
(2006)لعام ( 256)تأسست الجامعة املصرية الروسية بالقرار الجمهوري رقم 



ستاامة منارة للتعليم العالي والتنمية امل... الجامعة املصرية الروسية 



ماينةفىواملنعقاCOP27املناخمؤتمر فعالياتفىالروسيةاملصريةالجامعةشاركت

عياالصطناالذكاءبكليةالتاريسهيئةعضو بحيرى،محمادوساهمالشيخ؛شرم

فىناعياالصطالذكاءبكليةحجاجمريماملعياةوشاركتاملؤتمر،تنظيمفىبالجامعة

.والبيئةاملجتمعخامةفىالجامعةدور إطار فىذلكجاء.املؤتمرفعاليات



 تالجامعامعتعملاألوسطالشرق فيخاصةجامعةأول تعتبر

وعقابالطال بتبادلتسمحتعاون بروتوكوالتخاللمنالروسية

.مزدوجةعلميةدرجاتملنحإتفاقيات

طالب181مزدوجةدرجاتعلىالحاصلينالطالبعادبلغ.

العربيةالجامعاتإتحادفيعاملعضو الجامعة.



اإلمتيازالتي تسعي إلي هي واحاة من الجامعات الخاصة الواعاة في مصر 



قيقتحإلىالروسيةاملصريةللجامعةالتعليميالنموذجتصميميهاف
 واملجتمع،األعمالوقطاعالتعليمقطاعبينالتقارب

ً
تشجيععنفضال

أنفيتمثلتفرياةبرؤيةالروسيةاملصريةالجامعةوتختص.االبتكارثقافة
 عنصًراتكون 

ً
.الروسيةريةاملصوالعلميةالثقافيةالعالقاتتنميةفيفاعال





يةوالبحثالتعليميةالعمليةتكاملالروسيةاملصريةالجامعةتاعم
خريجيهالتتيحفرياةأكاديميةبرامجتقايمخاللمناملجتمعيةوالخامات

إقليميامحلياالعملسوق فياملنافسة الروسيةةاملصريالجامعةوتسعى.و
منظمظلةتحتاملجتمعيةوالخاماتاملتقامالعلميالبحثدعمنحو 

املجتمعلتعزيز ،املستاامةالتنميةتحقيقفىواإلسهامالشاملة،الجودة
شراكةوالاملهنيةاملسؤوليةإطار فىاألخالقيةالقيموتأصيلاملعرفى

.املجتمعية



ضهاوبعالعملسوق إحتياجاتمعتتواكبفرياةبرامجالجامعةتقام
:لمثاملحليالسوق فيمتاحةغير تخصصاتفيالعملسوق يقود

الروسيةالجامعاتإحاىمعالالسلكيةاالتصاالتبرنامج
Telecommunication

املاليةوالتكنولوجياالرقميةاملصرفيةالخاماتبرنامج

الرقميةالسياسيةالعلومبرنامج

التسويقيالذكاءبرنامج

التورياسالسلبرنامج.



اتكليهىكلياتبثمانالاراسةوباأت،كليات9بإنشاءجمهوريةقراراتصارت
ياچوتكنولوواالقتصاداإلدارة،واألسنانالفمطب،الصيالة،الهناسة
طبيقية،التالفنون وكليةالجميلة،الفنون كليةاإلصطناعي،الذكاء،األعمال

.التقنيةواللغاتاأللسنكلية

التمريضكليةفيالعملباءيتملم.



دفعةعشراثنيتخريجتم.علميةأقسام7وتشمل،2006عامالصيالةبكليةالاراسةباأت
.الصيادلةمن

عتمادواال التعليمجودةلضمانالقوميةالهيئةمنالجودةاعتمادشهادةعليالكليةحصلت
(NAQAAE)2019عامفي.

بالكليةاألكاديميةالبرامجمناملمنوحةالارجات:

Pharmدىالفارم)الصيالةبكالوريوس1) D).

Pharmدىالفارم)(إكلينيكيةصيالة)الصيالةبكالوريوس2) D Clinical).

.الحيويةالكيمياءتخصصالصياليةالعلومفياملاجستير 3)



مندفعةعشراثنيتخريجتم.علميةأقسام4وتشمل2006عامالهناسةبكليةالاراسةباأت
.ملهناسينا
جودةمانلضالقوميةالهيئةمناألكاديميةالبرامجباقياعتمادوجاري برنامجأثنينعادأعتما

.التعليم
العرباملهناسينإتحادإعتمادعلىالكليةبرامجحصلت.
شاركيناملاملصريينالطالبعادبلغ.الروسيةالجامعاتاحايمعمزدوجةشهادةالكليةتمنح

حصلاملختلف،العلميالتاريبأوجهفيطالب402عادروسيامعالطالبيالتبادلبرامجفي
.مزدوجةشهادةعلىطالب181عادمنهم

بالكليةاألكاديميةالبرامجمناملمنوحةالارجات:
.التشيياهناسةبكالوريوس1)
.والروبوتاتامليكاترونياتهناسةبكالوريوس2)
.الالسلكيةاالتصاالتهناسةبكالوريوس3)
.املعماريةالهناسةبكالوريوس4)



 تم أقسام علمية و 6وشملت ،2013عامباأت الاراسة بكلية طب الفم واألسنان
.ات من برنامج بكالوريوس طب وجراحة الفم واألسناندفعثالث تخريج 

 ألف مريض فى العام الواحا 50عيادات كلية طب الفم واألسنان أكثر من تستقبل
.دون مقابللهم وتقام جميع أنواع الخامات الطبية 

الارجات املمنوحة من البرامج األكاديمية بالكلية:

.بكالوريوس طب وجراحة الفم واألسنان-



تخريجوتمعلميةأقسام5وشملت2018عاماألعمالوتكنولوجياواالقتصاداإلدارةبكليةالاراسةباأت
.واحاةدفعة

بالكليةاألكاديميةالبرامج:

–التورياسالسلإدارة–البشريةاملواردإدارة-التسويق-اإلدارة)فيالتخصصمعاألعمالإدارة1)
(واالستثمارالتمويل

.املحاسبة2)

.اإلقتصاد3)

.السياسيةالعلوم4)

.الرقميةالسياسيةالعلوم5)
فيةاملصر الخامات-األعمالتحليل-اإلداريةاملعلوماتنظم)فيالتخصصمعاألعمالتكنولوجيا6)

.(التسويقيالذكاء-املاليةوالتكنولوجياالرقمية



 أقسام علمية3وتشمل 2022باأت الاراسة بكلية الذكاء اإلصطناعي عام.

البرامج األكاديمية بالكلية:

.برنامج الذكاء اإلصطناعي1)

.برنامج علوم البيانات2)



 تشمل ، صار القرار الوزاري بباء الاراسة في كلية الفنون الجميلة و 2022سبتمبر 11بتاريخ
.أقسام علمية5

األقسام األكاديمية بالكلية:

.فنون الوسائط الرقمية1)

.التصميم البيئي2)

.الفنون البصرية3)

.فنون االتصال البصري 4)

.تصميم الامى وااللعاب املجسمة5)



 وتشمل ، صار القرار الوزاري بباء الاراسة في كلية الفنون التطبيقية2022سبتمبر 11بتاريخ
.أقسام علمية4
األقسام األكاديمية بالكلية:

.التصميم الااخلي و األثاث1)
.الطباعة التغليف2)
.الزجاج3)
.املوضة واملالبس4)
.التصوير الفوتوغرافي والسينمائي والتليفزيوني5)
.التصميم الصناعي6)
.املنسوجات7)



األلسنكليةفيالاراسةبباءالوزاري القرار صار ،2022سبتمبر11بتاريخ
.التقنيةواللغات

األقسام األكاديمية بكلية األلسن:
.اللغة اإلنجليزية1)
.اللغة األملانية2)
.اللغة الروسية3)



ة   ي  طة  الطلاب 
ش 
ن  ة  الأ  ز  مي 

المت 

 ديميااااة البحااااث أكابرعايااااة الرالااااي املصااااري لتصاااانيع الساااايارات الكهربائيااااة املشاااااركة املنتظمااااة فااااي
.2019والحصول علي املركز الثاني لعام 2018العلمي منذ عام 

 محبي هناسة امليكاترونيات والروبوتات مشاركة فريق طالبRGS في العايا 2016املؤسس عام
.من املسابقات املحلية وحصوله علي جوائز في العايا منها

 معرض الروبوتات وانترنت األشياءتنظيم.

 قااااال بصااااافة مساااااتمرة فاااااي مجااااااالت مختلفاااااة لثالنااااااوات التثقيفياااااة تعقاااااا الجامعاااااة العاياااااا مااااان
.شخصية الطالب

 ملمارسة األنشطة الرياضية والفنية بالجامعةامكانيات متنوعة.

 له أنشطة طالبية متنوعةفريق جوالة للجامعة.



ة   ات  الدولي  العلاق 

ة  : ا ولأ ي  ب  درب  :الدورات  الي 

ن الااولتين تقام الجامعة خامة تعليم اللغة العربية ورفاع مساتوي العالقاات الثقافياة باي
ا تااام وقااا. لطاااالب جامعاااة الصاااااقة الروساااية وجامعاااة موساااكو للعلاااوم االنساااانية الروساااية

.تاريب العايا من الطالب الروس علي ماار عاة سنوات

اااا ي  اب  ياااع عينااات الجامعاااة عااااد مااان األسااااتذة الاااروس لتااااريس اللغاااة الروساااية لطاااالب جم: ث 
.كليات الجامعة

ااا الي  اريس تعاقااات الجامعااة مااع اساااتذة روس لتاااريس مااواد علميااة سااواء عاان طريااق التاا: ث 
.وجها لوجه أو عن بعا



ة   ات  الدولي  العلاق 

عا .تم ابرام عاة اتفاقيات مع هيئات ومؤسسات وشركات متنوعة: راب 

امسا .اتفاقيات مع الجامعات الروسية9تم إبرام عاد  : خ 

كااز مااؤتمر النااانو فااي اإلنشاااء بالتعاااون مااع املر 2009يعقااا ساانويا منااذ عااام :سادسااا

القاااااااااومي لبحاااااااااوث االساااااااااكان والبنااااااااااء وجامعاااااااااة ايجيفساااااااااك الفنياااااااااة الحكومياااااااااة
.الروسية



امعة   الج  ة  ث  زب  ش  الموارد الب 

160: ، املنتابين37: املعارين،137: املعينين: أعضاء هيئة التاريس بالجامعة

311: الهيئة املعاونة بالجامعة

 6242= 2022/ 2021إجمالى أعااد الطالب املقياين فى الجامعة للعام الجامعى

 موظف وعامل568الجهاز اإلداري بالجامعة مركزي و يبلغ عاده


