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نظام القبول من خالل التوصية

 ثالثو ةعماج نم فلأتت ةيوق ةيميلعت ةسسؤم يه يغاناياتاك ةسسؤم دهاعم
بارتلا لالخ نم فدهتو ةينابايلا ةغللا ميلعتل ةسردمو ينهملا بيردتلل اهنيب نيتملا ط

.إلى توفير التعليم األفضل  

 مدرسة لتعليم اللغة اليابانية
 التابعة لجامعة طوكيو للتكنولوجيا

 نظام القبول من خالل التوصية 

入学金免除
 اإلعفاء من رسوم القبول 

 جامعة طوكيو للتكنولوجيا

 جامعة طوكيو للتكنولوجيا

 معهد نيهون كوغاكوئين 
فرع كاماتا فرع هاتشيوجى فرع هوكايدو) )

 سيتم إعفاء خريجي مدرسة اللغة اليابانية من رسوم القبول في حال قبولهم في 
سؤمل ةعباتلا ينهملا بيردتلا دهاعم ىدحإ وأ ايجولونكتلل ويكوط ةعماج ةس

.كاتاياناغي  

هو نظام يسمح للطلبة اإلنتقال مباشرة إلى جامعة طوكيو للتكنولوجيا بعد التخرج 
من أي من معاهد التدريب المهني 

(
وأ  وأ اتاماك  عرف نم لك يف ىجويشتاه

هوكايدو
) 

.ويلتحق بها من السنة الثانية أو الثالثة

نظام اإلنتقال إلى جامعة طوكيو للتكنولوجيا من خالل التوصية 
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المواصالت العامة للوصول الى الحرم الجامعي في كاماتا  
交通アクセス

ثم الخروج من المخرج الغربي ثم المشي  دقائق على  3النزول في محطة كاماتا
 األقدام

دقيقة من محطة طوكيو إلى محطة كاماتا بواسطة خط قطار كيهين توهوكو  91 

دقيقة من محطة يوكوهاما إلى محطة كاماتا بواسطة خط قطار كيهين   71 
 توهوكو 

واسطة خط قطار ناريتا اكسبريسإلى محطة كاماتا ب دقيقة من مطار ناريتا  08 

 دقيقة من مطار هانيدا إلى محطة كاماتا بالحافلة  03 

 12النزول في محطة كيكيو كاماتا والخروج من المخرج الغربي و ثم المشي 
.دقيقة على األقدام

قئاقد راطقلا طخ ةطساوب اتاماك ويكيك ىلإ يلودلا اديناه راطم ةطحم نم   9 
"  كيكيو المطار"السريع 



مرحبا بكم في مدرسة اللغة اليابانية التابعة لجامعة طوكيو للتكنولوجيا في موسسة 
 كاتاياناغي للتعليم

学校法人 片柳学園 東京工科大学附属日本語学校へようこそ

 ماذا تريد أن تفعل في اليابان؟
 نابايلاب ةمدقتملا ةيملعلا تالاجملا يف ت

 نابايلاب 
؟  اساردلا ةعباتم

 اكتساب الخبرة في التقنيات المتقدمة   　　؟
؟ مكلمع ب   ةرشابم ةطبترملا ةماهلا تاراهملا لقص

التعرف على الثقافة والعادات اليابانية ؟

 مدرسة تعليم اللغة اليابانية التابعة لجامعة طوكيو للتكنولوجيا 
 هي مدرسة تابعة لجامعة طوكيو للتكنولوجيا وكلية نيهون كوغاكوئين 

تعتز الجامعة بقدرتها على تقديم العلوم والتكنولوجيا المتقدمة فضال عن امتالكها 

 ألحدث التجهيزات
ةيساردلا مك  تاحومط ققحتت كلذبو

باإلضافة إلى تعلم اللغة اليابانية ستمكنكم المدرسة من الحصول على المعارف 
 األساسية الالزمة للتعلم في الجامعة أو معاهد التدريب المهني  

و  مكمالحا قيقحت  معد لجأ نم اندهج لذبن نحنو



共有施設・設備

学校の特色

:المرافق  

   )500   (

  

 

 مميزات مدرسة اللغة اليابانية

) فرع هاتشى اوجى فرع كاماتا وفرع هوكايدو( يوجد نظام قبول من خالل التوصية فى معاهد كوغاكوئين بفروعها . 1
اكماب ةسردم نم جرختلا دعب ةددحم طورشب ىغاناياتاك هسسؤم ىف لوبقلا ىلع لوصحلا مكن. وجامعه طوكيو للتكنولوجيا

.اللغة اليابانية  

 التبادل مع الطالب اليابانيين. 2
باي بلاط  ناكملا سفن ىف عقي يذلا ايجولونكتلل ويكوط ةعماجو نيئوكاغوك نوهين دهاعم يف ينا 0006 يمكن .  يلاوح كانه

للطالب األجانب الحصول على المعلومات عن المعاهد والجامعة أثناء فترة دراسة اللغة اليابانية وتكوين صداقات مع الطالب 
 ". Just-learned Japanese"اليابانيين بواسطة برنامج 

. الى ذلك يمكن للطالب األجانب طرح األسئلة على المعلمين عن الدراسات في المعاهد والجامعةباإلضافة  
المهرجان " (كاماتا ساي" و )مهرجان الرياضة" (تاي اكو ساي"يمكن للطالب المشاركة في بعض النشاطات المختلفة مثل 

.) الثقافي لكاماتا

 دقيقة من مطار هانيدا بالحافلة أو 

باإلضافة إلى إمكانية الوصول الفوري إلى العاصمة طوكيو نفسها يمكن الوصول أيضا بسهولة إلى كل من شينجوكو 

 سهولة الوصول الى المدرسة اللغة اليابانية. 3
راطق3020تقع مدرسة اللغة اليابانية في منطقة تبعد حوالي  لاب ويكوط ةطحم نم ةقيقد 

. كاماتاJR قئاقد  ةطحم نم مادقألا ىلع3و المشي  

.شيبويا وأودايبا وكذلك يوكوهاما وكاماكورا التاريخية التي تعرف بتمثال بوذا العظيم  



محتوى العمليه التعليميه الشامله  充実の学習内容

:العمليه التعليميه تحتوى على   

 نظام مدرس مشرف .1
كل صف لديه مدرس مشرف مهمته تدريس اللغة اليابانية وكذلك تقديم المشورة 

نع ةسوردملا يف تايلكو تاعماجل يلبقتسملا لوبقلا و نابايلا يف ةيمويلا ةايحلا 
.اليابان  

  مناهج متوازنة .2
القراءة  :نقدم مناهج متوازنة لتعلم اللغة اليابانية بما في ذلك المهارات األربع

ونعمل على تطوير كل هذه المهارات وتطبيقها بشكل  .عوالكتابة والتحدث واالستما
العملي على أرض الواقع

ال نقدم مجرد برامج في اللغة اليابانية فحسب بل فرص لتجربة التقا ليد والثقافة 
.اليابانية  

(انظر أدناه)  EJU و JLPTمناهج تمهيدية لـ  3 .  
جميع دورات تعليم اللغة اليابانية مصممة بعناية ودقة للتحضيرالختبار مستوى اللغه 

 وباإلضافة إلى ذلك فإن الطالب الذين يرغبون في االلتحاق ببرامج JLPTاليابانيه  
لا يف تاونس عبرأ ةدمل ةعماجلا رابتخال ريضحتلل تارود رايتخا ىلع نورداق ناباي

 EUJدخول الجامعه  
 ( JLPT - اختبار مهارات اللغة اليابانية ) 

( EJU - امتحان للطالب األجانب للقبول باجامعات اليابانية  ) 



JLPT
N2,N3

JLPT
N4,N5

JLPT
N1

EJU

カリキュラムالمناهج الدراسية 

 وصف للمحتويات حسب مستوى
.يتم اختبار الطالب بشكل منتظم لتحديد مستوى الطالب  

الهدف المحتويات المستوى

مبتدئ

 

متوسط

 

في هذا المستوى يتم التركيزعلى تحسين مهارات 
التواصل الالزمة للحياة اليومية من خالل تطبيق 

النحو والمفردات وحروف كانجي التي تم تعلمها 
.في هذا الفصل الدراسي  

في النصف األول من المرحلة المتوسطة يتم 
يئدتبملا ىوتسم داوم ةعجارم نكمي ثيحب ن

الطالب من االنتقال بسالسة إلى المستوى 
نركز هنا على تطوير القدرات من المتوسط

. خالل تطبيق النحو والمفردات بشكل سليمة
 "نقطة انطالق"نعتبر ان النصف الثاني هو 

مدقتملا يكتسب الطالب النحو  .ل ىوتسمل
 ةيفاقثلا عيضاوملا ىلإ قرطتلل ةمزاللا تادرفملاو

جتماعية .  واال

.

متقدم
 

من  "الحياة الحقيقية"هنا يدرس الطالب مواد 
خالل  النشرات األخبارية والصحفية الخ لتطوير  

ىوتسم ىلإ ةينابايلا ةغللا تاردق ىوتسملا لداعي 
يكتسب الطالب ايضا قدرات شاملة  .الجامعي

 ةريصقلا تالاقملل ريضحتلا وا مهئارآ نع ريبعتلل
بشكل منطقي

المواضيع 
 األخرى

يحتاج رسوم )
إضافية 

لحضور هذه 
المواد 

االختيارية
)

 اليابان والعالم الرياضيات
EJUيتم تدريس مواد تحضيرية إلمتحانات 

 (
فحص 

. القبول للطالب األجانب لجامعات اليابانية
)



 

年間行事予定表

 

ين

 

 

 

 تقويم النشاطات السنوية

 شهر نيسان
APR． (الطالب المقبولين في شهر نيسان)حفل الدخول

AUG．

MAY
بالتنسيق مع نيهن كوغاكوئين)مهرجان الرياضة المدرسية   ) شهر آيار

JUN．

في اساكوسا )صف في الهواء الطلق أي خارج حرم المدرسة 
(او غير شهرحزيران 

SEP．

JUL．

ز  )حفل الدخول  ومت رهش شهر تموز الطالب المقبولين في )  
( يرتدي يوكاتا  زينة مهرجان تاناباتا)تجربة الثقافة اليابانية 

 زيارة حرم هاتشيوجىشهر آب

)صف في خارج حرم المدرسة شهر أيلول غيرطوكيو او  -في متحف آيدو )  

OCT．

شهر تشرين 
 األول

 
JAN.

NOV．

DEC.

شهر تشرين 
 الثاني

)مهرجان كاماتا  ( بالتنسيق مع نيهون كوغاكوئ

 شهر كانون 
 األول

شهر كانون 
 الثاني

التبادل مع طالب المدارس االبتدائية المحلية إلخ ∙
مثل حفل الشاي) تجربة الثقافة اليابانية ∙  )

 FEB．

MAR．

شهر شباط 

 ∙شهر  آذار 
∙ 

(الى كاماكورا او غير) الرحلة المدرسية
حفل التخرج

∙ 
∙ 

) تجربة الثقافة اليابانية  ( نثر الحبوب لطرد األرواح الشريرة
مسابقة الخطابة 

EJU القبول للطالب األجانب لجامعات اليابانيةفحص . )

JLPT (Japanese Language Proficiency Test)

JLPT (Japanese Language Proficiency Test)

(

ne

EJU القبول للطالب األجانب لجامعات اليابانيةفحص . )

(الطالب المقبولين في شهر تشرين األول)حفل الدخول 


