة

الدورة التعليمية 

 يةاالعتياد

1 0 

مؤسسة أوراكامي 

 للمنح الدراسية

U / M / D 100000 2 2 سنة واحدة 

مؤسسة فوجي 

 الدولية

U / M / D 50000M/D)  

 30000U) 

في نهاية مدة 

الدورة التعليمية 

 االعتيادية

10 1 

مؤسسة كوماهيرا 

للمنح الدراسية 

 والثقافة

U / R / M / D 50000 22 78 سنة واحدة 

 روتاريالنادي 

 بسايجو

M / D 100000 1 17 سنة واحدة 

 
 المؤهل أسم المؤسسة

 )السنة الدراسية(

 المقدار

 )/شهر(

 السنة السابقة بيانات المدة الزمنية

 عدد المقبولين عدد المتقدمين

 منحة بنك موميجي

 الدراسية
U/R/M/D 

 1 1 سنة واحدة 50000

ياهاتا التذكارية 

إيكوي للمنح 

 الدراسية

U/M/D 

M / D) 100000 

U) 80000 
 17 42 واحدة سنة

 23 75 سنة واحدة U/R/M/D 30000مركز هيروشيما 



 الدولي

HIC  ريوغاكوسي

 شوغاكوكين

تونيشيتو  ·

ريوغاكوسي 

سينيكاكارو 

 شوغاكوكين

U/R/M/D 

 7 16 اشهر 6 30000

مؤسسة هيروشيما 

 لثقافة السالم
U/R/M/D 

 5 8 سنة واحدة 30000

منظمة أخوات 

 منمحبة الدولية ال

 -هيغاشي 

 هيروشيما

U/M/D 

 1 22 سنة واحدة 30000

جمعية تعزيز 

في التبادل الدولي 

-هيغاشيمدينة 

 هيروشيما 

U/M/D 

 2 26 سنة واحدة 20000

 لدعم سيلفوجي 

التعليم والمنح 

 يةالدراسية التعليم

U 
 )الهندسة(

 1 1 سنة واحدة 100000

 U/M/D مؤسسة تاكانو
 ()التكنولوجيا

 0 1 سنة واحدة 50000

نادي مشجعي دعم 

الطالب االجانب 

في جامعة 

 هيروشيما 

U/R/M/D 

 20 77 اشهر 6 30000

 


