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       معهومات عامة

َُغًح نهًىاطٍُُ انحاطهٍُ ػهً ذؼهُى ػاو ثاَىٌ أو ذؼهُى يهٍُ ثاَىٌ أو ذؼهُى ػانٍ تانذساعح فٍ إطاس انثشايح 

 انرؼهًُُح نهثكانىسَىط وانرخظض.

 هًىاطٍُُ انحاطهٍُ ػهً ذؼهُى ػاٍل تانذساعح فٍ إطاس تشايح انًاخغرُش.َُغًح ن 

 .نهغُح األونً انرؼهُىَرى انمثىل فٍ  

َُغًح نهًىاطٍُُ األخاَة تانذساعح ػهً حغاب انًُضاَُح انفُذسانُح نالذحاد انشوعٍ )أٌ تذوٌ سعىو دساعُح( أو 

 (.اخ انرؼهًُُح انًذفىػح )انشعىو انذساعُح انًذفىػحتشعىو دساعُح وفمًا نالذفالُاخ انخاطح ترمذَى انخذي

  :ذساعح ػهً حغاب انًىاصَح انؼايح االذحادَحانألشخاص انرانُح انحك فٍ ن

 ؛ًىاطٍُُ( انزٍَ َؼُشىٌ فٍ انخاسجانًىاطُىٌ األخاَة انزٍَ هى يىاطُىٌ )أو أحفاد ان

وصاسج  تشايحى انًىاطٍُُ األخاَة فٍ ضًٍ انحظح انًخظظح نرؼهُ انرؼهُىدخىل انًىاطٍُُ األخاَة  (1

انرشتُح وانرؼهُى وانؼهىو فٍ االذحاد انشوعٍ. ًَكٍ انحظىل ػهً يؼهىياخ حىل ششوط انمثىل نهذساعاخ ضًٍ 

انًىخىدج فٍ تهذاٌ  "Rossotrudnichestvo" حظح ذؼهُى انًىاطٍُُ األخاَة يٍ يكاذة انىكانح انفُذسانُح

 .www.rs .gov.ru :عًٍ نهىكانح، وكزنك ػهً انًىلغ انشاإللايح

، ذمذَى طهة إنً يكرة ، ضًٍ اإلطاس انضيٍُ انًحذد، َدة ػهً انًىاطٍُُ األخاَةنهمثىل فٍ انرؼهُى انًذفىع

، واخرُاص ايرحاَاخ انمثىل وإتشاو اذفاق تشأٌ ذىفُش انخذياخ انرؼهًُُح ذَى خًُغ انًغرُذاخ انالصيحانمثىل يغ ذم

 .انًذفىػح

 

 نما قبم انتسجيميسية انشروط انرئ

 

 .َىَُى 18 -تذاَح لثىل انىثائك  .1

 :انىثائكآخش يىػذ نمثىل  .2

، ػُذ انمثىل فٍ انرؼهُى انًذفىع نثشايح َىنُى 11 - حغاب انًىاصَح انؼايح االذحادَحل فٍ أياكٍ ػهً ػُذ انمثى

 ؛َىنُى 31 -)انرؼهُى تذواو كايم( انثكانىسَىط وانرخظض 

  .؛ظأغغط 11 -ًاخغرُش )أشكال انذساعح تذواو كايم وتذواو خضئٍ( ػُذ انمثىل فٍ تشايح ان

 .عثرًثش 11 -نهمثىل فٍ دوسج انًشاعهح 

 :إخشاء ايرحاَاخ انمثىل

 ؛َىنُى 25َىنُى إنً  11يٍ  -ضئٍ( ػُذ انمثىل فٍ تشايح انثكانىسَىط وانرخظض )تذواو كايم وتذواو خ( 1



2 

 21أغغطظ إنً  11َىنُى ويٍ  31َىنُى إنً  1يٍ  -ُى تذواو كايم( ػُذ انمثىل فٍ تشايح انًاخغرُش )انرؼه( 2

 ؛أغغطظ

 .عثرًثش 17عثرًثش إنً  11َىنُى ويٍ  25َىنُى إنً  11يٍ  -ػُذ انمثىل فٍ دوسج انًشاعهح ( 3

 :نهرؼهُىإذًاو انرغدُم 

طظ، نهرؼهُى أغغ 5 -ُح ػُذ انمثىل فٍ تشايح انثكانىسَىط وانرخظض )انرؼهُى تذواو كايم( ألياكٍ انًُضاَ( 1

 ؛أغغطظ 23 -انًذفىع 

 ؛أغغطظ 26 -او كايم وتذواو خضئٍ( ػُذ انمثىل فٍ تشايح انًاخغرُش )تذو( 2

 عثرًثش 21 -ػُذ انمثىل فٍ دوسج انًشاعهح ( 3

 

 انوثائق

 .خىاص انغفش. 1

 .انشوعٍ )انًىثك( لَغخح يٍ خىاص انغفش وذشخًح خىاص انغفش إنً انهغح انشوعُح يظذلح يٍ كاذة انؼذ . 2

  (.انىثُمح انرؼهًُُح ويهحمها )إٌ وخذ(. َدة ذظذَك هزِ انًغرُذاخ )ذظذَك لُظهٍ أو خرى أتىعرُم. 3

طذسخ وثائك ػٍ انرؼهُى فٍ انثهذاٌ انًشاسكح فٍ اذفالُح انًغاػذج ، ال َهضو ذظذَك وثائك انرؼهُى. فٍ تؼض انحاالخ

كاَىٌ انثاٍَ )َُاَش(  22انماَىَُح وانؼاللاخ انماَىَُح فٍ انشؤوٌ انًذَُح واألعشَح واندُائُح )انًثشيح فٍ يُُغك فٍ 

انثُائُح حىل انًغاػذج  ( ، وكزنك فٍ ػذد يٍ انثهذاٌ انرٍ َرؼاوٌ يؼها االذحاد انشوعٍ لذ أتشيد انًؼاهذاخ1993

انفُذسانُح نهًُضاَُح انحكىيُح )ػهً  Glavexpertcenter انماَىَُح. ًَكٍ ذىضُح لائًح هزِ انثهذاٌ فٍ يؤعغح

 10 17 317 495 7+ :أو ػثش انهاذف www.nic.gov.ru انؼُىاٌ

، وانرٍ ذهغٍ ششط ذظذَك حنحح نهذول انًشاسكح فٍ االذفالُانطشَمح انًثغطح نهرظذَك )تىضغ خرى "أتىعرُم"( طا

(. ًَكٍ ذىضُح لائًح هزِ انثهذاٌ فٍ 1961)اذفالُح الهاٌ نؼاو  1961أكرىتش  5انىثائك انشعًُح األخُثُح تراسَخ 

 أو ػثش انهاذف www.nic.gov.ru :نهًُضاَُح انحكىيُح ػهً انؼُىاٌ نفُذسانُحا Glavexpertcenter يؤعغح

 +7 (495) 317-17-10 

 .ًح انًغرُذ انرؼهًٍُ إنً انهغح انشوعُح يظذلح يٍ كاذة ػذل سوعٍَغخح وذشخ. 4

، َرى لثىل وثائك انرؼهُى انظادسج فٍ انثهذاٌ انرٍ أتشو يؼها ُى األخُثٍ. تذوٌ شهادج االػرشافشهادج االػرشاف تانرؼه. 5

ؼهُى. ًَكٍ ذحذَذ لائًح هزِ انثهذاٌ االذحاد انشوعٍ اذفالُاخ ثُائُح ويرؼذدج األطشاف تشأٌ االػرشاف انًرثادل تىثائك انر

 10-17-317 (495) 7+أو ػثش انهاذف  www.nic.gov.ru :ػهً انؼُىاٌ  Glavexpertcenter فٍ



3 

 .َغخح يٍ انرأشُشج -َغخح يٍ تطالح انهدشج. ػُذ دخىل االذحاد انشوعٍ ترأشُشج . 6

 .، وشهادج انرظىَش انفهىسٌانشوعٍ نهرؼهى فٍ االذحادشهادج طثُح ذؤكذ ػذو وخىد يىاَغ طثُح . 7

 .شهادج ػذو وخىد فُشوط َمض انًُاػح انثششَح. 8

 4x3 طىس 6. 9

 

 امتحانات انقبول

، ذُُشئ اندايؼح ذفىع نثشايح انثكانىسَىط وانرخظضنمثىل انًىاطٍُُ األخاَة فٍ انرؼهُى انً .1

 :ايرحاَاخ انمثىل انرانُح

 هغح اخُثُحان 

 انهغح انشوعُح. 

، اػرًاًدا ػهً يدال انذساعح دهُضَح أو األنًاَُح أو انفشَغُحطُىٌ األخاَة اليرحاٌ انمثىل تانهغح اإلََخضغ انًىا

 .(خُثُح كراتًُا )اخرثاس نفهى انُض( وشفهًُا )إػادج عشد انُضاأل انهغح)انرخظض(. َرى إخشاء ايرحاٌ انمثىل فٍ 

االخرثاس تانهغح  TRLF   ء أو اخرثاس أو وفمًا نثشَايحَرى إخشاء ايرحاٌ انمثىل فٍ انهغح انشوعُح ػهً شكم إيال

، فئٌ اندايؼح ذأخزها فٍ االػرثاس وأػهTRLF-Iً  انشوعُح كهغح أخُثُح. إرا لذو يمذو انطهة شهادج يٍ يغرىي

 .ُرُدح ايرحاٌ انمثىل فٍ انهغح انشوعُحك

مًا نمائًح ايرحاَاخ انمثىل انرٍ ، َخضغ األخاَة اليرحاٌ دخىل واحذ وف. ػُذ انمثىل فٍ تشايح انًاخغرُش2

وضؼرها اندايؼح. ًَكٍ انؼثىس ػهً يؼهىياخ حىل ًَارج وتشايح ايرحاَاخ انمثىل هُا: 

https://lunn.ru/abitur/2020  (.نهًاخغرُش)اَظش انىثُمح انًشفمح "ًَىرج وتشايح ايرحاَاخ انمثىل" 

 

 :انقبولنجنة 

 4211، غشفح  4انًثًُ أ ،  31َُدٍُ َىفغىسود ، شاسع. يُُُُا ، 

  priem@lunn.ru  :، ػُىاٌ انثشَذ اإلنكرشوٍَ 41 61 416 831 7+انهاذف: 

mailto:priem@lunn.ru

