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 1النقل بالسكك الحديدية  ، MCC ،السفر التفضيلي على النقل البري  ،المترو
)التصاالت الضواحي (من  1سبتمبر إلى  15يونيو
• الطالب في مدينة موسكو ومنطقة موسكو ؛
• طالب الدراسات العليا والمقيمين فقط على أراضي مدينة موسكو
) 2إمكانية استخدام التطبيق المصرفي (بما في ذلك نقل المنح الدراسية
 3خصومات على شراء السلع والخدمات (دليل على االنترنت لخصومات على
)MOS.RU
 4القدرة على تحديد موعد مع الطبيب من خالل كشك المعلومات في العيادة5
 5القدرة على تسجيل التوقيع الرقمي
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خدمات البطاقة الموسكوية

كيف تحصل على البطاقة الموسكوية ؟
1
2
3
4

في كتالوج الخدمات اإللكترونية  ،حدد قسم "التعليم"  MOS.RU ، /في بوابة
"".العالي" " /البطاقة االجتماعية للطالب  ،المتدرب  ،طالب الدراسات العليا
تحقق من التفاصيل الخاصة بك في سجل الطالب .إذا لم تكن هناك بيانات
:في السجل  ،فاتصل بالموظف:اكسانا بتروفنا بورودينا  :البريد اإللكتروني
borodina-op@rudn.ru
ملء الطلب اإللكتروني
يوما تقويميًا من تاريخ تقديم الطلب
ستكون البطاقة جاهزة خالل ً 30
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واألحداث األخرى .للدفع  ،يجب إدخال رقم العرض أو تحديد المطلوب
.الخدمة من القائمة .لكل عرض  ،يتم تقديم اتفاقية في شكل ملف
سجل الهاتف
إنها نسخة إلكترونية من دليل الهاتف الرسمي لجامعة رودن .يمكنك العثور
على جهات االتصال الخاصة بالموظف أو القسم
بسبب التغيير المستمر في وظائف بوابة نظام المعلومات الموحد  ،يتم
توسيع قائمة الخدمات اإللكترونية  ،واإلعالم الجماعي لطالب الجامعة
.بشكلمنتظم
يمكنك الحصول على المشورة بشأن استخدام خدمة معينة على بوابة رودن
بواسطة UIS
البطاقة الموسكوية

يحق للطالب والمقيمين وطالب الدراسات العليا بدوام كامل الذين يدرسون
في المؤسسات التعليمية المعتمدة لمدينة موسكو الحصول على بطاقة
اجتماعية ؛ أو مسجلة في موسكو  ،ولكنك تدرس في مؤسسات تعليمية
.معتمدة خارج مدينة موسكو
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يحتوي هذا القسم على مجموعة مختارة من االرتباطات لمصادر اإلنترنت
والوثائق وأوامر رئيس الجامعة واللوائح واللوائح في مجال استخدام أنظمة
.البحث عن القروض
.الموارد  ،أوامر رئيس الجامعة  ،اللوائح  ،اللوائح  ،نماذج المستندات
محفظةالطالب
يسجل هذا القسم إنجازات الطالب في مجال العلوم والتعليم والحياة
.االجتماعية .متاح لملء الطالب والموظفين المسؤولين
وثائقللمراجعة
.يحتوي هذا القسم على وثائق مخصصة للرجوع اليها
الرسائل اإلخبارية والتقارير وبرامج التطوير والوثائق األخرى لكامل
موظفي الجامعة .سجل الهاتف
إنها نسخة إلكترونية من دليل الهاتف الرسمي لجامعة رودن حيث  .يمكنك
.العثور على جهات اتصال ألي موظف أو قسم
دفع الفاتورة
إذا كان لديك حساب تم إعداده في الدائرة التجارية  ،أو رقمه  ،فيمكن دفع
الفاتورة عبر اإلنترنت باستخدام بطاقة دفع دون زيارة شخصية للبنك .ليست
يتم إجراء المدفوعات على صفحة  UIS.هناك حاجة للترخيص على بوابة
بعد إجراء معاملة ناجحة  ،سيتم إرسال إشعار  Gazprombank.الدفع
بشأن الدفع الناجح وإيصال مالي إلى عنوان البريد اإللكتروني المحدد أو إلى
.عنوان بريد الشركة
إصدار ودفع الفاتورة
إذا كنت تعرف رقم الدراسة أو اتفاقية اإلقامة  ،أو أي رقم حساب تم
إصداره بموجب هذه االتفاقية  ،فيمكنك إصدار فاتورة بشكل مستقل دون
سيتم  UIS.زيارة المكتب التجاري .ليست هناك حاجة للترخيص على بوابة
.إرسال الفاتورة المطبوعة إلى عنوان البريد اإللكتروني للشركة
المدفوعات لجامعة رودن
يمكن الدفع مقابل عدد من الخدمات المقدمة في رودن بموجب اتفاقيات
العرض (اتفاقية االنضمام) دون ملء نموذج العقد نفسه مباشرةً .تتم الموافقة
على جميع اتفاقيات العروض بالطريقة المحددة بأمر من رئيس الجامعة.
أكثر أنواع العروض شيوعًا هو المدفوعات مقابل المشاركة في المؤتمرات
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) رودن  ( UISبوابة نظام المعلومات الموحد
.لراحة الطالب  ،تم إنشاء بوابة نظام المعلومات الموحد لجامعة رودن
رودن هي مصدر المعلومات الرسمي لجامعة رودن  ،والتي  UISبوابة
تتيح لك تلقي المعلومات والخدمات في شكل إلكتروني  ،وإجراء المدفوعات
.لجامعة رودن وغير ذلك الكثير
قائمة الوظائف والخدمات المقدمة على بوابة نظام معلومات جامعة رودن
بياناتشخصية
يحتوي هذا القسم على البيانات الشخصية للطالب وبيانات جواز السفر
.والتأشيرة ومعلومات االتصال
عقود الدراسة والسكن
.يحتوي هذا القسم على عقود التدريب واإلقامة الخاصة بك
يتم تقديم شروط العقد وااللتزامات وإجراءات الدفع والفواتير .في هذا القسم
 ،يمكنك إصدار فاتورة بشكل مستقل والدفع بواسطة بطاقة االئتمان عبر
.اإلنترنت
قائمة انتظار إلكترونية إلى النزل
في هذا القسم  ،يمكنك تحديد موعد مع مكتب الخدمات الشاملة للمقيمين
لتاريخ ووقت محددين .القضايا قيد النظر :التسوية  ،إعادة التوطين ،
المغادرة من النزل  ،دفع عقد اإلقامة  ،قضايا األسرة
التسجيل في الدورات متعددة التخصصات
يقدم هذا القسم قائمة بالدورات متعددة التخصصات التي يمكنك التسجيل فيها
.للعام الدراسي القادم
بعد موعدك  ،سيتصل بك الموظف المسؤول  ،وبنا ًء على نتائج المقابلة ،
.سوف يدرجك في مجموعة الدراسة
في جامعة رودن  Antiplagiatاستخدام نظام
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1

عن طريق المعلمين القيمين على العمل التربوي للكلية

2
•

) (UIS RUDNمن خالل بوابة نظام المعلومات الموحد :
 portal.pfur.ruاذهب إلى
حدد عنصر "كلمة المرور" في القائمة العلوية
"في القائمة المنسدلة  ،حدد "إرسال كلمة المرور
امأل النموذج أدناه
يرجى مراعاة متطلبات ملء النموذج .يتم إدخال سلسلة ورقم جواز السفر بدون
 DD.MM.YYYY (DDمسافات  ،وتاريخ إصدار المستند بالتنسيق
.
أدخل البريد اإللكتروني الذي تستخدمه MM.YYYY).
انقر فوق الزر "إرسال بيانات االعتماد" .سيتم إرسال رسالة خدمة .
إلى عنوان ·
 365الخاص ببوابة Officeالبريد اإللكتروني المحدد مع بيانات حساب خدمة
.
UIS RUDN

•
•
•

إذا .
إشعارا على الشاشة "البيانات التي أدخلتها ال
انتهت العملية بخطأ وسترى
ً
تتوافق مع البيانات المسجلة في النظام .تم إلغاء العملية " ،مما يعني أنه ال توجد
معلومات حول بيانات جواز سفرك في قواعد .بيانات معلومات جامعة رودن .ربما
تم تسجيل المعلومات حول وثيقتك بشكل غير صحيح في خدمات الموظفين بجامعة
رودن .استخدم وظيفة مدخل "اإلبالغ عن خطأ" أو الكتابة إلى البريد اإللكتروني
تأكد من اإلشارة إلى سبب االتصال support@rudn.ru ،
ال تنس تضمين اسمك الكامل (االسم) ورقم بطاقة الطالب في الرسالة
اترك البريد اإللكتروني الذي تستخدمه للتعليقات .تأكد من صحة إمالء عنوان البريد
"اإللكتروني وانقر فوق الزر "إرسال
سيتصل بك متخصصو الدعم الفني عن طريق البريد اإللكتروني الذي حددته خالل
اليوم
 365عبر Officeيمكنك الحصول على المشورة بشأن استخدام خدمة شركة
 support@rudn.ruالبريد اإللكتروني
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 UISالحصول على حساب مكتبي  365في
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ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺤﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ
ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺳﻜﻨﻚ .ﺇﻥ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ
ﻫﻲ ﺳﻨﺔ ﺗﻘﻮﻳﻤﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ،ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻹﻋﺎﺩﺓ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .ﺑﻌﺪ ﺣﺴﺎﺏ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺧﻞ ﺃﺳﺮﺓ
ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺗﺆﻛﺪ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺤﺔ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﺰﻭﻳﺪﻩ ﺑﻤﻜﺘﺐ ﻋﻤﻴﺪ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ )ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ( .ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ،ﻳﻜﺘﺐ ﻃﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺤﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ:
• ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻗﺴﻢ
ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ .ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻯ
• ﺟﻮﺍﺯ ﺳﻔﺮ.

• ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻷﺳﺮﺓ؛
• ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺩﺧﻞ
ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻷﺳﺮﺓ؛

• ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﻠﻘﻲ
ﻣﻨﺤﺔ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ.
• ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ
ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ ،ﺑﺄﻧﻚ ﻃﺎﻟﺐ
ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ؛

نظام التنقل في الجامعة
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ ﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ  ،ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﻭﺭ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ.
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﺮﻭﺭ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ.
)ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ(
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﺮﻭﺭ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﺠﻨﺴﻴﺘﻚ
)ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ(

ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﻓﻘﺪﺕ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻚ
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20

1

ﺭﺍﺟﻊ ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ

2

ﺇﺩﻓﻊ ﺍﻹﻳﺼﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺎ )ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ(،

3

ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ  20ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺏ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ )ﻳﺘﻢ ﺇﻋﻄﺎﺀﻙ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ!(

ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻻﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﻟﻠﺪﻓﻊ،

ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺤﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ
ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ 216
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4

ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ ،ﻭﺍﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ
ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ،ﻭﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ

ﻫﺎﺗﻒ 1402) +7 (495) 433-14-11 :ﺗﺤﻮﻳﻞ(
ﺃﺧﺼﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  -ميتينا ليلي سيرغيفنا

ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ:
• ﻃﻠﺐ ﻣﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ
ﺮﻳﻮﻄﺘﻟﺍ ﺐﺘﻜﻣ ﺲﻴﺋﺭ
تسجل أثناء الوصول 1
ﻢﻗﺭ

• ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﻣﺼﺪﻗﺔ ﻣﻦ
ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ؛

• ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ.
• ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ؛

5

216

6

ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼﺏ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ
ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼﺏ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺾ  -ﺍﻟﻤﺪﻓﻮ
ﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻟﻠﻄﻼﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺩﺧﻞ ﻛﻞ
ﻓﺮﺩ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﻠﻤﻌﻴﺸﻰ.
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ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻟﻠﻤﻨﺤﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ
ﻣﻛﺗب
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ﻫﺎﺗﻒ) +7 (495) 433-14-11 :ﺗﺤﻮﻳﻞ (13-32
ﺃﺧﺼﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  -مارتينوفا إلينا فيكتورفنا

ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ:
• ﻃﻠﺐ ﻣﻮﺟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ
ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
)ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ ﺭﻗﻢ (1؛
3

• ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻭ
ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ
ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ.

ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸﻳﺘﺎﻡ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺮﻛﻮﺍ ﺩﻭﻥ
ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻓﻘﺪﻭﺍ ﻛﻼ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﻭ
ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ
ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ طﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺤﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ،
اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺈدارة اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ،ﻣﻜﺘﺐ
بتكم 216

ﻫﺎﺗﻒ) +7 (495) 433-14-11 :ﺗﺤﻮﻳﻞ (1402
ﺃﺧﺼﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  -ﺃﻭﻟﻐﺎ ﺑﺎﻛﻠﻴﻨﻴﻔﺎ.

ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ:
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• ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ.

• ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ؛

• ﺻﻮﺭﺗﺎﻥ ).(4 × 3

ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )ﺍﻟﺘﺬﻳﻴﻞ ﺭﻗﻢ (1؛
ﺇﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
• ﻃﻠﺐ ﻣﻮﺟﻪ

• ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ؛

ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؛
ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
• ﻭﺛﺎﺋﻖ

اليوم الثاني والثالث من الساعة  9:00إلى الساعة  17:00الغداء من
الساعة  13:00إلى الساعة 14:00
تسجيل وإرفاق بطاقة مصرفية إلزامي لجميع الطالب !

ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ

يوم واحد من  14:00إلى 17:00

دعم لألشخاص ذوي الفئات المميزة
رئيس القسم :زافادسكي ألكسندر إيفانوفت
عنوان :
شارع  :ميكلوخا ماكاليا )قطعة  ، 4مكتب( 222

رقم الهاتف :
8 (495) 433-14-11
الجدول الزمني :
من االثنين إلى الجمعة :من الساعة  9:00إلى الساعة 18:00
استراحة الغداء14:00 - 13:00 :
ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 1ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﯾﻘﺪم اﻟﻄﻼب اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﯽ إدارة اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ أول أﻣﺮ ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ
ﻣﻨﺤﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻤﺪة ﻓﺼﻞ دراﺳﻲ واﺣﺪ  .وﺗﺘﻮﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺢ
اﻟﺪراﺳﯿﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻜﻠﯿﺔ إﺟﺮاء اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻷداء اﻷﻛﺎدﯾﻤﻲ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ .
 2ﻣﻨﺢ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﺮﺿﻴﻦ ﻟﻺﺷﻌﺎﻉ ﺑﺴﺒﺐ ﻛﺎﺭﺛﺔ
ﺗﺸﻴﺮﻧﻮﺑﻴﻞ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﺍﻹﺷﻌﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ
ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺟﺮﻳﺖ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺳﻴﻤﻴﺒﺎﻻﺗﻴﻨﺴﻚ
107
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• الدفع للحصول على تصريح مؤقت في محل بيع الهدايا والتذكارات في المبنى
الرئيسي لجامعة رودن ؛
• الحصول على تصريح مؤقت في مكتب النجاح بالمبنى الرئيسي لجامعة رودن
3

"أعد إصدار "خريطة الحروب العشوائية:

• ميكلوخو ماكايا  ul.سبيربنك في  )1 PJSCاالتصال :في الفرع رقم  1041من
 ، 17 ،موسكو ؛
• ) )2 GPB JSC No. 1038/099 (Gazprombankإلى المكتب اإلضافي لـ
 ، 7موسكو - Michurinsky Prospekt ،
بعد تلقي "بطاقة الحرم الجامعي" المعاد إصدارها  ،اتصل بمجلس الوزراء رقم
لتفعيل خدمات الجامعة  20 FSBSفي مبنى
المصرفية  GPB JSCأو  MIR PJSC Sberbankإذا كانت لديك بالفعل بطاقة
 ،فيمكن أن تعمل هذه البطاقة فقط لتلقي المدفوعات المستحقة  ،لذلك تحتاج إلى :
• واطلب تفاصيل الحساب  ،أو قم  GPB JSCأو  PJSC Sberbankاتصل بفرع
بطباعته من حسابك الشخصي عبر اإلنترنت
• مع تفاصيل الحساب وجواز السفر لتحويل المدفوعات  FCو  UBUتنطبق على
المستحقة ؛
إذا لم تتمكن من الحصول على بطاقة مصرفية قبل منح المنحة الدراسية  ،يجب
عليك االتصال بأمين الصندوق في أيام دفع المنحة الدراسية !
يمكن الحصول على معلومات حول أيام محددة من المنح الدراسية في شباك التذاكر
من معلم في العمل التعليمي
تحذير !

بعد الحصول على منحة دراسية  ،لديك فقط  3أيام معينة لتلقي األموال في شباك
التذاكر

106

• مركزيا :على أراضي الجامعة ؛
• :بشكل فردي
1

ميكلوخو ماكايا  ul. 17 ،سبيربنك في  )1 PJSCفي الفرع رقم  1041من
 ،موسكو ؛

2

 )2 GPB JSC No. 1038/099في المكتب اإلضافي لـ
 ، 7.موسكو (Gazprombank) - Michurinsky Prospekt ،
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الحصول على بطاقة الحرم الجامعي :

قواعد السالمة !
1

ال تنقل البطاقة إلى شخص آخر ؛

2

بشكل منفصل عن البطاقة ؛  PINتخزين رمز

3

عند استخدام اإلنترنت  PINال تدخل رمز
:إذا فقدت "بطاقة الحرم الجامعي"  ،فأنت بحاجة إلى

1

قفل البطاقة
سبيربنك  PJSCبطاقة الحرم الجامعي لشركة :

• اتصل بالرقم  50 55 555 800 8أو  900واترك طلبًا إلعادة إصدار
 Sberbank PJSC.البطاقة مع المشغل أو اتصل بأي فرع من فروع
) GPB JSC (Gazprombankبطاقة الحرم الجامعي :
• اتصل بالرقم  89 00 100 800 8أو  01 07 100 800 8واترك طلبًا
 GPB JSC.إلعادة إصدار البطاقة مع المشغل أو اتصل بأي فرع من فروع
2

•

إنشاء تمريرة مؤقتة :
كتابة بيان موجه إلى مساعد رئيس األمن في مكتب المرور بالمبنى الرئيسي
لجامعة رودن ؛
105
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خريطة الحرم الجامعي رودن
مركزيًا لجميع  RUDNيتم إصدار بطاقة حرم جامعي بتصميم فردي وشعار
الطالب
:
المزايا
1

الحصول على المنح الدراسية على بطاقة البنك

2

استخدام البطاقة كمرور إلى أراضي جامعة رودن

3

استخدام بطاقة سبيربنك كبطاقة نقل ""Troiyka

4

خدمة بطاقة مجانية لفترة الدراسة في جامعة رودن

5

شكرا عند الدفع للمشتريات  ،والتي يمكن استخدامها
استحقاق المكافآت ً
للحصول على خصومات عند الدفع مقابل السلع والخدمات من شركاء برنامج
"شكرا لك من سبيربنك" ؛ الخيار مكافأة السكك الحديدية الروسية
GPB JSC
ً
)(Gazprombank

6

تكنولوجيا الدفع تالمس

7

مريحة المصرفية عبر اإلنترنت وتطبيق الهاتف المحمول

8

شبكة واسعة من أجهزة الصراف اآللي  ،بما في ذلك البنوك الشريكة

9

التعرف على الطالب في المكتبة عند استالم الكتب .
إصدار بطاقة الحرم الجامعي :

•

مركزيا :عند القبول  ،على أساس أمر للقبول في التدريب ؛

•

بشكل فردي :عن طريق االتصال بالمعلم في الكلية
بلوك  FC ، 4و  UBUفي حالة وجود صعوبات في إصدار البطاقة  ،اتصل
منزل  ، 9الجناح األيسر  ،الطابق الثاني ، ul. Miklukho-Maklaya ، -
.خالل ساعات االستقبال
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2

تتوفر معلومات مفصلة عن أنواع الخصومات وشروط توفيرها على الموقع اإللكتروني
في الوثائق التنظيمية لقسم التعليم
1

2
3

4
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ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺑﻄﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺇﺿﺎﻓﻲ
1.

ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﻟﻌﻘﺪ

2.

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﻟﻠﻘﺒﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻲ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ

3.

التعرف على العقد  ،المرسل عبر البريد المناسب

4.

دفع الرسوم  ،المرسلة عبر البريد المناسب

ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ  /ﺇﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ
 1.ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﺃﻣﺮ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ )ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ(
 2.ﺟﻌﻞ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ
 3.ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﺪ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺐ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺗﻮﺭﺓ ﻟﻠﺪﻓﻊ
 4.ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺠﻮﺍﺯﺍﺕ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ
ﻭﻣﺮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ )ﻟﻠﻄﻼﺏ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ(
 5.ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ ﺳﺠﻼﺕ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻛﺎﺩﺭ
)ﻏﺮﻓﺔ ﺭﻗﻢ  220ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ(
 6.إقرار بيان للجنة إدارة األعمال الشخصية حول عدم وجود ديون
 7.ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ )ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ(
 8.ﺍﻛﺘﺐ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻨﻘﻞ  /ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺩﺓ
 9.ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻨﻘﻞ  /ﺍﻹﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﻣﻊ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ (ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ)

ما هي أنواع خصومات على الرسوم الدراسية للطالب في ?rudn

1
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223

223
ا لخميس

من  13:00حتى 14:00
ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ

ﻣﻦ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﺇﻟﻰ

8 (495) 434-26-12

ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﻣﻦ  11:00ﺣﺘﻰ 17:00
ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ  11ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ  5ﻣﺴﺎﺀ

:

8

7

5

:

كيف ومتى تدفع مقابل التعليم
1.

ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺪﻓﻊ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻚ.

2.

ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻓﺎﺗﻮﺭﺓ ﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ:
 ﻟﻠﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ  -ﻋﺮﺿﺖ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺐ -ﻟﻠﻄﻼﺏ  -ﻭﺭﺩﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﻮﺍﺑﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ ﻓﻲ portal.rudn.ru

3.

ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺪﻓﻊ:
-

ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻮﻗﻊ  portal.rudn.ruﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻂ.
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺑﻨﻮﻙ.
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺼﺮﺍﻑ ﺍﻵﻟﻲ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺑﻨﻮﻙ.
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺑﻨﻚ.
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ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺳﺠﻼﺕ ﺍﻟﻄﻼﺏ
شارع .ميكلوخا ماكاليا  ،منزل  ، 6غرفة 220
رئيس القسم :
كوليكوفسكايا نينا أبوليناريفنا
هاتف84954342612 :
ﻛﻴﻒ ﺃﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺗﻌﻠﻴﻢ؟
في المكان المطلوب  :تسجيل اإلقامة  ،صندوق التقاعدد  ،في دائرة الضرائب

لجميع الطالب
ﻣﺮﺍﺟﻌﺔﻏﺮﻓﺔ ﺭﻗﻢ

223

ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ

ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

ﻣﻦ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﻣﻦ  14:00ﺣﺘﻰ 17:30

8 (495) 434-26-12
ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻣﻦ  14:00ﺣﺘﻰ 17:00
إستراحة الغداء من الساعة 13:00
حتى 14:00

كيف تحصل على مرجع للموقع باللغة اإلنجليزية؟
ﻣﺮﺍﺟﻌﺔﻏﺮﻓﺔ ﺭﻗﻢ

223

ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
8 (495) 434-26-12

)ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ(

ﻣﻦ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﺇﻟﻰ
اإلثنين حتى الخميس

17:30-14.00

ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻪ ﺇﺫﺍ ﻓﻘﺪﺕ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ
"أين يمكن الحصول على بطاقة طالب وكتاب اختبار؟"
"أين يمكنني الحصول على بطاقة الطالب؟"
بالنسبة لطالب السنة األولى في االتحاد الروسي  ،يتم إصدار بطاقة طالب في الكليات /
المعاهد  /األكاديميات
ودورة واحدة  ،يتم إصدار بطاقة الطالب في الغرفة  FRYaOD 223للطالب األجانب
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ﺍﻹﺛﻨﻴﻦ
ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ

 10:00إلى 17:45

ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ

العمل و الزيارات ساعات :

ال مراجعات

ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ

من ال  10:00إلى 17:45

ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ

من ال  10:00إلى 17:45

ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ

ال مراجعات
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ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ:
ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻋﻤﻞ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺠﻮﺍﺯﺍﺕ )ﻳﻮﻣﻴﺎ ،ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﻭﺍﻷﺣﺪ(
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ﺍﻹﺛﻨﻴﻦ

18:00-09:00

ﺍﻟﺜﻠﺜﺎﺀ

18:00-09:00

ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ

18:00-09:00

ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ

18:00-09:00

ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ

16:45-09:00

يمكنك التعرف على حزمة المستندات وتنزيل النماذج وعينات من تعبئتها ،
والحصول على معلومات حول إجراءات تمديد إقامتك وإلغاء التسجيل على
في القسمين "محاسبة الهجرة" و "خدمات  PVS.RUDN.RUموقع الويب
المعلومات"  ،وكذلك على المدرجات وفي كتيبات قسم الجوازات

ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ

عن طريق دعوة جديدة  ،إال عندما يكون موانع السفر إلى الخارج ألسباب طبية
حيث يجب أن يشهد اإلدخال المقابل في الطلب

 UIS RUDN portal.pfur.ru.يتم قبول الطالب إلكترونيًا من خالل بوابة
بعد إصدار أوامر القبول  ،يمكن الحصول على بيانات اعتماد قائمة االنتظار
 UISاإللكترونية من األشخاص المسؤولين في الكليات أو من خالل بوابة جامعة
RUDN-portal.pfur.ru.
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 4بطاقة الهجرة ونسختها
 5نسخة من عقد اإليجار السكني في نزل جامعة رودن
 6نموذج إخطار مملوء إلكترونيًا عند وصول مواطن أجنبي إلى مكان اإلقامة
المواطنون األجانب الذين يعيشون في عنوان خاص أو في مبنى سكني آخر ،
.يخضعون أيضًا لبيان ال يُحاسب عليه صاحب المبنى
لهذا  ،من الضروري التقديم إلى قسم الجوازات بجامعة رودن للحصول على
التابعة لوزارة الشؤون الداخلية  OMVخطاب طلب إلى الوحدة اإلقليمية في
لروسيا
.يحظر القانون تسجيل هجرة المواطنين األجانب الذين ال يعيشون في النزل
يحظر القانون إقامة المواطنين األجانب في نزل والمباني السكنية األخرى دون
تسجيل في سجل الهجرة في مكان اإلقامة المؤقتة
يُطلق على التسجيل لتسجيل الهجرة دون اإلقامة  ،وكذلك اإلقامة  /اإلقامة في
المباني السكنية دون تسجيل الهجرة  ،تسجيل الهجرة الوهمي ويُحاكم بموجب
القانون
يُطلب من المواطنين األجانب المطرودين من الجامعة بسبب الديون األكاديمية
 ،أو انتهاك شروط العقد  ،وما إلى ذلك مغادرة االتحاد الروسي في غضون
فترة صالحية تأشيرة الدخول المتعددة الخاصة بك  ،ولكن في موعد ال يتجاوز
يوما بعد إصدار أمر الطرد والعودة إلى الدراسة بدعوة جديدة
ً 30
يُطلب من المواطنين األجانب الذين حصلوا على إجازة أكاديمية مغادرة
االتحاد الروسي والعودة إلى الدراسة
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عند العودة إلى موسكو  ،من الضروري التسجيل في سجل الهجرة مرة أخرى
خالل يومي عمل عن طريق إرسال المستندات التالية :

ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ

إذا أقام مواطن أجنبي في أحد الفنادق حتى ليوم واحد  ،فإنه يخضع لتسجيل
الهجرة

 1نسخة من جواز السفر
 2نسخة من تأشيرة دخول متعددة (للمواطنين الذين لديهم نظام إقامة تأشيرة) ؛
 3نسخة من بطاقة الهجرة ؛
 4 IG 4نموذج مكتمل إلكترونيًا لإلخطار
 5نسخة من الجزء المسيل للدموع من نموذج اإلخطار من مدينة أخرى في روسيا
 6نسخة من عقد اإليجار
غرف في نزل جامعة رودن .
في كل مرة بعد العودة إلى االتحاد الروسي للتسجيل لتسجيل الهجرة  ،يجب
في  RUDNتقديم المستندات التالية إلى قسم جوازات السفر بجامعة  IGsعلى
:غضون يومي عمل
 1نسخة من جواز السفر
 2نسخة من صفحة جواز السفر مع عالمة على المعبر الحدودي (للمواطنين الذين
لديهم إقامة بدون تأشيرة) ؛
 3نسخة من تأشيرة دخول متعددة (للمواطنين الذين لديهم نظام إقامة تأشيرة) ؛
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 5نموذج إخطار مملوء إلكترونيًا عند وصول مواطن أجنبي إلى مكان اإلقامة
في قسم طلبات  EISيتم قبول وثائق تسجيل الترحيل إلكترونيًا من خالل بوابة
"الحصول على الخدمات اإللكترونية
الدول الخالية من التأشيرات
لتمديد إقامتهم في االتحاد الروسي وفي موسكو  ،يتعين على المواطنين
تقديم المستندات التالية ) (CISاألجانب من الدول التي لديها إقامة بدون تأشيرة
يوما من انتهاء إقامتهم  RUDNإلى قسم جوازات السفر بجامعة
:قبل ً 20
 1نسخة من جواز السفر
 2األصل ونسخة من بطاقة الهجرة
 3نسخة من الطلب أو مقتطف من الطلب ؛
 4نسخة من اتفاقية التدريب (العقد) أو اتجاه وزارة التعليم والعلوم ؛
 5نسخة من عقد اإليجار السكني في نزل جامعة رودن
 6األصل ونسخة من الجزء المسيل للدموع من نموذج اإلخطار الخاص بوصول
مواطن أجنبي إلى مكان اإلقامة مع ختم إدارة الشؤون الداخلية بوزارة الشؤون
الداخلية لروسيا عند التسجيل في سجل الهجرة ؛
 7نموذج مكتمل إلكترونيًا لإلخطار بالوصول إلى مكان اإلقامة
في حالة المغادرة المؤقتة من موسكو إلى مدينة أخرى في روسيا لمدة تزيد عن
 7أيام  ،في عنوان خاص  ،يتعين على جميع المواطنين األجانب التسجيل لدى
.سلطة الهجرة في هذه المدينة

94

 3نسختان من تأشيرة دخول واحدة أو متعددة ؛
 4نسخة من بطاقة الهجرة ؛
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 2نسختان من جواز السفر مع فترة صالحية ؛

 5نموذج طلب تأشيرة مكتمل إلكترونيًا ؛
 6األصل ونسخة من الجزء المسيل للدموع من نموذج اإلخطار الخاص بوصول
مواطن أجنبي إلى مكان اإلقامة مع ختم إدارة الشؤون الداخلية بوزارة الشؤون
الداخلية لروسيا عند التسجيل في سجل الهجرة ؛
 7نسخة من الطلب أو مقتطف من الطلب ؛
 8نسخة من عقد التدريب (العقد) أو اتجاه وزارة التعليم والعلوم في روسيا
 9استالم دفع واجب الدولة للحصول على تأشيرة متعددة ؛
(حجم 3
ورقةصور
المع2x
)4.حجم
2 10
علىصور
ورقة3x4
غير المع
غيرعلى
لتمديد فترة اإلقامة (التسجيل) في موسكو  ،يجب على المواطنين األجانب ،
بعد حصولهم على تأشيرة دخول متعددة  ،التسجيل في مكتب الهجرة طوال مدة
التأشيرة خالل  20يوم عمل من خالل تقديم الحزمة التالية من الوثائق إلى قسم
 RUDN:جوازات السفر بجامعة
 1نسخة من جواز السفر
 2نسخة من التأشيرة الجديدة ؛
 3نسخة من بطاقة الهجرة ؛
 4نسخة من عقد إيجار السكن في نزل جامعة رودن ؛
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) (CISالمواطنون األجانب من الدول التي لديها نظام إقامة بدون تأشيرة :
 1جواز السفر ونسخته
 2نسخة من صفحة جواز السفر مع عالمة على المعبر الحدودي
 3بطاقة الهجرة ونسخة منها ؛
 4جزء المسيل للدموع من نموذج اإلخطار وصول  -التسجيل في أراضي
موسكو
 2 5صور (مقاس  )4 × 3على ورق غير المع
يخضع مواطنو كومنولث الدول المستقلة الذين أبرموا اتفاقية إيجار ويعيشون
.في عنبر من جامعة رودن للتسجيل األولي لتسجيل الهجرة
تمديد اإلقامة في االتحاد الروسي وموسكو
.الدول التي لديها نظام تأشيرة اإلقامة
للحصول على تأشيرة دخول متعددة جديدة من أجل تمديد فترة اإلقامة على
أراضي االتحاد الروسي  ،يتعين على المواطنين األجانب التقدم إلى قسم
يوما من انتهاء التأشيرة الصالحة وتقديم
جوازات السفر بجامعة رودن قبل ً 45
:حزمة الوثائق التالية
 1جواز السفر
شهرا
•  ،أال تقل مدة الصالحية في وقت التسليم إلى قسم الجوازات عن ً 18
• التي توجد بها صفحتان فارغتان على األقل مخصصة للتأشيرات ؛
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• يتم تسجيل المواطنين في مكان اإلقامة دون إخراجهم من سجل التسجيل في
.مكان اإلقامة
يمكنك التعرف على حزمة المستندات وتنزيل النماذج والعينات لملئها ،
والحصول على معلومات حول إجراءات تمديد فترة اإلقامة وإلغاء التسجيل
في قسم "التسجيل"  ،وكذلك على  PVS.RUDN.RUعلى الموقع اإللكتروني
.المدرجات والكتيبات في قسم الجوازات
 UIS RUDN portal.pfur.ru.يتم قبول الطالب إلكترونيًا من خالل بوابة
يتم الحصول على بيانات اعتماد قائمة االنتظار اإللكترونية  ،وجميع الذين تلقوا
التدريب بعد تلقي أوامر القبول من األشخاص المسؤولين في الكليات أو من
خالل
 EISRUDN portal.pfur.ru.بوابة

ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ

• يتم تسجيل المواطنين في مكان اإلقامة للفترة المحددة في عقد استئجار السكن
().المهاجع

ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ
المواطنون األجانب من الدول التي لديها نظام تأشيرة إقامة :
 1جواز سفر؛
 2بطاقة الهجرة ؛
 3على ورقة؛غير المع  .3xالصور حجم 3
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ﻗﺴﻢ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺴﻔﺮ

ﻟﻠﻄﻼﺏ ﺍﻟﺮﻭﺱ
يُطلب من مواطني االتحاد الروسي الذين وصلوا إلى الجامعة لمدة تزيد عن
يوما ويعيشون في نزل أن يسجلوا في مكان اإلقامة  -في الفندق  ،مع تقديم
ً 90
الوثائق التالية إلى قسم جوازات السفر بجامعة رودن .
 1وثيقة الهوية  -جواز السفر ؛
 2نسخة من جواز السفر ( 3 ، 2و  5صفحات) ؛
 3األصل ونسخة من عقد اإليجار (المهجع) ؛
 4طلبالتسجيل في مكان اإلقامة  ،مصدقة من رئيس إدارة مكافحة
قسم الجوازات
 5شهادة تدريب للطالب والماجستير من مكتب المحاسبة لموظفي الطالب ؛
لطالب الدراسات العليا والمقيمين والمتدربين وطالب الدكتوراه والمتدربين من
مكتب تدريب الموظفين المؤهلين تأهيال عاليا ؛
 1x4) 6صورة (حجم . 3
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ﻟﻼﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ
• ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺻﻮﺭﺗﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ 4X3
• ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻃﻠﺐ ﺷﺨﺼﻲ
• ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ) 10ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ،ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ(

ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ :ﻣﻦ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ  15.00ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ 17.30

السالمة من الحرائق

جميع مباني الجامعة مجهزة بأجهزة إنذار الحريق األوتوماتيكية  ،وخاصة
أجهزة الكشف عن الدخان  ،والتي يمكن أن تنطلق من الدخان والبخار
والهباء الجوي
كهربائيممغنط

طوابق
من 9
أعلى
طوابق
من 9
أعلى
تجري الجامعة مرتين في السنة (في الربيع والخريف) دورات تدريبية حول
اإلخالء السريع واآلمن لألشخاص من المباني .الغرض من هذه التدريبات هو
تعليم األشخاص في المبنى :القدرة على اتخاذ القرارات وتشكيل خوارزمية
لإلجراءات في حالة الطوارئ
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ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ
منظمة نقابات العمال األولية في رودن ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ
ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﺍﻟﻄﻼﺏ .ﻭﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺑﻮﺭ ﻫﻲ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،ﻭ
ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺑﻮﻓﻮﺭ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ
ﻷﻧﺸﻄﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻫﻮ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ .ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺧﻂ ﻫﺎﻡ ﻣﻦ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﺒﻮﺭ ﻫﻮ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﻣﺼﺎﻟﺢ ﻃﻼﺏ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
الهيئات اإلدارية للمنظمة النقابية األولية رودن هي :اجتماع (مؤتمر)  ،لجنة
النقابات العمالية لمنظمة رودن النقابية األولية  ،هيئة رئاسة النقابة النقابية
.األولية رودن  ،ورئيس المنظمة النقابية األولية رودن
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﻭﺳﻴﺎ
 ﺃﻟﻜﺴﻨﺪﺭ ﺃﻟﻴﻜﺴﺎﻧﺪﺭﻭﻓﻴﺘﺶ ﺑﻠﻮﺳﻮﻑ ،ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ،ﺗﻜﺮﻳﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ.
نائب رئيس لجنة النقابات رودن
أولغا أليكسيفنا كوزنتسوفا  ،مرشحة في القانون  ،أستاذة مشاركة
نائب رئيس مجلس اإلدارة للعمل
مع الطالب وعلى االستراتيجية
مجال االتصاالت
فالديمير فالديسالفوفيتش تشتي
مدير قطاع الطالب
أناتولي يوريفيتش خيلشيفسكي

ﻫﺎﺗﻒ  13-04) +7 (495) 434-30-12تحويل (
ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ www.profkomrudn.ru
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أصبح متطوعونا جز ًءا مه ًما من فرق المتطوعين لعموم روسيا خالل
على أساس الجامعة  ،تم تشكيل مقر الدورة  FIFAكأس العالم 2018
التاسعة والعشرين للجامعات الشتوية العالمية  2019في كراسنويارسك
 ،والتي دربت المترجمين والملحقين والرياضيين المرافقين  ،وكذلك
األطفال الذين عملوا في المنشآت الرياضية واألماكن المختلفة
باإلضافة إلى تنفيذ مجاالت التطوع المذكورة أعاله  ،ينفذ مركزنا
باستمرار برامج تعليمية لتحسين كفاءات المتطوعين والقدرات القيادية
لمتطوعي الجامعة .وبدعم من الوكالة الفيدرالية لشؤون الشباب
قمنا بشكل مستقل بتنظيم مدرستين تدريب مكثف "Rosmolodezh" ،
للمتطوعين :واحدة للعمل مع األشخاص ذوي اإلعاقة واألخرى للتصميم
االجتماعي
التطوع في مركزنا يعني أن تصبح جز ًءا من حركة تطوعية عالمية.
يساهم العمل التطوعي في تنمية المهارات اللينة الالزمة لكل شخص
حديث :التواصل االجتماعي  ،ومقاومة اإلجهاد  ،والقدرة على العمل في
فريق  ،والتسامح والقدرة على تحمل المسؤولية
لالنضمام إلى مركز المتطوعين�
تحتاج إلى االتصال بمتخصصي المتطوع
.مركز أو الكتابة إلى البريد
العنوان :ش .ميكلوخا ماكاليا  ، 10 ،المبنى  ، 2غرفة 25
)رقم الهاتف( 787-38-03 )495( 8 :تحويلة 21-25
: youth.programs@rudn.ruالبريد اإللكتروني
رئيس المركز  -ريابلوفا إيفجينيا فاليريفنا
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مركز التطوع في RUDN
يعد مركز المتطوعين التابع لجامعة الصداقة بين الشعوب في روسيا
قس ًما فرعيًا هيكليًا لجامعة صداقة الشعوب في روسيا  ،ويوحد
األشخاص األكثر نشا ً
طا ورعاية ومهتمين الذين يرغبون بصدق في
.جعل العالم من حولهم أكثر لطفًا وأفضل
المتطوعون لدينا هم طالب من جميع دول العالم  ،ويتحدثون لغات
.مختلفة  ،ولكنهم متحدون بهدف واحد طموح  -القيام بأعمال صالحة
يعود تاريخ مركز المتطوعين رودن إلى أكثر من  10سنوات .في
عام  ، 2008على أساس مركز مجموعات الطالب الشباب في جامعة
الصداقة بين الشعوب في روسيا  ،تم إنشاء فرقة طالبية تطوعية بعنوان
كانت أهداف االنفصال هي المساعدة في "Wind of Change".
التنشئة االجتماعية والتكيف االجتماعي لأليتام من خالل تنظيم تواصلهم
مع طالب جامعة رودن  ،وتحفيز تالميذ دور األيتام على االلتحاق
بالجامعات  ،والمساعدة في تنمية المهارات اإلبداعية للشباب  ،وخلق
صورة لشاب ناجح  ،وتعزيز التسامح واالحترام المتبادل لدى األطفال
التطوع االجتماعي في جامعة رودن يعني التعاون المستمر مع دور
األيتام ومراكز الخدمة االجتماعية .يزور متطوعونا بانتظام مراكز
ودار األيتام المصح رقم  ، 39ويقومون  Mayakدعم تعليم األسرة في
.بأعمال تربوية وأحداث ثقافية ورياضية لألطفال
التطوع البيئي .من أجل لفت االنتباه إلى المشاكل البيئية  ،يقوم مركز
المتطوعين بجامعة رودن بشكل منتظم بإجراء عمليات تنظيف لتنظيف
القمامة واألوراق  ،فضالً عن الحمالت البيئية .يعد يوم األرض أحد
أكبر األحداث  ،حيث يوزع المتطوعون البذور وينظمون اختبارات
.بيئية
التطوع الرياضي .كجزء من هذا المجال  ،شارك متطوعو مركزنا في
أحداث مثل مسابقة كرة القدم الدولية لكرة القدم من أجل الصداقة بدعم
 BEAT OF THE HEARTمن شركة غازبروم والفيفا  ،سباق
عالوة على ذلك  Arithmetica Dobra CF. ،الخيري الذي نظمه
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للطالب  KVN RUDNحول قضايا المشاركة في جامعة  KVN:بطولة فرق

:يمكن االتصال بموظفي قطاعات اإلدارة اإلقليمية
للحصول على معلومات حول األخوة والجمعيات والجمعيات (كيفية إنشاء
• األخوة وما هو مطلوب لهذا) ؛
•
•

بشأن تنظيم األحداث الثقافية والرياضية ؛
لحل مختلف المشاكل الناشئة وحاالت الصراع ؛

للحصول على المساعدات المادية
•
ﻫﺬﻩ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺠﺮﺩ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻃﻼﺑﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻓﺮﻳﻖ ﻭﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻭﺍﻟﻄﻼﺏ
ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ .ﻭﻳﻨﻀﻢ ﺇﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮﺑﺔ
ﻣﻦ ﻭﻓﻬﻢ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻏﺒﻮﻥ ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻏﺒﻮﻥ ﻓﻲ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ.
ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ :ﺷﺎﺭﻉ .ﻣﻴﻜﻠﻮﺧﻮ  -ﻣﺎﻛﻼﻳﺎ ،a12 ،ﻏﺮﻓﺔ .210
ﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻛﻢ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻭﺧﻤﻴﺲ
ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺭﻭﺩﻥ ﻣﻦ 19:00
).ﻧﺤﻦ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺣﺘﻰ ﻭﻗﺖ ﻣﺘﺄﺧﺮ(

ﻫﺎﺗﻒ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ8 (903) 133-46-20 :
: shaabo-i@rudn.ruالبريد اإللكتروني
)رئيسة لجنة المرأة في رودن -شعبو عيسى (لبنان
أمينة لجنة المرأة في جامعة رودن  -نيسترينكو إلينا ليونيدوفنا
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ:
• ﻣﺸﺮﻭﻉ »ﻣﻬﺮﺟﺎﻥ ﻟﺬﻳﺬ«

• ﺣﻠﻘﺎت ﻟﻸطﻔﺎل و اﻟﻄﻼب ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ
ﻓﻲ ﺻﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ

• ﺍﻟﻌﻄﻞ ﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

• ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ
ﻭﺍﻟﻨﺪﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻌﻴﺔ

• ﻧﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ
• ﻣﺸﺮﻭﻉ »ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻣﻦ ﺭﻭﺩﻥ  -ﻟﻸﻳﺘﺎﻡ«

• ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
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• عطلة طالبية "يوم تاتيانا" ( 25يناير(
• عيد ميالد الجامعة (فبراير(
• أسبوع الثقافة لطلبة الدول األوروبية (فبراير(
• أسبوع الثقافة لطالب دول الشرق
والشرق األوسط (مارس(
• )مهرجان طالبي مخصص لعطلة "نافروز" (آذار(
• مهرجان طالب من أمريكا الالتينية
ومنطقة البحر الكاريبي (أبريل(
• أسبوع الثقافة لطلبة الدول اإلفريقية (أبريل(
• عطلة الطالب "كوكب الجنوب الغربي" (مايو( ،
.يوم النصر
• يوم المعرفة"  ،احتفاالت رسمية للتكريس"
المبتدئون لطالب جامعة رودن
•

جمع الطالب المتفوقين من جامعة رودن (أكتوبر)  -تشجيع الطالب ،

الذين يدرسون جيدًا على أساس  10و  8و  6و 4
فصول دراسية
• مراسم التوقيع الرسمية من قبل القادة
إعالن المنظمات الطالبية
)مجتمع رودن(نوفمبر
• مهرجان الطالب "موسكو جعلتنا أصدقاء" (نوفمبر(
• اليوم العالمي للتسامح ( 16نوفمبر(
• يوم الطالب الدولي ( 17نوفمبر(
• أسبوع الثقافة لطلبة الدول اآلسيوية (ديسمبر(
• مهرجان الطالب المواضيعي “مهرجان القوم
84
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)ابريل(

المشرفون على العمل التعليمي
جميع الوحدات التعليمية لديها مدرسون في العمل التعليمي .إنهم
مسؤولون عن تنظيم وإجراء العمل التعليمي الالمنهجي مع الطالب ،
وتعريف الطالب على جميع الوثائق التنظيمية المتعلقة بالطالب ،
وتنظيم األحداث الثقافية والرحالت مع الطالب  ،وتنظيم العمل مع
.شيوخ المجموعات التعليمية
يمكن االتصال بالمعلمين في العمل التربوي بشأن القضايا التالية :
الحصول على المنح الدراسية والمساعدة المالية .
• المساعدة في حل مختلف المشاكل الناشئة وحاالت الصراع ؛
• اإلقامة في مهاجع جامعة رودن ؛
• تنظيم األحداث الثقافية (الحفالت الموسيقية والمسابقات واألمسيات
والمهرجانات والمعارض والرحالت  ،وما إلى ذلك (.
مكتب للعمل مع الطالب (يقوم بتنظيم وإجراء عمل تعليمي غير
منهجي مع الطالب  ،ويعمل على التكيف االجتماعي والثقافي
للطالب الجدد  ،ويشرف على أنشطة المنظمات والجمعيات الطالبية
بالجامعة (.
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فاجوف ألكسيي ألكسييفتش

335

337

المدير  :خيبخينوف ألكسيي ألكسسيفتش
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03 38 787 495 8

03 38 787 495 8

العمليات التقليدية
قطاع للعمل مع المنظمات والطالب من الدول
اميركا الالتينية
المبنى الرئيسي لجامعة رودن  ،غرفة  ، 337هاتف 03 38 787 495 8
داخلي ، 21-42
المدير  -أناتولي تورسوكوف
 ،قطاع للعمل مع المنظمات والطالب من الدول األوروبية
رابطة الدول المستقلة و روسيا اإلتحادية
المبنى الرئيسي لجامعة رودن  ،غرفة  ، 339هاتف 03 38 787 495 8
داخلي. ، 11-74 .
رئيس  -شكون ايكاترينا نيكوالييفنا

• ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻭﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ
• ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ »ﻛﻮﻛﺐ ﺟﻨﻮﺏ ﻏﺮﺏ«» ،ﻟﻘﺪ ﻛﻨﺎ ﺃﺻﺪﻗﺎﺀ ﻣﻮﺳﻜﻮ« ،ﺍﻟﺦ.
• ﺍﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ

ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ:

• ﺃﻳﺎﻡ ﻭﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ

ﻭﻳﻘﻮﻡ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺤﺮﻡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻨﺰﻝ
ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ:
• دعم البرامج التعليمية
• ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺟﻮ ﻣﺘﺴﺎﻣﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﻊ
• ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﻋﻘﺪ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
• ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻓﻲ ﺑﻴﻮﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ

ﻭﻣﻦ أجل ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ:
• ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﻭﺳﻴﺎ؛
إلى نائب العميد (لنائب مدير المعهد  ،األكاديمية) للعمل التربوي
• ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﺰﻝ  -ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ برئيس لجنة ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻄﻼﺏ (ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ)
• ﺇﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻄﻼﺏ  -ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺑﻄﻠﺐ ﺇﻟﻰ ﻧﺎﺋﺐ ﻋﻤﻴﺪ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ،ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻄﻼﺏ
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ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ:
• ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻛﺐ ﻃﻼﺏ ﻣﻮﺳﻜﻮ
• ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻬﺮﺟﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻄﻼﺏ
• ﻣﻬﺮﺟﺎﻥ »ﺩﻋﻮﻧﺎ ﻧﺒﻨﻲ ﺍﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﻣﻌﺎ«
• ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
• ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
• ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ
• ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺟﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻓﻲ ﺑﻮﻓﻮﺭ
•

)تنفيذ منح الوكالة االتحادية لشؤون الشباب (روسمولوديه

•

المشاركة في مشاريع لطالب حكومة موسكو
المدرسة الطوعية

•

سنة جديدة في األسبوع
"عرض "صوت جامعة رودن
"عرض "الرقص

•

"مدرسة "أنا محرر

•

مدرسة الموجهين

ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭﺭﺍﺑﻄﺎﺕ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ
في عام  ˗ 2018الحائز على مسابقة عموم روسيا ألفضل منظمة طالبية ؛
"حائز على جائزة "ترتيب مجالس الطلبة في موسكو
في عام  ، 2019احتل رئيس مجلس طالب رودن  ،كيريل بوغاتيريف ،
.المركز الثالث في مسابقة عموم روسيا ألفضل قائد للحكومة الطالبية
ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ:
• تمثيل وحماية مصالح الطالب األجانب  ،والمشاركة في حل مشاكلهم ؛
• رعاية وعمل القيم مع الطالب الجدد من بلدانهم ؛
• عرض التقاليد الثقافية والوطنية لبلدانهم ؛
• تطوير التعاون مع المنظمات الطالبية والعامة األخرى في جامعة رودن
80

ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  10ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ لرئيس ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻊ ﻓﺌﺎﺕ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ طﻼب رودن

ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺭﻭﺩﻥ

ﻣﻤﺜﻠﻮﻥ ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺑﻮﻓﻮﺭ:
• المشاركة في حل القضايا المتعلقة بالدراسة والحياة الطالبية
• ﻫﻢ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﺭﻭﺩﻥ ﻭﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻣﻦ ﺑﻮﻓﻮﺭ
• ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻷﻓﻀﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻃﻼﺑﻴﺔ

• ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﻭ
ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼﺏ

• ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭﺍﻣﻠﺸﺎﺭﻳﻊ

• ﺩﻋﻢ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﻟﻄﻼﺏ ﺑﻮﻓﻮﺭ

• ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ
• ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺑﻮﻓﻮﺭ
• ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻄﻼﺏ
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
• مدرسة المتطوعين للعمل
مع الطالب

ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﻟﻠﻄﻼﺏ ،ﻭ
• ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻓﻘﺎ ﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺑﻮﻓﻮﺭ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ
• ﺗﻨﺴﻴﻖ
• مسابقة أفضل مجمو
عة طالبية من المعاهد والكليات
 RUDNوأكاديميات
• كارتامان لرؤساء مجموعات
من طالب المعاهد والكليات
 RUDNوأكاديميات
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ﻣﺨﻄﻂ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﻭﺭﺍﺑﻄﺎﺕ ﺑﻮﻓﻮﺭ

اﻟﺘﺠﻤﻊ
اﻟﻄﻠﺒﻲ اﻟﻌﻠﻤﻲ

اﻟﻔﺮق اﻹﺑﺪاﻋﯿﺔ
ﻟﺠﻨﺔ اﻷﻧﺘﺮﻛﻠﻮب

اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﻄﻠﺒﻲ اﻟﻤﻌﺎھﺪ
اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻜﻠﯿﺎت و
أكاديمي

اﻟﻠﺠﻦ اﻟﻄﻼﺑﯿﺔ ﻟﻠﻜﻠﯿﺎت و اﻟﻤﻌﺎھﺪ
و أكاديمي
ﻓﺮﯾﻖ اﻟﺒﻨﺎء
اﻟﻄﻠﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ
اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﻄﻼﺑﻲ اﻟﺘﺨﺼﺼﻲ

ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ رودن

اﻟﻨﺎدي اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ"دروﺟﺒﺎ"
ﺗﺠﻤﻊ اﻟﻄﻼب
ﻣﻦ روﺳﯿﺎ اﻹﺗﺤﺎدﯾﺔ

ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺤﺮم اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﻄﻠﺒﻲ
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اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﯿﺔ

االتحادات اإلقليمية للطالب األجانب

اﻟﺠﺎﻟﯿﺎت

ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  350ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻃﻼﺑﻴﺔ.
ﻳﺸﺎﺭﻙ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  6000ﻃﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺃﻧﺸﻄﺔ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﺑﻮﻓﻮﺭ ٪42 ،ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ.

ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

ﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﻟﻠﻄﻼﺏ

 1500ﻃﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ.
ﻟﺠﻨﺔ طﻼﺑﯿﺔ

ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺤﺮﻡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ

12

ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ

المنظمات اإلقليمية
وجمعيات الطالب األجانب

5

ﺗﺠﻤﻌﺎت إﻗﻠﯿﻤﯿﺔ

90

ﺗﺠﻤﻊ طﻼﺑﻲ
ﺗﺨﺼﺼﻲ أكثر من

رودن اﻟﻄﺎﻟﺐ
ﻣﺠﻠﺲ ﺇﻧﺘﻴﺮﻛﻠﻮﺏ

13

مجموعة و جمعية للمتعلمين من
مقاطعات روسية اإلتحادية

15

ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻜﻨﻲ

112

vﺟﺎﻟﯿﺎت

ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻟﺼﺪاﻗﺔ
تعمل جميع المنظمات الطالبية بموجب لوائح هذه المنظمات وخطط العمل السنوية .
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ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

»ﺩﻭﺭﺓﺍﻷﺑﻄﺎﻝ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ» ،ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ
 " ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ "  ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺭﺏ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﻦ.
وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺠﺮي اﻟﺪر ا ﺳﺔ واﻟﺪورة ﻣﻦ ﻧﮭﺎﯾﺔ آ ذار  /ﻣﺎرس إﻟﻰ ﺑﺪاﯾﺔ ﺣﺰﯾﺮان
 /ﻳﻮﻧﻴﻪ .ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ  15ﻣﺎﺭﺱ ﺇﻟﻰ  15ﺃﺑﺮﻳﻞ.
ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ ﺭﻗﻢ  25ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺼﻴﻔﻲ ،ﻳﻌﻤﻞ ﻓﺮﻳﻖ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻟﻠﻤﺒﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ .ﻭﻋﺎﺩﺓ
ﻣﺎ ﺗﻮﻇﻒ ﺍﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ .ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺸﻮﺍﻏﺮ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺇﻟﻰ
ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ ﺭﻗﻢ  25ﻣﻦ ﻣﺒﻨﻰ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.
ﻫﻮﺍﺗﻒ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ:

مدير مركز البرامج الشبابية
سيرغيفالديميرفالديميروفيتش

8 (499) 936-85-49
غرفة  ،24كلية العلوم الطبيعية واإلنسانية )(EGF
البريد اإللكتروني sergeev_vv@rudn.university:

مدير مركز كتائب شباب البناء "المريديانو دي ال أمستادكونداكوف"
ميخاييلكيريلوف
غرفة ،EGF 25

84999404601
البريد اإللكتروني kondakov_mk@rudn.university:
students.brigades@rudn.ru
�VK
http://vk.com/issorudn
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ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،1964ﺫﻫﺐ ﺃﻭﻝ ﻃﻼﺏ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻹﺻﻼﺡ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ
ﺍﻟﻘﺎﺣﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺎﺯﺍﺧﺴﺘﺎﻥ .ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ،ﻋﻤﻠﺖ ﻓﺮﻕ
ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﺭﻳﻠﻴﺎ ،ﺳﻴﺒﻴﺮﻳﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺑﺎﻳﻜﺎﻝ-ﺃﻣﻮﺭ.
إﯾﺴﻮ ﻓﻲ ﺳﻨﻮات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺼﺪاﻗﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮب.
ﻭﺷﺎﺭﻙ ﺑﺎﺗﺮﻳﺲ ﻟﻮﻣﻮﻣﺒﺎ ﻭ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻣﻦ  123ﺑﻠﺪﺍ.

ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

ﻓﺮﻳﻖ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ )ﺇﻳﺴﺲ( ﺟﺎﻣﻌﺔﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ ﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ

ﺍﻟﻴﻮﻡ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺟﻬﻮﺩ ﺇﻳﺴﺲ
ﻓﻲ اﻟﺼﯿﻒ  ،وﯾﺠﺮي إﻋﺪاد اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ
ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺠﺪﯾﺪ .
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻔﺮﺯﺓ ﻫﻮ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  300ﺷﺨﺺ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻷﺟﺮ  30ﺃﻟﻒ ﺭﻭﺑﻞ.
ﻓﻤﻦ ﺍﻟﺴﻬﻞ ﺟﺪﺍ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﻓﺮﻗﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ .ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ
ﺍﻟﺼﻴﻔﻲ ﻣﻦ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻭﺭﺩﺕ ﻣﻦ  20ﺃﺑﺮﻳﻞ
  5ﻳﻮﻧﻴﻮ .ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ،ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺄﺗﻲ ﺇﻟﻰﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺭﻗﻢ  325ﻣﻦ ﻣﺒﻨﻰ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ:
 - ISSO -: students.brigades@rudn.ruأو أرسلها إلى بريد
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ(
• ﺗﺄﺷﻴﺮﺓ )ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ(
• ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺴﻔﺮ

• ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ
)ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ(
• ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ )ﻟﻠﻤﻮ
ﺍﻃﻨﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ(
• ﺗﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ
• ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﺤﻲ )ﺳﻴﺘﻢ
ﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ

• ﺻﻮﺭﺗﻴﻦ 4 * 3
• ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ
ﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ
• ﺇﻥ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺍﻟﻄﻮﻋﻲ
)ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ(

ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺳﻮﻑ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻚ ﻣﻞﺀ ﺇﺳﺘﻤﺎﺭﺓ
ﻣﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻚ.
ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻏﺮﻓﺔ ﺭﻗﻢ  325ﻣﻦ  02ﺃﺑﺮﻳﻞ  5 -ﻳﻮﻧﻴﻮ:
ﻣﻦ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ  00:9ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ .00:81

لزيادة الفرص واجتياز المنافسة وهي فقط
بحلول عام  ، 2017كان هناك أكثر من  5أشخاص في المكان الذي تحتاجه
برامج كاملة من المهنية التعليم اإلضافي
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ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻛﺴﺐ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻒ
ﻣﺨﻴﻢ ﺻﺤﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ "ﻳﻮﻓﻴﻨﺘﺎ"
« ﯾﻮﻓﯿﻨﺘﺎ » ھﻮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ھﯿﻜﻠﻲ ﻣﻦ رو دن  .أﻃﻔﺎل
يوفنتا" هي وحدة هيكلية في جامعة رودن .تقع على عاتق األطفال من" DOL
اما (ضمنيًا) .يقع المخيم في منطقة بوشكين في منطقة موسكو
عمر  7إلى  17ع ً
( 18كم من محطة مترو ميدفيكوفو) .تتميز منطقة المخيم بوفرة من األشجار وجو
من الراحة .في غرفة الطعام في المخيم  ،يتم تنظيم  5وجبات في اليوم .يتم توفير
أماكن للرياضة والترفيه .مرافق مجهزة للدروس اإلبداعية واأللعاب التعليمية .
يوفنتا" ليس مجرد معسكر  ،بل هو جمهورية لألطفال من  8مدن  ،مع حكومته"
الخاصة  ،وتبادل العمل وأكاديمية العلوم  ،حيث يمكن تحقيق كل طفل في اإلبداع
والرياضة وغيرها من األنشطة .يتم توفير الدعم الشامل لألطفال من قبل أعضاء
هيئة التدريس من ذوي الخبرة  ،والذي يشمل فقط أفضل الطالب والمدرسين من
جامعة رودن .
وظائف  :مستشار؛ عامل مطبخ نظافة زعيم الدائرة ؛ النادل .
إذا كنت ترغب في العمل في المخيم  ،فأنت بحاجة إلى االتصال برئيس مركز
رعاية األطفال في يوفنتا  ،ماريا أليكساندروفنا جومينيوك  ،في الغرفة 218
المبنى الثالث ((.
يجب على جميع المرشحين الحصول على تدريب مجاني للمعلمين  ،بنا ًء على
نتائج التدريب واالمتحانات (النظرية والتطبيق)  ،ويحصل كل منهم على شهادة
تدريب قياسية في إطار برنامج "مدرسة مهارات المستشارين" .يتم التدريب من
فبراير إلى مارس  ،في أيام األسبوع  ،في المساء .بعد التدريب  ،تقرر اإلدارة
يوما) أو للموسم بأكمله .
تزويدك بمنصب شاغر لنوبة واحدة (ً 21
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ثالثاء

20.00-17.30

مجموعة الصغار

إثنين
18.30-17.00

مجموعة تحضيرية
22.00-18.30
مجموعة أساسية

غرفة

20.00-17.30

مجموعة الصغار

22.00-19.00

الطالب

22.00-16.00

22.00-16.00

22.00-16.00

درس خاص

22.00-16.00
22.00-18.30

22.00-18.30

مجموعة تحضيرية

19.00-17.30

مجموعة تحضيرية
22.00-19.00
مجموعة أساسية

مجموعة تحضيرية

18.30-17.00

دروس إضافية

مجموعة تحضيرية
22.00-18.30
مجموعة أساسية

دروس إضافية

دروس إضافية

19.00-12.00

19.00-12.00
22.00-16.00

20.00-16.00

رئيس

ستوديو

درس خاص

21.00-14.00

درس خاص

19.00-12.00

درس خاص

21.00-14.00

درس خاص

درس خاص
درس خاص

درس خاص

22.00-19.00
19.00-18.00

مجموعة أساسية

18.00-15.00

صالة الديسكو

مجموعة تحضيرية
22.00-20.00
مجموعة أساسية

17.00-14.00

صالة الديسكو

22.00-18.00

الصغار
مجموعة
18.00-22.00
22.00-18.30

درس خاص
22.00-17.00
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جدول الفصول اإلبداعية في إستوديوهات أنتركلوب رودن
أحد
فرقة الرقص الشعبي
"إيقاعات الصداقة"

سبت

جمعة

ريزانافا فالنتينا
نيكااليفنا

308
309

ريزانافا فالنتينا
نيكااليفنا

309

خميس

أربعاء

دروس إضافية

19.00-12.00

استوديو الحركة
الموسيقية
"إيزادورا
استوديو اإليقاع الدولي
"قوس" قزح

سميرنوفا إيرينا
كيريلوفنا

302

22.00-16.00

22.00-16.00

المدرسة الصوتية
أنتركلوب

شورينا ألينا فاليرفنا

312

22.00-16.00

درس خاص

االستوديو الشعبي
"كرابيفا"

كاريلينا إكاتيرينا
ألبرتوفنا

303

22.00-18.30

22.00-17.00

شاتسكايا إلينا
أليكسندروفنا

301

20.00-16.00

درس خاص

أوغانيان مارينا
أغاسيروفنا

305

االستوديو الصوتي
"األكاديمي "كانتو
مسرح
الرقصة الشرقي
""امارين
االستوديو
العصري
"للرقص "أديل
استوديو الرقص
القوقازي

تسوبانوف أالن
خاريتونوفتش

صالةالديسكو

مسرح الشباب لالنتير
كلوب

كالبوكوفا إيرينا
فالديمرفنا

214

نادي األلعاب الفكرية
"ماذا؟ أين؟ متي؟

تشرنوف ألكسندر
فالديموروفتش

211
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أزيموفا عادل

22.00-18.00

مجموعة النساء

مجموعة تحضيرية مجموعة أساسية

17.30-19.00

مجموعة تحضيرية
22.00-19.00
مجموعة أساسية

صالةالديسكو 22.00-17.00
311
غرفة 311

22.00-19.00

صالة الديسكو

19.30-18.00

مجموعة تحضيرية
22.00-20.00
مجموعة أساسية
22.00-18.30

https://vk.com/interclubrudn
https://www.facebook.com/interclubPFUR
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ﺇﻧﺘﻴﺮﻛﻠﻮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ:

https://www.instagram.com/interclub_rudn
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ :

الكسندر الكسندروفيتش أوتكين ˗  Interclub ICCمدير
نائب المدير ˗ ماري نتانتي دجيبوواكويوا
المخرج ˗ أليكسي بوريسوفيتش جوليف
رئيس
القطاع الثقافي ˗ ناتاليا بتروفنا مانكو

ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ:
ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ،117198 :ﻣﻮﺳﻜﻮﺷﺎﺭﻉ .ﻣﻴﻜﻠﻮﺧﻮ-ﻣﺎﻛﻼﻳﺎ ،ﻣﻨﺰﻝ  21ﺃ.
ﻫﺎﺗﻒ، +7 (495) 433-04-01 :ﺩﺍﺧﻠﻲ 18-94
ﺑﺮﻳﺪ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲculturalcentre@rudn.ru :
ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ :ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ  10:00ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ  11:00ﻣﺴﺎﺀ.
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ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ
الدولي
هو عبارة عن منصة ) (Interclub RUDNالمركز الثقافي .
ثقافية مفتوحة لتحقيق اإلبداع الذاتي والترفيه والتواصل للطالب
الرقصات
لتنظيم وإجراء أوقات الفراغ اإلبداعية والفكرية  ،تعمل
.
 Interclubواالستوديوهات الصوتية والمسرحية في موقع
استوديوهات إبداعية في جامعة إنترناشيونال رودن:
• "فرقة الرقص الدولية "إيقاعات الصداقة
فرقة المجموعة التحضيرية -
مجموعة فرقة األطفال -
• " "Isadoraاستوديو الحركة الموسيقية
• "استوديو صوتي دولي "رينبو

• " "KRAPIVAاستوديو صوتي شعبي
• مدرسة صوتية

• "االستوديو الصوتي األكاديمي "كانتو
• استوديو للرقص القوقازي
• "استوديو للرقص الحديث "أديل
• "مسرح الرقص الشرقي "آمارين
•  Interclubمسرح الشباب
• نادي ألعاب العقل ماذا؟ أين؟ متى؟
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ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺳﺒﺎﺭﺗﺎﻛﻴﺎﺩ
)ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ( ﻓﻲ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺼﻐﺮﺓ ﻭﺍﻟﺴﺒﺎﺣﺔ ﻭﺗﻨﺲ ﺍﻟﻄﺎﻭﻟﺔ،
ﺃﺭﻣﻮﺭﻳﺴﺘﻠﻴﻨﻎ ،ﺍﻟﺮﻳﺸﺔ ﻭﺍﻟﺘﺰﻟﺞ ﻭﻛﺮﺓ ﺍﻟﺴﻠﺔ ﻭﺍﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ.

ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

ﺃﻧﺖ ﺃﻳﻀﺎ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺃﻥ ﺗﺸﺎﺭﻙ!

ﻓﺨﺮﻧﺎ! ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻚ!
موسكو لأللعاب الرياضية للطالب �XXXII
فريق الكرة الطائرة النسائي بجامعة رودن  -المركز األول
موسكو لأللعاب الرياضية للطالبفريق الرجبي الوطني بجامعة �XXXII
رودن -المركز الثاني
موسكو لأللعاب الرياضية للطالب �XXXII
فريق المصارعة اليوناني الروماني الوطني لجامعة رودن -المركز الثالث
سبارتاكياد من الطالب الشباب في الرياضات الجماعية في سوتشي كجزء من
سبارتاكياد لدولة االتحاد �
فريق الكرة الطائرة النسائي بجامعة رودن  -المركز األول
مسابقات أكاديمية لعموم روسيا
دوري التجديف الطالبي�
الوطني للتجديف  -المركز الثاني  RUDNفريق
مسابقات دولية
الجامعات العالمية
" البطوالت  -بوال � 2019
منتخب السيدات
جامعة رودن للكرة الطائرة  -المركز األول
من السهل تحقيق المرتفعات الرياضية
إذا بذلت جهدًا واتبعت
.من أجل حلم
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ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

تحتوي ( 10دروب للركض  4 ,مكنات للتمرين  CARDIOZONEمنطقة ال
• ) و  10دراجات للتمرين ؛
المالعب الرياضية والساحات في مجمع الرياضة والترفيه دورات تدريبية في
• على مجال التربية البدنية وتدريب فرق الجامعة والفرق ) (FOKيعقد في
الوطنية .
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻣﻦ  8.00ﺣﺘﻲ  20.00ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﻓﻲ ﺷﺒﺎﻙ ﺍﻟﺘﺬﺍﻛﺮ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ .
* ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺣﻮﺯﺗﻚ

ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ )ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱ( »ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ« ﻓﻲ ﻛﺎﻣﻞ
ﻭﺗﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ
ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻟﻸﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ
ورﻏﺒﺎﺗﮭﻢ  .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﻼب ذوي اﻹﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ  ،ﯾﺘﻢ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻣﻊ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺪﻧﻲ
ﻭﺗﻌﻘﺪ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﻭﻓﻘﺎ
ﻟﻠﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ  .ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻳﺸﻤﻞ :ﺍﻟﻤﺪﺭﺑﻴﻦ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻭﺍﻷﻳﺎﻡ ﻭﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﻭﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻘﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
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• ملعب يتسع لـ  3000مقعد (ملعب كرة قدم به عشب طبيعي  ،وملعبان للكرة
الطائرة  ،وملعب كرة سلة  ،وحفران للقفزات الطويلة ؛ و  4مسارات سباق
• للركض االصطناعي طولها  400متر  ،ومخيم جمباز مفتوح ).؛

ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

:قاعدة المواد :

• ملعب لكرة القدم والبيسبول يضم  300مقعد ؛
•  FCملعبان داخليان لكرة القدم مع العشب الصناعي من أحدث جيل في
 Megasfera؛
• قاعتان رياضيتان للعبة (كل منطقة –  680متر مربع) ؛
• ألعاب القوى أللعاب القوى الداخلية والمسارات  200م ؛
•  6مالعب تنس خارجية و  3مالعب تنس داخلية و  6مالعب تنس داخلية في
 SC Megasfera؛
•  4قاعات للجمباز الرياضي (امرأتان  ،رجالن) ؛
• غرفتان للياقة البدنية ؛
• قاعة فنون القتال ؛
• قاعدة تزلج لـ  350زو ًجا من الزالجات ؛
• دروزبا" ؛  ICملعبان لكرة السلة وملعب كرة طائرة واحد في أراضي ؛
• صندوق هوكي كرة القدم ؛
• ملعب تنس الريشة
نادي الشطرنج
فتح مدينة الجمباز ؛
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ﺍﻹﺷﺘﺮﺍﻙ

ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

ﺍﻟﺴﻌﺮ

ﺃﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻭﺍﻟﻤﻼﻛﻤﺔ
ﻭﺍﻟﻜﻴﻚ ﺑﻮﻛﺴﻴﻨﻎ ﻭﺍﻟﻤﻼﻛﻤﺔ
ﺍﻟﺘﺎﻳﻼﻧﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻋﺔ
ﻭﺍﻟﻜﺎﺭﺍﺗﻴﻪ ،ﻭﺃﻣﺮﺍﺽ
ﺍﻟﻘﻠﺐ ،ﺭﻳﺎﺿﻲ  /ﺍﻟﺠﻤﺒﺎﺯ

4500
ﺭﻭﺑﻞ

 3ﺃﺷﻬﺮ

ﻣﺼﺎﺭﻋﺔ ﺍﻟﺬﺭﺍﻉ ،ﻭﺗﻨﺲ
ﺍﻟﺮﻳﺸﺔ / NAST ،ﺗﻨﺲ،
ﻛﺮﺓ ﺍﻟﺴﻠﺔ ،ﺍﻟﺸﻜﻞ  /ﺍﻟﺘﺰﻟﺞ،

4500
ﺭﻭﺑﻞ

 3ﺃﺷﻬﺮ

ﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ،ﺍﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ،
ﺑﻮﻳﺮﻟﻴﻔﺘﻨﻎ

ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ

ﺍﻟﺪﻓﻊ

ﺣﺴﺐ
ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ

ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺪﺭﺱ

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ

ﺳﺎﻋﺔ

25

ﺳﺎﻋﺔ

25

ﺳﺎﻋﺔ

 3ﺃﺷﻬﺮ

ﺍﻹﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﻟﻄﻼﺑﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻤﺪﺓ ﺷﻬﺮﻳﻦ
ﺍﻹﺷﺘﺮﺍﻙ
ﺍﻟﻄﻼﺑﻲ – ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ

ﻛﻴﻐﻮﻧﻎ ،ﺭﻗﺺ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ
ﻭﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ،ﻭﺍﻟﺘﻨﺲ،
ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ،

3500
ﺭﻭﺑﻞ

ﺷﮭﺮﯾﻦ

ﺳﺎﻋﺔ

16

ﺃﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻭﺍﻟﻤﻼﻛﻤﺔ
ﻭﺍﻟﻜﻴﻚ ﺑﻮﻛﺴﻴﻨﻎ ﻭﺍﻟﻤﻼﻛﻤﺔ
ﺍﻟﺘﺎﻳﻼﻧﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻋﺔ
ﻭﺍﻟﻜﺎﺭﺍﺗﻴﻪ ،ﻭﺃﻣﺮﺍﺽ
ﺍﻟﻘﻠﺐ ،ﺭﻳﺎﺿﻲ  /ﺍﻟﺠﻤﺒﺎﺯ

3000
ﺭﻭﺑﻞ

ﺷﮭﺮﯾﻦ

ﺳﺎﻋﺔ

16

ﻣﺼﺎﺭﻋﺔ ﺍﻟﺬﺭﺍﻉ ،ﻭﺗﻨﺲ
ﺍﻟﺮﻳﺸﺔ / NAST ،ﺗﻨﺲ،
ﻛﺮﺓ ﺍﻟﺴﻠﺔ ،ﺍﻟﺸﻜﻞ  /ﺍﻟﺘﺰﻟﺞ،

3000
ﺭﻭﺑﻞ

ﺷﮭﺮﯾﻦ

ﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ،ﺍﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ،
ﺑﻮﻳﺮﻟﻴﻔﺘﻨﻎ

3000
ﺭﻭﺑﻞ

ﺷﮭﺮﯾﻦ

ﺣﺴﺐ
ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ

ﺳﺎﻋﺔ

16

ﺳﺎﻋﺔ

ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﻭﺩ

العنوان ، 117198 :موسكو  ،الحادي والعشرين .ميكلوخو-مكليا  ،منزل ، 4
هاتف82-71-434 :
ساعات العمل07.00 :حتى23.00
) المدير  -ليبيديفا تاتيانا رومانفنا
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ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﻟﻠﻄﻼﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ ﻟﻠﺼﺪﺍﻗﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ.
ﺍﻟﺴﻌﺮ

ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ

ﺍﻹﺷﺘﺮﺍﻙ

ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

ﺳﻮﺑﺮ ﺳﺒﻮﺭﺕ
)ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﻦ  -ﻗﺴﻤﻴﻦ
ﻟﻼﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ(

ﺍﻟﻘﻠﺐ ،ﺭﻳﺎﺿﻲ
 /ﺍﻟﻨﺸﻴﺪ ،ﺍﻟﺬﺭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻋﺔ
ﻭﻛﺮﺓ ﺍﻟﺮﻳﺸﺔ ﻭﺗﻨﺲ ﺍﻟﻄﺎﻭﻟﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻨﺲ ،ﻭﻛﺮﺓ ﺍﻟﺴﻠﺔ ،ﺍﻟﻜﺮﺓ
ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ ،ﺍﻟﻤﻼﻛﻤﺔ ،ﺍﻟﺘﺰﻟﺞ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻠﻴﺪ ،ﻗﺘﺎﻝ ،ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺭﻳﻦ
ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ،ﻛﻴﻐﻮﻧﻎ ،ﻭﺍﻟﺴﻬﺎﻡ،
ﺍﻷﺛﻘﺎﻝ ﻭﺍﻟﺮﻗﺺ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ،
ﻭﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﻭﺭﻓﻊ

ﺍﻹﺷﺘﺮﺍﻙ
ﺍﻟﻄﻼﺑﻲ 4

ﻃﺎﻟﺐ  4ﺍﻟﺘﻤﺎﺭﻳﻦ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ،
ﻭﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ،ﻭﺍﻟﺘﻨﺲ،
ﻛﻴﻐﻮﻧﻎ ،ﺭﻗﺺ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ

6000
ﺭﻭﺑﻞ

ﺃﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻭﺍﻟﻤﻼﻛﻤﺔ
ﻭﺍﻟﻜﻴﻚ ﺑﻮﻛﺴﻴﻨﻎ ﻭﺍﻟﻤﻼﻛﻤﺔ
ﺍﻟﺘﺎﻳﻼﻧﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻋﺔ
ﺍﻟﺠﻤﺒﺎﺯ ﻭﺍﻟﻜﺎﺭﺍﺗﻴﻪ ،ﻭﺃﻣﺮﺍﺽ
ﺍﻟﻘﻠﺐ ،ﺭﻳﺎﺿﻲ /

5000
ﺭﻭﺑﻞ

 4ﺃﺷﻬﺮ

ﻣﺼﺎﺭﻋﺔ
ﺍﻟﺬﺭﺍﻉ ،ﻭﺗﻨﺲ ﺍﻟﺮﻳﺸﺔ،
 / NASTﺗﻨﺲ ،ﻛﺮﺓ ﺍﻟﺴﻠﺔ،
ﺍﻟﺸﻜﻞ  /ﺍﻟﺘﺰﻟﺞ ،ﺍﻟﺴﻬﺎﻡ

5000
ﺭﻭﺑﻞ

 4ﺃﺷﻬﺮ

ﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ،ﺍﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ،
ﺑﻮﻳﺮﻟﻴﻔﺘﻨﻎ

5000
ﺭﻭﺑﻞ

 4ﺃﺷﻬﺮ

ﺍﻟﺪﻓﻊ

ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺪﺭﺱ

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ

»ﺳﻮﺑﺮ ﺳﺒﻮﺭﺕ«
8000
ﺭﻭﺑﻞ

ﺳﺎﻋﺔ

ﻓﺼﻞ ﺩﺭﺍﺳﻲ

ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﻭﺩ

ﺍﻹﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﻟﻄﻼﺑﻲ  4ﻟﻤﺪﺓ  4ﺃﺷﻬﺮ

ﺣﺴﺐ
ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ

ﺳﺎﻋﺔ

30

ﺳﺎﻋﺔ

30

ﺳﺎﻋﺔ

30

ﺳﺎﻋﺔ

ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﻭﺩ

ﺍﻹﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﻟﻄﻼﺑﻲ  3ﻟﻤﺪﺓ  3ﺃﺷﻬﺮ
ﺍﻟﻄﻼﺑﻲ 3
ﺍﻹﺷﺘﺮﺍﻙ

ﻛﻴﻐﻮﻧﻎ ،ﺭﻗﺺ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ
ﻭﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ،ﻭﺍﻟﺘﻨﺲ،
ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ،

4500
ﺭﻭﺑﻞ

 3ﺃﺷﻬﺮ

ﺣﺴﺐ
ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ

ﺳﺎﻋﺔ

25

ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
64

ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ﻳﻘﺪﻡ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 20ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ:

• )الهوكي (كرة أرضية

• كرة القدم المصغرة

مصارعة األيدي

• كيغونغ

• تنس طاولة

• الجمباز الرياضي

• شطرنج

• رفع االثقال

• تنس الريشة

• تشكيل

• كرة القدم االمريكية

• كرة سلة

• شويجياو

• سامبو

• المالكمة

• التوجيه

• الكرة الطائرة

• رياضة الرقص

• المصارعة الحرة

• المشي الشمالي

• لمصارعة اليونانية الرومانية

• التمدد

• رمي السهام

• ستريت بول

• لجودو

• تنس

• اليوجا

• تمارين رياضية للياقة البدنية

• اللياقة البدنية

• كرة القدم

• العاب الحركة و الرشاقة
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ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

ﺗﺤﺬﻳﺮ!
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻷﻣﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﻓﺤﺺ ﻃﺒﻲ ،ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ
ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺗﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ .
الطبية
الخدمات
عقد
الطالب األجانب المسجلين في  RUDN ،يوقعون
.

تكلفة ا لر عا ية ا لطبية فيا لعا ما لد ر ا سي2 0 2 0 / 2 0 2 1
روبل 17500
 CDCRUDNيتم إبرام عقد الرعايةالطبيةفي
ة ا لتد ر يب

1
2
3

new-clinic.rudn.ru
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ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

1

التسجيل الشخصي في مركز CDC
وفقًا لقائمة األسعار المعتمدة  OMS -في حالة عدم وجود مرفق بسياسة
2

الشغور بالضيق

3

ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﻭ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﺑﻪ؟
تحديد األمراض الخفية (التي قد ال يعرفها المريض) ؛
الوقاية من تفاقم األمراض المزمنة -
تحديد األمراض التي يمكن أن تشكل خطرا ً على اآلخرين (عند العيش معا ً
والبقاء في فريق)  ،إلخ
يتعين على كل طالب في جامعة رودن اجتياز الفحص الطبي الوقائي (الفحص
):الطبي الوقائي
ويوافق رئيس الجامعة على أمر الفحص الطبي وحجمه وشروطه وغير ذلك من الشروط .

61

ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ
ﺩﻭﺍﻡ ﻭﺟﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻌﻤﻞ

8 (495) 434-24-48
ﻣﻦ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ:
ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ  08:00ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻭﺣﺘﻰ
ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ  10:00ﻣﺴﺎﺀ
ﺍﻟﺴﺒﺖ18:00- 09:00 :

الرعايا الصحية

60

ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ:

ﻛﺎﺗﻴﺎ ﺇﻧﻴﺴﺎ ﺳﺘﻴﺒﺎﻧﻮﻓﻨﺎ

ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ:

 ،117198ﻣﻮﺳﻜﻮ ،ﺃﻭﻝ.
ﻣﻴﻜﻠﻮﺧﻮ-ﻣﺎﻛﻼﻳﺎ.10 ،

ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ:

new-clinic.rudn.ru

ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ

8 (495) 434-24-91

ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﺍﻟﺴﺮﻳﺮﻱ
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ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

 5ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
)ﺍﻟﻤﻘﺘﻄﻔﺎﺕ(
ﺃﻣﺮ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺭﻗﻢ  419ﻣﻦ  5ﻣﺎﻳﻮ » 2016ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ
ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻬﺠﻊ ﻣﻦ ﺭﻭﺩﻥ«

ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺗﻤﺎﻣﺎ:
• ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ
• ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺴﻜﻦ )ﻣﻜﺎﻥ ﻓﻴﻪ( ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺼﺮﺡ ﻟﻬﻢ
• الحفاظ على الغرفة واألماكن المشتركة في حالة غير صحية ؛
• ﺇﺑﻘﺎﺀ ﻏﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺬﺭﺓ
• ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﻣﻨﺰﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮﺡ ﺑﻬﺎ
• تنتهك الشروط المنصوص عليها في عقد الدفع مقابل اإلقامة ؛
• ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﻌﺪ  23.00ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ ،ﻭﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ،ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ
ﺩﻭﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺟﻴﺮﺍﻧﻬﻢ.
• ﺍﻟﺪﺧﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻨﺰﻝ
• ﺗﺨﺰﻳﻦ ﺃﻱ ﺃﺳﻠﺤﺔ
• ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ
• قم بتحويل بطاقة الحرم الجامعي  /البطاقة اإللكترونية إلى اآلخرين أو استخدم
.بطاقة الحرم الجامعي  /البطاقة اإللكترونية لشخص آخر لدخول النزل
ﺗﺤﺬﻳﺮ!
ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ  ،ﻭﺷﺮﻭﻁ
ﻻﺳﺘﺌﺠﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﺴﻜﻦ ﻓﻴﺎﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ  ،ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﺤﺮﺍﺋﻖ  ,ﻣﻤﻜﻦ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ.
58

الشرط اإللزامي للسكن في النزل الجامعي هو الخضوع للفحص الطبي الدوري

.

)ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ  101ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ 9 :ﺻﺒﺎﺣﺎ  6 -ﻣﺴﺎﺀ( ﺳﻜﻦ
ﺳﻜﻦ ﺭﻗﻢ  - 3ﺷﺎﺭﻉ .ﻣﻴﻜﻠﻮﺧﻮ-ﻣﺎﻛﻼﻳﺎ ،9 ،ﻫﺎﺗﻒ10-00-434 . .ﺍﻷﻣﺎﺭﻳﺎﻥ ﻻﺭﻳﺴﺎ
ﻧﻴﻜﻮﻻﻳﻔﻨﺎ )ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ (18.00 - 9.00 :154

ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

ﺭﻗﻢ  - 2ﺷﺎﺭﻉ .ﻣﻴﻜﻠﻮﺧﻮ-ﻣﺎﻛﻼﻳﺎ ،3 ،ﻫﺎﺗﻒ :22-50-434 .ميرفيزفامارياأليكسيفنا

ﺳﻜﻦ ﺭﻗﻢ  -5ﺷﺎﺭﻉ .ﻣﻴﻜﻠﻮﺧﻮ-ﻣﺎﻛﻼﻳﺎ ،، 31 ،ﻫﺎﺗﻒ :.11-04-433 .ﺗﺴﻔﻴﺘﻜﻮﻑ
ﺍﻟﻜﺴﻨﺪﺭ ﺳﻴﺮﺟﻴﻔﻴﺘﺶ )ﻏﺮﻓﺔ  151ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ(18.00 - 9.00 :
ﺳﻜﻦ ﺭﻗﻢ  - 6ﺷﺎﺭﻉ .ﻣﻴﻜﻠﻮﺧﻮ-ﻣﺎﻛﻼﻳﺎ ،، 51 ،ﻫﺎﺗﻒ :.88-14-434 .ﺑﺎﻛﻮﻑ ﺭﺳﻼﻥ
ﻳﻮﺭﻳﻔﻴﺘﺶ )ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ (00.81 - 00.9 :154
ﺳﻜﻦ ﺭﻗﻢ  - 7ﺷﺎﺭﻉ .ﻣﻴﻜﻠﻮﺧﻮ-ﻣﺎﻛﻼﻳﺎ ،، 17 ،ﻫﺎﺗﻒ :.11-05-433 .ﻟﻴﺘﻮﻧﻮﻓﺴﻜﺎﻳﺎ
ﺇﻳﺮﻳﻨﺎ ﺳﻴﺮﺟﻴﻔﻨﺎ )ﻏﺮﻓﺔ  150ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ(18.00 - 9.00 :
ﺳﻜﻦ ﺭﻗﻢ  - 8ﺷﺎﺭﻉ .ﻣﻴﻜﻠﻮﺧﻮ-ﻣﺎﻛﻼﻳﺎ ،91 ،ﻫﺎﺗﻒ :10-06-433 .ﺩﻳﻤﺘﺮﻳﻒ ﻓﺎﺩﻳﻢ
ﻓﻼﺩﻳﻤﻴﺮﻭﻓﻴﺘﺶ )ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ  202ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ 9 :ﺻﺒﺎﺣﺎ  6 -ﻣﺴﺎﺀ(
ﺳﻜﻦ ﺭﻗﻢ  - 9ﺷﺎﺭﻉ .ﻣﻴﻜﻠﻮﺧﻮ-ﻣﺎﻛﻼﻳﺎ ،1/21 ،ﻫﺎﺗﻒ .22-53-434 .ﺟﻮﺍﺏ:
ﻛﻮﻟﻴﺸﻮﻑ ﺇﻳﻐﻮﺭ ﺍﻳﻔﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺶ )ﻏﺮﻓﺔ  403ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ(18.00 - 9.00 :
ﺳﻜﻦ ﺭﻗﻢ  - 10ﺷﺎﺭﻉ .ﻣﻴﻜﻠﻮﺧﻮ-ﻣﺎﻛﻼﻳﺎ ،2/21 ،ﻫﺎﺗﻒ .23-53-434 .ﻛﻮﻳﻜﺎ
ﺳﻔﻴﺘﻼﻧﺎ ﺃﻧﺪﺭﻳﻔﻨﺎ )ﻏﺮﻓﺔ  305ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ(18.00 - 9.00 :
ﺳﻜﻦ ﺭﻗﻢ  - 11ﺷﺎﺭﻉ .ﻣﻴﻜﻠﻮﺧﻮ-ﻣﺎﻛﻼﻳﺎ ،3/21 ،ﻫﺎﺗﻒ :12-53-434 .ﺩﻳﺒﻠﻴﻨﻜﻮ
ﻟﻴﻮﺩﻣﻴﻼ ﻓﻴﺘﺎﻟﻴﻔﻨﺎ )ﻏﺮﻓﺔ  503ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻌﻤﻞ(18.00 - 9.00 :
ﺳﻜﻦ ﺭﻗﻢ  - 12ﺷﺎﺭﻉ .ﻣﻴﻜﻠﻮﺧﻮ-ﻣﺎﻛﻼﻳﺎ ،1/7 ،ﻫﺎﺗﻒ :.66-51-434 . .ﻛﺎﻧﻮﻓﺴﻜﻲ
ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ ﻓﻴﻜﺘﻮﺭﻭﻓﻴﺘﺶ )ﻏﺮﻓﺔ  2ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ(18.00 - 9.00) :
ﺳﻜﻦ ﺭﻗﻢ  - 13ﺷﺎﺭﻉ .ﻣﻴﻜﻠﻮﺧﻮ-ﻣﺎﻛﻼﻳﺎ ،1/17 d،ﻫﺎﺗﻒ  03-38 -787ﺇﺿﺎﻓﺔ
 :1042ﺯﻭﺭﺍﻓﻠﻴﻔﺎ ﺗﺎﺗﻴﺎﻧﺎ ﺑﻴﺘﺮﻭﻓﻨﺎ )ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ  4ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ(18.00 - 9.00 :
ﺳﻜﻦ ﺭﻗﻢ  - 14ﺷﺎﺭﻉ .ﻣﻴﻜﻠﻮﺧﻮ-ﻣﺎﻛﻼﻳﺎ ،1/15 d ،ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ  03-38 -787ﺇﺿﺎﻓﺔ
 :2564.ﺩﻳﻤﺘﺮﻳﻴﻨﻜﻮ ﻓﻴﺮﺍ ﺭﺍﻓﻴﻠﻴﻔﻨﺎ )ﻣﻜﺘﺐ  . 3ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ(18.00-9.00 :
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ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ

ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ

ﻭﻗﺖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ

ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺇﺳﻢ ﺍﻟﻤﺴﻮﺅﻝ

11

ﺃﻭﻟﻴﻐﻮﻓﻴﺘﺶ ﺷﻔﻴﺘﺴﻮﻑ ﺃﻟﻴﻜﺴﺎﻧﺪﺭ

505

(495) 434-53-12
ﺩﺍﺧﻠﻲ 2137

21.00- 17.00

12

ﻓﻼﺩﻳﻤﻴﺮﻭﻓﻨﺎ ﺳﻴﻤﺒﺎﺭﺍ ﻣﺎﺭﻳﻨﺎ

1a

(495)434-51-66

21.00- 18.00

13

ﺃﻟﻴﻜﺴﺎﻧﺪﺭﻭﻓﻴﺘﺶ ﻓﻴﺮﻧﻴﻐﻮﺭﺍ ﻳﻮﺭﻱ

5

ﺩﺍﺧﻠﻲ 1042
ﺩﺍﺧﻠﻲ 1581

21.00- 17.00

سيمينتسوف إيغر إيفغينيفتش

1

ﺩﺍﺧﻠﻲ 2180

21.00- 17.00

14

 2ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟ ﺑﯾﺎﺿﺎت
ﻳﺘﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺑﻴﺎﺿﺎﺕ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﻐﺴﻴﻞ ،ﻭﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻣﺎﻟﻴﺎ )ﻗﺎﺋﺪ( ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺰﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ .ﻳﺘﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻜﺘﺎﻥ
ﻛﻞ ﺃﺳﺒﻮﻉ.
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺭﻭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ
ميرفايزيفا ماريا ألكسييفنا  ,هاتف 50-00-434
شارع ميكلوخا ماكاليا  3سكن رقم 1
)ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ  ،151ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻌﻤﻞ(18.00 - 9.00 :

 3ﺃﻳﻦ ﻳﺘﻢ ﻏﺴﻴﻞ ﺍﻟﻤﻼﺑﺲ ﻭﻛﻲ ﺍﻟﻤﻼﺑﺲ
ﻏرف اﻟﻛﻲ ﻓﻲ اﻟطﺎﺑق اﻷول ﻣن ﻛل ﻣﺑﻧﻰ,
و ﯾﺗوﻓر ﻏﺳﯾل ﻣرﻛزي اﻟﻐﺳﺎﻻت ﻣﺑﻧﻰ رﻗم
 2ميكلوخا – ﻣﺎﻛﻼﯾﺎ ﺷﺎرع  ) 5 ،ﺣﺳم  %50ﻟﻠطﻼب (
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 4ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﻧﺠﺎﺭ  /ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ  /ﺳﺒﺎﻙ
ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ،ﻟﺘﺮﻙ ﻃﻠﺐ ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﻠﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ  ،واﺻﻔﺎ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ  .ﻓﻲ
ﻏﻀﻮن ﯾﻮم ﯾﺄﺗﻲ ﻋﺎﻣل اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ

ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ (ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ) ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ

ﻭﻗﺖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ

ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺇﺳﻢ ﺍﻟﻤﺴﻮﺅﻝ

ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ

1

جورتوف أستيمير يوريفتش

102

(495) 434 50 00
ﺩﺍﺧﻠﻲ 1399

21.00- 16.00

2

أولينيكوف دانيل إيليتش

205

(495) 434-50-22
ﺩﺍﺧﻠﻲ 1396

21.00- 16.00

3

خيبخينوف أليكسيي أليكيسيفتش

152

ﺩﺍﺧﻠﻲ 2083

21.00- 16.00

4

ﺳﻴﻤﺒﺎﺭﺍ ﻣﺎﺭﻳﻨﺎ ﻓﻼﺩﻳﻤﻴﺮﻭﻓﻦ

152

ﺩﺍﺧﻠﻲ 2083

21.00- 16.00

5

ﺍﻟﻜﺴﻴﻔﻴﺘﺶ ﺩﺍﻓﻴﺪﻳﻨﻜﻮ ﻓﻼﺩﻳﻤﻴﺮ

203

(495) 433-04-11
ﺩﺍﺧﻠﻲ 1397

21.00- 16.00

6

سفيتكوف ألكسندر سيرغييف
سفيتكوف إلينا نيكاليفنا

159

(495) 434-14-88
ﺩﺍﺧﻠﻲ 1392

21.00- 16.00

7

كيريلوف سيرغي فيكتوروفيتش

152

(495) 433-05-11
ﺩﺍﺧﻠﻲ 1376

21.00- 16.00

8

ﻓﻼﺩﻳﻤﻴﺮﻭﻓﻴﺘﺶ ﺩﻳﻤﺘﺮﻳﻒ ﻓﺎﺩﻳﻢ

108

(495) 433-06-10
ﺩﺍﺧﻠﻲ 1396

21.00- 16.00

9

ﻓﻴﻜﺘﻮﺭﻭﻓﻴﺘﺶ ﻛﻴﺮﻳﻠﻮﻑ ﺳﻴﺮﻏﻲ

404a

(495) 434-52-33
ﺩﺍﺧﻠﻲ 1826

21.00- 16.00

10

سبيريدوناف سيرغي
فالديميروفتش

203a

(495) 434-53-23
ﺩﺍﺧﻠﻲ 1394

21.00- 16.00
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2

ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺩﻓﻊ ﺛﻤﻦ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ:
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﻳﺘﻢ ﺇﻧﺸﺎﺀ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﻳﻌﻠﻦ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﻝ ﻳﺸﻤﻞ:
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ  -ﻓﻲ ﻣﺒﺎﻥ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻃﻮﺍﺑﻖ
ﺍﻹﻳﺠﺎﺭ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ*  -ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﺸﺎﻫﻘﺔ.
ﺗﻜﻠﻔﺔ
* ﻭﻓﻘﺎ ﻷﻣﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺭﻗﻢ  / 272ﺹ ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ  92ﺃﺑﺮﻳﻞ  ،51ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺣﺠﻢ ﺇﺿﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﺍﻷﺛﺎﺙ؛
ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ،ﺛﻼﺟﺔ.
ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ.
ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺭﺑﻂ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﻣﻨﺰﻟﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.

كيف يتم دفع اإلقامة؟
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مديرية الحرم الجامعي
االرئيس :إرمواليف جينادي أليكسيفيتش
العنوان :شارع ميكلوخا ماكاليا  ،15المبنى  ، 1مكتب4 .
هاتف03 38 787)495( 8 :تحويل 14-07
قسم اإلقامة
الرئيس :دانيل إيليتش أولينيكوف
العنوان :شارع ميكاوخا ماكاليا  ، 15المبنى  ، 1مكتب2 .
هاتف03 38 787)495(8 :تحويل 15-99
)وقت االستقبال :من  14.30إلى ( 18.00من االثنين إلى الخميس
)في أغسطس  -سبتمبر من الساعة  13:00إلى الساعة ( 18:00يوميًا

تقديم طلب إلى مديرية الحرم الجامعي مع مجموعة من المستندات
(شارع ميكلوخا ماكاليا  ،المبنى  ، 1الغرفة  )2؛
اتصل بأخصائي في اإلقامة وتسجيل النزل الختيار غرفة المعيشة ؛
إبرام اتفاقية إقامة واستالم فاتورة للدفع ؛
الدفع مقابل اإلقامة (من الضروري دفع ثمن اإلقامة في النزل في الوقت
المحدد  ،يتم السداد قبل كل يوم  10من شهر التسوية) ؛
اتصل برئيس النزل (القائد المناوب) لتسجيل الوصول والتعرف على
قواعد اإلقامة واللوائح الداخلية في نزل جامعة رودن ؛
في غضون  3أيام بعد إبرام العقد  ،اتصل بإدارة الجوازات
لتقديم المستندات لغرض التسجيل مع الهجرة  /التسجيل )(pvs.rudn.ru
في موسكو
) يوميا(:
من اإلثنين إلى الجمعة
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كيف تعيش في النزل الجامعي ؟
1

)دائرة ....مكتب (5
يتم التعامل مع اإلقامة في النزل من قبل موظفي قسم الخدمات
الشاملة للمقيمين في مديرية حرم جامعة رودن .لتلقي إحالة
مع مجموعة من  OKOPإلى النزل  ،يجب عليك االتصال بـ
المستندات
حزمة مستندات لالستقرار في نزل�
لمواطني االتحاد الروسي

 1جواز السفر
 3x4صورة 4х33
4 2
) 3فترة الصالحية  -ال تزيد عن  3أيام(  Covid-19شهادة غياب
 4حول إمكانية العيش في نزل  RUDN CDCتقرير طبي من
للمواطنين األجانب
 1جواز السفر
 4x4 2صورة 3
 3بطاقة طالب أو بطاقة هوية مؤقتة من القسم الدولي مع رقم بطاقة
الطالب
) 4فترة الصالحية  -ال تزيد عن  3أيام(  Covid-19شهادة غياب
52

 5حول إمكانية العيش في نزل  RUDN CDCتقرير طبي من

ﺳﺆﺍﻝ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ
основание

ﺇﺟﺎﺑﺔ

ﺃﺳﺎﺱ
вопрос юристу ответ

 ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ ،ﻭﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
)ﺇﻥ ﻭﺟﺪ( ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ.
ﺔﻌﻣﺎﺠﻟﺍ ﻕﺎﺜﻴﻤﻟ ﻙﺎﻬﺘﻧﺍ ﻭﺃ ﻝﺎﺜﺘﻣﻻﺍ ﻡﺪﻋ ﺔﺎﻟﺣ ﻲﻓ
م ،حق اإلقامة ﻲﻠﺧﺍﺪﻟﺍ ﻡﺎﻈﻨﻟﺍﻭ
قﺣ  ,ﺔﻌﻣﺎﺟﻟا نﻣ بﻼطﻠﻟ ،ﺔﻌﻣﺎﺠﻟﺍ ﺲﻴﺋﺭ ﺮﻣﺍﻭﺃ
ﻑﺮﺷ ﺐﺎﻟﻃ ﺔﻧﻭﺪﻣ  PFURﺔﻣﺎﻗﻹا
ﻁﺎﺸﻨﻟﺍ ﺐﺴﺣ ﺮﻣﺍﻭﺃ ﺔﻌﻣﺎﺟ ﺲﻴﺋﺮﻠﻟ ﺓﺪﻳﺆﻤﻟﺍﻭ
ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻳ ﺔﻳﺭﺎﻴﻌﻤﻟﺍ ﺔﻴﻠﺤﻤﻟﺍ ﺔﻌﻣﺎﺠﻟﺍ ﻦﻣ ﺎﻫﺮﻴﻏﻭ
ﺔﻴﺒﻳﺩﺄﺘﻟﺍ ﺕﺍﺀﺍﺮﺟﻹﺍ ﻖﻴﺒﻄﺗ ﻦﻜﻤﻳﻭ ﺏﻼﻄﻟﺍ -
ﻢﺼﺧ ،ﺦﻴﺑﻮﺗ ،ﺔﻈﺣﻼﻣ.

و إزالة العقوبات
التأديبية عن الطالبﺍ».
ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ و إزاﻟﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺎت
ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﻼﺏ
ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ
ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻦ ،2017.0.10
№ .6
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ﺇﺟﺎﺑﺔ
ﺳﺆﺍﻝ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ
основание
ﻫﻞ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺍﻟﻤﺠﺎﻧﻲ؟

ﺃﺳﺎﺱ
ответ

ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﺭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﻘﺪ
ﻟ ﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺍﻷﺟﺮ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ
ﺩﻳﻮﻥ ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﻭﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺗﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﻭﻣﺘﺄﺧﺮﺍﺕ ﻣﻦ
ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﺷﺎﻏﺮﺓ
ﺷﺎﻏﺮﺓ ﻭﺃﺣﺪ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :

вопрос юристу

 14.pﺍﻟﺠﺰﺀ  1ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  43ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ № 273
- 29.12.2012ﻑ »ﺣﻮﻝ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ
ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ« ؛

ﺃ ﺃﺧﺬ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻟﻠﻔﺼﻠﻴﻦ ﺍﻷﺧﻴﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻗﺒﻞ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ ،ﻟﻠﺪﺭﺟﺎﺕ »ﻣﻤﺘﺎﺯﺓ« ﺃﻭ »ﻣﻤﺘﺎﺯﺓ« ﻭ
»ﺟﻴﺪﺓ« ﺃﻭ »ﺟﻴﺪﺓ« ؛

ﺭﺍﺭ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻓﻲ ﺭﻭﺳﻴﺎ
ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  06.06.2013ﺭﻗﻢ
) 443ﺑﺼﻴﻐﺘﻪ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻓﻲ
ﺏ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
» (2017/04/07ﺑﺸﺄﻥ
ﻣﻦ ﺍﻷﻳﺘﺎﻡ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺮﻛﻮﺍ ﺩﻭﻥ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ؛*
ﻭﺣﺎﻻﺕ ﻧﻘﻞ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﻮﻥ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺒﺮﺍﻣﺞ
باستثناء المواطنين األجانب  ،إذا لم ينص على ذلك * ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
في االتفاقية الدولية لالتحاد الروسي
ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ،ﻣﻊ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻉ ﻣﺠﺎﻧﺎ«
 ﺍﻷﻳﺘﺎﻡ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺮﻛﻮﺍ ﺩﻭﻥ ﺭﻋﺎﻳﺔﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﻣﻦ ﺍﻷﻳﺘﺎﻡ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻤﻞ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺮﻛﻮﺍ ﺩﻭﻥ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ؛
ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻟﻠﻄﻼﺏ ﻭﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻲ
 ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻞ ﻋﻤﺮﻫﻢ ﻋﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔﺑﻮﻓﻮﺭ ،ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ
ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺳﻮﻯ ﻭﺍﻟﺪ ﻭﺍﺣﺪ  -ﺑﺎﻃﻞ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
25\10\2017 № 852
ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻟﻸﺳﺮﺓ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻦ
ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﻠﻜﻔﺎﻑ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ؛
 -ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﺠﺒﺖ ﻃﻔﻼ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ.

ﻣﺎﺫﺍ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ
ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ
ﺗﺄﺩﻳﺒﻴﺔ؟
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ﺝ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ )ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ(
ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ )ﺍﻟﻤﻤﺜﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ( ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ .ﺍﻟﻔﻦ 43 .ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ ﺭﻗﻢ -372ﻑ
ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻄﻼﺏ:
ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ  29ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2012
 ﺑﺤﺴﻦ ﻧﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ،ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ»ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ
ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻓﺮﺩﻳﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﻭﺭﺍﺕ
ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ،ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ،ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ«؛
ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻧﻈﺮﺍ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻓﻲ
ﻗﺮﺍﺭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ؛
ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ
 ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡﺍﻟﻤﺆﺭﺥ  15ﻣﺎﺭﺱ ،2013
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﻄﻼﺏ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﻝ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﺭﻗﻢ ) 185ﺑﺼﻴﻐﺘﻪ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ
ﻓﻲ  21ﺃﺑﺮﻳﻞ (2016
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ؛
»ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺮ
ﺍﺀﺍﺕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ
 ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺷﺮﻑ ﻭﻛﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻭﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻼﺏ
ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،ﻻ ﺗﺨﻠﻖ ﻋﻘﺒﺎﺕ ﺃﻣﺎﻡ
ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ.

ﺳﺆﺍﻝ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ

ﺇﺟﺎﺑﺔ

ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ:
 ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﺭﻭﺩﻥ. ﺍﻟﻌﻤﻞ (ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ) ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﻮﻓﻮﺭ ﺧﻼﻝﻋﻄﻠﺔ ﺍﻻﻋﻴﺎﺩ .ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ،ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ .ﻫﻜﺬﺍ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﻀﻊ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ،
ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺨﻄﻲ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ
ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺳﺒﺒﺎ ﻭﺟﻴﻬﺎ ﻟﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ.

ﻣﺎ ﻫﻲ
ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ
ﻣﻨﺢ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ؟

ﺃﺳﺎﺱ

 ،13ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  4-13ﻣﻦ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ ﺭﻗﻢ
-115ﻑ ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ  25ﺗﻤﻮﺯ
 /ﻳﻮﻟﻴﻪ  2002ﺑﺸﺄﻥ
»ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﻮ
ﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ
ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ«.

ﺗﻤﻨﺢ ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ 12ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 34 .ﻣﻦ
ل ( مدير المعهد /اكاديمي) شرط ان ال تكون اكثر ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ ﺭﻗﻢ 273
من سنتين
ﻑ ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ  29ﺩﻳﺴﻤﺒ» 2012ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ
ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻃﺒﻴﺔ )ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ«؛
 1ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ
ﺍﻟﺒﻨﺪ  ،4ﺍﻟﺒﻨﺪ  .5-4ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺃﻣﺮﺍﺽ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺃﻭ ﻣﺘﻜﺮﺭﺓ ﻭﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ
 ،13ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  4-13ﻣﻦ
ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ(.
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ ﺭﻗﻢ
ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺍﺧﺘﺘﺎﻡ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ
-115ﻑ ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ  25ﺗﻤﻮﺯ
ﺍﻟﺴﺮﻳﺮﻱ ﻟﻞ ﺭﻭﺩﻥ.
 /ﻳﻮﻟﻴﻪ  2002ﺑﺸﺄﻥ
»ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﻮ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺠﻨﻴﺪ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻲ ﻟﻠﺠﻴﺶ ﻋﻠﻰ
ﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ
 2ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ،
ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ«.
ﺃﺳﺎﺱ
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻭﻗﺖ ﻭﻣﻜﺎﻥ ﺍﻹﺭﺳﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺎﻥ
الالئحة التنفيذية "بشأن
ﺍﻟﺬﻱ
إجراءات منح اإلجازات
ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ.
األكاديمية وأوراق األمومة
3
استثنائات
ورعاية الطفل لطالب الجامعة
" في  18ديسمبر  2017رقم
 ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ؛960.
 ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻘﺪﺓ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ)ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺃﺣﺪ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻷﺳﺮﺓ
ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ،ﻭﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ(.
في حالة والدة الطفل  ،يمكن .
للطالب طلب إجازة
للحمل والوالدة والعناية بالطفل
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ﺇﺟﺎﺑﺔ
ﺳﺆﺍﻝ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ
основание

ﺃﺳﺎﺱ
вопрос юристу ответ

 4ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﺧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻪ
ﻓﻲ ﺍﻹﺗﻘﺎﻥ ﺍﻟﻀﻤﻴﺮﻱ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ )ﺍﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ
ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﻭﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﻋﻦ
ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ(.

المتوسط للطالب  ،والموافق
عليها بموجب قرار رئيس
الجامعة رقم  112الصادر في
02.03.2020

 5ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ،
ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ.
 6ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺑﻤﻮ
ﺟﺐ ﻋﻘﺪ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺍﻷﺟﺮ؛
 7ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﺪﺀ ﻧﻔﺎﺫ ﺇﺩﺍﻧﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﻜﻢ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺃﺧﺮﻯ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ؛
 8ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
 9ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺃﺧﺮﻯ ،ﻻ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺍﺩﺓ
ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻭﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
ﻭﻳﺤﻖ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺃﻥ ﻳﻌﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻤﺪﺓ  5ﺳﻨﻮﺍﺕ
ﻫﻞ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ
ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻌﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ؟ ﺑﻌﺪ ﻃﺮﺩﻩ ﻣﻦ ﺇﺭﺍﺩﺗﻪ ﺃﻭ ﻟﺴﺒﺐ ﻭﺟﻴﻪ ﺁﺧﺮ ،ﻣﻊ
ﺍﻹﺑﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ )ﻣﺠﺎﻧﺎ ﺃﻭ ﻣﺪﻓﻮﻉ ﺍﻷﺟﺮ(،
ن و لكن ليس قبل إنهاء العام الدراسي الذي هو فيه
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻃﺮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻔﺸﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺃﻭ
ﺳﺒﺐ ﻭﺟﻴﻪ ﺁﺧﺮ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺃﻥ ﺍﻻﻧﺘﻌﺎﺵ ﻓﻲ
ﻏﻀﻮﻥ  5ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ
ﻭ ،ﻭ مدير معهد  /أكاديمية
ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ  -ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺐ ،
ﻓﻲ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﺸﺎﻏﺮﺓ.

ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ
ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻞ
ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ؟
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ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺘﻤﺘﻊ
ﺑﺎﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ.
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻄﻼﺏ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﻋﻤﻞ ﺃﻭ ﺑﺮﺍﺀﺓ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ.

ﺍﻟﻔﻦ 62 .ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ ﺭﻗﻢ -273ﻑ
ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ  29ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2012
»ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ
ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ «؛
ﻭﺗﻨﺺ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻃﺮﺩ ﻭﺗﺮﻣﻴﻢ
ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﻮﻓﻮﺭ،
ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﻓﻲ  23ﻣﺎﺭﺱ 2015
№ ) 160ﻣﻊ ﺗﻌﺪﻳﻞ
ﻭﺇﺿﺎﻓﺔ(.
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  27ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 34 .ﻣﻦ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ ﺭﻗﻢ 273
ﻑ ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ  29ﺩﻳﺴﻤﺒ» 2012ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ
ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ«؛
ﺍﻟﺒﻨﺪ  ،4ﺍﻟﺒﻨﺪ  .5-4ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

براخومينكا تاتيانا أندرييفنا

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ:

بليتشاكوف دينيس فيتتشيسالفوفيتش

ﻫﺎﺗﻒ:

+7 (495) 433-14-10; +7 (495) 787-38-03,
ﺗﺤﻮﻳﻠﺔ18-10, 18-09, 23-39, 23-40, 26-59 :

ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ:

 10.00 a.m. - 6.00 p.m.اإلثنين – الجمعة

ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﺰﻭﺍﺭ:

ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﻭﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﺔ -
ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ  .10.00ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ  4ﻣﺴﺎﺀ

ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ ﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ

ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ:

ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺔ ﺍﻟﻐﺪﺍﺀ :ﻣﻦ  1.00ﺣﺘﻰ 14.00

ﺳﺆﺍﻝ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ

ﺇﺟﺎﺑﺔ

ﺃﺳﺎﺱ

ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻳﻤﻜﻦ ﻃﺮﺩ
ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ؟

 1ﺑﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺃﻭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻷﻣﻮﺭ
)ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ( ﻟﻄﺎﻟﺐ ﻗﺎﺻﺮ
)ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻪ(؛

البند  7من الفن ، 54 .ق61 .
القانون االتحادي
بتاريخ  29ديسمبر  2012رقم
273القانون االتحادي "في التعليم
في االتحاد الروسي
الالئحة التنفيذية بشأن الرقابة
الحالية على النتائج والتقييم

 2ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ
ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ؛
 3ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ،ﻛﻤﻘﻴﺎﺱ
ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﻻﻧﺘﻬﺎﻙ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺑﻮﻓﻮﺭ ،ﻗﻮﺍﻋﺪ
ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼﺏ ،ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ،ﻭﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ؛
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ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ ﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ

* ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ –ﻳﺠﺐ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻧﺎﺋﺐ ﻋﻤﻴﺪ  /ﻣﺪﻳﺮ ﻟﻠﻌﻤﻞ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺔ  /ﻣﻌﻬﺪ  /ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ.

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ
311

ﻋﻨﻮﺍﻥ :ﺷﺎﺭﻉ .ﻣﻴﻜﻠﻮﺧﻮ-ﻣﺎﻛﻼﻳﺎ ،ﻣﻨﺰﻝ 6
ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲgeneral.counsel@rudn.ru :

313

ﺃﻏﺮﻓﺔ

ﻡﺎﻌﻟﺍ ﺭﺎﺸﺘﺴﻤﻟﺍ:

ماتفييفا يوليا غيناديفنا

ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ

ﻣﺎﺗﻔﻴﻔﺎ ﺟﻮﻟﻴﺎ ﺟﻴﻨﺎﺩﻳﻔﻨﺎ

46

ﻭﻳﺤﺪﺩ ﻣﺆﺳﺴﻮ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺍﻻﺳﻤﻴﺔ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺍﻻﺳﻤﻴﺔ.

ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻭﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ،ﺗﺨﺼﺺ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ
ﻟﻠﻄﻼﺏ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ )ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺑﺪﻭﺍﻡ ﻛﺎﻣﻞ ،ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ(.
ﻳﻘﺮﺭ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ
)ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴﺪ( ،ﻭﺿﻤﻦ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ  -ﻋﻤﻴﺪ )ﻣﺪﻳﺮ( ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪ ﻭﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔﺍﻟﻄﺎﻟﺐ .ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻄﻼﺏ ،ﻳﺆﺧﺬ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ.

ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ ﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ

ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺠﻢ ﻣﻨﺤﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ
ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.
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ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ ﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ

• ﻣﻨﺢ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ ﺑﺈﺳﻢ ﻓﺎﺳﻨﻴﺴﻨﺴﻜﻔﺎ ﺍﻟﺼﻌﻮﺩ )ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﻪ(
• ﻣﻨﺢ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ ﺑﺈﺳﻢ ﻟﻴﺨﺎﺷﻴﻒ )ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ(
• )صندوق المنح الدراسية "الدعم القانوني" (كلية االقتصاد ,
)معهد القانون
• ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﺔ ﻷﻟﺴﺎﺗﺬﺓ ﺍﻣﻠﺘﻤﻴﺰﻧﻲ ﻳﻒ أكاديمية الفيزياء
ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ:
 ﻣﺎﺳﻠﯾﻧﻛوﻓﺎ )اﻟرﯾﺎﺿﺔ( ﻏﺮﻳﺎﺯﻧﻮﻓﺎ )ﻛﻴﻤﻴﺎﺀ( ﺗﻴﺮﻟﻴﺘﺴﻜﻲ )ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺀ(بوشاروف (الحوسبة (.

• ﻣﻨﺢ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ ﺑﺈﺳﻢ .ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﺕ ﺑﻴﺮﻳﺰﻭﻓﺎ )ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻄﺒﻲ(
• منحة أكاديمية بإسم فرولوف (المعهد الطبي ((
• منحة أكاديمية بإسم س .موسييف (المعهد الطبي((
• منحة أكاديمية بإسم كيرباتوفسكي (المعهد الطبي ((.
44

 ﺍﻷﻳﺘﺎﻡ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ )من  3000روبل في الشهر( ﺗﺮﻛﻮﺍ ﺩﻭﻥ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ؛* ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺤﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  -ﺍﻧﻈﺮ .ﻗﺴﻢ
»ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ«.

ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﺔ
ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻸﺩﺍﺀ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ،ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻨﺸﻄﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻼﻣﻨﻬﺠﻴﺔ.

ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ ﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ

 ﻭﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﺘﻬﺎ ﺣﻜﻮ
ﻣﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ.

• ﻣﻨﺤﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ
• ﻣﻨﺤﺔ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ
• ﻣﻨﺤﺔ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ ﻟﻠﻄﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎﻻﺕ
ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ
• ﻣﻨﺤﺔ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻮﺳﻜﻮ
• ﻣﻨﺢ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ ﺑﺎﺳﻢ .ﺭﻭﻣﻴﺎﻧﺘﺴﻴﻒ
• ﻣﻨﺢ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ ﺑﺎﺳﻢ .ﺳﺘﺎﻧﻴﺲ
• ﻣﻨﺤﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻼﺩﻳﻤﻴﺮ ﺑﻮﺗﺎﻧﻴﻦ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ
• ﻣﻨﺤﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ
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ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ) ،ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺗﺆﻛﺪ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ( ،ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﺍﻷﻳﺘﺎﻡ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺮﻛﻮﺍ ﺩﻭﻥ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ؛ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻳﺘﺎﻡ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺮﻛﻮﺍ ﺩﻭﻥ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ؛ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﻮﻗﻮﻥ ،ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﻌﻮﻗﻮﻥ ،ﻭﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻭ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ؛
 ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﺮﺿﻮﻥ ﻟﻺﺷﻌﺎﻉ ﺑﺴﺒﺐ ﻛﺎﺭﺛﺔ ﺗﺸﻴﺮﻧﻮﺑﻴﻞ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﺍﻹﺷﻌﺎﻋﻴﺔﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﻴﻤﻴﺒﺎﻻﺗﻴﻨﺴﻚ ﻟﻼﺧﺘﺒﺎﺭ؛
 ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻮﻥ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺼﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺮﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻠﻘﺎﻩ ﺃﺛﻨﺎﺀﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﻗﺪﺍﻣﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﺑﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ
ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ
 اﻷﺷﺨﺎص ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ،اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﻟﻤﺪة ﺛﻼثﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ
ﻓﻲ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﺮوﺳﻲ واﻟﻘﻮات
اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ،ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ
واﻟﺘﺸﻜﯿﻼت اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻟﺪى اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ اﻻﺗﺤﺎدﯾﺔ
و اﻟﺘﺸﻜﯿﻼت اﻻﺗﺤﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ
اﻟﻤﺄذون ﻟﮭﺎ ﺑﺤﻞ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻤﺪﻧﻲ،
وداﺋﺮة اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺮوﺳﻲ،
وھﯿﺌﺎت ﺟﮭﺎز اﻷﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎدي ،وأﺟﮭﺰة أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ،
واﻻﺗﺤﺎد اﻻﺗﺤﺎدي ﯾﺘﻢ إﻋﺪاد ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ
ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﺮوﺳﻲ ﺑﺸﺄن اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ اﻟﻤﺮاد ﺷﻐﻠﮭﺎ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻨﻮد واﻟﺒﺤﺎرة ورﻗﺒﺎء وﺿﺒﺎط ﺻﻐﺎر وﺗﻘﺎﻋﺪ
ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮات
اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ " ب " – " د " ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة  ، 1اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ " أ "
ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة )  ( 2واﻟﺒﻨﻮد اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ " ل " – " ج " ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة 3
ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة  51ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي اﻟﻤﺆرخ  28ﻣﺎرس
 ،1998رﻗﻢ 53-ف " ﺑﺸﺄن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ " .
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ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻟﺘﺤﻘﻮﺍ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺪﻭﺍﻡ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ،
ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺧﻼﻝ
ﻛﺎﻣﻞ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ.
ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺃﺣﺠﺎﻡ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ:
 1ﻟﻄﻼﺏ  -ﻃﻼﺏ ﻣﻤﺘﺎﺯ  12-4ﻓﺼﻞ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ.
 2الطالب – الحاصلون على المنح الدراسية الشخصية لهم .بإسم عميد لـ رودن .س.ف.روميانتسيف
والعميد الثاني لجامعة رودن ف.ف ..ستانيس
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ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ:

 3ﻟﻠﻄﻼﺏ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﻣﻦ  1ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ )ﺑﺪﻭﺍﻡ ﻛﺎﻣﻞ ،ﻭﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ(:
ﻗﺎﺋﻣﺔ وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ و اﻟﻌﻠوم ﻓﻲ أوﻟﻣﺑﯾﺎد ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣدارس ﻣن اﻟﻔﺎﺋزﯾن و اﻟﻔﺎﺋزﯾن ﺑﺎﻟﺟواﺋز
ﻓﻲ اﻹﺗﺣﺎد اﻟروﺳﻲ�
• ﺍﻟﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻭﻝ  ،ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ.
• ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  ،ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ.
• ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ.
 ﺍﻟﻤﻠﺘﺤﻘﻮﻥ ﺣﺴﺐ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻹﻣﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ• ﺑﻤﺠﻤﻮﻉ  360ﻧﻘﻄﺔ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮﻱ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ.
• ﺑﻤﺠﻤﻮﻉ  270ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ(.
• ﺑﻤﺠﻤﻮﻉ  240ﻧﻘﻄﺔ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ (ﺗﺨﺼﺺ) ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ
ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ،ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ،ﻛﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.

ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﻨﺤﺔ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻄﻼﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ
 ﻳﺤﺘﺎﺟﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺤﺔ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻫﻮ ﻃﺎﻟﺐ
ﺀﺎﻀﻋﻷ ﺔﻴﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﺢﻨﻤﻟﺍ ﺔﻨﺠﻟ ﻰﻟﺇ ﺎﻬﻤﻳﺪﻘﺗﻭ الحكومية ﺓﺪﻋﺎﺴﻤﻟﺍ ﻕﺎﻘﺤﺘﺳﺍ
ﺓﺩﺎﻬﺷﻭ ﻥﺎﻴﺑ  -ﺔﻴﻤﻳﺩﺎﻛﻷﺍ ،ﺪﻬﻌﻤﻟﺍ ،ﺲﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺔﺌﻴﻫ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  .وﺗﻜﻮن اﻟﺸﮭﺎدة ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻤﺪة ﻋﺎم
واﺣﺪ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺻﺪار .
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• ﺗﻛراررھﺎ ﺑﺎﻟوﺗﯾرة اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣواد اﻟدراﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌل  ,و ﻓرﺻﺔ ﻓﻲ أي وﻗت ﻟﻠﻌودة إﻟﻰ
ﺑﻚ ،ﻭﻃﺮﺡ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ.
• ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻄﻼﺏ ﺃﻥ ﻳﺼﺒﺤﻮﺍ ﻣﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ )ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ(
 ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﻣﻊ ﻣﻮﺍﺩﻫﻢ ،ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺯﻣﻼﺋﻪ ﺍﻟﻄﻼﺏ .ﻭﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﻣﺴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﻀﺒﺎﻁﻗﻴﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻳﺲ ،ﻟﻴﺼﺒﺤﻮﺍ ﺭﻭﺍﺩ  -ﺍﻟﻤﺒﺪﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ.

ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻳﺲ
ﺗﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ )ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ  -ﺭﻗﻢ ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ،ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ  ،111 -ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﺴﺮﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ( .ﻳﺘﻢ ﺇﺭﻓﺎﻕ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻻﻧﻀﺒﺎﻁ ﻋﺒﺮ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺪﺧﻞ ﺍﻷﻭﻝ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ .ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻔﻨﻲesystem@rudn.university :
ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
ال يحق للطالب توصيل كلمات المرور الخاصة بهم إلى أشخاص آخرين.

ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ
المنحة الدراسية هي عبارة عن دفع األموال المخصصة للطالب من أجل
دعمهم وتحفيزهم على دراسة مهنهم األكاديمية المقابلة.
ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ
ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﻠﻄﻼﺏ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﻈﺎﻡ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺰﻣﺎﻟﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ
ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ ﻟﻠﺼﺪﺍﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ.
ﻭﺗﺪﻓﻊ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺮ ) حتى اليوم ال  26من كل شهر(

ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﻨﺤﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻄﻼﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.
ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺭﻭﺳﻴﺎ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩﻳﺔ:
ﻣﻦ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ وﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺼﻞ
اﻹول  ،ﺗﺪﻓﻊ ﻣﻨﺤﺔ دراﺳﯿﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﻄﻼﺏ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻃﻼﺏ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ.
ﻭﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻲ ﺍﻷﻭﻝ ،ﺗﺨﺼﺺ ﻣﻨﺤﺔ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ
ﻟﻠﻄﻼﺏ ) ،ﺑﺪﻭﺍﻡ ﻛﺎﻣﻞ ،ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ( ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 اﻹﻧﺗﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣرﺣﻠﻲ .وﻓﻘﺎ ﻟﻠوﺣدات وﺟود ﺗﻘﯾﯾم ﯾﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ » «Dﻭ » «Eﻭ »ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺿﻴﺔ« » «XFﻭ » «F؛
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 -ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ.

نظام التدريب في مجال االتصاالت السلكية والالسلكية  ,هو محيط TUIS –,
تعليمي و معلوماتي و بوابة حيث كل معلم يمكن إنشاء دورة تدريبية عبر
اإلنترنت في االنضباط و اختيار المواد التدريبية الالزمة لكل موضوع/
وحدة تعليمية  ,مجموعة من الوصالت إلى الموارد المفيدة على الشبكة لخلق
! esystem@rudn.ru aاالهتمام لمهام التفاعلية واالختبارات .تقع في
يوجد دائما دليل للدورات التدريبية :جميع مواد التدريب الالزمة ،للوصول ·
إلى قواعد بيانات المعلومات (صندوق واحد للبحث في قاعدة البيانات ،
.يوجد في كل دورة)  ،مدققين و ينصح بهم من قبل المعلمين في الشبكة
فرصة للعودة إلى درس بالفعل المواد في أي وقت  ،تكرارها في وتيرة ·
.الخاصة بك  ،طرح األسئلة على المعلم في التدريب المنتديات يقع في الحال

ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ ﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ

نظام التدريب في مجال االتصاالت السلكية والالسلكية

يصبح الطالب متساويين بالمشاركة في العملية التعليمية (بموافقة المعلم) ·
– تكملة الحال مع المواد للتحقق من العمل من زمالئه الطالب .وفي حال
الغياب دورة عن الحصة في تويس يصبح التلميذ -صانع هذه الدورة تحت
.توجيهالمعلم
:من قبل الطالب  TUISالوصول إلى
مع استخدام أوراق االعتماد من بريد رودن (ترد معلومات عن تسجيل الدخول
).وكلمة السر لبريد الشركات في الصفحة  128من الدليل
الرجاء مالحظة :يجب تسجيل الدخول إلى حساب البريد اإللكتروني الخاص
.للمرة األولى  TUISبالجامعة قبل أن تتمكن من تسجيل الدخول إلى
يمكنك الكتابة إلى البريد  TUIS ,إذا كان لديك أي صعوبة في إستخدام
مع وصف تفاصيل المشكلة أو  system@rudn.ruاإللكتروني
 TUIS.استخدام الرابط أو الكتابة إلى الدعم التقني على الصفحة الرئيسئة
 TUIS ،تعليمات للطالب للعمل في تويس نشرت على الصفحة الرئيسية من
في كتلة معلومات مفيدة https://esystem.rudn.ru
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ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ ﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ

1
2
3

ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝhttp://e.lanbook.com :

معلومات مفصلة عن عمل و خدمات ممكن زيارة موقع.
http://lib.rudn.ru
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ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝhttp://www.biblioclub.ru :

"دار النشر "يوريت ﻋﻨﺎوﯾﻦ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﻮرات
اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮ ﻗﻊ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ .

ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ ﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ

»ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺃﻭﻥ ﻻﻳﻦ«  -ﻳﻮﻓﺮ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻷﻛﺜﺮ ﺷﻌﺒﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺷﺮﯾﻦ اﻟﺮاﺋﺪ ﯾﻦ .

ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻮﺻﻞhttp://urait.ru/ :

ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺸﺮ »ﻻﻥ«

 -ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ
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ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ ﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ

ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻘﺪ ﺃﻭ ﺃﻓﺴﺪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ * ﻣﻠﺰﻡ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﻬﺎ:
 ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﻣﻊ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻤﺎﺛﻞ )ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻊ ﺳﻨﺔ ﻻﺣﻘﺔﻣﻦ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻃﺒﺎﻋﺘﻬﺎ ﻭﺗﻨﻘﻴﺤﻬﺎ(
 ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻤﻔﻘﻮﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭ ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻪ ﺍﻟﻤﻜﺘﻮﺏﺑﻤﻜﺎﻓﺊ ﻣﺎﻟﻲ ﻭﻓﻘﺎ »ﻟﺨﻄﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﺎﻷﺩﺑﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻔﻘﻮﺩﺓ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ«.

* يعتبر الكتاب غير صالح  :في حال تمزق او اي اضرار لحق به .
)(http://lib.rudn.ru

)(http://lib.rudn.ru
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 12ﺗﻤﻮﺯ
ﺣﺘﻰ  31ﺁﺏ

ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ ﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ

ﺣﺘﻰ  10ﺗﻤﻮﺯ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ  .ﻭ
ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻜﺘﺐ .

ﻋﻨﺪ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ

حتى 17:45
من الساعة 13:00

ﻳﺘﻢ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻟﻠﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ.

 WI-FIﺍﻟﻤﺠﺎﻝlib :
ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﺴﺮnetrudn! :
ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ:
ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ 24-91 ) .د ا خلي ( 8 (495) 787-38-03
ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲlibrary@rudn.ru :

ﺁﺧﺮ ﻳﻮﻡ ﻋﻤﻠﻲ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ – ﻳﻮﻡ ﺻﺤﻲ )ﻻ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ (

ﺗﻨﺒﻴﻪ:
•
•
•
•
•
•

ﻳﺘﻢ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﻓﺼﻞ ﺩﺭﺍﺳﻲ ﺃﻭ ﻓﺼﻠﻴﻦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻗﺮﺍﺀﺗﻬﺎ
ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﺑﻴﺔ  -ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ  10ﻛﺘﺐ ﻟﻤﺪﺓ  3ﻳﻮﻣﺎ
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻌﺎﺩ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻓﻲ ﻧﺴﺨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ  ,ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﺗﻌﺎﺩ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﺍﻻﺳﺘﻼﻡ
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﻓﺼﻞ ﺩﺭﺍﺳﻲ ،ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻜﺘﺐ
ﻳﺤﺮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻌﻴﺪﻭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﻬﻞ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﻭ  6ﺃﺷﻬﺮ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ.
ﯾﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻢ ﻃﺮدھم ﻣﻦ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ أو ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ إﺟﺎزة أﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﻛﻞ اﻟﻜﺘﺐ .
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ﻫﺎﺗﻒ (495) 434-26-12
ﻣﻦ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻝ  14-00ﺣﺘﻰ 17-30
ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻣﻦ  14-00ﺣﺘﻰ 17-00
 4ﺗﻤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺤﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺷﻴﻒ :YYCK

) (УУСКﺍﻷﺭﺷﻴﻒ:
ﺷﺎﺭﻉ .ﻣﻴﻜﻠﻮﺧﻮ-ﻣﺎﻛﻼﻳﺎ ،10 ،ﻣﺒﻨﻰ1 .
ﻣﻦ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ  14-00ﺣﺘﻰ 17-00

مكتبة رودن العلمية  -مكتبة مكتبة مركز
المعلومات التربوية والعلمية
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ
ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ؟
.وتتولى الكليات/المعاهد/األكاديميات تنظيم خدمة القراء
ويتم تنفيذه في حضور
.وثيقة تؤكد االنتماء إلى جامعة الصداقة الشعبية
ﻭﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻟﻔﺼﻞ ﺩﺭﺍﺳﻲ ﻋﻠﻰ
ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ )ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ(.

ﻣﺘﻰ؟

ﻣﺎﺫﺍ ﺗﺤﺘﺎﺝ؟

ﺃﻳﻦ ﺗﻔﻌﻞ؟

ﺍﻟﻮﻗﺖ؟

إعتيارا من
األول من
أيلول

ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻟﻔﺼﻞ ﺩﺭﺍﺳﻲ ،ﻳﻤﻜﻦ
ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
 http://lib.rudn.ruو جداول البيانات

ﻋﻨﺪ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ

حتى 17:45
من الساعة 13:00

ﺣﺘﻰ 25
ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ

ﻳﺠﺐ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ

ﻋﻨﺪ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ

حتى 17:45
من الساعة 13:00

من  8ﺷﺒﺎﻁ

ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻟﻔﺼﻞ ﺩﺭﺍﺳﻲ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ )ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻤﻦ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻘﻔﻞ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ(
ﻭﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﻳﻤﻜﻦ
ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ http://lib.rudn.ru

ﻋﻨﺪ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ

حتى 17:45
من الساعة 13:00
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 1ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺑﻄﻠﺐ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ  /ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻭﻛﺘﺎﺑﺔ ﻃﻠﺐ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ
 /ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ  /ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ.
 2ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ
مراجعة الطالب�
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كيف تحصل على شهادة عن فترة الدراسة (األكاديمية)؟

 223ﻏﺮﻓﺔ )ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ(

ﻒﺗﺎﻫ(495) 434-26-12 :
ﻣﻦ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻝ  11-00ﺣﺘﻰ 17-30
ﺍﻟﺴﺒﺖ ﻣﻦ  11-00ﺣﺘﻰ 17-00
)فترة الغداء من(14:00 -13:00

* ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ
فمن الضروري:
 3يتم التحقق من المتأخرات إلى الجامعة على بوابة نظام المعلومات
" في الوحدة "بطاقة تعريف الطالب  portal.pfur.ruالموحد
 4الحصول على وثائق عن التعليم السابق (شهادة  /دبلوم) على بوابة
في وحدة "قائمة ) (portal.pfur.ruنظام المعلومات الموحد
يمكن تقديم هذه الخدمة بشرط عدم  UUSK".االنتظار اإللكترونية في
وجود ديون على الجامعة
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 3ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺐ )ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ(.
 4ﺧﻀﻊ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﺟﺘﻴﺎﺯ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺑﻨﺠﺎﺡ.

ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻎ ،ﻓﺄﻧﺖ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺇﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﺟﻮﺍﺯ ﺳﻔﺮ.
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻗﺎﺻﺮﺍ:

1

ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﺑﻮﺛﻴﻘﺔ ﺇﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﺜﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ )ﻣﻊ ﺟﻮﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﻔﺮ( ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺍﺀ.

2

ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻤﺜﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﻣﻮﺛﻖ ﻟﺪﻯ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﻎ .ﺗﺄﺗﻲ
ﺟﻨﺒﺎ ﺇﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ ﺟﻮﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻭ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺇﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﺗﻮﻛﻴﻞ.

ﻛﯾف تقو م ﻓﻲ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮکﺓ ﻣﻊ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ الشريكة

32

.التدريب الداخلي متاح في كل من التنسيقات بدوام كامل وعن بعد
:اعتمادًا على الجامعة والمنطقة  /الدولة التي سيتم اختيارها للتدريب  ،يمكن أن يكونوا
• دفع
• بدفع جزئي
• على أساس التكافؤ
.شروط التدريب المختار هي نفسها لجميع طالب جامعة رودن  ،بغض النظر عن الجنسية
:للمشاركة في التدريب تحتاج
 1تحقق مع نائب العميد  /مدير الشؤون الدولية بالكلية  /المعهد  /األكاديمية حول برامج .
.التدريب الحالية
 2تقديم طلب موجه إلى رئيس الكلية  /المعهد  /األكاديمية للنظر في ترشيحك للمشاركة في .
برامج التبادل األكاديمي مع الجامعات األجنبية الشريكة  ،بما في ذلك استخدام تقنيات التعلم
.عن بعد
 3االتفاق مع الجانب التعليمي في مكتب الكلية  /العميد  /إدارة الوحدة التعليمية على إمكانية .
موازنة التخصصات األكاديمية التي تم اجتيازها في الجامعة الشريكة أثناء فترة التدريب.
 4الموافقة على شروط وأحكام التدريب في إحدى الجامعات األجنبية الشريكة مع مكتب العميد /
مديرية الوحدة التعليمية
 5في نهاية فترة التدريب  ،تقديم إلى مكتب العميد  /إدارة الوحدة التعليمية شهادة أكاديمية .
بالتخصصات األكاديمية التي تم اجتيازها أثناء فترة التدريب في إحدى الجامعات األجنبية
الشريكة
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ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻤﺪﺓ  4ﺳﻨﻮﺍﺕ ،ﻭﻳﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
ﺍﻟﻤﻜﺜﻔﺔ ﻟﻠﻐﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ  .ﻭ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ
ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ.اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻣﻤﻨﻬﺞ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻄﻼﺏ ﺇﺗﻘﺎﻥ
ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ  :ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ
ﻭﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ  ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻣﺨﺼﺺ »ﻳﻮﻡ ﻟﻠﻐﺔ«،
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »ﺍﻟﻤﺘﺮﺟﻢ« ﻫﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺪﻓﻮﻉ ﺍﻷﺟﺮ
ﻭﺗﺒﻠﻎ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

 84 000ﺭﻭﺑﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﻭﺑﺪﺀ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺗﺤﺘﺎﺝ:
 1ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﻹﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »ﺍﻟﻤﺘﺮﺟﻢ«:
 ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ  /ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ  /ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ  /ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ  /ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ. 2ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻳﺘﻢ ﻓﻲ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ *:
ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ،ﺍﻟﻄﺎﺑﻖ ﺍﻷﺭﺿﻲ ،ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﺭﻗﻢ 5 ،7 ،8
ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ:
ﻣﻦ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ  09:00ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ 19:00
ﻣﺴﺎﺀ،ﺍﻟﺴﺒﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ  10:00ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ  15:00ﻇﻬﺮﺍ.
*ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻳﻮﻗﻊ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ.
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.أو في مكتب العميد  /مديرية كليتك  ،معهد أو أكاديمية  retakesالزمني
إذا غاب طالب عن إحدى محاوالت اجتياز االختبار لسبب وجيه (يجب تأكيد
ذلك بواسطة وثيقة)  ،فإنه سيخصص له تاريخ آخر الجتياز االختبار .وللقيام
.بذلك  ،اتصل بمكتب العميد  /بمديرية الوحدة التعليمية
إذا لم تجتاز االختبار في المحاولة الثالثة-فهذا هو أساس إخضاع الطالب
.للطرد .وتتخذ لجنة ديكاناتسكي القرار النهائي بالفصل
وإذا واجه الطالب صعوبات في إتقان االنضباط أو جزئه (القسم)  ،فيمكنه تكرار
.الدورة
ويتقاضى الطالب تكاليف إعادة الدورة وتسجيلها طوعيا .يرجى مالحظة أنه
.ليس إلزاميا أو إلزاميا تسجيل تكرار الدورة
تكرار دورة إضافية الخدمة التعليمية التي تنص على تكرار برنامج تخصص
معين أو الجزء (القسم) الذي يسمح للطالب أن تشكل الكفاءات الضرورية
.واالستعداد الترخيص المؤقت
لتكرار الدورة  ،يجب أن تتصل بمكتب العميد أو إدارة كليتك أو معهدك أو
أكاديميتك
وتكرار هذه الدورة متاح للطالب الذين ليس لديهم أكثر من دين أكاديمي .يجب
تقديم طلب تكرار الدورة إلى مكتب العميد قبل محاولة (الثالثة) األخيرة للعبور

ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺩﺑﻠﻮﻡ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻓﻲ
ﻭﻗﺖ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻊ ﺩﺑﻠﻮﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ:
ﻟﮭﺬا  ،ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﺮﯾﺪ ﻣﻦ
ﻧﻮﻋﮫ« ﻣﺘﺮﺟﻢ » .
ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻄﻼب ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ  .إذا رﻏﺒﺖ ﻓﻲ ذﻟﻚ ،
اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ  .اﻟﺨﯿﺎر ﻟﯿﺲ ﻓﻘﻂ
ﻟﻠﻐﺎت اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ،
ﻟﻐﺔ ﺸﺮﻗﯿﺔ .
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 .7ويرد التقييم النهائي لألصالة في الوثائق المصاحبة الالزمة لحماية
.العمل العلمي للطالب
 .8وهناك أنواع أخرى من العمل المستقل  ،التي تنطوي على استخدام
 antiplagiat.مصادر مختلفة  ،يمكن للمعلم أن يتحقق من تلقاء نفسه من خالل
university or other verification systems.
للتحقق من كتب الدراسة في الجامعة  Antiplagiatوفقا "قواعد استخدام نظام
الروسية لصداقة ) أمر العميد رقم  747من تاريخ (20.09.2018
الشعوب" و المنقح كل طالب ال يقل عن  3محاوالت من صحة مؤهالت العمل
.و  2محاوالت الدراسية
ويتم تخزين العمل في البرنامج الداخلي للنظام  ،لسهولة إعادة التحميل نفس
.العمل (وغيره من أعمال) و ال تجرى المقارنة
ولكن ليس على المدى ورقات) يتم نقلها إلى التخزين(  ، WRCفي المستقبل
الدائم النظام بعد حماية والتقييم  ،وتتم هذه العملية من خالل كلية أو معهد أو
).أكاديمية (عين خصيصا الموظف في معظم األحيان – المسؤولة عن اإلصدار
:قواعد إعادة أخذ الدورة وتكرارها
وفقا "للوائح الحالية السيطرة على األداء األكاديمي المؤقتة شهادة من طالب
قرار رئيس الجامعة رقم  169من  rudn" ()12.03.2018التربوي وغيرها
الحق في  3محاوالت لتمرير المؤقتة  rudnلجميع طالب التربوي وغيرها
شهادة لكل تخصص :أول محاولة في الدورة الرئيسية  ،وكذلك  2إضافية (آخر
محاولة مع اللجنة) .شهادة مؤقتة-اختبار يجتازه الطالب على أساس تطوير
االنضباط في نهاية الفصل الدراسي .بالمعنى المعتاد – جلسة في نهاية كل فصل
دراسي أو وحدة (بدال النهائي على شهادة دولة  ،الذي يجتاز الطالب في نهاية
التدريب الذي يشمل امتحان الدولة  ،في معظم مجاالت التدريب والتخصصات
 ،والدفاع عن عمل التصفيات النهائية — البكالوريوس/أخصائي أطروحة أو
.أطروحة الماجستير
إذا لم يسجل الطالب العدد المطلوب من النقاط لتقييم إيجابي على االختبار
• األول  ،يتم تخصيص إعادة االمتصاص "تلقائيا" .يأتي الطالب إلى إعادة
في هيئة التدريس  /المعهد  retakes /االختبار في التواريخ المحددة في جدول
.األكاديمية
إذا لم تجتاز اختبار التصديق وللمرة الثانية  ،ستخصص لك محاولة ثالثة (مع ·
اللجنة) الجتياز االمتحان .في تاريخ هذه المحاولة  ،يمكنك معرفة من الجدول
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• ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ )ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﺒﻊ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻬﺎ،
ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ،ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﺀﺍﺕ( ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ )ﺍﻻﻧﺘﺤﺎﻝ(
ﻭﺍﻟﻨﺴﺦ ﻭﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻭﺗﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻌﻤﻞ
• ﺗﻔﺴﺪ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،ﻭﺗﺮﻙ ﺍﻟﻨﻘﻮﺵ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺮﺍﺹ
• ﺗﺠﻨﺐ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻲ

ﺗﺤﺬﻳﺮ!
ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻳﺴﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ:
ﻣﻼﺣﻈﺔ ،ﺗﻮﺑﻴﺦ ،ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻄﺮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
التحقق من أعمال الطالب للتأكد من أصلهم :
ويجب اختبار جميع الدورات الدراسية واألعمال التأهيلية النهائية لطلبة
.جمهورية إندونيسيا في نظام مكافحة السرقة األدبية.التعليم العالي
:نظام التحقق مالئم بقدر اإلمكان للطالب
 .1دورة المشرف أو رفع القدرات التعليمية يخلق في حسابك
الشخصي
المهمة للطالب (االنتداب هو شكل تحميله من قبل الطالب  ،التحقق التلقائي
وعرض ومراجعة من قبل المعلم) ويرسل لهم دعوات لتحميل تعمل الشركة
.اإللكتروني
 .2يتلقى الطالب الدعوات  ،ويتبعون الوصلة في الرسالة ويصلون
.إلى صفحة التنزيل
 .3على صفحة تنزيل األعمال يقوم الطالب بتحميل الملف وانقر
".على "إرسال للمراجعة
 .4ويتلقى المعلم إشعارا باستالم العمل ويؤكد استالم الملف في
.حسابك
 .5نظام مكافحة السرقة األدبية وتتفحص الجامعة تلقائيا عمل
.الطالب وتصدر تقريرا عن مدى توافر القروض
. .6ويدقق المعلم نتيجة الفحص التلقائي ويدون مصادر المشروع

ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺭﻗﻢ  598ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ  22ﻳﻮﻧﻴﻮ » 2012ﺑﺸﺄﻥ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺍﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ )ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ(«
ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺭﻗﻢ  218ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  7ﺃﺑﺮﻳﻞ » .2016ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻮ
ﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

ﻣﻤﻨﻮﻉ:
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ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

• ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺑﺪﺀ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ
• ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ
• ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ
• ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﻠﻖ ﺍﻟﻀﻮﺿﺎﺀ ﻭﺗﺰﻋﺞ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ
• ﺇﺻﻄﺤﺎﺏ ﺍﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻰ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ
• ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻤﺎﺭ	
• ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﻤﺎﻣﺔ ،ﺍﻟﺒﺼﻖ
• ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻼﺑﺲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺘﺮﺍﺕ
)ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻭﺍﻟﻀﻮﺀ( ،ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻃﻒ ،ﻭﻣﻌﺎﻃﻒ ﺍﻟﻤﻄﺮ ،ﺍﻟﺦ .ﻭﺃﻏﻄﻴﺔ ﺍﻟﺮﺃﺱ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ )ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﻒ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻫﻲ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ،ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺎﺕ،
ﻭﻣﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ( ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺣﻤﻞ ﺍﻟﻤﻼﺑﺲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ
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ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻠﺨﺺ ،ﻳﺘﻢ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺍﻛﻤﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻊ ﻧﻘﺎﻁ )ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺿﻴﺔ  /ﻣﺮﺿﻴﺔ  /ﺟﻴﺪﺓ  /ﻣﻤﺘﺎﺯﺓ( ﻭﻓﻲ
ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺇﻛﺘﺲ )(X ،XF ،E ،D ،C ،B ،A
ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ »ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺿﻴﺔ« X ،XF ،ﻓﻲ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﺴﺠﻞ.

ﺟﺪﻭﻝ ﻣﺮﺍﺳﻼﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ
 ectsﺗﻘﻴﻴﻢ

a

ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ

5

b
с
d
e
fx
f
ﻧﺎﺟﺢ
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ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ
95-100
86-94

4
3

2
ﻣﻌﻴﺎﺭﻱ

69-85
61-68
51-60
31-50
0-30
51-100
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ﻣﻦ ﻫﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻮﻥ؟
ﻓﻲ ﻛﻞ ﻛﻠﻴﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ،ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ
ﻋﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﺃﻭ ﻋﺪﺓ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ .ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﻳﺮﺍﻓﻖ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ »ﻣﻦ ﻭﺇﻟﻰ« :ﻓﻬﻮ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺍﺕ
ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ ،ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﻭﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﺕ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪﺭﻳﺐ.
ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺟﺪﻭﻝ ﺯﻣﻨﻲ ﻟﻤﻌﻠﻤﻚ ،ﺭﺍﺟﻊ
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ  /ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ  /ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ.

ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺑﺎﻟﻨﻘﺎﻁ
ﻧﻈﺎﻡ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻫﻮ ﻧﻈﺎﻡ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺟﻮﺩﺓ ﺇﺗﻘﺎﻥ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻃﻼﺏ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺘﻌﺪﺩ
ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎﺕ ﻭﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﻗﻮﺍﺋﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﻄﻼﺏ.
ﻭﻳﺴﺘﺮﺷﺪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺑﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ،ﻭﻟﻴﺲ »ﻣﻦ
ﺟﻠﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺧﺮﻯ« .ﻭﻫﻮ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻣﻦ » 100ﻧﻘﻄﺔ«
ﻭﻫﻮ ﺗﺮﺍﻛﻤﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ.

*ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ»ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ«
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ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻫﻮ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺍﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﻭﺳﻴﺎ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ
ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼﺏ.
.ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝ RUDN
هيئة اإلدارة المشتركة  -ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻭﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ
 ،RUDNﺗﻌﻘﺪ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ.
ﻳﻘﺮﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﺃﻟﻜﺎﺩﻳﻤﻲ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺘﺨﺐ ﺃﻋﻀﺎﺅﻩ ﺑﺎﻻﻗﺘﺮﺍﻉ
ﺍﻟﺴﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋﺎﻟﻪ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻮﻗﺖ.
ﻭﻳﻀﻢ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ .ﻭﻳﺮﺃﺳﻬﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
ﯾﺗﻘدم رﺋﯾس
ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ  /ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪ  /ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺎﺕ  -ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ،
ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻋﻤﺪﺍﺀ  /ﻣﺪﺭﺍﺀ.
ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ (ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ)  -ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﻣﺪﻳﺮﻱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ.
منذ عام  ، 2020أنشأت الجامعة منصب رئيس الجامعة .يمارس
رئيس الجامعة باالتفاق مع مدير الجامعة الصالحيات التالية :
· يشارك في أنشطة مجلس األمناء والهيئات اإلدارية األخرى للجامعة ؛
· يشارك في تطوير برامج تطوير الجامعة ؛  -يمثل الجامعة في العالقات
مع سلطات الدولة والحكومات المحلية والمنظمات العامة وغيرها ؛
· يشارك في حل قضايا تحسين األنشطة التعليمية والعلمية والتربوية
.والتنظيمية واإلدارية للجامعة

24

•

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻲ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ

•

ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ

•

إدراك اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻧﻔﺴﮫ ﻛﻤﻤﺜﻞ
ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺮوﺳﯿﺔ ﻟﺼﺪاﻗﺔ
اﻟﺸﻌﻮب ،
ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻛﺮاﻣﺔ وھﯿﺒﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺘﮫ اﻷم – ﻟﻤﺎ ﻟﮫ اﺛﺮ ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ
ﺳﻠﻄﺘﮫ و ﺗﺼﻨﯿﻔﮫ اﻟﺪوﻟﻲ .

ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ ﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ

•

ﺩﻋﻢ ﺑﻨﺸﺎﻁ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻄﻼﺑﻴﺔ
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قانون الشرف الطالبي

ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺸﺮف ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ رودن ﺗﺤﺪد اﻟﻘﻮاﻋﺪ
اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ اﻟﺘﻲ ھﻲ إﻟﺰاﻣﯿﺔ ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ  ،ﺑﻐﺾ
اﻟﻨﻈﺮﻋﻦ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ وأﻋﻀﺎﺀ ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺲ و
ﻣﻦ أﺳﺎﺳﯿﺎت اﻟﻤﺪوﻧﺔ :

• ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﺤﺴﻦ ﻧﻴﺔ
• ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
• ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ
• ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻡ
• ﺍﻟﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺻﺪﺍﻗﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺃﺳﺎﺱ
• ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
• ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ
• ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ
ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺍ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ
• ﺇﺗﺒﺎﻉ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺣﻴﺎﺓ ﺻﺤﻲ
• ﺍﻹﻗﻼﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺪﺧﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ
• ﺗﺠﻨﺐ ﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺐ
22

ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﺭﻭﺩﻥ ﻭﺻﺤﻴﻔﺔ »ﺍﻟﺼﺪﺍﻗﺔ«

ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﺭﻭﺩﻥ ﻫﻮ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻓﻲ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ .ﻣﻦ ﺃﺟﻞ
ﻋﺪﻡ ﺗﻔﻮﻳﺖ ﺁﺧﺮ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺆﺍﻣﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺤﺼﺮﻳﺔ  -ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﻗﻨﺎﺓ ﺭﻭﺩﻧﻴﻮﺗﻮﺏ:
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺭﻭﺩﻥ )ﺑﺎﻟﺮﻭﺳﻴﺔ(
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺭﻭﺩﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ )ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ(
ﺗﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺑﻄﺎﻝ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﺇﻧﺠﺎﺯﺍﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬ
ﻣﺜﺎﻻ ﻣﻨﻬﻢ ،ﻭﻗﺮﺍﺀﺓ ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﻣﺜﻴﺮﺓ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ
ﻭﺍﻟﻄﻼﺏ ،ﻭﺍﻟﻐﻄﺲ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﻭﺗﺬﻛﺮ »ﻛﻴﻒ
ﻛﺎﻥ«  -ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺻﺤﻴﻔﺔ »ﺍﻟﺼﺪﺍﻗﺔ« .ﻭﺗﺼﺪﺭ
ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﻭﺗﻮﺯﻉ ﻣﺠﺎﻧﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ
ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺭﻭﺩﻥ.
ﺗﻠﻔﺎز رودن ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك  ،ﻣﺣطﺔ
« اﻟﺼﺪاﻗﺔ »  -وھﺬا ھﻮ ﻗﺎﻋﺪة ﻟﻠﻄﻼب ﻣﻦ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻹﺧﺘﺼﺎﺻﺎت  ،ﺣﯿﺚ ﯾﻤﻜﻨﻚ ﺣﻘﺎ
اﻟﻐﻮص ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﮭﻨﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ واﻛﺘﺴﺎب
ﻣﮭﺎرات ﻗﯿﻤﺔ .

ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ ﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ

ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ ﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ

ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ
ﻫﺎﺗﻒ 15-95 :ﺩﺍﺧﻠﻲ8 (495) 787-38-08, .
ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲsabaneeva-lk@rudn.ru :
ﺮﻳﺪﻣ – سابانيفا ليلى كوستنسينفنا

ﺻﺤﻴﻔﺔ »ﺍﻟﺼﺪﺍﻗﺔ«
ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ،117198 :ﻣﻮﺳﻜﻮ،
ﻣﻴﻜﻠﻮﺧﻮ-ﻣﺎﻛﻼﻳﺎ ،7 ،ﻣﻜﺘﺐ119 .
ﻫﺎﺗﻒ ،3313434 (594) 7+ :ﺇﻛﺴﺖ83-12 ،41-52 .
ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲnewspaper@rudn.ru :
ﻣﺪﻳﺮ  -ﺗﺮﻭﻓﻴﻤﻮﻓﺎ ﻏﺎﻟﻴﻨﺎ ﻧﻴﻜﻮﻻﻳﻔﻨﺎ
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ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ ﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ

:ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
vkontakte (in Russian)
( ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ ﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏRUDN)
@RUDN_university
facebook (in Russian)
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ ﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ
@RUDN.University
facebook (in English)
RUDN University @RUDNUniverse
instagram (in Russian / in English)
@rudn_university
twitter (in English)
RUDN University
@UniversityRudn
youtube (in English)
@RUDN University Planet

#rudn_university
ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻫﺎﺷﺘﺎﺝ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ

ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﺤﺮﻡ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ

أنا أحب رودن ،هذه كلمة صعبة...
!لكن أصعب شيء بالنسبة لي هو أن أنساه
 ،سوف أجوب العالم كله  -لن أجد آخر
.حتى تتمكن الذاكرة من استبدالها

ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ ﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ

ﺗﺮﻧﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﻛﻠﻤﺎﺕ:ﻓﻴﺨﺮﻳﺎﻥ ﺃﻟﻜﺴﻴﻲ ﺑﻴﺘﺮﻭﻑ
ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ :ﺗﺮﻭﻓﻴﻤﻮﻓﺎ ﻏﻴﻨﺎﺩﻱ ﻓﺎﺳﻴﻠﻮﻓﻴﺘﺶ

 ،أنا أحب رودن لحنان الظروف
.لفسيفساء الوجوه ولطفه
 ،وألنه يقدر األفعال أسمى من الكالم
.كل شعوب األرض يحققون الحلم
!أنا أحب رودن! أنا أحبك رودن
!Oui je t'aime RUDN! Yo te amo RUDN
!أنا أحب رودن! أنا أحبك رودن
!Oui je t'aime RUDN! Yo te amo RUDN
!أنا أحب رودن
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ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ ﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ

ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ ﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ

 429ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﺗﺮﺑﻮﻳﺎ

ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  33000+ﻃﺎﻟﺐ
ﻣﻤﺜﻠﻮ  158ﺑﻠﺪﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ

)ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ ،ﺍﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ،ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ )ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍ(  ،ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ(

172

ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺎ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ
ﺍﻟﺸﺮﻳﻜﺔ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ -
 34ﺍﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ

79

ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﺑﻠﻐﺎﺕ
ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ

ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻡ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﺘﺮﺟﻢ:

ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ  12ﻟﻐﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ

ﻣﻠﺤﻖ ﺃﻭﺭﻭﺑﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﻟﺪﺑﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ
أﻛﺛر ﻣن  +180ﻣﺧﺗﺑرا ﻋﻠﻣﯾﺎ و ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﺣدﯾﺛﺎ
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  +40ﻣﺮﻛﺰﺍ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺎ
16

2016

ﺗﻢ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻓﺒﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
»ﺍﻟﺨﻀﺮﺍﺀ« ﻓﻲ ﺭﻭﺳﻴﺎ
)ﺗﺻﻧﯾف إﯾﻐرﯾﻧﻣﺗرﯾك(

2017

ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ ﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ

2016

ﺃﻭﻝ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺭﻭﺳﻴﺔ ،ﻣﻨﺤﺖ » 5ﻧﺠﻮﻡ« ﺗﺼﻨﻴﻒ
ﻓﻲ  5ﻓﺌﺎﺕ :ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﺍﻟﺘﺪﻭﻳﻞ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )ﻗﺲ ﻧﺠﻮﻡ ﺗﺼﻨﻴﻒ(

ﻗﺪﻡ ﻃﻼﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔﺍﻟﺤﻔﻞ ﻓﻲ ﺣﻔﻠﺔ »ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ« ﻓﻲ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﻓﻲ ﺑﺎﺭﻳﺲ
»ﻃﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ« ﺑﺎﺗﺎﺭﺍﻱ ﻫﺎﺭﻱ
)ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻄﺒﻲ ،ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ،ﻧﻴﺒﺎﻝ(

2018
2019

دخلت رودن ضمن أول  400جامعة في تصنيف
QS World Univesity Rankings.

2020

 QSاحتلت جامعة رودن المرتبة  326في تصنيف
لمدة  5سنوات World University Ranlings. ،
.قامت جامعة رودن بتحسين مواقعها بـ  324منصبًا
) -2020حتى اآلن (  2020مايو .عميد الجامعة
اليغ اليكسندروفتش ياستريبوف  ،خريج رودن ،
دكتوراه في القانون  ،دكتوراه في االقتصاد  ،أستاذ
 ،نائب .رئيس مجلس الخبراء التابع للجنة التصديق
العليا للقانون  ،ونائب رئيس رابطة التعليم القانوني
في االتحاد الروسي  ،وعضو هيئة المؤهالت العليا
للقضاة في االتحاد الروسي .

ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ ﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ

2000
2006

» 50000ﻣﺘﺨﺮﺝ«
ﺧﻮﺳﻴﻪ ﺃﺗﻴﻨﺴﻴﺎ ﻓﻴﻼﻏﻮﻣﻴﺲ
).ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ،ﺍﻹﻛﻮﺍﺩﻭﺭ(

2008

ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺽ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺟﺮﺕ ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ ﺍﺗﺤﺎﺩ
ﺷﻨﻐﻬﺎﻱ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ

2009

ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ
ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ  -ﻭﻫﻮ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺎﺕ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ

2010

ﻣﻨﺤﺖ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻟﻠﻴﻮﻧﺴﻜﻮ
ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ
ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

2012

ﻣﻨﺤﺖ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﺍﻣﺠﻬﺎ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ

2015
ﻓﻲ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ
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ﺍﻓﺘﺘﺤﺖ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ
)ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ(

 ،ﺩﺧﻠﺖ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺮﻳﻜﺲ ،ﺍﻟﺘﻲ
ﻭﺣﺪﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺒﺮﻳﻜﺲ

 ﻓﻼﺩﻳﻤﻴﺮ ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻠﻮﻓﻴﺘﺶﻓﻴﻠﻴﺒﻮﻑ ،ﺧﺮﻳﺞ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺻﺪﺍﻗﺔ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ )(YDN
ﺳﻤﻴﺖ ﺑﻌﺪ .ﺑﺎﺗﺮﻳﺲ ﻟﻮﻣﻮﻣﺒﺎ ،ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ،ﺃﺳﺘﺎﺫ ،ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ،ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ ﺭﺋﺎﺳﺔ
ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ

ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ ﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ

ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ )(1993-1998
)(2005-2020
من مارس  - 2020رئيس رودن

ﻋﻤﻴﺪ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ )،(1998-2004
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ )(2004-2005
 ﺩﻳﻤﺘﺮﻱ ﺑﺘﺮﻭﻓﻴﺘﺶ ﺑﻴﻠﻴﺒﻴﻦ ،ﺧﺮﻳﺞ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔﺍﻷﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﺳﻤﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ .ﺑﺎﺗﺮﻳﺲ ﻟﻮﻣﻮﻣﺒﺎ،
ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻜﺮﻳﻢ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ ،ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ،ﺃﺳﺘﺎﺫ

1990

ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻛﻠﻴﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ:
ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
اﻟﻌﻠوم اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠوم اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ و
ﺍﻟﻄﺒﻲ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﻟﻤﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ ﻛﻠﻐﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ،ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺠﺎﺫﺑﻴﺔ ،ﻭﻋﻠﻢ ﺍﻟﻜﻮﻧﻴﺎﺕ ،ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ
ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻹﺿﺎﻓﻲ.
13

ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ ﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ

1962
1964
1965
1966

دايكاترابس لوأ حاتتفا ربمتبس
تاضاير  6يف تايلكلل.
ﺗﻢ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎﺕ )(UAI
 ﺍﻟﻤﺘﺨﺮﺟﻴﻦ ﺍﻷﻭﺍﺋﻞ  228ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻣﻦ 47ﺑﻠﺪﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻓﺮﻕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ )ﺇﻳﺴﻮ( ﻭﻓﺮﻗﺔﻓﻲ ﻧﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺪﻋﻴﻦﻭ ﺍﻷﺫﻛﻴﺎﺀ )(KVN

 ﺑﻨﺎﺀﻣﺠﻤﻊ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﻏﺮﺏﻣﻮﺳﻜﻮ

ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ )(1970-1993
 ﻓﻼﺩﻳﻤﻴﺮ ﻓﺮﺍﻧﺘﺴﻴﻔﻴﺘﺶﺳﺘﺎﻧﻴﺲ ،ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻜﺮﻳﻢ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ ،ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﻓﻲ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ،ﺃﺳﺘﺎﺫ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﻠﻦ »ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ« ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

1975
1992
ﻓﻲ  5ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ
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ﻣﻨﺤﺖ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻟﺨﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺁﺳﻴﺎ ﻭﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ

 ،ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺭﻭﺳﻴﺎ ،ﺗﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﺳﻢ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﻭﺳﻴﺎ

1960
 5ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ

ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺎﺕ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻴﺔ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺻﺪﺍﻗﺔ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ
ﺃﻭﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ
)(1960 – 1970
 -ﺳﻴﺮﺟﻲ ﻓﺎﺳﻴﻠﻴﻔﻴﺘﺶ

ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ ﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

ﺭﻭﻣﻴﺎﻧﺘﺴﻴﻒ ،ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻜﺮﻳﻢ ﻣﻦ ﺭﻭﺳﻔﺴﺮ ،ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،ﺑﺮﻭﻓﻴﺴﻮﺭ

1960
1961
 22ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ

1961
ﻓﻲ  1ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

1962
 5فبراير

1962
مارس

 ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻄﻼﺏﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ
ﺃﻋﻄﻴﺖ ﺍﺳﻢ ﺑﺎﺗﺮﻳﺲ ﻟﻮﻣﻮﻣﺒﺎ  -ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ
ﺭﻣﻮﺯ ﻧﻀﺎﻝ ﺷﻌﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ
 ،ﺑﺪﺃ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ  6ﻛﻠﻴﺎﺕ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ )ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﻄﺐ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ(
صدر العدد األول من جريدة الجامعة "دروجبا ".
إنشاء نادي "الصداقة" الرياضي .أول رئيس للنادي الرياضي
هو المدير الفني لفريق اتحاد الجمهوريات االشتراكية
السوفياتية أللعاب القوى إ.أ.مودريك .
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ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ ﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ

ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﻟﻠﺸﻌﺎﺭ:
ﺧﻄﻮ ط اﻟﺰوال  ،اﻟﺘﻘﺎطﻊ اﻟﺬي ﯾﺤﺪد ﻣﻮﺿﻮع
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ،واﻟﺘﻮﺣﯿﺪ
ﺣﻮﻝ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺸﺘﺮﻙ.

ﺃﻟﻮﺍﻥ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ:

ﺍﻷﺣﻤﺮ  -ﻗﻴﺎﺩﺓ
10

ﺍﻷﺧﻀﺮ – ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

ﺍﻷﺯﺭﻕ  -ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ

ﺷﻌﺎﺭ

ﺷﻌﺎﺭ ﺟﺪﻳﺪ

ﺍﻟﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ

ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ ﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ

ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ
اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات – ﺳﮭﻮﻟﺔ اﻹدراك
و اﻟﺘﺪرج
ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻷﺣﺮﻑ:
ﺍﻟﻜﺮﺓ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻑ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻲ  ،Uﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﻄﻮﻝ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﻮﻕ ﺻﻮﺭﺓ ﺳﻄﺢ ﺍﻷﺭﺽ

ﺍﻟﻜﺮﺓ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ  -ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ:

•

ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ universal /

•

ﻓﺮﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ unique /

•

توحيد  / uniting /بريد الجامعة
ﺟﻨﺒﺎ ﺇﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ) ، (universityﻭﺗﺸﻜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻻﻟﻲ،
ﻣﺘﺤﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ .U
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ﻭﻝ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ ﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ
ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ
•

ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت .ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺮودن
 ،ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎدة ﻟﺠﻌﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻜﺎﻧﺎ
اﻓﻀﻼ
Uniting people of different cultures by knowledge RUDN
University creates leaders to make the World better.

ﺷﻌﺎﺭ
ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ!

ﻭﺿﻊ
/Academicﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ
/Globalﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
/Entrepreneurialﺭﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
/Researchﺍﻟﺒﺤﻮﺙ
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•

ﻟﻼﺳﺗﻣﺗﺎع ﺑﺟو ﺑﻔور – اﻧﮭﺎ ﻓرﯾدة ﻣن ﻧوﻋﮭﺎ ﺣﻘﺎ  .ھﻧﺎ ﺣﯾﺎﺗك ﺳوف ﺗﻛون
ﻣﻠﯾﺋﺔ ﺑﺎﻷﺣداث اﻟﺳﺎطﻌﺔ ،واﻟﻔرص اﻟراﺋﻌﺔ ،ﻏﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺎس اﻟطﯾﺑﯾن  .ﺑﻔور
ھو اﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ﯾﻔﺗﺢ ﻟك اﻟﻌﺎﻟم ﻛﻠﮫ  .ﻋﺎﻟم ﺑﻼ آﻓﺎق ،ﻋﺎﻟم ﻣن اﻷﻓﻛﺎر ،ﻋﺎﻟم
ﻣن اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت !
رﺋﯾس اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
أﻛﺎدﯾﻣﻲ ﻣن اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟروﺳﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم
ﻣﻣﺛل ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﺻدﯾق اﻟﻌﻠﯾﺎ
ﻓﻼدﯾﻣﯾر ﻣﯾﺧﺎﯾﻠوﻓﯾﺗش ﻓﯾﻠﯾﺑوف

ﻛﺘﺎﺏ ﺩﻟﻴﻞ ﻟﻠﻄﻼﺏ

اﻟﻣﮭﻧ ﺔ واﻹﺑداع  .وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك ،ﺗطورت اﻟﺣﯾﺎة ﺣﺗﻰ أﺣرزﻧﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻣﻧﺎ
ﺗﻘدﻣﺎ – ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،أﺻﺑﺣت وزﯾر اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ روﺳﯾﺎ ،وأﺻﺑﺢ
ﺳﻧوات اﻟطﺎﻟب ھﻲ اﻟوﻗت اﻷﻛﺛر ﺣﯾوﯾﺔ وإﺛﻣﺎرا  .أﻧﺎ أﺿﺑط ﻟﻛم ﻟﻠﺣﺻول
ﻓﻲ ھذه اﻟﺳﻧوات ﻋﻠﻰ اﻟدرﺟﺎت اﻟﻌﻠﯾﺔ  .إﺑدأوا ﺑﺎﻟﺗﺟرﺑﺔ  ،واﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ،و
اﻟﺗدرب ! إﻓﺗﺣوا اﻟﺣدود ﻣن ﺧﻼل ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻧﻘل اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ ،إﺑدؤا اﻟﻌﻣل ﻓﻲ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻣﻊ أﺻﺣﺎب اﻟﻌﻣل ،وﺗﻘدﯾم اﻷﻓﻛﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﮭرﺟﺎﻧﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
وﺟﻌل اﻟﻌﺎﻟم أﻓﺿل ﻣﻊ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗطوﻋﯾﺔ  .آﻣل أن ﺗﺗﻌﻠم ﺑﺳرﻋﺔ
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دليل الطالب
رسالة الرئيس
ﻣن اﻷﯾﺎم اﻷوﻟﻰ ﻣن ﺣﯾﺎﺗك ﻓﻲ ﺑﻔور ﺳوف ﺗﺟد اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺣداث
اﻟﻣﺛﯾرة ﻟﻼھﺗﻣﺎم اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎﺗك و ﺗﻧﻣﯾﺗك اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ .
أﺗذﻛر ﺟﯾدا ﺳﺎﻋﺎﺗﻲ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ  . 30ﺗﻣوز  ،وﺻﻠت إﻟﻰ ﻣﺣطﺔ
ﻛﺎزان ﺑواﺳطﺔ ﻗطﺎر ﻣﺳﺎﺋﻲ ﻣن ﻓوﻟﻐوﻏراد  .و وﺻﻠت اﻟﻰ اﻟﺳﻛن
اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺣواﻟﻲ اﻟﺳﺎﻋﺔ  12ﻟﯾﻼ  .ﺣدث ذﻟك أن ﻣﺳوؤل اﻷﻣﺎﻧﺎت ﻟم ﯾﻌد
ھﻧﺎك ،ﻟم ﯾﻛن ھﻧﺎك أﺣد ﻹﻋطﺎﺋﻲ أﻏطﯾﺔ ﻟﻠﺳرﯾر ( اﻵن ،ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل،
ﻓﺈﻧ ﮫ ﻣن اﻟﺻﻌب ﺟدا ﺗﺻور ھذا  ).وﺿﻌت ﻓﻲ ﻏرﻓﺔ ﺣﯾث ﯾﻌﯾش ﻓﯾﮭﺎ
طﺎﻟﺑﺎن ﻣن أﻓرﯾﻘﯾﺎ  .رﺋﯾﺎ أن ﻟﯾس ﻟدي أﻏطﯾﺔ  ،أﺧذوا ﺳرﯾري ووﺿﻌوه
ﺑﯾن أﺳرﺗﮭم  ،ﻓرﺷﻧﺎ اﻷﺳرة ﺑﻐطﺎﺋﯾن  ،أﻋطﯾﺎﻧﻲ وﺳﺎدة  .ذھﺑﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﻔراش
ﻣﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺳرة ،ﻣﻐطﺎة ﺑﻐطﺎﺋﯾن  .ﺣﺗﻰ ﻣرت أول ﻟﯾﻠﺔ ﻟﻲ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﺻداﻗﺔ ﻟﻠﺷﻌوب ،ﻟذﻟك ﺷﻌرت أن واﺣدة ﻣن اﻟﻘﯾم اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﺟﺎﻣﻌﺗﻧﺎ –
اﻟطﺎﺑﻊ اﻟدوﻟﻲ  .ﺳﺎﻋدﻧﻲ ھذا اﻟﻣﺑدأ ﻛﺛﯾرا ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ – ﻓﻲ
اﻟواﻗﻊ ،ﻛﻧت أﻋﯾش ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ ﻟﻐوﯾﺔ  .ﻛﻧﺎ داﺋﻣﺎ ﻧﺗﻘﺎﺳم ﻟﻸﻓﺿل ،و داﺋﻣﺎ
ﻧﺳﺎﻋد ﺑﻌﺿﻧﺎ اﻟﺑﻌض ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ واﻟﺣﯾﺎة ،ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم واﻟرﯾﺎﺿﺔ ،ﻓﻲ

ﻛﺘﺎﺏ ﺩﻟﻴﻞ ﻟﻠﻄﻼﺏ

العميد
رسالة عميد الجامعة
طالب السنة األولى
تبدأ مرحلة جديدة في حياتك .تعتبر سنوات الدراسة فترة ممتعة ومليئة
باألحداث في حياة أي شخص :معرفة جديدة وتطلعات وخبرات ومعارف
.جديدة وأصدقاء وحب أول وإنجازات إبداعية ورياضية
رودن هي الفرص واآلفاق :اللغات األجنبية  ،والممارسات والتدريب الداخلي
 ،واالجتماعات مع أصحاب العمل  ،وبرامج التنقل األكاديمي  ،وأسابيع
.الثقافات العالمية  ،والجمعيات اإلبداعية  ،والفعاليات واسعة النطاق
ومهما كان االتجاه الذي تختاره  ،فإننا نخلق كل الظروف الممكنة لتحقيق
الرغبات الطموحة .في  4سنوات من درجة البكالوريوس  ،لن تتلقى المعرفة
فحسب  ،بل ستحصل على مهنة .استخدم كل إمكانيات جامعة رودن -اكتشف
العالم كله في جامعة واحدة !
العميد

أ.أ .ياستريبوف

اﻟرﯾﺎﺿﺔ

64

ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ

70

ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻛﺴﺐ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻒ

74

المركز التطوعي في RUDN
السالمة من الحرائق

 .4ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ

86
89

90

ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺍﺯﺍﺕ

90

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺳﺠﻼﺕ ﺍﻟﻄﻼﺏ

100

خريطة الحرم الجامعي رودن الحرم الجامعي
للجامعة الروسية لصداقة الشعوب

104

المنح الدراسية اإلجنماعية

107

نظام التنقل في الجامعة

110

بوابة ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ )ﺇﻳﺲ ﺭﻭﺩﻥ(
ﺑﺮﻳﺪ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

112

البطاقة الموسكوية

114

التحقق من أعمال الطالب للتأكد من أصلهم

28

قواعد إعادة اإلمتحانات و السنة الدراسية

29

ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ دﺑﻠوم
ﻣﺗرﺟم ﻓﻲ وﻗت واﺣد ﻣﻊ
اﻟروﺳﻲ ( اﻟدﺑﻠوم اﻷﺳﺎﺳﻲ )اﻹﺗﺣﺎد

30

كيف تذهب للمشاركة في التبادل العلمي مع
الجامعات الشريكة ؟

32

ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ

33

ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ

34

اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻻﻋﻼﻣﯾﺔ
ﻟﻼﺗﺻﺎل ) ﺗوﯾس(

39

ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ

45

اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﻌﺎم

46

 .3ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

52

ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ

52

ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ

60

ﺟﺪ ﻭ ﻝ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎﺕ
 .1ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ ﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ

8

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ

8

ﺷﻌﺎﺭ

8

ﻭﺿﻊ

8

ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

9

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

11

ﺗﺮﻧﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

17

ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﺤﺮﻡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ

18

ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

19

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻑ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﻲ

22

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

24

 .2اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟروﺳﯾﺔ ﻟﺻداﻗﺔ اﻟﺷﻌوب

25

ﻣﻦ ﻫﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻮﻥ؟

25

ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺑﺎﻟﻨﻘﺎﻁ

25

ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

27

2020

دليل الجامعة الروسية لصداقة
اﻟﺷﻌوب ﻟﻠطﻼب و اﻟﻣﻧﺗﺳﺑﯾن

