


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



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



 تالجامعامعتعملاألوسطالشرق فيخاصةجامعةأول تعتبر

وعقابالطال بتبادلتسمحتعاون بروتوكوالتخاللمنالروسية

.مزدوجةعلميةدرجاتملنحإتفاقيات

طالب181مزدوجةدرجاتعليالحاصلينالطالبعادبلغ.

العربيةالجامعاتإتحادفيعاملعضو الجامعة.



https://youtu.be/RA6xbPdleIU


الجامعة المصرية الروسية
اإلمتيازالتي تسعي إلي هي واحاة من الجامعات الخاصة الواعاة في مصر 



قيقتحإلىالروسيةاملصريةللجامعةالتعليميالنموذجتصميميهاف
 واملجتمع،األعمالوقطاعالتعليمقطاعبينالتقارب

ً
تشجيععنفضال

أنفيتمثلتفرياةبرؤيةالروسيةاملصريةالجامعةوتختص.االبتكارثقافة
 عنصًراتكون 

ً
.الروسيةريةاملصوالعلميةالثقافيةالعالقاتتنميةفيفاعال





https://youtu.be/wY6t533P9p0


يةوالبحثالتعليميةالعمليةتكاملالروسيةاملصريةالجامعةتاعم
خريجيهالتتيحفرياةأكاديميةبرامجتقايمخاللمناملجتمعيةوالخامات
إقليميامحلياالعملسوق فياملنافسة الروسيةةاملصريالجامعةوتسعى.و

منظمظلةتحتاملجتمعيةوالخاماتاملتقامالعلميالبحثدعمنحو 
املجتمعلتعزيز املستاامة،التنميةتحقيقفىواإلسهامالشاملة،الجودة
شراكةوالاملهنيةاملسؤوليةإطار فىاألخالقيةالقيموتأصيلاملعرفى

.املجتمعية



ضهاوبعالعملسوق إحتياجاتمعتتواكبفرياةبرامجالجامعةتقام
:لمثاملحليالسوق فيمتاحةغير تخصصاتفيالعملسوق يقود

الروسيةالجامعاتأحامع(بعاعن)اإلتصاالتبرنامج
Telecommunication

املاليةوالتكنولوجياالرقميةاملصرفيةالخاماتبرنامج

الرقميةالسياسيةالعلومبرنامج

التسويقيالذكاءبرنامج

التورياسالسلبرنامج.



كلياتوهىكليات5فيالاراسةوباأتكليات،9بإنشاءجمهوريةقراراتصارت
ياچوتكنولوواالقتصاداإلدارة،واألسنانالفمطب،الصيالة،الهناسة
.اإلصطناعيالذكاء،األعمال

 فنون ال)األخرى الكلياتفيالاراسةباءقرار علىالحصول إجراءاتإتخاذجاري
.(التقنيةواللغاتاأللسن-الجميلةالفنون -التطبيقية

التمريضكليةتشغيليتملم.



دفعةعشراثنيتخريجتم.علميةأقسام7وتشمل،2006عامالصيالةبكليةالاراسةباأت
.الصيادلةمن

عتمادواال التعليمجودةلضمانالقوميةالهيئةمنالجودةاعتمادشهادةعليالكليةحصلت
(NAQAAE)2019عامفي.

بالكليةاألكاديميةالبرامج:

Pharmدىالفارم)الصيالةبكالوريوسبرنامج1) D).

Pharmدىالفارم)(إكلينيكيةصيالة)الصيالةبكالوريوسبرنامج2) D Clinical).

.الحيويهالكيمياءتخصصالصياليةالعلومفياملاجستير برنامج3)



دفعةعشراثنيتخريجتم.علميةأقسام4وتشمل2006عامالهناسةبكليةالاراسةباأت
.ملهناسينامن

بالكليةاألكاديميةالبرامج:
.التشيياهناسةبكالوريوسبرنامج1)
.والروبوتاتامليكاترونياتهناسةبكالوريوسبرنامج2)
.(بعاعن)اإلتصاالتهناسةبكالوريوسبرنامج3)
.املعماريةالهناسةبكالوريوسبرنامج4)

العرباملهناسينإتحادإعتمادعلىالكليةبرامجحصلت.
 التعليمجودةلضمانالقوميةالهيئةمناألكاديميةالبرامجاعتمادجاري.
املصريينالطالبعادبلغ.الروسيةالجامعاتاحايمعمزدوجةشهادةالكليةتمنح

العلميالتاريبأوجهفيطالب402عادروسيامعالطالبيالتبادلبرامجفياملشاركين
.مزدوجةشهادةعليطالب181عادمنهمحصلاملختلف،



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

البرامج األكاديمية بالكلية:

.برنامج بكالوريوس طب وجراحة الفم واألسنان-

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



تخريجوتمعلميةأقسام5وشملت2018عاماألعمالوتكنولوجياواالقتصاداإلدارةبكليةالاراسةباأت
.واحاةدفعة

بالكليةاألكاديميةالبرامج:
(التمويل-البشريةاملواردإدارة-التسويق-اإلدارة)األعمالإدارة1)
.التورياسالسلإدارة2)
.املحاسبة3)
.اإلقتصاد4)
.السياسيةالعلوم5)
األعمالليلتحعلم-املاليةوالتكنولوجيااملصرفيةالخامات-التسويقيالذكاء)األعمالتكنولوجيا6)

.(اإلداريةاملعلوماتنظم
.الرقميةالسياسيةالعلوم7)



 أقسام علمية3وتشمل 2022باأت الاراسة بكلية الذكاء اإلصطناعي عام.

البرامج األكاديمية املوجودة بالكلية:

.برنامج الذكاء اإلصطناعي1)

.برنامج علوم البيانات2)
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ة   ة  الروسي  امعة  المصري  ر الج  ش  مالي  ن 
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( I )

مقارنة%79قارهابنسبة2021عامخاللالنشر فيواضحةزيادةهناك

 ...2020عامنشرب
ً
حقيقية؛طفرةفعال



Egyptian Russian University, Documents by Subject Area (2019 - 2021)



Publications by Journal Quartile, 2019 - 2021



Overall Research Performance 2019 - 2021

Cairo Univ
1.28

Cairo Univ
7.1

The h5-index is using publication and 

citation information from the last 5 

complete years. 



Cairo Univ

16.4

Cairo Univ

12.4

Cairo Univ

1.3

Cairo Univ

43.9

Overall Research Performance 2019 - 2021

How many publications are in the 

top 1%, 5%, 10% or 25% of the 
most-cited publications?

How many publications are in 

the top 1%, 5%, 10% or 25% of 

the most-cited journals indexed 

by Scopus?

The extent to which an 

entity’s publications 

have international, 

national, or institutional 

co-authorship.

The degree of 

collaboration between 

academic and 

corporate affiliations



امعة   الج  ة  ب  ري  ش  الموارد الب 

أعضاء هيئة التاريس بالجامعة:

137: املعينين

37: املعارين

160: املنتابين

311: الهيئة املعاونة بالجامعة

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



هار  الاداري   الج 

موظااااف مااااوزعين 568الجهاااااز اإلداري بالجامعااااة مركاااازي و يبلااااغ عاااااد  

لفنيااة علااى وظاااالف االدارة العليااا والوظاااالف التخصصااية والوظاااالف ا

.عاونةوالوظاالف املكتبية والوظاالف الحرفية ووظاالف الخامات امل



ة   ي  طة  الطلاي 
ش 
ن  ة  الا  ر  مي 

المت 

 ديمياااااة البحاااااث أكااملشااااااركة املنتظماااااة فاااااي الرالاااااي املصاااااري لتصااااانيع السااااايارات الكهرباالياااااة برعاياااااة
.2019والحصول علي املركز الثاني لعام 2018العلمي منذ عام 

 مشاااركة فريااقRGS ( فريااق طااالب محنااي هناسااة امليكاترونيااات والروبوتااات )2016م املؤسااس عااا
.في العايا من املسابقات املحلية وحصوله علي جواالز في العايا منها

تنظيم معرض الروبوتات وانترنت األشياء.
قاااااال تعقااااااا الجامعااااااة العايااااااا ماااااان الناااااااوات التثقيفيااااااة بصاااااافة مسااااااتمرة فااااااي مجاااااااالت مختلفااااااة لث

.شخصية الطالب
امكانيات متنوعة ملمارسة األنشطة الرياضية والفنية بالجامعة.
للجامعة فريق جوالة له أنشطة طالبية متنوعة.



احه  ي  ي 
مع اف  ات  المر  االكلي 

الجميلةالفنون كلية1)
التطبيقيةالفنون كلية2)
األلسنكلية3)



ة   ي  ح  ب 
راي  طة  اسي 

امعة  خ  لج 
ل

2024-2020



ة   ات  الدولي  العلاق 

ة  : ا ولا ي  ب  دري  :الدورات  الي 

ن الااولتين تقام الجامعة خامة تعليم اللغة العربية ورفع مستوي العالقاات الثقافياة باي
ا تاام وقاا. لطااالب جامعااة الصااااقة الروسااية وجامعااة موسااكو للعلااوم االنسااانية الروسااية

.تاريب العايا من الطالب الروس علي ماار عاة سنوات

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

ااا الي  اريس تعاقااات الجامعااة مااع اساااتذة روس لتاااريس مااواد علميااة سااواء عاان طريااق التاا: ب 
.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 ايجيفسااااااااا  الفنياااااااااة الحكومياااااااااة

.الروسية


