المعهد العالي للعلوم اإلجتماعية والعالقات الدولية
-

الخريجين وفق مبدأ
يتم في المعهد العالي للعلوم اإلجتماعية والعالقات الدولية إعداد
ّ
" البكالوريوس الكبير " بنواة تعليمية موحدة .

 نواة اإلعداد لشهادة ( البكالوريوس )  ،الوحدات النمطية :صر ) .
 ( : COGITOالمنطق  ،تاريخ الفكر  ،دراسة العمليات االعصيية  ،التب ّ
 ( : LINGVOاللغات القديمة  ,اللغة اإلنجليزية  ,لغات البحر األبيض المتوسط ) .
 ( : ARCHEOاآلثار البحرية  ،التاريخ التجريبي ) .
 ( : REGIOالعلوم السياسية  ،العالقات الدولية  ،الدراسات اإلقليمية  ،الدراسات الحضرية ) .
 ( :COMالبالغة  ،الشعر  ، digital،التواصل غير اللفظي " المرئي ") .
 ( : DATAالتكنولوجيا الرقمية  ،البيانات الضخمة )
 ( : GEOالجغرافيا ،الهيدروغرافيا  ،نظام المعلومات الجغرافي . ) GIS -
 ( : BUSINESSأعمال المشاريع  ,ممارسة أعمال المشاريع االجتماعية ) .
 ( : GYMالرياضة  ،فن الرقص  ،الفنون القتالية ) .
يوجد في المعهد العديد من برامج الماجستير الفريدة من نوعها والمتعلّقة بمهام الجامعة ومجاالت
النشاط العلمي :
 العالقات الدولية  -التعاون اإلنساني في المجال الدولي والعالقات الخارجية للمناطق الروسية( بالتعاون مع معهد موسكو الحكومي للعالقات الدولية  МГИМОالتابع لوزارة الشؤون الخارجية في
روسيا االتحادية .) МИД РФ
التطورات االجتماعية والسياسية في العالم العربي .
 الدراسات الشرقية واألفريقية  -دراسةّ
 الدراسات اإلقليمية لمناطق البحر األبيض المتوسط الكبير(ماجستير في مشروع البحث العلمي ،األطلس الجيوستراتيجي للبحر األبيض المتوسط الكبير) .
 العلوم السياسية – المعلومات و الصراعات الهجينة .التحول الرقمي ( باالشتراك مع كلية علم االجتماع في جامعة سانت
 علم االجتماع -علم اجتماعّ
بطرسبرغ الحكومية – "  " СПбГУو جامعة بلغراد ) .

 التاريخ  -علم اآلثار البحرية . استراتيجية التنمية  -الحضور اإلعالمي للجامعة وال . САЕ تم في حزيران من عام  2018 /م - / .في إطار برنامج التطوير  -إطالق استوديو الوسائط -فضاء االتصاالت الرقمية المو ّحدة للجامعة ،والذي يو ّحد جميع المعاهد ومجاالت العمل في
الجامعة .
 يقود التعاون السائد بين مجالي العلوم الهندسية واالنسانية في جامعة سيفاستوبل الحكومية إلىصصات مبتكرة .
إحداث تقنيات واعدة جديدة وتخ ّ
التدريس والعلوم
صصات لجميع معاهد جامعة سيفاستوبل الحكومية .
 إنشاء وحدات تعليمية للربط بين التخ ّ الدفع قدما للمشاريع العلمية المبتكرة في أسواق روسيا ومنطقة البحر األبيض المتوسط الكبرى . تصوير أفالم وثائقية علمية مشهورة .ّ
الطالبي  ،تشكيل وحدات إعالمية طالبية.
 اإلبداع -مشاركة الطالب في المسابقات و المساعدات و المهرجانات في مجال اإلعالن والصحافة.

