
 

 

 

 

 

 

  دورة ماروجوتودورة ماروجوتو
 والتحدث السماع طريق عن البسيطة اليومية اليابانية العبارات تعلم -

 باليابانية آخر لشخص نفسك تقدم كيف تعلم -

 الخ الياباني والخط األوريجامي مثل اليابانية الثقافة من مختلفة أنشطة وممارسة تعلم -

 والكتابة القراءة ذلك في بما أكثر، بعمق اليابانية اللغة دراسة في ترغب كنت إذا المعتادة اليابانية اللغة بدورات بااللتحاق ننصح  . 

 

 

 

  4102 مارس نهاية – 4102( األحد) يناير 19:  المدة

 (أسابيع 01) أسبوع كل من والثالثاء األحد:  المواعيد و األيام

A. ظ 04:01 الساعة حتى ص 01:01 الساعة من  

B. م 1::: الساعة حتى م 1::0 الساعة من 

 .المتقدمين لعدد طبًقا فصول الغاء يتم أو الفصول مواعيد تتغير قد

  الدقى فرع – القاهرة مكتب اليابان مؤسسة:                المكان
 (الكتب رسوم شاملة) جنيه 081:               الرسوم

 . األسباب من سبب ألي المدفوع المبلغ استعادة يمكن ال  

 

 له يسبق لم لمن تمهيدي مستوى وهو فقط واحد مستوى على الدورة هذه تحوي

 .قبل من اليابانية اللغة دراسة

 .الدورة هذه في أعلى فما الثانوية المرحلة لطلبة  مفتوح التقديم

 

 

          م 2 حتى ص 01 من(    الخميس) ديسمبر 01 حتى( األحد) ديسمبر :0 من:   التاريخ

 الدقى فرع – القاهرة مكتب اليابان مؤسسة:    المكان

 شخصيتين صورتين و( جنيه 081) التقديم رسومو الشخصية البطاقة إحضار يرجى (سم0 X4.: سم) قلم و 

 مطلوب غير الحجز 

 فصل من كل في دارس 41. التقديم أسبقية حسب القبول (A) وفصل (B) 

 

 
 

  فيال مزارع دينا، الدقيش أمين الرافعي، ميدان المساحة، 91  0348-576-0100   فرع الدقى –اتصل بمؤسسة اليابان مكتب القاهرة 
   application.nihongo@gmail.comالبريد اإللكترونى:   م 4ص حتى  91مواعيد العمل: من األحد إلى الخميس، من الساعة  

اللغة 

 اليابانية

 الهدف

الدورة تفاصيل  

التقديم يتم يفك  

المعلومات من لمزيد  
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MMaarruuggoottoo  CCoouurrssee ~January 2014 Semester~ 

 Organized by the Japan Foundation Cairo Office 

 

Course Details 

 Period :  19th January, 2014 – End of March, 2014 

 Place :  The Japan Foundation Cairo Office Dokki Branch 

        19 Amin El-Rafee St., Mesaha Square, Dina Farms Villa, Dokki 

 Classes :  Twice/ week x 10 weeks                                                                 

 Days & Time : Courses will be held on Sundays & Tuesdays. 

  (A) From 10:30 am to 12:30 pm 

     (B) From 3:50 pm to 5:50 pm 

           * Classes will be subject to change or cancellation depending on numbers of applicants. 

 Fees :  380 L.E. (Including Textbooks fee) 

           * We cannot refund the fees for any reason once you have paid. 

 Level & Target : There is only ONE level which is an introductory level for those who have NEVER 

studied Japanese before. High school students and above are eligible.  

- Practice speaking & listening to simple everyday phrases in Japanese  

- Learn how to introduce yourself in Japanese 

- Learn about & enjoy different aspects of Japanese culture such as origami, 

calligraphy etc… 

* We recommend that you take regular courses if you are interested in comprehensive 

learning of Japanese, including reading & writing. 

 

How to Apply 

 Date :   from 15th December (Sun.) to 19th December (Thur.) 10:00 am – 4:00 pm 

 Place :  The Japan Foundation Cairo Office  - Dokki Branch  

* Please bring your ID, 380 L.E. for course fees, 2 photos (3cm x 2.5cm), and a pen 

* No reservation required. 

* On a first-come-first-served basis, up to 20 applicants for each class, (A) and (B). 

 

Further Information   Please contact us if you need further details.   

The Japan Foundation Cairo Office – Dokki branch 

Address :   19 Amin El-Rafee St., Mesaha Square, Dina Farms Villa, Dokki 

Telephone :   0100-576-0348 

Operating hours :  10 am – 4 pm (Sun.-Thu.)  

E-mail address : application.nihongo@gmail.com 
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