إلى أين؟
الجامعةةالالجبية ةةالاديةا ةةالهةةألبر ةةكلمكرةة لتعلةةألفيعع لةةألسةةأل بةةي ل ف ةة ا لإذليلتعةةالالجامعةةاليا وطةةاليةةي ولل لتةة لللتةةالتةةا لف ةةكي لا ةةل ال
ةأنشطالالع لمنلالععلاءلال ا ز ن ل
فال ةةي تليجلةةجلالجامعةةةالاديةا ةةالالجبية ةةالةةةة نلالت ال ةة لالجامع ةةالال ل ةةة الفاللجلةةجلالةةة ملمةةةنلال ب ةةالالتةت ةةالالل ت ةةةك تلفيعلةة تعةةتليطةةةي كل
ال ةةةيالاا ا ةة الفالتط ةةا لرلةةالبةلالجامعةةالم ةةالاةةلنلالشةة احلالتعع ل ةةالفال ةم ةةالال فل ةةاتلفهةةأليلتعةةالمعةة احلتعل ةةالسك ةة لمةةنلنيت ةةاتل
فهةةةألية ةةةكلااخصةةةان نلفال ةةةانم نلذف لاللةةةة هلحلالعال ةةةا لفيتةةة الاام ان ةةةاحلالتعع ل ةةةالفالععل ةةةةالالتةةةأليلتع ةةةالالجامعةةةالاديةا ةةةالالجبية ةةةةال
ةأةليعت كلنفس الفان ولمنلبس لالجامعاحلسأل ف ا ل
فيتعةةافةلالجامعةةةالاديةا ةةالالجبية ةةةالةبشةةةايلمةةجليةةةكراحلالت بيلي ةةالاللت مةةةا لفتعةةةتلب ةةاكلالجامعةةةاتل جةةك لالعلةةة لتعةةةتليشةة
ادةت ا لسألالجامعالاديةا الالجبية ا ل

ل ةةةيهكللعب ةةةا ل

82 لةكنامجلخاصلةش ا لال الي يكل
185 لةكنامجلخاصلةش ا لاللا ست ك
25 لةكنامجلخاصلةش ا لال رتي اهلل
العلقاحلال فل ا
212 لايفاق اليعافةلمجلم ساحليك المنل53ل فلال
50 لايفاق اللعت ا للالطلةأ
20 لايفاق الخاصالة كنامجل"ا كا ليكلةعس"
ّ
2100 لم اللمشتككلمجل784ليك وال فل والسألاللجلحل(اللة لا)لاللك ع ال
 نيالأل2000ليالبلب ب ألمنل78ل فلا
8 لةكامجل ا احلم ف ا

لماذا؟
 مجموعة واسعة من مجاالت التحضير
التطصصاحلسألالععي لالط ع الفالف اءلفالك اا اح:لالك اا احتلاللععيماي اتلالف اءتلال ل اءتلتعملاان اءتلتعملال تاتلالج يلي الفالجغكاس ال
التطصصاحلال ب

ا:لالت بيلي احلالباني اتلالت بيلي احلاللععيماي اتلالكفةيياحلفهب الاديصادحلالل ع ا

ال ا احلاانسان الفاد تلات الادقتصا ا:لالعلقاحلال فل اتلتعملاد تلاعتلالععي لالس ا اتلالفعسفاتلالصةاساتلادقتصا تلاا ا تلالس انالفال انيةل
التطصصاحلالبفس الالتكةي ا:لالتعع ملالتكةي لفتعملالبفس
ال ب الاللعلا الفالفبية:لال ب الاللعلا اتلالتصل متلالتطط لالة ك تلالك ملفالبةت
لعل لمنلاللععيماحلنيللمجادحلالتة كلان كلتعتلالكاة ل
ل(الكاة لةالعغالالكف ال/http://sfedu ru/www/stat_pages22 show?p=ABT/N8216ل
الكاة لةالعغالادنجع ال(http://sfedu ru/www/stat_pages22 show?p=STE/main/M
 القسم التحضيري للطالب األجانبل-لي سلالطع الاا انبلالعغالالكف الفرذلالالليا لالتعع ل السألاللجاللالتطصصألمنلب
التعع ملسألةكنامجلال الي يكلبفلاللا ست كلبفلال ا احلالعع ا
 بنية تحتية حديثة لعة ا تلفال ا اتلفالتكس هت فيطي كلاللياهبلالك اا الفالفب ال( نل امعألمك ةاتلم ت الإل تكفن اتلمكار لي ب اتلنااباحل
لألتلالتلمكار للع اقالال ن اتل طيحتلنا للعطل ونا ل فلأللعص اقا)تلبن الاللع احلفالفكصلالفك للع انم نلالش ا ل
لمياصعال

الك ي لال ا الذاحلب عا لمع يلالفن ا ل سجلمكةل
(الكاة لةالعغالالكف ال/http://sfedu ru/www/stat_pages22 show?p=ABT/N8216ل
الكاة لةالعغالادنجع ال)http://sfedu ru/www/stat_pages22 show?p=STE/main/M





يتملتلع الالت بلسألر كىلالشكراحلالكف الفال فل اتلفهباكلب
ادتتكافلةش ا لالتعع ملاا ب اتلفالفةصلاللجانألل
سص ل ا ألسألالطا جل(50ل امعالبف فة الفآ ي اليك ا)
معةقلبف فةألل ةعي لالطك ج ن

والمجليتالفا عالمنلالفكصلاليظ ف ال

كيف؟
ةا لةت مليعبلال يللت كلاانتكنتلhttp://sfedu ru/www/stat_pages22 show?p=abf/main/mللل

هل بقي لديك أسئلة أخرى؟
ل بالالةصيللتعتلمععيماحلمفصعالنيللإ كاءاحلال يللمنلمكر لال كامجلفاللشا جلال فل ا:لم بال ف تيف-نا -فنيتليا عل
ةيلشا ال ا فسا اتل42/105تلwww sfedu ru
ال ك لاال تكفنأ:لgor@sfedu ru؛لkri@sfedu ru
ال ايف:ل57ل40ل218ل()863ل+7

