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  التعليم اإلضافي  

 :المهنيةتشمل دورة رفع مستوى الكفاءة 
  :تأهيل قصير األجل في المواضيع اآلتية 

  خصائص األعمال والمعامالت التجارية الصغيرة -
    بلدان الشرق؛والمتوسطة المستوى  في

  آداب السلوك لرجال األعمال و قواعد الرسميات عند -
 ممارسة نشاطهم  في بلدان الشرق؛

 .  البنوك والمالية في بلدان الشرق-
  

  :التعليم الفئوي
  

تقوم الجامعة الشرقية بالتدريس المنظم حسب طلبية 
شرآة معينة من الشرآات وفق أهدافها ومهامها والخصائص 

ويحصل الطلبة على المعارف . اإلقليمية ألعمالهاالمهنية و
الالزمة في االقتصاد والتاريخ والثقافة وفى مجال قضايا 
السياسة اإلقليمية والداخلية والوضع العصري لنظامي البنوك 
والمالية وآذلك في قواعد الرسميات لرجال األعمال وآداب 
سلوآهم والخصائص القومية والثقافية التي تتصف  بها 
ظروف عملهم في الصين واليابان وبلدان آسيا الوسطى وآسيا 

  .الجنوبية الشرقية والشرق األوسط
يحصل الطلبة بعد انتهائهم من الدراسة على شهادة  

  .من النمط المقرر المهنية رفع مستوى الكفاءة
  

 
 خالل المؤتمر العلمي للطلبة

  /ايكيبانا / دورة  فن 
وهى فن تأليف / بانا ايكي/ تعقد في الجامعة  دورة 

باقات الزهور حسب قواعد معينة وفقا للتقاليد اليابانية وتجرى 
الدروس  تحت إشراف الفنانة  يامادا  ميدورى  وهى من 

 .اليابان



  القاعدة التعليمية المنهجية والفنية
تملك الجامعة الشرقية مكتبة خاصة بها وفى حوزتها أيضا أرصدة المكتبة  
  . لمعهد االستشراق لدى أآاديمية العلوم الروسيةالقديمة التابعة

ويعتمد التدريس على التكنولوجيات والطرق واألساليب التعليمية المتقدمة  
وتزود الغرف الدراسية في الجامعة بمعدات التدريس العصرية و بينها الحاسبات اآللية 

  .الفردية واألجهزة السمعية والبصرية للتسجيل والعرض
ة الغرفة المتقدمة الخاصة بالتمرينات الصوتية وغرفة تدريب وتحوى الجامع

  .الطالب والطالبات على الحاسب اآللي
 ويضم منهاج التدريب العملي للطالب تمرينهم على أسس الترجمة من 

  .اللغات الشرقية بواسطة الحاسب اآللي

  االتصاالت الدولية
  

عات دول الشرق  تتطور االتصاالت الصديقة بين الجامعة الشرقية  وجام
بنجاح ويحصل الطلبة المتفوقون لجامعتنا على بعثات خارجية إلى آل من اليابان والهند 

  .والصين وغيرها من البلدان بغية االنضمام إلى برامج التعليم في جامعاتها
 

 

 .عضوا هيئة التدريس والطالبات للجامعة الشرقية  في مبنى سفارة إندونيسيا

  الدورة التحضيرية
  

تعقد في الجامعة الدورة التحضيرية في فترة ما بين شباط وأيار ويتمتع 
  .الطالب والطالبات الحاصلين على تقدير امتياز بتسهيالت معينة  عند  دخولهم الجامعة

  
  الدورات التدريبية في اللغات الشرقية

  
نظم في الجامعة الدورات التدريبية للراغبين في دراسة اللغات الشرقية ومنها 

اتذة       . اليابانية والصينية والعربية والترآية وغيرها     وتجرى الحصص تحت إشراف األس
ا              دريس لغاته ة الجاري ت دان األجنبي ستعمل  . ذوى الخبرات الوافرة و بعضهم من البل وت

صندوق                    ة من ال ستلمها الجامع ي ت ك الت في الدورات الكتب والمواد الدراسية فيما بينها تل
  .ات عدد من الدول وبينها إندونيسيا وجمهورية آورياالياباني للغات وسفار

  . األوقات الليليةفيوتجرى الحصص 
  .923 53 82) 095: (هاتف

آل ما يتعلق بعالم اللغة الجاري تعلمها  ودراسة نظرية الترجمة وإآساب الطالب   
ويحصل خريجو . مهارة الترجمة التحريرية والشفوية ضمن إطار أنشطتهم المهنية

  .عة بعد إآمال دراستهم على دبلوم التخصص اإلضافي من النمط الحكوميالجام
  

   االلتحاق بالجامعةطشرو
ذين      ل ال ع الطالب األوائ ا يتمت األجرة  بينم ة  ب ي الجامع يم ف رى التعل يج

  . يحصلون على درجات ممتازة  بتسهيالت معينة
  

  التعليم العالي األول
  

  :مدة الدراسة
    سنوات دراسية؛4  البكالوريوس شهادةللحصول على 

  .  سنوات دراسية5للحصول على دبلوم المتخصص  
  

  .شهر أيلول:  بداية السنة الدراسية
  .  أيلول1  حزيران الى  20من  :  االلتحاق بالجامعةقبول مستنداتمواعيد 

وتضم االختبار في اللغة الروسية  (امتحانات القبولتعلن الجامعة عن إجراء 
للطالب والطالبات ) آذلك االختبار في تاريخ روسيا واإلنشاء والمحادثةواألدب و

  .  آب30 إلى 25  تموز ومن 5 إلى 1الراغبين في االلتحاق بها في فترة من 
  : المستندات التاليةويرفع المتقدمون 

   شهادة الثانوية العامة،-
 ،)جواز السفر( بطاقة الهوية -
  ).y / 086(  الشهادة الطبية بصيغة -
  . صور فوتوغرافية6 -
  

  التعليم العالي الثاني
  

  .  سنة  دراسية3.5 إلى 3من : مدة الدراسة
  .أيلول، شباط: بداية السنة الدراسية

). الحضور الليلي(بالحضور أو بالحضور والمراسلة :  في الجامعةنظام التعليم
مية المختصرة أو ويمكن التعليم بناء على خطط التعليم االنفرادية والبرامج التعلي

  .المستعجلة
  . حسب نتائج المحادثةاالنضمام إلى الجامعةويتم 

  : في أي وقت من أوقات السنة وتضم ما يليوتقدم مستندات القبول
  ،)جواز السفر( بطاقة الهوية-
 التعليم العالي األول،) دبلوم( شهادة -
 ، )y / 086(  الشهادة الطبية بصيغة -
  . صور فوتوغرافية6 -
  
سيق            و ة تن يمكنكم أن تحصلوا على مزيد من المعلومات المفصلة في لجن

د الظهر   4  صباحا إلى الساعة  10القبول بجامعتنا وذلك من الساعة     وم   (  بع آل ي
  ).ما عدا أيام العطلة األسبوعية واألعياد

 
 . أيار15 وينظم يوم األبواب المفتوحة في الجامعة بتاريخ

 في أيامنا هذه  لها المتكاملعلوم االستشراق بشك تتمثل
بمعهد االستشراق التابع ألآاديمية العلوم الروسية الذي بلغ عمره  

وقد حقق المعهد من خالل ممارساته العملية فكرة توحيد .  سنة185
. 1994البحوث العلمية مع عملية التعليم وأنشأ الجامعة الشرقية عام 

صيات المتميزة لمعهد   أستاذا وهم الشخ85ويعمل في الجامعة اآلن 
 حائزا على درجة  الدآتوراه  في العلوم  و 30 االستشراق وبينهم

  . حائزا على درجة المرشح  في العلوم35
  

 في الجامعة إعداد  متكامل الهدف المنشود للتعليم
للمستشرقين  والمتخصصين  في مجال علوم األقاليم والتاريخ 

ظيفهم في قطاعات العمل واالقتصاد ذوى الكفاءة العليا بغية تو
المختلفة مثل البحث العلمي والتدريس والخدمة الحكومية 

  .والمنظمات الدولية والمؤسسات التجارية والمصرفية والخ
  

 تقدمها الجامعة التي خطط وبرامج التعليمتنطبق 
التعليم العالى األول والثانى على  ) دبلوم(للحصول على شهادة 
 وان هذه البرامج التعليمية وضعها علماء .معايير التعليم الحكومية

معهد االستشراق ألآاديمية العلوم الروسية وألفوا الكتب الدراسية 
المستعملة في الجامعة الشرقية وهم أصحاب طرق وأساليب التعليم 

  .الفريدة
  

  :تشمل برامج التعليم الجامعية التخصصات التالية
  

/  العالميعلم االقتصاد /هو /  060600/التخصص  رقم 
واالختصاص اقتصادي في مجال التعاون االقتصادي الدولي 

  .ونشاط رجال األعمال الدولي
واالختصاص باحث / علم األقاليم/هو / 350300/التخصص رقم 

في مجال األقاليم التي تشمل الصين واليابان والبلدان العربية 
  .وبلدان آسيا الجنوبية والوسطى والخ

واالختصاص / علم التاريخ/هو /  020700/التخصص رقم 
  . مؤرخ، مدرس للتاريخ

 ويتعلم الطلبة ضمن إطار التخصصات المذآورة لغتين 
العربية، اليابانية، الصينية، (أوالهما هي اللغة  الشرقية : أجنبيتين 

والثانية هي اللغة األوروبية ) الترآية،الهندية،اإلندونيسية والخ
  ).اإلنجليزية، الفرنسية(

 الطلبة اعتبارا من سنتهم الدراسية الثالثة وبإمكان
المترجم في مجال / الحصول على التخصص اإلضافي واسمه 

  /.االتصاالت المهنية
ويقضى هذا البرنامج التعليمي بإتقان معرفة اللغات 

 وتعميق  معرفة)   العربية، اليابانية، الصينية والخاإلنجليزية،(األجنبية 



 


