الجامعة الروسية الحكومية لألرصاد الجومائية
مركز تدرٌب إقلٌمً
المنظمة العالمٌة لألرصاد الجوٌة فً االتحاد الروسً  ،سانت بطرسبرغ

معلومات عامة

تعد جامعة األرصاد الجومائٌة الحكومٌة الروسٌة أحد مكونات مركز التدرٌب
اإلقلٌمً التابعة للمنظمة العالمٌة لألرصاد الجوٌة )(RMTC WMOفً االتحاد
الروسً.
ؾي كل عام ٌأتً االؾ الطالب من جمٌع
أنحاء العالم إلى سانت بطرسبػ متوقعٌن
العٌش لبعض الوقت فً اكتر مدن روسٌا
المشهورة بتارٌخها و علمها ,األوروبٌة

كليات الجامعة الروسية الحكومية لألرصاد الجومائية
السنة التحضيرية
السنة التحضٌرٌة فً جامعتنا تقدم للطالب األجانب
دورة فً اللؽة الروسٌة  ،وكذلك التخصصات التالٌة:

;علوم انسانٌة
;علوم طبٌعٌة
هندسة
إقتصاد
..الطب الحٌوي

مدة السنة التحضيرية سنة واحدة

.عند التخرج من الكلية التحضيرية  ،يحصل الطالب على شهادة

كليات الجامعة الروسية الحكومية لألرصاد الجومائية
معهد الهيدرولوجيا وعلم المحيطات
تدرٌب المتخصصٌن على دراسة المسطحات المائٌة لألرض (األنهار  ،البحٌرات  ،الخزانات ،
المستنقعات  ،األنهار الجلٌدٌة  ،إلخ )ونظامها الهٌدرولوجً.
التخصصات :عالم الهيدرولوجيا  ،عالم هيدروجيولوجي  ،هيدروكيمياء.

:التوجه

):سنوات ) 4بكالوريوس
"األرصاد الجوٌة المائٌة التطبٌقٌة" 05.03.05
الهٌدرولوجٌا التطبٌقٌة :التخصص
.
التوجه
):سنتان(ماجستير
"األرصاد الجوية المائية التطبيقية" 05.04.05
هٌدرولوجٌا البحٌرات والخزانات  ،وهٌدرولوجٌا األنهار وعملٌات :االتخصص
القنوات  ،والنمذجة والتنبؤ بتطوٌر األجسام الهٌدرولوجٌة  ،والحسابات الهندسٌة
.والهٌدرولوجٌة  ،واالستخدام الرشٌد للموارد المائٌة

كليات الجامعة الروسية الحكومية لألرصاد الجومائية

معهد الهيدرولوجيا وعلم المحيطات

منذ عام  ،1993وكلٌة علوم البحار هً عضو فً المشروع الدولً للجنة علوم
المحٌطات الٌونسكو *جامعة العائمة!"
ٌشارك طالب الكلٌة فً رحالت استكشافٌة إلى خلٌج فنلندا وبحر البلطٌق والبحر
األبٌض وبارنتس .شارك موظفو وطالب الجامعة فً رحلة حول العالم
المهنة :عالم المحٌطات
:التوجه
):سنوات ) 4البكالورٌوس
"األرصاد الجومائٌة التطبٌقٌة"05.03.05
علم المحٌطات التطبٌقً :االتخصص

سنتان(ماجستير
األرصاد الجومائٌة التطبٌقٌة« 05.04.05
اإلدارة البحرٌة والساحلٌة  ،علم المحٌطات الفٌزٌائً  ،علم :التخصص
.المحٌطات التقنً  ،علم المحٌطات التجاري

كليات الجامعة الروسية الحكومية لألرصاد الجومائية
!1930تأسست في عام .األرصاد الجوية هي واحدة من الكليات األولى في الجامعة
أثناء التدرٌب ٌ ،خضع الطالب لتدرٌب عملً فً القواعد التعلٌمٌة والبحثٌة بالجامعة ،
والتً تقع فً؛
(  Daimishchحوالً 100كم من اسانت بٌتربورغ ))
)Valaamبحٌرة الدوجا(
)Sestroretskساحل خلٌج فنلندا(

أرصاد الجوٌة  ،األرصاد الجوٌة الزراعٌة  ،متنبئ بالطقس  ،عالم الهواء : ،التخصص
مهندس الرادار  ،متخصص فً تشؽٌل أجهزة األرصاد الجوٌة المائٌة

التوجه

)سنوات ) 4بكالوريوس
»األرصاد الجومائٌة التطبٌقٌة« 05.03.05
األرصاد الجوٌة التطبٌقٌة  ،معلومات األرصاد الجوٌة وأنظمة القٌاس  ،األرصاد :المالمح
.الجوٌة للطٌران
»األرصاد الجومائٌة« 05.03.04

:سنتان(ماجستير
»األرصاد الجومائٌة التطبٌقٌة« 05.04.05
– Weather.rshu.ruتوقعات الطقس من !RSHU

كليات الجامعة الروسية الحكومية لألرصاد الجومائية
علم البيئة وفيزياء البيئية
يتمتع طالب الكليح تفرصح الخضوع للتذرية الميذاني في خليج فنلنذا  ،والثحر األتيض
 ،وفي حذيقح غاتاخ )تحيرج الدوجا( ،وتارنتس  ،والثحر األسود  ،وفي أرخثيل فاالم
.فيثسيان الطثيعيح وداخل المذينح
عالم بٌئة  ،مهندس بٌئً  ،عالم إٌكولوجٌا مائٌة  ،مهندس حماٌة الحٌاة سمكٌة : ،التخصص
.مربً أسماك  ،عالم سمك

::التوجه

)سنوات ) 4بكالوريوس
»إدارة البٌئة والطبٌعة« 05.03.06
»الفٌزٌاء« 03.03.02
»المصادر الحٌوٌة المائٌة وتربٌة األحٌاء المائٌة« 35.03.08

:سنتان(ماجستير
»إدارة البٌئة والطبٌعة« 05.04.06

توظيف خريجي الجامعة
جمٌع الخرٌجٌن جامعتنا مطلوبون فً سوق العمل وٌمكن توظٌفهم فً المنظمات
والمؤسسات )(Roshydrometوالمؤسسات البحثٌة والشركات المتخصصة
والشركات المتخصصة فً المجاالت التالٌة:
طٌران
مراقبة الطقس والمناخ
التطورات العلمٌة
إدارة الموارد المائٌة
طاقة
المالحة

•
•
•
•
•
•
• حماٌة البٌئة
• التعاون الدولً

"فاالم" :محطة التدريب والعلوم
المحطة التربوٌة والعلمٌة "فاالم "هً وحدة بٌنٌة ٌ ،قوم بأعمالها طالب
كلٌة البٌئة والهٌدرولوجٌا.
توفر المحطة ممارسة لطالب الجامعات والبحث العلمً فً أرخبٌل فاالم
وبحٌرة الدوجا ومنطقة الدوجا الشمالٌة بمشاركة طالب البكالورٌوس
والدراسات العلٌا.
موقع المحطة على الرأس األحمر من جزٌرة
فالم ،على ضفاؾ بحٌرة الدوؼاٌ ،جعل من
الممكن الستكشاؾ كل من المناطق الساحلٌة من
الدوؼا والنظم اإلٌكولوجٌة األرضٌة والبحٌرات
.الداخلٌة من ارخبٌل فاالم

محطة التدريب والعلوم" :دايميش ”
المحطة التعلٌمٌة والعلمٌة "داٌمٌش " -وحدة بٌنٌة تقوم
بعملها فً كلٌة الهٌدرولوجٌا واألرصاد الجوٌة

توفر المحطة ممارسة لطالب الجامعات والبحث العلمً
بمشاركة طالب البكالورٌوس والدراسات العلٌا من أجل
اكتساب الخبرة العملٌة فً إنتاج األعمال الهٌدرومترٌة
وإتقان تقنٌات ووسائل البحث الهٌدرولوجً المٌدانً ،
وكذلك الكتساب الخبرة فً التخصصات مثل فٌزٌاء المٌاه
األرضٌة والجٌولوجٌا المائٌة والجٌودٌسٌا.

الفعاليات العلمية المعرفية
يشارك الطالب وطالب الدراسات العلٌا فً العدٌد من األحداث التً تهدؾ إلى تحسٌن المستوى المهنً للمتخصصٌن
الشباب فً المستقبل فً مجال الهٌدرولوجٌا واألرصاد الجوٌة وعلم المحٌطات .خالل دراستهم ٌ ،قوم الطالب بزٌارة
محطات الطاقة الكهرومائٌة والسدود ومعاهد البحوث والمختبرات ومحطات األرصاد الجوٌة والمراصد والمتاحؾ العلمٌة فً
سانت بطرسبرغ..

األحداث الدولية
تنضم الجامعة للعٌدد من األحداث الدولٌة  ،والؽرض الرئٌسً منها هو تعرٌؾ الطالب األجانب والروس بتقالٌد بعضهم البعض وتبادل
خبرات.
توفر المهرجانات فرصة فرٌدة للطالب للتواصل فً بٌئة ؼٌر رسمٌة  ،والتعرؾ على الثقافة والتقالٌد الوطنٌة لمختلؾ البلدان  ،كما ٌجد
العدٌد منهم أصدقاء جدد هنا.

دول طالب الجامعة :

تخرج طالب من أوروبا وآسٌا وأفرٌقٌا وأمرٌكا الالتٌنٌة من جامعتنا وٌعملون حالًٌا فً الخدمات
الوطنٌة لألرصاد الجومائٌة فً بلدانهم.

مرحبا بكم في الجامعة الروسية الحكومية لألرصاد الجومائية

!!!

www.rshu.ru
ums@rshu.ru

