الدليل اإلسترشادي للطلبة العمانيين الدارسين في روسيا االتحادية
المقدمة
ان الھدف من إصدار ھذا الدليل ھو إرشاد الطلبة والطالبات المبتعثين للدراسة في جامعات
روسيا االتحادية وتقديم المعلومات واإلرشادات لھم في شتى النواحي األكاديمية والثقافية
واالجتماعية ،لمساعدتھم في التعرف على نظام الدراسة واإللمام بمختلف نواحي الحياة
المعيشية في روسيا االتحادية وتذليل العقبات التي قد تواجه الطالب.
ويحتوي ھذا الدليل على فصول تتناول مختلف المواضيع المھمة.

الفصل األول
القبول والتسجيل للدراسة في جامعات روسيا االتحادية
التخطيط للدراسة:
من المھم ان يتبع الطالب عدد من المعايير عند اختيار بلد الدراسة  ،الجامعة والتخصص اذا
كان دراسته على نفقة البعثات اوالحساب الخاص  ،اما إذا كان إيفاده سيتم على نفقة المنح
الحكومية المقدمة من الحكومة الروسية ،فإن تحديد الجامعة يتم من قبل الجھات المختصة في
وزارة التعليم والعلوم الروسية ،و المعايير التي يجب إتباعھا ھي كالتالي :
 اختيار تخصص يتناسب مع الميول الشخصية والقدرات االكاديمية للطالب معرفة حاجة سوق العمل في السلطنة وأھم التخصصات المطلوبة الحرص على االلتحاق في الجامعات المتميزة في مجال التخصص اختيار برامج التعلم باللغة اإلنجليزية لطلبة البعثات والحساب الخاص ،متابعة دراسةاللغة اإلنجليزية بالنسبة لطلبة المنح الحكومية خالل فترة الدراسة باللغة الروسية.
 معرفة شروط ومتطلبات القبول والوثائق الدراسية الالزمة للتسجيل للدراسة فيالجامعة
) يتم ذلك عبر الجھات المختصة في البعثات الخارجية بوزارة التعليم العالي (.
 استشارة ذوي االختصاص في سفارة السلطنة في روسيا االتحادية ،او وزارة التعليمالعالي حول الجامعات المناسبة لدراسة التخصص المطلوب
 التأكد من اعتراف وزارة التعليم العالي في السلطنة بالجامعة واعتمادھا للبرامجالدراسية الذي يرغب الطالب في دراسته.

شروط القبول والتسجيل للدراسة-:

دراسة البكالوريوس:
شروط القبول للدراسة في جامعات روسيا االتحادية موحدة أقرتھا وزارة التعليم والعلوم
الفيدرالية الروسية ،ويمكن التعرف عليھا بالرجوع الى موقع الوزارة او الى مواقع الجامعات
الروسية على اإلنترنت .فمن أھم شروط القبول فيھا ما يلي:
-

-

الحصول على شھادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادلھا من الشھادات الدولية ،او شھادة
معادلة للتعليم الثانوي.
الحصول على درجات متميزة في مواد التخصص في شھادة دبلوم التعليم العام
ولمعرفة ذلك يمكن مراجعة دائرة البعثات الخارجية في وزارة التعليم العالي اذا كانت
االشتراطات المحددة متوفرة لديھا ،او زيارة المواقع االلكترونية للجامعات.
يشترط ان يقضي الطالب سنة دراسية تأسيسية لتعلم اللغة الروسية وتحديد المستوى.
الحصول على معدل متميز في برنامج السنة التأسيسية كشرط لتسجيله للدراسة في
برنامج البكالوريوس.

شروط القبول لدراسة الماجستير :
من أھم شروط القبول لدراسة الماجستير مايلي:
 الحصول على شھادة البكالوريوس من جامعة معترف بھا .وفي حالة التخرج منجامعة غير روسية فإنه يشترط ان يتم معادلتھا من قبل اللجنة المختصة في وزارة
التعليم والعلوم في روسيا االتحادية.
 أن يحصل المتقدم على درجة متميزة في امتحانات القبول ،وان يقضي الطالب غيرالمتخرج من الجامعات الروسية سنة دراسية لتعلم اللغة الروسية.
 أن يحصل الطالب على توصية علمية من شخصين بشرط ان يكون أحدھما أكاديمي. إذا كان الطالب يرغب في دراسة الماجستير عن طرق البحث فيجب عليه ارفاق نسخةمن مقترح البحث.
 تشترط بعض الجامعات الروسية توفر خبرة عملية لدى الطالب لإللتحاق ببعض برامجالماجستير.

شروط القبول لدراسة الدكتوراه :
من اھم شروط القبول لدرجة الدكتوراه مايلي:
 إجادة إحدى اللغات األجنبية ) اللغة الروسية ،اللغة اإلنجليزية( اجتياز بنجاح اختبارات القبول ) اللغة ،الفلسفة ،مادة التخصص( الحصول على درجة الماجستير من جامعة معترف بھا) معادلة الشھادة ( الحصول على تقدير جيد جداً. -الحصول على رسالتي تزكية من شخصين أحدھما أكاديمي.

السيرة الذاتية:
طريقة التقديم للدراسة في جامعات روسيا اإلتحادية.
 يمكن التقديم للدراسة في الجامعات الروسية بإتباع الطرق التالية )مع مراعاة تقديمالوثائق الدراسية المذكورة سابقا باللغة الروسية مصدقة من الجھات الرسمية
والقنصلية الروسية في مسقط( وھي -:
 التقديم المباشر الى مركز القبول الموحد )للدراسة الجامعية على نفقة المنح الحكوميةالبعثات الخارجية ( عند اإلعالن عنھا.
 التقدم المباشر إلدارة البعثات الخارجية ) دائرة الدراسات الجامعية  ،دائرة الدراساتالعليا( للحصول على موافقة الوزارة للدراسة في إحدى جامعات روسيا اإلتحادية على
الحساب الخاص.

التقدم المباشر الى الجامعات ) بعد الحصول على موافقة وزارة التعليم العالي (
يمكن أن يقدم الطالب طلب االلتحاق مباشرة الى الجامعة وذلك عن طريق اإلنترنت ،أو عن
طريق طباعة طلب القبول من موقع الجامعة وتعبئته ،أو إرساله على العنوان البريدي
للجامعة وفي كلتا الحالتين يجب إرسال الوثائق المطلوبة عن طريق الفاكس او البريد)
وننصح بإرسال نسخة من طلب القبول مع موافقة وزارة التعليم العالي الى مكتب شؤون
الطلبة في سفارة السلطنة بموسكو(.
التقديم عن طريق السفارة ) مكتب شؤون الطلبة( لمن يرغب الدراسة على حسابه الخاص
بشرط حصوله على موافقة وزارة التعليم العالي للدراسة في إحدى جامعات روسيا اإلتحادية،

وذلك عبر العنوان :
روسيا اإلتحادية  -موسكو
سفارة سلطنة عمان – مكتب شؤون الطلبة
ھاتف ٠٠٧٤٩٩٢٣٠١٤٢٧/
فاكس٠٠٧٤٩٩٢٣٠ /
البريد اإللكترونيOmanistudent.rus@ gmail.com /
وقد يكون ھناك مكاتب في السلطنة يمكن للطالب الراغبين للدراسة على الحساب الخاص
التقدم عن طريقھا للدراسة في روسيا اإلتحادية .وفي حالة رغبة الطالب للتقديم عبر ھذه
المكاتب يجب عليه التأكد من االتي-:
 اختيار الطالب للجامعة التي تتميز بسمعة جيدة ،ومعتمدة لدى وزارة التعليم العالي،وعدم االعتماد على المكتب في اختيار الجامعة.
 االطالع على كافة اإلجراءات المتعلقة بالتسجيل. عدم دفع مقدم للدراسة أكثر من فصل دراسي واحد. متابعة الطلب.إجراءات القبول في الجامعات:
إذا تم قبول الطالب للدراسة سواء على حساب المنح الحكومية  ،أو على الحساب الخاص،
فسيتم إرسال خطاب قبول مبدئي )  ( letter of offerيتضمن معلومات شاملة عن
التخصص ،وتكاليف الرسوم الدراسية للدارسين على الحساب الخاص مرفقا بقبول
العرض*) (Acceptance of offerيتم تعبئته وتوقيعه بواسطة الطالب .ومن ثم يتم
إرساله الى الجامعة .وعلى ضوء ترسل الجامعة خطاب التسجيل بالدراسة مرفقا برسالة يتم
تقديمھا إلى السفارة الروسية في مسقط لطلب إصدار التأشيرة الدراسية.
التامين الصحي :
يتوجب على جميع الطلبة الدارسين في روسيا اإلتحادية ،الحصول على تأمين صحي كشرط
للتسجيل في الجامعات التي قبلتھم للدراسة سواء طلبة المنح الحكومية ،ام الطلبة الدارسين
على الحساب الخاص .ويتم دفع التأمين الصحي من قبل الطالب او الجھة المبتعثة سنويا وفي
بداية العام الدراسي كشرط أساسي إلعادة القيد في الجامعة ويتراوح التأمين الصحي السنوي
اإلجباري من ) (٢٥٠ -٢٠٠دوالر سنويا .ويقتصر على الخدمات الطبية غير شاملة للعمليات
المتصلة باألمراض التي تتطلب إجراء عمليات جراحية كبيرة ،واألمراض المزمنة.
وال يعتبر التأمين الصحي إجباري ألفراد أسرة الطالب ولكنه ينصح بعمل تأمين صحي لجميع
أفراد األسرة المرافقين.

الفصل الثاني
السفر الى روسيا االتحادية
اإلعداد للسفر:
ھناك بعض الترتيبات المھمة والتي يجب القيام بھا قبل السفر الى روسيا ،والموضحة أدناه-:
-

-

-

التواصل مع الجھات المختصة في وزارة التعليم العالي ) دائرة البعثات الخارجية (
للحصول على رسالة استخراج التأشيرة الدراسية.
التأكد قبل السفر من تاريخ التأشيرة والسفر بعد يوم من بدء صالحيتھا .
التواصل مع الطالب العمانيين الدارسين في روسيا واالحتفاظ بأرقام ھواتفھم
وعناوينھم ،وعنوان وأرقام ھواتف سفارة السلطنة في موسكو.
إحضار النسخ األصلية من المؤھالت الدراسية الحاصل عليھا الطالب ) مع نسخ
مترجمة الى اللغة الروسية ومصدقة من الجھات المختصة وقنصلية روسيا اإلتحادية.
إحضار النسخة األصلية من شھادة الفحص الطبي.
حمل مبلغ نقدي ال يقل عن ) ١٢٠٠دوالر ( وذلك الستخدامھا كمصاريف أولية
وينصح الطالب بأن ال يحملوا مبالغ نقدية كبيرة معھم حيث يمكنھم التحويل لھم في
حسابھم البنكي بعد ذلك .
االلتزام باألوزان المحددة ،والتي سيحملھا معه الطالب المسافر في الطائرة ومقصورة
الركاب ويمكن االتصال بخطوط الطيران لمعرفة الوزن المسموح به ،والذي عادة ال
يتعدى ال  ٣٠كيلوجراما في الطائرة .ومن  ٥الى  ٧كيلو داخل مقصورة الركاب .
عدم حمل أي مواد سائلة تزيد في كميتھا عن  ١٠٠ملليلتر داخل حقيبة اليد
) كالعطور ،معاجين أسنان ،مزينات الشعر والكريمات ...الخ( يجب وضع المواد التي
تزيد عن  ١٠٠ملليتر داخل حقيبة الشحن وليس داخل حقيبة اليد التي يتم أخذھا داخل
مقصورة الركاب.

المستندات المھمة :
 يجب على الطالب حمل المستندات التالية داخل حقيبة اليد-: جواز السفر ويفضل االحتفاظ بنسخة منه في حقائب الشحن لالحتياط. تذكرة السفر وبطاقة الدخول الى الطائرة ) . ( Boarding Pass وثيقة التسجيل في الجامعة . عنوان وأرقام الھواتف الخاصة في الجامعة وعنوان السكن الذي سيقيم فيه الطالبعند الوصول الى مدينة الدراسة.
 عنوان وأرقام ھواتف سفارة السلطنة في روسيا اإلتحادية ،وعناوين وأرقام الھواتفالخاصة ببعض الطالب العمانيين في المدينة المتجه اليھا الطالب للدراسة.
 المستندات الشخصية ذات األھمية.في الطائرة :
قبل الھبوط سيقوم مضيفي الطائرة بتوزيع استمارة الوصول للمسافرين يجب تعبئة ھذه
االستمارة باللغة اإلنجليزية ،واالحتفاظ بھا وتسليمھا الى موظف الجوازات بالمطار ويجب
التأكد بعد استالمھا بختمھا من قبل موظف الجوازات ،حيث بھا يتم قيد الطالب لإلقامة في
روسيا اإلتحادية ،ويجب على الطلبة القادمين للدراسة االحتفاظ بھذه االستمارة ألنه سيتم
المطالبة بھا من قبل موظف الجوازات عند مغادرة روسيا.
داخل المطار:
بعد النزول من الطائرة ينتقل الركاب الى صالة الجوازات إلكمال إجراءات الدخول ويقدم جواز
السفر مع استمارة الدخول الى موظف الجوازات وبعد فحص مستندات السفر وإكمال
إجراءات الجوازات ،سيقوم موظف الجوازات بوضع ختم الدخول في إحدى صفحات جواز
السفر وعلى تأشيرة دخول األراضي الروسية.
بعد االنتھاء من إجراءات الجوازات ،يتجه المسافر الى مكان استالم أمتعة وحقائب السفر،
حيث يجب معرفة رقم الرحلة لمعرفة المكان المخصص الستالم األمتعة الخاصة ومن
الضروري التأكد من الحقائب عن طريق مطابقتھا بأرقام األمتعة التي أعطيت للمسافر في
مطار مسقط .بعد استالم الحقائب على الطالب التوجه الى منطقة الجمارك إلتمام عملية
التفتيش ،وبعد إكمال إجراءات التفتيش يتم التوجه الى بوابة الخروج وھناك سوف يجد
الطالب والطالبة ممثلي السفارة وزارة التعليم العالي القائمين باستقبالھم ونقلھم الى مقر
االقامة.

األمتعة المفقودة:
في حال عدم وصول األمتعة على نفس الرحلة ،او فقدان بعض األمتعة يجب إبالغ مكتب
خطوط الطيران بالمطار وسيتولى موظفو خطوط الطيران اتخاذ اإلجراءات المطلوبة للبحث
عن األمتعة المفقودة ،وسيتم إعطاء الطالب استمارة لتعبئتھا وتشمل على -:
) االسم ،والعنوان ،رقم الھاتف ،نوع الحقيبة .حيث يتم إيجادھا وإيصالھا الى عنوان
الموضح في االستمارة ،وذلك دون مقابل.

االستقبال في المطار:
يجب على الطالب االتصال بالسفارة أو الجھة التي رتبت له استخراج القبول للدراسة في
روسيا اإلتحادية ،او في مكتب خدمة الطالب في الجامعة التي سيدرس فيھا الطالب لالستقبال
وتوفير السكن ،وذلك قبل اسبوعين من الموعد المحدد للسفر .ويتولى ممثلي وزارة التعليم
العالي ،والسفارة وممثلي الجامعات استقبال الطلبة في نقطة الجوازات بالمطار ،وأخذه الى
السكن الجامعي.
ويحمل عادة مندوبو الوزارة والجامعة الفتة تحمل اسماء الطالب ،واسم الجامعة وفي حالة
عدم ترتيب السكن قبل وصول الطالب الى روسيا فيمكن للطالب الذھاب للسكن المؤقت في أحد
الفنادق.
المواصالت من المطار:
يتوفر في كل المطارات الروسية وسائل المواصالت المختلفة ،القطار السريع ،الباصات،
سيارات األجرة ،ويتكفل الطالب بتحمل نفقات التنقل الداخلي للوصول الى مدينة الدراسة
وتتراوح ھذه المبالغ بين ) ٢٥٠ -٢٠٠دوالر امريكي ( حسب نوعية والمواصالت وبعد
مدينة الدراسة عن العاصمة موسكو.

الفصل الثالث

الشؤون األكاديمية
الدراسة في روسيا :
يعتبر عام ١٩٩٦م ،بداية التعاون العلمي واألكاديمي الرسمي بين السلطنة وروسيا
اإلتحادية ،في ھذا العام قدمت الحكومة الروسية عدد خمسة منح للسلطنة ،كانت فاتحة لبدء
التعاون في مجاالت اعداد الطلبة العمانيين في الجامعات الروسية ،متوسعا لتصل تلك
المقاعد الى )  (٣٥مقعداً دراسيا يتم تقديمھا من قبل الحكومة الروسية للسلطنة سنويا،
تستفيد منھا وزارة التعليم العالي بإيفاد طلبة عمانيين للدراسة الجامعية والدراسات العليا.
ويمكن اإلشارة بأنه خالل فترة التعاون الماضية استفاد من مقاعد المنح الحكومية عددا
كبيرا من طلبة السلطنة حيث تخرج من الجامعات الروسية عشرات الكوادر العمانية المؤھلة
حملة من البكالوريوس ،وحملة الشھادات العليا)،ماجستير ،دكتوراه( وھي تسھم اليوم
بفعالية عالية في مسيرة التنمية االقتصادية واالجتماعية التي تشھدھا السلطنة .ويجدر
اإلشارة الى انه حاليا يتابع عدد كبير من طلبة السلطنة دراستھم الجامعية والعليا في ٢١
جامعة حكومية روسية متوزعين في  ١١مدينة روسية من اھمھا موسكو ،العاصمة،
وسانت بطرسبورغ ،وقازان  ،وبلجراد وغيرھا من المدن الروسية الشھيرة ،وھي جامعات
عريقة ومرموقة ،والجامعات العريقة والمرموقة يدرس الطالب فيھا تخصصات مھمة
يستطيعون بھا بعد تخرجھم التنافس في سوق العمل العماني ،ومن اھم مجاالت تلك
التخصصات الھندسة بمختلف فروعھا ،وتقنية المعلومات ،والطب البشري ،و اللغة
والترجمة.
اما عن قطاع التعليم في روسيا اإلتحادية فقد حقق نقلة نوعية خالل العقدين الماضيين ،فقد
أصبحت روسيا مركزاً مھما للتعليم الدولي ،وذلك بفضل ما تقدمه من برامج تعليمية ومھنية
ذات مستوى جيد  ،وانخفاض تكاليف الدراسة في الجامعات ،وتعتبر جامعة موسكو
الحكومية)لمنوسوف( وجامعة سانت بطرسبورغ للھندسة المدنية ،وجامعة قازان الحكومية،
واكاديمية الطب البشري في موسكو من اقدم وأعرق الجامعات الروسية.
ويبلغ عدد الجامعات الحكومية في روسيا باإلضافة الى عدد من الجامعات الخاصة وبعض
فروع لجامعات بعض الدول األجنبية .وتقدم الجامعات الروسية العديد من التخصصات مثل
الطب  ،الھندسة ،العلوم ،والعلوم التقنية ،االقتصاد ،االدارة ،والقانون ،العلوم الصحية،
الدراسات االجتماعية ،البيئة ،التربية ،الزراعة ،والفنون إضافة الى العديد من التخصصات
األخرى.

العام الدراسي :
تبدأ الدراسة في الفصل االول من العام الدراسي في الجامعات الروسية في األول من شھر
سبتمبر وتمتد الى شھر يناير .ويبدا الفصل الدراسي الثاني في االول من شھر فبراير ويمتد
حتى نھاية شھر يونيو .
نظام الدراسة :
تعتمد الدراسة في روسيا اإلتحادية على نظام المحاضرات ،الندوات ،والتطبيقات العملية،
فالجامعات الروسية تشجع الطالب على جمع المعلومات والبيانات وتحليلھا سواء بأنفسھم أو
من ضمن فريق عمل مشترك .وتشجعھم على طرح األسئلة واالستفسارات ،وتقديم البراھين
المنطقية ،والمشاركة في المناقشات والحوارات مع الطالب والمحاضرين.
وتتنوع أساليب التقييم في الجامعات الروسية ومعاھد التدريب المھني ،فھي تشمل على
امتحانات نھاية الفصل الدراسي .والبحوث ،والعروض واالختبارات .او الجمع بين األساليب
السابقة كلھا .اما تقيم أبحاث الدراسات العليا فتقوم به لجنة مختصة أو ممتحنين خارجيين.

التعليم فوق الثانوي في روسيا اإلتحادية )( POST SECONDRY EDUCATION
التعليم فوق الثانوي ) التعليم الفني المتوسط(يعتبر قاعدة التعليم المھني المتوسط ،حيث تخدم
مخرجاته جميع فروع قطاعات اإلنتاج الوطني ،وبالوقت نفسه يعتبر مرحلة تمھيدية لإللتحاق
بالجامعات والكليات والمعاھد العليا التقنية ،وفي نھاية ھذه المرحلة يجلس الطالب لتقديم
امتحانات تؤھله لإللتحاق للدراسة الجامعية.
وتعتبر اللغة الروسية اللغة الرئيسة للتدريس في الجامعات الروسية ،ويوجد عدد قليل من
الجامعات تعتمد التدريس في اللغات األجنبية ) اإلنجليزية ،والفرنسية( وتعد ھذه البرامج
لتدريس طلبة البلدان األجنبية الدارسين على الحساب الخاص بتخصصات الطب ،وبعض
فروع الھندسة ،ونظم المعلومات وھذا التعليم حديث في الجامعات الروسية و لم يبلغ العقدين
من عمره ويواجه العديد من التعقيدات والتعثرات بسبب حداثة تجربته .باإلضافة الى ذلك يتم
تدريس اللغة االنجليزية في مختلف المراحل التعليمية في الجامعات الروسية.

برامج اللغة االنجليزية:
تنتشر معاھد ومراكز تعليم اللغة االنجليزية بشكل كبير في روسيا ،والتي تقوم بتوفير العديد
من برامج اللغة االنجليزية العامة ،وينقص ھذه البرامج كونھا غير أكاديمية .ويمكن للطالب

الراغبين من تحسين لغتھم اإلنجليزية االلتحاق بمراكز اللغة التابعة للجامعة .لذا ننصح
الطالب بتحسين مستواھم بتعلم اللغة اإلنجليزية إضافة الى لغة التعلم األكاديمي
) اللغة الروسية( وذلك للوصول الى المستوى المطلوب كون ذلك ضروريا لھم للعمل بعد
التخرج في السلطنة ،وخاصة منھم األطباء والمھندسين.

البرنامج التمھيدي:
تشترط الجامعات الروسية لقبول الطالب للدراسة لمرحلة البكالوريوس االلتحاق بالبرنامج
التمھيدي وتعلم اللغة الروسية لمدة سنة دراسية ،وفي حالة اجتياز الطالب البرنامج التمھيدي
بنجاح فسوف يكون مؤھالً للقبول لبرنامج البكالوريوس ،ويشترط حصوله على درجات عالية
تؤھله لإللتحاق بالبرنامج الدراسي الذي يرغب الطالب متابعة درسته الجامعية .

معلومات عامة عن بلد الدراسة:
االسم الرسمي  /روسيا االتحادية
موسكو -العاصمة السياسة واالقتصادية ) المالية (
) الثقافية(
سانت بطرسبورغ العاصمة الثانية
عندما تغيب الشمس في فالد فأستوك توشك أن تشرق في سماء موسكو مع ذلك فإن فألدفيا
ستوك ليست أقصى نقطة في شرق روسيا ،فمضيق برينغ أبعد منھا الى الشرق ھكذا نجد أن
روسيا تطل على اثنى عشر بحرا ،تتصل بالمحيط األطلسي ،والمحيط المتجمد الشمالي وفيھا
أكبر شبكة نھرية واكبر بحيرة في العالم ) بحيرة بايكال( ،وفي روسيا مجموعة كبيرة من
االنھار تقارب مئة الف نھر من بين أكبر أنھار العالم مثل أوب ،رامو ،وآرتيش ولينا ونيسي
والفولغا .كما يزيد عدد البحيرات على  ٢٥٠الف بحيرة.
الموقع :
تمتد مساحة روسيا عبر اراضي قارتي اوروبا واسيا حيث تتوزع اراضيھا بين  %٢٥في
أوروبا و %٧٥في اسيا وتكون المياه ثلثي حدودھا  ،وتمتد االراضي حوالي عشرة االف
كم ٢من الغرب الى الشرق ،وحوالي خمسة أالف كم ٢من الشمال الى الجنوب يحدھا من
الشرق بحر برينغ اخو تسك وبحر اليابان ،وھذه البحار الثالثة تتفرع من المحيط الھادي ومن
الغرب تحدھا بيالروسيا ) روسيا البيضاء( والتفيا واستونيا وخليج فلندا والنرويج ،ويقع
إقليم كالين غراد الروسي بين ليتوانيا وبولندا ،ويحدھا من الشمال بحر بأرنست وبحر كآراء
وبحر التيف وبحر شرق سيبيريا وجميع ھذه البحار تتفرع من المحيط المتجمد الشمالي .أما

من الجنوب تحدھا الصين ومنغوليا وكازخستان وأذربيجان وجورجيا والبحر االسود .بينما
تجاورھا من أقصى الجنوب الشرقي كوريا الشمالية.
من ھنا يتبين الموقع الھام لروسيا االتحادية حيث تعتبر اكبر دول العالم فمساحتھا تغطي أكثر
من تسع مساحة العالم تقريبا وھي تمتد بحوالي عشرة أالف كم ٢من الغرب الى الشرق و
يمكن تقسيمھا الى ثالث مناطق  ،االورال وسيبيريا التي تمتد شرق من جبال االورال ،واقصى
شرق روسيا بما فيه أقصى الجنوب الشرقي ،وساحل المحيط الھادي .وھكذا نجد ان روسيا
تمتد من بحر البلطيق الى المحيط الھادي ومن سواحل المحيط المتجمد الشمالي الى البحر
االسود وبحر قزوين وھي اكبر دولة من حيث المساحة على كوكب األرض وتشترك في
حدودھا شماال وغربا ً مع كل من فنلندا وبولندا والنرويج ،واستونيا والتفيا ولتوانيا
وبالروسيا وأكرانيا ورومانيا والتشيك ،وسلوفاكيا وايران ومن الجنوب والشرق مع
جورجيا ،وتركيا ،وكزاخستان ،وكوريا الشمالية ومنغوليا والصين.
المناخ والموارد الطبيعية :
يتنوع المناخ في روسيا االتحادية نظراً لمساحتھا الكبيرة ،حيث يتسم باالعتدال في فصل
الصيف ،وتتراوح درجات الحرارة ما بين  ٣٠-١فوق الصفر في فصول الربيع ،الخريف،
الصيف ،اما درجة البرودة في الشتاء فتتراوح ما بين  ٥٠ -٠درجة  %تحت الصفر وتتميز
المناطق الشمالية والمناطق الغربية من القطب الشمالي بشتائھا الطويل والبارد وبصيفھا
القصير نسبيا.
وتعتبر روسيا االتحادية احد اغنى دول العام بموارھا الطبيعية المختلفة وخاصة المياه حيث
تحتل روسيا المكانة االولى من حيث مخزونھا من المياه لتعدد انھارھا وبحارھا وكثرة طول
االمطار والثلوج على اراضيھا ،اضافة الى ذلك فروسيا تعتبر ثاني دولة في العالم من حيث
امتالكھا احتياطي كبير من مخزون النفط والغاز وتعتبر من اكبر الدول المنتجة والمصدرة
للنفط .تمتلك روسيا احتياطي كبير من الخامات المعدنية االخرى من حيث المخزون كالحديد
والنيكل ،وااللماس ،والفوسفات ،والذھب ،والفضة والرصاص والماس الطبيعي.
االقتصاد الروسي:
يعتمد االقتصاد الروسي على قاعدة االنتاج والتكنولوجية السوفيتية القديمة والتي استندت
باألساس على االنتاج الحربي ،استطاع بھا االتحاد السوفيتي تحقيق نجاحات كبيرة في
مجاالت التصنيع الثقيل والعسكري ،واخفقت استراتيجية التصنيع السوفيتي حين ذاك في
تحقيق تقدم او نجاح في مجاالت الصناعات الخفيفة بما في ذلك صناعات المالبس والمواد
الغذائية واالستھالكية االخرى .ومنذ عشرين عاما بعد فشل التجربة الروسية وانھيار االتحاد
السوفيتي عام ١٩٩١م وروسيا الجديدة تحاول التحديث وادخال التكنولوجيا الحديثة إلعادة
تجديد مؤسسات االنتاج عبر خطط الحكومات المتعاقبة محاولة لربط نتائج العلم باإلنتاج
الحديث اال ان العقبات كبيرة ومجاالت نجاح تلك الخطط الزال ضئيال ألسباب مالية وفنية
ايضا ً .وتحاول روسيا حاليا نقل تكنولوجيا الغرب المتقدم لتحديث اقتصاد البالد وحتى الوقت
الراھن اليزال اقتصاد روسيا يعتمد بدرجة رئيسة على تصدير الخامات الطبيعية ) الغاز
والنفط ،والحديد ،واالخشاب وغيرھا ( معتمدا بدرجة اساسية على تغطية احتياج البالد من
مردودھا المالي والتزال مساھمة قطاع االنتاج الصناعي في الدخل المحلي االجمالي ضئيلة.

العملة الرسمية :
يعتبر الروبل العملة الروسية الرسمية ويساوي مئة كبيك ،وسعر الروبل غير مستقر
ومتقلب من لوقت ألخر االمر الذي يعكس الوضع االقتصادي الغير مستقر والذي يعاني من
تضخم ملحوظ ،وسعر الروبل الروسي مقارنة بالعمالت االجنبية متقلب وقوته الشرائية
تتدنى من عام ألخر ويرجع ذلك كون الروبل مرتبط بأسعار العمالت االجنبية وعلى وجه
التحديد العملة االمريكية المتغير سعره في السوق المالية مرتبط بسعر النفط ونتيجة عدم
استقرار اسعار النفط تبرز عملية عدم استقرا العملة الروسية ،وفئات العملة الورقية الروسية
المتداولة حاليا في السوق المالية الروسية ھي فئة  ٥٠٠٠روبل  ١٠٠٠-روبل – ١٠٠
روبل ٥٠ -روبل ١٠ -روبل
المساحة والسكان:
االراضي التي تكون مساحة روسيا اليوم ھي تلك االراضي التي قطنھا سكانھا قبل -١٢-١٠
ألف سنة  .فمنذ القرن الثامن – التاسع من عصرنا الحديث كانت ھذه االراضي تابعة لما
سميت ) كيفسكي روس( ھكذا كانت تسمى روسيا القديمة وتعتبر روسيا ھي اول دولة
للسالفين الشرقين ) االرثوذكس(.
فحدودھا لم تكن ثابتة فقد تغيرت ألكثر من مرة نتيجة لتعرضھا الى الغزوات االجنبية
المتكررة .وتحددت معالم ارضيھا النھائية في اواخر القرن التاسع عشر ) روسيا
االمبراطورية( .حيث ظلت ھذه المساحة قائمة شاملة أراضي روسيا االمبراطورية حتى عام
١٩١٧م حين اطاح البالشفة باإلمبراطورية الروسية لتقام على تلك االراضي وبالتحديد بعد
الحرب العالمية االولى مجموعة من الدول الصغيرة مثل )فلندا ،وبولندا ،واستونيا ،وليتفا،
واكرانيا( وظلت ھذه الدويالت قائمة لتنضم بعضھا مباشرة الى االتحاد السوفيتي في ٣٠
ديسمبر ١٩٢٢م حين اعلن عن قيامه .و كانت روسيا واكرانيا وبيالروسيا ودول القوقاز ھي
الدول المؤسسة لالتحاد الفيدرالي السوفيتي والحقا انضمت الى ھذا االتحاد مجموعة من دول
اسيا الوسطى ) أوزبكستان ،كازخستان ،طاجكستان( وفي بدايت الحرب العالمية الثانية
انضمت الى دول االتحاد السوفيتي مجموعة دول البلطيق ) التفيا ،استونيا ،ليتفا(.
بعد انھيار االتحاد السوفيتي اواخر عام ١٩٩١م من جديد ظھرت على خريطة العام روسيا
االتحادية ) روسيا الجديدة ( بمساحة تقدر بحوالي ١٧مليون كم ٢يقطن على ارضھا ١٤٢
مليون نسمة ويشكل الروس حوالي  %٨٠من عدد سكانھا بينما يشكل  %٢٠شعوب غير
روسية )التتار ،االوكرانيين ،البشكيرين ،الشيشان ،االرمن( وغيرھم من القوميات الصغيرة،
وتتكون روسيا االتحادية من ست عشر جمھورية ذات حكم ذاتي وخمس مقاطعات ذات حكم
ذاتي وعشرون دائرة قومية .ويجد السائح او من يزور اراضي ھذه الدولة الفروق القومية
الكبيرة وھو متنقل في اراضيھا .فھناك سكان الجبال من القوقازيين ) يلبسون جبة شعثاء(
وسكان الشمال البارد جداً ) يلبسون الفراء( كما يمكن ان يلمس من يزور ھذه البالد الفرق
بين االطعمة للقوميات المتعايشة في روسيا.

من حيث المساحة تضم روسيا مجموعة من الجمھوريات والمقاطعات واالدارات ذات الحكم
الذاتي والتي تشكل اساس االتحاد الفيدرالي الروسي.
االجناس العرقية والديانات في روسيا
سبق لنا االشارة بان روسيا تتميز بتعدد شعوبھا وقومياتھا وأعراقھا البشرية ونتاج لذلك
تتعدد ثقافتھا واديانھا وتعتبر الديانة المسيحية ) االرثوذكسية ( ھي الديانة الرئيسة في
روسيا ،ومن ثم االسالم فالعبرية ،والبوذية وتتعايش في روسيا مختلف االعراق واالجناس
والثقافات والعادات والتقاليد واالديان وبذلك تقدم روسيا االتحادية نموذج خاص لتعايش
الثقافات واالديان.
على وجه التحديد يمكن ايجاز اھم القوميات واالجناس العرقية في روسيا على النحو
التالي-:
الروس ،التتار ،األوكرانيين ،الشيشان ،االرمن .ويشكل الروس كما اشرنا سابقا حوالي
 %٨٠وديانتھم المسيحية ) االرثوذكسية( ،ويعيش في موسكو مجموعة كبيرة من
المسلمين ذات أعراق وقوميات مختلفة معظمھم من التتار.
دخل االسالم الى روسيا حسب تقديرات المؤرخين منذ حوالى ١٤٠٠سنة تقريبا حيث أعتنق
السكان االسالم في منطقة حوض الفولغا قبل قرن من اعالن االرثوذكسية دينا ً لروسيا .يعتبر
االسالم اليوم ھو الديانة الثانية في البالد يعتنقه حسب تقييمات الخبراء من  ٢٤ -١١مليون
مسلم.
اھم المدن :
توجد في روسيا مجموعة كبيرة من المدن ذات أھمية مختلفة سياسية ،واقتصادية واجتماعية
وتاريخية دينية ويشكل عدد سكان تلك المدن نسبة  %٧٣من اجمالي سكان روسيا االتحادية
أھمھا ) موسكو ،سانت بطرسبورغ ،نجني نوف جراد ،نوفو سيبرك ،إكتيرينبورغ ،اومسك،
اوفاء  ،قازان ،تشيال بنسك ،بيرم( وغيرھا من المدن الھامه ونذكر على سبيل المثال المدن
التي شكلت مراكز دينية وسياسية في فترات تاريخية ودينة بالنسبة لروسيا ونشير ھنا الى
مدن الحلقة الذھبية ) فالديمير ،سنزدال ،وستوف فلكي ،يارسالفل ،وكستراما( وھناك ايضا
في الشمال الغربي من مدينة موسكو وعلى مسافة ٦٠٠كم تقع مدينة بأسكوف احد اھم
المراكز الدينية والسياحية في روسيا االتحادية وھي المدينة التي تروى تحت ترابھا جثة
اشھر شعراء روسيا بل والعالم بوشكين .

اوال  -موسكو
تعتبر موسكو العاصمة السياسية لروسيا االتحادية واحد اھم مراكزھا االقتصادية والمالية
حيث تتركز فيھا نسبة كبيرة من رأس المال المستثمر الحكومي والخاص وفق التقديرات غير
الرسمية يصل حجم رؤوس االموال تلك حوالي  %٧٠-٦٠من أجمالي راس المال النقدي.
ويتراوح عدد سكان موسكو من  ١٢-٩مليون نسمة وفق تقديرات الرسمية ومن يزور
موسكو ألول مرة يزور الساحة الحمراء او الكرملين .فالساحة الحمراء مرصوفة باألحجار
الرمادية الداكنة ،وتزين احد زواياھا ساعة برج سباسكي على جدران الكرملين ،ومقابل ھذا
البرج تنھض كنيسة ) كافدرائية( القديس فسيلي التي شيدت منذ اربعة قرون تخليداً النتصار
ايفان الرھيب على خان قازان ،ويوجد في موسكو مائة وخمسون متحفا ومعرضا ً وحوالي
اربعين مسرحا ً منھا مسرح البلوشي من اعظم مراكز الموسيقي في العالم ) األوبرا( ومسرح
قصر المؤتمرات ومسرح ستانيسالفسكي ،ومسرح االوبريت ،ومسرح الفن ومسرحة
ماياكوفسكي ،وبوشكين وغيرھا.
وتوجد في موسكو اكثر من ثمانين مؤسسة تعليمية منھا الجامعات ومعاھد البحوث ومن اھم
تلك الجامعات جامعة موسكو الحكومية ويبلغ عمرھا اكثر من ٢٥٥سنة ،واكاديمية العلوم
الروسية ،وجامعة التربية ،وجامعة السيارات والطرقات وھي من اعرق واقدم الجامعات
الروسية.
كما تشتھر موسكو بمجموعة كبيرة من المتاحف التاريخية ومتاحف الفنون الجميلة
والموسيقي والمسرح ومتاحف أدبية وتذكارية ،ومتاحف التاريخ الطبيعي ومباني تلك
المتاحف كانت قصور تملكھا العائلة القيصرية وكبار األغنياء .مثل متاحف استاكيوس
ومتحف الفنون الجميلة ) متحف بوشكين( و متحف الجيش ،ومتحف فن شعوب الشرق،
ومتحف فن الھندسة المعمارية ومتحف األنثروبولوجيا التابع لجامعة موسكو .وھناك ايضا ً
مجموعة من المتاحف التذكارية في موسكو مثل ) متحف تولستوي ،ودوستويفسكي ،و
ستانسالفسكي ،وتشخوف  ،وغوركي(.
كما يوجد بالقرب من سفارة سلطنة عمان في موسكو احد اھم متاحف الفنون الجميلة واكثرھا
روعة ) متحف تري يكوف( الذي يضم اكثر من سبعة وثالثين الف معروضة فنية بين لوحة
وتمثال ورسم ،كما يوجد ايضا بالقرب من سفارة السلطنة مكتبة روسيا الحكومية وھي ثاني
مكتبة في العالم بعد مكتبة واشنطن وتحتوي على  ٤٣مليون كتاب ومنھا ما يقارب على ٥٣
الف كتاب باللغة العربية ويوجد في ھذه المكتبة القسم الشرقي والذي على ركن خاص بالكتاب
العماني والذي ينشد القائمين عليه ان يكون احد عالمات التواصل الفكري الثقافي بين سلطنة
عمان وروسيا االتحادية نأمل له االستمرار والتوسع والتحديث الدائم.
ثانيا -سانت بطرسبورغ
سانت بطرسبورغ ھي العاصمة التاريخية والثقافية لروسيا القيصرية وحاليا تعتبر العاصمة
الثانية لروسيا الحديثه  ،ھي واحدة من اجمل وارشق مدن العالم ومعلم تراثي ثقافي
ومعماري ،كل شيء فيھا يتحدث عن الصورة الجمالية لعصور ثقافية مر بھا االنسانفھي
خليط من الثقافات التي اختلطت ببعضھا البعض شرقية واوربية لتشكل تلك المدينة نموذجھا
المتحفي وفنھا المعماري الناد.

تتميز سانت بطرسبورغ بالجادات ) الحدائق( الرحيبة مستقيمة دون التواء ،واعمدت المباني
التي تزين واجھات مباني المدينة .وتسبح المدينة على مجموعة من الجزر المائية والتي
ترتبط بي ) (٥٠٠جسر منه اربعة وعشرون جسراً تفتح ليال لمرور السفن ،ويزين المدينة
كاتدرائية اسحاق ،وقلعة بطرس ويولس.
تحفل سانت بطرسبورغ بعدد كبير من المتاحف الثمينة ،من بينه االرميتاج الشھير بقاعاته ال
 ،٣٢٣والذي يعرض الفن المصري القديم والتحف الرومانية واعمال كبار أساتذة الرسم فيالعالم ومجموعات نادرة للتحف الفنية واثار قديمة وقطع عملة وميداليات  ،ويبلغ مجموعھا
مليون واربعمائة الف تحفة ،ھذا الى جانب المتحف الروسي الذي يحتفظ بدائع الفن الروسي،
ومتحف االثنوجرافية ومتحف بوشكين وغيرھا .يوجد ايضا ً في سانت بطرس بورغ مجموعة
من المسارح يربو عددھا عن  ١٥مسرحا ً من اشھر مسارح روسيا اإلتحادية .مثل مسرح
كيروف لالُبراء والباليه ،مسرح بوشكين ،ومسرح غوركي والمسرح الكوميدي.
باإلضافة الى موسكو ھناك العديد من المدن الروسية المشھورة مثل نجني نوفغراد،
نوفسبيرسك ،اومسك ،قازان ،شالبنسك ،بيسكوف ،فالديميروغيرھا.
اللغة الرسمية :
اللغة الرسمية لروسيا االتحادية ھي اللغة الروسية ) مشتقة من اللغة السالفيانية القديمة
وتحتوي على كلمات التينية (.
تعتبر اللغة بالنسبة ألي شعب اداة التواصل واساس التفاھم بين الشعوب وتعتبر اللغة
الروسية وسيلة تفاھم ألكثر من  ١٢٠قومية تتعايش في اطار االتحاد الفيدرالي الروسي
باعتبار اللغة الروسية ھي اللغة الرسمية يتحدث بھا  %٨٣من سكان البالد .ولذلك تعتبر
اللغة الروسية بالنسبة لشعوبھا ولمن يتكلم ھذه اللغة ھي مفتاح التعرف على حضارة
السالفي  ،والشك ان اللغة الروسية ھي مدخل لثقافة واسعة جدا ،حيث يتعرف الناطق بھا
على كنوز التاريخ والحضارة الروسية العريقة .ان معرفة اللغة يشكل مدخل للتعرف على
المجتمع وتقاليده وثقافته وفنونه وعلى روائع فن التصوير الروسي من خالل زيارة المتاحف
والمعارض المعاصرة.
التعليم في روسيا االتحادية
ظھرت المؤسسات التعليمية ) غير الجامعية ( في روسيا في نھاية القرن السابع عشر ففي
عام  ١٧٢٤اسس االمبراطور بيتر اول جامعة في سانت بطرسبورغ وظلت قائمة حتى
 .١٧٦٦اما في موسكو فقد تم فتح اول جامعة عام  ١٧٥٥وشملت ھذه الجامعة ثالث كليات :
كلية الفلسفة ،والحقوق ،والطب وحتى بدايت القرن التاسع عشر كانت فقط في روسيا
جامعتين في موسكو في مدينة فيلنوس عاصمة ليتفاء حاليا ً .وبعد ذلك تم تأسيس جامعة
قازان عام ١٨٠٤م وتال ذلك فتح جامعات مختلفة مثل معھد التربية العالي في موسكو) حاليا
جامعة موسكو للتربية( وجامعة سانت بطرسبورغ ،ومعھد السيارات والطرقات في موسكو
غيرھا من الجامعات ولغرض ادارة ھذه الجامعات تم تنظيم وزارة التعليم الشعبي ومن عام
 ١٩١٤وحتى عام  ٢٠٠٨ارتفع عدد الجامعات الروسية الحكومية من  ١٠جامعات الى ٩٥٥
جامعة وفق احصائيات وزارة التعليم والبحث العلمية .ووصل عدد طالب الدراسات الجامعية
لنفس العام ل  ٥مليون طالب.

نظام الدراسة والبعثات في جامعات روسيا االتحادية
تولي حكومة روسيا االتحادية اھتماما بالغا في الحفاظ على دورھا السابق في مجال االرتباط
الثقافي والعلمي مع البلدان االجنبية ،وھي بذلك تعمل على اعداد الكوادر الوطنية للدول
االجنبية ضمن اطار برامج التعاون العلمي والثقافي مع مجموعة بلدان اسيا ،وافريقيا،
وامريكا الالتينية وتشرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الروسية على تأھيل واعداد
الكوادر العلمية والمتخصصة في الجامعات الروسية .وفي ھذا المجال تخصص الحكومة
الروسية مجموعة منح دراسية للدول االجنبية يتم بموجبھا قبول طالب تلك البلدان للدراسة
في الجامعات الروسية على نفقة المنح الحكومية التي تتراوح ما بين  ٨٠٠٠ -٧٠٠٠منح
سنوية .ويتلقى الطالب االجانب تعليمھم في الجامعات الروسية في مجاالت وتخصصات
مختلفة وخاصة في مجال الطب ،والھندسة ،والعلوم التقنية والمعلوماتية ،والحقوق ،والعلوم
التربوية واالنسانية .يتنافس الطلبة االجانب للدراسة في الجامعات الروسية على نفقة المنح
الحكومية وفق نظم االبتعاث في بلدانھم وبموجب الشروط المتبعة وحب شروط المتبعة
والمحددة من قبل وزارة التعليم والعلم الروسية وھي على النحو التالي:
اوال :الدراسات الجامعية االولى -:
 ان يكون الطالب قد حصل على شھادة التعليم العام ) الثانوية العامة( ) يسمى بنظامالتعليم المتوسط والمكتمل في روسيا(
 ان ال يقل معدلة في مواد التخصص عن  %٨٠وان ليكون قد مضى على التخرج منالمدرسة الثانوية ثالث سنوات.
 ان ال يتجاوز عمر المتقدم للتنافس على مقاعد منح الدراسات الجامعية االولى عن٢٥عاما ً.
 ان يكون خاليا من االمراض المعدية ال وبصحة تمكنه من العيش والدراسة في روسيااالتحادية.
 يتم التقدم للدراسة على نفقة المنح الحكومية المقدمة في اطار برنامج التعاون الثقافيوالعلمي عبر االدارة العامة للبعثات الخارجية ومركز القبول الموحد في السلطنة وھي
الجھات المختصة والمخول في وزارة التعليم العالي المخول لھا التنظيم واالشراف
على االبتعاث الخارجي.
ثانيا :الدراسة على نفقة االبتعاث الحكومي الخارجي
تبتعث عدد من الدول طالبھا للدراسات الجامعية الى روسيا االتحادية على نفقة الحكومة
حيث يتركز االبتعاث في المجاالت التقنية ،و الطب البشري .بالنسبة لسلطنة عمان فقد وافقت
وزارة التعليم العالي بتحمل جزاء من نفقة دراسات الطالب العمانيين في كليات الطب باللغة
االنجليزية وتعمل حاليا وزارة التعليم العالي ً على اعداد برامج لالبتعاث الخارجي الجزئي
والشامل الى روسيا االتحادية وقد تتكلل ھذه التجربة بنجاح على ضوء الزيارة الميدانية لوفد

من وزارة التعليم العالي صيف ھذا العام لعدد من الجامعات الروسية برئاسة وكيل وزارة
التعليم العالي الذي تمكن من االطالع على امكانيات وخبرات الجامعات الروسية في تدريس
طالب البلدان االجنبية.

ثالثا -:الدراسة على نفقة الحساب الخاص
بداء ھذا النوع من التعليم في روسيا في بداية تسعينات القرن المنصرف وبالتحديد بعد انھيار
االتحاد السوفيتي ويھدف ھذا النوع من التعليم توسيع تصدير خدمات التعليم وتكنولوجية
التعليم الى البلدان االجنبية ،ومن ناحية أُخرى البحث عن مصادر مالية اضافية في دخل
مؤسسات التعليم الروسية ويدرس حاليا ثلثي الطالب االجانب المسجلين في الجامعات
الروسية ) حسب االحصائيات االخيرة يصل عدد الطالب االجانب الى  ٦٥الف طالب ( ٣/٢
ھذا العدد يدرس على النفقة الخاصة .
أما ما يخص تعليم طالب سلطنة عمان على الحساب الخاص يكاد ان يكون محدود للغاية
وفيما لو تغيرت الصورة عن التعليم في روسيا االتحادية قد يتغير واقع الحال وتتمكن بعض
مؤسسات التعليم في روسيا من جذب عدد من الطالب العمانيين الراغبين للدراسة في
روسيا وخاصة في تلك الجامعات التي تقدم تعليما باللغة الروسية.
وتنصح السفارة الطالب الراغبين الدراسة في الجامعات الروسية التواصل مع وزارة التعليم
العالي

