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Volgograd State University   غراد الحكومیةوجامعة فولغ  
 

 

المجموع $  تكلفة السكن والتأمین  
 الصحي للعام $

تكلفة الدراسة 
 للعام $

الدراسةمدة   

 عام دراسي واحد 1900 400 2300

3300 600 2700 
عامة ونصف(للمتأخرین 
والمتقدمین في الشھر 

)1و  12  
 

 بكالوریوس
تكلفة السكن والتأمین  المجموع $

$ الصحي للعام  
تكلفة الدراسة 

 للعام $
 التخصص

2900 400 2500 

 االقتصاد
ھندسة المعلوماتیة 

 وعلم الحاسوب
 الفیزیاء

تكنولوجیا االالت 
 والمعدات

الكیمیاء التكنولوجیة 
 والتكنولوجیا الحدیثة

علم القیاسات 
والموازین 

 والمواصفات
 انظمة النقل البري

 ھندسة الكھرباء
 الھندسة المیكانیكیة

 ھندسة الجرارات
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ألي اختصاص الماجستر  
المحموع $  الواحدة سكن تكلفة السنة  

 وتأمین صحي $
 تكلفة السنة الواحدة دراسة $

2900 400 2500 
 

 

 الدكتورا
المحموع $  تكلفة السنة الواحدة سكن  

 وتأمین صحي $
 تكلفة السنة الواحدة دراسة $

3200 400 2800 
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:للحصول على دعوه یجب تقدیم الوثائق التالیھ  

التأشیرة  مع ذكر مكان الولده و مكان القامھ و مكان الحصول على نسخھ من جواز السفر -1
شھرا عند تقدیم  18/ البلد ، مع المالحظة أن مدة صالحیة جواز السفر یجب ان ال تقل عن 

 االوراق.

نسخة من الشھادة الثانویة العامة. -2  

تقدیم: لاللتحاق بالكلیة التحضیریة في جامعة فولغاغراد التقنیة الحكومیة مطلوب  

طلب التحاق مع ذكر االختصاص المطلوب(ھندسة، اقتصاد، أدب)  -1  

وتكون  صورة أصلیة من الشھادة الدراسیة مع كشف للعالمات ودرجات المواد -2
 مصدقة من خارجیة بلد الطالب والسفارة الروسیة في بلده أو مكان إقامتھ.

نسختین من الشھادة الدراسیة مصدقتین. -3  
أصلیة من الشھادة الصحیة مصدقة من وزارة الصحة تفید بأن صاحبھا نسخة  -4

خالي من األمراض الساریة وشھادة صحیة تفید بأن حاملھا سلیم من مرض االیدز 
 والمالریا.

.نسخة من شھادة الوالدة -5  

¾ .ستة صور غیر المعة قیاس  -6  

من وزارة التعلیم لحملة الشھادة الدراسیة من المدارس الخاصة یجب تقدیم شھادة 
 في بلدانھم تثبت صحة المعلومات المذكورة في الشھادة الدراسیة.

غراد التقنیھ من دون الحصول على افي جامعة فولغ االساسیةاذا اراد الطالب اللتحاق بالكلیات 
 وثم تقدیمالشھادة التحضیریھ فعلیھ ان یقدم شھاده تفید بانھ اجتاز امتحان اللغھ الروسیھ 

.امتحانات الدخول  

حق للطالب التحاق بدراسة الماجستیر اذا كان یمتلك شھادة تخصص جامعیھی  

 كل الوثائق یجب أن تكون مترجمة للغة الروسیة ومصدقة من قبل جھات متخصصة ورسمیة.

تر.، باالضافة الى الشھادات المذكورة اعاله یجب تقدیم وثیقة ماجسمن اجل التقدیم لنیل شھادة الدكتوراه  
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