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أعـزايئ املتقدمين  ،يسـعدين أن أرحـب
بكـم يف جامعـة  Polzunov Altaiالتقنيـة الحكوميـة.
نحـن واحـدة مـن أكبر الجامعـات يف روسـيا ،
وقد ُبنيت عىل أسـاس التاريخ الغني والتقاليد.
فتحــت جامعتنــا أبوابهــا ألول مــرة يف عــام  .1942ونحــن نقــرب مــن
التعليــم العــايل مبزيــج مــن التقاليــد وأحــدث التطــورات يف كل مــن
التدريــس والعلــوم .يلبــي نظامنــا التعليمــي متعــدد املســتويات املعايــر
واملتطلبــات الحديثــة لســوق العمــل :نحــن نتابــع االتجاهــات ونقــوم
بتحديــث برامــج التدريــب عــى مســتوى البكالوريــوس واملاجســتري
بشــكل مناســب كل عــام دون إغفــال املســار يف نفــس الوقــت .يجــد
العديــد مــن أربــاب العمــل دبلــوم جامعــة ألتــاي التقنيــة حجــة مقنعــة
لصالــح الكفــاءة املهنيــة للموظــف املحتمــل  ،مــا يثبــت كذلــك الجــودة
العاليــة للتعليــم الــذي توفــره .AltSTU
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أنــا متأكــد مــن أن هــذا الكتيــب وجــد طريقــه بــن يديــك لســبب مــا
 فأنــت عــى األرجــح تتطلــع إىل متابعــة تعليــم جيــد يف روســيا .تقــدمجامعتنــا التعلــم الــذي يتحــدى ويحفــز وميــأ إمكانــات طالبهــا  ،وتصبــح
معتمـ ًدا عــى مرونتــك ومهاراتــك وحدهــا .آمــل أن تختــار اتخــاذ خطوتــك
االحرتافيــة األوىل هنــا  ،يف  ، AltSTUحتــى تتمكــن مــن التخــرج مــن
واحــدة مــن أرقــى الجامعــات يف روســيا وبــدء حيــاة مهنيــة رائعــة يف
املجــال الــذي تختــاره .أمتنــى لــك التوفيــق وآمــل أن أراك يف جامعتنــا !
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عن جامعتنا :
تعــد جامعــة  )Altai State Technical University (AltSTUواحــدة مــن الجامعــات الرائــدة يف روســيا.
نحــن نقــدم دورات جامعيــة ملــدة  4ســنوات ودورات ماجســتري ملــدة عامــن ودورات دراســات عليــا
ودكتــوراه ملــدة  3ســنوات يف  67برنام ًجــا تدريبيًــا .تقــدم  AltSTUبرامــج التبــادل األكادميــي والعلمــي
بالرشاكــة مــع الجامعــات والكليــات يف فرنســا وإيطاليــا والصــن  ،مونجــو ليــا  ،فيتنــام  ،كازاخســتان ،
قريغيزســتان وغريهــا .يتفــوق كل مــن طالبنــا الجامعيــن وطــاب الدراســات العليــا يف املســابقات الدوليــة
يف مجــاالت العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات والفنــون الحــرة .تضــم AltSTU20ألــف طالــب
 ،منهــم  900طالــب مــن جميــع أنحــاء العــامل .توظــف الكليــة  73دكتــو ًرا يف العلــوم و  380مرشــ ًحا
للعلــوم.
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السكن والطعام والسالمة :
توفــر  AltSTUللطــاب األجانــب فــرص ســكن مريحــة .يعيــش
الطــاب األجانــب م ًعــا يف غــرف مزدوجــة أو ثالثيــة.
تحتــوي الغــرف عــى جميــع املرافــق :رسيــر ومكتــب وكــرايس
وخزانــة مالبــس ورفــوف وطــاوالت بجانــب الرسيــر وثالجــة
وميكروويــف وغاليــة كهربائيــة وتلفزيــون .يحتــوي كل طابــق
عــى مطبــخ وغرفــة مشــركة.

تكاليف السكن داخل الحرم الجامعي:
 423دوال ًرا ( 27250روبل) سنويًا لإلقامة املطورة ؛
 153دوال ًرا ( 9890روبل) سنويًا لإلقامة االقتصادية.
يتشــارك الطــاب األجانــب الســكن مــع الطــاب املحليــن  ،مــا يوفــر لهــم فرصــة مثاليــة ملامرســة
لغتهــم الروســية يف بيئــة غــر رســمية خــارج غرفــة الصــف.
تخضــع جميــع مبــاين الحــرم الجامعــي للمراقبــة األمنيــة عــى مــدار  24ســاعة  ،وتوفــر البنيــة
التحتيــة للمنطقــة الســكنية املجــاورة محــات بقالــة وصيدليــة وكافيرتيــا للطــاب والعديــد مــن
املقاهــي التــي تقــدم املأكــوالت الروســية والرشقيــة واألوروبيــة.
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دورات ما قبل الجامعة للطالب الدوليني:
ميكـن للمتقدمين الذين ال يتقنـون اللغة الروسـية أن يلتحقوا بدورة لغة
مكثفة ( 1.5 - 1سـنة) لتحقيق مسـتويات .1-A2-А1
يتبـع الطلاب املناهـج الدراسـية ملواصلـة تعليمهـم يف إحـدى كليـات
 AltSTUأو جامعة روسـية أخرى .يدرسـون اللغة الروسـية واملوضوعات
الخاصـة بتخصصهـم املسـتقبيل:
العلـوم والتكنولوجيـا والهندسـة والرياضيـات :الرياضيـات  ،والفيزيـاء ،
وعلـوم الكمبيوتـر .
العلوم الطبية الحيوية :الكيمياء  ،واألحياء .
الفنون الحرة :األدب  ،والدراسات القطرية  ،والتاريخ .
االقتصـاد :الرياضيـات  ،واالقتصـاد  ،وعلـوم الكمبيوتـر  ،والدراسـات
االجتامعيـة.
تبـدأ الفصـول يف سـبتمرب وتنتهـي يف  25يونيـو  ،تليهـا امتحانـات اللغـة
الروسـية والفـروع الرئيسـية .يحصـل الطلاب على شـهادة دورة مـا قبل ميكـن للطلاب األجانـب الذيـن أكملـوا بنجـاح دورات مـا قبـل الجامعـة
الجامعـة عنـد االنتهاء.
إجـراء امتحـان القبـول يف إحـدى كليـات  AltSTUأو مواصلـة دراسـاتهم
الروسـية مـن خلال برنامـج أكادميـي مدته عـام أو عامني «اللغة الروسـية
وبكالوريـوس العلـوم يف الرتجمـة والرتجمـة الفوريـة» تحقيـق مسـتويات
. C1-B2
تشـمل الفـرص الوظيفيـة عنـد إكمال الربنامج العمـل كمرتجـم أو مرتجم
فـوري يف العديـد مـن املؤسسـات التجاريـة أو الحكوميـة أو السـياحية
 ،حيـث يـدرس الطلاب قواعـد اللغـة الروسـية  ،واتصـاالت األعمال ،
واألسـلوب  ،وأساسـيات الرتجمـة واكتسـاب املعرفـة األساسـية بروسـيا
كدولـة .تركـز الـدورة بشـكل خـاص على االتصـال الشـفوي :غالبًا مـا يتم
إجـراء الفصـول الدراسـية يف نـادي التحـدث  atmo-sphereحيـث يتـم
دعـوة متحدثين أصليين آخريـن .
تبـدأ الـدروس يف  1سـبتمرب وتنتهـي يف يوليـو .عنـد االنتهـاء مـن الـدورة ،
يتـم منـح الطلاب شـهادة التعليـم التكمييل.
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حرم : AltSTU
يقــع الحــرم الجامعــي يف وســط املدينــة ويضــم العديــد مــن املبــاين املتصلــة عــر مم ـرات
محميــة .يتلقــى الطــاب الدوليــون دوراتهــم قبــل الجامعــة يف مبنــى حديــث جديــد مجهــز
تجهيـ ًزا كامـاً مبختـرات الكمبيوتــر والــان جيــج ومرافق الوســائط املتعــددة وغــرف املؤمترات.

الخدمات الطبية والتأمني :
ســيتعني عــى الطــاب األجانــب رشاء تأمينهــم
الخــاص .ت ـراوح تكاليــف التأمــن األســايس مــن
 45إىل  70دوال ًرا ( 5000-3000روبــل رويس)
ســنويًا .تغطــي رشكــة التأمــن فــرة العــاج
الكاملــة واإلقامــة يف املستشــفى (إذا لــزم األمــر).
لــدى  AltSTUعيــادة مفتوحــة يف الحــرم
الجامعــي .هنــاك  ،قــد يتلقــى الطــاب مســاعدة
مــا قبــل الطــب واإلســعافات األوليــة باإلضافــة
إىل االســتفادة مــن الرعايــة الصحيــة الوقائيــة
والفحــص الطبــي وخدمــات طــب األســنان.
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األنشطة الرياضية :
يوجــد يف  AltSTUقاعــة ألعــاب رياضيــة
ومســبح خــاص بهــا  ،حيــث يُرحــب بالطــاب
للمشــاركة يف مجموعــة متنوعــة مــن األنشــطة
الرياضيــة .
تعــد  AltSTUموط ًنــا ألكــر من  20ناديًــا رياضيًا
حيــث ميــارس الطــاب رفــع األثقــال ورفــع
األحــال الثقيلــة والســباحة واملصارعــة Greco-
 Ro-manوالكــرة الطائــرة وكــرة البيســبول
والهــويك وأنــواع أخــرى مــن الرياضــات.
املرفــق مجهــز بحــوض ســباحة بطــول  25م ـرًا
و  6حــارات .تقــام دروس الطــاب يف أيــام
األســبوع .يف املســاء ويف عطــات نهايــة األســبوع
 ،يكــون املســبح مفتو ًحــا للجمهــور.

الحياة الثقافية :

تتمتــع  AltSTUبحيــاة ثقافيــة غنيــة بفضــل مركزهــا الخــاص جـ ًدا للثقافــة واإلبــداع .عندمــا تصبــح عضـ ًوا
يف إحــدى النــوادي اإلبداعيــة يف  ، AltSTUيحصــل الطــاب عــى فرصــة لتمثيــل الجامعــة يف مجموعــة
متنوعــة مــن املســابقات :املحليــة والوطنيــة والدوليــة .يعــد االنخـراط يف الحيــاة الثقافيــة يف  AltSTUفرصــة
مثاليــة ألنــواع املبدعــن لتحقيــق إمكاناتهــم الفنيــة يف العديــد مــن املجــاالت  ،ســواء كان ذلــك الرقــص أو
الغنــاء أو املوســيقى أو املــرح
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مدينة بارناؤل :
اليــوم  ،تعتــر بارنــاوول مرك ـ ًزا رئيس ـيًا للنقــل ومرك ـ ًزا صناعيًــا وثقافيًــا
مزدحـــا يف ســـيبرييا .بارنـــاوول هـــي مدينـــة الطـــاب ،
وتعليميًـــا
ً
وتحـــوي العديـــد مـــن الجامعـــات والفـــروع الجامعيـــة مـــن جميـــع
أنحــاء روســيا .فهــي موطــن لجامعــة Polzunov Altai State Techni-
 ، calوجامعـــة  ، Altai Stateوجامعـــة ، Altai State Pedagogical
وجامعـــة  ، Altai State Medical Universityوجامعـــة Altai State
 ، Agricultureومعهـــد  Altai Stateللثقافـــة  ،ومعهـــد Barnaul
للقان ــون .يبل ــغ ع ــدد س ــكان املدين ــة أك ــر م ــن  850.000نس ــمة.
تقـــع جامعـــة  Polzunov Altai State Technical Universityيف
وس ــط املدين ــة  ،وتحي ــط به ــا الحدائ ــق واملع ــامل الثقافي ــة .بالتج ــول يف
ش ــارع لينين ــا الرئي ــي يف بارن ــاوول  ،س ــتجد نفس ــك ع ــى ضف ــة نه ــر
أوب .إذا أراد الطال ــب التس ــوق  ،فهن ــاك باملنطق ــة املج ــاورة العدي ــد
مـــن املحـــات التجاريـــة ومراكـــز التســـوق .كـــا ســـتتاح الفرصـــة
للطلبــة األجانــب بتجربــة األكالت األجنبيــة باملقاهــي واملطاعــم التــي
تق ــدم املأك ــوالت م ــن جمي ــع أنح ــاء الع ــامل  ،مب ــا يف ذل ــك املأك ــوالت
العرقي ــة  ،م ــع تقدي ــم مطب ــخ األويغ ــور كمث ــال رائ ــع .يب ــدأ متوس ــط
فات ــورة املقه ــى بح ــوايل  200-150روب ــل.
ميكـــن الوصـــول إىل الحـــرم الجامعـــي عـــن طريـــق أي وســـيلة نقـــل
عامـــة متـــر عـــر محطـــة « .»AltSTUيبلـــغ متوســـط أجـــرة النقـــل
الع ــام  25روب ــل  ،بين ــا تبل ــغ أج ــرة التاك ــي داخ ــل امل ــدن ح ــوايل
 200-150روب ــل .تق ــدم  AltSTUخدم ــة نق ــل مجاني ــة إىل الط ــاب
األجانــب مــن مطــار بارنــاول ومطــار تــول ماتشــيفو يف نوفوسيبريســك.
يشـــمل موزعـــي الهواتـــف الخلويـــة يف بارنـــاؤل  MTSو  Beelineو
 2-TELEو  Megafonوغريهـــا .تبـــدأ أســـعار الرشيحـــة مـــن 100
روب ــل.

متوسط أسعار املواد الغذائية والخدمات يف بارناؤل:
وسائل النقل
 24روبل
أجرةالحافلة
 23روبل
أجرة الرتام
األجرة
سيارة
أجرة
 250-100روبل
داخلاملدينة

وسائل الرتفيه
 320-100روبل
تذكرةالفيلم
 200روبل
تذكرةاملرسح
 100 -0روبل
تذكرةاملتحف
رسوم دخول
 300-100روبل
ملهىلييل
حــام الســباحة (ســاعة

 200روبل
)واحــدة
الخدمات
 300 -150روبل
صالونالشعر

من  300روبل
املغسلة
استوديو  /شقة بغرفة  14000-8000روبل
لكل شهر
نوم واحدة
الوجبات
الغداء يف كافترييا AltSTU

 60 -30روبل
 100 -50روبل

الحساء
الدورة الثانية
قامئــة الجلــوس
يف املقهــى  650 -150روبل

الغــداء يف
املقهـــدـى  500 -300روبل
)(لشــخص واح
 1دوالر =  73روبل
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ألتاي كراي :محور سياحي وأعجوبة طبيعية
يقــع ألتــاي كـراي يف جنــوب رشق غــرب ســيبرييا
 ،بجــوار الصــن وعــى منغوليــا وهــو بالفعــل
أعجوبــة طبيعيــة.
يــأيت الســياح إىل ألتــاي كـراي عــى مــدار الســنة.
بيالكوريخــا هــي املنتجــع الرئيــي يف املنطقــة ،
وتشــتهر بهواءهــا العالجــي وينابيعهــا املعدنيــة.
تســتخدم العالجــات املقدمــة يف العديــد مــن
املنتجعــات الصحيــة يف بيلوكوريخــا املــوارد
الطبيعيــة املحليــة مثــل العســل واألعشــاب مــن
بــن أشــياء أخــرى.
يُعــد املــي ملســافات طويلــة نشــاطًا شــائ ًعا جـ ًدا
يف الهــواء الطلــق يف ألتــاي كــراي  ،ألنــه أفضــل
طريقــة لالســتمتاع بالطبيعــة املحليــة بجميــع
تنوعهــا :الســهوب الشاســعة أو غابــات التايغــا
أو سالســل الجبــال .تعتــر شــهور يونيــو ويوليــو
وأغســطس أفضــل شــهور املــي ملســافات
طويلــة.
تعتربالفروســية بديــاً جيــ ًدا للمــي ملســافات
طويلــة .قــد تســتغرق إحــدى هــذه الرحــات
مــن  3إىل  15يو ًمــا حســب خــط س ـرالرحلة .إذا
كنــت ترغــب يف رؤيــة محميــات الحيــاة الربيــة
والوديــان املنعزلــة التــي مل متســها الحضــارة  ،فــإن
ركــوب الخيــل هــو أفضــل طريقــة للقيــام بذلــك.
عندمــا يتعلــق األمرباملغامــرات  ،فــإن ركــوب
الرمــث يحظــى بشــعبية خاصــة  ،ألن ألتــاي
كــراي بهــا العديــد مــن األنهــار الجبليــة التــي
تســتجدي لرتويضهــا ببســاطة.
10

يصــادف شــهر ديســمرب بدايــة موســم التزلــج عىل
الجبــال يف منتجعــات ألتــاي كـراي و تنتهــي مــع
شــهر مــارس .ترتفــع مســتويات الثلــج عــاد ًة إىل
مــر واحــد  ،مــا يخلــق متاس ـكًا مثال ًيــا ملحبــي
التزلــج .املنــاخ الناعــم يجعــل قضــاء الوقــت
بالخــارج أكــر متعــة .ألتــاي هــي موطــن للعديــد
مــن منتجعــات الرياضــات الشــتوية  ،مــع وجــود
أبرزهــا يف بيلوكوريخــا  ،عــى بحــرة مانزهــروك ،
عنــد ســفوح جبــل فيســيواليا بالقــرب مــن قريــة
آيــا وعــى توركــواز كاتــون.
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الربامج التدريبية و التخصصات
ترحب  AltSTUبالطالب الدوليني يف الكليات التالية:
كلية الهندسة املدنية .
كلية هندسة الطاقة .
كلية تكنولوجيا املعلومات .
معهد التكنولوجيا الحيوية واألغذية والهندسة الكيميائية
معهد العامرة والتصميم .

كلية بناء آالت الطاقة والطرق .
معهد االقتصاد واإلدارة .
معهد التعليم والتطوير املهني املتقدم .
دورات ما قبل الجامعة للطالب الدوليني .
ترتاوح الرسوم الدراسية من  93،500روبل إىل  137،500روبل.

كلية التقنيات الخاصة :
الربنامج التدريبي :االبتكار
التخصص :إدارة املشاريع املبتكرة
سوف تدرس تنظيم وإدارة العمليات املبتكرة يف مجال
التكنولوجيا.
الوظائف املمكنة :مهندس تخطيط  ،مهندس إنتاج  ،متخصص يف
إدارة االبتكار.
التوظيف :أي مجال عمل أو صناعة تتعامل مع االبتكار.

الربنامج التدريبي :علوم وهندسة املواد
التخصص :مواد مركبة
سوف تدرس تفاصيل املواد املركبة الحديثة  ،وعمليات التصنيع والتشكيل والهيكلة وكذلك
التغيريات التحويلية التي تحدث أثناء تصنيع املواد املركبة ومعالجتها وتشغيلها.
الوظائف املمكنة :مهندس بحث علمي للمواد واملواد املركبة.
التوظيف :أي صناعة تستخدم فيها املواد املركبة ؛ عىل سبيل املثال صناعة الطريان  ،صناعة
السيارات  ،الهندسة اإللكرتونية  ،أعامل البناء  ،صناعة الطاقة  ،الطب الحيوي.

الربنامج التدريبي :الفيزياء التطبيقية
التخصص :الخصائص الفيزيائية والكيميائية
للمواد
سوف تدرس طرق البحث والتطوير واستخدام املواد
األكرث تقد ًما التي تقلل من كثافة املواد والتلوث يف
اإلنتاج وتزيد من متانة املعدات الحديثة.
الوظائف املمكنة :مهندس األجهزة والتحكم  ،مهندس
اإلنتاج  ،مهندس أبحاث علوم املواد  ،مساعد املخترب
الكيميايئ أو الفيزيايئ.
التوظيف  :مصانع ومنشآت صناعة السيارات  ،مرافق
البحث والتطوير للمواد  ،مختربات علوم املواد.
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الربنامــج التدريبــي :التصميــم والحلــول الهندســية يف
إنتــاج اآلالت
التخصص :تكنولوجيا الهندسة امليكانيكية
ســوف تــدرس موضوعــات ( STEMالعلــوم والتكنولوجيــا والهندســة
والرياضيــات)  ،واســتخدام أنظمــة  CADو  CAMالحديثــة  ،وإجـراءات
التشــغيل آلالت التحكــم العــددي  ،والطابعــات ثالثيــة األبعــاد  ،ومعدات
الليــزر.
الوظائــف املمكنــة :مهنــدس تخطيــط  ،مهنــدس إنتــاج  ،مربمــج آالت
التحكــم العــددي.
التوظيــف :أي منشــأة لصناعــة اآلالت تتعامــل مــع الدفــاع الوطنــي
وتصنــع املعــدات للصناعــات األخــرى.

الربنامج التدريبي :هندسة ميكانيكية
التخصص :معدات وتقنيات هندسة اللحام
ســوف تــدرس عمليــات اإلنتــاج والتكنولوجيــا والتخطيــط يف هندســة
اللحــام ؛ أســاليب التخطيــط الحديثــة واســتخداماتها يف تطويــر العمليات
التكنولوجيــة والحفــاظ عليهــا ؛ طــرق النمذجــة الرياضيــة والفيزيائيــة

والحاســوبية ؛ أدوات املكننــة والحركــة اآلليــة  ،وطــرق إدخــال الحركــة
اآلليــة يف عمليــات التصنيــع  ،وطــرق التحكــم.
الوظائــف املمكنــة :مهنــدس اللحــام  ،مهنــدس األدوات التكنولوجيــة ،
املكننــة والتحكــم اآليل ألخصــايئ منشــآت بنــاء اآلالت  ،أخصــايئ الوثائــق
التقنيــة  ،أخصــايئ املواصفــات القياســية والشــهادات.
التوظيف  :مرافق بناء اآلالت.

التخصص :تكنولوجيا هندسة بناء اآلالت و السبائك
ســوف تــدرس تقنيــات الســبائك والقولبــة والصــب املســتخدمة يف صناعــة
بنــاء اآلالت وكذلــك طــرق الصــب املســتخدمة يف إنتــاج املصنوعــات
الذهبيــة والفضيــة واملجوهــرات والحديــد.
الوظائــف املمكنــة :مهنــدس ســبائك  ،متخصــص يف صناعــة الحديــد
والصلــب  ،متخصــص يف املكننــة والتحكــم اآليل ملنشــآت بنــاء اآلالت.
التوظيف  :مرافق بناء اآلالت.
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معهد التكنولوجيا الحيوية
واألغذية والهندسة الكيميائية
الربنامج التدريبي :آالت ومعدات اإلنتاج
التوظيــف :مصانــع البــرة؛ تقطــر .مصانــع النبيــذ .مرافــق تصنيــع
املرشوبــات الغازيــة ؛ تجــارة املرشوبــات الكحوليــة بالجملــة ؛ رشكات
التخصص :آالت وإجراءات صناعة الغذاء
هندســية مرافــق ومختـرات البحــث والتطويــر ؛ هيئــات اعتــاد املنتجــات
ســوف تــدرس هندســة وتشــغيل أنــواع مختلفــة مــن معــدات التصنيــع  /املــواد الخــام وتحديــد الهويــة  ،وإدارات التفتيــش التجاريــة  /الرضيبيــة
املســتخدمة يف صناعــة األغذيــة.
التــي تفــرط يف إنتــاج وتجــارة املرشوبــات الكحوليــة ؛ مفتشــيات تخزيــن
الوظائــف املمكنــة :مناصــب إداريــة متوســطة املســتوى (مديــر ورشــة وتصنيــع الحبــوب ؛ وكاالت مراقبــة تصنيــع الخبــز.
اآلالت  ،إدارة القســم  ،مديــر القســم  ،مديــر الخدمــة  ،مهنــدس) يف
منشــأة تصنيــع األغذيــة (مــن الــركات الصغــرة إىل املجموعــات القابضــة الربنامج التدريبي :ترتيب تكنولوجيا الغذاء والتموين
؛ أخصــايئ أو مفتــش وكالــة اإلرشاف الحكوميــة ؛ املناصــب اإلداريــة أو التخصص :تكنولوجيا الغذاء يف تقديم الطعام
الهندســية مــع مصنعــي معــدات صناعــة األغذيــة.
ســوف تــدرس طــرق مختلفــة لتنظيــم تقديــم الطعــام ؛ هندســة وتصميــم
التوظيــف :مصانــع الطحــن  ،منشــآت معالجــة الحبــوب  ،مصانــع معالجــة وإعــادة بنــاء مرافــق تقديــم الطعــام ؛ الخدمــات اللوجســتية وإدارة
اللحــوم  ،مصانــع الزبــدة  ،مصانــع إنتــاج زيــت البــذور  ،مصانــع الخبــز سلســلة التوريــد؛ طــرق مراقبــة أداء مرافــق تقديــم الطعــام ؛ أخالقيــات
 ،الحلويــات  ،مصانــع املعكرونــة  ،مصانــع الجــن واأللبــان  ،مســتودعات املهنــة.
الحبــوب  ،مصانــع األعــاف  ،مصانــع التقطــر  ،مصانــع البــرة.
الوظائف املمكنة :متخصص يف تكنولوجيا املطاعم.
الربنامج التدريبي :استخدام املواد األولية النباتية يف إنتاج التوظيف :املطاعم واملقاهي واملرافق الفندقية.

الغذاء
التخصص :التقنيات الحديثة يف معالجة املواد الخام
النباتية

الربنامج التدريبي :استخدام املواد الخام الحيوانية يف
إنتاج الغذاء
التخصص :تكنولوجيا اللحوم ومنتجات األلبان

ســوف تــدرس تكنولوجيــا تخزيــن الحبــوب ومعالجتهــا ؛ تكنولوجيــا تصنيع ســوف تــدرس األســاليب التنظيميــة للصيانــة الفعالــة للعمليــات
التكنولوجيــة يف تصنيــع اللحــوم ومنتجــات األلبــان  ،وطــرق تقييــم
الخبــز والحلويــات واملعكرونــة ؛ صناعــة النبيــذ و تكنولوجيــا التخمري.
الوظائــف املمكنــة :مهنــدس إنتــاج يف مســتودع حبــوب  ،طحــن  ،معالجــة إمكاناتهــا االبتكاريــة ؛ إعــداد الوثائــق الخاصــة بــإدارة جــودة العمليــات
التكنولوجيــة ؛ طــرق مراقبــة الســامة البيئيــة لعمليــات التصنيــع ؛ الجهــود
حبــوب  ،مصنــع خبــز  ،حلويــات  ،تقطــر أو مصنــع بــرة.
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العلميــة والهندســية يف تصميــم وتطويــر وتنفيــذ العمليات
التكنولوجيــة الجديــدة ؛ طــرق هندســة وتطويــر منتجــات
غذائيــة جديــدة.
الوظائــف املمكنــة :مهنــدس أو تقنــي اللحــوم ومنتجــات
األلبــان.
التوظيــف :مرافــق تصنيــع اللحــوم واأللبــان ؛ مرافــق
البحــث والتطويــر ؛ مرافــق بنــاء آالت تصنيــع الحليــب
واأللبــان ؛ منظــات أو مرافــق تركيــب املعــدات والضبــط
والصيانــة ؛ مرافــق مراقبــة جــودة املــواد الخــام واملنتجــات
 ،ومعاهــد البحــوث لصناعــة الجــن.

الربنامج التدريبي :هندسة كيميائية
التخصص :تكنولوجيا الهندسة الكيميائية

الربنامج التدريبي :العمليات
املوفرة للطاقة واملوارد يف
التكنولوجيا الكيميائية والبرتوكيامويات
والتكنولوجيا الحيوية
التخصص :هندسة بيئية
ســوف تــدرس طــرق الحاميــة البيئيــة الفعالــة
داخــل مواقــع اإلنتــاج أو التصنيــع  ،ومتطلبــات
الســامة البيئيــة ألنــواع مختلفــة مــن املواقــع
املذكــورة وكذلــك طــرق تنفيــذ هــذه املتطلبات
وإنفاذهــا يف املواقــع املذكــورة.

الوظائف املمكنة :مهندس بيئي يف موقع اإلنتاج أو التصنيع.
ســوف تــدرس إنشــاء ودعــم تكنولوجــي وتشــغيل اإلنتــاج الصناعــي التوظيــف :الســلطات والخدمــات البيئيــة  ،مرافــق التصنيــع املختلفــة ،
للمــواد غــر العضويــة األساســية واملــواد البوليمريــة واملنتجــات املختلفــة منظــات املشــاريع التــي تقــدم خدمــات بيئيــة  ،تطويــر التوثيــق البيئــي
املصنوعــة منهــا  ،ومــواد البنــاء  ،واملنتجــات النفطيــة  ،ومعالجــة الغــاز  ،التقييــم البيئــي والتدقيــق.
والوقــود الصلــب  ،واملــواد املشــبعة بالطاقــة واملنتجــات القامئــة عليهــا ،
الربنامج التدريبي :تطوير منتجات الصناعات الخفيفة
واألدويــة.
الوظائــف املمكنــة :تقنــي يف مرافــق معالجــة البالســتيك واللدائــن ؛ التخصص :تصميم منتجات الخياطة
مهنــدس أدوات ومعــدات منتجــات جديــدة ؛ كيميــايئ يف معمــل املصنــع .ســوف تــدرس طــرق اإلعــداد والتخطيــط واإلدارة الفعالــة للعمليــات
التوظيــف :منتجــات املطــاط وإطــارات الســيارات ومصنعــي العطــور التــي ينطــوي عليهــا تصميــم املالبــس واألحذيــة والجلــود والفـراء والســلع
ومســتحرضات التجميــل ؛ مرافــق معالجــة البوليمــر ؛ مرافــق تصنيــع الجلديــة ذات األغ ـراض املختلفــة.
املنتجــات القامئــة عــى البوليمــر ؛ مصنعــي األســمدة؛ مصنعــي مزيــج الوظائف املمكنة :خياط  ،مصمم موضة ،مصمم أزياء خاصة .
البنــاء الجــاف .الصناعــات املشــاركة يف تصنيــع املــواد غــر العضويــة التوظيف :مصانع املالبس  ،مشاغل الخياطني  ،ملكية فردية.
وتكريــر النفــط.
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كلية تكنولوجيا املعلومات
الربنامج التدريبي :علوم الكومبيوتر و الهندسة
التخصص :حلول الربمجيات واألجهزة لألنظمة اآللية
ســوف تــدرس التقنيــات الحديثــة لتصميــم وتطويــر مكونــات الربامــج
واألجهــزة ألنظمــة الحاســب والشــبكات واألنظمــة اآلليــة وأدوات
التشــغيل اآليل املختلفــة (مبــا يف ذلــك القامئــة عــى واجهــة الويــب)
والتقنيــات املحمولــة وأجهــزة التحكــم الدقيقــة وغريهــا مــن املعالجــات
الدقيقــة ومعــدات الكمبيوتــر ؛ تصميــم وبرمجــة وإصــاح وإعــداد
وصيانــة أنظمــة الكمبيوتــر والشــبكات واملعــدات التقنيــة التي تســتخدم
مختلــف وســائل الحوســبة وتقنيــة املعالجــات الدقيقــة.
الوظائــف املمكنــة :مربمــج  ،مهنــدس عكــي  ،مطــور برامــج وأجهــزة
لألنظمــة اآلليــة  ،مديــر خدمــة  ،مســؤول نظــام  ،محلــل .
التوظيــف :املؤسســات واملنظــات الحكوميــة والخاصــة  ،أي مؤسســة
لديهــا قســم لتكنولوجيــا املعلومــات.

 ،وإنرتنــت األشــياء الصناعيــة  ،وتكنولوجيــا توفــر الطاقــة يف صناعــة
الوقــود (التدفئــة املركزيــة ومحطــات الطاقــة)  ،واإلســكان والخدمــات
املجتمعيــة والبنــاء  ،وأنظمــة «املنــزل الــذيك»  ،تكنولوجيــا القيــاس
املعتمــدة عــى الهاتــف املحمــول (الهواتــف الذكيــة  ،األجهــزة اللوحيــة)
؛ متخصصــون يف تركيــب وصيانــة وإصــاح املعــدات الطبيــة الحديثــة.
التوظيــف :رشكات تكنولوجيــا املعلومــات و رشكات تطويــر النظــم
الهندســية (األمــن  ،التحكــم يف املنــاخ  ،أنظمــة املراقبــة البحريــة) ؛
رشكات االتصــاالت ؛ مرافــق صناعــة الطاقــة؛ تطويــر نظــام املعلومــات
للمؤسســات املاليــة (البنــوك) ؛ رشكات تطويــر النظــم االستشــارية.
رشكات االســتعانة مبصــادر خارجيــة لتكنولوجيــا املعلومــات ؛ مرافــق
طبيــة واســعة النطــاق.

الربنامج التدريبي :تكنولوجيا األجهزة
التخصص :تقنية املعلومات لقياس األداء
ســوف تــدرس تفاصيــل العمــل مــع أدوات التشــغيل اآليل وأنظمــة
التحكــم والربمجيــات واملعلومــات وتقنيــات القيــاس ؛ اكتســاب املهــارات
لنمذجــة أنظمــة القيــاس والعمليــات ؛ يوجــد يف الســوق طلــب كبــر
عــى الخريجــن املتخصصــن يف تكنولوجيــا املعلومــات لقيــاس األداء.
الوظائــف املمكنــة :مهنــدس اســتقبال وأنظمــة نقــل بيانــات األليــاف
الضوئيــة ؛ مهنــدس متخصــص يف أنظمــة املالحــة عــر األقــار الصناعيــة
املســتخدمة للمراقبــة واإلدارة الفعالــة للنقــل الــري والســكك الحديديــة
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الربنامج التدريبي :تطوير منتجات الصناعات الخفيفة
التخصص :تصميم منتجات الخياطة

الربنامج التدريبي :علم املعلومات التطبيقي
التخصص :علم املعلومات التطبيقية يف االقتصاد

ســوف تــدرس األعــال اإللكرتونيــة وبنيتها التحتيــة (األجهــزة  ،والربمجيات
 ،واالتصــاالت  ،ورأس املــال البــري  ،ومــا إىل ذلــك) وكذلــك التجــارة
اإللكرتونيــة ؛ بعــد التخــرج  ،ســيكون لديــك مجموعــة مــن املهــارات
املهنيــة يف تكنولوجيــا املعلومــات واالقتصــاد واإلدارة.
الوظائــف املمكنــة :محلــل؛ خبــر يف تحديــد وحــل املشــكالت االقتصاديــة
الــذي يســتخدم أنظمــة املعلومــات الحديثــة والتقنيــات الرقميــة ؛ أخصــايئ
التحكــم اآليل يف العمليــات التجاريــة ؛ مديــر املــروع؛ أخصــايئ تدريــب
واستشــارات .اقتصــادي 1C .مربمــج مهنــدس دعــم.
التوظيــف :الكيانــات املؤسســية واملنظــات غــر الربحيــة ؛ مؤسســات الربنامج التدريبي :هندسة الربمجة
الدولــة واملنظــات ؛ أقســام تكنولوجيــا املعلومــات مــع املؤسســات التخصص :تطوير الربمجيات ونظم املعلومات
والــركات ذات الطبيعــة املختلفــة ؛ القطــاع االقتصــادي.
ســوف تــدرس تصميــم وبرمجــة وتشــغيل برامــج الكمبيوتــر وأنظمــة
املعلومــات ؛ تصميــم وبرمجــة واختبــار وحوســبة وأمتتــة العمليــات
التطبيقيــة ؛ إلفســاد مجــال موضــوع املــروع ؛ تقنيــات تطويــر الربمجيات
وطــرق الصياغــة مــع الرتكيــز عــى الســامة واملوثوقيــة والجــودة ؛ طــرق
اســتخدام أنظمــة التشــغيل وتكنولوجيــا الشــبكات وأدوات تطويــر واجهــة
الربمجــة ؛ أنظمــة إدارة قواعــد البيانــات؛ النمذجــة الرياضيــة.
الوظائــف املمكنــة :أي منصــب ينطــوي عــى تطويــر وتنفيــذ تكنولوجيــا
املعلومــات  ،مثــل مربمــج  ،ومهنــدس برمجيــات  ،ومختــر  ،ومحلــل نظــام
 ،ومربمــج نظــام.
التوظيــف :املنظــات واملؤسســات العاملــة يف مجــال تطويــر وتنفيــذ نظــم
تقنيــة املعلومات.

سوف تدرس تطوير وصيانة نظم .
الوظائــف املمكنــة :مربمــج  ،مربمــج  ، 1Cمهنــدس  ،مربمج ويب  ،مســؤول
نظــام  ،استشــاري  ، 1Cمتخصــص يف تكنولوجيــا املعلومــات  ،رئيــس قســم
تكنولوجيــا املعلومــات  ،محلــل  ،مديــر  ،اقتصــادي  ،أســتاذ جامعــي.
املعلومــات يف مواقــع اإلنتــاج والكيانــات االقتصاديــة واالجتامعيــة.
التوظيــف :املؤسســات التجاريــة الصغرية واملتوســطة والكبرية ؛ املؤسســات
املاليــة؛ منظــات الدولة.
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الربنامج التدريبي :األمن اإللكرتوين
التخصص :تقنيات إدارة األمن اإللكرتوين
ســوف تــدرس التالعــب بأنظمــة الكمبيوتــر ؛ التالعــب اآليل باألنظمــة ؛
التالعــب بنظــم املعلومــات وكذلــك التالعــب بأنظمــة االتصــاالت
واالتصــاالت ؛ لغــات وتقنيــات وطــرق الربمجــة الحديثــة
؛ اإلطــار التنظيمــي والقانــوين لألمــن اإللكــروين ؛
ترتيبــات الســامة واألمــن لتدابــر األمــن اإللكــروين
املعقــدة املســتخدمة يف أنظمــة املعلومــات
وشــبكات الكمبيوتــر ؛ الربمجيــات واألجهــزة
واألســاليب

التكنولوجيــة

 ،وإدارة قواعــد البيانــات  ،والربمجــة ،
وتطويــر الربمجيــات  ،وتطويــر األجهــزة
 ،وتطويــر تطبيقــات الويــب  ،وتطويــر
نظــام املعلومــات اآليل .لــكل النوايــا و
األهــداف.
التوظيــف :الــوكاالت الحكوميــة
الوطنيــة واملحليــة واملنظــات
واملؤسســات املاليــة والتجاريــة.

والتشــفريية

لحاميــة املعلومــات ؛ أساســيات إدارة شــبكات
الحاســوب.
الوظائــف املمكنــة :ضبــاط األمــن اإللكــروين .مهندســو تركيــب املعــدات
وتعديلهــا وإصالحهــا وصيانتهــا املتخصصــن يف تدابــر األمــن اإللكــروين
للربمجيــات واألجهــزة ؛ أنظمــة األمــن اإللكــروين املعقــدة املصممــة
للمؤسســات التــي تســتخدم الربامــج واألجهــزة ووســائل التشــفري وطــرق
حاميــة املعلومــات ؛ التدقيــق وإصــدار الشــهادات ألخصــايئ النظــم اآلليــة
؛ متخصــص يف قواعــد وأنظمــة األمــن اإللكــروين  ،كــا يتلقــى الطــاب
تدري ًبــا نظريًــا وعمل ًيــا كاف ًيــا يف مجــال تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت

للســاح لهــم باختيــار وظائــف يف إدارة النظــام
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كلية بناء آالت الطاقة و الطرق
الربنامج التدريبي :معدات النقل واملناولة وصيانة
الهياكل
التخصص :املركبات ذات املحركات و املركبات
الطوافة
ســوف تــدرس وتكتســب املهــارات التقنيــة وكذلــك وســائل تربيــر الحلــول
الهندســية ؛ مهــارات اإلدارة التنظيميــة ملرافــق النقــل والتكنولوجيــا.
الوظائــف املمكنــة :مهنــدس النقــل وســامة النقــل داخــل منشــأة بنــاء
املاكينــة  ،ومديــر املــرآب  ،ومهنــدس صيانــة وإصــاح املركبــات.
التوظيــف :اإلدارات الفنيــة والتجاريــة مــع رشكات النقــل بالســيارات
؛ مرافــق صيانــة املركبــات رشكات التأمــن؛ وكالء الســيارات (تويوتــا ،
مرســيدس  ،هونــدا  ،يب إم دبليــو  ،فــورد  ،فولكــس فاجــن  ،إلــخ)  ،وكاالت
األمــن والــوزارات  ،موزعــو قطــع غيــار الصيانــة واإلصــاح.

الوظائــف املمكنــة :مهنــدس هيــكل محــرك االحـراق الداخــي ؛ مهنــدس
تخطيــط نظــام محــرك االحـراق الداخــي.
التوظيــف :املكاتــب الهندســية واملختــرات ومنشــآت اإلنتــاج ومنشــآت
اإلصــاح والتشــغيل يف أي صناعــة تســتخدم وتصنــع معــدات طاقــة تعمــل
مبحــركات االح ـراق.

الربنامج التدريبي :هندسة الطاقة
التخصص :محركات االحرتاق الداخيل

التخصص :غاليات ومولدات بخارية وغرف
احرتاق ملحطات الطاقة الذرية

ســوف تــدرس أساســيات تصميــم وحــدات وتجميــع محطــات توليــد
الطاقــة مبحــركات االحـراق الداخــي  ،وتكنولوجيــا التصنيــع الخاصــة بهــا
؛ بحــث وصيانــة محــركات االح ـراق الداخــي التبادليــة واملجمعــة عاليــة
الكفــاءة والصديقــة للبيئــة للمركبــات ومنشــآت طاقــة النقــل الســطحي
وكذلــك املكننــة صغــرة النطــاق.

ســوف تــدرس صيانــة وبنــاء اآلالت والوحــدات إلنتــاج وتحويــل واســتهالك
مختلــف أشــكال الطاقــة مثــل غاليــات البخــار واملــاء الســاخن وغاليــات
تســخني النفايــات ؛ مولــدات البخــار غــرف االح ـراق املفاعــات النوويــة
ومحطــات الطاقــة واملبــادالت الحراريــة.
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الوظائــف املمكنــة :مهنــدس إنشــاءات  ،مهنــدس تخطيــط  ،مهنــدس
إنشــايئ  ،متخصــص يف قســم الهندســة التقنيــة  ،مفتــش مهنــدس  ،مهنــدس
معــدات حراريــة وميكانيكيــة.
التوظيــف :املكاتــب الهندســية  ،ومرافــق البحــث والتطويــر  ،ومرافــق
الرتكيــب والصيانــة  ،واملحطــات الحراريــة  ،ومرافــق إنتــاج معــدات الطاقة
 ،ومرافــق صناعــة الطاقــة الصغــرة واملتوســطة الحجــم.

الربنامج التدريبي :النقل الربي والتكنولوجيا
التخصص :السيارات والجرارات

تنفــذ اآلالت الزراعيــة .يوجــد بالكليــة مكتــب تصميــم للطــاب  ،حيــث
يكتســب الطــاب خــرة مهنيــة إضافيــة.
الوظائــف املمكنــة :مهنــدس تخطيــط متخصــص يف التصميــم والحســاب
 ،وتقنــي اإلنتــاج  ،ومهنــدس أبحــاث االختبــار  ،ومهنــدس العمليــات ،
وإصــاح وصيانــة اآلالت الزراعيــة وغريهــا مــن وســائل النقــل واملركبــات
التكنولوجيــة.
التوظيــف :املنشــآت املتخصصــة يف تصنيــع اآلالت الزراعيــة وأنــواع أخــرى
مــن آالت النقــل واملعالجــة  ،وكذلــك يف مرافــق الصيانــة واإلصــاح.

ســوف تــدرس وتكتســب املعرفــة العلميــة والتقنيــة والهندســية والرياضيــة الربنامج التدريبي :تكنولوجيا عملية النقل
األساســية ؛ تعلــم أساســيات تصميــم الســيارات واملركبــات املتعقبــة التخصص :سالمة النقل
باســتخدام املحــاكاة الحاســوبية .يتــم اكتســاب املعرفــة النظريــة خــال
دورات التدريــب العمــي يف الــركات الرائــدة يف روســيا.
الوظائــف املمكنــة :أي منصــب ينطــوي عــى تصميــم وتصنيــع واختبــار
وتشــغيل وإصــاح وصيانــة الســيارات والجـرارات واآلالت املتنقلــة األخرى.
التوظيــف :مصانــع تصنيع الســيارات والجـرارات ورشكات النقل بالســيارات
ومحطــات الخدمــة الفنيــة للســيارات والجـرارات ورشكات التأمــن ورشكات
التوليــف ووكاالت إنفــاذ القانــون.

التخصص :تكنولوجيا األعامل الزراعية
ســوف تــدرس أساســيات تصميــم وتصنيــع وخدمــة اآلالت باســتخدام
اآلالت الزراعيــة كمثــال  ،وتطويــر حلــول تقنيــة فعالــة لتصميــم وتصنيــع
وتشــغيل مختلــف اآلالت واملعــدات الزراعيــة .يتــم اكتســاب خــرة
عمليــة أثنــاء التدريــب العمــي يف املؤسســات الرائــدة يف مجــال الهندســة
الزراعيــة يف روســيا  ،وكذلــك يف أقســام الخدمــة يف املنظــات التــي

ســوف تــدرس أساســيات تطويــر مخططــات فعالــة لتنظيــم حركــة
املركبــات واملشــاة ؛ تطبيــق أحــدث أنظمــة تكنولوجيــا املعلومــات يف إدارة
املــرور وتطويرهــا باســتخدام برامــج الكمبيوتــر .أساســيات تطويــر النظــم
الفكريــة الحديثــة للتحكــم يف حركــة املــرور عــى الطــرق ؛ إجــراءات
تشــغيل الطــرق املروريــة ؛ وســائل إدارة عمليــات النقــل والخدمــات
اللوجســتية ؛ أساســيات تحليــل الحــوادث املروريــة.
الوظائــف املمكنــة :أخصــايئ ســامة الطــرق  ,عامــل ســامة الطــرق ,
أخصــايئ عمليــات النقــل متخصــص يف نقــل البضائــع والــركاب ؛ أخصــايئ
النقــل الــدويل أخصــايئ إدارة النقــل اخصــايئ تصميــم وصيانــة وتشــغيل
الطــرق املروريــة.
التوظيــف :رشطــة املــرور؛ مؤسســات الســامة املروريــة ؛ خدمــات
التســويق؛ منظــات صيانــة الطــرق ؛ رشكات النقــل بالشــاحنات؛ مــدارس
تعليــم القيــادة مكاتــب الخــراء ورشكات التأمــن.
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كلية الهندسة املدنية :
الربنامج التدريبي :البناء
التخصص :بناء الطرق املرورية
ســوف تــدرس التخطيــط والبنــاء والرتميــم وأعــال اإلصــاح الشــاملة
وتشــغيل الطــرق الرسيعــة والطــرق املروريــة والهيــاكل الداعمــة
(الجســور الصغــرة واملحــاور الوســيطة) وفتحــات امليــاه.
الوظائــف املمكنــة :مــرف موقــع البنــاء  ،مهنــدس قســم (مــرف) ،
مهنــدس قســم اإلنتــاج  ،مهنــدس اختبــار  ,مهنــدس هيــكل
التوظيــف :منظــات البنــاء والتشــغيل  ،ومختـرات البنــاء الختبــار مــواد
بنــاء الطــرق  ،واملنظــات واملؤسســات البلديــة.

التخصص :هندسة صناعية ومدنية
ســوف تــدرس تخطيــط وبنــاء وتشــغيل وترميــم مختلــف املبــاين والهياكل
وغريهــا مــن مــواد صناعــة البناء.

الوظائــف املمكنــة :مــرف موقــع البنــاء  ،مهنــدس مفاهيــم  ،مهنــدس
هيــكل .
التوظيــف :منظــات الهندســة املعامريــة والتصميــم .مقــاول التصميــم
واملســح ؛ رشكات هندســية املناصــب اإلداريــة العليــا يف رشكات املقــاوالت
؛ مؤسســات صناعــة البنــاء .مؤسســات اإلســكان والخدمــات املجتمعيــة
؛ وكاالت اإلرشاف والتفتيــش عــى العمــاء ؛ رشكات البنــاء والتطويــر
الحكوميــة والخاصــة.

التخصــص :إنتــاج واســتخدام مــواد البنــاء والوحــدات
واملنشــآت
ســوف تــدرس تصميــم وتصنيــع واســتخدام مــواد ووحــدات وهيــاكل
البنــاء ؛ تقييــم الســوق للمــواد والهيــاكل.
الوظائــف املمكنــة :مهنــدس تخطيــط لتصنيــع مــواد البنــاء والوحــدات
والهيــاكل ؛ مراقــب عــال؛ مهنــدس عمليــة؛ مــرف قســم اإلنتــاج
ملصنــع مــواد البنــاء والوحــدات والهيــاكل.
التوظيف :مصانع تصنيع مواد البناء؛ مصانع تصنيع الهياكل
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الخرسانية املسلحة .رشكات التخطيط والبناء والرتكيب والتجارة.

التخصص :هندسة خدمات املرافق العامة والبناء
ســوف تــدرس تخطيــط وبنــاء وتشــغيل وترميــم األنظمــة الهندســية
يف املبــاين والهيــاكل املختلفــة  ،مثــل أنظمــة امليــاه والــرف الصحــي
وأنظمــة التدفئــة املركزيــة وأنظمــة اإلمــداد الح ـراري وأنظمــة إمــداد
الغــاز وأنظمــة التهويــة وتكييــف الهــواء وأنظمــة «املنــزل الــذيك».
الوظائــف املمكنــة :مهنــدس إنشــايئ؛ مهنــدس تجميــع إمــدادات امليــاه
والــرف الصحــي وإمــدادات الغــاز والتدفئــة ومهنــدس أو مشــغل نظــام
التهويــة.
التوظيــف :الــركات الهندســية ورشكات البنــاء والرتكيــب ورشكات
التشــغيل واملؤسســات البلديــة واملنظــات التــي تتعامــل مــع خدمــات
املرافــق العامــة.

الربنامج التدريبي :تشييد املباين واملنشآت املجمعة
التخصص :تشييد مباين شاهقة االرتفاع
ســوف تــدرس تخطيــط وإنشــاء وتشــغيل وترميــم املبــاين واملنشــآت
الشــاهقة  ،مبــا يف ذلــك تجميــع البيانــات املعياريــة وتصنيفهــا وتحليلهــا
للمبــاين واألنظمــة واملعــدات الهندســية ؛ تطويــر املــروع وف ًقــا للرتتيــب
والقواعــد واملعايــر املقابلــة ؛ مراقبــة الجــودة أثنــاء البنــاء ؛ صياغــة
الوثائــق الفنيــة؛ تركيــب وتعديــل وموازنــة وتشــغيل مشــاريع البنــاء.
الوظائــف املمكنــة :مهنــدس مفاهيــم  ،متخصــص يف أعــال الرتكيــب
والتشــييد.
التوظيف :الرشكات الهندسية ورشكات البناء والرتكيب ورشكات

التشــغيل واملؤسســات البلديــة واملنظــات العاملــة يف صناعــة البنــاء
والتنميــة.
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كلية هندسة الطاقة :
الربنامج التدريبي :صناعة الطاقة والهندسة الكهربائية
التخصــص :املعــدات الكهربائيــة وصيانتهــا للمؤسســات
واملنظــات
ســوف تــدرس إج ـراءات التشــغيل والصيانــة ألنظمــة وشــبكات الطاقــة
الكهربائيــة  ،مبــا يف ذلــك محطــات الطاقــة الكهربائية واملحطــات الفرعية
 ،واملرافــق الكهربائيــة والشــبكات للمؤسســات واملنظــات  ،واملعــدات
الكهربائيــة ذات الجهــد املنخفــض والجهــد العــايل  ،واملنشــآت الهندســية
الكهربائيــة  ،وإلكرتونيــات الطاقــة  ،واملــواد العازلــة واملنشــآت.
الوظائــف املمكنــة :أخصــايئ الســامة الكهربائيــة .أخصــايئ درع كهربــايئ
يفهــم قضايــا الحفــاظ عــى الطاقــة وكفــاءة التقنيــات الصناعيــة ،
وكذلــك قــادر عــى تصميــم الرتكيبــات والشــبكات الكهربائيــة عــى
أســاس املصــادر املتجــددة
التوظيف :صناعة تحويل الطاقة

التخصص :محرك كهربايئ وتحكم آيل
ســوف تــدرس األجهــزة واألنظمــة األوتوماتيكيــة للتحكــم يف تدفقــات
الطاقــة ؛ اآلالت الكهربائيــة واملنشــآت وأجهــزة التدفئــة الكهربائيــة ؛
املحــركات الكهربائيــة والتحكــم اآليل لآلليــات واملجمعــات التكنولوجيــة
يف البيئــات الصناعيــة واملنزليــة والزراعيــة ؛ أنظمــة الطاقــة الكهربائيــة
اآلليــة .معــدات التحويــل محــركات الطاقــة الكهربائيــة املنشــآت
التكنولوجيــة واملســاعدة .أدوات اآلالت التــي يتــم التحكــم فيهــا رقميًــا
وأمتتتهــا وأنظمــة التحكــم والتشــخيص الخاصــة بهــا.
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الوظائف املمكنة :مهندس تطوير حلول الدوائر  ،مهندس محرك
التوظيف :صناعة تحويل الطاقة

التخصص :توريد الطاقة الكهربائية
ســوف تــدرس الرتكيبــات الكهربائيــة وشــبكات التوريــد والتوزيــع  ،مبــا
يف ذلــك املحطــات الفرعيــة التنحيــة واملحــوالت  ،التــي تــزود الكهربــاء
مبــارشة للمنشــآت الصناعيــة ومجمعاتهــا التكنولوجيــة وأجهــزة
االســتقبال الكهربائيــة للمؤسســات مــن جميــع األغ ـراض التكنولوجيــة ،
وكذلــك املــدن والبلــدات واملناطــق الزراعيــة ومرافــق اإلنتــاج.
الوظائــف املمكنــة :أخصــايئ أو مديــر صيانــة األنظمــة الكهربائيــة ؛
أخصــايئ أمــن الطاقــة واملهندســن .أخصــايئ أبحــاث الطاقــة الكهربائيــة.
باحــث يف إمــدادات الطاقــة املولــدة ذات ًيــا ومحطــات الطاقــة العاملــة
عــى طاقــة الريــاح أو الطاقــة الشمســية.
التوظيف :صناعة تحويل الطاقة
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معهد االقتصاد واإلدارة :
الربنامج التدريبي :اإلقتصاد
التخصص :اإلقتصاد العاملي
ســوف تــدرس املعامــات التجاريــة الدوليــة  ،إعــداد عقــود التصديــر
واالســترياد وتنفيذهــا وتحليلهــا  ،معامــات العمــات  ،معامــات الــرف
 ،املدفوعــات الدوليــة.
الوظائــف املمكنــة :مديــر املعامــات التجاريــة الدوليــة  ،ممثــل الجــارك
 ،اقتصــادي مكتبــي  ،محاســب  ،مديــر أعــال  ،مديــر تســويق.
التوظيــف :رشكات التصديــر واالســترياد واملنظــات التجاريــة الدوليــة
ومكاتــب مراقبــة العمــات وأقســام املعامــات الدوليــة ورشكات النقــل
والخدمــات اللوجســتية الدوليــة  ،إلــخ.

التخصص :التمويل الرقمي
ســوف تــدرس خوارزميــات سلســلة الكتــل والرياضيــات  ،ومعامــات
العمــات والعمــات املشــفرة عــى االئتــان  ،وحســابات تحويــل
العمــات الفعليــة واالفرتاضيــة  ،وأنظمــة وعمليــات الدفــع الرقميــة ،
واملراقبــة عــن بُعــد ألنظمــة التأمــن  ،والخدمــات املرصفيــة اإللكرتونيــة
 ،ومــا إىل ذلــك.
الوظائــف املمكنــة :مديــر تطويــر األعــال  ،محلــل األعــال ،
مديــر التكنولوجيــا املاليــة  ،مديــر التســويق الرقمــي.
التوظيــف :التجــارة اإللكرتونيــة  ،واملؤسســات
التجاريــة  ،إلــخ.

الربنامج التدريبي :اإلدارة
التخصص :إدارة انتاج
ســوف تــدرس طــرق إجــراء تحليــل مــايل واقتصــادي شــامل لنشــاط
الــركات عــى أســاس املالءمــة االقتصاديــة لقــرار إداري.
الوظائــف املمكنــة :مديــر اقتصــادي  ،محلــل  ،خبــر توقــع  ،مديــر
أعــال  ،مديــر تنفيــذي.
التوظيف :أي منصب اقتصادي يف هيئة أو مؤسسة.

التخصص :إدارة األعامل الصغرية
ســوف تــدرس مجموعــة متكاملــة مــن الكفــاءات املهنيــة والشــخصية
التــي تضمــن القــدرة التنافســية للمؤسســات يف الســوق باإلضافــة إىل
تنميتهــا املســتدامة.
الوظائــف املمكنــة :محلــل أعــال  ،أو مستشــار أعــال  ،أو مديــر
مــروع أو قســم  ،أو رائــد أعــال  ،أو عضــو فريــق ريــادي  ،أو مديــر
رئيــي  ،إلــخ .هــذا التخصــص هــو أيضً ــا بدايــة جيــدة إلطــاق مرشوعــك
التجــاري وتنميتــه.
التوظيف :مختلف املشاريع التجارية الصغرية واملتوسطة الحجم.

23

كتيب املعلومات للمتقدمني

معهد العامرة والتصميم :
الربنامج التدريبي :تصميم البيئة املعامرية
التخصص :التصميم املتكامل للبيئات املعامرية
ســوف تــدرس طــرق تطويــر مشــاريع الهيــكل العــام املعقــدة والتخطيــط
املعــاري للمســتوطنات الحرضيــة والريفيــة ؛ التصميــم الداخــي وطــرق
تطويــر منــط بــري مميــز ملجمعــات املبــاين املجتمعيــة والصناعيــة ؛
تصميــم املناظــر الطبيعيــة والبيئــة.
الوظائــف املمكنــة :مصمــم معــاري  ،أســتاذ جامعــي يف الهندســة
املعامريــة  ،كبــر مهنــديس املدينــة  ،إلــخ.
التوظيــف :اســتوديوهات العــارة ومكاتــب البنــاء ومؤسســات التصميــم
املعــاري ؛ وكليــات الهندســة املعامريــة  ،إلــخ ؛ مؤسســات التنظيــم
واإلدارة (املبــاين  ،لجــان الهندســة املدنيــة  ،إلــخ).

الربنامج التدريبي :هندسة معامرية
التخصص :هندسة معامرية
ســوف تــدرس فــن التعامــل مــع مســاحة املعيشــة داخــل املبــاين
والهيــاكل واملــدن واملســتوطنات وتعلــم تطويــر حلــول معامريــة قابلــة
للتطبيــق للمبــاين الســكنية واملجتمعيــة والصناعيــة باإلضافــة إىل حلــول
تخطيــط املــدن لألجســام الريفيــة والحرضيــة مــع االلتــزام باملعايــر
واللوائــح الحاليــة.
الوظائــف املمكنــة :مهنــدس معــاري ســكني  ،مهنــدس تجــاري ،
مهنــدس صناعــي  ،مهنــدس ترميــم  ،مهنــدس تصميــم داخــي  ،مهنــدس
تصميــم حــري  ،مهنــدس أبحــاث  ،مهنــدس مدينــة رئيــي  ،أســتاذ
جامعــي يف الهندســة املعامريــة  ،إلــخ
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التوظيــف :اســتوديوهات العــارة ومكاتــب البنــاء .كليــات العــارة ،
ومــا إىل ذلــك ؛ مؤسســات التنظيــم واإلدارة (املبــاين  ،لجــان الهندســة
املدنيــة  ،إلــخ).

الربنامج التدريبي :التصميم
التخصص :تصميم جرافيك
ســوف تــدرس طــرق مختلفــة إلنشــاء منتجــات تنافســية يف صناعــات
الطباعــة واإلعــان  ،وتطويــر تفكــرك املفاهيمــي ومهاراتــك الفنيــة
والزخرفيــة باإلضافــة إىل تعلــم ومامرســة أساســيات التصميــم الجرافيــي
مثــل الرتكيــب والتسلســل الهرمــي املــريئ ومــا إىل ذلــك.
الوظائف املمكنة :مصمم جرافيك
التوظيــف :املطابــع ودور النــر وورش العمــل اإلبداعيــة ووكاالت
اإلعــان.
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كيفية التقديم :
هناك خمس خطوات إلمتام عملية القبول:
خطوة  : 1ملء استامرة التقديم AltSTU
يرجــى تنزيــل منــوذج الطلــب مــن ( ، )www.altstu.ruوتعبئتــه وإرســاله
بالربيد اإللكــروين إىل inbox.ru@2013 imo
خطوة  : 2كيف تحصل عىل دعوة التأشرية
للحصول عىل دعوة التأشرية ،نطلب املستندات التالية:
نســخة مــن جــواز الســفر (يجــب أن تكــون الصالحيــة قبــل
 1.5ســنة عــى األقــل مــن تاريــخ دخــول األرايض الروســية) مرتجمــة إىل
اللغــة الروســية
نســخة مــن شــهادة الثانويــة العامــة أو دبلــوم التعليــم
العــايل (مــع تفاصيــل املوضــوع) مرتجمــة إىل اللغــة الروســية  ،وميكــن
مســح املســتندات ضوئ ًيــا وإرســالها إلينــا عــر الربيــد اإللكــروين .يرجــى
مالحظــة أنــه يجــب مســح املســتندات ضوئيًــا بشــكل صحيــح حتــى
ميكــن قراءتهــا .ســنبلغك بــأي مشــاكل تتعلــق باملســتندات املقدمــة عــر
الربيــد اإللكــروين.
يتــم إصــدار الدعــوات مــن قبــل مكتــب الهجــرة وتســتغرق  20يو ًمــا.
ســوف نرســل لــك نســخة مــن خطــاب الدعــوة عــر الربيــد اإللكــروين ،
وميكنــك الحصــول عــى خطــاب الدعــوة األصــي يف الســفارة أو القنصليــة
الروســية يف بلــد إقامتــك.
خطوة  : 3تأشرية
بعــد تلقــي الدعــوة مــن  ، AltSTUيجــب عليــك االتصــال بأقــرب
قنصليــة روســية يف بلــدك وتقديــم املســتندات وف ًقــا ملتطلبــات القنصلية.

خطوة  : 4تأكيد الوصول
بعــد اســتالم التأشــرة مــن الســفارة أو القنصليــة الروســية  ،يجــب عليــك
إبالغنــا بتاريــخ ووقــت وصولــك قبــل  10أيــام عــى األقــل مــن القــدوم
إىل روســيا.
ملحوظــة ! إذا تقدمــت بطلــب للحصــول عــى درجــة البكالوريــوس أو
املاجســتري  ،فيجــب أن تصــل إىل الجامعــة حتــى 10أغســطس  ،الختبارات
القبول.
خطوة  : 5الوصول والقبول وبدء الفصول الدراسية
بعــد وصولــك إىل  ، AltSTUيجــب عليــك تقديــم املســتندات األصليــة
مــع الرتجمــة املعتمــدة وإيصــال الدفــع الكامــل للســنة األوىل.
يجــب عــى كل طالــب التســجيل يف الجامعــة يف غضــون ثالثــة أيــام
بعــد وصولــه إىل االتحــاد الــرويس .ســتكمل إدارة التأش ـرات والدعــوات
وتســجيل املوظفــن األجانــب عمليــات التســجيل .بعــد ذلــك يجــب عــى
الطــاب األجانــب تقديــم الشــهادات التعليميــة إىل مكتــب القبــول.
يُســمح لــك ببــدء الفصــول الدراســية عنــد االنتهــاء مــن جميــع العمليات
الرســمية.
املستندات املطلوب تقدميها:
جــواز الســفر (يجــب أن تكــون الصالحيــة قبــل  1.5ســنة
عــى األقــل مــن تاريــخ دخــول األرايض الروســية) ونســخة مــن جميــع
صفحاتــه مــع ترجمــة معتمــدة.
بطاقة الهجرة مختومة من الجامرك.
أصــل شــهادة املدرســة الثانويــة أو دبلــوم التعليــم العــايل
(مصــدق مــن وزارة الخارجيــة والســفارة الروســية أو بختــم أبوســتيل)
مــع تفاصيــل املوضــوع ونســخته مــع ترجمــة معتمــدة.
 6صور بحجم جواز السفر ( 40 × 30مم).
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معلومات إضافية :
تســتمر الســنة األكادمييــة يف روســيا عــاد ًة ملــدة
 10أشــهر وتنقســم إىل فصلــن دراســيني .ميتــد
الفصــل الــدرايس األول مــن  1ســبتمرب حتــى 31
ينايــر بينــا ميتــد الفصــل الثــاين مــن  1فربايــر
حتــى  30يونيــو .يتــم تحديــد فــرات الراحــة
بعــد كل فصــل درايس.
يُطلــب مــن الطــاب األجانــب الراغبــن يف
االلتحــاق بــدورة البكالوريــوس أو املاجســتري
إجـراء امتحــان القبــول أو اختبــار القبــول الــذي
يبــدأ عــاد ًة يف يونيــو .يف ضــوء ذلــك  ،نوصيــك
بالبــدء يف التقــدم للحصــول عــى دعــوة يف
موعــد ال يتجــاوز شــهر مــارس.
ال تتطلــب دورات اللغــة الروســية منــك إج ـراء
امتحــان دخــول  ،ســيتم تســجيلك مبجــرد
تشــكيل مجموعــات الدراســة بــد ًءا من ســبتمرب
وحتــى نوفمــر.
مبجــرد قبولــك يف جامعتنــا  ،يحــق لــك حضــور
املحــارضات والنــدوات والــدورات التدريبيــة
مــع الطــاب اآلخريــن يف الكليــة التــي تختارهــا.
يتكــون الفصــل الواحــد («فــرة مزدوجــة») مــن
ســاعتني أكادمييتــن .ســاعة أكادمييــة واحــدة
تســاوي  45دقيقــة.
ســيصدر لــك مكتــب عميــد كليتــك بطاقــة
هويــة الطالــب وكتــاب الســجل األكادميــي.
أنــت مطالــب بحمــل هويــة الطالــب الخاصــة
بــك يف جميــع األوقــات  ،ألن هــذا هــو ترصيــح
دخولــك إىل الجامعــة.
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متنحــك هويتــك أيضً ــا خصومــات يف العديــد نظــام التقييــم املســتخدم يف التعليــم العــايل يف
مــن املتاحــف واملســارح ودور الســينام .تذكــر روســيا هــو كــا يــي:
ممتاز
أن تحمــل معــرف الطالــب الخــاص بــك ودفــر •
جيد
الســجل األكادميــي خــال فــرة االختبــار .يثبــت •
ُمريض
معــرف الطالــب الخــاص بــك هويتــك بينــا •
غري ُمريض
يتــم اســتخدام دفــر الســجل األكادميــي مــن •
ناجح  /راسب
قبــل األســاتذة إلصــدار درجاتــك المتحاناتــك• .
ميكــن إجــراء كل مــن االختبــارات العاديــة أدىن درجــة للنجــاح هــي ُ ( 3مـ ٍ
ـرض) و «ناجــح».
وامتحانــات النجــاح  /الرســوب يف شــكل شــفهي ال يُســمح للطــاب باالنتقــال إىل العــام الــدرايس
التــايل والحصــول عــى دبلــوم إال إذا حققــوا
أو كتــايب.
ملحوظــة :يجــب عــى الطــاب حضــور جميــع درجــات النجــاح يف جميــع املــواد املدرجــة يف
املنهــج الــدرايس.
الفصــول التــي يحددهــا املنهــج !

جامعة  Polzunov Altaiالتقنية الحكومية

مالحظات
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مديرية التعاون الدويل بجامعة
بولزونوف ألتاي التقنية الحكومية
www.altstu.ru656038
 ،656038روسيا االتحادية
ألتاي كراي  ،بارناول  73 ،شارع دمييرتوفا.
رقم الهاتف62−87−29 )3852( 8 :
الربيد اإللكرتوين inbox.ru@imos2013 :
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