جامعة ستافروبول الحكومية الزراعية
جامعة ستافروبول الحكومية الزراعية هي مركز روسي رائد فى مجال التعليم العالي والثقافة والعلوم  ،تقوم بتنفيذ البحوث العلمية والبحثية
واالستشارات والنشاط المنهجي  ,هي مؤسسة حكومية للتعليم العالي خاضعة للوالية القضائية االتحادية الروسيه  ،والتي تقع في منطقة شمال القوقاز
الفيدرالية فى مدينه ستافروبول ,و لقد تأسست الجامعة في عام .1930
في الوقت الحاضر توجد  9كليات و  41قسم أكاديمي و  83مختبرا ً ومركزا ً مبتكرا ً ومكتبة علمية ومعهد للتعليم المهني اإلضافي ) (IAPEو  6مبانى
سكنيه للطالب ومجمعين رياضيين ومدرسة لركوب الخيل و  3بيوت نباتية و  2معامل للتجارب الحيوانيه.
تمتلك الجامعة مزرعة تربوية وتجريبية بمساحة إجمالية  9609.6هكتار  ،وهي مجهزة باآلالت الزراعية الحديثة.
يدرس حاليا حوالي  15500طالب مسجل في  126برنام ًجا للتعليم العالي (المرحلة الجامعية  ،الدراسات العليا  ،التخصصات  ،الدراسات العليا)  ،بما في
ذلك  240طالبًا دوليًا (من  37دولة( .يوجد فى جامعتا مدرسيين ذوى كفاءه عاليه و متوسط عمر العاملون فى الجامعه ال يتجاوز  39عا ًما.

















































































 الرسوم الدراسية 105 000 - 90 000 :روبل (مصاريف جامعه)
 15000 -10000 روبل ( مصاريف معيشه )
 رسوم السكن 2500 – 1250 :روبل في الشهر.

تتوفر دورات ما قبل الدراسة (اللغة الروسية  ،والرياضيات  ،والمعلوماتية  ،والبيولوجيا) للمتقدمين
األجانب .الرسوم الدراسية  85000-روبل  ،ومدتها  8أشهر.
عضوا في الرابطة الجامعية
عضوا في جامعات ماجنا شارتا  ،وفي عام  2009أصبحت
منذ عام  ، 2008أصبحت جامعة ستافروبول الزراعية الحكومية
ً
ً
األوروبية للعلوم الطبيعية.
جامعة ستافروبول الزراعية هى مشارك نشط في البرامج التعليمية والعلمية والثقافية الدولية مثل  + ERASMUSالذى لديه أكثر من  140شريكًا في
 66دولة منهم ألمانيا وهولندا وبولندا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا والمجر وسويسرا وليتوانيا وغيرها
في عام  2017وفقا ألكبر وكاالت األنباء الدولية " MIAروسيا اليوم" اصبحت جامعتنا في ترتيب مؤسسات التعليم العالي الروسية األكثر حسب الطلب ،
فإنه يأخذ مكانة ثابتة في فئة "الجامعات الزراعية" .بل وزياده عن ذلك فقد اصبح جامعتنا فى نتائج الترتيب السنوي لجامعات وكالة التصنيف الروسية
والدولية )” RAEX (“Expert RAهي الجامعة الزراعية الوحيدة في روسيا والمؤسسة الوحيدة للتعليم العالي في منطقة شمال القوقاز
الفيدرالية  ،التي تكون من أفضل  100جامعه في التصنيف الوطني .
ان جامعتنا حائزة على جوائز مرموقة في مجال الجودة مثل:



الفوز ثالث مرات في المسابقة األوروبية لجائزة التميز .)2010 ، 2013 ، 2016( EFQM
الفوز ثالث مرات بجائزة االتحاد الروسي في مجال الجودة ()2005 ، 2011 ، 2017

أصبحت جامعة ستافروبول الحكومية الزراعية مركزً ا للتنمية التكنولوجية المبتكرة في إقليم ستافروبول كفائز في المشروع القومي "الجامعات كمنطقة
لخلق االبتكارات" .و هي الجامعة الزراعية الوحيدة في االتحاد الروسي التي تمتلك كل هذه المميزات و االمكانيات

عنوان الجامعة  :ستافروبول زوتخنيتشيسكي  ، 12روسيا 355017
الموقع االلكترونى www.stgau.ru :
مكتب العالقات الدوليه +7 (8652) 35-59-80 :

