
  

 اإلدارة التعليمية لمحافظة أوساكا        اإلدارة التعليمية لمدينة أوساكا
اإلدارة التعليمية لمدينة هيغاشي أوساكا       اإلدارة التعليمية لمدينة كيشيوادا    

 اإلدارة التعليمية لمدينة ياو                اإلدارة التعليمية لمدينة ساكاي
 اإلدارة التعليمية لمدينة موريغوتشي    اإلدارة التعليمية لمدينة تويوناكا

 
 

 المدارس الليلية للمرحلة اإلعدادية  .1

عام ولم يتموا دراسة  15يدرس فيها األشخاص الذين تتجاوز أعمارهم يستطيع أن  ليلية هي مدارس
المرحلة اإلعدادية, أو األشخاص الذين أتموا دراسة المرحلة اإلعدادية دون أن يحصلوا فعليا على تعليم 

  كاف.
 ليلية مدارس إعدادية توجد فيهاالمدارس التي  .2

  Osakaمدارس مدينة 
  اإلعدادية Temma. مدرسة                      اإلعدادية   Tennoji. مدرسة     
  اإلعدادية Higashiikuno. مدرسة اإلعدادية                      Fuminosato. مدرسة         

  
 Kishiwadaمدارس مدينة 

  إلعداديةا Kishiki. مدرسة    
 

 Higashiosakaمدارس مدينة 

 اإلعدادية Okibe. مدرسة اإلعدادية                        Fuse. مدرسة     

 

 Yaoمدارس مدينة 

  اإلعدادية Yao. مدرسة     
  

 Sakaiمدارس مدينة 

  اإلعدادية Tonobaba. مدرسة     
  

 Moriguchiمدارس مدينة 

 Satsuki Gakuenسة مدر .    

  
 Toyonakaمدارس مدينة 

  اإلعدادية Daiyon. مدرسة     
 األشخاص الذين يستطيعون االلتحاق بالمدارس الليلية .3

  يستطيع االلتحاق بالمدارس الليلية من تتوافر فيه كل الشروط التالية: 
 عام 15الشخص الذي يتجاوز عمره )1(

الشخص الذي لم يتم دراسة المرحلة اإلعدادية, أو الذي أتم دراسة المرحلة اإلعدادية دون أن يحصل )2(
  .فعليا على تعليم كاف

 أن يكون الشخص من مقيمي محافظة أوساكا)3(

ملحوظة: األشخاص الذين لم يتموا دراسة المرحلة االبتدائية أو الذين ال يقيمون في محافظة أوساكا عليهم مراجعة 

  Yakanchugaku معلومات عن المدارس الليلية للمرحلة اإلعدادية



  

  ليلية. مدارسفيها  توجدالتعليمية للمدن التي توجد بها المدارس الليلية أو المدارس التي  اإلدارات
 بداية دخول المدرسة .4

  شهر أبريل من كل عام
  

 وقت الحصص الدراسية .5

الحصص من يوم االثنين إلى يوم الجمعة وتبدأ من حوالي الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة التاسعة 
  ليال. (بعض المدارس يختلف فيها موعد بدء وانتهاء الحصص)

  
 سنوات الدراسة في المدارس الليلية .6

  ثالث سنوات
  

 الطلباتوقت ومكان استقبال  .7

وحتى نهاية شهر أبريل من السنة  ديسمبر من العام السابق للسنة التي تريد االلتحاق فيها 1بداية من يوم 
التي تريد االلتحاق فيها ماعدا أيام السبت واألحد والعطالت الرسمية. واستقبال الطلبات يكون في األماكن 

  التالية:
بها المدارس الليلية من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة  التعليمية للمدن التي توجد اإلدارات.       

  . (فيها ماعدا أيام السبت واألحد والعطالت الرسمية)عصرا
. المدارس التي توجد فيها مدارس ليلية من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة السابعة مساء. (فيها      

  ماعدا أيام السبت واألحد والعطالت الرسمية) 
  

 ستفسارات وأماكن تسليم األوراقاال .8

التعليمية للمدن التي بها المدارس الليلية أو المدارس التي توجد فيها مدارس ليلية  اإلداراتيرجى مراجعة 
  ومن ثم تسليم األوراق المطلوبة.

  
 األوراق المطلوبة لاللتحاق بالمدارس  .9

التعليمية للمدينة أو من المدرسة  اإلداراتمن طلب إذن االلتحاق: هذا الطلب يمكنك استالمه  ①
 الليلية

 شهادة اإلقامة للشخص الذي يريد االلتحاق بالمدرسة ②

صورة شهادة اإلعدادية للشخص الذي أتم دراسة المرحلة اإلعدادية, ومن ال يوجد معه الشهادة  ③
 التعليمية أو المدرسة الليلية. اإلدارةاإلعدادية الرجاء مراجعة 

  إذن االلتحاق.10

  بالمدارس.االلتحاق  تقررالتعليمية للمدن هي من  اإلدارات
 إذا كان الشخص الذي يريد االلتحاق بالمدارس الليلية يسكن في مدينة ال توجد فيها مدارس ليلية.11

إلدارة التعليمية للمدينة التي يسكن فيها الشخص وبين اإلدارة التعليمية للمدينة سيكون هناك تواصل بين ا
ا المدرسة الليلية فيما يخص التحاق الشخص بالمدرسة. كذلك سيكون هناك تواصل بين التي توجد فيه

 اإلدارتين عند التخرج أو في حالة ترك الدراسة أو تغيير محل السكن.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  قسم العالقات العامة      Kishiwadaاإلدارة التعليمية لمدينة 
 Kishikicho Kishiwada 1-7العنوان    

  )Nankai اتقطار   Kishiwadaمتر جنوب غرب محطة  800(على مسافة 
  9607-423-072  تليفون  

 
  اإلعدادية Kishikiمدرسة  ◎

 Nodacho Kishiwada 19-19-2 العنوان  
  )Nankai اتقطار   Kishiwadaمتر جنوب شرق محطة  500(على مسافة    

  072-834-6553 تليفون 

  قسم المدارس         Sakaiاإلدارة التعليمية لمدينة 
 Minamikawaramachi Sakai-ku Sakai 1-3العنوان    

  )Kouyaخط  Nankai قطارات   Sakaihigashiمتر جنوب محطة  100(على مسافة 
  7485-228-072  تليفون  

 
  اإلعدادية Tonobabaمدرسة  ◎

 Kushiyachohigashi Sakai-ku Sakai 1-2-3العنوان    
  )Hankai قطارات   Hanataguchiمتر شرق محطة  300(على مسافة    

  0755-221-072تليفون  

  التعليم المدرسي تطويرقسم       Yaoاإلدارة التعليمية لمدينة 
 Honmachi Yao 1-1-1العنوان    

  )Osakaخط  Kintetsu قطارات   Kintetsu-Yaoمتر جنوب غرب محطة  320(على مسافة 
  3873-924-072  تليفون  

 
  اإلعدادية Yaoمدرسة  ◎

 Midorigaoka Yao 17-1العنوان    
  )Osakaخط  Kintetsu قطارات   Kintetsu-Yaoمحطة  مالمتر ش 1000(على مسافة    

  9551-998-072تليفون  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  قسم التعليم المدرسي      Moriguchiاإلدارة التعليمية لمدينة 
 Keihanhondori Moriguchi 5-5-2العنوان    

 300, أو على مسافة Keihan قطارات   Moriguchishiمتر شمال غرب محطة  300(على مسافة 
  ) Tanimachiخط  Moriguchiمتر غرب محطة مترو 

  3151-6995-06  تليفون  
 
   Satsuki Gakuenمدرسة  ◎

  Kasugacho Moriguchi 26-13العنوان    
  )Keihan قطارات   Doiمتر شرق محطة  100(على مسافة    

  0637-6991-06تليفون  

  شعبة المدارس     القسم العام للشؤون التعليمية         Toyonakaاإلدارة التعليمية لمدينة 
 Nakasakurazuka Toyonaka 1-1-3العنوان    

  ) Takarazukaخط  Hankyuu قطارات   Okamachiمحطة رق متر ش 500(على مسافة 
  2553-6858-06  تليفون  

 
   اإلعدادية Daiyonمدرسة  ◎

 Hattorihonmachi Toyonaka 7-5-4   العنوان 
خط  Hankyu قطارات Hattori-tenjinشرق محطة  شمال متر 650(على مسافة    

Takarazuka(  
  6744-6863-06تليفون  

  قسم التعليم المدرسي      Higashiosakaاإلدارة التعليمية لمدينة 
 Aramotokita Higashiosaka 17-1-1-1العنوان    

  ) Keihanna, خط Kintetsu قطارات   Aramotoمتر غرب محطة  200(على مسافة 
  3271-4309-06  تليفون  

 
  اإلعدادية  Okibeمدرسة  ◎

 Aramotonish Higashiosaka 46-3-1العنوان    
  )Keihanna, خط Kintetsu قطارات   Aramotoمتر جنوب غرب محطة  700(على مسافة    

 8100-6783-06تليفون  
 
  اإلعدادية  Fuseمدرسة  ◎

 Taiheiji Higashiosaka 39-1-2العنوان    
, Osakaخط  Kintetsu قطارات Shuntokumichiمتر جنوب غرب محطة  400(على مسافة    
  ) Osaka-Higashiخط  JRقطارات  JR Shuntokumichiمحطة و
 6850-6722-06تليفون  

  



 

  قسم التوجيه          التعليم االبتدائي واإلعدادي      Osakaاإلدارة التعليمية لمدينة  
 Nakanoshima Kita-ku Osaka 20-3-1العنوان    

 محطة مترو , أوKeihanقطارات   Yodoyabashi ةمتر شرق محط 50(على مسافة 
Yodoyabashi   خطMidousuji (  

  9186-2608-06  تليفون  
 
  اإلعدادية  Tennojiمدرسة  ◎

 Kitakawahoricho Tennoji-ku Osaka 20-6العنوان    
 Tennojiومحطة مترو , JRقطارات    Tennnojiة محط شمال شرقمتر  500(على مسافة    

  )Kintetsuقطارات  Osaka Abenobashiومحطة 
  2757-6771-06تليفون  

 
  اإلعدادية  Temmaمدرسة  ◎

 Kamiyamacho Kita-ku Osaka 9-12العنوان    
 )Umeda , ومحطة متروJRقطارات  Osakaمحطة شرق متر  800(على مسافة    
  الخط الدائري) JRقطارات  Temmaمتر غرب محطة  600(على مسافة    
  )Sakaisuji خط Ogimachiمتر غرب محطة مترو  300(على مسافة    

  8462-6312-06تليفون  
 
  اإلعدادية  Fuminosatoمدرسة  ◎

 Bishoen Abeno-ku Osaka 52-5-1العنوان    
 )Hanwaخط  JRقطارات  Bishoenمتر شمال غرب محطة  200(على مسافة    
  Kintetsuقطارات  Koboreguchiمتر جنوب غرب محطة  200(على مسافة    

  )Minami Osakaخط 
  )Tanimachiخط  Fuminosatoمتر شمال شرق محطة مترو  500(على مسافة    

 0790-6621-06تليفون  
 

  اإلعدادية  Higashiikunoمدرسة  ◎
 Shinimazato Ikuno-ku Osaka 25-9-7العنوان    

 )Naraخط  Kintetsuقطارات  Imazatoغرب محطة جنوب متر  600(على مسافة    
  )Sennichimae خط Shoji مترو متر غرب محطة 500(على مسافة    

  2889-6752-06تليفون  


