
طلب الجانبلالكلية التحضيرية ل 

في الجامعة  بدأ تحضير1962. منذ العام 1930جامعة فولجاجراد التقنية الحكوميه تأسست في العام   
  متخرج1500طلب اجانب من دول  اروبا, اسيا, افريقيا,  الشرق الوسط وامريكا اللتينية . اكثر من 

.  دولة70حاملو شهادات دكتورة وتخصص  من جامعتنا يعملون في اكثر من  

   تم تاسيس الكلية التحضيرية  للطلب الجانب لتحضيرهم للدراسة في جامعات روسيا1973في  العام 
.التحادية في اختصاصات ذو طابع اقتصادي هندسي وادبي

: بالستناد الى شكل الدراسة التي يبتغيها التلميذ يتم تحضيره في المواد التالية

.توجه هندسي : لغة روسية , فيزياء, كيمياء, رياضيات, معلوماتية, تاريخ, رسم  هندسي _1

.توجه اقتصادي: لغة روسية , فيزياء, رياضيات, معلوماتية,تاريخ, اقتصاد, جغرافية _2
.توجه ادبي: لغة روسية , ادب روسي, ثقافة روسية , تاريخ, جغرافيا _3

 في الكلية  سكن جامعي للطلبة  ومكتبة علمية . خريجو الكلية من حصلو على شهادة في اتمام
 السنة التحضيرية . بامكانهم متابعة دراستهم في  جامعة فولجاجراد التقنية وكذلك في جامعات

.روسية التحادية

:  كليات7في الجامعة  

 الكهرباء وتقنية الحاسوب  _1

 الكيمياء التكنولوجية   _2

تكنولوجيا مواد القطع _3

 الهندسة الميكانيكية _4

 هندسة الجرارات _5

اقتصاد وادارة _6

هندسة النقل _7

 يمكنهم الحصول على شهادة الباكالوريوس( خريجو الكلية التقنية يمكنهم متابعة الدراسة و 
سنوات) الدراسة1,5-1) او التخصص (2سنوات) ومن ثم يمكنهم تحصيل شهادة  الماجيستير (4  

:تتم  بالفرع والتخصصات التالية



اقتصاد 080100
ادارة 080500

فيزياء 010700
معلوماتية وعلم الحاسوب 230100

استخدام وسائل النقي 190500
علم المعادن 150100

تكنولوجيا اللت والدوات 150400
 علم المواد وتقنية المواد الحديثة 150600

الكيمياء التكنولوجية والتكنولوجيا الحيوية   240100
 تكنولوجيا المواد الغذائية 260100

 تكنولوجيا , ادوات ومكننة  الصناعة الميكانيكية 150900
 مكننة وتكحكم 220200

علم القياسات  والموازين والمواصفات 200500
انظمة النقل البري 190100

 شهادة
الباكالوريوس

اقتصاد دولي 080102
انظمة التحكم بالكوارث و الزمات القتصاديه 080503

(معلوماتية حياتية ( في مجال القتصاد 010502
ادارة وتنظيم 080507

 العلنات 070701
اقتصاد وادارة  المؤسسات 080502
 معلوماتية شكبات وانظمة  230101

برمجة وسائل معالجة المعلومات والتحكم 230102
انظمة  التصميم بطرق التحكم الذاتي 230104

تقنية برمجة الحاسوب 230105
هندسة السيارات وصيانتها 190601

تنظيم الشحن والتحكم به اثناء عملية النقل 190701
تنظيم المواصلت و الطرق 190702

صهر المواد السوداء والملونة 150104
 علم لمواد ومعالجتها حراريا 150105

 معالجة المواد بالضغظ 150106
الت و تكنلوجيا التلحيم 150202
أليات و تكنلوجيا الصهر 150204

 بناء و صناعة المواد من المواد المركبة 150502
تكنولوجيا الكيمياء العضوية 240401

تكنولوجيا الكيمياء الطبيعية للمواد الحامله للطاقة و المواد الفحمية 240403
تكنولوجيا الكيمياء و العناصر عالية الرطبات 240501

تكنولوجيا معالجة المواد البلستيكية 240502
حماية  البيئه و الموارد الطبيعيه 280201

أللت و المعدات الكيميائية 240801
الت و معدات المواد الغذائية 260601
تكنولوجيا الحليب و مشتقاته 260603
تكنولوجيا اللحوم و مشتقاته 260301

تكنولوجيا الميكانيك 151001
(ماكنات معالجة المواد(المخارط 151002

ادوات الخراطة 151003
تكنولوجيا المكننه في الصناعه الميكانيكية و الكيميائية 220301

علم الموازين و القياسات و المواصفات 200503

التخصص



(محركات الحتراق الداخلي(ديزيل 140501
   صناعة السيارات و الجرارات 190201

القتصاد 080100
الدارة 080500
فيزياء 010700

معالجة المواد 150100
تكنولوجيا اللت و المعدات 150400

علم المواد و تكنلوجيا معالجة المواد الحديثة 150600
تكنولوجيا, معدات والمكننة في صناعة الميكانيك 150900

انظمة النقل البري 190100
استخدام وسائل النقل 190500

مكننة وتحكم 220200
معلوماتية وتكنولوجيا الحاسوب 230100
تكنولوجيا الكيمياء والبيولوجية 240100

 شهادة
الماجستير

ميكانيك الجسام الصلبة المتحولة  01.02.04
ديناميكية اللت ومتانتها 01.02.06

فيزيائية الراديو  01.04.03
اللكترونيكة الفيزيائية  01.04.04
الكيمياء الغير عضوية 02.00.01

الكيمياء العضوية 02.00.03
العناصر عالية الرطبات  02.00.06

علم البيئة 03.00.16
(علم المواد( حسب الفروع 05.02.01

علم اللت ,انظمة  التوصيل ,الدوات الصناعية 05.02.02
تكنولوجيا صناعة الميكانيك 05.02.08

نظرية اللت والليات   05.02.18
تكنولوجيا  الدوات ومعالجتها ميكانيكيا وفيزيا تكنولوجيا 05.03.01

تكنولوجيا والت التلحيم 05.03.06
المحركات الحرارية 05.04.02

اللت المتحركة بواسطة  الحلقات  او الطارات   05.05.03
اللكترونكه النظرية 05.09.05

(انظمة التحكم والقياسات المعلوماتية( حسب الفروع 05.11.16
(مكننة وتحكم  عن طريق التكنولوجيا (حسب الفروع 05.13.06

(انظمة المكننة والتخطيط (حسب الفروع 05.13.12
انظمة التصلت والشبكات 05.13.13

التطورالحسابي وبرمجته 05.13.18
علم المواد ومعالجتها حراريا 05.16.01

علم الصهر  05.16.04
معالجة المواد بالضغط 05.16.05

تكنولوجيا المواد العضوية 05.17.04
تكنولوجية , ومعالجة المواد المركبة 05.17.06

 الت ومعدات كيميائية 05.17.08
 استخدام وسائل النقل 05.22.10

القتصاد النظري 08.00.01
(القتصاد وتحكم(حسب الفروع 08.00.05

 الطرق الحسابية القتصادية 08.00.13
فلسفة اجتماعية 09.00.11

طرق التعليم النظري  التخصصي 13.00.08

 شهادة
الدكتوراة



طرق المعالجة والتحكم بالمعلومات 05.13.01

:للحصول على دعوه يجب تقديم الوثائق التاليه   

 نسخه من جواز السفر مع ذكر مكان الولده و مكان القامه و مكان الحصول على-1
(التاشيره(مينه/بلد

.يجب ان تكون صلحية جواز السفر نافذه لمده ل تقل عن سنه واحده-2

.نسخه من شهادة التحصيل الدراسي-3

:من اجل اللتحاق بالكليه التحضيريه في جامعة فولغوغراد التقنيه يجب تقديم الوثائق التاليه   

.(طلب التحاق مع ذكر شكل الدراسه(هندسيه,اقتصاديه,ادبيه-1

.جواز سفر-2

 صوره اصليه من الشهاده الصحيه مصدقه من قبل وزارة الصحه تفيد بان حاملها سليم من-3
.المراض.بالضافه الى شهاده صحيه تفيد بأن حاملها سليم من مرض اليدز و الملريا

 نسخه من شهادة الولده.(يفضل ان ل يتجاوز عمر الطالب  الخمسه و العشرين عاما مع-4
.(التنويه ان ليس هناك عمر محدد للقبول

5- 4سته صور حجم  x6 .

 نسخه اصليه من الشهاده الدراسيه مذكور فيها المواد الدراسيه و العلمات بالضافه الى نسخه-6
.اصليه من الشهادات الضافيه في حال وجودها مع تصديقها مراعاة للنظمه المتبعه

.نسختين من الشهاده الدراسيه تكونان مصدقتان-7

 لحملة الشهادات الدراسيه المحصله من المدارس الخاصه يجب تقديم شهاده من وزارة-8
.التعليم في بلدانهم تثبت صحة المعلومات المذكوره في الشهاده الدراسيه

 شهاده عامه عن عدد سنوات الدراسه المتوسطه و العداديه و غيرها حتى وقت تقديمه طلب-9
.اللتحاق بجامعة فولغوغراد

 اذا اراد الطالب اللتحاق بالكليات الساسيه في جامعة فولغوغراد التقنيه من دون الحصول   
 على الشهادة التحضيريه فعليه ان يقدم شهاده تفيد بانه اجتاز امتحان اللغه الروسيه الدرجه

.الولى و تقديم امتحانات الدخول

  .يحق للطالب التحاق بدراسة الماجستير اذا كان يمتلك شهادة تخصص جامعيه   



 من اجل التقديم لنيل شهادة الدكتوراه,بالضافه الى الشهادات المذكوره اعله يجب تقديم وثيقه 
.تؤكد ان حاملها قد حصل على شهادة الماجستير

 كل الوثائق يجب ان تكون مترجمه الى اللغه الروسيه و مصدقه من قبل جهات متخصصه و 
.رسميه

: تكلفة الدراسه2010-2009للعام  

يورو1600في الكليه التحضيريه سنه واحده  .

يورو2400في الكليه التحضيريه سنه و نصف  .

:في كلية الداره و القتصاد تكون التكاليف كالتالي 

يورو2000للسنه الولى و السنه الثانيه تكون تكلفة كل سنه منهما  .

يورو2100للسنه الثالثه و السنه الرابعه تكون تكلفة كل سنه منهما  .

يورو2250للسنه الخامسه و السنه السادسه تكون تكلفة كل سنه منهما  .

:للكليات الخرى تكون التكلفه موحده و كالتالي 

يورو1900للسنه الولى و السنه الثانيه تكون تكلفة كل سنه منهما  .

يورو2000للسنه الثالثه و السنه الرابعه تكون تكلفة كل سنه منهما  .

يورو2150للسنه الخامسه و السنه السادسه تكون تكلفة كل سنه منهما  .

يورو2500تكلفة السنه الدراسيه الواحده للدكتوراه   .

يورو للسنه الواحده).في150-120في حال اللتحاق بالجامعه على الطالب شراء تأمين صحي(  
يورو).و على10-7حال الرغبه للسكن في السكن الجامعي يجب دفع ايجار شهري مقداره (  

.الطالب تصديق وثائقهه كافه مع العلم ان تكاليف التصديق تدفع من قبل الطالب

:العنوان

28,فولغوغراد,جادة لينين,400131روسيا, .

:للمزيد من المعلومات

-البريد اللكتروني230076رئيس الجامعه-هاتف  rector@vstu.ru

mailto:rector@vstu.ru


-البريد اللكتروني234121مساعد رئيس الجامعه للعلقات الدوليه-هاتف  
navrotskij@vstu.ru

-البريد اللكتروني234420عميد الكليه التحضيريه-هاتف  forstud@vstu.ru

mailto:forstud@vstu.ru
mailto:navrotskij@vstu.ru

