هام جدا
رجاء القراءة بعناية واهتمام

إلى السادة والسيدات الراغبين التسجيل بالمنح الدراسية في مبادرة أبيه
 -1إرسال ملف التسجيل والمرفقات  ,وأية استعالمات أو استفسارات على عنوان البريد اإللكتروني التالي (إلى
االثنين معا (
رسالة إلى البريد اإللكتروني 7rtm1@jica.go.jp :
نسخة من نفس الرسالة (إدراج العنوان التالي في المرسل إليه scholarship@lytokyo.org
 -2عند إرسال ملف التسجيل في المنحة ,شرط كتابة عنوان الرسالة باللغة اإلنجليزية( .مبادرة أبيه : 2022
كتابة اسمك بالكامل(
باللغة االنجليزية هكذا) ABE Initiative 2022: Your Name ( First name / Family name
مثال :
إذا كان اسم الشخص "محمد الليبي" مثال فإنه يكتب عنوان الرسالة إلى الجايكا والسفارة على النحو التاليABE :
Initiative 2022: Mohamed AL-Libi
 -3سوف يقوم المسؤول بمكتب الجايكا في اليابان بالرد على استفساراتكم .يرجى االستعالم بالبريد باللغة
اإلنجليزية وليس العربية .ال يمكن الرد على االستعالمات باللغة العربية.
يمكن أن تلعب المنحة الدراسية في اليابان دورا كبيرا كفرصة لتغيير مسار حياة الشخص المتقدم أو المشارك في
المنحة .لذلك نرجو قراءة المرفقات واإلعالن والتوجيهات (بالعربية واالنجليزية) بعناية واهتمام من البداية حتى
النهاية ,ومراجعة أوراق التقديم ثم تقديمها حسب التوجيهات المذكورة.
مع العلم أن اكتشاف خطأ أو نقص في أوراق التقديم أثناء عملية الفرز قد ال يعطي الشخص المقدم للمنحة فرصة
التخطي للمرحلة التالية من الفرز .في مراحل الفرز يتم اختيار األشخاص حسب ترتيب استيفاء األوراق .كما
نرجو االنتباه إلى أن وجود خطأ في تقديم األوراق يعطي الجانب الياباني انطباع غير جيد عن قدرات الطالب في
التعامل أثناء المنحة داخل اليابان  ,ما يتوجب االنتباه جيدا عند تقديم أوراق الطالب وترتيب الملف .
مثال لألخطاء التي وردت إلينا وإلى الجايكا هذه المرة
خطأ  :1أشخاص أرسلوا السيرة الذ اتية وصورة من جواز السفر فقط إلينا( .ال تدخل الفرز من األساس لعدم استيفاء
المطلوب تقديمه(
خطأ  :2إرسال نموذج التقديم الخاص بالعام الماضي .نؤكد على ضرورة تقديم ملف التسجيل للمنحة مع كتابة العام
2022 .
خطأ  :3ترك أماكن فارغة دون كتابة البيانات الهامة في نموذج التقديم .
خطأ  :4إرسال ملف التسجيل دون صورة شخصية .
خطأ  :5خطأ في تسجيل السن (يرجى كتابة السن الحقيقي في تاريخ أكتوبر (2022
خطأ  :6عدم كتابة االسم أو توقيع المرفقات .
خطأ  :7إرفاق صورة لجواز سفر منتهي الصالحية( .في حالة تجديد جواز السفر يرجى إرفاق صورة الجواز /
صفحة التجديد(

