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الشعوب – فريدة من نوعها
الجامعة الروسية للصداقة بين

عالمية - 200,000 خريج

متعددة التخصصات - 12 كلية ومعهد وأكثر من 100 مهنة

مختبر 100 علمية - أكثر من

28 في التصنيف العالمي روسيا وتحتل المرتبة
بيئية - تعتبر الجامعة األكثر خضرة في
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التعليم في جامعة الصداقة

:الكليات

:األكاديميات

:مدارس عليا

:المعاهد
كلية الفيزياء والرياضيات والعلوم الطبيعية

أكاديمية الهندسة

المدرسة العليا للسياسة الصناعية وريادة األعمال

المعهد الطبي
معهد القانون
المعهد التكنولوجي الزراعي
معهد اللغات األجنبية
معهد علم البيئة

معهد اإلقتصاد العالمي واألعمال
معهد األعمال الفندقية والسياحة
معهد اللغة الروسية
معهد التكنولوجيا البيوكيميائية وتقنية النانو

كلية الفلسفة
كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية

كلية اإلقتصاد
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اتجاهات التدريب األكثر إقباال بين المتقدمين األجانب في عام 2021

الطب543

العالقات الدولية213

اإلدارة161

علم اللغات94

البناء58

طب األسنان435

االقتصاد199

القانون139

الصيدلة76

العمارة54
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إمكانيات عملية التعلم

والجوالت والتدريبات الصناعية وورش الخبراء
البرامج الدراسية موجهة نحو الممارسة التطبيقية: توجد أجهزة المحاكاة وتقنيات الواقع االفتراض

دبلوم  ُمتَرِجم يمكن الحصول عليه في كل كلية واتجاه دراسي - 12 لغة

تعمل المجتمعات المهنية والشركات الناشئة ودورات البحث العلمي من أجل الطالب

واالتصاالت المفيدة وغيرها
يمكن اكتساب المهارات الشخصية في التواصل الدولي والتسامح والصفات القيادية

 :Soft skills

( ) 89
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تعلم الروسية عبر اإلنترنت

الكلية التحضيرية الرقمية بجامعة
المنصة التعليمية الخاصة

مواد تفاعلية، أجهزة المحاكاة، كتب مدرسية إلكترونية، تمارين األلعاب

التوزيع الذاتي للفصول خالل األسبوع

دعم المرشد باللغة األم للطالب

برامج ودورات دراسية مختلفة

دروس جماعية وفردية

إمكانية الحصول على درس مجاني



77

https://info.langrus.rudn.ru 

تعلم الروسية عبر اإلنترنت

اللغة الروسية والمواد العامة
الرياضيات
العلوم المعلوماتية
الكيمياء
علم األحياء
الفيزياء
التاريخ
العلوم االجتماعية

اآلداب
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العلوم في جامعة الصداقة

الطب الكيمياء الهندسة

الدماغ واإلنجازات العليا
معهد أبحاث تنمية معهد تقنيات الهندسة المبتكرة

للبحوث الكيميائية
المعهد المشتر

للجاذبية وعلم الكونيات
المعهد التربوي والعلمي معهد الرياضيات

معهد الرياضيات
•التطبيقية واالتصاالت سياق التغيرات العالمية

• المستدامة للبيئة الحضرية في

النظم البيئية المستدامة
مركز النمذجة الرياضية وتصميم

• مركز التقنيات الذكية للتنمية

!

!" "

الزراعة الفيزياء الرياضيات

ك
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الحرم الجامعي
مفتوح

رياضي

-
2500

مساحة 50 هكتار
منطقة منتزه الغابات

149000

ملعب يتسع لـ 3000 مقعد

غناء
رقص
مسرح

فن الخطابة

مالعب التنس
ملعب تدريب لجميع المواسم

: انتر كلوب

آمن
نظام الدخول اإللكتروني

أكثر من 3000 كاميرا مراقبة

نظام حديث للسالمة من الحرائق
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17 10 34 13 12 20
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17 10 34 13 12 20

طالب الجامعة  سفراء ثقافة لدولهم

آسيا أوروبا إفريقيا رابطة الدول المستقلة الشرق األوسط
أسيا الوسطىو

أمريكا الالتينية
ومنطقة البحر

أيام وأسابيع ثقافة الجاليات في جامعة الصداقةالكاريبي

رابطات الطالبية الوطنية

:

معارض الهدايا التذكارية واألزياء القومية
التعرف على تقاليد 160 دولة في العالم

ورش  في طهي األطباق الشعبية حسب الوصفات التقليدية

العزف على اآلالت الشعبية والموسيقى والرقصات لشعوب العالم واألمسيات الشعرية والسينما
الحديثة لمختلف بلدان العالم



11

Euro Valencia 2016   Euro Madrid 2016 
Euro Milan 2017    Euro Barcelona 2017 
Euro Barcelona 2018    Euro Istanbul 2019 
World Inter Universities Championships 2019 
World Inter Universities Championships 
6th Edition 2021

Euro Madrid 2016 
Euro Istanbul 2019

Euro Milan 2017 
Euro Istanbul 2019

جامعة الحياة الصحية

سبارتاكياد السنوية لـ 11 نوًعا من الرياضة

كرة القدم المصغرة

الكرة الطائرة ألعاب القوة ستريت بول رمي السهام شد الحبل

سباحة تنس طاولة مصارعة األيدي تنس الريشة كرة سلة

:الكرة الطائرة :السباحة

:التنس
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2500

أعمال الخير والقلوب المفتوحة

طالب متطوع

المترجمون في النشاطات الدولية

محاربة كوفيد مساعدة الطالب
األجانب الجدد

-
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فرص لك في جامعة الصداقة 10
اختر المهنة التي تحلم بها
تعلم عدة لغات أجنبية
جد أصدقاء من جميع أنحاء العالم
إجراء البحث العلمي
أن تصبح نجًما في الرياضة أو الرقص أو الغناء
ابدأ مسيرتك المهنية
جرب جميع مطابخ العالم

كن جزًءا من العائلة الكبيرة
كن زعيما

اجمع فريقًا من األشخاص ذوي
التفكير المشابه لتنفيذ مشروعك

تصبح فيه أحالمك حقيقة
جامعة الصداقة هي المكان الذي

 :
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جامعة الصداقة فريدة من نوعها

نحن مختلفون
نحن متساوون
!نحن زعماء

!

!
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295

201-300

301-500

2021

2021

Modern Languages — 88
Linguistics — 101-150
Petroleum Engineering — 101-150
Law & Legal Studies — 151-200
Mathematics — 201-250
Arts and Humanities — 245
Social Sciences & Management — 273
Economics & Econometrics — 351-400
Business & Management 
Studies — 451-500
Computer Science and Information 
Systems — 451-500
Chemistry — 501-550

جامعة الصداقة في التصنيفات الدولية

1
28— 
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20232022

30,000 

الدراسة على حساب المنح
برنامج المنح الدراسية

منحة دراسية
سنويًا من

منحة دراسية

من الحكومة الروسية للمواطنين األجانب

23000 
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مسابقة جامعة الصداقة وفرصة الدراسة في الجامعة

–

اختر المسابقة حسب المادة والتاريخ

تعرف على الشروط وادرس أمثلة على
شارك في المسابقة

سجل 100-95 نقطة
تلق دعوة إلجراء مقابلة
اجتز المقابلة الشخصية

كن الفائز

http://olymp.rudn.ru
       :

«Olympaid on-line»سجل في الموقع ! - قسم
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مسابقة جامعة الصداقة المفتوحة

: الفوز في المسابقة

فرصة للدراسة في جامعة الصداقة مجانًا

ЕЖЕГОДНО مجاالت الدراسة مع امتحانات الدخول المتخصصة في
 الحق في اختيار التعلم في أي اختصاص من

)(
«الطالب المميزون »

25,000
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52113000
>

98 688

مسابقة جامعة الصداقة المفتوحة
2016تجرى منذ عام

دولة فائز
الرياضيات

علوم الكمبيوتر
الفيزياء

علم األحياء
الكيمياء

طالب تم منحه

دورة أولمبية

مشارك

 :

( ) 
) (
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مسابقة الملفات الشخصية
— االلتحاق بالجامعة بموجب عقد

admission-2022.rudn.ru 
طلب القبول

الموقع
 — “Educational Programmes” 

“Education” 

www.eng.rudn.ru
اختيار البرنامج التعليمي

نسخة ممسوحة ضوئيًا من جواز السفر أو أي مستند آخر يثبت الهوية والجنسية وترجمته إلى اللغة

نسخة ممسوحة ضوئيًا وترجمتها إلى اللغة الروسية لوثيقة تثبت التعليم أو التأهيل

َملَّف شخصي

المستندات

الروسية

 :
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مسابقة الملفات الشخصية
— االلتحاق بالجامعة بموجب عقد

البكالوريوس

الشهادات والدبلومات لإلنجازات

شهادة إتقان لغة أجنبية

العلمية واالجتماعية والدبلوماسية
المؤسسات التعليمية و

رسائل التوصية من

المسابقات للطالب األجانب
/ وثيقة تثبت المشاركة في األولمبياد

)(

) (
) (

) (
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االلتحاق بشروط العقد

رد رسمي من دفع قيمة العقد االلتحاق بجامعة
جامعة الصداقةالصداقة

سيتم إرساله عبر البريد

ادفع قيمة العقد

احصل على تأكيد التسجيل

أرسل إثبات الدفع

اإللكتروني في غضون
أسبوعين

-



قسم رابطة الدول المستقلة ودول البلطيققسم رابطة الدول المستقلة ودول البلطيق
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asia@rudn.ru
+7 (903) 133 41 90

africa@rudn.ru
+7 (903) 158 75 93

phd@rudn.ru
+7 (903) 130 47 81

  
america@rudn.ru, europe@rudn.ru
+7 (968) 534 29 53

mena@rudn.ru
+7 (903) 133 40 81

cis@rudn.ru
+7 (903) 133 46 80

هل لديك اسئلة؟
قسم آسيا

قسم الشرق األوسط وشمال إفريقيا

قسم إفريقيا

لقبول في برامج
اسات العليا واإلقامةالدر

: قسم أوروبا وأمريكا




