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 خدمات البطاقة الموسكوية

 النقل بالسكك الحديدية ، MCC ، السفر التفضیلي على النقل البري ، المترو
)التصاالت الضواحي )من 1 سبتمبر إلى 15 يونیو

الطالب في مدينة موسكو ومنطقة موسكو ؛ 
طالب الدراسات العلیا والمقیمین فقط على أراضي مدينة موسكو 

)إمكانیة استخدام التطبیق المصرفي )بما في ذلك نقل المنح الدراسیة 
 خصومات على شراء السلع والخدمات )دلیل على االنترنت لخصومات على

MOS.RU(
 القدرة على تحديد موعد مع الطبیب من خالل كشك المعلومات في العیادة5 

القدرة على تسجیل التوقیع الرقمي

كيف تحصل على البطاقة الموسكوية ؟

 في كتالوج الخدمات اإللكترونیة ، حدد قسم "التعلیم" / ، MOS.RU في بوابة
.""العالي" / "البطاقة االجتماعیة للطالب ، المتدرب ، طالب الدراسات العلیا

 تحقق من التفاصیل الخاصة بك في سجل الطالب. إذا لم تكن هناك بیانات 
 :في السجل ، فاتصل بالموظف:اكسانا بتروفنا بورودينا : البريد اإللكتروني

borodina-op@rudn.ru
ملء الطلب اإللكتروني 

ستكون البطاقة جاهزة خالل 30 يوًما تقويمیًا من تاريخ تقديم الطلب

•
•
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واألحداث األخرى. للدفع ، يجب إدخال رقم العرض أو تحديد المطلوب
.الخدمة من القائمة. لكل عرض ، يتم تقديم اتفاقیة في شكل ملف

سجل الهاتف
 إنها نسخة إلكترونیة من دلیل الهاتف الرسمي لجامعة رودن. يمكنك العثور

على جهات االتصال الخاصة بالموظف أو القسم
 بسبب التغییر المستمر في وظائف بوابة نظام المعلومات الموحد ، يتم

 توسیع قائمة الخدمات اإللكترونیة ، واإلعالم الجماعي لطالب الجامعة
.بشكل منتظم

  يمكنك الحصول على المشورة بشأن استخدام خدمة معینة على بوابة رودن
UIS بواسطة

  البطاقة الموسكوية 

 يحق للطالب والمقیمین وطالب الدراسات العلیا بدوام كامل الذين يدرسون
 في المؤسسات التعلیمیة المعتمدة لمدينة موسكو الحصول على بطاقة

 اجتماعیة ؛ أو مسجلة في موسكو ، ولكنك تدرس في مؤسسات تعلیمیة
.معتمدة خارج مدينة موسكو
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 يحتوي هذا القسم على مجموعة مختارة من االرتباطات لمصادر اإلنترنت
 والوثائق وأوامر رئیس الجامعة واللوائح واللوائح في مجال استخدام أنظمة

.البحث عن القروض
.الموارد ، أوامر رئیس الجامعة ، اللوائح ، اللوائح ، نماذج المستندات

محفظة الطالب
 يسجل هذا القسم إنجازات الطالب في مجال العلوم والتعلیم والحیاة

.االجتماعیة. متاح لملء الطالب والموظفین المسؤولین
وثائق للمراجعة

.يحتوي هذا القسم على وثائق مخصصة للرجوع الیها
 الرسائل اإلخبارية والتقارير وبرامج التطوير والوثائق األخرى لكامل

موظفي الجامعة. سجل الهاتف
 إنها نسخة إلكترونیة من دلیل الهاتف الرسمي لجامعة رودن حیث . يمكنك

.العثور على جهات اتصال ألي موظف أو قسم

دفع الفاتورة
 إذا كان لديك حساب تم إعداده في الدائرة التجارية ، أو رقمه ، فیمكن دفع

 الفاتورة عبر اإلنترنت باستخدام بطاقة دفع دون زيارة شخصیة للبنك. لیست
 يتم إجراء المدفوعات على صفحة .UIS هناك حاجة للترخیص على بوابة

 بعد إجراء معاملة ناجحة ، سیتم 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 اتفاقیة اإلقامة ، أو أي رقم حساب تم
 إصداره بموجب هذه االتفاقیة ، فیمكنك إصدار فاتورة بشكل مستقل دون

 سیتم .UIS زيارة المكتب التجاري. لیست هناك حاجة للترخیص على بوابة
.إرسال الفاتورة المطبوعة إلى عنوان البريد اإللكتروني للشركة

 المدفوعات لجامعة رودن
 يمكن الدفع مقابل عدد من الخدمات المقدمة في رودن  بموجب اتفاقیات

 العرض )اتفاقیة االنضمام( دون ملء نموذج العقد نفسه مباشرةً. تتم الموافقة
 على جمیع اتفاقیات العروض بالطريقة المحددة بأمر من رئیس الجامعة.

 أكثر أنواع العروض شیوًعا هو المدفوعات مقابل المشاركة في المؤتمرات
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( رودن  UIS ) بوابة نظام المعلومات الموحد

.لراحة الطالب ، تم إنشاء بوابة نظام المعلومات الموحد لجامعة رودن
 رودن هي مصدر المعلومات الرسمي لجامعة رودن ، والتي UIS  بوابة

 تتیح لك تلقي المعلومات والخدمات في شكل إلكتروني ، وإجراء المدفوعات
.لجامعة رودن وغیر ذلك الكثیر

قائمة الوظائف والخدمات المقدمة على بوابة نظام معلومات جامعة رودن

بیانات شخصیة
 يحتوي هذا القسم على البیانات الشخصیة للطالب وبیانات جواز السفر

.والتأشیرة ومعلومات االتصال

عقود الدراسة والسكن
.يحتوي هذا القسم على عقود التدريب واإلقامة الخاصة بك

 يتم تقديم شروط العقد وااللتزامات وإجراءات الدفع والفواتیر. في هذا القسم
 ، يمكنك إصدار فاتورة بشكل مستقل والدفع بواسطة بطاقة االئتمان عبر

.اإلنترنت

قائمة انتظار إلكترونیة إلى النزل
 في هذا القسم ، يمكنك تحديد موعد مع مكتب الخدمات الشاملة للمقیمین

 لتاريخ ووقت محددين. القضايا قید النظر: التسوية ، إعادة التوطین ،
المغادرة من النزل ، دفع عقد اإلقامة ، قضايا األسرة

التسجیل في الدورات متعددة التخصصات
 يقدم هذا القسم قائمة بالدورات متعددة التخصصات التي يمكنك التسجیل فیها

.للعام الدراسي القادم
 بعد موعدك ، سیتصل بك الموظف المسؤول ، وبناًء على نتائج المقابلة ،

.سوف يدرجك في مجموعة الدراسة
 في جامعة رودن Antiplagiat استخدام نظام
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 UIS الحصول على حساب مكتبي 365 في

عن طريق المعلمین القیمین على العمل التربوي للكلیة

(UIS RUDN) من خالل بوابة نظام المعلومات الموحد
portal.pfur.ru اذهب 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 (DD مسافات ، وتاريخ إصدار المستند بالتنسیق
MM.YYYY). أدخل البريد اإللكتروني الذي تستخدمه

 انقر فوق الزر "إرسال بیانات االعتماد". سیتم إرسال رسالة خدمة إلى عنوان ·
 365 الخاص ببوابةOffice البريد اإللكتروني المحدد مع بیانات حساب خدمة

UIS RUDN

 إذا انتهت العملیة بخطأ وسترى إشعاًرا على الشاشة "البیانات التي أدخلتها ال
 تتوافق مع البیانات المسجلة في النظام. تم إلغاء العملیة "، مما يعني أنه ال توجد

 معلومات حول بیانات جواز سفرك في قواعد بیانات معلومات جامعة رودن. ربما
 تم تسجیل المعلومات حول وثیقتك بشكل غیر صحیح في خدمات الموظفین بجامعة

 رودن. استخدم وظیفة مدخل "اإلبالغ عن خطأ" أو الكتابة إلى البريد اإللكتروني
support@rudn.ru ، تأكد من اإلشارة إلى سبب االتصال

ال تنس تضمین اسمك الكامل )االسم( ورقم بطاقة الطالب في الرسالة
 اترك البريد اإللكتروني الذي تستخدمه للتعلیقات. تأكد من صحة إمالء عنوان البريد

"اإللكتروني وانقر فوق الزر "إرسال
 سیتصل بك متخصصو الدعم الفني عن طريق البريد اإللكتروني الذي حددته خالل

الیوم
 365 عبرOffice يمكنك الحصول على المشورة بشأن استخدام خدمة شركة

support@rudn.ru البريد اإللكتروني

:

.
.

.

.

.

•

•
•

•
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 نظام التنقل في الجامعة
في الجامعة الروسية لصداقة الشعوب ، يتم استخدام نظام البطاقات

 اإللكترونية للمرور لجميع المباني التعليمية والسكنية.

يمكنك الحصول على بطاقة مرور جامعية في هيئة التدريس الخاصة بك. 
(بالنسبة لالتحاد الروسي)

 يمكنك الحصول على بطاقة مرور جامعية   في قسم المقابلة لجنسيتك 
(لألجانب)

إذا كنت فقدت بطاقة المرور الجامعية الخاص بك
 راجع  في غرفة              في بناء كلية االداب  والحصول على إيصال للدفع،

 إدفع اإليصال في محل لبيع الهدايا (المبنى الرئيسي)،

العودة إلى الغرفة 20 في كلية األداب المبنى (يتم إعطاءك بطاقة على الفور!) 3

2

120

الوثائق المطلوبة في إدارة الحماية االجتماعية للسكان:

•  شهادة استالم أو عدم تلقي
منحة دراسية أكاديمية.

•  شهادة من مكتب
العميد، بأنك طالب

 في مؤسسة تعليمية؛ 

•  شهادة تكوين األسرة؛

•  شهادة مستوى دخل
 جميع أفراد األسرة؛

•  شهادة من قسم
 دخل الطالب. المحاسبة على

 مستوى

•  جواز سفر.

من أجل الحصول على منحة اجتماعية، تحتاج إلى الحصول على شهادة
 من هيئة الحماية االجتماعية في مكان سكنك. إن صالحية هذه الشهادة
 هي سنة تقويمية واحدة، ولذلك فمن الضروري تقديمها سنويا إلعادة

االجتماعية. بعد حساب أموال الضمان االجتماعي 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.
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المنح الدراسية االجتماعية لألطفال المعوقين، والمعوقين
 من األول والثاني المجموعات، واألشخاص ذوي اإلعاقة منذ الطفولة

لتقديم طلب للحصول على منحة اجتماعية، يجب عليك 

االتصال بإدارة التنمية االجتماعية، المكتب

 هاتف: 11-14-433 (495) 7+ (1402 تحويل) 
أخصائي في العمل االجتماعي - 

المستندات المطلوبة:
•  بطاقة الطالب.

•  برنامج
 إعادة التأهيل الفردي؛

•  شهادة إعاقة مصدقة من
 مستشار قانوني؛

•  طلب موجه إلى
 ريوطتلا بتكم  سيئر

 تسجل أثناء الوصول  1
 مقر

216

4

سيرغيفنا ليلي   ميتينا 

المنح الدراسية االجتماعية للطالب الفقراء

المنح الدراسية االجتماعية للطالب ذوي الدخل المنخفض - المدفو
عات النقدية الشهرية للطالب الذين يقل متوسط دخل كل

 فرد من أفراد األسرة عن الحد األدنى للمعيشى.

6
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للتسجيل األولي للمنحة االجتماعية من الضروري أن تنطبق على
 إدارة التنمية االجتماعية من

  مكتب

هاتف: 11-14-433 (495) 7+ (تحويل 13-32)

أخصائي في العمل االجتماعي -

المستندات المطلوبة:

المنح الدراسية االجتماعية لأليتام واألطفال الذين تركوا دون
رعاية الوالدين، وكذلك األشخاص الذين فقدوا كال الوالدين أو

أحد الوالدين خالل فترة التدريب

 لتقديم طلب للحصول على منحة اجتماعية،
 االتصال بإدارة التنمية االجتماعية ، مكتب

 بتكم

 هاتف: 11-14-433 (495) 7+ (تحويل 1402)

أخصائي في العمل االجتماعي - أولغا باكلينيفا.

المستندات المطلوبة:

216

3

•  صورتان (3 × 4).

 أو هيئة الوصاية االجتماعية؛
 الوصاية أو قرار المحكمة

•  وثائق

•  شهادة وفاة الوالدين؛

•  شهادة الميالد؛

•  بطاقة الطالب.

 اإلجتماعي (التذييل رقم 1)؛
 إلى رئيس مكتب التطوير

•  طلب موجه

108

فيكتورفنا إلينا  مارتينوفا 

•  نسخة من الشهادة أو
الشهادة المعتمدة من

 مستشار قانوني.

•  طلب موجها إلى رئيس
 مكتب التطوير اإلجتماعي

  (التذييل رقم 1)؛
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قواعد الحصول عليها

  يقدم الطالب الوثائق القانونية للمستشار العام للجامعة،
  باإلضافة إلی إدارة التنمية االجتماعية التي تعد أول أمر لتقديم
 منحة اجتماعية لمدة فصل دراسي واحد . وتتولى لجنة المنح

  الدراسية التابعة للكلية إجراء المزيد من المنح االجتماعية
بغض النظر عن األداء األكاديمي للطالب .

المنح الدراسية االجتماعية
1

107

يوم واحد من 14:00 إلى 17:00

 الیوم الثاني والثالث من الساعة 9:00 إلى الساعة 17:00 الغداء من
الساعة 13:00 إلى الساعة 14:00

الطالب إلزامي لجميع  تسجيل وإرفاق بطاقة مصرفية 

الممیزة الفئات  دعم لألشخاص ذوي 

إيفانوفت ألكسندر  زافادسكي  القسم:  رئیس 

عنوان

   )قطعة 4 ، مكتب(                              

الهاتف رقم 

8 (495) 433-14-11

الزمني الجدول 

من االثنین إلى الجمعة: من الساعة 9:00 إلى الساعة 18:00

استراحة الغداء: 13:00 - 14:00

 شارع : میكلوخا ماكاليا

:

:

:

!

منح دراسية اجتماعية لألشخاص المعرضين لإلشعاع بسبب كارثة
 تشيرنوبيل والحوادث اإلشعاعية األخرى، بسبب التجارب

 النووية التي أجريت في موقع اختبار سيميباالتينسك

2

222
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 الدفع للحصول على تصريح مؤقت في محل بیع الهدايا والتذكارات في المبنى 
الرئیسي لجامعة رودن ؛

الحصول على تصريح مؤقت في مكتب النجاح بالمبنى الرئیسي لجامعة رودن 

"أعد إصدار "خريطة الحروب العشوائیة

 میكلوخو ماكايا .ul سبیربنك في PJSC 1( االتصال: في الفرع رقم 1041 من
، 17 ، موسكو ؛

 GPB JSC No. 1038/099 (Gazprombank) 2( إلى المكتب اإلضافي لـ
- Michurinsky Prospekt ، 7 ، موسكو

 بعد تلقي "بطاقة الحرم الجامعي" المعاد إصدارها ، اتصل بمجلس الوزراء رقم
لتفعیل خدمات الجامعة FSBS 20 في مبنى

 المصرفیة GPB JSC أو MIR PJSC Sberbank إذا كانت لديك بالفعل بطاقة
، فیمكن أن تعمل هذه البطاقة فقط لتلقي المدفوعات المستحقة ، لذلك تحتاج إلى

 واطلب تفاصیل الحساب ، أو قم GPB JSC أو PJSC Sberbank اتصل بفرع
بطباعته من حسابك الشخصي عبر اإلنترنت

 مع تفاصیل الحساب وجواز السفر لتحويل المدفوعات FC و UBU تنطبق على
المستحقة ؛

 إذا لم تتمكن من الحصول على بطاقة مصرفیة قبل منح المنحة الدراسیة ، يجب
علیك االتصال بأمین الصندوق في أيام دفع المنحة الدراسیة

 يمكن الحصول على معلومات حول أيام محددة من المنح الدراسیة في شباك التذاكر
من معلم في العمل التعلیمي

تحذير

 بعد الحصول على منحة دراسیة ، لديك فقط 3 أيام معینة لتلقي األموال في شباك
التذاكر

•

•

•

•

•

•

: 3

:

!

!



ق
ساعدة في  الوثائ

الم

105

1

1

1

2

2

2

3

:إذا فقدت "بطاقة الحرم الجامعي" ، فأنت بحاجة إلى

قفل البطاقة

سبیربنك PJSC بطاقة الحرم الجامعي لشركة

 اتصل بالرقم 8 800 555 55 50 أو 900 واترك طلبًا إلعادة إصدار 
.Sberbank PJSC البطاقة مع المشغل أو اتصل بأي فرع من فروع

GPB JSC (Gazprombank) بطاقة الحرم الجامعي

 اتصل بالرقم 8 800 100 00 89 أو 8 800 100 07 01 واترك طلبًا 
.GPB JSC إلعادة إصدار البطاقة مع المشغل أو اتصل بأي فرع من فروع

إنشاء تمريرة مؤقتة

 كتابة بیان موجه إلى مساعد رئیس األمن في مكتب المرور بالمبنى الرئیسي 
لجامعة رودن ؛

الحصول على بطاقة الحرم الجامعي

مركزيا: على أراضي الجامعة ؛ 

:بشكل فردي 

 میكلوخو ماكايا ، ul. 17 سبیربنك في PJSC 1( في الفرع رقم 1041 من
، موسكو ؛

 GPB JSC No. 1038/099 2( في المكتب اإلضافي لـ
(Gazprombank) - Michurinsky Prospekt ، 7 ، موسكو.

السالمة قواعد 

ال تنقل البطاقة إلى شخص آخر ؛ 

بشكل منفصل عن البطاقة ؛ PIN تخزين رمز 

عند استخدام اإلنترنت PIN ال تدخل رمز 

•

•

!

:

•

•

•

:

:

:
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خريطة الحرم الجامعي رودن

 مركزيًا لجمیع RUDN يتم إصدار بطاقة حرم جامعي بتصمیم فردي وشعار
الطالب

المزايا

الحصول على المنح الدراسیة على بطاقة البنك

استخدام البطاقة كمرور إلى أراضي جامعة رودن

 استخدام بطاقة سبیربنك كبطاقة نقل 

خدمة بطاقة مجانیة لفترة الدراسة في جامعة رودن 

 استحقاق المكافآت شكًرا عند الدفع للمشتريات ، والتي يمكن استخدامها
 للحصول على خصومات عند الدفع مقابل السلع والخدمات من شركاء برنامج
 GPB JSC "شكًرا لك من سبیربنك" ؛ الخیار مكافأة السكك الحديدية الروسیة

(Gazprombank) 

تكنولوجیا الدفع تالمس

مريحة المصرفیة عبر اإلنترنت وتطبیق الهاتف المحمول 

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

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 الكلیة 

 بلوك FC ، 4 و UBU في حالة وجود صعوبات في إصدار البطاقة ، اتصل
، ul. Miklukho-Maklaya ، - منزل 9 ، الجناح األيسر ، الطابق الثاني 

.خالل ساعات االستقبال

:

"Troiyka"

•

•

:
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 تتوفر معلومات مفصلة عن أنواع الخصومات وشروط توفیرها على الموقع اإللكتروني
في الوثائق التنظیمیة لقسم التعلیم
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االنتقال  / إستعادة الدراسة  الجامعية
تقديم نسخة من الطلب وأمر الدفع إلى مكتب العميد (المديرية)

جعل دفع التدريب

توقيع عقد للتدريب في اإلدارة التجارية والحصول على فاتورة للدفع

تطبيق الطلب في مكتب الجوازات واالدارة المختصة في القسم الستقبال
 ومرافقة الطالب األجانب (للطالب األجانب)

تطبيق التطبيق في مكتب سجالت الطالب كادر 
(غرفة  رقم 220 من المبنى الرئيسي للجامعة)

إقرار بيان للجنة إدارة األعمال الشخصية حول عدم وجود ديون

تطبيق التطبيق في مكتب العميد (المديرية)

اكتب طلب النقل / االستعادة

االتفاق على موضوع النقل / اإلستعادة مع مكتب العميد )المديرية(

rudn?ما هي أنواع خصومات على الرسوم الدراسية للطالب في

1

1.

2.

3.

4.

كيفية التقدم بطلب للحصول على تعليم إضافي

الحصول على إحالة لعقد

تقديم طلب للقبول في البرنامج التدريبي للبرنامج المحدد

 التعرف على العقد ، المرسل عبر  البريد المناسب

 دفع الرسوم ، المرسلة عبر البريد المناسب
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كيف ومتى تدفع مقابل التعليم

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

يتم الدفع على أساس فاتورة لدفع التدريب:

-  للمتقدمين - عرضت في اإلدارة التجارية للجامعة  في إبرام عقد للتدريب
portal.rudn.ru للطالب - وردت من خالل بوابة نظام المعلومات الموحد في  -

  طرق الدفع:

-  من خالل موقع portal.rudn.ru في وضع على الخط.
-  من خالل مكاتب على االنترنت من أي بنوك.

-  من خالل المحطات المصرفية وأجهزة الصراف اآللي من أي بنوك.
-  من خالل أمين الصندوق من أي بنك.

الهاتف

8 (495) 434-26-12

من االثنين إلى 
الخميس من 11:00 حتى 17:00

الجمعة من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 5 مساء

223

875

223

لخميس ا
14:00 من 13:00 حتى 
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مراجعةغرفة رقم  

الهاتف

8 (495) 434-26-12

إدارة سجالت الطالب

مراجعةغرفة  رقم  

الهاتف

8 (495) 434-26-12

من االثنين إلى 

من االثنين إلى 
الخميس من 14:00 حتى 17:30
الجمعة من 14:00 حتى 17:00
13:00
14:00

الساعة من  الغداء  إستراحة 

الخميس حتى  14.00-17:30اإلثنين 

حتى

 لجميع الطالب

كيف أحصل على شهادة تعليم؟

شارع. میكلوخا ماكاليا ، منزل 6 ، غرفة 220
رئيس القسم

كولیكوفسكايا نینا أبولیناريفنا
هاتف: 84954342612

:

في المكان المطلوب : تسجيل اإلقامة ، صندوق التقاعدد ، في دائرة الضرائب

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 223 للطالب األجانب

 المبنى الرئيسي223

(المبنى الرئيسي)

كيف تحصل على مرجع للموقع باللغة اإلنجليزية؟

223
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:العمل و الزيارات ساعات

اإلثنين

ال مراجعات الثالثاء

الثالثاء

األربعاء

الجمعة

17:45          10:00

17:45          10:00

17:45          10:00

من ال

من ال

 ال مراجعات

إلى

إلى

إلى
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ساعات العمل:

ساعات عمل مكتب الجوازات (يوميا، ما عدا السبت واألحد)

اإلثنين

الثلثاء

األربعاء

الخميس

الجمعة

18:00-09:00

18:00-09:00

18:00-09:00

18:00-09:00

16:45-09:00
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  عن طريق دعوة جديدة ، إال عندما يكون موانع السفر إلى الخارج ألسباب طبیة
حیث يجب أن يشهد اإلدخال المقابل في الطلب

 يمكنك التعرف على حزمة المستندات وتنزيل النماذج وعینات من تعبئتها ،
 والحصول على معلومات حول إجراءات تمديد إقامتك وإلغاء التسجیل على
 في القسمین "محاسبة الهجرة" و "خدمات PVS.RUDN.RU موقع الويب

المعلومات" ، وكذلك على المدرجات وفي كتیبات قسم الجوازات

.UIS RUDN portal.pfur.ru يتم قبول الطالب إلكترونیًا من خالل بوابة

 بعد إصدار أوامر القبول ، يمكن الحصول على بیانات اعتماد قائمة االنتظار
 UIS اإللكترونیة من األشخاص المسؤولین في الكلیات أو من خالل بوابة جامعة

RUDN-portal.pfur.ru.

97
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بطاقة الهجرة ونسختها

نسخة من عقد اإليجار السكني في نزل جامعة رودن

نموذج إخطار مملوء إلكترونیًا عند وصول مواطن أجنبي إلى مكان اإلقامة

 المواطنون األجانب الذين يعیشون في عنوان خاص أو في مبنى سكني آخر ،
.يخضعون أيًضا لبیان ال يُحاسب علیه صاحب المبنى

 لهذا ، من الضروري التقديم إلى قسم الجوازات بجامعة رودن للحصول على
 التابعة لوزارة الشؤون الداخلیة OMV خطاب طلب إلى الوحدة اإلقلیمیة في

لروسیا

.يحظر القانون تسجیل هجرة المواطنین األجانب الذين ال يعیشون في النزل

 يحظر القانون إقامة المواطنین األجانب في نزل والمباني السكنیة األخرى دون
تسجیل في سجل الهجرة في مكان اإلقامة المؤقتة

 يُطلق على التسجیل لتسجیل الهجرة دون اإلقامة ، وكذلك اإلقامة / اإلقامة في
 المباني السكنیة دون تسجیل الهجرة ، تسجیل الهجرة الوهمي ويُحاكم بموجب

القانون

 يُطلب من المواطنین األجانب المطرودين من الجامعة بسبب الديون األكاديمیة
 ، أو انتهاك شروط العقد ، وما إلى ذلك مغادرة االتحاد الروسي في غضون

 فترة صالحیة تأشیرة الدخول المتعددة الخاصة بك ، ولكن في موعد ال يتجاوز
30 يوًما بعد إصدار أمر الطرد والعودة إلى الدراسة بدعوة جديدة

 يُطلب من المواطنین األجانب الذين حصلوا على إجازة أكاديمیة مغادرة
االتحاد الروسي والعودة إلى الدراسة

4

5

6
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 إذا أقام مواطن أجنبي في أحد الفنادق حتى لیوم واحد ، فإنه يخضع لتسجیل
الهجرة

 عند العودة إلى موسكو ، من الضروري التسجیل في سجل الهجرة مرة أخرى
خالل يومي عمل عن طريق إرسال المستندات التالیة

نسخة من جواز السفر

نسخة من تأشیرة دخول متعددة )للمواطنین الذين لديهم نظام إقامة تأشیرة( ؛

نسخة من بطاقة الهجرة ؛

 IG 4 نموذج مكتمل إلكترونیًا لإلخطار

 نسخة من الجزء المسیل للدموع من نموذج اإلخطار من مدينة أخرى في روسیا

نسخة من عقد اإليجار

غرف في نزل جامعة رودن

 في كل مرة بعد العودة إلى االتحاد الروسي للتسجیل لتسجیل الهجرة ، يجب
 في RUDN تقديم المستندات التالیة إلى قسم جوازات السفر بجامعة IGs على

:غضون يومي عمل

نسخة من جواز السفر

 نسخة من صفحة جواز السفر مع عالمة على المعبر الحدودي )للمواطنین الذين
لديهم إقامة بدون تأشیرة( ؛

نسخة من تأشیرة دخول متعددة )للمواطنین الذين لديهم نظام إقامة تأشیرة( ؛

:

1

1

2

2

3

3

4

5

6

.
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نموذج إخطار مملوء إلكترونیًا عند وصول مواطن أجنبي إلى مكان اإلقامة

 في قسم طلبات EIS يتم قبول وثائق تسجیل الترحیل إلكترونیًا من خالل بوابة
"الحصول على الخدمات اإللكترونیة

الدول الخالية من التأشيرات

 لتمديد إقامتهم في االتحاد الروسي وفي موسكو ، يتعین على المواطنین
 تقديم المستندات التالیة )CIS( األجانب من الدول التي لديها إقامة بدون تأشیرة

:قبل 20 يوًما من انتهاء إقامتهم RUDN إلى قسم جوازات السفر بجامعة

نسخة من جواز السفر

األصل ونسخة من بطاقة الهجرة

نسخة من الطلب أو مقتطف من الطلب ؛

نسخة من اتفاقیة التدريب )العقد( أو اتجاه وزارة التعلیم والعلوم ؛

نسخة من عقد اإليجار السكني في نزل جامعة رودن

 األصل ونسخة من الجزء المسیل للدموع من نموذج اإلخطار الخاص بوصول
 مواطن أجنبي إلى مكان اإلقامة مع ختم إدارة الشؤون الداخلیة بوزارة الشؤون

الداخلیة لروسیا عند التسجیل في سجل الهجرة ؛

نموذج مكتمل إلكترونیًا لإلخطار بالوصول إلى مكان اإلقامة

 في حالة المغادرة المؤقتة من موسكو إلى مدينة أخرى في روسیا لمدة تزيد عن
 7 أيام ، في عنوان خاص ، يتعین على جمیع المواطنین األجانب التسجیل لدى

.سلطة الهجرة في هذه المدينة

5

1

2

3

4

5

6

7
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نسختان من جواز السفر مع فترة صالحیة ؛

نسختان من تأشیرة دخول واحدة أو متعددة ؛ 

نسخة من بطاقة الهجرة ؛

نموذج طلب تأشیرة مكتمل إلكترونیًا ؛

 األصل ونسخة من الجزء المسیل للدموع من نموذج اإلخطار الخاص بوصول
 مواطن أجنبي إلى مكان اإلقامة مع ختم إدارة الشؤون الداخلیة بوزارة الشؤون

الداخلیة لروسیا عند التسجیل في سجل الهجرة ؛

نسخة من الطلب أو مقتطف من الطلب ؛

نسخة من عقد التدريب )العقد( أو اتجاه وزارة التعلیم والعلوم في روسیا

استالم دفع واجب الدولة للحصول على تأشیرة متعددة ؛

.4( على ورقة غیر المع2x صور )حجم 3

 لتمديد فترة اإلقامة )التسجیل( في موسكو ، يجب على المواطنین األجانب ،
 بعد حصولهم على تأشیرة دخول متعددة ، التسجیل في مكتب الهجرة طوال مدة
 التأشیرة خالل 20 يوم عمل من خالل تقديم الحزمة التالیة من الوثائق إلى قسم

:RUDN جوازات السفر بجامعة

نسخة من جواز السفر

نسخة من التأشیرة الجديدة ؛

نسخة من بطاقة الهجرة ؛

؛نسخة من عقد إيجار السكن في نزل جامعة رودن

على ورقة غیر المع 3x4صور2 حجم
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(CIS) المواطنون األجانب من الدول التي لديها نظام إقامة بدون تأشيرة

جواز السفر ونسخته

 نسخة من صفحة جواز السفر مع عالمة على المعبر الحدودي

بطاقة الهجرة ونسخة منها ؛ 

 جزء المسیل للدموع من نموذج اإلخطار وصول - التسجیل في أراضي
موسكو

2 صور )مقاس 3 × 4( على ورق غیر المع

 يخضع مواطنو كومنولث الدول المستقلة الذين أبرموا اتفاقیة إيجار ويعیشون
.في عنبر من جامعة رودن للتسجیل األولي لتسجیل الهجرة

تمديد اإلقامة في االتحاد الروسي وموسكو

.الدول التي لديها نظام تأشیرة اإلقامة

 للحصول على تأشیرة دخول متعددة جديدة من أجل تمديد فترة اإلقامة على
 أراضي االتحاد الروسي ، يتعین على المواطنین األجانب التقدم إلى قسم

 جوازات السفر بجامعة رودن قبل 45 يوًما من انتهاء التأشیرة الصالحة وتقديم
:حزمة الوثائق التالیة

جواز السفر 

، أال تقل مدة الصالحیة في وقت التسلیم إلى قسم الجوازات عن 18 شهًرا 

التي توجد بها صفحتان فارغتان على األقل مخصصة للتأشیرات ؛ 

:

•

•
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للمواطنين األجانب

•

•

1

2

3

 يتم تسجیل المواطنین في مكان اإلقامة للفترة المحددة في عقد استئجار السكن 
.))المهاجع

 يتم تسجیل المواطنین في مكان اإلقامة دون إخراجهم من سجل التسجیل في 
.مكان اإلقامة

 يمكنك التعرف على حزمة المستندات وتنزيل النماذج والعینات لملئها ،
 والحصول على معلومات حول إجراءات تمديد فترة اإلقامة وإلغاء التسجیل

 في قسم "التسجیل" ، وكذلك على PVS.RUDN.RU على الموقع اإللكتروني
.المدرجات والكتیبات في قسم الجوازات

 .UIS RUDN portal.pfur.ru يتم قبول الطالب إلكترونیًا من خالل بوابة
 يتم الحصول على بیانات اعتماد قائمة االنتظار اإللكترونیة ، وجمیع الذين تلقوا

 التدريب بعد تلقي أوامر القبول من األشخاص المسؤولین في الكلیات أو من
خالل

.EISRUDN portal.pfur.ru بوابة

المواطنون األجانب من الدول التي لديها نظام تأشيرة إقامة

جواز سفر 

بطاقة الهجرة ؛ 

على ورقة غیر المع 3x. الصور حجم 3

؛

:

؛ 



 يُطلب من مواطني االتحاد الروسي الذين وصلوا إلى الجامعة لمدة تزيد عن
 90 يوًما ويعیشون في نزل أن يسجلوا في مكان اإلقامة - في الفندق ، مع تقديم

الوثائق التالیة إلى قسم جوازات السفر بجامعة رودن

وثیقة الهوية - جواز السفر ؛ 

نسخة من جواز السفر (2 ، 3 و 5 صفحات( ؛ 

األصل ونسخة من عقد اإليجار )المهجع( ؛

 طلب   التسجیل في مكان اإلقامة ، مصدقة من رئیس إدارة مكافحة

 شهادة تدريب للطالب والماجستیر من مكتب المحاسبة لموظفي الطالب ؛
 لطالب الدراسات العلیا والمقیمین والمتدربین وطالب الدكتوراه والمتدربین من

مكتب تدريب الموظفین المؤهلین تأهیال عالیا ؛

)1x4 صورة )حجم 3

قسم الجوازات

.

.

90

للطالب الروس
قسم جواز السفر

وثائق ي ال المساعدة ف

1

2

3

4

5

6
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ساعات العمل: من االثنين إلى الجمعة من 
الساعة 15.00 حتى الساعة 17.30

لالنضمام إلى النقابة
4X3 توفير  صورتين في حجم  •

•  كتابة طلب شخصي

•  مراجعة الغرفة 10 (المبنى الرئيسي، المكتبة العلمية)

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

والهباء الجوي

 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

أعلى من 9 طوابق
كهربائي ممغنط

أعلى من 9 طوابق
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رودن النقابات  لجنة  رئيس  نائب 
مشاركة أستاذة   ، القانون  في  مرشحة   ، كوزنتسوفا  أليكسيفنا  أولغا 

للعمل اإلدارة  مجلس  رئيس  نائب 
االستراتيجية وعلى  الطالب  مع 

االتصاالت مجال 
تشتي فالديسالفوفيتش  فالديمير 

الطالب قطاع  مدير 
خيلشيفسكي يوريفيتش  أناتولي 

 هاتف  434-30-12 (495) 7+ (13-04         ) 
www.profkomrudn.ru  الموقع

تحويل

رئيس االتحاد النقابي لجمعية الصداقة الشعبية في روسيا
 - ألكسندر أليكساندروفيتش بلوسوف، أستاذ دكتوراه

 في العلوم التاريخية، تكريم عامل التعليم المهني العالي في االتحاد الروسي.

التي كانت موجودة                              
 الموظفين والطالب. والهدف الرئيسي بور هي أكبر منظمة عامة في الجامعة، و

 منذ تأسيس بوفور، الذي يضم كل من
 ألنشطة لجنة النقابات العمالية في االتحاد هو تطوير الشراكة

االجتماعية في الجامعة. وهناك خط هام من أنشطة االتحاد
التجاري لبور هو تمثيل وحماية حقوق ومصالح طالب 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

منظمة نقابات العمال األولية في رودن

النقابة
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 أصبح متطوعونا جزًءا مهًما من فرق المتطوعین لعموم روسیا خالل
 على أساس الجامعة ، تم تشكیل مقر الدورة FIFA كأس العالم 2018

 التاسعة والعشرين للجامعات الشتوية العالمیة 2019 في كراسنويارسك
 ، والتي دربت المترجمین والملحقین والرياضیین المرافقین ، وكذلك

األطفال الذين عملوا في المنشآت الرياضیة واألماكن المختلفة

 باإلضافة إلى تنفیذ مجاالت التطوع المذكورة أعاله ، ينفذ مركزنا
 باستمرار برامج تعلیمیة لتحسین كفاءات المتطوعین والقدرات القیادية

 لمتطوعي الجامعة. وبدعم من الوكالة الفیدرالیة لشؤون الشباب
"Rosmolodezh" ، قمنا بشكل مستقل بتنظیم مدرستین تدريب مكثف 
 للمتطوعین: واحدة للعمل مع األشخاص ذوي اإلعاقة واألخرى للتصمیم

االجتماعي

 التطوع في مركزنا يعني أن تصبح جزًءا من حركة تطوعیة عالمیة.
 يساهم العمل التطوعي في تنمیة المهارات اللینة الالزمة لكل شخص

 حديث: التواصل االجتماعي ، ومقاومة اإلجهاد ، والقدرة على العمل في
فريق ، والتسامح والقدرة على تحمل المسؤولیة

لالنضمام إلى مركز المتطوعین�

تحتاج إلى االتصال بمتخصصي المتطوع

.مركز أو الكتابة إلى البريد

العنوان: ش. میكلوخا ماكاليا ، 10 ، المبنى 2 ، غرفة 25

)رقم الهاتف: 8 )495( 03-38-787 )تحويلة 21-25

youth.programs@rudn.ru :البريد اإللكتروني

رئیس المركز - ريابلوفا إيفجینیا فالیريفنا
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 يعد مركز المتطوعین التابع لجامعة الصداقة بین الشعوب في روسیا
 قسًما فرعیًا هیكلیًا لجامعة صداقة الشعوب في روسیا ، ويوحد

 األشخاص األكثر نشاًطا ورعاية ومهتمین الذين يرغبون بصدق في
.جعل العالم من حولهم أكثر لطفًا وأفضل

 المتطوعون لدينا هم طالب من جمیع دول العالم ، ويتحدثون لغات
.مختلفة ، ولكنهم متحدون بهدف واحد طموح - القیام بأعمال صالحة

 يعود تاريخ مركز المتطوعین رودن إلى أكثر من 10 سنوات. في
 عام 2008 ، على أساس مركز مجموعات الطالب الشباب في جامعة

 الصداقة بین الشعوب في روسیا ، تم إنشاء فرقة طالبیة تطوعیة بعنوان
"Wind of Change". كانت أهداف االنفصال هي المساعدة في 

 التنشئة االجتماعیة والتكیف االجتماعي لأليتام من خالل تنظیم تواصلهم
 مع طالب جامعة رودن ، وتحفیز تالمیذ دور األيتام على االلتحاق

 بالجامعات ، والمساعدة في تنمیة المهارات اإلبداعیة للشباب ، وخلق
صورة لشاب ناجح ، وتعزيز التسامح واالحترام المتبادل لدى األطفال
 التطوع االجتماعي في جامعة  رودن  يعني التعاون المستمر مع دور

 األيتام ومراكز الخدمة االجتماعیة. يزور متطوعونا بانتظام مراكز
 ودار األيتام المصح رقم 39 ، ويقومون Mayak دعم تعلیم األسرة في

.بأعمال تربوية وأحداث ثقافیة ورياضیة لألطفال

 التطوع البیئي. من أجل لفت االنتباه إلى المشاكل البیئیة ، يقوم مركز
 المتطوعین بجامعة  رودن  بشكل منتظم بإجراء عملیات تنظیف لتنظیف

 القمامة واألوراق ، فضالً عن الحمالت البیئیة. يعد يوم األرض أحد
 أكبر األحداث ، حیث يوزع المتطوعون البذور وينظمون اختبارات

.بیئیة

 التطوع الرياضي. كجزء من هذا المجال ، شارك متطوعو مركزنا في 
 أحداث مثل مسابقة كرة القدم الدولیة لكرة القدم من أجل الصداقة بدعم

 BEAT OF THE HEART من شركة غازبروم والفیفا ، سباق
 عالوة على ذلك ، .Arithmetica Dobra CF الخیري الذي نظمه
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هذه ليست مجرد منظمة طالبية عامة، ولكن فريق ودية من الطالب والطالب
 من جميع أنحاء العالم. وينضم إلى لجنة المرأة أولئك الذين هم على مقربة

 من وفهم أفكار التسامح واإلنسانية، الذين يرغبون في ثقافة وتقاليد الشعوب
 المختلفة، الذين يرغبون في إظهار قدراتهم التنظيمية واإلبداعية.

:يمكن االتصال بموظفي قطاعات اإلدارة اإلقليمية

 للحصول على معلومات حول األخوة والجمعیات والجمعیات )كیفیة إنشاء
األخوة وما هو مطلوب لهذا( ؛

بشأن تنظیم األحداث الثقافیة والرياضیة ؛ 

لحل مختلف المشاكل الناشئة وحاالت الصراع ؛ 

 للحصول على المساعدات المادية

العنوان: شارع. ميكلوخو - ماكاليا، a12، غرفة 210.

نحن في انتظاركم كل يوم اثنين وخميس
في لجنة المرأة رودن من 19:00

.(نحن البقاء حتى وقت متأخر)

 هاتف االتصال: 133-46-20 (903) 8

األعمال:
• حلقات لألطفال و الطالب الذين يعيشون

 في صاالت النوم المشتركة

•  المشاركة في المؤتمرات
 والندوات المواضيعية

•  التعاون مع المنظمات العامة والدولة

•  مشروع «مهرجان لذيذ»

•  نادي المرأة

•  العطل ألطفال الجامعة

•  مشروع «الطالب من رودن - لأليتام»

•

•

•

•

للطالب KVN RUDN حول قضايا المشاركة في جامعة :KVN بطولة فرق
، مبنى أنتركلوب رودن( KVN من الضروري االتصال بمقر

، غرفة  205، هاتفa، 03 38 787 )495( 8 شارع میكلوخا ماكاليا 21
.رئیس - ديانا أندريفنا الكسندروفا

shaabo-i@rudn.ru :البريد اإللكتروني
)رئیسة لجنة المرأة في رودن- شعبو عیسى )لبنان

أمینة لجنة المرأة في جامعة رودن - نیسترينكو إلینا لیونیدوفنا
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• عطلة طالبیة "يوم تاتیانا" )25 يناير(

• عید میالد الجامعة )فبراير(

• أسبوع الثقافة لطلبة الدول األوروبیة )فبراير(
• أسبوع الثقافة لطالب دول الشرق

والشرق األوسط )مارس(
• )مهرجان طالبي مخصص لعطلة "نافروز" )آذار(

• مهرجان طالب من أمريكا الالتینیة 

ومنطقة البحر الكاريبي )أبريل(
• أسبوع الثقافة لطلبة الدول اإلفريقیة )أبريل(

• عطلة الطالب "كوكب الجنوب الغربي" )مايو( ،

.يوم النصر
• يوم المعرفة" ، احتفاالت رسمیة للتكريس"

المبتدئون لطالب جامعة رودن
•  جمع الطالب المتفوقین من جامعة رودن )أكتوبر( - تشجیع الطالب ،

الذين يدرسون جیدًا على أساس 10 و 8 و 6 و 4
فصول دراسیة

• مراسم التوقیع الرسمیة من قبل القادة

إعالن المنظمات الطالبیة
)مجتمع رودن)نوفمبر

• مهرجان الطالب "موسكو جعلتنا أصدقاء" )نوفمبر( 

• الیوم العالمي للتسامح )16 نوفمبر(
• يوم الطالب الدولي )17 نوفمبر(

• أسبوع الثقافة لطلبة الدول اآلسیوية )ديسمبر(
• مهرجان الطالب المواضیعي “مهرجان القوم

التقالید ")ديسمبر(
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المشرفون على العمل التعليمي
 

 جمیع الوحدات التعلیمیة لديها مدرسون في العمل التعلیمي. إنهم
 مسؤولون عن تنظیم وإجراء العمل التعلیمي الالمنهجي مع الطالب ،

 وتعريف الطالب على جمیع الوثائق التنظیمیة المتعلقة بالطالب ،
 وتنظیم األحداث الثقافیة والرحالت مع الطالب ، وتنظیم العمل مع

.شیوخ المجموعات التعلیمیة
 يمكن االتصال بالمعلمین في العمل التربوي بشأن القضايا التالیة

الحصول على المنح الدراسیة والمساعدة المالیة
المساعدة في حل مختلف المشاكل الناشئة وحاالت الصراع ؛

اإلقامة في مهاجع جامعة رودن ؛ 
 تنظیم األحداث الثقافیة )الحفالت الموسیقیة والمسابقات واألمسیات 

والمهرجانات والمعارض والرحالت ، وما إلى ذلك

 مكتب للعمل مع الطالب )يقوم بتنظیم وإجراء عمل تعلیمي غیر
 منهجي مع الطالب ، ويعمل على التكیف االجتماعي والثقافي

 للطالب الجدد ، ويشرف على أنشطة المنظمات والجمعیات الطالبیة
بالجامعة

83

)ابريل(

:
.

.)

.)

•

•

•
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العمليات التقليدية
قطاع للعمل مع المنظمات والطالب من الدول

امیركا الالتینیة
المبنى الرئیسي لجامعة  رودن ، غرفة 337 ، هاتف 8 495 787 38 03

داخلي 21-42 ، 
المدير - أناتولي تورسوكوف

، قطاع للعمل مع المنظمات والطالب من الدول األوروبیة
 رابطة الدول المستقلة و روسیا اإلتحادية

المبنى الرئیسي لجامعة رودن ، غرفة 339 ، هاتف  8 495 787 38 03
داخلي. 11-74 ، .

رئیس - شكون ايكاترينا نیكواليیفنا 82

03 38 787 495 8

03 38 787 495 8 337

335

 فاجوف ألكسیي ألكسییفتش

 المدير : خیبخینوف ألكسیي ألكسسیفتش
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أجلومن      الضروري االنضمام إلى هيئات الحكم الذاتي:

اتجاهات النشاط:

• دعم البرامج التعليمية

•  الحفاظ على جو متسامح في المهاجع

•  تنظيم وعقد الفعاليات الثقافية والرياضية

•  حماية مصالح الطالب الذين يعيشون في بيوت الشباب

•  في مجلس الطالب التابع لجامعة الصداقة الشعبية في روسيا؛

•  في مجلس النزل - االتصال                 للعمل مع الطالب )المعلم الرئيسي(

•  إلى لجنة الطالب - التقدم بطلب إلى نائب عميد للعمل التعليمي، أو إلى رئيس لجنة الطالب

برئيس لجنة

إلى نائب العميد (لنائب مدير المعهد ، األكاديمية) للعمل التربوي

ويقوم مجلس الحرم الجامعي بتنسيق أنشطة مجالس النزل

المشاريع:

•  الرياضة واألحداث الجماعية

•  المشاركة في المهرجانات الدولية «كوكب جنوب غرب»، «لقد كنا أصدقاء موسكو»، الخ.

•  المهرجانات المواضيعية واالجتماعات والمؤتمرات

•  أيام وأسابيع من الثقافة
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)تنفیذ منح الوكالة االتحادية لشؤون الشباب )روسمولوديه 
المشاركة في مشاريع لطالب حكومة موسكو

المدرسة الطوعیة
سنة جديدة في األسبوع 

"عرض "صوت جامعة رودن
"عرض "الرقص

"مدرسة "أنا محرر
مدرسة الموجهین

تنفيذ البرامج والمشاريع:
•  المشاركة في موكب طالب موسكو

•  المشاركة في اللجنة التحضيرية الوطنية للمهرجان العالمي التاسع عشر للشباب والطالب

•  مهرجان «دعونا نبني الصداقة معا»

•  المدرسة الثانوية

•  إجراءات إصدار الشهادات العامة

•  مدرسة أصول الطالب

•  برنامج لتطوير جمعيات الطالب في بوفور

منظمات الجاليات ورابطات االتحاد
في عام 2018 ˗ الحائز على مسابقة عموم روسیا ألفضل منظمة طالبیة ؛

"حائز على جائزة "ترتیب مجالس الطلبة في موسكو
 في عام 2019 ، احتل رئیس مجلس طالب رودن ، كیريل بوغاتیريف ،

.المركز الثالث في مسابقة عموم روسیا ألفضل قائد للحكومة الطالبیة

•

اتجاهات النشاط:

تمثیل وحماية مصالح الطالب األجانب ، والمشاركة في حل مشاكلهم ؛

رعاية وعمل القیم مع الطالب الجدد من بلدانهم ؛

عرض التقالید الثقافیة والوطنیة لبلدانهم ؛

تطوير التعاون مع المنظمات الطالبیة والعامة األخرى في جامعة رودن

•

•

•

•

•

•

•

•



الحياة في الجامعة

79

سنويا أكثر من 10 اجتماعات          الجامعة مع فئات
 مختلفة من طالب رودن 

لرئيس

• المشاركة في حل القضايا المتعلقة بالدراسة والحياة الطالبية

•  هم أعضاء في لجان المجلس األكاديمي رودن ومجموعات العمل

التفاعل مع إدارة الجامعة  رودن

اتجاهات مجلس الطالب من بوفور

ممثلون عن مجلس الطالب بوفور:

•  مسابقة
 ألفضل منظمة طالبية

•  تنفيذ البرامج واملشاريع

•  المعلومات والعمل المنهجي

•  تمثيل مصالح الطالب بوفور

 مدرسة المتطوعين للعمل
مع الطالب

•  تنظيم أوقات الفراغ و
التسلية للطالب

•  دعم اجتماعي وقانوني
 لطالب بوفور

•  المساعدة في تحسين عملية
التدريس والتربية

 الحكم الذاتي للطالب، و
•  تطوير

فقا لميثاق بوفور

 المنظمات العامة للطالب
•  تنسيق

  مسابقة أفضل مجمو           
 عة طالبية من المعاهد والكليات

RUDN وأكاديميات

 كارتامان لرؤساء مجموعات 
 من طالب المعاهد والكليات

RUDN وأكاديميات

•

•

•
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 مجلس
  الطلبة في رودن

 التجمع 
 الطلبي العلمي

اللجن الطالبية للكليات و المعاهد 
و أكاديمي

التجمع الطالبي التخصصي

الفرق اإلبداعية 

لجنة األنتركلوب

اللجنة النسائية

 تجمع الطالب 
 من روسيا اإلتحادية

االتحادات اإلقليمية للطالب األجانب  مجلس 
 الحرم الجامعي

النادي الرياضي"دروجبا"

مجلس السكن الطلبي 
الجاليات

 فريق البناء 
 الطلبي الدولي

التجمع الطلبي المعاهد 
العلمي للكليات و

أكاديمي

مخطط التفاعل بين المنظمات الطالبية ورابطات بوفور
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90 تجمع طالبي
تخصصي             

77
تعمل جميع المنظمات الطالبية بموجب لوائح هذه المنظمات وخطط العمل السنوية

لحكم الذاتي للطالب

أكثر من 350 منظمة طالبية.
يشارك أكثر من 6000 طالب في أنشطة

 المنظمات الطالبية بوفور، 42٪ منهم من الطالب األجانب.
1500 طالب في المناصب االختيارية.

 لجنة طالبية 

12

مجموعة و جمعية للمتعلمين من 
مقاطعات روسية اإلتحادية

v 112جاليات

5 تجمعات إقليمية

15 مجلس سكني مجلس إنتيركلوب

مجلس الحرم الجامعي

صحيفة الصداقة

لجنة المرأة

أكثر من
 المنظمات اإلقليمية

وجمعيات الطالب األجانب

رودن الطالب

13

.
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 «دورةاألبطال الشباب«، وبالنسبة للمرشحين ذوي الخبرة مع المهارات القيادية
 - " مدرسة العمل الجماعي " ، التي تدرب بالفعل

 قادة اللواء في المستقبل، القادة والمفوضين.
وعادة ما تجري الدر ا سة والدورة من نهاية آ ذار / مارس إلى بداية حزيران

 / يونيه. يمكن تقديم وثائق التدريب عليها من 15 مارس إلى 15 أبريل.
 في غرفة رقم 25 كلية العلوم اإلنسانية

باإلضافة إلى فصل العمل الصيفي، يعمل فريق
 العمل على مدار العام على توفير إصالحات مستمرة للمباني والهياكل. وعادة

 ما توظف المتطوعين من ذوي الخبرة. معرفة عدد الشواغر وتقديم الوثائق إلى
 فريق البناء على مدار السنة في غرفة رقم 25 من مبنى كلية العلوم اإلنسانية.

هواتف االتصال:

مدير مركز البرامج الشبابية
سيرغي فالديمير فالديميروفيتش

8 (499) 936-85-49
 (EGF) غرفة 24، كلية العلوم الطبيعية واإلنسانية

sergeev_vv@rudn.university: البريد اإللكتروني

 مدير مركز كتائب شباب البناء "المريديانو دي ال أمستادكونداكوف
 ميخاييل كيريلوف

 ،EGF 25 غرفة 
 84999404601

kondakov_mk@rudn.university: البريد اإللكتروني
                        students.brigades@rudn.ru

�VK
http://vk.com/issorudn

"
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•  صورتين 3 * 4

•  شهادة التعليم
الحالية في جامعةالروسية

   لصداقة الشعوب

•  إن سياسة التأمين
الطبي الطوعي

(بالنسبة للمواطنين األجانب)

•  بطاقة الهجرة
(للمواطنين األجانب)

•  التسجيل المؤقت (للمو
اطنين غير المقيمين)

•  تذكرة الطالب

•  التأمين الصحي (سيتم 
 إصدارها من قبل 

الجامعة، إن لم يكن)

•  تأشيرة (للمواطنين األجانب)

•  جواز السفر

في عام 1964، ذهب أول طالب الجامعة إلصالح األراضي
 القاحلة في واحدة من مناطق كازاخستان. في السنوات الالحقة، عملت فرق

 البناء في الجامعة في كاريليا، سيبيريا، على بناء الخط الرئيسي بايكال-أمور.
إيسو في سنوات مختلفة من جامعة الصداقة للشعوب.

 وشارك باتريس لومومبا  و ممثلين من 123 بلدا.

اليوم، من خالل جهود إيسس
في الصيف ، ويجري إعداد المباني السكنية

للعام الدراسي الجديد .
عدد المفرزة هو أكثر من 300 شخص، وكان متوسط األجر 30 ألف روبل.

فمن السهل جدا للوصول الى فرقة بناء الطالب الدولية. في الفصل
 الصيفي من وثائق التوظيف وردت من 20 أبريل

 - 5 يونيو. للحصول على الوثائق، يجب أن تأتي إلى
 المكتب رقم 325 من مبنى كلية العلوم اإلنسانية مع النسخ التالية من الوثائق:

ISSO -:  students.brigades@rudn.ru  -  أو أرسلها إلى بريد

فريق بناء الطالب الدولي (إيسس) جامعةالروسية  لصداقة الشعوب

 وباإلضافة إلى ذلك، في المكتب سوف يطلب منك ملء إستمارة
  مع معلومات عن نفسك.

ساعات العمل  غرفة رقم  325 من 02 أبريل - 5 يونيو:
من االثنين إلى الجمعة من الساعة 00:9 حتى الساعة 00:81.

لزيادة الفرص واجتياز المنافسة وهي فقط
بحلول عام 2017 ، كان هناك أكثر من 5 أشخاص في المكان الذي تحتاجه

 برامج كاملة من المهنية التعليم  اإلضافي
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 » يوفینتا « هو تقسیم هیكلي من رو دن . أطفال
DOL "يوفنتا" هي وحدة هیكلیة في جامعة رودن. تقع على عاتق األطفال من 

 عمر 7 إلى 17 عاًما )ضمنیًا(. يقع المخیم في منطقة بوشكین في منطقة موسكو
 )18 كم من محطة مترو میدفیكوفو(. تتمیز منطقة المخیم بوفرة من األشجار وجو
 من الراحة. في غرفة الطعام في المخیم ، يتم تنظیم 5 وجبات في الیوم. يتم توفیر

أماكن للرياضة والترفیه. مرافق مجهزة للدروس اإلبداعیة واأللعاب التعلیمیة

 يوفنتا" لیس مجرد معسكر ، بل هو جمهورية لألطفال من 8 مدن ، مع حكومته"
 الخاصة ، وتبادل العمل وأكاديمیة العلوم ، حیث يمكن تحقیق كل طفل في اإلبداع
 والرياضة وغیرها من األنشطة. يتم توفیر الدعم الشامل لألطفال من قبل أعضاء
 هیئة التدريس من ذوي الخبرة ، والذي يشمل فقط أفضل الطالب والمدرسین من

جامعة رودن

وظائف : مستشار؛ عامل مطبخ نظافة زعیم الدائرة ؛ النادل

 إذا كنت ترغب في العمل في المخیم ، فأنت بحاجة إلى االتصال برئیس مركز
 رعاية األطفال في يوفنتا ، ماريا ألیكساندروفنا جومینیوك ، في الغرفة 218

المبنى الثالث

 يجب على جمیع المرشحین الحصول على تدريب مجاني للمعلمین ، بناًء على
 نتائج التدريب واالمتحانات )النظرية والتطبیق( ، ويحصل كل منهم على شهادة
 تدريب قیاسیة في إطار برنامج "مدرسة مهارات المستشارين". يتم التدريب من

 فبراير إلى مارس ، في أيام األسبوع ، في المساء. بعد التدريب ، تقرر اإلدارة
تزويدك بمنصب شاغر لنوبة واحدة )21 يوًما( أو للموسم بأكمله

مخيم صحة األطفال "يوفينتا"
كيفية كسب المال في الصيف

.

.

.

.

.))



18.00-22.00

22.00-16.0022.00-16.0022.00-16.00

22.00-17.00

22.00-16.00 22.00-16.00

20.00-16.00

22.00-18.30

 دروس إضافیة
19.00-12.00

 دروس إضافیة
19.00-12.00

 دروس إضافیة
19.00-12.00

 درس خاص
21.00-14.00

 درس خاص
21.00-14.00

22.00-18.30
مجموعة تحضیرية

22.00-18.30
مجموعة تحضیرية

22.00-18.00
مجموعة النساء

17.00-14.00
مجموعة أساسیة

18.00-15.00
صالة الديسكو

20.00-17.30
مجموعة الصغار

20.00-17.30
مجموعة الصغار

22.00-18.00
مجموعة الصغار

22.00-19.00
الطالب

22.00-19.00
صالة الديسكو

درس خاص

درس خاصدرس خاص

درس خاص

درس خاص

درس خاص

درس خاص
19.00-17.30

مجموعة تحضیرية
22.00-19.00

مجموعة أساسیة

19.00-18.00
 مجموعة تحضیرية

22.00-20.00
مجموعة أساسیة

18.30-17.00
 مجموعة تحضیرية

22.00-18.30
مجموعة أساسیة

18.30-17.00
 مجموعة تحضیرية

22.00-18.30
مجموعة أساسیة

ستوديورئيسغرفةإثنينثالثاء
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308
309

309

302

312

303

301

214

211

22.00-16.0022.00-16.00

22.00-18.30

22.00-16.00

20.00-16.00

فرقة الرقص الشعبي
"إيقاعات الصداقة"

 ريزانافا فالنتینا
 نیكااليفنا

 دروس إضافیة
19.00-12.00

22.00-18.30
مجموعة تحضیرية

22.00-18.00
مجموعة النساء

22.00-19.00
صالة الديسكو

22.00-17.00
مجموعة أساسیة

درس خاص

درس خاص

22.00-17.00
غرفة 311

17.30-19.00
مجموعة تحضیرية

22.00-19.00
مجموعة أساسیة

19.30-18.00
 مجموعة تحضیرية

22.00-20.00
مجموعة أساسیة

305

 صالة الديسكو
311

 صالة الديسكو

 ريزانافا فالنتینا
نیكااليفنا

 سمیرنوفا إيرينا
كیريلوفنا

شورينا ألینا فالیرفنا

 كاريلینا إكاتیرينا
ألبرتوفنا

 شاتسكايا إلینا
ألیكسندروفنا

 أوغانیان مارينا
أغاسیروفنا

 أزيموفا عادل

 تسوبانوف أالن
خاريتونوفتش

 كالبوكوفا إيرينا
 فالديمرفنا

 تشرنوف ألكسندر
 فالديموروفتش

 مسرح الشباب لالنتير
كلوب

 نادي األلعاب الفكرية
"ماذا؟ أين؟ متي؟

 استوديو الرقص
القوقازي

 االستوديو الصوتي
"األكاديمي "كانتو

مسرح
 الرقصة الشرقي

""امارين
االستوديو
العصري

"للرقص "أديل

االستوديو الشعبي
"كرابيفا"

 المدرسة الصوتية
أنتركلوب

 استوديو اإليقاع الدولي
"قوس" قزح

 استوديو الحركة
 الموسيقية
"إيزادورا

أربعاءخميسجمعةسبتأحد

72

 جدول الفصول اإلبداعية في إستوديوهات أنتركلوب رودن
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اتصاالت:

العنوان: 117198، موسكوشارع. ميكلوخو-ماكاليا، منزل 21 أ.
هاتف: 01-04-433 (495) 7+ ،داخلي 18-94

culturalcentre@rudn.ru  :بريد الكتروني
ساعات العمل:  من الساعة 10:00 صباحا وحتى الساعة 11:00 مساء. 

71

https://vk.com/interclubrudn

https://www.facebook.com/interclubPFUR

https://www.instagram.com/interclub_rudn

إنتيركلوب في الشبكات االجتماعية:

معلومات إدارية :

الكسندر الكسندروفيتش أوتكين ˗ Interclub ICC مدير

نائب المدير̠  ماري نتانتي دجیبوواكويوا

المخرج̠  ألیكسي بوريسوفیتش جولیف

رئیس

القطاع الثقافي̠  ناتالیا بتروفنا مانكو
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اإلبداع

 هو عبارة عن منصة (Interclub RUDN) المركز الثقافي الدولي
ثقافية مفتوحة لتحقيق اإلبداع الذاتي والترفيه والتواصل للطالب
 لتنظيم وإجراء أوقات الفراغ اإلبداعية والفكرية ، تعمل الرقصات

Interclub واالستوديوهات الصوتية والمسرحية في موقع

.

.

استوديوهات إبداعية في جامعة إنترناشيونال رودن:

"فرقة الرقص الدولية "إيقاعات الصداقة

فرقة المجموعة التحضيرية -

مجموعة فرقة األطفال -

"Isadora" استوديو الحركة الموسيقية

"استوديو صوتي دولي "رينبو

"KRAPIVA" استوديو صوتي شعبي

مدرسة صوتية

"االستوديو الصوتي األكاديمي "كانتو

استوديو للرقص القوقازي

"استوديو للرقص الحديث "أديل

"مسرح الرقص الشرقي "آمارين

Interclub مسرح الشباب

نادي ألعاب العقل ماذا؟ أين؟ متى؟

•

•
•
•
•
•

•
•

•

•
•



الحياة في الجامعة في كل عام تستضيف الجامعة سبارتاكياد
 (المسابقات الجماعية) في كرة القدم المصغرة والسباحة وتنس الطاولة،

 أرموريستلينغ، الريشة والتزلج وكرة السلة والكرة الطائرة والمسار والميدان.

فخرنا! يمكن أن يكون لك!

أنت أيضا يمكنك أن تشارك!

�XXXII موسكو لأللعاب الرياضية للطالب
فريق الكرة الطائرة النسائي بجامعة رودن - المركز األول

�XXXII موسكو لأللعاب الرياضية للطالبفريق الرجبي الوطني بجامعة 
رودن- المركز الثاني

 
�XXXII موسكو لأللعاب الرياضية للطالب

فريق المصارعة الیوناني 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 RUDN فريق

مسابقات دولية
الجامعات العالمية

" البطوالت - بوال 2019
منتخب السیدات

جامعة رودن للكرة الطائرة - المركز األول
من السهل تحقیق المرتفعات الرياضیة

إذا بذلت جهدًا واتبعت
.من أجل حلم

�

�
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يتم توزيع الطالب لألقسام الرياضية مع مراعاة مصالحهم
ورغباتهم . بالنسبة للطالب ذوي اإلحتياجات الخاصة ، يتم

تنظيم أقسام مع األخذ بعين االعتبار انحراف الصحة ومستوى االستعداد البدني

وتعقد الفصول في األقسام وفقا
 للجدول الزمني الذي وافق عليه مدير الكلية . الجدول الزمني يشمل: المدربين

 من قبل الرياضة واأليام واألوقات واألماكن التي تعقد فيها األقسام الرياضية

 لتطوير وحدة اختيارية (اختياري) «الثقافة البدنية والرياضة» في كامل
وتساوي الفصول في األقسام الرياضية من الكلية

يمكنك التسجيل في القسم من 8.00 حتي 20.00 كل يوم في شباك التذاكر كلية الرياضة .
* يجب أن تكون بطاقة الطالب في حوزتك 

 تحتوي )10 دروب للركض , 4 مكنات للتمرين CARDIOZONE منطقة ال
) و 10 دراجات للتمرين

 المالعب الرياضیة والساحات في مجمع الرياضة والترفیه دورات تدريبیة في
 على مجال التربیة البدنیة وتدريب فرق الجامعة والفرق  )FOK( يعقد في

الوطنیة

•

•

؛

68
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:قاعدة المواد

 ملعب يتسع لـ 3000 مقعد )ملعب كرة قدم به عشب طبیعي ، وملعبان للكرة
 الطائرة ، وملعب كرة سلة ، وحفران للقفزات الطويلة ؛ و 4 مسارات سباق

للركض االصطناعي طولها 400 متر ، ومخیم جمباز مفتوح.( ؛

ملعب لكرة القدم والبیسبول يضم 300 مقعد ؛

 FC ملعبان داخلیان لكرة القدم مع العشب الصناعي من أحدث جیل في
Megasfera

قاعتان رياضیتان للعبة )كل منطقة – 680 متر مربع( ؛

ألعاب القوى أللعاب القوى الداخلیة والمسارات 200 م ؛

 6 مالعب تنس خارجیة و 3 مالعب تنس داخلیة و 6 مالعب تنس داخلیة في
SC Megasfera

4 قاعات للجمباز الرياضي )امرأتان ، رجالن( ؛

غرفتان للیاقة البدنیة ؛

قاعة فنون القتال

قاعدة تزلج لـ 350 زوًجا من الزالجات

دروزبا" ؛ IC ملعبان لكرة السلة وملعب كرة طائرة واحد في أراضي

صندوق هوكي كرة القدم ؛

ملعب تنس الريشة

نادي الشطرنج

فتح مدينة الجمباز ؛

؛

؛

؛

؛

؛

:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



الحياة في الجامعة

غير محدود

3 أشهر

3 أشهر

3 أشهر

ساعة

ساعة

ساعة

أمراض القلب والمالكمة
 والكيك بوكسينغ والمالكمة

 التايالندية والمصارعة
 والكاراتيه، وأمراض

 القلب، رياضي / الجمباز

أمراض القلب والمالكمة
 والكيك بوكسينغ والمالكمة

 التايالندية والمصارعة
 والكاراتيه، وأمراض

 القلب، رياضي / الجمباز

مصارعة الذراع، وتنس
 الريشة، NAST / تنس،

 كرة السلة، الشكل / التزلج،

مصارعة الذراع، وتنس
 الريشة، NAST / تنس،

 كرة السلة، الشكل / التزلج،

4500
روبل

4500
روبل

حسب
 العدد الحالي

25

25

66

اإلشتراك الطالبي الثاني لمدة شهرين

عدد الدروسالدفعالسعرنوع الرياضةاإلشتراك مدة الدرسالصالحية

كرة القدم، الكرة الطائرة، 
بويرليفتنغ

كرة القدم، الكرة الطائرة، 
بويرليفتنغ

شهرين

شهرين

شهرين

شهرين

ساعة

ساعة

ساعة

ساعة

 كيغونغ، رقص الرياضي
 والتشجيع، والتنس،

الرياضية،

اإلشتراك
 الطالبي – الثاني

3500
روبل

3000
روبل

3000
روبل

3000
روبل

حسب
 العدد الحالي

16

16

16

 العنوان: 117198 ، موسكو ، الحادي والعشرين. میكلوخو-مكلیا ، منزل 4 ،
هاتف: 82-71-434

ساعات العمل: 07.00حتى23.00

) المدير - لیبیديفا تاتیانا رومانفنا



4 أشهر

4 أشهر

4 أشهر

3 أشهر

ساعة

ساعة

ساعة

ساعة

ساعة

ساعة

االشتراكات للطالب من الجامعة الروسية للصداقة من
 الشعوب في األقسام الرياضية.

عدد الدروسالدفعالسعرنوع الرياضةاإلشتراك مدة الدرسالصالحية

القلب، رياضي
 / النشيد، الذراع المصارعة
 وكرة الريشة وتنس الطاولة
 والتنس، وكرة السلة، الكرة

 الطائرة، المالكمة، التزلج
 على الجليد، قتال، والتمارين
 الرياضية، كيغونغ، والسهام،
 األثقال والرقص والرياضة،

 وكرة القدم ورفع

أمراض القلب والمالكمة
 والكيك بوكسينغ والمالكمة

 التايالندية والمصارعة
 الجمباز والكاراتيه، وأمراض

 القلب، رياضي /

مصارعة
 الذراع، وتنس الريشة،

 NAST / تنس، كرة السلة،
 الشكل / التزلج، السهام

كرة القدم، الكرة الطائرة، 
بويرليفتنغ

طالب 4 التمارين الرياضية،
 والتشجيع، والتنس،

 كيغونغ، رقص الرياضي

 كيغونغ، رقص الرياضي
 والتشجيع، والتنس،

الرياضية،

«سوبر سبورت»

اإلشتراك الطالبي 4 لمدة 4 أشهر

سوبر سبورت
(اثنين من

 المدرسين - قسمين
 لالختيار من بينها)

اإلشتراك 
 الطالبي 4 

 الطالبي 3
اإلشتراك

8000 
روبل

5000 
روبل

5000 
روبل

5000 
روبل

6000
روبل

4500
روبل

فصل دراسي

حسب
 العدد الحالي

حسب
 العدد الحالي

غير محدود

غير محدود

30

25

30

30

اإلشتراك الطالبي 3 لمدة 3 أشهر



الحياة في الجامعة
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الرياضة

مجمع الرياضة والترفيه يقدم أكثر من 
20 أقسام الرياضية:

مصارعة األيدي

 • الجمباز الرياضي

 • تنس الريشة

 • كرة سلة

 • المالكمة

 • الكرة الطائرة

 • المصارعة الحرة

لمصارعة اليونانية الرومانية  

• رمي السهام

لجودو  

• اليوجا

• اللياقة البدنية

• العاب الحركة و الرشاقة

• 

• 

• كرة القدم المصغرة

• تنس طاولة

• رفع االثقال

• كرة القدم االمريكية

• سامبو

• التوجيه

• رياضة الرقص

• المشي الشمالي

• التمدد

• ستريت بول

• تنس

• تمارين رياضية للياقة البدنية

• كرة القدم

• (الهوكي (كرة أرضية

• كيغونغ

• شطرنج

• تشكيل

• شويجياو



الحياة في الجامعة
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 الطالب األجانب المسجلين في ، RUDN يوقعون عقد الخدمات الطبية الحياة في الجامعة

سي2020/2021 ا ر لد ما لعا فيا لطبية ا ية عا لر ا تكلفة
17500 روبل

 CDCRUDN             الرعايةالطبيةفي      
ريب لتد ا ة

يتم إبرام عقد

.

تحذير!

في حالة عدم االمتثال ألمر رئيس الجامعة بإجراء فحص طبي، يمكن للطالب 
الحصول على عقوبة تأديبية حتى الفصل من الجامعة .

1
2
3
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new-clinic.rudn.ru



الحياة في الجامعة
تحديد األمراض الخفیة )التي قد ال يعرفها المريض( ؛

الوقاية من تفاقم األمراض المزمنة -
 تحديد األمراض التي يمكن أن تشكل خطراً على اآلخرين )عند العیش معاً 

والبقاء في فريق( ، إلخ
 يتعین على كل طالب في جامعة رودن اجتیاز الفحص الطبي الوقائي )الفحص

:)الطبي الوقائي
.ويوافق رئيس الجامعة على أمر الفحص الطبي وحجمه وشروطه وغير ذلك من الشروط

ما هو الفحص الطبي  الدوري و لماذا ينبغي المرور به؟

التسجیل الشخصي في مركز
وفقًا لقائمة األسعار المعتمدة - OMS في حالة عدم وجود مرفق بسیاسة 

CDC

1

2

3

61

 الشغور بالضیق



الحياة في الجامعة

8 (495) 434-24-48

من االثنين إلى الجمعة: 
من الساعة 08:00 صباحا وحتى 

 الساعة 10:00 مساء

السبت: 09:00 -18:00

مكتب الرعاية
 الطبية الطارئة

دوام وجدول
 العمل

60

الرعايا الصحية



الحياة في الجامعة

new-clinic.rudn.ru

8 (495) 434-24-91

كاتيا إنيسا ستيبانوفنا

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

مركز التشخيص السريري

الموقع الرسمي:

التسجيل

المدير:

العنوان:

59



الحياة في الجامعة

ممنوع تماما:

نقل المفاتيح الخاصة بك لآلخرين

توفير مسكن (مكان فيه) لألشخاص 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 23.00 إدراج الضوء العلوي، والموسيقى، والتلفزيون
 دون موافقة جيرانهم.

الدخان في المباني في أراضي النزل

•

•

•

•

•

•

•

•

تحذير!

في حال انتهاك قواعد اإلقامة أو القوانين الداخلية للجامعة ، وشروط 
الستئجار العقد مسكن فيالسكن الجامعي ، وقواعد السالمة من 

الحرائق , ممكن فصل الطلب من السكن الجامعي.

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

•

•

•

 الشرط اإللزامي للسكن في النزل الجامعي هو الخضوع للفحص الطبي الدوري

قواعد اإلقامة واللوائح الداخلية 
(المقتطفات)           

5

أمر من رئيس الجامعة رقم 419 من 5 مايو 2016 «في الطبعة الجديدة من قواعد 
اإلقامة واللوائح الداخلية في مهجع من رودن»

. 58



الحياة في الجامعة

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

  (الغرفة 101 ساعات العمل: 9 صباحا - 6 مساء) سكن

سكن رقم 3 - شارع. ميكلوخو-ماكاليا، 9، هاتف. . 434-00-10األماريان الريسا
 نيكواليفنا (الغرفة 154: 9.00 - 18.00)

سكن رقم  5- شارع. ميكلوخو-ماكاليا، 31 ،، هاتف. 433-04-11.: تسفيتكوف 
الكسندر سيرجيفيتش (غرفة 151 ساعات العمل: 9.00 - 18.00)

سكن رقم 6 - شارع. ميكلوخو-ماكاليا، 51 ،، هاتف. 434-14-88.: باكوف رسالن
 يوريفيتش (الغرفة 154: 00.9 - 00.81)

سكن رقم 7 - شارع. ميكلوخو-ماكاليا، 17 ،، هاتف. 433-05-11.: ليتونوفسكايا 
إيرينا سيرجيفنا (غرفة 150 ساعات العمل: 9.00 - 18.00)

سكن رقم 8 - شارع. ميكلوخو-ماكاليا، 91، هاتف. 433-06-10: ديمتريف فاديم 
فالديميروفيتش (الغرفة 202 ساعات العمل: 9 صباحا - 6 مساء)

سكن رقم 9 - شارع. ميكلوخو-ماكاليا، 1/21، هاتف. 434-53-22. جواب:
 كوليشوف إيغور ايفانوفيتش (غرفة 403 ساعات العمل: 9.00 - 18.00)

سكن رقم 10 - شارع. ميكلوخو-ماكاليا، 2/21، هاتف. 434-53-23. كويكا 
سفيتالنا أندريفنا (غرفة 305 ساعات العمل: 9.00 - 18.00)

سكن رقم 11 - شارع. ميكلوخو-ماكاليا، 3/21، هاتف. 434-53-12: ديبلينكو
 ليودميال فيتاليفنا (غرفة 503 وقت العمل: 9.00 - 18.00)

سكن رقم 12 - شارع. ميكلوخو-ماكاليا، 1/7، هاتف. . 434-51-66.: كانوفسكي 
ميخائيل فيكتوروفيتش (غرفة 2 ساعات العمل: (9.00 - 18.00)

سكن رقم 13 - شارع. ميكلوخو-ماكاليا،d 1/17، هاتف 787- 38-03 إضافة
 1042: زورافليفا تاتيانا بيتروفنا (الغرفة 4 ساعات العمل: 9.00 - 18.00)

سكن رقم 14 - شارع. ميكلوخو-ماكاليا، d 1/15، الهاتف 787- 38-03  إضافة 
.2564: ديمتريينكو فيرا رافيليفنا (مكتب 3  . ساعات العمل: 18.00-9.00)

ميرفيزفا ماريا أليكسيفنا

57



505

1a

1

5

(495) 434-53-12
داخلي 2137

(495)434-51-66

داخلي 2180

داخلي 1042
داخلي 1581

21.00- 17.00

21.00- 18.00

21.00- 17.00

21.00- 17.00

 أوليغوفيتش شفيتسوف أليكساندر 

فالديميروفنا سيمبارا مارينا

سيمينتسوف إيغر إيفغينيفتش

أليكساندروفيتش فيرنيغورا يوري

12

13

14

11

كيفية الحصول على ال بياضات

يتم إصدار بياضات األسرة 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 

2

ميرفايزيفا ماريا ألكسييفنا , هاتف 50-00-434 
 شارع ميكلوخا ماكاليا 3  سكن رقم 1

(الغرفة 151، وقت العمل: 9.00 - 18.00)

وقت االستقبال رقم الهاتف رقم الغرفة  إسم المسوؤل  رقم السكن

أين يتم غسيل المالبس وكي المالبس

كيفية استدعاء نجار / كهربائي / سباك

 غرف الكي في الطابق األول من  كل مبنى, 
و يتوفر غسيل مركزي الغساالت مبنى رقم

 2            – ماكاليا شارع ، 5 ( حسم 50% للطالب )

من الضروري تقديم طلب إلى مكتب القائد، لترك طلب في 
المجلة ذات الصلة ، واصفا المشكلة . في

غضون يوم يأتي عامل الصيانة

3

4

56

 ميكلوخا



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

1

2

3

4

6

7

5

وقت االستقبال رقم الهاتف رقم الغرفة  إسم المسوؤل  رقم السكن

102

205

152

152

159

152

203

(495) 434 50 00
داخلي 1399

(495) 434-50-22
داخلي 1396

داخلي 2083

داخلي 2083

(495) 434-14-88
داخلي 1392

(495) 433-05-11
داخلي 1376

(495) 433-04-11
داخلي 1397

21.00- 16.00

21.00- 16.00

21.00- 16.00

21.00- 16.00

21.00- 16.00

21.00- 16.00

21.00- 16.00

8

9

10

 جورتوف أستيمير يوريفتش 

 أولينيكوف دانيل إيليتش

خيبخينوف أليكسيي أليكيسيفتش

سيمبارا مارينا فالديميروفن

 سفيتكوف ألكسندر سيرغييف
 سفيتكوف إلينا نيكاليفنا

كيريلوف سيرغي فيكتوروفيتش

 الكسيفيتش دافيدينكو فالديمير

 فالديميروفيتش ديمتريف فاديم

 فيكتوروفيتش كيريلوف سيرغي 

 سبيريدوناف سيرغي
فالديميروفتش

108

404a

203a

(495) 433-06-10
داخلي 1396

(495) 434-52-33
داخلي 1826

(495) 434-53-23
داخلي 1394

21.00- 16.00

21.00- 16.00

21.00- 16.00
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الحياة في الجامعة

كیف يتم دفع اإلقامة؟

54

 مجلس اإلدارة الستخدام أماكن المعیشة في المساكن من قبل 
يتم إنشاء

الجامعة ويعلن بقرار من رئیس الجامعة.

سعر المكان في النزل يشمل:

تكالیف اإليجار والمرافق - في مبان من خمسة طوابق

 اإليجار، والمرافق والخدمات اإلضافیة* - في المباني الشاهقة.
 تكلفة

* وفقا ألمر رئیس الجامعة رقم 272 / ص المؤرخ 92 أبريل 51، يتضمن مجمع الخدمات 
اإلضافیة ما يلي:

حجم إضافي من األثاث؛
تلفزيون، ثالجة.

زيادة مستوى الراحة.
إمكانیة ربط أجهزة منزلیة إضافیة باالتفاق مع الجامعة.

كيفية دفع ثمن اإلقامة: 2



53

 تقديم طلب إلى مديرية الحرم الجامعي مع مجموعة من المستندات 
)شارع میكلوخا ماكاليا  ، المبنى 1 ، الغرفة 2( ؛

اتصل بأخصائي في اإلقامة وتسجیل النزل الختیار غرفة المعیشة ؛ 

إبرام اتفاقیة إقامة واستالم فاتورة للدفع ؛ 

 الدفع مقابل اإلقامة )من الضروري دفع ثمن اإلقامة في النزل في الوقت 
المحدد ، يتم السداد قبل كل يوم 10 من شهر التسوية( ؛

 اتصل برئیس النزل )القائد المناوب( لتسجیل الوصول والتعرف على 
قواعد اإلقامة واللوائح الداخلیة في نزل جامعة رودن ؛

  في غضون 3 أيام بعد إبرام العقد ، اتصل بإدارة الجوازات 
(pvs.rudn.ru) لتقديم المستندات لغرض التسجیل مع الهجرة / التسجیل 

في موسكو

) يومیا(: 

 من اإلثنین إلى الجمعة

عة
ام

لج
ي ا

 ف
اة

حي
ال مديرية الحرم الجامعي

االرئیس: إرمواليف جینادي ألیكسیفیتش
العنوان: شارع میكلوخا ماكاليا 15، المبنى 1 ، مكتب. 4

هاتف: 8 (495(787 38 03تحويل 14-07
قسم اإلقامة

الرئیس: دانیل إيلیتش أولینیكوف
العنوان: شارع میكاوخا ماكاليا 15 ، المبنى 1 ، مكتب. 2

هاتف: 8(495(787 38 03تحويل 15-99
)وقت االستقبال: من 14.30 إلى 18.00 )من االثنین إلى الخمیس

)في أغسطس - سبتمبر من الساعة 13:00 إلى الساعة 18:00 )يومیًا



)دائرة ....مكتب 5(

 يتم التعامل مع اإلقامة في النزل من قبل موظفي قسم الخدمات
 الشاملة للمقیمین في مديرية حرم جامعة رودن. لتلقي إحالة

 مع مجموعة من OKOP إلى النزل ، يجب علیك االتصال بـ
المستندات

حزمة مستندات لالستقرار في نزل�

لمواطني االتحاد الروسي

جواز السفر

3x4 صورة 3

)فترة الصالحیة - ال تزيد عن 3 أيام( Covid-19 شهادة غیاب

حول إمكانیة العیش في نزل RUDN CDC تقرير طبي من

للمواطنين األجانب

جواز السفر 

4x4 صورة 3

 بطاقة طالب أو بطاقة هوية مؤقتة من القسم الدولي مع رقم بطاقة
الطالب

)فترة الصالحیة - ال تزيد عن 3 أيام( Covid-19 شهادة غیاب

حول إمكانیة العیش في نزل RUDN CDC تقرير طبي من

ي الجامعة اة ف الحي

الجامعي ؟ النزل  في  تعيش  كيف 

1

1

2

2

3

3

4

4

1
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вопрос юристу ответ основание
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-  أداء واجبات أخرى منصوص عليها في 
 تشريعات االتحاد الروسي، وعقد التعليم 

(إن وجد)، فضال عن اللوائح المحلية للجامعة.

ةعماجلا قاثيمل كاهتنا وأ لاثتمالا مدع ةالح يف 
 م، حق اإلقامة يلخادلا ماظنلاو

 قح , ةعماجلا نم بالطلل ،ةعماجلا سيئر رماوأ 
فرش بالط ةنودم PFUR ةماقإلا

طاشنلا بسح رماوأ ةعماج سيئرلل ةديؤملاو 
ىلع لمعي ةيرايعملا ةيلحملا ةعماجلا نم اهريغو

ةيبيدأتلا تاءارجإلا قيبطت نكميو بالطلا -
مصخ ،خيبوت ،ةظحالم.

و إزالة العقوبات
التأديبية عن الطالبا«. 

 وإلغاء و إزالة العقوبات 
التقدم إلى الطالب

اإلجراءات التأديبية 
 قرار من رئيس 

الجامعة من 2017.0.10،
.6 № 
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вопрос юристу ответ основание

هل للطالب الحق في 
التحول من التعليم 
 المدفوع إلى التعليم

المجاني؟

p.14 الجزء 1 من 
المادة 43 من القانون

االتحادي 273 №
 29.12.2012 -ف «حول

التعليم في االتحاد
الروسي» ؛

رار من وزارة التربية 
  والتعليم والعلوم في روسيا

بتاريخ 06.06.2013 رقم
443 (بصيغته المعدلة في 
2017/04/07) «بشأن

 الموافقة على إجراءات
وحاالت نقل األشخاص 
الذين سون وفقا لبرامج
 التعليم الثانوي المهني

والتعليم العالي، مع 
التعليم المدفوع مجانا»

اللوائح المتعلقة بعمل 
 لجنة الدعم االجتماعي 
للطالب والموظفين في 
بوفور، بأمر من رئيس

25\10\2017 № 852 
 الجامعة من

أساسإجابة سؤال للمحامي

ماذا يمكنني 
 الحصول على عقوبة

تأديبية؟
يطلب من جميع الطالب:

-  بحسن نية لتطوير برنامج تعليمي، لتنفيذ خطة
 تدريب فردية، بما في ذلك حضور دورات

  تدريبية،لتنفيذ إعداد مستقل عن الطبقات، وتحديد
 المهام كاملة نظرا ألعضاء هيئة التدريس في

البرنامج التعليمي؛
-  االمتثال لمتطلبات القوانين الجامعة، والنظام 

الداخلي للطالب الحق في البقاء في النزل وغيرها
 من النصوص القانونية المحلية للجامعة على 

 تنظيم وتنفيذ األنشطة التعليمية؛
-  احترام شرف وكرامة الطالب والموظفين 

اآلخرين في الجامعة، ال تخلق عقبات أمام 
الطالب اآلخرين.

الفن. 43 من القانون 
االتحادي رقم 372-ف

 المؤرخ 29 ديسمبر 2012 
«بشأن التعليم في االتحاد

 الروسي»؛

قرار وزارة التربية والتعليم
والعلوم في االتحاد الروسي 

المؤرخ 15 مارس 2013، 
رقم 185 (بصيغته المعدلة 

في 21 أبريل 2016) 
«بشأن الموافقة على إجر

اءات تطبيق العقوبات
 التأديبية على الطالب
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الطالب الذي يدرس في الجامعة على أساس عقد 
ل تقديم خدمات تعليمية مدفوعة األجر ليس له

 ديون أكاديمية وعقوبات تأديبية ومتأخرات من 
الرسوم الدراسية إذا كانت هناك مواضع شاغرة

شاغرة وأحد الشروط التالية :
أ  أخذ االمتحانات للفصلين األخيرين من التدريب قبل
تقديم الطلب، للدرجات «ممتازة» أو «ممتازة» و

«جيدة» أو «جيدة» ؛

ب اإلشارة إلى الفئات التالية 
 من األيتام واألطفال

الذين تركوا دون رعاية الوالدين؛*

 باستثناء المواطنين األجانب ، إذا لم ينص على ذلك *
في االتفاقية الدولية لالتحاد الروسي

- األيتام واألطفال الذين تركوا دون رعاية 
 الوالدين، وكذلك لألشخاص من األيتام واألطفال

الذين تركوا دون رعاية الوالدين؛
- المواطنون الذين يقل عمرهم عن عشرين سنة
ليس لديهم سوى والد واحد - باطل المجموعة 

األولى، إذا كان متوسط دخل الفرد لألسرة  
أقل من الحد األدنى للكفاف المحدد في 

الموضوع المقابل لالتحاد الروسي؛
- المرأة التي أنجبت طفال خالل فترة التدريب.

ج  فقدان أحد الوالدين أو كليهما (الممثلين القانونيين)
 أو الوالد الوحيد (الممثل القانوني) أثناء التدريب.



ما هي
الحاالت التي يمكن فيها

 منح إجازة أكاديمية؟

أساسإجابة

تمنح اإلجازة األكاديمية بناء على طلب الطالب 
 ل ( مدير المعهد /اكاديمي) شرط ان ال تكون اكثر

من سنتين

ألسباب طبية (انخفاض القدرة على العمل  
بسبب انتهاكات وظائف الجسم الناجمة عن 

أمراض طويلة أو متكررة والحاجة إلى 
العالج على المدى الطويل).

 من الضروري اختتام مركز التشخيص
 السريري لل رودن.

فيما يتعلق بالتجنيد اإللزامي للجيش على 
 جدول أعمال المفوضية العسكرية، 

 أساس
 يتضمن وقت ومكان اإلرسال إلى مكان

 الذي
الخدمة العسكرية.

استثنائات
 - الكوارث الطبيعية؛

- الظروف األسرية المعقدة للغاية
(الحاجة إلى رعاية أحد أفراد األسرة 

المرضى، وما إلى ذلك).

 في حالة والدة الطفل ، يمكن للطالب طلب إجازة
للحمل والوالدة والعناية بالطفل

1 

2  

3

الفقرة12 من المادة. 34 من
القانون االتحادي رقم 273

-ف المؤرخ 29 ديسمب
2012 «بشأن التعليم في

 االتحاد الروسي»؛
البند 4، البند 4-5. المادة 

13، المادة 13-4 من 
القانون االتحادي رقم 

115-ف المؤرخ 25 تموز
 / يوليه 2002 بشأن 

«الوضع القانوني للمو 
اطنين األجانب في االتحاد 

الروسي».

 الالئحة التنفيذية "بشأن
 إجراءات منح اإلجازات

 األكاديمية وأوراق األمومة
 ورعاية الطفل لطالب الجامعة
 " في 18 ديسمبر 2017 رقم

960.
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استثناءات:
- العمل في وقت الفراغ من الدراسة في رودن.

- العمل )تقديم الخدمات( في منطقة بوفور خالل 
عطلة االعياد. وينبغي أن يتم الجمع بين  

التعليم والعمل دون اإلضرار بتطوير البرنامج
التعليمي، وتنفيذ المناهج الفردية. هكذا قانون
التعليم يضع األولوية للعملية التعليمية للعمل، 

وال يمكن اعتبار بالتالي تخطي دورات تدريبية 
بسبب العمل باعتباره سببا وجيها لعدم وجود.

13، المادة 13-4 من 
القانون االتحادي رقم 

115-ف المؤرخ 25 تموز
 / يوليه 2002 بشأن 

«الوضع القانوني للمو 
اطنين األجانب في االتحاد 

الروسي».

.



 المتوسط للطالب ، والموافق
 عليها بموجب قرار رئيس

 الجامعة رقم 112 الصادر في
02.03.2020

هل يحق للطالب
 أن يستعيد في الجامعة؟

ويحق للطالب أن يعاد إلى الجامعة لمدة 5 سنوات 
بعد طرده من إرادته أو لسبب وجيه آخر، مع 

اإلبقاء على أساس التعليم (مجانا أو مدفوع األجر)، 
 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 االنتعاش في 

غضون 5 سنوات بعد االستقطاعات على 
 و ،و مدير معهد / أكاديمية 

التأديبية - باالتفاق مع رئيس لجنة التأديب ، 
في حضور المقاعد الشاغرة.

الفن. 62 من القانون 
االتحادي رقم 273-ف 

 المؤرخ 29 ديسمبر 2012
«بشأن التعليم في االتحاد

 الروسي »؛

وتنص اللوائح المتعلقة 
بإجراءات طرد وترميم 

الطالب في منطقة بوفور، 
بأمر من رئيس الجامعة 
في 23 مارس 2015 

№ 160 (مع تعديل
 وإضافة).

 في حالة إخفاق المتدرب في الوفاء بمسؤولياته 
 في اإلتقان الضميري للبرنامج التعليمي

وعدم الوفاء بالمنهاج الدراسي (المديونية 
 األكاديمية وعدم الحضور والغياب عن  

اإلجازة األكاديمية).

في حالة انتهاك أمر القبول في الجامعة،  
مما أدى إلى التسجيل غير المشروع للطالب.

لعدم الوفاء بشروط الدفع مقابل التدريب بمو
جب عقد لتقديم خدمات تعليمية مدفوعة األجر؛

في حالة بدء نفاذ إدانة المحكمة، التي يحكم 
عليها الطالب بالحرمان من الحرية أو لعقوبة أخرى

باستثناء إمكانية مواصلة التعليم؛

في حالة تصفية الجامعة

في حاالت أخرى، ال اعتمادا على إرادة 
الطالب والجامعة.

4

5

6

7

8 
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الفقرة 27 من المادة. 34 من
القانون االتحادي رقم 273

-ف المؤرخ 29 ديسمب
2012 «بشأن التعليم في

 االتحاد الروسي»؛
البند 4، البند 4-5. المادة 

هل يمكن
للطالب أن يعمل

 خالل فترة التدريب؟

يمكن للطالب الجمع بين الدراسة والعمل والتمتع 
بالفوائد التي وضعتها التشريعات العمل والتعليم

الروسي.

يمكن للطالب األجانب العمل إذا كان لديهم تصريح
عمل أو براءة اختراع.



ب
شعو

صداقة ال
سية ل

ساة في الجامعة الرو
الدرا

االثنين واألربعاء والجمعة - استقبال الزوار: 
من الساعة 10.00. حتى الساعة 4 مساء

استراحة الغداء:  من 1.00 حتى 14.00

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

 اإلثنين  – الجمعة.a.m. - 6.00 p.m 10.00ساعات العمل:

قطاع الدعم القانوني لألنشطة التعليمية والعمل رئيس القطاع: 
براخومينكا تاتيانا أندرييفنا

 بليتشاكوف دينيس فيتتشيسالفوفيتش
المستشار القانوني: 

لماذا يمكن طرد
 الطالب من الجامعة؟

بمبادرة من الطالب أو أولياء األمور 
(الممثلين القانونيين) لطالب قاصر 

(بناء على طلبه)؛

في حالة نقل التعليم المستمر في منظمة 
تعليمية أخرى؛

إذا تم تطبيق الخصومات على الطالب، كمقياس 
للعقوبة التأديبية النتهاك ميثاق بوفور، قواعد 

اللوائح الداخلية للطالب، قواعد اإلقامة واللوائح 
 الداخلية في صاالت النوم المشتركة، وما إلى ذلك؛

1 

2

3

البند 7 من الفن. 54 ، ق. 61
القانون االتحادي

 بتاريخ 29 ديسمبر 2012 رقم
273-

القانون االتحادي "في التعليم
في االتحاد الروسي

 الالئحة التنفيذية بشأن الرقابة
 الحالية على النتائج والتقييم

أساسإجابة
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ساة في الجامعة الرو
الدرا

قطاع الدعم المعياري والقانوني لألنشطة الجامعيةرئيس القطاع
  ماتفيفا جوليا جيناديفنا

المستشار العام

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

عنوان: شارع. ميكلوخو-ماكاليا، منزل  6
general.counsel@rudn.ru :البريد اإللكتروني

ماعلا راشتسملا: 
ماتفييفا يوليا غيناديفنا

311313

أغرفة
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الدرا

المساعدات المالية
وفي إطار صندوق المنح الدراسية، تخصص أموال لتقديم المساعدة المادية 

للطالب المحتاجين (الطالب بدوام كامل، على أساس ميزانية).

يقرر تقديم مساعدة مالية لمرة واحدة  من رئيس الجامعة المضيفة
(الموالية للعميد)، وضمن األموال المخصصة - عميد (مدير) من الكليات 

 المعنية والمعاهد واألكاديميات على أساس تطبيق الشخصيةالطالب. عند تقديم 
المساعدة المادية للطالب، يؤخذ رأي المجموعة الطالبية والمنظمة

 النقابية بعين االعتبار.

يتم تحديد حجم منحة رئيس االتحاد الروسي والمنح الدراسية من حكومة االتحاد 
الروسي من قبل أنظمة الدولة.

ويحدد مؤسسو المنح الدراسية االسمية مبلغ المنح الدراسية االسمية.
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سية ل

ساة في الجامعة الرو
الدرا

منح دراسية بإسم  فاسنيسنسكفا الصعود (كلية الفقه)

منح دراسية بإسم  ليخاشيف (كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية)

المنح الدراسية المرشحة أللساتذة املتميزني يف
الفيزياء والرياضيات والعلوم الطبيعية:

- ماسلينكوفا (الرياضة) 

- غريازنوفا (كيمياء)

- تيرليتسكي (الفيزياء)

بوشاروف (الحوسبة ).

منح دراسية بإسم. أكاديمي ت بيريزوفا (المعهد الطبي)

أكاديمية الفيزياء

منحة أكاديمية بإسم فرولوف (المعهد الطبي

منحة أكاديمية بإسم س. موسييف (المعهد الطبي

منحة أكاديمية بإسم  كيرباتوفسكي (المعهد الطبي

        ((

  ((

.((

•

•

•

•
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(صندوق المنح الدراسية "الدعم القانوني" (كلية االقتصاد
(معهد القانون

,

•

•

•

•



ب
شعو

صداقة ال
سية ل

ساة في الجامعة الرو
الدرا

* للحصول على طلب للحصول على منحة اجتماعية - انظر. قسم
 «إدارة التنمية االجتماعية».

المنح الدراسية المرشحة

يتم تعيين الطالب إلى الجامعة لألداء األكاديمي العالي، والمشاركة النشطة
في البحوث واألنشطة الالمنهجية.

منحة رئيس االتحاد الروسي

منحة دراسية من حكومة االتحاد الروسي

منحة من رئيس االتحاد الروسي للطالب على التخصصات المقابلة للمجاالت 
ذات األولوية من التحديث والتطور التكنولوجي لالقتصاد الروسي

منحة دراسية من حكومة موسكو

منح دراسية باسم. روميانتسيف

منح دراسية باسم. ستانيس

منحة مؤسسة فالديمير بوتانين الخيرية

منحة رئيس االتحاد الروسي

•

•

• 

•

•

•

•

•
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-  ويحدد المجلس األكاديمي للجامعة حجم المنح الدراسية االجتماعية المعينة 
من الدولة وال يمكن أن يكون أقل من المعايير التي وضعتها حكو

مة االتحاد الروسي.

(من 3000 روبل في الشهر)-  األيتام واألطفال الذين                                       تركوا دون رعاية الوالدين؛

-  األيتام واألطفال الذين تركوا دون رعاية الوالدين؛

-  أشخاص من عدد األيتام واألطفال الذين تركوا دون رعاية الوالدين؛

-  األطفال المعوقون، األول والثاني المعوقون، واألشخاص ذوو اإلعاقة 
من مرحلة الطفولة؛

-  األشخاص المعرضون لإلشعاع بسبب كارثة تشيرنوبيل والحوادث اإلشعاعية
األخرى بسبب التجارب النووية في موقع سيميباالتينسك لالختبار؛

-  األشخاص المعاقون بسبب الصدمات العسكرية أو المرض الذي يتلقاه أثناء
الخدمة العسكرية وقدامى المحاربين في العمليات العسكرية في الوحدات 

العسكرية التابعة للدولة في االتحاد الروسي

-  األشخاص من بين المواطنين، الذي عقد لمدة ثالث
سنوات على األقل من الخدمة العسكرية بموجب عقد
في القوات المسلحة التابعة لالتحاد الروسي والقوات
الداخلية التابعة لوزارة الداخلية، في مجال الهندسة

والتشكيالت العسكرية لدى الهيئات التنفيذية االتحادية
و التشكيالت االتحادية العسكرية والسلطة التنفيذية
المأذون لها بحل المشاكل في مجال الدفاع المدني،

ودائرة االستخبارات الخارجية في االتحاد الروسي،
وهيئات جهاز األمن االتحادي، وأجهزة أمن الدولة،

واالتحاد االتحادي يتم إعداد تعبئة السلطات العمومية
لالتحاد الروسي بشأن الوظائف العسكرية المراد شغلها
من قبل الجنود والبحارة ورقباء وضباط صغار وتقاعد
من الخدمة العسكرية على أساس المقدمة من الفقرات

الفرعية " ب " – " د " من الفقرة 1 ، الفقرة الفرعية " أ "
من الفقرة ( 2 ) والبنود الفرعية " ل " – " ج " من الفقرة 3

من المادة  51 من القانون االتحادي المؤرخ 28 مارس
1998، رقم-53 ف " بشأن الخدمة العسكرية " .
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-  األيتام واألطفال الذين تركوا دون رعاية الوالدين؛

-  أشخاص من عدد األيتام واألطفال الذين تركوا دون رعاية الوالدين؛

-  األطفال المعوقون، األول والثاني المعوقون، واألشخاص ذوو اإلعاقة 
من مرحلة الطفولة؛

-  األشخاص المعرضون لإلشعاع بسبب كارثة تشيرنوبيل والحوادث اإلشعاعية
األخرى بسبب التجارب النووية في موقع سيميباالتينسك لالختبار؛

-  األشخاص المعاقون بسبب الصدمات العسكرية أو المرض الذي يتلقاه أثناء
الخدمة العسكرية وقدامى المحاربين في العمليات العسكرية في الوحدات 

العسكرية التابعة للدولة في االتحاد الروسي

-  األشخاص من بين المواطنين، الذي عقد لمدة ثالث
سنوات على األقل من الخدمة العسكرية بموجب عقد
في القوات المسلحة التابعة لالتحاد الروسي والقوات
الداخلية التابعة لوزارة الداخلية، في مجال الهندسة

والتشكيالت العسكرية لدى الهيئات التنفيذية االتحادية
و التشكيالت االتحادية العسكرية والسلطة التنفيذية
المأذون لها بحل المشاكل في مجال الدفاع المدني،

ودائرة االستخبارات الخارجية في االتحاد الروسي،
وهيئات جهاز األمن االتحادي، وأجهزة أمن الدولة،

واالتحاد االتحادي يتم إعداد تعبئة السلطات العمومية
لالتحاد الروسي بشأن الوظائف العسكرية المراد شغلها
من قبل الجنود والبحارة ورقباء وضباط صغار وتقاعد
من الخدمة العسكرية على أساس المقدمة من الفقرات

الفرعية " ب " – " د " من الفقرة 1 ، الفقرة الفرعية " أ "
من الفقرة ( 2 ) والبنود الفرعية " ل " – " ج " من الفقرة 3

من المادة  51 من القانون االتحادي المؤرخ 28 مارس
1998، رقم-53 ف " بشأن الخدمة العسكرية " .
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 وباإلضافة إلى ذلك، (إذا كان هناك وثيقة تؤكد االمتثال)، والفئات التالية:
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يتم منح المنحة الدراسية الحكومية للطالب - مواطني الدول األجنبية،
 الذين التحقوا بالتعليم بدوام كامل على حساب الميزانية االتحادية،

بغض النظر عن النجاح في دراستهم من تاريخ االلتحاق بالجامعة خالل 
كامل فترة الدراسة.

لألجانب:

 قائمة وزارة التربية و العلوم في أولمبياد تالميذ المدارس من الفائزين و الفائزين بالجوائز 
في اإلتحاد الروسي�

• الستوى األول ، المسجلين دون امتحانات. 
 • المستوى الثاني ، المسجلين دون امتحانات.
 • المستوى الثالث، المسجلين دون امتحانات.

-  الملتحقون حسب  نتائج اإلمتحان الرسمي الموحد 

•  بمجموع 360 نقطة وأكثر في االتجاهات التي تجري االختبارات اإلبداعية والمهنية.
 •  بمجموع  270 وأكثر من ذلك على أي اتجاه من التدريب (باستثناء اإلبداعية).

  •  بمجموع 240 نقطة وأكثر من ذلك على اتجاهات التدريب )تخصص( المعهد الزراعي 
التكنولوجي، أكاديمية الهندسة، كليات العلوم اإليكولوجية والفيزيائية 

والرياضية والطبيعية. 

يمكن إنشاء المنح الدراسية األكاديمية للدولة في أحجام متباينة إلى الفئات التالية من الطالب:

لطالب - طالب ممتاز 4-12 فصل دراسية.

 الطالب – الحاصلون على المنح الدراسية الشخصية لهم. بإسم عميد لـ رودن .س.ف.روميانتسيف
والعميد الثاني لجامعة رودن ف.ف.. ستانيس

للطالب المسجلين من 1 سبتمبر من العام الدراسي الجديد (بدوام كامل، والميزانية):

1

2

3

منح الدولة االجتماعية
المنح الدراسية االجتماعية هي منحة دراسية مخصصة للطالب الذين

 - يحتاجون إلى المساعدة االجتماعية. الحق في الحصول على منحة دراسية 
االجتماعية التي تقدمها الدولة هو طالب

 ءاضعأل ةيساردلا حنملا ةنجل ىلإ اهميدقتو الحكومية ةدعاسملا قاقحتسا 
ةداهشو نايب - ةيميداكألا ،دهعملا ،سيردتلا ةئيه

االجتماعية الرسمية الصادرة عن الحماية االجتماعية للسكان في
المجتمع . وتكون الشهادة صالحة لمدة عام

41 واحد من تاريخ اإلصدار .
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يتم الوصول إلى تويس
  تذكرة الطالب (تسجيل الدخول - رقم هوية الطالب، كلمة المرور - 111، في

 القسري تغيير كلمة المرور). يتم إرفاق الطالب لدورة االنضباط عبر على
 المدخل األول

esystem@rudn.university :من قبل المعلم. عنوان الدعم الفني 
اإلنترنت

ال يحق للطالب توصيل كلمات المرور الخاصة بهم إلى أشخاص آخرين.

  المنحة الدراسية هي عبارة عن دفع األموال المخصصة للطالب من أجل 
دعمهم وتحفيزهم على دراسة مهنهم األكاديمية المقابلة.

المساعدات الدراسية

يتم تحديد إجراءات إنشاء وتعيين المنح الدراسية والمدفوعات وغيرها 
من أنواع الدعم المادي للطالب من خالل نظام دعم الزمالة وغيرها

من أشكال الدعم المادي لطلبة الجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب.
وتدفع المنحة مرة واحدة في الشهر

للمواطنين روسيا اإلتحادية:

 من بداية العام الدراسي وحتى نهاية الفصل
 اإلول ، تدفع  منحة  دراسية

الدولة للطالب لجميع طالب السنة األولى.

واستنادا إلى نتائج التقييم المرحلي األول، تخصص منحة دراسية
   للطالب (، بدوام كامل، عامل ميزانية) بالشروط التالية:
- اإلنتمائية التقييم المرحلي .وفقا للوحدات وجود تقييم يستند إلى نتائج

االئتمانية «D» و «E» و «غير مرضية» «XF» و «F» ؛

  - غياب الدين األكاديمي.

المنح الدراسية الحكومية هي منحة نقدية للطالب من الدولة.
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•  تكراررها بالوتيرة الخاصة المواد الدراسية  بالفعل , و فرصة في أي وقت للعودة إلى 
بك، وطرح األسئلة على المعلم في المنتديات التدريب الموجود داخل الدورة.

•    يمكن للطالب أن يصبحوا مشاركين على قدم المساواة في العملية التعليمية (بموافقة المعلم)
- استكمال الدورة مع موادهم، والتحقق من عمل زمالئه الطالب. وفي غياب مسار على االنضباط

قيد الدراسة في تويس، ليصبحوا رواد - المبدعين من هذه الدورة بتوجيه من المعلم.

( حتى اليوم ال 26 من كل شهر)
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نظام التدريب في مجال االتصاالت السلكية والالسلكية

TUIS –, نظام التدريب في مجال االتصاالت السلكیة والالسلكیة , هو محیط 
 تعلیمي و معلوماتي و  بوابة حیث كل معلم يمكن إنشاء دورة تدريبیة عبر

اإلنترنت في االنضباط و اختیار المواد التدريبیة الالزمة لكل موضوع/
 وحدة تعلیمیة , مجموعة من الوصالت إلى الموارد المفیدة على الشبكة لخلق
 !esystem@rudn.ru a االهتمام لمهام التفاعلیة واالختبارات. تقع في

 يوجد دائما دلیل للدورات التدريبیة: جمیع مواد التدريب الالزمة ،للوصول ·
 إلى قواعد بیانات المعلومات )صندوق واحد للبحث في قاعدة البیانات ،
.يوجد في كل دورة( ، مدققین و ينصح بهم من قبل المعلمین في الشبكة

 فرصة للعودة إلى درس بالفعل المواد في أي وقت ، تكرارها في وتیرة ·
.الخاصة بك ، طرح األسئلة على المعلم في التدريب المنتديات يقع في الحال

 يصبح الطالب متساويین بالمشاركة في العملیة التعلیمیة )بموافقة المعلم(  ·
 – تكملة الحال مع المواد للتحقق من العمل من زمالئه الطالب. وفي حال

 الغیاب دورة عن الحصة في  تويس يصبح التلمیذ -صانع هذه الدورة تحت
.توجیه المعلم

:من قبل الطالب TUIS الوصول إلى

 مع استخدام أوراق االعتماد من بريد رودن )ترد معلومات عن تسجیل الدخول
 .)وكلمة السر لبريد الشركات في الصفحة 128 من الدلیل

 الرجاء مالحظة: يجب تسجیل الدخول إلى حساب البريد اإللكتروني الخاص
.للمرة األولى TUIS بالجامعة قبل أن تتمكن من تسجیل الدخول إلى

  يمكنك الكتابة إلى البريد , TUIS إذا كان لديك  أي صعوبة في إستخدام
 مع وصف تفاصیل المشكلة أو system@rudn.ru اإللكتروني

.TUIS استخدام الرابط أو الكتابة إلى الدعم التقني على الصفحة الرئیسئة

 ، TUIS تعلیمات للطالب للعمل في تويس نشرت على الصفحة الرئیسیة من
https://esystem.rudn.ru في كتلة معلومات مفیدة
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 معلومات مفصلة عن عمل و خدمات ممكن زيارة موقع.
http://lib.rudn.ru 
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1

2

3

 http://e.lanbook.com :وضع الوصول
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37

  http://urait.ru/ :وضع الوصل 

دار النشر «الن»
-  مستخدمي الجامعة لديهم حرية الوصول إلى مجموعات

                                                                            عناوين المكتبة اإللكترونية من المنشورات
التعليمية على المو قع الرئيسي .

"دار النشر "يوريت

  «مكتبة جامعة أون الين» - يوفر الوصول إلى المواد التعليمية 
األكثر شعبية من الناشرين الرائد ين .

 http://www.biblioclub.ru :وضع الوصول 
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36

القارئ الذي فقد أو أفسد الكتاب * ملزم بتعويض المكتبة عن األضرار التي لحقت بها:

-  استبدال كتاب مفقود مع كتاب مماثل )من الممكن استبدال كتاب مع سنة الحقة 
من النشر أو إعادة طباعتها وتنقیحها(

-  استبدال كتاب مماثل في الموضوع

-   يمكن تعويض تكالیف األدب المفقود أو المتضرر بموافقة القارئ على طلبه المكتوب
بمكافئ مالي وفقا «لخطة تحديد مقدار األضرار التي لحقت باألدبیات

 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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من الضروري إعادة الكتب الدراسية . و 
 الحصول على شهادة تسليم الكتب .

عند االشتراك

lib :المجال
netrudn كلمة السر: !

حتى 10 تموز

يتم إغالق االشتراك للتحضير لبداية العام الدراسي.

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

12 تموز
 حتى 31 آب

WI-FI

  الهاتف.  ( 24-91            ) 787-38-03 (495) 8
library@rudn.ru  :البريد اإللكتروني

اتصاالت:

تنبيه:
يتم إعطاء الكتب التربوية لمدة فصل دراسي أو فصلين اعتمادا على الدورة التي تتم قراءتها

الكتب العلمية واألدبية  - ال يزيد عن 10 كتب لمدة 3 يوما
يجب أن تعاد الكتب  في نسخة واحدة , الكتب المرجعية  تعاد في يوم االستالم

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 6 أشهر بقرار من إدارة االتحاد.
  يطلب من الطالب الذين تم طردهم من

  الجامعة أو حصلوا على إجازة أكاديمية تسليم
كل الكتب .

•
•
•
•
•

•
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من الساعة 13:00
حتى 17:45

خلي ا د
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للحصول على مجموعة من
الكتب لفصل دراسي، يمكن

 الحصول على الجدول الزمني للحصول على
 الكتب  أو على الموقع التالي:

http://lib.rudn.ru و جداول البيانات

يجب إعادة الكتب عن الفصل السابق

 مكتبة رودن العلمية - مكتبة مكتبة مركز
المعلومات التربوية والعلمية

كيفية الحصول على الكتب الدراسية  
في بداية العام الدراسي؟

 ويمكنك الحصول على مجموعة من الكتب لفصل دراسي على 
اشتراك المكتبة (في غياب الديون).

 .وتتولى الكليات/المعاهد/األكاديميات تنظيم خدمة القراء
 ويتم تنفيذه في حضور

.وثيقة تؤكد االنتماء إلى جامعة الصداقة الشعبية

 إعتيارا من
 األول من

أيلول

عند االشتراك

عند االشتراك

من الساعة 13:00
حتى 17:45

من الساعة 13:00
حتى 17:45 حتى 25

 كانون الثاني

الوقت؟ أين تفعل؟ ماذا تحتاج؟ متى؟

4

هاتف 434-26-12 (495)
من االثنين إلى الخميس من ال 00-14 حتى 17-30

الجمعة من 00-14 حتى 17-00

:YYCK تمرير الحل إلى أرشيف

(УУСК) األرشيف:
شارع. ميكلوخو-ماكاليا، 10، مبنى. 1

من االثنين إلى الخميس من الساعة 00-14 حتى 17-00 

34

عند االشتراك الحصول على مجموعة من الكتب لفصل دراسي 
 الجديد  (إذا لم يكمن الطالب مقفل االمتحانات)
 والجدول الزمني للحصول على الكتب ويمكن

http://lib.rudn.ru  االطالع على

من8 شباط   
من الساعة 13:00

حتى 17:45
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 التقدم بطلب إلى مكتب العميد / مديرية وكتابة طلب موجهة إلى رئيس الكلية 
 / المعهد / األكاديمية.

الحصول على الشهادة األكاديمية 
 مراجعة الطالب�

فتاه:   434-26-12 (495)  
من االثنين إلى الخميس من ال 00-11 حتى 17-30

السبت  من 00-11 حتى 17-00

فمن الضروري:

 يتم التحقق من المتأخرات إلى الجامعة على بوابة نظام المعلومات 
" في الوحدة "بطاقة تعريف الطالب portal.pfur.ru الموحد

 الحصول على وثائق عن التعليم السابق (شهادة / دبلوم) على بوابة
 في وحدة "قائمة (portal.pfur.ru) نظام المعلومات الموحد

 يمكن تقديم هذه الخدمة بشرط عدم ."UUSK االنتظار اإللكترونية في
وجود ديون على الجامعة

(فترة الغداء من13:00- 14:00)

1

3

4

2

(األكاديمية)؟ الدراسة  فترة  عن  شهادة  على  تحصل  كيف 

غرفة (المبنى الرئيسي)223

*إذا تم استبعاد الطالب 
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.التدريب الداخلي متاح في كل من التنسيقات بدوام كامل وعن بعد
:اعتماًدا 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
 تحقق مع نائب العميد / مدير الشؤون الدولية بالكلية / المعهد / األكاديمية حول برامج .

.التدريب الحالية
 تقديم 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
 االتفاق مع الجانب التعليمي في مكتب الكلية / العميد / إدارة الوحدة التعليمية على إمكانية .

 موازنة التخصصات األكاديمية التي تم اجتيازها في الجامعة الشريكة أثناء فترة التدريب.
 الموافقة على شروط وأحكام التدريب في إحدى الجامعات األجنبية الشريكة مع مكتب العميد /

مديرية الوحدة التعليمية
 في 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

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

إذا كان الطالب قاصرا:

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

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

1

2

 كيف       في مهمة البرامج المشترکة مع
الشريكة الجامعات
م تقو

1

2

3

3

4

الدفع في الوقت المناسب للتدريب (يتم تحديد شروط الدفع في العقد).

خضع لبرنامج التدريب واجتياز االختبارات النهائية بنجاح.

4
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الحصول على إحالة إلبرام عقد في إطار برنامج «المترجم»:
-   في مكتب القبول من أعضاء هيئة التدريس / المعهد / األكاديمية

-   أو في قسم اللغات األجنبية من الكلية / المعهد / األكاديمية.

إبرام  العقد  يتم في ديوان المحاسبة *:
المبنى الرئيسي، الطابق األرضي، المكاتب رقم 8، 7، 5

ساعات العمل:
من االثنين إلى الجمعة من الساعة 09:00 صباحا حتى الساعة 19:00

 مساء،السبت  من الساعة 10:00 صباحا حتى الساعة 15:00 ظهرا.

000 84 روبل في السنة 

تم تصميم هذا البرنامج لمدة 4 سنوات، وينطوي على الدراسة 
 المكثفة للغة أجنبية في سياق التعلم في الجامعة .  و الحصول على  شهادة

 أكاديمية في اللغة.البرنامج  الدراسي ممنهج بحيث  يمكن للطالب إتقان
اثنين من البرامج التعليمية في نفس الوقت : البرنامج األساسي

 والبرنامج اللغوي  ، وبالتالي في  الجداول الدراسية  مخصص «يوم للغة»،
عندما يشارك الطالب فقط في تعلم اللغات األجنبية.

برنامج «المترجم» هو برنامج مدفوع األجر

وتبلغ تكلفة البرنامج 

للتوقيع على عقد وبدء التدريب تحتاج:
1

2

*عقد التدريب يوقع  باسم الطالب.
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كيفية الحصول على دبلوم مترجم في 
وقت واحد مع دبلوم األساسية:

لهذا ، تم اعتماد برنامج فريد من
نوعه» مترجم « .

يمكن للطالب تعلم العديد من . إذا رغبت في ذلك ،
اللغات األجنبية . الخيار ليس فقط

للغات الغربية ، 
لغة شرقية .

 .أو في مكتب العمید / مديرية كلیتك ، معهد أو أكاديمیة retakes الزمني
 إذا غاب طالب عن إحدى محاوالت اجتیاز االختبار لسبب وجیه )يجب تأكید   

 ذلك بواسطة وثیقة( ، فإنه سیخصص له تاريخ آخر الجتیاز االختبار. وللقیام
.بذلك ، اتصل بمكتب العمید / بمديرية الوحدة التعلیمیة

 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( ، فیمكنه تكرار
.الدورة

 ويتقاضى الطالب تكالیف إعادة الدورة وتسجیلها طوعیا. يرجى مالحظة أنه
 .لیس إلزامیا أو إلزامیا تسجیل تكرار الدورة

 تكرار دورة إضافیة الخدمة التعلیمیة التي تنص على تكرار برنامج تخصص
 معین أو الجزء )القسم( الذي يسمح للطالب أن تشكل الكفاءات الضرورية

.واالستعداد الترخیص المؤقت

 لتكرار الدورة ، يجب أن تتصل بمكتب العمید أو إدارة كلیتك أو معهدك أو
أكاديمیتك

 وتكرار هذه الدورة متاح للطالب الذين لیس لديهم أكثر من دين أكاديمي. يجب
تقديم طلب تكرار الدورة إلى مكتب العمید قبل محاولة )الثالثة( األخیرة للعبور
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•

.7

.8

 ويرد التقییم النهائي لألصالة في الوثائق المصاحبة الالزمة لحماية 
.العمل العلمي للطالب

 وهناك 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 Antiplagiat وفقا "قواعد استخدام نظام

الروسیة لصداقة
 الشعوب" و المنقح كل طالب ال يقل عن 3 محاوالت من صحة مؤهالت العمل 

.و 2 محاوالت الدراسیة
 ويتم تخزين العمل في البرنامج الداخلي للنظام ، لسهولة إعادة التحمیل نفس

.العمل )وغیره من أعمال( و ال تجرى المقارنة
 ولكن لیس على المدى ورقات( يتم نقلها إلى التخزين( WRC ، في المستقبل
 الدائم النظام بعد حماية والتقییم ، وتتم هذه العملیة من خالل كلیة أو معهد أو

 .)أكاديمیة )عین خصیصا الموظف في معظم األحیان – المسؤولة عن اإلصدار
 :قواعد إعادة أخذ الدورة وتكرارها

 وفقا "للوائح الحالیة السیطرة على األداء األكاديمي المؤقتة شهادة من طالب
 قرار رئیس الجامعة رقم 169 من rudn" ))12.03.2018 التربوي وغیرها

 الحق في 3 محاوالت لتمرير المؤقتة rudn لجمیع طالب التربوي وغیرها
 شهادة لكل تخصص: أول محاولة في الدورة الرئیسیة ، وكذلك 2 إضافیة )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 التصفیات النهائیة — البكالوريوس/أخصائي أطروحة أو

  .أطروحة الماجستیر
 إذا لم يسجل الطالب العدد المطلوب من النقاط لتقییم إيجابي على االختبار   

 األول ، يتم تخصیص إعادة االمتصاص "تلقائیا". يأتي الطالب إلى إعادة
 في هیئة التدريس / المعهد / retakes االختبار في التواريخ المحددة في جدول

.األكاديمیة
 إذا لم تجتاز اختبار التصديق وللمرة الثانیة ، ستخصص لك محاولة ثالثة )مع ·
 اللجنة( الجتیاز االمتحان. في تاريخ هذه المحاولة ، يمكنك معرفة من الجدول

) أمر العمید رقم 747 من تاريخ 20.09.2018(

29
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 انتهاك حقوق الملكية الفكرية (حقوق الطبع والنشر وما يتصل بها،
واإلبداع، والبراءات)، بما في ذلك اإلسناد (االنتحال) 

والنسخ والتزوير وتصنيع البيانات ونتائج العمل

 تفسد ممتلكات الجامعة، وترك النقوش على أقراص

تجنب الفحص الطبي اإللزامي

•

•

•

انتهاك أي من القواعد يستتبع العقوبة التأديبية: 
مالحظة، توبيخ، حتى الطرد من الجامعة.

تحذير!

 التحقق من أعمال الطالب للتأكد من أصلهم                                         
 ويجب اختبار جمیع الدورات الدراسیة واألعمال التأهیلیة النهائیة لطلبة

 .جمهورية إندونیسیا في نظام مكافحة السرقة األدبیة.التعلیم العالي
:نظام التحقق مالئم بقدر اإلمكان للطالب

 دورة المشرف أو رفع القدرات التعلیمیة يخلق في حسابك 
 الشخصي

 المهمة للطالب )االنتداب هو شكل تحمیله من قبل الطالب ، التحقق التلقائي
 وعرض ومراجعة من قبل المعلم( ويرسل لهم دعوات لتحمیل تعمل الشركة

.اإللكتروني
 يتلقى الطالب الدعوات ، ويتبعون الوصلة في الرسالة ويصلون 

.إلى صفحة التنزيل
 على صفحة تنزيل األعمال يقوم الطالب بتحمیل الملف وانقر 

."على "إرسال للمراجعة
 ويتلقى المعلم إشعارا باستالم العمل ويؤكد استالم الملف في 

.حسابك
 نظام مكافحة السرقة األدبیة وتتفحص الجامعة تلقائیا عمل 

.الطالب وتصدر تقريرا عن مدى توافر القروض
.ويدقق المعلم نتیجة الفحص التلقائي ويدون مصادر المشروع 

.1

.2

.3

.4

.5

.6

:
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الدخول إلى القاعة التدريسية بعد بدء المعلم

الخروج من القاعة دون إذن المعلم

 مقاطعة المعلم 

تنفيذ اإلجراءات التي تخلق الضوضاء وتزعج اآلخرين

إصطحاب اشخص ما في مبنى الجامعة دون اتباع القواعد واللوائح

تنظيم والمشاركة في القمار 

إلقاء القمامة، البصق

 أن يكون في المالبس 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، فضال عن حمل المالبس الخارجية إلى

 األماكن المخصصة لتناول الطعام

•

•

•

•

•

•

•

•

قواعد السلوك في العملية التعليمية

ممنوع:

قرار رئيس الجامعة رقم 598 المؤرخ 22 يونيو 2012 «بشأن 
الموافقة على الالئحة التنفيذية لثقافة سلوك الطالب في جامعة

الصداقة الشعبية في العملية التعليمية (الطبعة الجديدة)»

قرار من رئيس الجامعة رقم  218 بتاريخ 7 أبريل 2016. «بشأن المو
 افقة على قواعد اللوائح الداخلية للطالب في الجامعة
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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 

(X ،XF ،E ،D ،C ،B ،A) تقييم إكتس 

لم يتم تعيين تقديرات «غير مرضية»، X ،XF في دفتر السجل.

95-100

61-68

31-50

a

d

fx

86-94

51-60

0-30

69-85

51-100

b

e

f

с

ناجح

5

3

2

4

معياري

النقاط التقييم الروسي التقليدي ects تقييم

جدول مراسالت النقاط والتقديرات
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الدراساة في الجامعة الروسية لصداقة الشعوب

من هم المعلمون؟

نظام التقييم بالنقاط

في كل كلية هناك العديد من المعلمين على العمل األكاديمي، المسؤولة
عن واحد أو عدة مجاالت التدريب. عمل المعلم يرافق

العملية التعليمية «من وإلى»: فهو يساعد الطالب في اختيار المقررات
االختيارية، مواضيع البحوث التربوية والعلمية، وإجراء مشاورات

 مختلفة ويساعد في حل المشاكل المتعلقة بالتدريب. 

للحصول على جدول زمني لمعلمك، راجع
أعضاء هيئة التدريس / المعهد / األكاديمية.

 نظام تقييم النقاط  هو نظام لتقييم جودة إتقان البرامج التعليمية 
األساسية من قبل طالب الجامعات، بما في ذلك نظام متعدد

النقاط من التقييمات ومنهجية لتجميع قوائم تصنيف الطالب.

*المواد«عن طريق االختيار»

ويسترشد النظام بمبدأ التعلم المستمر للطالب، وليس «من 
 جلسة إلى أخرى». وهو يقوم على مقياس من «100 نقطة»

 وهو تراكمي خالل الفصل الدراسي.

25



ب
شعو

صداقة ال
سية ل

حول الجامعة الرو

القانون األساسي للحياة في الجامعة هو ميثاق جامعة 
الصداقة الشعبية في روسيا، والتي تنص

قواعد اللوائح الداخلية للطالب.

 RUDN مجلس الرقابة هو الهيئة الحاكمة الجماعية ل.

    - مؤتمر للعاملين والطلبة في                    
RUDN، تعقد مرتين في السنة.

يقرر المجلس األكاديمي، الذي ينتخب أعضاؤه باالقتراع
السري في المؤتمر المذكور أعاله بقية الوقت.

ويضم المجلس األكاديمي ممثلين عن جميع األقسام العلمية
والتربوية واإلدارية الرئيسية في الجامعة. ويرأسها رئيس الجامعة.

يتقدم رئيس 
رؤساء الكليات / المعاهد / األكاديميات - المجالس األكاديمية، 

برئاسة عمداء / مدراء.

رؤساء اإلدارات واإلدارات )اإلدارات العلمية والهيكلية 
الرئيسية للجامعة( - رؤساء اإلدارات ومديري اإلدارات.

 منذ عام 2020 ، أنشأت 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

:
·
·

·

هيئة اإلدارة المشتركة

إدارة الجامعة

24



دعم بنشاط وتعزيز نظام الحكومة الطالبية

تطوير النشاط اإلبداعي للطالب

تحسين ثقافة الشركات

 إدراك الطالب نفسه كممثل
 للجامعة الروسية لصداقة

 الشعوب ،
 للحفاظ على كرامة وهيبة

 جامعته األم  – لما له اثر لتعزيز
 سلطته و تصنيفه الدولي .

•

•

•

•
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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

ال تسمح بالوقاحة واللغة السيئة

عدم الدخول في أي عالقات مالية واقتصادية مع أعضاء
هيئة التدريس والموظفين في الجامعة، والتي

ا ينص عليها التشريع لالتحاد الروسي والوثائق المعيارية للجامعة

إتباع أسلوب حياة صحي

اإلقالع عن التدخين في المباني التعليمية والسكنية للمركز

 تجنب التخريب 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

 قانون الشرف الطالبي

22

 مدونة الشرف للطالب في رودن تحدد القواعد
  األخالقية التي هي إلزامية للجميع ، بغض

  النظرعن الجنسية وأعضاء هيئة التدريس و
 من أساسيات المدونة :
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وسائل اإلعالم في الجامعة
التلفزيون رودن وصحيفة «الصداقة»

التلفزيون رودن هو دائما في وسط الجامعة. من أجل 
عدم تفويت آخر األخبار والمؤامرات المعلومات

 والمقابالت الحصرية - االشتراك في قناة رودنيوتوب:

 جامعة رودن (بالروسية)                
جامعة رودن العالمية (باللغة اإلنجليزية(          

تعرف على أبطال الجامعة وإنجازاتهم من أجل أن تأخذ 
مثاال منهم، وقراءة مقابالت مثيرة لالهتمام من المعلمين

والطالب، والغطس في األحداث الهامة وتذكر «كيف
كان» - كل هذا هو صحيفة «الصداقة». وتصدر

الصحيفة مرة واحدة في الشهر وتوزع مجانا في جميع
أنحاء رودن.

 تلفاز رودن باإلضافة إلى ذلك ، محطة 
 » الصداقة « - وهذا هو قاعدة للطالب من

 مختلف اإلختصاصات ، حيث يمكنك حقا
  الغوص في عالم مهنة المستقبل واكتساب

مهارات قيمة .
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هاتف: 95-15 داخلي. ,787-38-08 (495) 8
sabaneeva-lk@rudn.ru :البريد اإللكتروني

 ريدم  – سابانيفا ليلى كوستنسينفنا

قناة الجامعة التلفزيونية 

العنوان: 117198، موسكو،
ميكلوخو-ماكاليا، 7، مكتب. 119               

هاتف: +7 (594) 3313434، إكست. 41-52، 83-12
newspaper@rudn.ru :البريد اإللكتروني

مدير - تروفيموفا غالينا نيكواليفنا

صحيفة «الصداقة»
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لدينا هاشتاج الرسمي   

مواقع التواصل اإلجتماعي الجامعة:

#rudn_university

vkontakte (in Russian)
(RUDN) الجامعة الروسية لصداقة الشعوب

@RUDN_university

facebook (in Russian)
الجامعة الروسية لصداقة الشعوب

@RUDN.University

facebook (in English)
RUDN University @RUDNUniverse

twitter (in English)
RUDN University 
@UniversityRudn

youtube (in English)  
@RUDN University Planet 

instagram (in Russian / in English)
@rudn_university
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ترنيمة الجامعة

 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

، أنا أحب رودن لحنان الظروف

.لفسیفساء 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

كلمات:فيخريان ألكسيي بيتروف 
موسيقى :تروفيموفا غينادي فاسيلوفيتش
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برنامجا تعليميا مشتركا مع الجامعات 
172 الشريكة الرائدة في العالم

برنامجا بلغات 
أجنبية 79

أكثر من 180+ مختبرا علميا و تطبيقا حديثا 

أكثر من 40+ مركزا علميا وتعليميا

االعتماد الدولي - 
34 الماجستير وبرامج البكالوريوس

إضافة إلى الدبلوم الرئيسي للمترجم:
اختيار 12 لغة أجنبية

ملحق أوروبي واحد لدبلوم التعليم العالي

نظام متعدد المستويات للتعليم العالي 
(البكالوريوس، الماجستير، الدراسات

العليا (برامج الدكتورا) ، اإلقامة)

ممثلو 158 بلدا في العالم

16

اليوم الجامعة الروسية لصداقة الشعوب

429 برنامجا تربويا 

أكثر من +33000 طالب
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تم االعترافبالجامعة باعتبارها الجامعة 
 «الخضراء» في روسيا
(تصنيف إيغرينمتريك)

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

 QS احتلت جامعة رودن المرتبة 326 في تصنيف
World University Ranlings. ، لمدة 5 سنوات 

.قامت جامعة رودن بتحسين مواقعها بـ 324 منصبًا

2016

2019

2020

 

قدم طالبالجامعةالحفل  في حفلة «اكتشاف
العالم في جامعة واحدة» في مقر اليونسكو في باريس

«طالب في الدراسات العليا» باتاراي هاري
(المعهد الطبي، الممارسة الطبية، نيبال)

2017

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

2016

2018

مايو. 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

حتى اآلن(2020-           ) 2020
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، دخلت الجامعة جامعة بريكس، التي 
 وحدت الجامعات المرموقة من دول البريكس

2015
في أكتوبر 

 افتتحت كلية السياسة التعليمية المقارنة 
(درجة اليونسكو)

2000

«50000 متخرج»
خوسيه أتينسيا فيالغوميس 

.(كلية الهندسة، اإلكوادور)

2006

منحت  الجامعة الميدالية الذهبية لليونسكو 
لمساهمتها في تدريب العاملين في البلدان

النامية في العالم

2010

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

2012

على ارض الجامعة جرت مباراة اتحاد  
 شنغهاي للتعاون بين الجامعات

2008

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

 الدول األعضاء في رابطة الدول المستقلة
2009

14
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 عميد بالوكالة (1998-2004)،
رئيس الجامعة (2004-2005)

- ديمتري بتروفيتش بيليبين، خريج من الجامعة 
 األسترالية المتحدة اسمه بعد ماجستير. باتريس لومومبا،

عالم تكريم من االتحاد الروسي، دكتوراه في العلوم
الطبية، أستاذ

رئيس الجامعة (1993-1998)
(2005-2020)

من مارس 2020 - رئيس رودن

- فالديمير ميخائيلوفيتش 
(YDN) فيليبوف، خريج من جامعة صداقة الشعوب

سميت بعد. باتريس لومومبا، دكتوراه في العلوم الفيزيائية
والرياضية، أستاذ، أكاديمي، عضو هيئة رئاسة 

 األكاديمية الروسية للتعليم

إنشاء كليات جديدة:
البيئة واالقتصاد والقانون 

العلوم اإلجتماعية علوم اللغات العلوم اإلنسانية و 
 الطبي والتدريب المتقدم لمعلمي اللغة الروسية كلغة أجنبية

والتدريب المتقدم للعاملين في المجال
 والسياحة، اللغات األجنبية واالقتصاد العالمي واألعمال

التجارية والتعليم عن بعد واألعمال الفندقية
والجاذبية، وعلم الكونيات، ونظام التعليم قبل الجامعي

والتعليم المهني اإلضافي.

1990

13
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- المتخرجين األوائل 228 المتخصصين الشباب من 47 
 بلدا في العالم

-إنشاء فرق البناء الدولية (إيسو) وفرقةفي نادي المدعين
(KVN)  و األذكياء

- بناءمجمع تعليمي جديد من جامعة جنوب غرب 
 موسكو

-منحت الجامعة أمر الصداقة من الشعوب لخدماتها في 
تدريب المتخصصين في آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية

1965

1966

1975

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

1992
في 5 فبراير

رئيس الجامعة (1970-1993)
- فالديمير فرانتسيفيتش

 ستانيس، عالم تكريم من االتحاد الروسي، دكتوراه في
 االقتصاد، أستاذ، الذي أعلن «عبادة المعرفة» في الجامعة

(UAI) تم قبول الجامعة في الرابطة الدولية للجامعات

 دايكاترابس لوأ حاتتفا ربمتبس
تاضاير 6 يف تايلكلل.

1964

1962

12
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 بقرار من حكومة اتحاد الجمهوريات االشتراكية 
السوفياتية تأسست جامعة صداقة الشعوب

 أول رئيس جامعة
(1960 – 1970)

- سيرجي فاسيليفيتش 
روميانتسيف، عالم تكريم من روسفسر، دكتوراه في العلوم

التقنية، بروفيسور

تاريخ الجامعة

1960

- بدأت الفصول في الكلية التحضيرية لتدريب الطالب 
األجانب في اللغة الروسية

1960

5 فبراير 

أعطيت اسم باتريس لومومبا - واحدة من 
رموز نضال شعوب أفريقيا من أجل االستقالل

1961
22 فبراير 

، بدأ التعليم في 6 كليات أساسية (الهندسة 
والتاريخ وعلم اللغة والطب والزراعة والفيزياء والرياضيات

والعلوم الطبيعية واالقتصاد 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

1961

1962

1962

في 1 سبتمبر

5 فبراير

مارس

11
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 خطو ط الزوال ، التقاطع الذي يحدد موضوع
التعاون الدولي والثقافات المختلفة ، والتوحيد

حول مركز مشترك.

بيئة الرسم الجغرافي  للشعار:

ألوان العالمة التجارية:

األزرق - الدولية األخضر – التنمية األحمر - قيادة

10
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الكرة األرضية والحرف الالتيني U، خطوط الطول العمودية التي تطوق صورة سطح األرض

الكرة األرضية - المركز الدولي للجامعة:

 universal / عالمية

 unique / فريدة من نوعها

 توحيد / uniting / بريد الجامعة 

 جنبا إلى جنب مع كلمة الجامعة (university) ، وتشكل هذه المصطلحات الفضاء الداللي،  
.U متحدين من خطاب افتتاح

• 

• 

• 

 الحفاظ على االستمرارية
 التغييرات – سهولة اإلدراك

و التدرج

هوية الجامعة

سلسلة األحرف:

شعار

الشعار القديم شعار جديد

9



 توحيد المعرفة بين الناس من 
 مختلف الثقافات .جامعة الرودن
 ، تشكل القادة لجعل العالم مكانا

افضال

•

•  Uniting people of different cultures by knowledge RUDN 
University creates leaders to make the World better.

Academic/األكاديمية

 Global/العالمية  

Entrepreneurial/ريادة األعمال    

Research/البحوث      

اكتشاف العالم في جامعة واحدة!

ول الجامعة الروسية لصداقة الشعوب

بيان المهمة

شعار

وضع

8



لالستمتاع بجو بفور – انھا فریدة من نوعھا حقا . ھنا حیاتك سوف تكون
 ملیئة باألحداث الساطعة، والفرص الرائعة، غنیة بالناس الطیبین . بفور

ھو المكان الذي یفتح لك العالم كلھ . عالم بال آفاق، عالم من األفكار، عالم
من االحتماالت !

رئیس الجامعة

أكادیمي من األكادیمیة الروسیة للعلوم

ممثل لجنة التصدیق العلیا

                  فالدیمیر میخایلوفیتش فیلیبوف



6

المھن ة واإلبداع . ونتیجة لذلك، تطورت الحیاة حتى أحرزنا الكثیر منا
تقدما  – على سبیل المثال، أصبحت وزیر التعلیم في روسیا، وأصبح

سنوات الطالب ھي الوقت األكثر حیویة وإثمارا . أنا أضبط لكم للحصول
في ھذه السنوات على الدرجات العلیة . إبدأوا بالتجربة ، والممارسة،و

التدرب  ! إفتحوا الحدود من خالل برامج التنقل األكادیمي، إبدؤا العمل في
االجتماعات مع أصحاب العمل، وتقدیم األفكار في المھرجانات العلمیة

 وجعل العالم أفضل مع المشاریع التطوعیة  . آمل أن تتعلم بسرعة

لطالب ل ل  ي ل د اب  كت



دليل الطالب

 رسالة الرئیس

من األیام األولى من حیاتك في بفور سوف تجد العدید من األحداث 
المثیرة لالھتمام التي من شأنھا أن تؤثر على حیاتك و تنمیتك  المھنیة .

أتذكر جیدا ساعاتي األولى في الجامعة 30 . تموز ، وصلت إلى محطة
كازان بواسطة قطار مسائي من فولغوغراد . و وصلت الى السكن

الجامعي حوالي الساعة  12 لیال . حدث ذلك أن مسوؤل األمانات  لم یعد
 ھناك، لم یكن ھناك أحد إلعطائي أغطیة للسریر ) اآلن، 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 األسرة بغطائین ، أعطیاني وسادة  . ذھبنا إلى الفراش
معا على ثالثة 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 لألفضل، و دائما
نساعد بعضنا البعض في الدراسة والحیاة، في العلوم والریاضة، في 



   العميد  

رسالة عمید الجامعة
 

طالب السنة األولى
 تبدأ مرحلة جدیدة في حیاتك. تعتبر سنوات الدراسة فترة ممتعة وملیئة

 باألحداث في حیاة أي شخص: معرفة جدیدة وتطلعات وخبرات ومعارف
.جدیدة وأصدقاء وحب أول وإنجازات إبداعیة وریاضیة

 رودن ھي الفرص واآلفاق: اللغات األجنبیة ، والممارسات والتدریب الداخلي
 ، واالجتماعات مع أصحاب العمل ، وبرامج التنقل األكادیمي ، وأسابیع

.الثقافات العالمیة ، والجمعیات اإلبداعیة ، والفعالیات واسعة النطاق
 ومھما كان االتجاه الذي تختاره ، فإننا نخلق كل الظروف الممكنة لتحقیق

 الرغبات الطموحة. في 4 سنوات من درجة البكالوریوس ، لن تتلقى المعرفة
 فحسب ، بل ستحصل على مھنة. استخدم كل إمكانیات جامعة رودن- اكتشف

العالم كلھ في جامعة واحدة

أ.أ. یاستریبوفالعمید                         

!
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100

86

89

107

110

114

104

112

RUDN المركز التطوعي في 

الحرائق  السالمة من 

اإلجنماعية الدراسية  المنح 

التنقل في الجامعة نظام  

الموسكوية  البطاقة 

بوابة

الجامعي الحرم  الجامعي رودن  الحرم   خريطة 
الشعوب لصداقة  الروسية   للجامعة 

       نظام المعلومات الموحد (إيس رودن)
بريد الجامعة

إدارة سجالت الطالب

90

90 المساعدة في الوثائق4.

قسم الجوازات

64

74

70 اإلبداع

 الرياضة 

كيفية كسب المال في الصيف



34

 البيئة التعليمية واالعالمية 
لالتصال  ( تويس)

39

33

32

60

52

45

46

52 الحياة في الجامعة3.

العلمي مع التبادل  للمشاركة في   كيف تذهب 
؟ الشريكة  الجامعات 

الرعاية الطبية

السكن الجامعي

المستشار العام

المكتبة

كيفية الحصول على شهادة أكاديمية

المساعدات الدراسية

30  كيفية الحصول على دبلوم 
 مترجم في وقت واحد مع

الروسي )  الدبلوم األساسي (اإلتحاد

28

29

للتأكد من أصلهم التحقق من أعمال الطالب 

 قواعد إعادة اإلمتحانات  و السنة الدراسية



25

خريطة الحرم الجامعي

8

27
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25

9

18

22

11

8

17

19

24

محتويات ل ا جدول 
8 .1

25 .2

حول الجامعة الروسية لصداقة الشعوب

الدراسة في الجامعة 
الروسية لصداقة الشعوب

بيان المهمة

من هم المعلمون؟

نظام التقييم بالنقاط

تاريخ الجامعة

وضع

وسائل اإلعالم في الجامعة

شعار

قواعد السلوك في العملية التعليمية

ترنيمة الجامعة

قانون الشرف الطالبي

هوية الجامعة

إدارة الجامعة
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