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ةاالتظظاهھھھررااتت االمنظظمة فى ااططارر االددررااسة فى االجامع 	  
	االجامعة االمتررووبووليیة لططووكيیوو٬، االمرركبب االجامعي ميینامي ااساوواا  
	  
	نظظررةة عامة٬، معلووماتت  
	  
	1ططووكيیوو هھھھاشيیووجي٬، ميینامي ااساوواا   -1 	   0397ددقائقق مشي منن محططة ميینامي ااساوواا٬،  5 :سبيیلل االووصوولل  -  192 	  

1111:االهھاتفف -677 -042 	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 	 	 	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	مقددمة  
جامعة فى  ٬778، منن ضمنن 2010جامعة فى االيیابانن٬، ووذذلكك ااستنادداا االى تقرريیرر ووززااررةة االترربيیة االيیابانيیة فى  778هھھھناكك 

جامعة فى ططووكيیوو.هھھھذذهه االجامعاتت لهھا مميیززااتهھا االخاصة. كما يیمكنن للسيیاحح ززيیاررةة االمرركبب االجامعي٬،  138االيیابانن٬، هھھھناكك 
االمكتبة٬، ااألقسامم٬، ووأأيیضا االحضوورر فى االتظظاهھھھررااتت االجامعيیة. ووحيیثث أأنن ززيیاررةة االمرركبب االجامعي تددخلل فى بررنامج االجوولة 

مختلفة لططووكيیوو االتى ال يیمكنن ررؤؤيیتهھا خاللل االجوولة االمعتاددةة.               فأنهھ يیمكنن مشاهھھھددةة االجوواانبب االاالسيیاحيیة فى ططووكيیوو٬، 
منن خاللل هھھھذذهه٬، ووبصفتى ططالبة فى االجامعة االمتررووبووليیة بططووكيیوو٬، أأوودد أأنن أأقددمم فكررةة ووجيیززةة عنن بعضض االتظظاهھھھررااتت االتى 

                                                 تنظظمهھا هھھھذذهه االجامعة.                                                                 
	  

	ااحتفالل االرربيیع  
	                                                                    تتاالمهھررجانن االتقليیدديي للعرراائسس االخاصص بالفتيیاتت االيیابانيیا :ااالسمم 	  
نهھايیة فيیفرريي :االفتررةة بدداايیة ماررسس                                                                                                    - 	 	  

	                                                                                                              مجاني ددخوولل :االتكاليیفف  
هھھھذذهه االتظظاهھھھررةة مفتووحة االى االططلبة ااألجانبب ووكذذلكك االسيیاحح ااألجانبب                                                     :االمحتووىى 	  

	  
يیمكنن لكمم االحضوورر فى االمهھررجانن االتقليیدديي للعرراائسس االخاصص بالفتيیاتت االيیابانيیاتت٬، مشاهھھھددةة هھھھذذاا ااالحتفالل وويیمكنن لكمم غناء 

ااحتساء االشايي االيیاباني مع االحلوويیاتت االيیابانيیة االتقليیدديیة. كما يیمثلل هھھھذذاا االمهھررجانن نقططة جذذبب  االددمىااألغاني االخاصة بمهھررجانن 
يیصيیرر فيیهھا ووخاصة باألنجليیززيیة٬، حسبب االسنة االتى  يیة بططووكيیوو االتووااصلل بمختلفف االلغاتتحيیثث يیمكنن لططلبة االجامعة االمتررووبوول

                                                                              االمهھررجانن                                                
	  

	ااحتفالل االخرريیفف  
مهھررجانن ميیيیاكوو      :ااالسمم  
بدداايیة نووفمبرر   :االفتررةة  

بمقابلل فى بعضض االحاالتت :االتكاليیفف  
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االمشررووباتت االبرراامج االحوواارريیة وواالعررووضض  ددةة أأكشاكك يیدديیررهھھھا االططلبة يیمكنن لكمم ااالستمتاعع  االمأكووالتت٬،هھھھناكك ع :االمحتووىى
محتووىى بإمكانكمم مشاهھھھددتهھا فى نفسس االيیوومم.  100االمووسيیقيیة االمباشررةة. هھھھناكك أأكترر منن   
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	هھھھهھررجانن ميیيیاكوو حيیثث تصططفف ااألكشاكك فى نفسس االصفف  
	 

	  
	 

	 

	 

	 

	 

	 

	االصفحة االررئيیسيیة حيیثث االصوورر  
https://pro.foto.ne.jp/free/product_dl.php/cPath/2
1_32_107/products_id/3202	  
	  
مررحبا بكمم فى مهھررجانن االعرراائسس فى قاعة االشايي فى االمنززلل االددوولي 

2018فيیفرريي   28فى  	 

	 

	 

	 

	 

 


