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نبذةعن مدينة موسكو 

 ، تمتلك نظام نقل-1
ً
 رئيسيا

ً
 اقتصاديا

ً
عتبر مركزا

ُ
معقد ت

يشمل أربعة مطارات دولية، تسعة محطات للسكك 
الحديدية

مع فصول صيف دافئة موسكو بمناخ رطب قاري تتمتع-2
الحرارة الحارة التقليدية. ورطبة، وفصول شتاء طويلة باردة

درجة مئوية ، 23في إشهر يونيو، يوليو، وأغسطس تبلغ 
، (التي تحدث بين مايو وسبتمبر)ولكن في فترة موجات الحر 

درجة مئوية 40الحرارة خالل النهار قد تصبح أعلى من 
ارة تستغرق الرحلة من موسكو الى سانت بطرسبورغ بالسي-3

ساعات ، والقطار االسرع 10او القطار العادي نحو 
ساعات4السابسان يمكن قطعها في أقل من 

ُيعرف أن متوسط تكلفة املعيشة في موسكو بمقدار -4
دوالر  400روبل ما يعادل 13150



جامعات سانت بطرسبورغ 

جامعة سانت بطرسبورغ الحكومية -1
جامعة بيتر ذا جريت سان بيترسبورج -2

بولتكنيك 
جامعة سانت بطرسبورغ الطبية -3

جامعة سانت بطرسبورغ الحكومية للطيران -4
املدني 

جامعة سانت بطرسبورغ الحكومية الطبية -5
بإسم بافلوف

اكاديمية سانت بطرسبورغ الحكومية -6
الكيميائية الدوائية 

LETI جامعة سانت بطرسبورغ الكهربائية -7
ITMO جامعة  -8

جامعة سانت بطرسبرغ الحكومية -9
التكنولوجية للبوليمرات النبات

الحكومية جامعة القديس بطرسبرغ -10
لالتصاالت باسم بونتش برويفيتش

جامعة سانت بطرسبرغ الحكومية -11
لالتصاالت امليائية

جامعة بطرسبورغ الحكومية للنقل -12
باسم اإلمبراطور الكسندر األول 

أكاديميةسانت بطرسبرغ القطبية -13
الحكومية



نبذة عن مدينة سانت 
بطرسبورغ 

ثاني أكبر مدن روسيا وعاصمة تاريخية  ، -1
طبة الر الطقس في سانت بطرسبرغ يتأثر باملناخ

، في الصيف معتدل القارية الرطب كل سنة
الرطبة مع الشتاء القارس، ال موسم جاف، 

وقد أبرد شهر متوسط درجة . والصيف الحار
وقد أحر شهر . درجة مئوية10-الحرارة أقل من 

.  درجة مئوية10متوسط درجة الحرارة أكثر من 
22ال يجد شهر متوسط درجة الحرارة أكثر من 

درجة مئوية 
تحتوي على مطار بولكوفو الدولي -2
ا في سان بطرسبرغ ، متوسط معيشة الطالب م-3

دوالر 350يعادل 



جامعات كازان 

جامعة كازان الحكومية -1
جامعة كازان للطاقة -2
جامعة كازان الفدرالية -3

جامعة كازان الطبية -4
الحكومية 

جامعة كازان الوطنية -5
لألبحاث والتكنولوجيا

جامعة كازان االتحادية -6

جامعة كازان الحكومية بإسم يوليانوف -7
جامعة كازان الحكومية التقنية بإسم -8

توبوليفا 
معهد كازان العالي لإلقتصاد واالدارة -9

والقانون 
معهد كازان العالي الحكومي لالقتصاد -10

والقانون 
كازان كونسرفتوار الحكومية أكاديمية-11

باسم جيغونوفا
جامعة كازان الزراعية الحكومية -12



نبذة عن مدينة كازان 

كم شرق العاصمة الروسية 800تقع على بعد -1
م عاى مستوى سطح 60موسكو وترتفع مسافة 

البحر 
8800بلغت تكلفة املعيشة في كازان للفرد -2

شهر /روبل
 30يقع مطار كازان الدولي على بعد -3

ً
كيلومترا

إلى الجنوب الشرقي من مركز املدينة
تميز كازان بمناخ قاري رطب مع فصول -4

أكثر برودة من )الشتاء الطويلة والباردة 
.  وصيف حار وجاف في أغلب األحيان( موسكو

نتيجة ملوقعها الداخلي البعيدة ، فالفصول 
داالصيفية دافئة للغاية لخطها والشتاء بارد ج

ادفئ شهور السنة هو شهر يوليو ، ابرد شهر في

السنة هو يناير 



جامعات تشيليابينسك

جامعة جنوب األورال الحكومية -1
( ايكاترينبرغ ) جامعة األورال الطبية الحكومية -2

جامعة تشيليابينسك الحكومية -3
جامعة االورال االتحادية -4

جامعة األورال الحكومية لالقتصاد -5
املعهد العالي األورال كونسرفتوار الحكومي بإسم -6

موسوغورسكي 
جامعة األورال الحكومية للقانون -7

جامعة تشيليابينسك الحكومية التربوية -8
أكاديمية االورال لرئاسة االتحاد الروس ي -9

جامعة شمال األورال الحكومية للزراعة -10
أكاديمية األورال الحكومية للهندسة املعمارية -11

والفنون 



نبذة عن مدينة تشيليابينسك 

قع هي عاصمة منطقة االورال الجنوبية وروسيا وت-1
نقل على الحدود بين اوروبا واسيا ، ولديها أكبر مركز
اعتين لسكة الحديد عبر سيبريا ، وتبعد عن موسكو س

فقط 
مطارات دولية 2تحتوي على -2
سية اكثر الكليات الشائعة هي التخصصات الهند-3

دأ واملصاريف املعيشية والسكن يب$ 2200وتبدأ من 
$300من 



جامعات كراسنودار 

جامعة كوبان الحكومية الطبية -1
جامعة كوبان الحكومية  -2

الجامعة الهندسية التكنولوجيا كرسندار-3
جامعة كوبان الحكومية الزراعية -4

KubGAU جامعة -5
YUIM جامعة -6
IMSIT جامعة-7

معهد كوبان العالي إلدارة االعمال واإلدارة -8
الدولية 

جامعة كوبان الحكومية للتربية البدنية -9
والرياضة والسياحة

جامعة كوبان الحكومية التكنولوجية  -10



نبذة عن مدينة كراسنودار  
تبعد املسافة بين كراسنودار وموسكو-1

كم 1346.25
تحتوي على مطار كراسنودار الدولي -2
درجة الحرارة في كراسنودار بالشتاء -3

، وطوال الصيف بتتراوح 2-كأقص ى حد 
درجة 28-30بين 

اب متوسط تكلفة اإلقامة في بيت الشب-4
1800نجوم 3روبل ، وفي فندق 683

روبل  



مدينة فالديمير 
عشر تتميز بالعديد من األثار التى تعود الى القرن الثاني( 1

كما أنها تعبر عن عمق التاريخ وجمال الطبيعة ، حيث انها 
من اجمل واعرق املدن الروسية وأكبر املراكز السياحية في
الجزء االوروبي وهي العاصمة القديمة لشمال شرق روسيا 

في وقتنا الحالي هي مدينة صناعية حيث يوجد فيها ( 2
مصانع ومحركاتت الكهربائية واعمال حدادة وايضا 
صناعات غذائية مما ادى الي بناء فيها كافة جامعات 
الحكومية متخصصة في الهندسة التي تعتبر من اقوى 

جامعات الهندسة في روسيا 
نسمة 352000يبلغ عدد سكانها ( 3

، وفي 14-و 11-تتراوح درجة الحرارة في الشتاء مابين ( 4
درجة مئوية 30و22الصيف مابين 

ال يوجد فيها مطار بذاتها لكنها تبعد عن موسكو فقط( 5
كم ويوجد فيها محطة السكة الحديد 180

: 250تتراوح متوسط املعيشة للطالب في الشهر من ( 6
دوالر 300

جامعات فالديمير 

VLGU تحتوي على جامعة فالديمير ( 1

تبعد عن عاصمة : الحكومية بروسيا االتحادية 
كم ، هي اكبر جامعة في محافظة 178موسكو 

ية فالديمير ومن اكبر الجامعات باملنطقة الفدرال
املركزية بروسيا ، تضمن جامعة فالديمير 

كلية  في كل منها يتم تدريس 12الحكومية 
تخصصات متعددة من علمية وادبية وتقنية 



إيفانوفامدينة

اقعة في روسيا الوسطى امللقبة بمدينة الطالب ( 1 و
لوجود مجموعة كبيرة من الجامعات الحكومية ، 
ايضا تشتهر بصناعات االقمشة و الصناعات 

الخفيفة حتى خارج نطاق روسيا 
ساعات 4كم عن موسكو  اي حوالي 300تبعد ( 2

درجة 24و 21درجة الحرارة بالصيف تتراوح مابين ( 3
15-و 13-مئوية ، درجة الحرارة بالشتاء تتراوح مابين 

درجة مئوية 
يوجد بها مطار ومحطة السكة الحديد ( 4

: 250متوسط معيشة الطالب في الشهر تتراوح من ( 5
دوالر 300

جامعات إيفانوفا 

جامعة إيفانوفا الحكومية ( 1
تحتوي على: أكاديمية إيفانوفا الطبية الحكومية ( 2

الطب البشري وطب االسنان ، طب االطفال 
والتخصصات املختلفة في الدراسات العليا 



مدينة تيومين 
اقعة في سيبريا تعد عاصمة النفط وتاغتز في ( 1 و

روسيا نتيجة عن ضالك تحتوي على عدد كبير من 
من % 10املعاهد والجامعات حيث يعمل حوالي 

سكان املدينة فيها 
نسمة 816700يبلغ عدد سكانها ( 2

يوجد فيها مطار واحد وايضا محطة السكة ( 3
الحديدية 

كم ، وتزيد ثالث ساعات 2120تبعد عن موسكو ( 4
عن توقيت القاهرة 

، 20-الى 17-درجة الحرارة في الشتاء تتراوح حول ( 5
درجة 24و22في الصيف درجة الحرارة تتراوح ما بين 

مئوية 

جامعات تيومين 

جامعة تيومين الحكومية( 1
جامعة تيومين الطبية الحكومية ( 2



مدينة أوفا  
احدى مدن روسيا وعاصمة باشكورتوستان ، و ( 1

تنتشر الكثير من املساجد في املدينة ومنها الحديث
الذي يجمع فن العمارة العربية واالسالمية 

قافي تعتبر املركز الصناعي واالقتصادي والعلمي والث( 2
للجمهورية ،يعتمد إقتصادها بالدرجة االولى على 

إيرادات الوقود والطاقة والهندسة ، تعد أوفا موطنا 
مؤسسة صناعية كبيرة ومتوسطة 200ألكثر من 

جامعات أوفا  
جامعة  باشكيريا الطبية الحكومية ( 1

جامعة أوفا الطبية ( 2
جامعة باشكيريا  الحكومية ( 3



مدينة ماخاتشكاال 

هي عاصمة جمهورية داغستان( 1
تحتوي على مطار ماخاتكاال الدولي ( 2

جامعات ماخاتشكاال 

جامعة داغستان الطبية الحكومية ( 1

MADI جامعة موسكو الحكومية ( 2
ال للسيارات والطرق التقنية فرع ماخاتشكا

جامعة الهندسة في داغستان ( 3



مدينة بيترازافودسك 

عاصمة جمهورية كارليا ، وهي مدينة ( 1
تاريخية يحيطها األنهار والغابات 

كم 247الصنوبرية ، تقع على بعد 
، و في 8-متوسط درجة الحرارة في يناير ( 2

16.4+يوليو  
-500متوسط سقوط االمطار السنوي هو 

مم700

جامعات بيترازافودسك 

اكبر : جامعة بيترازافودسك الحكومية ( 1
جامعة كالسيكية متعددة التخصصات في 

شمال روسيا األوروبي ، يلتحق حوالي 
طالب وطالبة دراسات عليا وفئات 10.000

اخرى من الطالب في جامعة بيتراز ،  تكلفة 
شهر ، تكلفة /روبل 300:600سكن الجامعة 
شهر / روبل15.000-10.000استئجار شقة 



مدينة ريازان 
اقتصادي وصناعي ،( 1 تعتبر مركز تاريخي وثقافي و

وهي محور اساس ي للنقل البري والنهري 
تحتوي على مطاران ، وتبعد عن موسكو حوالي ( 2

كم 200

جامعات ريازان 

أبرزهم جامعة ريازان الطبية ( 1
50اقسام وأكثر من 8تضم : الحكومية 

إدارة فرعية ، وهي واحدة من املؤسسات 
الطبية الرائدة في روسيا 

جامعة موسكو ( فرع)معهد ريازان ( 2
البوليتكنيك



مدينة بيلغورود 

تعني املدينة البيضاء ، تقع جنوب ( 1
غرب روسيا على الحدود مع دولة 

اوكرانيا 
تعتبر من املراكز الصناعية والثقافية ( 2

والتعليمية ومن انظف واجمل املدن 
الروسية 

جامعات بيلغورود 

جامعة بيلغورود الحكومية التكنولوجية بإسم( 1
من اهم الجامعات التكنولوجية في : شوخوف 

اوروبا الرائدة في مجال الصناعة في مختلف 
البحوث االساسية والتطبيقية ، توفر التدريب
ة ، الكامل في مختلف مجاالت التكنولوجيا التقني
لها املرتبة االولى في روسيا وفق وزارة التعليم

والتربية الروسية
جامعة بيلغورود للبحوث الحكومية الوطنية  ( 2



مدينة ياروسالفل 

هي مدينة الطوق الذهبي ، عاصمة ياروسالف ( 1
كم  205.80أوبالست مساحتها 

جامعات ياروسالفل 

:  جامعة ياروسالفل الطبية الحكومية ( 1
طالب وطالبة من 15.000تضم حوالي 

جميع انحاء العالم يدرسون حاليا 
بالجامعة ، تعتبر الجامعة واحدة من 
الجامعات املعروفة بالجودة التعليمية 
والبحثية فى مجاالت العلوم والطب 

جامعة ياروسالفل التربوية الحكومية ( 2
جامعة ياروسالفل التقنية الحكومية ( 3



مدينة نيجني نوفغورود  واحدة من املدن األكثر حيوية في روسيا ( 1
ساعات بالقطار ، 4تبعد عن موسكو ( 2

أقل من ساعة ونصف بالطائرة  و

جامعات نيجني نوفغورود 

هي: أكاديمية نيجني نوفغورود الطبية الحكومية ( 1
مركز رئيس ي للتدريب الطبي في واحدة من اكبر 

مناطق الجزء االوروبي من روسيا ويجري تدريب اكثر 
افريقيا 38طالب اجنبي من 600من  بلدا من اسيا و

وامركيا الالتينية
جامعة لوباتشيفسكي الحكومية( 2
جامعة بريفولغا لألبحاث الطبية ( 3

جامعة نيجني نوفغورود التربوية الحكومية ( 4
البحوث الوطنية بجامعة نيجني نوفغورود ( 5

الحكومية 
جامعة نيجني نوفغورود التقنية الحكومية ( 6
جامعة نيجني نوفغورود الحكومية للهندسة ( 7

واالقتصاد 
فرع فولغا فياتكا من جامعة موسكو التقنية ( 8

لالتصاالت واملعلوماتية 



مدينة فولغوغراد 
تعتبر مركز أقليم فولغوغراد وتقع جنوب شرق الجزء ( 1

كم 859االوروبي من روسيا االتحادية  ، مساحتها 
كم بإتجاة الجنوب 1073تبعد عن العاصمة موسكو ( 2

الشرقي 
تعتبر اكبر مركز ثقافي وعلمي في جنوب روسيا ، حيث( 3

جامعة أهلية 14جامعة حكومية و 25تتمركز فيها 

جامعات فولغوغراد 

:  ابرزهم جامعة فولغوغراد الحكومية الطبية (1
تقع في الجزء الجنوبي من روسيا على الضفة 
الغربية من لنهر الغولغا ، متخصصة بالطب 
البشري وطب االسنان والصيدلة والكيمياء 
الحيوية الطبية وطب االطفال وكلية الخدمة 

اإلجتماعية وعلم النفس العيادي
ة التكاليف الرخيصة للمعيشة والدراس: مميزاتها 

فرصة حصول الطالب املتفوقين على منحة 
حسومات في خدمات النقل العام وزيارة املتاحف 

واملسارح وأي مكان عام او مكان للترفية  
جامعة فولغوغراد التقنية الحكومية ( 2

جامعة فولغوغراد الحكومية ( 3



مدينة روستوف نا دانو

احدى مدن روسيا واكبر مدينة في جنوب ( 1
روسيا وعاصمة الكيان الفدرالي الروس ي 
روستوف أوبالست وتقع على نهر الدون 

تقع في جزئين من العالم شمال اوروبا وأسيا  
مناخها رطب قاري ، بارد في الشتاء ( 2

4.4-متوسط درجات الحرارة في يناير 
سيلزيوس 

الصيف طويل دافئ ، في يوليو متوسط درجة 
سيلزيوس 22.9الحرارة 

جامعات روستوف نا دانو 

جامعة روستوف الطبية الحكومية ( 1
جامعة دون التقنية الحكومية ( 2

فرع روستوف من جامعة موسكو التقنية ( 3
الحكومية للطيران املدني 

فرع  شمال القوقاز من جامعة موسكو ( 4
التقنية لإلتصاالت واملعلوماتية 

الجامعة االتحادية الجنوبية ( 5



مدينة تفير 
تعد مركز تفير أوبالست ، تقع املدينة على بعد ( 1

كم شمال موسكو على الطريق الواصل بين 165
موسكو وسانت بطرسبورغ 

ي اشتهرت بأسلوب العمارة والبناء فهي رابع مدينة ف( 2
العالم استخدم فيها نظام التخطيط ثالثي االشعة 

تحتوى على سكة حديد مرتبطة بالعاصمة ، ونقل ( 3
عام تربط احياء املدينة وبلدات األوبلست واملدن 

املجاورة والى رحالت للعاصمة موسكو 

العسكري  Migalovo تحتوي على مطار 
للطائرات الصغيرة  Zmeyevo و مطار

اقرب مطار تجاري دولي لتفير هو مطار شيريميتييفو 
كم 150الدولي على بعد 

جامعات تفير 

تعد الجامعة األرقى : جامعة تفير الحكومية (1
تفير أوبالست حيث تشمل على الجامعة في

الحكومية التقنية والجامعة الحكومية الطبية 
باإلضافة إلى األكادمية الزراعية

جامعة تفير الطبية الحكومية ( 2
جامعة تفير التقنية الحكومية ( 3



مدينة بريانسك  هي مركز صناعي كبير ومحور نقليات ( 1
مهم ، احد اضخم املراكز الصناعية 
نية تمتاز ببناء املاكينات والصناعات املعد

والخشبية والنسيج ومن اهم املنتجات 
الصناعية للمدينة قاطرات الديزل  
ومحركات السفن وعربات النقل   

جامعات بريانسك

جامعة بريانسك الحكومية ( 1
جامعة بريانسك الحكومية الزراعية ( 2

BSU جامعة بتروفسكي ( 3



مدينة كوستروما  وهي. من أقدم املراكز الثقافية في روسيا( 1
تشتهر بطبيعتها الخالبة وبمنسوجاتها 

الكتانية وبمأكوالتها الروسية األصيلة ، 
كم شمال 350وتقع كوستروما على بعد 

شرقي موسكو ، وتعد واحدة من مدن 
الروس ي " الطوق الذهبي"

جامعات كوستروما 

جامعة كوستروما الحكومية ( 1
اكاديمية كوستروما الحكومية ( 2

الزراعية  



مدينة سمارة 

سادس أكبر املدن الروسية وتقع في جنوب شرق ( 1
هي العاصمة . روسيا االتحاديةمناألوروبيالجزء
 لتطوير اإلدارية

ً
لسمارة أوبالست ، كانت املدينة مقرا

 
ً
وصناعة األسلحة، أما اآلن أصبحت املدينة مركزا

.املتطور والبحث العلميللتعليم
مناخ مدينة سمارة قاري معتدل يتأثر بفصل الصيف ( 2

، إذ يتحول إلى قاري جاف مع هبوب للرياح أما متوسط 
درجات الحرارة السنوية في املدينة فتصل إلى ما يقارب 

 في 31
ً
درجة مئوية، أما هطول األمطار فتتساقط غالبا

ى فصل الشتاء وتصل درجة الحرارة العظمى في الصيف إل
درجة مئوية، أما في فصل الشتاء تتراوح بين 39ما يقارب 

درجات مئوّية5-8

جامعات سمارة

جامعة سمارة التقنية الحكومية ( 1
جامعة سمارة الطبية الحكومية ( 2
جامعة سمارة الوطنية للبحوث ( 3

جامعة حكومية بالفولغا لالتصاالت ( 4
واملعلوماتية  

جامعة سمارة للهندسة املعمارية واملدنية ( 5



مدينة تامبوف 

موجودة قرب نهر تسنا أو ما يسمى ( 1
موسكو حوالي نهر الفولغا تبعد عنبمسبح

كم مربع90كم مساحة املدينة 480-500
مناخها قاّري مستقر، درجة الحرارة ( 2

ويعد أكثر األشهر 10الوسطى شتاًء سالب 
 الدرجة الوسطى , برودة شهر يناير

ً
أما صيفا

درجة مئوية20
يوجد في تامبوف عدة جامعات وكليات ( 3

جامعة تامبوف الحكومية وتسمى : أشهرها
 جامعة ديرجافينا

ً
نسبة ملؤسس هده -أيضا

(ديرجافين)الجامعة 

جامعات تامبوف 
جامعة تامبوف الحكومية ( 1

جامعة تامبوف التقنية الحكومية ( 2



مدينة أوريول 

عة سميت بأوريول وتعني النسر وهي مدينة بنيت باألصل كقل( 1
كم عن العاصمة 362لسد هجمات املغول، تبعد املدينة 

(ساعة في القطار3.5) موسكو 
األغذية واآلالت : املنتجات الرئيسية املصنعة في املدينة( 2

واملعدات الكهربائية واملنتجات املعدنية 
الحديقة . املدينة لديها عدد كبير من الحدائق والحدائق( 3

الرئيسية في أوريول هي حديقة الثقافة والترفيه
املناخ في أوريول هو من نوع القاري املعتدل ، عادة ما تكون ( 4

فصول الشتاء باردة معتدلة ، متوسط درجة الحرارة في يناير هو 
درجة مئوية 20.5درجة مئوية و في يوليه 6.7ناقص 

جامعة أوريول الحكومية ( 1جامعات أوريول 



مدينة ساراتوف 
مسافة موسكووتبعد عنساراتوف أوبالستهي مركز( 1

مدينة فولغوغراد وتمتدونفس املسافة تقريبا عن. كم858
نهر الفولغاكيلومترا على ضفتي34املدينة 

تعتبر ساراتوف اليوم من املراكز الصناعية والثقافية( 2
والتعليمية في روسيا وساراتوف من املراكز التعليمية 
لى املشهورة في روسيا ومركز لالبحاث العلمية، فباإلضافة ع
10وجود احدى أقدم الجامعات الروسية فهناك أكثر من 
جامعات أخرى وفي املدينة مصانع لبناء املاكينات 

. والصناعات النفطية والصناعات الكيميائية
تصل نسبة السكان املسلمين في مقاطعة ساراتوف ( 3

من مجموع السكان% 6تقريبا 

جامعات ساراتوف 

جامعة ساراتوف الحكومية الطبية ( 1
جامعة ساراتوف الوطنية للبحوث ( 2

الحكومية 



مدينة سمولينسك 
مدينة سمولينسك الروسية مسافة ما تبعد( 1

من العاصمة الروسية موسكو كيلومتر400يقارب 
ى وتقع على ضفاف نهر الدنيبر بين سبع هضاب عل

الحدود مع جمهورية بيالروس
ا تعتبر احد املراكز الصناعية املتطورة في روسي( 2

عديد وتشتهر بحياتها الثقافية الفنية إذ عاش فيها ال
من الفنانين الروس كاملوسيقار ميخائيل غلينكا

جامعة سمولينسك 

جامعة سمولينسك الطبية الحكومية ( 1
جامعة سمولينسك الحكومية ( 2

في " مي " فرع الجامعة الوطنية للبحوث ( 3
سمولينسك 



مدينة كيروف 
مدينة موسكو، تعتبر ميل عن597تبتعد املدينة حوالي ( 1

املدينة مركز نقل في روسيا وتشتهر بالحرف اليدوية
تتمتع املدينة بمناخ معتدل، حيث تصل درجة الحرارة في ( 2

درجة مئوية، وفي الشتاء تنخفض 30إلى 27الصيف ما بين 
درجة مئوية10-درجة الحرارة حتى 

تحتوي املدينة على الكثير من األماكن التاريخية واملثيرة( 3
ي الهتمام السائحين مثل متحف فياتسكي للفنون ، وقاعة سيت

للمعارض، ومتحف تاريخ الشكوالتة
تعتبر من املدينة املتقدمة في مجال التعليم، وتحتوي على( 4

 Vyatkaالعديد من الجامعات الشهيرة مثل جامعة 

الزراعية Vyatkaوأكاديمية 

جامعات كيروف 

جامعة كيروف الطبية الحكومية ( 1
جامعة فياتكا الحكومية ( 2

جامعة فياتكا الحكومية الزراعية ( 3



مدينة فورونيج

ميل من العاصمة 290تقع املدينة على بعد حوالى ( 1
موسكوالروسية

 يختلف عن معظم( 2
ً

ا معتدال
ً
مدن روسيا للمدينة مناخ

درجة مئوية 12-وتصل درجة الحرارة في الشتاء إلى 
درجة مئوية في شهر 25ودرجة الحرارة القصوى تصل إلى 
يونيو ويوليو

يوجد بها أكبر الجامعات في روسيا وأهمها جامعة والية ( 3
فورونيج، واألكاديمية الطبية الحكومية، والجامعة 
ء، التقنية الدولية، وجامعة والية فورونيج للعمارة والبنا

والجامعة التربوية الدولية، والجامعة الزراعية الدولية، 
وجامعة والية فورونيج لتقنيات الهندسة

جامعات فورونيج

جامعة فورونيج الطبية الحكومية ( 1
جامعة فورونيج الحكومية ( 2

جامعة فورونيج الحكومية للتكنولوجيا ( 3
الهندسية 

جامعة فورونيج التقنية الحكومية ( 4



مدينة 
بياتيغورسك 

كم من 45يوجد بها مطار دولي حوالي ( 1
كيسلوفودسك 

يندرج مناخ بياتيغورسك ضمن التصنيف ( 2
درجة مئوية 21+القاري الرطب ، حرارة يوليو من 

درجة مئوية4−مع متوسط درجة حرارة يناير من 
تقع على طول نهر بودكوموك في سفوح جبال ( 3

لطاملا كان منتجعا صحيا القوقاز الشمالية   
مشهورا باملناخ اللطيف والينابيع املعدنية

جامعات 
بياتيغورسك 

جامعة بياتيغورسك الحكومية ( 1
معهد بياتيغورسك الطبية و الصيدالنية ( 2

بليخانوف في بياتيغورسك  G.V فرع الجامعة االقتصادية الروسية بإسم ( 3



مدينة إيجيفسك 
املدينة معروفة عامليا كعاصمة لصناعة األسلحة اآللية ( 1

كم 1130تبعد املدينة عن العاصمة موسكو حوالي . الروسية
كيلومترا مربعا ، املدينة مركز صناعي 316وتبلغ مساحتها 

وثقافي وتجاري في البالد
تتمركز فيها مؤسسات صناعية كبيرة مثل مصنع الدراجات( 2

النارية ومصنع السيارات ومصنع امليتالورجيا الذي ينتج 
الفوالذ املستخدم في صناعة األسلحة ومصانع األجهزة 

واملعدات الكهربائية وغيرها
مجال التعليم فتعمل في املدينة مجموعة من الجامعات ( 3

من بين الجامعات العاملة في املدينة جامعة . الحكومية واهلية
اودمورتيا الحكومية وجامعة ايجيفسك للعلوم التقنية 

ى وأكاديمية العلوم الزراعية وأكاديمية العلوم الطبية إضافة إل
فروع لجامعات أخرى 

جامعات إيجيفسك 

ابرزهم أكاديمية إيجفيسك الطبية الحكومية( 1


