
MASTER’S DEGREE PROGRAM 

WELDING ENGINEERING

متطلبات القبول:           شھادة البكالوریوس / دبلوم تخصص. للحصول على القبول، یجب علیك تقدیم السیرة الذاتیة. آخر موعد للتقدیم ھو

إجادة اللغة: یجب أن یكون المتقدمون على المستوى المتوسط "ب" من اجادة اللغة االنكلیزیة.

مجال النفط والغاز وبناء السفن وصناعة  في یوفر البرنامج الفھم األساسي لتقنیات اللحام ومعرفة التطورات التقنیة الحدیثة  وصف البرنامج:
األنابیب والبناء. یشمل مجال المعرفة "إدارة تصمیم وإنتاج الھیاكل الملحومة".

PROGRAM STRENGTH

توظیف الخریجین:
 یطور الطالب وظائف متنوعة ومجزیة في اإلدارة الھندسیة في مجموعة واسعة من المنظمات التي تنشر

تقنیات اللحام. یتم البحث عن الخریجین بصورة مستمرة من قبل الشركات الروسیة والدولیة التي تحتاج إلى تقنیات اللحام 
والتقنیات المرتبطة ،وباإلمكان الوصول إلى مناصب المسؤولیة الھندسیة واإلداریة الھامة.

الممیزات:
 

رئیس البرنامج:
 میخائیل إیفانوف ، دكتوراه في العلوم التقنیة ، رئیس قسم "ھندسة اللحام".

المختبرات الرئیسیة:
 مختبر أنظمة اللحام الرقمیة، مختبر عملیة اللحام اآللي والروبوت ومختبر محاكاة السوبر كمبیوتر.

الدورات تشمل:
الدورات الرئیسیة ھي "األسس النظریة للحام" ، "روبوتات اللحام" ، "علوم المعادن في اللحام" ، "الھندسة

بمساعدة الكمبیوتر في اللحام" ، "قوة المفاصل الملحومة" ، "الروسیة كلغة أجنبیة".

المشاركات العلمیة الدولیة والتعاون:
یمكن للطالب المشاركة في المؤتمرات الدولیة مع التقاریر العلمیة ، وكذلك حضور

 " SUSU جنوب األورال والجامعات األجنبیة"
محاضرات مفتوحة لكبار العلماء والصناعیین في 

1أغسطس (مع احتمال التمدید حتى  سبتمبر). مدة البرنامج ھي سنتان.15

))



بعض المنظمات التي نعمل معھا بانتظام

CURATOR CONTACT INFORMATION:

Mikhail Ivanov, PhD

e-mail: IvanovMA@susu.ru

FILE YOUR APPLICATION AT:

applicant@susu.ru

USEFUL LINKS:

https://www.susu.ru/en/university/departments/
educational/faculties/material-science-and-
metallurgical-technologies

Lenin ave., 76, Chelyabinsk,
Russia, 454080

میخائیل فیدوروف رئیس المنطقة في اختصاص اللحام المختلط باللیزر لشركة 

نظرة عامة
:"JSC "ChTPZ

التعلیم كان ممیز ورائع  خاصة في تخصص معدات انتاج اللحام. مارسنا التعلیم في كثیر من المجاالت وتعاملنا مع اشخاص ممیزین ورائعین 
ومحترمین ھناك، كانت نظرة مدراء االقسام لنا بشكل ممیز وباعتناء وكانت جمیع ابوابھم مفتوحة لنا .حصلنا على الموافقة في العمل في ھذه 

المؤسسات في تخصص اللحام بعد ان كانت مطلبا من مجموعة كبیرة من المصانع والشركات. 
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