
المعيشة في جامعة هيروشيما ◎

  بالزا الطالب○

يتم القيام بأنواع مختلفة من األنشاطاث الدولية في بالزا الطالب.

 مرافق اإلقامة○ 

إيكينو، التي توفر مرافق في  HU ةسكن الطلبو HUالبيت الدولي  كال منتدير جامعة هيروشيما 

 جان حدودة، وأكثر من نصف طالبنا االماالماكن ذلك، فإن  على الرغم منلطالب. واسكن ل

 خاصة.سكنية يعيشون في شقق 

 1191مجموع الطالب االجان  

HU ( 2016مايو  1السكن الجامعي للطالب االجانب)

 ○HU  259قدمت إسكان للطالب االجانب

HU  66البيت الدولي 

 HU 193 بواسطةسكن مؤجر 

 193م خارج الحرم الجامعي السكن العا ○

 112سونسكوار هيغاشي هيروشيما 

 46  مدينة هيروشيماالبيت الدولي في 

14 هيروشيما، ميهارا( -)هيروشيما، هيغاشي  ةالبلديالحكومي للمحافطة وسكان اإل



 21هيروشيما إنترناشيونال بالزا 

 

 170ب طالعام للإسكان  HUقدمت ③

 (170إيكينو في  HU اسكان)

 

 شققخاص/ن سك ④

 

 8 آخرى ⑤

 

 

 ( السكن الجامعي1)

االجان  الذين  لطالبيمكن لإيكينو.  سكنسكن للطالب: البيت الدولي والنوعين من  HUجامعة قدم ت

 أما. للحجز اتتقديم طلب HUفي جامعة الذين تم قبولهم  االجان وكذلك الطالب  HU يداومون في

السيما وانه  األكاديمي. همشرف ةشاورمعليه ج  فيقبل دخول الجامعة تقديم طل  الراغبين في 

 تقديم الطلبات. اتيختلف عدد المتقدمين باختالف فتر

 

 (2-457هيروشيما سيتي، كاغامياما  -)هيغاشي  الدولي لجامعة هيروشيما البيت

 :الموقع االليكتروني

 http://en.hiroshima-u.jp/centers/welfare_facilities/international_house 

 

وتعزيز  االجان لطالب ا حياةتوفير مكان لهما  هدفينتحقيق لجامعة هيروشيما  أنشاء من قبل

 .ةالدولي اواصر الصداقة
 (Bأسرة )المبنى  (Bزوجان )المبنى  (A)المبنى  مفردة 

 

نمط  مع مطبخ غرفة واحدة الغرف

م 13,3غربي )
2
) 

ومكان  غرفة واحدة مع مطبخ

م 44,5نمط غربي ) لالكل
2
) 

ومكان  غرفتين مع مطبخ

م 57,5نمط غربي ) لالكل
2
) 

 غرف 5 غرف 5 غرفة 60 عدد المتوفرال

 ين/ شهر 14200 ين/ شهر 9500 ين/ شهر 5900 االجرة

 ين/ شهر 3100 ين/ شهر 2800 ين/ شهر 2500 بيت عامة لل نفقات

، ةزينمحمام، سرير، وحدة  المفروشات المرفقة، وخالفة

ي، رف كت ، مكت ، كرس

، وحدة تكيف، ثالجة، دوالب

 .الخ

، ةزينسرير، موحدة حمام، 

رف كت ، مكت ، كرسي، 

، كن ، وحدة تكيف، دوالب

طقم أطباق، غسالة، ثالجة، 

 الخ.

، مزينةسرير، وحدة حمام، 

رف كت ، مكت ، كرسي، 

، كن دوالب، وحدة تكيف، 

طقم أطباق، غسالة، سرير 

مرتفع، مكت  لألطفال، 

 ثالجة، الخ.

 

 (2-812-62هيروشيما سيتي، كاغامياما -)هيغاشي كن الطلبة في إيكينوس

 http://en.hiroshima-u.jp/top/nyugaku/shien/jyuukyo/gakuseisyukusyaالموقع: 

ل  فرصة ااالول توفير السكن المناس  للطالب وإعطاء الط لتحقيق هدفين،إيكينو  سكن تأسس

 السكن، وتقدم ةالدولي صداقةوال شتركلتعزيز التفاهم المكذلك و. مرنلتجربة الحياة الطالبية كمواطن 

 للطالب اليابانيين واالجان  على حد السواء.

 



 رجالللسكن  

 (A)النوع 

 رجالللسكن 

 (B)النوع 

جدد الطالب للسكن 

 (C)النوع 

 نساءللسكن 

 (D)النوع 

 نمط غربي الغرف

م 10)
2
) 

 نمط غربي

م 12)
2
) 

 نمط غربي

م 14)
2
) 

 بينمط غر

م 12)
2
) 

غرفة  42غرفة ) 292 عدد المتوفرال

 للطالب االجان (

 50غرفة ) 100

غرفة للطالب 

 االجان (

غرفة  44غرفة ) 100

 للطالب االجان (

غرفة  50غرفة ) 200

 للطالب االجان (

 ين/ شهر 4700 ين/ شهر 15000 ين/ شهر 4700 ين/ شهر 7500 االجرة

 حوالي الخدمات رسوم الصيانة

 ين/ شهر 10000

 حوالي

 ين/ شهر 10000

 حوالي

 ين/ شهر 10000

 حوالي

 ين/ شهر 10000

 ين/ شهر 1500 ين/ شهر 700 ين/ شهر 1500 ين/ شهر 1400 لبيتل مشتركة نفقات

المفروشات المرفقة، 

 وخالفة

سرير، مكت ، كرسي، 

خزانة، وحدة تبريد 

مطبخ ووتدفئة، 

 صغير، الخ.

سرير، مكت ، 

كرسي، رف كت ، 

وحدة تبريد وتدفئة، 

)نمط  مرحاضو

 غربي(، الخ.

سرير، مكت ، كرسي، 

وحدة تبريد وتدفئة، 

حوض استحمام، 

)نمط  مرحاض

مطبخ وغربي(، 

 صغير، الخ.

سرير، مكت ، كرسي، 

رف كت ، وحدة تبريد 

 مرحاضوتدفئة، و

 )نمط غربي(، الخ.

غرفة متعددة  مرافق مشتركة

امات، غرفة األستخد

غسيل، مرافق دش، 

 مرحاض

صالة، غرفة متعددة 

ة األستخدامات، غرف

غسيل، غرفة طعام، 

دش )واحد  مرافق

 في كل طابق(

غرفة متعددة 

 ةغرف األستخدامات،

 غسيل

صالة، غرفة متعددة 

 ةاألستخدامات، غرف

غسيل، غرفة الطعام، 

مرافق دش )واحد في 

 كل طابق(

 

 لحرم الجامعي( اإلسكان العام خارج ا2)

 (28-6هونماتشي  هيروشيما سيتي، سايجو نيشي -)هيغاشي  هيروشيما -صن سكوير هيغاشي 

ن محافظة هيروشيما ومدينة هيغاشي بيهيروشيما كجهد مشترك  -صن سكوير هيغاشي  سكن تأسس

د تتمثل في تزوي لتحقيق هدفينهيروشيما، وبنيت من قبل مؤسسة اإلسكان في محافظة هيروشيما  -

التفاهم بين الطالب اواصر الصداقة واألجان  بمكان مريح للعيش، فضال عن تعزيز الطالب 

. ويختلف عدد المتقدمين باختالف فترة تقديم المحليين والطالب اليابانيين والمواطنين االجان 

 الطلبات.
 أسرة مفردة 

 نمط غربيغرفة واحدة مع مطبخ  حجم الغرف

م 17,46)
2
) 

 مطبخ نمط غربيغرفة واحدة مع 

م 35,31) 
2
) 

 غرفة 20 غرفة 80 عدد المتوفرال

 ين / شهر 35000 / شهرين 20000 االجرة

 ين / شهر 3500 ين/ شهر 2500 تكاليف الصيانة

 ين / شهر 1000 ين/ شهر 1000 تكاليف استخدام المفروشات

 ين 70000 ين 40000 رجلالخلو مقدار 

، رف كت  ، كرسي، رفمكت  المفروشات المرفقة، وخالفة

سرير، مدفأة، ثالجة، مكيف تخزين، لل

 هواء الخ

 

، خزانةمكت ، كرسي، رف كت ، 

، أدراج، طاولة أكل خزانةسرير، 

دوالب، مدفأة ، ثالجة، مكيف الهواء 

 الخ.

 

 (3-3-1هيروشيما سيتي، كاغامياما -يغاشي)ه هيروشيما إنترناشونال بالزا

 (GRPبرنامج العالقات العالمية )

 /http://hiroshima-hip.or.jp/en/category/new/grpالموقع: 



بالزا بالمشاركة في أنشطة مثل اللغة إنترناشونال في هيروشيما  االقامةيمكن للطالب االجان  

 .االيابانية والثقافة اليابانية وخالفه

 

 الحياة اليوميةالساس دورة  دورة تنمية المهارات العالمية 

 شهر 1أسبوع ~  1 ةسن 12 ~  المدة الزمنية

 ين / يوم 1550 ين / شهر 26370ين ~  24060 االجرة

مكيف الهواء، حمام، تلفزيون، ثالجة،  مرافقال

رف ، فرشة سرير، مكت ، كرسي،

 ، خزانة الخكت 

مكيف الهواء، حمام، تلفزيون، ثالجة، 

، رف فرشة سرير، مكت ، كرسي،

 كت ، خزانة الخ

 المطبخ لمطبخا المرافق المشتركة

 

 هيروشيما(مدينة كو، -ماتشي، مينامي-كوجين-نيشي 1-1)هيروشيما السكن الدولي في مدينة 

 /http://www.i-house-hiroshima.jp: الموقع

 للطالب األجان  الذين يدرسون في الجامعة في منطقة مدينة هيروشيما. ※

 

 اسرة مفردة 

 نيسنت نسنتي المدة الزمنية

 ين / شهر  36000 ين / شهر 26000 يةاالجرة الشهر

مكيف، مطبخ، حمام، مرحاض، ثالجة،  المرافق

، رف كت سرير، طاولة، كرسي، 

 خزانة الخ

مكيف، مطبخ، حمام، مرحاض، ثالجة، 

سرير، طاولة، كرسي، رف كت ، 

 .خزانة، الخ طاولة

 

 خاصةالشقق ال( 3)

ن بي ةجراال. تتراوح مرحاضبخ وحمام وهيروشيما: تحتوي معظم الغرف على مط-مدينة هيغاشي· 

 شهر.في ال 50000إلى  20000

 .مراحيضوغرف مع حمامات ومطابخ و بدون عفشغرف تتوفر هيروشيما: مدينة · 

 شهريا( 80000إلى  30000بين ما )تتراوح خالفه على حجم الغرفة، والصيانة، و ةجراالتعتمد 

 

 ةجرا شهرفضال عن  العقاري وسيطللعمولة و، مانوض، خلو رجلفي اليابان، من المعتاد أن تدفع 

أشهر عند الذهاب  6إلى  4ما ال يقل عن باحضار اجرة ننصحك لذا مقدم عند توقيع عقد اإليجار. 

 .االيجار عقدتوقيع ل

 


