واحدة من مزايا التعليم العالي في جامعة ستافروبول الزراعيه الحكوميه هو أنه يمكنك الدراسة في الجامعه بدون معرفه مسبقه عن اللغه
الروسيه الن الجامعه توفر لك الفرصه لدراسه السنه التحضيريه (التمهيديه) لتعليم اللغه الروسيه جيدا و العدادك جيدا على المناخ
الدراسى فى روسيا ,قبل دخولك فى التخصص الرئيسى الخاص بك سواء كان دراسات جامعيه (بكالوريويس) او دراسات عليا (ماجستير)
و البرنامج التحضيرى للمواطنين االجانب يشمل برنامج مكثف لمزيد من الدراسة باللغة الروسية وباإلضافة إلى ذلك ,طالب قسم
التحضيرية يدرسون بعض الموضوعات العامة (الرياضيات ,الفيزياء ,األحي اء ,وما إلى ذلك) ,البنامج تم وضعه بعنايه شديده و يجب
على الطالب ان يجتاز هذا البرنامج عن طريق اجتياز االمتحانات فى التخصص الذى تم اختياره حتى يكون مستعدا للحياه الجامعيه.

ر ن
للمواطني األجانب :
التحضيية
االهداف من السنه
ر
o
o
o
o

دراسة اللغة الروسية بكمية كافية لمواصلة التعليم في جامعتنا.
الحصول على شهادة تؤكد مستوى إتقان اللغة الروسية .
تلقي التدريب في المواد األساسية .
التعرف على التقاليد الروسية  ،والتكيف مع الظروف المعيشية الجديدة.

دور العاملين بالقسم التحضيري للمواطنين األجانب :
o
o
o
o
o
o
o

o

ضمان تحصيل الطالب األجانب ل مستوى المعرفة والمهارات والمعرفة الالزمة لمواصلة تطوير البرامج التعليمية
االحترافية باللغة الروسية.
إجراء اختبارات نهائية في نهاية التدريب على المواد التنظيمية ذات الصلة مع إصدار شهادة إتمام الدراسه فى السنه
التحضيريه (شهادة).
تنفيذ الرقابة على الطالب بناء على تشريعات و قوانين االتحاد الروسي و القوانين المحلية لجامعة ستافروبول.
المساعدة في تكييف المواطنين األجانب مع اللغة الجديدة و البيئة الثقافية الجديدة.
تعريف الطالب األجانب بالعادات والتقاليد والواقع والحياة الوطنية في روسيا وتعزيز فهمهم وإدراكهم الكافي.
اعطاء الطالب الدعم الكامل لمساعتهم على التكيف مع حياتهم الجديده
عند الوصول  ،يقابل القادمون الجدد في المطار أو في محطة السكك الحديدية  ،ويساعدون في االستقرار في بيت الشباب
 ،ومعالجة السياسة الطبية  ،ووثائق الهجرة الضرورية  ،واالتصال باإلنترنت  ،والتواصل الخلوي  ،وفتح حساب مصرفي
 ،وما إلى ذلك.
هناك برامج الرحالت  ،فضال عن المشاورات حول قضايا مختلفة.

السكن الجامعى :
يوجد في الجامعة عدة بيوت مريحة في وسط المدينة .يعيش الطالب في غرف مريحة لشخصين .لديهم كل ما تحتاجه للعيش (السرير
 ،مكتب  ،خزانة المالبس  ،ثالجة  ،تلفزيون) .في كل طابق من سكن الجامعه هناك مطبخ .يوجد في المنزل أيضًا نوادي لالهتمامات
وقاعات رياضية .المباني محمية على مدار الساعة .توجد متاجر وبوفيهات ومقاهي فى و بجانب سكن الجامعه.

الجانب الترفيهى :
للطالب تعمل صاالت رياضية في سكن الجامعه ،و يوجد مالعب رياضية في الحرم الجامعي والملعب .و تقام المسابقات الرياضية كل
 3-2الشهرية في مختلف األلعاب الرياضية (كرة القدم  ،الكرة الطائرة  ،كرة السلة  ،السهام  ،المصارعة  ،التزلج الريفي  ،كرة
الطاولة  ،كرة الريشة  ،الشطرنج  ،إلخ).

نظام دراسه السنه التحضيريه :
شهرا)  -تبدأ الفصول الدراسية في  1أكتوبر و  1نوفمبر  ،والهدف الرئيسي منها
 oالبرنامج األكاديمي الكالسيكي (10-11
ً
هو التغير األمثل مع االستخدام القصى للموارد التعليمية المتاحة في الجامعة .بداية العام الدراسيه للمجموعه االولى تكون
فى  1أكتوبر  ،بالنسبة إلى المجموعه الثانيه تكون فى  1نوفمبر ،يوجد اسبوع اجازه في شهر يناير من األسبوع .تكلفة
التدريب في العام الدراسي  2019/2018هي  85000روبل

 oبرنامج أكاديمي  ،مصمم لمدة  1.5سنة .تبدأ الدروس في  1مارس  2018حتى سبتمبر  . 2019و شهر اغسطس بالكامل
اجازه .تكلفة التدريب في العام الدراسي  2019/2018هي  125000روبل.

نظام الجدول الدراسى :
تقام الدروس  5أيام في األسبوع لمدة  8-4ساعات أكاديمية في اليوم (ساعة أكاديمية واحدة  45 -دقيقة) .في الفصول الدراسية للغة
الروسية في المجموعة ال يزيد عن  12-10شخصا  ،في الفصول الدراسية في التخصصات النظرية العامة  -ال يزيد عن 20-16
شخص

نظام الدفع :
يتم دفع قسط السنه التحضيريه كامل قبل بدايه السنه ،وفي حاالت خاصة  ،يتم السماح بدفع نصف القسط يتم استقبال الطالب على
مدار السنة و يتم تشكيل مجموعات جديده
معظم المناهج هي فى تعليم اللغة الروسية .و يتم تقديم المواد المتبقيه تبعا للتخصصات الذى يريد ان يختص فيه الطالب لدراسته .،
و يتم إعطاء اهتمام خاص لدراسة األسلوب العلمي للكالم كأساس للغة التخصص.

التكاليف اإلضافية:
 oبوليصة التأمين الصحي  5 500روبل سنويا
 oاإلقامة في نزل الطالب  1800 - 1200روبل في شهريا

طريقه التقديم :
 oالوثائق المطلوبة:
 جواز السفر ونسخته
 الوثائق التعليمية األصلية مصدقه من وزاره الخارجيه فى دولتك و القنصليه الروسيه ونسخة مصدقة منها
 شهادة طبية و تحليل الكشف عن مرض االيدز
 6 صور بحجم  4 × 3مطبوعة على ورق غير المع.
 oأرسل طلبًا مكتوبًا عبر البريد اإللكتروني مع نموذج طلب مكتمل يشمل نسخة ممسوحة ضوئيًا من جواز السفر و نسخة
ممسوحة ضوئيًا من مستند التعليم للتقييم األولي.
 oبعد ذلك تقوم بتلقى الرد بارسال الموافقه ونقوم باعداد خطاب الدعوه لك
 oبعد تلقي رسالة دعوة  ،تقدم بطلب إلى قنصلية االتحاد الروسي لترتيب تأشيرة دخول.

العنوان :غرفه  ,217الدور الثانى  , 310,شارع لينينا  ,مدينه ستافروبول  ,ستافروبول كراى  ,روسيا

العنوان اإللكتروني http://idpo.stgau.ru ، http://www.stgau.ru :
البريد اإللكترونيiro.stavropolsau@mail.ru :
الهاتف +7 8652 31 59 35 :

رئيس اإلدارة التحضيرية للمواطنين االجانب – أولغا بوفولوتسكايا سيرجافنا
خبير بارز في العمل التربوي والمنهجي – مارينا إيغوروفنا

