
 المقدمة ◎

عادة على في الالتي تطبق جرااات الا يوجز لككما انه يزودك هذا الكتيب بالمعلومات الضرورية 

الحصول يسعون إلى  ذينأو مستويات الدراسة ال مجاالت، بغض النظر عن جانباالجميع الطالب 

 فيها. قبولالعلى 

كل كلية / حيث ان هذا الكتيب. ل تكئبعد قرا تفساراترجى االتصال بنا إذا كان لديك مزيدا من األسن

نصح لذا ن. عن بعضهم مختلفة ختيارإساليب أمتطلبات تأهيل و مقسم أو معهد للدراسات العليا لديه

مجال ومستوى الدراسة اللدراسات العليا المتعلق بل/ قسم أو معهد  ةكليكل الستفسار في باقدم تمال

في  ،ايضا على عناوينها شتملالتي تولى قائمة المكاتب، يرجى الرجوع إكما . المتقدمة له /له المتقدم 

 .لهذا الغرض من هذا الكتيب 21و  20الصفحتين 

 موجز عن جامعة هيروشيما ◎

لتعليم ا، وهي تضم العديد من مؤسسات 1949جامعة هيروشيما مؤسسة وطنية تأسست في عام 

اليها كليات، ومعاهد بحوث،  تاضيف حيثنمت الجامعة منذ ذلك الحين؛ قد . والمختلفة العالي

تتكون من هي والمرموقة اليوم واحدة من بين الجامعات الوطنية تعتبر جديدة. وهي دراسية ومراكز 

 للبحوث ومستشفيات تابعة لها. نشئاتومبحوث للعليا، ومعاهد الدراسات للهد مع 11كلية و  11

دراسات عليا مسجلين حاليا، طالب  4200طالب جامعي، و  11000وتضم الجامعة ما يقرب من 

 دولة مختلفة. 70من حوالي  اجنبيا اطالب 1200باإلضافة إلى حوالي 

 مكتبة جامعة هيروشيما المركزية○

ألف كتاب. يمكن استخدام الكومبيوتر  3460تتألف المكتبة من خمس مبان وتحوي حوالي 

)االنترنت( باإلضافة إلى استعارة الكتب.

 ( على مستوى المرحلة الجامعيةالدوراتمجموعات، ال) ألقسامالكليات وا○ 

ت( كما هو موضح أدناه:دورامنشأة جامعية، وتنقسم كل منها إلى أقسام )مجموعات و 11هناك 

(الدورةمجموعة، الالقسم )الكلية

الفنون والعلوم 

 المتكاملة

الفنون والعلوم المتكاملة

العلوم اإلنسانيةأداب

التعليم

 مدرسي: تعليم 1 المجموعة

: تعليم علوم وتكنولوجيا ومجتمع 2المجموعة 

 : تعليم لغة وثقافة3المجموعة 

 أنشطة الحياةتعليم : 4المجموعة 

: أساسيات التعليم والتنمية البشرية5المجموعة 

القانونالقانون

االقتصاداالقتصاد

 علوموالبيولوجية،  العلوموالكيمياا، والعلوم الفيزيائية، والرياضيات، العلوم

 يةاألرض والنظم الكوكب

الصحيةو، يةالعلوم الطبالطب 



 صحة الفموعلوم طب األسنان،  طب األسنان 

 ةدوائيالوالعلوم الصيدالنية،  العلوم الصيدالنية

 

 

 الهندسة 

 : هندسة النظم الميكانيكية1المجموعة 

 : الهندسة الكهربائية والحاسوب والنظم2المجموعة 

 ، والتكنولوجيا الحيوية، والعملياتئيةالكيميا هندسةال: 3المجموعة 

 : الهندسة االجتماعية والبيئية4المجموعة 

العلوم البيولوجية 

 التطبيقية

 العلوم البيولوجية التطبيقية

 

 كليات واقسام الدراسات العليا○ 

 ا هو موضح أدناه.كلية للدراسات العليا، والتي تقسم كل منها إلى تخصصات كم 11هناك 

 

 التخصص كلية الدراسات العليا

 الفنون والعلوم المتكاملة الفنون والعلوم المتكاملة

 العلوم اإلنسانية اآلداب

المهنية: برنامج التطوير المهني للمعلمين وقادة  اتدرجالبرنامج  التعليم

 مدارسال

، المناهج وطرق التدريس وعلوم ماجستير: تعلم وتطوير المناهج،

علم النفس، والدراسات التربوية، وتدريس اللغة اليابانية كلغة ثانية، و

 التعليم العاليو

 : التعليم وعلوم التربيةةدكتورا

 ةيدراسات اإلدارالو؛ قتصادواالقانون والسياسة؛ ال العلوم االجتماعية

 ومعلوالعلوم البيولوجية، والكيمياا، والعلوم الفيزيائية، والرياضيات،  العلوم

 الرياضيات والحياة علومو، يةاألرض والنظم الكوكب

الكترونيات أشباه الموصالت والتكنولوجيا الحيوية الجزيئية، و، ادةمكم ال ادةالعلوم المتقدمة للم

 وعلوم التكامل

العلوم الطبية الحيوية 

 والصحية

تخصص وتخصص علوم طبية، وعلوم صحة الفم،  تخصص ماجستير:

 األسنان طبالعلوم الطبية و تخصصو علوم صحية،

تخصص وتخصص علوم طبية، وعلوم صحة الفم،  تخصص دكتوراه:

 علوم طبية حيويةتخصص و علوم صحية،

نظم التحكم والميكانيكية والهندسة،  العلومنظم الميكانيكية والهندسة  هندسة 

الكيمياا التطبيقية، والهندسة الكيميائية، وهندسة المعلومات، واآللي، 

 الهندسة المعماريةوأنظمة النقل والبيئة، وهندسة المدنية والبيئية، الو

 علم وتقنية بيوفونكتيونالو، )المصادر الحيوية( علم البيورسورس الحيوي غالفعلم ال

 ، والديناميكية واإلدارة البيئية )الوظائف الحيوية(

 بوي والثقافي واإلقليميالعلوم التنموية، ودراسات التطوير التر التنمية والتعاون الدولي

 القانون كلية القانون
 


