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اآتساب الشخصية االعتبارية    

بغرض تعزيزالمساهمة في المجتمع المحلي    

هو المنبع    ①.  منابعثالثةمن  جامعة مقاطعة هيروشيما   تتكون ) 1
هي منشأة    ف ②الثانوية للبنات  مدرسة هيروشيما    األآثر عراقة، أما 

الموهوبات من اليابان     يث تجتمع لفتيات ح  مخصصة لي عال تعليم  
.مدعاة للفخر  هو تاريخًا  سطرت المدرسة  . تايوان وآورياآذلك   و

، فيما تتباهى   مستوى الوطن     محط اهتمام على     ③وبدورها تشكل  
.بجودة التعليم العالية        ④

.الثالث    هذه المنابع    إعادة دمج   بتم افتتاح جامعة مقاطعة هيروشيما      
.اعتبارية ذي شخصية     إلى آيان  تحولت الجامعة   2007في  
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                ))علوم النظام األحيائي       علوم النظام األحيائي       ((

فروع الجامعة    
في جميع أنحاء هيروشيما
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فرع ميهارا  فرع ميهارا  
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مرآز طبي ملحق  

آلية اآلداب 
85قسم الحضارة الدولية 

35قسم علوم الصحة   

آلية اإلدارة
ونظم المعلومات  

60قسم اإلدارة 
40قسم نظم المعلومات   

آلية األحياء  
والبيئة   

110قسم األحياء 
55قسم علوم البيئة     

65) 5(      قسم التمريض
30    قسم العالج الطبيعي 

30  قسم العالج التوظيفي  
التواصل

30االحتياجات الخاصة
40قسم الرعاية البشرية

آلية الصحة  
والرعاية 
االجتماعية

الحرم الرئيسي    
)هيروشيما(

فرع الجامعة في     
ميهارا 

فرع الجامعة في     
شوبارا 

ماجيستير تخصصات   
10: اآلداب

ماجيستير تخصصات   
20: اإلدارة ونظم المعلومات   

:  تخصصات اإلدارة ونظم المعلومات
30: برنامج الدآتوراة التيرم األول          

5: التيرم الثاني      

ماجيستير تخصصات الصحة     
20: والرعاية االجتماعية   

مرآز التربية العامة 
   مرآز التوظيف   

مرآز التعاون المحلي   
مرآز مياجيما للدراسات

قسم أبحاث العلوم العام للدراسات العليا                

مرآز شوبارا للتعاون المحلي  
مرآز ميهارا للتعاون المحلي  

الجامعة الوطنية العامة        
 تخصصات،  4 آليات وقسم للدراسات العليا في             4تضم 

وبرامج ما بعد الدآتوراة، ومرآز فحوصات طبية   

. تمثل األرقام عدد أفراد التدريس＊
األرقامفيما يخص قسم التمريض ف

 عدد أفراد التدريس هي ()بين القوسين 
.  سنوات3إلى   بعد تعديل النظام

) 2009نيسان   /افتتح في أبريل (15: قسم التوليد    

مرآز المعلومات األآاديمية



الكلية   القسم   أفراد التدريس   السنة األولى  السنة الثانية  السنة الثالثة  السنة الرابعة   المجموع 

اآلداب  
الحضارة الدولية  85 95 86 92 100 373

الصحة 35 37 37 35 38 147

مجموع الكلية   120 132 123 127 138 520 

اإلدارة 
ونظم

المعلومات 

اإلدارة  60 70 66 67 69 272 

إدارة نظم المعلومات  40 45 46 45 48 184 

مجموع الكلية   100 115 112 112 117 456 

األحياء
والبيئة

قسم األحياء   110 117 111 116 122 466 

قسم البيئة   55 55 57 56 65 233 

مجموع الكلية   165 172 168 172 187 699

الصحة
والرعاية 
االجتماعية

التمريض  65(5) 62 61 65 64 252 

العالج الطبيعي     30 30 31 32 34 127

العالج التوظيفي   30 31 29 29 37 126
التخاطب واالحتياجات 

الخاصة  30 31 32 30 31 124

الرعاية البشرية  40 41 40 40 41 162

مجموع الكلية   195 195 193 196 207 791 

اإلجمالي 580 614 596 607 649 2,466 

عدد الطالب     عدد الطالب     

2012/5/1حتى 

الدراسات العليا        
برنامج الماجيستير
175
برنامج الدآتوراة 

20التيرم الثاني   

أقسام التخصص   
قسم التوليد   

10

2,462الطالب     
طالب الدراسات      

195العليا     
طالب مواد    

 10التخصص  
اإلجمالي    
2,667
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.شكرًا جزيًال الطالعكم 

الواجهة الجنوبية بالطابق الثاني     2 قاعة أبحاث التعليم بالجامعة رقم  –المعرض 

.والمتوافرة على موقعنا اإلليكتروني        لمزيد من المعلومات يرجى االطالع على النسخة اإلنكليزية من الدليل             
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