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رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻨﺎء

ﻣﻬﻨﺪس /ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮﺷﻴﺪي

رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻨﺎء

٦

بارك ﷲ يف مرص ويف شبابها امللهم الذين يبذلون
قصارى جهودهم من أجل النهوض ببالدنا ورفاهية
شعبها.

فإن التعليم والبحث العلمي املتقدم هام األساس
الذي نبني عليه سياساتنا ومعايرينا التعليمية التي
نقيس فيها هذه السياسات ونطبقها.

وخالل سنوات الخربة الكثرية واملناصب املختلفة
التي شغلتها وأدرتها سواء يف مجاالت التعليم
واألبحاث وإنشاء الجامعات أو يف تنظيم وتنسيق
األعامل التجارية دامئا ما كنت أحرص عىل دعم
األعامل الجادة واملرشوعات اإلنتاجية التي تضيف
لسجل مرص الحافل من التميز والتي ترتقي
بها بني الدول األخرى .و جامعة النهضة يف بني
سويف هي أحد هذه املرشوعات التي كنت أعمل
بها والتي تحمل رسالة مبتكرة يف طرق التعليم
التي تنتهجها والبحث العلمي الذي تستهدفه.
ويف جامعة النهضة يف بني سويف نتطلع إىل
خلق جيل جديد قادر عىل مواجهة التحديات
التي يفرضها املستقبل .وبناء عليه فقد تعهدنا
والتزمنا بالعمل الجاد وبالكفاءة الالزمة مع تقديم
الربامج املتخصصة التي تطور عقول الشباب وترثي
خربتهم التعليمية .وبالنسبة ملجلس األمناء لدينا

وتكون رؤيتنا املتفردة هي تقديم منظور تعليمي
جديد ميكن أن يساعد شبابنا الكرام عىل الوصول
ملستويات التميز العاملية.

رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ
رﺋﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ
ﰲ ﺑﻨﻲ ﺳﻮﻳﻒ

اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر /ﺣﺴﺎم اﳌﻼﺣﻲ

رﺋﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﰲ ﺑﻨﻲ ﺳﻮﻳﻒ
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مل تدخر جامعة النهضة يف بني سويف ،وهي
جامعة خاصة مرصية ،مبوجب القرار الجمهوري رقم
 ،٢٠٠٦/٢٥٣جهدا لشق طريقها نحو التميز املرغوب
بخطى ثابتة ،وبهذا فإنها تحتل مكانة مرموقة يف
الصعيد من خالل تذليل كافة الصعوبات والتحديات
التي يواجهها قطاع التعليم يف هذه املرحلة التي
نعيشها.
وقد اتخذت جامعة النهضة يف بني سويف خطوات
من أجل الحصول عىل اعتامد كافة برامجها
الدراسية املتنوعة والشاملة ،مثل برامج الجامعة
يف الطب وطب األسنان والصيدلة والهندسة وعلوم
الكمبيوتر واإلعالم والتسويق وإدارة األعامل والتي
تلبي احتياجات املجتمع املحيل واإلقليمي وكذلك
متطلبات سوق العمل ،مع الحصول عىل االعتامدات
الدولية لبعض الربامج والدرجات التي متنحها
الجامعة.
باإلضافة إىل ذلك فقد بدأت جامعة النهضة يف بني
سويف االتصال بالكثري من ا لجامعات يف مختلف
التخصصات العلمية إميانا بأنه من الرضوري التعاون
مع الجامعات املحلية واإلقليمية والعاملية يف مختلف
مجاالت التعليم من أجل ضامن جودة التعليم.
وقد واصلت الجامعة سعيها لتطوير الربامج
األكادميية يف مختلف مجاالت املعرفة والتي شكلت
أرض خصبة كاملة ورافدة لكليات الجامعة السبعة،
باإلضافة إىل حرص الجامعة عىل تطوير مهارات هيئة

التدريس وفقا للمعايري الدولية وجذب املعلمني
البارزين وتشجيع التدريس والبحث العلمي مع
االلتزام باملعايري املحلية واإلقليمية والعاملية.
ويف هذا اإلطار مل تدخر الجامعة جهدا من أجل
تحقيق هذه الرؤية والرسالة ليك تصبح واقعا .وقد
وفرت معامل علمية متطورة وجهزتها لتناسب
متطلبات التعليم العايل ومؤسساته بناء عىل أحدت
التقنيات والنظم التعليمية وكذلك إثراءهم مبختلف
قواعد البيانات التعليمية لخدمة عملية التعلم
والتدريس باإلضافة إىل البحث العلمي.
باإلضافة إىل تشجع جامعة النهضة يف بني سويف
األنشطة الطالبية مثل االهتامم بأندية الطالب
واملنشآت الرياضية من الصاالت واملالعب وعقد
املقررات التدريبية إلثراء الخربة التعليمية وملحاكاة
املواهب والتنقيح كجزء من اإلعداد للدراسات العليا.
وتقدم الجامعة أيضا خدمة املجتمع ذات األهمية
امللموسة من خالل تقديم الخدمات الطبية املتميزة
للمجتمع املحيل املحيط وتقديم الخربة واالستشارات
يف مختلف املجاالت الطبية والصحية والتطبيقية
وكذلك استضافة الكثري من األنشطة املحلية
واإلقليمية داخل الحرام الجامعي.
وبالفعل فإن هذه اإلنجازات الكربى من قبل جامعة
النهضة يف بني سويف هي خطوات واثقة نحو
العاملية ،والتي مل تكن لتتحقق لوال جهود مجلس
أمناء الجامعة ممثال يف رئيسها.

٧

رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت
اﻟﻌﻠﻴﺎ

مل يعد البحث العلمي محدودا عىل مجموعة
من العلامء بل أنه أصبح اآلن نشاطا للكثري من
الجامعات واملراكز البحثية حيث أنه الدافع
الرئييس للتقدم والتنمية.
ويعتزم قطاع الدراسات العليا واألبحاث يف جامعة
النهضة إنشاء وتطوير خطط األبحاث التي تدعم
املجتمع وتساعد عىل تحسني البيئة املحلية.
وقد طورت جامعة النهضة برنامج حراك يشجع
البحث العلمي من خالل تقديم املكافآت املالية
ودعم اإلصدارات الدولية كام تسمح جامعة
النهضة أيضا باملشاركة يف املؤمترات العلمية
العاملية واملحلية.

٨

ويهدف قطاع الدراسات العليا والبحث العلمي
إىل تعزيز القدرة البحثية للجامعة من خالل وضع
الخطط االسرتاتيجية للبحث العلمي وتحسني
نتائج األبحاث لهيئة التدريس وفريق العمل
بالجامعة.

رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﺸﺌﻮن
اﻟﻄﻼب

اﻷﺳﺘﺎذ /ﻣﺤﻤﺪ أﻳﻮب

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ واﻟﻌﻼﻗﺎت

اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
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أعزايئ الطالب،
مرحبا بكم يف جامعة النهضة ببني سويف
حيث نهدف إىل إثراء حياتكم بأفضل املستويات
الدراسية واألعىل يف اإلنجاز األخالقي وقد انطلقنا
يف هذه الرحلة التي أصبحت فيها املعرفة أساس
املجتمع والطريق نحو تحقيق القدرة عىل
التعايش مع تحديات الحياة الكثرية واملهمة.
وتقدم الجامعة برامج األبحاث وتسعى بشكل
مستمر إىل تلبية وإنجاز متطلبات البحث العلمي
والنهوض به من خالل تجهيز املعامل البحثية
باآلالت ومستلزماتها والتشجيع عىل نرش االوراق
البحثية يف املجاالت العلمية املتقدمة.
كام تتبنى الجامعة أيضا مجموعة فريدة من
أعضاء فريق العمل من أصحاب الخربات
والكفاءات العالية ومساعديهم وهذا سوف
ينعكس انعكاسا إيجابيا عىل الشخصية العلمية
والفكرية للطالب وتكوين شخصيته بصفة عامة
كام سيكون هذا باإلضافة إىل القدرات واإلمكانيات
الكبرية التي تقدمها إدارة الجامعة من أجل
تحقيق أهداف الجامعة ورؤيتها املستقبلية.
وحيث أترشف بأن أكون قائدا لها وأحد أعضائها

فأنني أرحب بكم يف الجامعة التي تؤمن بأنه
ال يكون هناك بقاء إال بالتقدم ولن يكون هناك
تقدم إال بالعمل الجاد لذا فإنني أدعوكم إىل
استثامر جهودكم وامكانياتكم من أجل تحقيق
املعرفة التي تجعلكم الطالب يف الجامعة.
وأنا عىل يقني بأنكم ستكونوا منارة اإلرشاد
وستحققوا مستوى التميز املعروض.
ﻣﻜﺘﺐ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ وﺷﺆون اﻟﻄﻼب

٩

نبذة عن جامعة
النهضة ببني سويف
جامعة النهضة ببني سويف
هي أول جامعة خاصة يف صعيد
مرص وقد تأسست يف عام ٢٠٠٦
مبوجب قرار جمهوري من خالل
جهود أساتذتها لتطوير عقود
الشباب يف صعيد مرص مع خلق
جيل ميكنه املساهمة يف تقدم
املجتمع.

١٠

تأسست جامعة النهضة ببني سويف يف وسط
رشق مدينة بني سويف عىل طريق القاهرة بني
سويف .ويف اللحظة التي أدركنها فيها أهمية
التعليم العايل يف الصعيد كان لدينا حلم ببناء
جامعة النهضة ببني سويف.

وتطبيق دروسها بشكل فعال يف املهن املستقبلية.
وجامعة النهضة ببني سويف ليست مجرد مكان
للدراسة األكادميية بل هي محور لغرس مهارات
الطالب الفكرية ومتكنيهم من التميز يف األبحاث و
الدراسات والعمل االجتامعي.

الجامعة هي مؤسسة تريب الشباب وتعد األفراد
املتعلمني الذين ميكننا أن نعهد إليهم بتطوير
بلدنا الحبيبة .ومن خالل اعتامد طرق التعليم
املتقدمة لتطوير األجيال املتفتحة التي ميكنها
أن تنافس يف أسواق العمل املختلفة فإن جامعة
النهضة يف بني سويف تقدم حقا منوذجا ومثاال
يتبع .وتعرض جامعتنا برامج متنوعة تغطي أهم
مجاالت العمل األكادميية و املتخصصة كام أن
الفريق األكادميي لدينا تكون من باحثني بارزين
ينفذون أحدث طرق التدريس العلمية واألكادميية
التي متكن الطالب من فهم املقررات فهام كامال

تقدم جامعة النهضة ببني سويف لطالبها أحدث
األدوات التعليمية وتعدهم لرسالتهم كقادة
للتطوير وتشمل القيم األساسية التي نعمل عليها
تشجيع اإلبداع لدى الطالب وبناء مهاراتهم وإثراء
عقولهم.

رسالة جامعة
النهضة ببني سويف
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تعد جامعة النهضة ببني سويف خريجني
مميزين يستطيعون املنافسة عىل الساحة
العاملية من خالل إرشاكهم يف األنشطة
التعليمية والبحثية وكذلك خدمة املجتمع

كام أن الجامعة تعمل عىل تطوير أداء
الطالب وفكرهم من أجل متكني الطالب
من التفوق يف جوانب التخصص أو يف أي
وظيفه يشغلونها.

١١

إنجازات جامعة النهضة ببني سويف
•

•
•

•

•

١٢

عىل املستوى األكادميي :أدخلت جامعة
النهضة ببني سويف نظام الساعات
املعتمدة كنظام أعتامد متقدم يساعد
الطالب عىل تحقيق التميز.
عىل املستوى املنهجي :تطبق جامعة النهضة
ببني سويف نظام البصمة االلكرتونية ملراقبة
حضور وغياب هيئة التدريس والطالب.
عىل املستوى البيئي :تشتهر جامعة النهضة
ببني سويف بتطبيق النظام الصحي
للمؤسسة التعليمية والوعي والرعاية التي
تقدم للبيئة املحيطة.
بالنسبة لنظام الخريجني :يلتحق أغلبية
خريجي جامعة النهضة ببني سويف
بوظائف مرموقة يف سوق العمل بعد ٦
شهور من التخرج.
عىل مستوى املجتمع :تقدم جامعة النهضة
ببني سويف وتوىل اهتامم غري مسبوق
بكافة أنواع األنشطة التي تستثمر يف

•

•

•

•

املواهب وتتطلب التعاون وتشجع عىل
التميز.
عىل مستوى األبحاث :يشارك طالب جامعة
النهضة ببني سويف يف املسابقات األكادميية
والبحثية التي تتم يف املؤمترات املحلية
والعاملية يف جميع أنحاء مرص.
عىل مستوى التمثيل الخارجي :حقق طالب
جامعتنا نتائج مرشفة يف جميع املجاالت
االكادميية التي شاركوا فيها .وقد كانوا سفراء
مرشفني لجامعة النهضة ببني سويف يف
مرص وخارجها.
عىل مستوى التبادل الطاليب :خالل سنوات
دراستهم يف جامعة النهضة ببني سويف
يحصل الطالب عىل التدريب النظري
والعميل يف الجامعات العربية واألجنبية.
عىل مستوى هيئة التدريس :تعني جامعة
النهضة ببني سويف أساتذة وباحثني عىل
درجة عالية من التميز حصلوا عىل درجاتهم

الدراسية من جامعات معروفة يف الخارج
مع استفادة من خربة التدريس يف الجامعات
العاملية املعروفة.
• عىل مستوى النتائج :تحقق جامعة النهضة
ببني سويف نتائج مميزة يف جميع الربامج
الدراسية وتوفر الجامعة البيئة الحديثة
واملتقدمة التي تحقق أعىل نتائج من
خالل عرض وتقديم طرق التعليم املبتكرة
للمقررات املتطورة.
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١٣

الكليات
والربامج الدراسية
واألقسام

كلية الطب
ﻣﺪة اﻟﺪراﺳﺔ:

خمس سنوات

يتبعها سنتي من التدريب اإللزامي )سنوات االمتياز(
اﻟﻨﻘﺎط اﳌﻌﺘﻤﺪة:

 ٣٠٠نقطة

جامعة فيينا الطبية والتي تأسست يف  ١٣٦٥هي
ثاين أقدم كلية طبية يف أوربا حيث تخرج فيها
سبعة من الحائزين عىل جائزة نوبل وهي توفر
أكرب مستشفى يف أوربا ،مستشفى فيينا العام .ويف
أوقات تصنيف التعليم العايل لسنة ٢٠١٥-٢٠١٤
أحتلت جامعة فيينا الطبية ترتيبا بني أفضل  ١٥كلية
طبية يف أوروبا واحتلت املرتبة التاسعة واألربعني
عامليا) .اإلكلينييك واإلعدادي والصحة( ويتضمن
عقد الرشاكة التعاون الكامل يف تطوير املناهج وبناء
قدرات أعضاء هيئة التدريس والتعليم والتقييم
ومراقبة جودة البحث العلمي وتبادل الطالب
وأعضاء هيئة التدريس بني الجامعتني.

يف املرحلة اإلعدادية :يستفيد الطالب من مختربات
ومعامل الجامعة املجهزة عىل أعىل مستوى
للمامرسة العملية ليحصلون عىل الخربات الالزمة
يف املستشفى التعليمي .يحرص الربنامج عىل
تعزيز التفاعل املهني الوثيق بني الطالب وأعضاء
هيئة التدريس ليوفر تجربة بناءة واسعة تحت
إرشاف أفضل الكوادر.

اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻄﺐ

بالرشاكة مع

١٦

ﳌﺎذا ﺗﻠﺘﺤﻖ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ؟
اﻟﴩاﻛﺔ ﻣﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ اﻟﻄﺒﻴﺔ

اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻌﻤﲇ ﻋﲆ اﳌﻬﺎرات واﻟﺘﺪرﻳﺐ
اﻹﻋﺪادي

تم تصميم الربنامج التعليمي بالتعاون الكامل مع
جامعة فيينا الطبية ،فهو برنامج متكامل قائم عىل
تدريس العلوم األساسية والطبية بنظرة شمولية
تبدأ من العام االول ،وهي مقسمة إىل مرحلتني:
املرحلة االعتيادية ) ٥فصول دراسية( ويلحقها
دراسة الطب ) ٥فصول دراسية(.
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اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻤﻲ
البحث العلمي هو جزء ال يتجزأ من الربنامج،
حيث يستمر عرب جميع مراحل برنامجنا بدءا من
السنة األوىل يف مختربات األبحاث املجهزة بالكامل.
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻷﻛﺎدميﻲ
يقوى نظام التوجيه األكادميي الصلة بني الطالب
وأعضاء هيئة التدريس مبشاركة نشطة من الطالب
يف العملية التعليمية .يتم تعيني مجموعات صغرية
من الطالب ملدرس مختص ليتابع التقدم األكادميي
خالل العام ،ويقدم املساعدة يف كل جانب من
جوانب دراستهم.
١٧

األقسام العلمية بالكلية
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

الكيمياء الحيوية الطبية
علم الطفليات الطبية
الصحة العامة
الجراحة العامة
أمراض القلب
الصدر
العظام
التخدير
الرعاية الحرجة
الفسيولوجيا الطبية
الفارماكولوجيا اإلكلينيكية
األنف واألذن والحنجرة
أمراض الباطنة
أمراض الروماتيزم
الطب القاري.
جراحة األطفال.
جراحة القلب والصدر.
طب األرسة.

١٨

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

الهستولوجيا الطبية وبيولوجيا الخلية
امليكروبيولوجيا واملناعة الطبية
الطب الرشعي والسموم اإلكلينيكية
النساء والتوليد
الباثولوجيا اإلكلينيكية والكيميائية
الباثولوجيا
أمراض العيون
املخ واألعصاب
جراحة األوعية الدموية
جراحة األعصاب
عالج األورام
علم األجنة والترشيح
طب األطفال
األمراض الجلدية
الطب النفيس
جراحة التجميل
األشعة التشخيصية
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١٩

متنح الكلية درجة بكالوريوس طب وجراحة الفم
واألسنان وتشمل التخصصات التالية:

كلية طب الفم
واألسنان

 (١ﻋﻠﻮم ﻃﺐ اﻷﺳﻨﺎن اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﻳﺸﻤﻞ:
 بيولوجيا الفم الترشيح الوصفي لألسنان فسيولوجيا الفم باثولوجيا الفم -مصطلحات طب األسنان

ﻣﺪة اﻟﺪراﺳﺔ:

 (٢اﻻﺳﺘﻌﺎﺿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸﺳﻨﺎن وﻳﺸﻤﻞ:
 الرتكيبات املتحركة لألسنان الرتكيبات الثابتة لألسنان -خواص املواد الحيوية لألسنان

خمس سنوات

وسنة سادسة اجبارية ألداء برنامج تدريب االمتياز
بالرشاكة مع

 (٣ﺟﺮاﺣﺔ اﻟﻔﻢ واﻟﻮﺟﻪ واﻟﻔﻜني وﻳﺸﻤﻞ:
 جراحة الفم والوجه والفكني التخدير املوضعي والتخدير العام غرس األسنان (٤ﻃﺐ اﻷﺳﻨﺎن اﻟﺘﺤﻔﻈﻲ وﻳﺸﻤﻞ:
 العالج التحفظي لألسنان عالج الجذور -علم اإلطباق

٢٠
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 (٥اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ وﻃﺐ أﺳﻨﺎن اﻷﻃﻔﺎل وﻳﺸﻤﻞ:
 تقويم األسنان طب أسنان األطفال طب أسنان املجتمع (٦ﻃﺐ اﻟﻔﻢ وﻋﻼج اﻟﻠﺜﺔ واﻟﺘﺸﺨﻴﺺ وأﺷﻌﺔ
اﻟﻔﻢ:
 طب الفم عالج اللثة التشخيص اشعة الفم (٧اﻟﻌﻠﻮم اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺪرس ﰲ أي ﻣﻦ
اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻜﻠﻴﺔ:
علم الكيمياء – علم الفيزياء – علم الترشيح
العام – علم الهستولوجي العام – علم الباثولوجي
العام – علم الكيمياء الحيوية – علم الفسيولوجي
العام – علم امليكروبيولوجي – علم األدوية
والعقاقري)األقربازين( – علم أمراض الباطنة
والجلدية والتناسلية – علم الجراحة العامة ،األنف
واالذن وطب العيون – إحصاء حيوي.

٢١

تعمل الكلية عىل الوصول إىل املستويات
العاملية يف مجال الطب واألسنان تعليميا وبحثيا
ومجتمعيا .كام تسعى الكلية يف بناء كوادر
مؤهلة علميا وعمليا ،قادرة عىل التأثري الفعال
يف مجال طب الفم واألسنان الوقايئ والعالجي
من خالل برنامج درايس متكامل متميز ومواكب
للعرص وبحث علمي يحفز عىل االبتكار واإلبداع
كام تساهم الكلية يف تقديم خدمات مجتمعية
متوافقة ملعايري الجودة القومية والعاملية.

٢٢

اﻟﴩاﻛﺔ ﻣﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ اﻟﻄﺒﻴﺔ
تتميز هذه الرشاكة بالتوافق يف املناهج وطرق
التدريس والتعليم وطرق التقويم وكذلك نقل
املعرفة بني أعضاء هيئة التدريس املؤسستني.
باإلضافة إىل ذلك ميكن لخريجي جامعة النهضة
ببني سويف التقدم لربامج درجة املاجستري يف
الدراسات العليا التي تقدمها جامعة فيينا الطبية
يف اإلطار التنظيمي لكلية طب األسنان يف جامعة
فيينا.
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٢٣

متﻨﺢ اﻟﻜﻠﻴﺔ درﺟﺔ ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ وﺗﺸﻤﻞ
اﻷﻗﺴﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

كلية
الصيدلة

•
•
•
•
•
•
•

ﻣﺪة اﻟﺪراﺳﺔ:

خمس سنوات
باإلضافة إىل سنة إجبارية واحدة لربنامج الزمالة

اﻟﺴﺎﻋﺎت اﳌﻌﺘﻤﺪة:

برنامج الصيدلة يف جامعة النهضة ببني سويف
هو األول من نوعه يف صعيد مرص الذي يعتمد
من الهيئة الوطنية لضامن الجودة واعتامد التعليم
بقرار رقم  ١٩١بتاريخ  ١٦يوليو .٢٠١٩
تطبق الكلية برامج األبحاث والربامج التعليمية
الشاملة يف مختلف املجاالت العلمية والدوائية
لخلق كوادر مؤهلة أكادمييا ومهنيا من الخريجني
ذوي االلتزامات األخالقية الذين يستطيعون
التعامل والتفاعل يف أسواق تنافسية من خالل
توفري خدمات التدريب واالستشارات التي
يحتاجها املجتمع.
يتم تدريب الطالب قبل التخرج يف رشكات األدوية
والصيدليات واملستشفيات الخ .إلعدادهم علميا
وعمليا يف مجال تخصصهم.

 ١٧٩ساعة

٢٤

الصيدالنيات
الكيمياء الحيوية
علم العقاقري
علم األدوية والسموم
الكيمياء الصيدلية
امليكروبيولوجي واملناعة
الصيدلة اإلكلينيكية

ﳌﺎذا ﺗﺪرس ﰲ أﺣﺪ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ ﻟﺪﻳﻨﺎ؟

مدينة بنى سويف الجديدة  -جامعة النهضة

www.nub.edu.eg

٢٥

متﻨﺢ اﻟﻜﻠﻴﺔ درﺟﺔ ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﰲ
اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

كلية
الهندسة

•
•
•
•
•
•

ﻣﺪة اﻟﺪراﺳﺔ:

أربع سنوات
الساعات املعتمدة:

 ١٦٠ساعة

تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة يف
العلوم الهندسية وفقا ملعايري الجودة – حيث
تعمل عىل تشجيع الطالب عىل اإلبداع والتعليم
والتعلم  .وتقوم الكلية بإعداد خريجني متميزين
علميا ومهنيا وأخالقيا ،قادرين عىل مواكبة التطور
التكنولوجي واملشاركة بدور قيادي يف نهضة
املجتمع وتنمية البيئة.
ويوجد بالكلية عدد من املعامل التكنولوجية
والتي تحوى أجهزة وآالت ومعدات تواكب أحدث
التقنيات العاملية.
ويتم يف هذه املعامل إجراء التجارب املعملية

بالرشاكة مع

٢٦

الهندسة املدنية.
الهندسة املعامرية.
الهندسة الكهربائية )هندسة اإلتصاالت
والحاسبات(.
هندسة امليكاترونيات.
هندسة الطاقة الكهربية واملتجددة.
الهندسة امليكانيكية )قسم االنتاج امليكانييك(.

لتعليم الطالب وكذلك إجراء البحوث التطبيقية
واملعملية تقوم الكلية بتدريب الطالب قبل
التخرج يف صيدليات ومستشفيات ومصانع األدوية
لتهيئتهم علميا وعمليا عىل العمل.
وتسعى الكلية لالنفتاح عىل مختلف مصادر
املعرفة من خالل برامج تدريسية وبحثية متكاملة
يف مختلف املجاالت العلمية والدوائية من أجل
خلق كوادر برشية مؤهلة علميا وعمليا ،ملتزمة
أخالقيا ،قادرة عىل التعامل الفعال يف األسواق
التنافسية وذلك من خالل تقديم الخدمات
التدريبية واالستشارية التي يحتاجها املجتمع.
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٢٧

كلية
علوم الحاسب

متﻨﺢ اﻟﻜﻠﻴﺔ درﺟﺔ ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺎﺳﺐ
وﺗﺸﻤﻞ اﻷﻗﺴﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
•
•
•
•

ﻣﺪة اﻟﺪراﺳﺔ:

أربع سنوات

توفر كلية علوم الحاسب يف جامعة النهضة
ببني سويف بيئة تعلم فريدة تعد متخصصني
مؤهلني نظريا وعمليا يف مجاالت علوم الحاسب
وتكنولوجيا املعلومات والذكاء الصناعي واتصاالت

الساعات املعتمدة:

 ١٤٦ساعة

بالرشاكة الكاملة مع

٢٨

علوم الكمبيوتر
نظم املعلومات
تقنية املعلومات
بحوث العمليات ودعم القرار

البيانات والشبكات ودعم اتخاذ القرار وميكن أن
يوفر هؤالء الكوادر االستشارات العلمية والدعم
الفني للجهات املختلفة .كام ميكن أيضا أن يلبوا
متطلبات سوق العمل مع املساهمة يف تنمية
املجتمع من خالل تطبيق الطرق والتقنيات
الحديثة يف علوم الحاسب.
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٢٩

كلية اإلعالم
والعالقات العامة

متﻨﺢ اﻟﻜﻴﻠﺔ درﺟﺔ ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس اﻹﻋﻼم واﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
•
•
•
•

ﻣﺪة اﻟﺪراﺳﺔ:

أربع سنوات

تقوم الكلية بإعداد منوذج جديد لإلعالمي املرصي
الذي يجمع ما بني املعارف العامة واملتخصصة
فضال عن املهارات املعرفية والتكنولوجية ومستندا
عىل منظومة من القيم األخالقية والرتبوية
الحديثة يف عمليات التعليم والتدريب ،من
خالل التجهيزات املعملية واإلنتاجية اإلعالمية
وأسلوب التعلم اإللكرتوين  .تساهم الكلية

الساعات املعتمدة:

 ١٤٠ساعة
بالرشاكة مع

٣٠

العالقات العامة واإلعالن
الراديو والتليفزيون
الصحافة
اإلنرتنت والنرش اإللكرتوين

أيضا يف دعم منظومة اإلعالم املرصي عىل كافة
مستوياته وتوجهاته ،محليا وعربيا ودوليا ،من
خالل توفري كوادر مؤهلة يف املهن والتخصصات
والوسائل اإلعالمية التقليدية )الصحافة – الراديو
والتليفزيون – اإلعالن والعالقات العامة(
واملستحدثة )اإلنرتنت والنرش اإلليكرتوين ،السينام
الرقمية واالتصاالت التسويقية املتكاملة(.
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٣١

كلية
إدارة األعامل

متﻨﺢ اﻟﻜﻠﻴﺔ درﺟﺔ ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ وإدارة
اﻷﻋامل وﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
•
•
•
•

ﻣﺪة اﻟﺪراﺳﺔ:

أربع سنوات

إدارة األعامل
املحاسبة
التسويق والتجارة اإللكرتونية
إدارة البنوك وأسواق املال

تشغل كلية إدارة األعامل مركزا علميا متميزا
كمركز أكادميي متخصص يف التسويق وإدارة
األعامل واملحاسبة ونظم املعلومات اإلدارية
وإدارة البنوك ودراسات أسواق املال وتستطيع
الكلية املنافسة يف سوق العمل من خالل إتاحة
فرص تعليمية مميزة تلتزم باملعايري الوطنية
وخدمات التدريب واالستشارات التي تلبي
احتياجات املجتمع.

الساعات املعتمدة:

 ١٢٢ساعة

• قسم اللغة العربية
• قسم اللغة االنجليزية

خالل )برنامج التدريب من أجل العمل(
وقد تم توقيع بروتوكول تعاون إضايف مع وكالة
تنمية املرشوعات من أجل تقديم الدعم املايل
وغري املايل لطالب جامعة النهضة ببني سويف
يف مرشوعات تخرجهم ومتويل املرشوعات األكرث
ابتكارية.
ومتلك الكلية أيضا مركز ريادة األعامل
واملرشوعات الصغرية لتدريب طالب جامعة
النهضة ببني سويف عىل التفكري املؤسيس يف
ريادة األعامل وحاضنات األعامل .وباإلضافة إىل
اعتامد أنظمة مختلفة قامئة عىل الجامعات مثل
بوابة جامعة النهضة ببني سويف وتقارير الحضور
و ELSوالتقارير غري الورقية ومكتبات األبحاث يف
الجامعات املرصية.

وقد تم توقيع بروتوكول تعاون مع معهد الصريفة
املرصي لتأهيل طالب جامعة النهضة ببني سويف
وخريجيها باملهارات الالزمة لسوق العمل من
٣٢
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٣٣

نظام دعم التعليم االلكرتوين هو أحد األركان
التعليمية لجامعة النهضة ببني سويف وهو
العنرص األسايس يف زيادة االنتاجية الدراسية ويضع
نظام دعم التعلم االلكرتوين لدينا جامعة النهضة
ببني سويف يف مقدمة الجامعات املرصية من
خالل تطبيق أحدث التقنيات لتحسني العملية
التعليمية لطالبنا.

نظام دعم
التعليم اإللكرتوين
يف جامعة النهضة
ببني سويف

• تقييم فهم الطالب من خالل التامرين
والتكليفات
• إتاحة فرصة للطالب للتواصل املستمر واملبارش
مع املحارضين

ﻣﺰاﻳﺎ ﻧﻈﺎم دﻋﻢ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻻﻟﻜﱰوين
التعرف الكامل عىل جميع عنارص املقرر الدرايس
والتي تشمل ما ييل:
• مساعدة الطالب عىل معرفة:
• مواصفات املقررات
• الجدول الزمني للمقررات
• مواد التدريس
• نتائج االمتحانات

٣٤
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قامت جامعة النهضة ببني سويف
ببناء نظام دعم التعلم االلكرتوين
عىل موقعها االلكرتوين لتسهيل
التعلم والسامح للطالب بالتفاعل
مع معلمني بصفة يومية.
٣٥

أكادميية سيسكو
للشبكات بجامعة
النهضة ببني
سويف
بالرشاكة مع

٣٦

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻄﻼب اﻟﻜﻠﻴﺎت
واﻟﻄﻼب اﻟﺠﺎﻫﺰﻳﻦ ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ
تقدم أكادميية سيسكو للشبكات بجامعة النهضة
نظام مقررات شامل ومتكامل وغري مكلف يعلم
املهارات التكنولوجية التي يزيد عليها الطلب يف
األعامل التجارية اليوم .وتدعم مناهج أكادميية
سيسكو للشبكات سلسلة عريضة من األهداف
التعليمية الوطنية التي تشمل زيادة مشاركة
الطالب وتحسني مهارات العمل يف القرن الحادي
والعرشين وتعزيز خربة املعلم.
وتدرس املقررات عدة مستويات من تكنولوجيا
الشبكات واتصاالت املعلومات واملعارف واملهارات
كام أنها تقدم التدريب عىل التكنولوجيا الرضوري
لألساس املطلوب للحصول عىل عمل مخصص يف
التكنولوجيا.
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أدوات ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﺪرﻳﺲ
بالرشاكة الكاملة مع أكادميية سيسكو للشبكات
تقدم عدد من أدوات تعزيز التدريس للمحارضين
والتي من بينها :
• متتبع باقة سيسكو :أداة محاكاة املعامل املتاحة
للمحارضين والطالب والتي تستخدم يف عمل
الدورة.
• أدلة التدريس التفاعيل
• التقييامت عرب االنرتنت
• كتب التقديرات
• األلعاب :بيئة سيناريو العمل للطالب إلدارة
املرشوعات وتطوير العمل ومهارات التفكري
• دراسات الحالة :سيناريوهات العمل للطالب
لبناء املهارات والتخصصات
• مجتمعات دعم املحارضين والطالب
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ﻓﺮص اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﻬﻨﻲ ﺗﻘﺪم ﻟﻠﻤﺤﺎﴐﻳﻦ اﻷﻛﺎدميﻴني
اﻟﻨﺸﻄﺎء وﺗﺸﻤﻞ ﻣﺎ ﻳﲇ:
• سالسل املنتديات الشبيكة :تتناول التكنولوجيا
واملناهج وتحديثات الربامج
• مؤمتر أكادميية املعلم :حدث سنوي افرتايض
وشخيص يقدم مقررات التطوير وفرص شبكات
األقران.
• مجتمعات الدعم :بوابات مجتمع املعلمني
املبتكرة التي تسهل مشاركة املامرسات الريادية
والتفاعل بني األقران وسيسكو.

للشبكات يف جامعة النهضة يركز عىل تطوير
مجموعات املهارات ذات الصلة بالشبكات
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .ويستخدم
الكثري من الطالب الربنامج يف اإلعداد العتامد
شهادات تكنولوجيا املعلومات املحددة مثل
 . ®CISCO CCNAوتشمل جوانب املوضوعات
املحددة تصميم الشبكات والتوجيه والتحويل
واألمن واالتصاالت الهاتفية والشبكات الذكية و
السحابة.

أﻛﺎدميﻴﺔ أوراﻛﻞ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ:
رسالة أكادميية أوراكل بجامعة النهضة هي تقديم
التعليم املتطور لعلوم الحاسب لزيادة املعرفة
واالبتكار واملهارات والتطوير والتنوع يف مجاالت
التكنولوجيا بهدف مساعدة الطالب عىل أن يكونوا
جاهزين للكلية والعمل.
باإلضافة إىل ذلك فإن تعليم أكادميية أوراكل

تقدم أكادميية هواوي للشبكات عدة مقررات
يف مجاالت مختلفة من بينها توجيه الشبكات
والتحويل والحوسبة السحابية والذكاء الصناعي
والجيل الرابع والخامس من الشبكات وشبكة
األلياف الضوئية وأمن املعلومات .وهذه املقررات
التدريبية تحقق التأهيل السليم للطالب من أجل
مواكبة برنامج الحكومة للمعلومات الرقمية.

٣٧

مركز ضامن
الجودة
بجامعة
النهضة

مركز ضامن الجودة بالجامعة هو الكيان
املتخصص واملسؤول عن تصميم وتنفيذ ومتابعة
وتطوير نظام ضامن الجودة ،كام يرشف عىل
وحدات ضامن الجودة بالكليات  .يحرص مركز
ضامن الجودة ،كجهة مسئولة عن توفري ونرش
ثقافة الجودة يف الجامعة ،إىل تحسني جودة
العملية التعليمية وأساليب البحث العلمي وهو
ما يؤدي إىل كسب ثقة املجتمع يف خريجي
الجامعة .فأعضاء األرسة الجامعية عىل جميع
املستويات مطالبون بالحرص عىل أن تأيت
أنشطتهم وعالقاتهم وفق مفاهيم الجودة التي
تستهدفها الجامعة يف خدمة الطالب والبحث
العلمي واملجتمع.
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
يسعى مركز ضامن الجودة إىل تطبيق نظم
الجودة يف جميع كليات الجامعة وهياكلها
التنظيمية ،ويف جميع مجاالت العمل األكادميي
والبحثي واإلداري وأنشطة الخدمات املجتمعية
وتنمية البيئة وذلك طبقا ملعايري الهيئة املجتمعية

٣٨
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وتنمية البيئة وذلك طبقا ملعايري الهيئة القومية
والعاملية مام يحقق رسالة الجامعة ويؤهلها
لالعتامد الدويل .
اﻷﻫﺪاف
• تطوير خطة عامة لتنفيذ نظام ضامن الجودة
بجامعة النهضة وكلياتها وتطوير وحدات
ضامن الجودة يف هذه الكليات وتوفري التدريب
املطلوب لألعضاء.
• تطوير برامج التوعية التي تنرش مفهوم وثقافة
ضامن الجودة بني أعضاء جامعة النهضة.

• متابعة عمليات التخطيط االسرتاتيجي والتأكد
من مطابقتها ملعايري الجودة.
• إعداد خطة التأهل لالعتامد املؤسيس واعتامد
الربامج التعليمية وفق النظام واإلجراءات
املعتمدة من الهيئة.
• دعم الكليات والوحدات اإلدارية بالجامعة يف
تطبيق معايري الجودة بها.
• إقامة عالقات تبادلية مع هيئات ومنظامت
ضامن الجودة واالعتامد عىل املستوى اإلقليمي
والدويل.

• إجراء دراسات تحليل نقاط الضعف ونقاط
القوة والفرص والتهديدات وعرض نتائجها عىل
اللجنة العليا لضامن الجودة بالجامعة.
• إجراء دراسات التقييم الذايت وفق القواعد
واآلليات املعتمدة من الهيئة.
• ضامن واعتامد التعليم .
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٣٩

مكتب العالقات
الدولية والثقافية
بجامعة النهضة
ببني سويف

أسست جامعة النهضة ببني سويف مكتب
للعالقات الدولية والثقافية عام ٢٠٠٩م من أجل
تعزيز دور الجامعة عىل املستوى الدويل وذلك
من خالل بناء رشاكات مع الجامعات واملعاهد
الدولية وعن طريق تطوير الربامج التعليمية
وتبادل الخربات ووجهات النظر مام يسهم يف
تطوير املناهج الدراسية وتنمية عقول الطالب إىل
مستويات ترتقي بهم أكادمييا نحو األفضل .يسعي
املكتب لتوقيع مذكرات تفاهم مع الجامعات
العاملية واإلقليمية وتنظيم زيارات وفود الطالب
لتبادل الخربات وتشجيع املستوى األكادميي
للطالب.

اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
• زيادة املعرفة يف تطوير الربامج الدراسية
والبحثية املتخصصة بالجامعة.
• تطوير برامج التعاون الدويل التي تركز عىل
تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس والهيئة
املعاونة للطالب ،وتوفري الثقافة األكادميية

• االستفادة من الخربات التعليمية وطرق
التدريس الحديثة.
• املزيد من التفاعل الثقايف من خالل التبادل
الطاليب .
• تحسني وتوفري فرص العمل للخريجني من خالل
املشاركة يف سوق العمل العاملي.

وفرص التعلم.
• الحصول عىل مرشوعات بحثية وتكنولوجية
من خالل الجهات املحلية والدولية املانحة
للمرشوعات.
• زيادة الفرص املتاحة ألعضاء هيئة التدريس
والهيئة املعاونة والطالب ملواصلة التعلم
بالجامعات األجنبية واالستفادة من املنح
الدراسية يف مختلف التخصصات.

٤٠
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٤١

اﻟﴩاﻛﺎت اﻻﻛﺎدميﻴﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻨﻬﻀﺔ

العالقات الدولية
والرشاكات الدراسية
بجامعة النهضة
ببني سويف

تدخل جامعة النهضة يف رشاكات مع مؤسسات
أخرى من أجل تقديم خربة تعلم ثرية للطالب
يف مرص والخارج .ونحن نشارك مع مجموعة من
املؤسسات األكادميية الدولية يف تطوير الرشاكات
املستدمية ومتعددة األوجه التي تقدم التعليم
والبحث ومشاركة املجتمع الجيدة ولدينا سابقة
أعامل ممتازة يف العمل التعاوين ودامئا ما نتكيف
من أجل توحيد مامرستنا مع واقع األبحاث
والتعليم املحيل والدويل رسيع التغيري.
وتعزز الرشاكات األكادميية لدينا فرص تعلم
الطالب وخربة العمل والبحث التعاوين .وقد كانت
جامعة النهضة ترحب بالطالب من الخارج لعدة
سنوات .وسواء كنت تريد الحصول عىل درجتك
من جامعة النهضة أو قضاء فصل درايس هنا فإن
لدينا خيارات ومقررات سوف تحبها .وجامعة
النهضة هي جامعة أكادميية معرتف بها تغرس
الثقافة العاملية.

٤٢
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وهذا يشمل إتاحة الفرصة لطالبها من أجل
مواصلة تعليمهم يف جامعات يف دول أخرى .وهي
تساعد باحثيها يف فريق أبحاث عاملي مع علامء
يف جميع التخصصات .ويف الوقت نفسه فإنها
تدعم وتشجع األفراد املوهوبني من الخارج الذين
يريدون الدراسة يف جامعة النهضة أو استكامل
أبحاثهم هنا.
الجامعات الرشيكة
نحن نتشارك مع العديد من الجامعات من جميع
أنحاء العامل ،مام يتيح لطالبنا الفرصة للدراسة يف
الخارج عىل أساس التبادل األكادميي أو الذهاب
إىل جامعة النهضة من جامعة أخرى  .فيام ييل
قامئة كاملة بالجامعات الرشيكة لنا ،ويرجى
االتصال مبكتب جامعة النهضة الدويل لالطالع عىل
قامئة الجامعات املتاحة للفصل األكادميي القادم.

٤٣

قامئة
الجامعات الرشيكة

أوروﺑﺎ:
الجامعة الطبية يف فيينا ) ،(MUVالتي تأسست
يف عام  ،١٣٦٥وهي واحدة من أقدم وأشهرها
يف أوروبا ،وتم توقيع رشاكة مع جامعة النهضة
يف عام  ٢٠١٨إلنشاء كلية الطب الجديدة والتي
تعمل عىل تحقيق أعىل معايري التعليم الطبي يف
مرص واملنطقة  .وجاري توسيع التعاون ليشمل
كلية طب األسنان بجامعة النهضة وذلك يف عام
 ،٢٠١٩مام أدى إىل الوصول إىل حرم طبي متكامل
مع أعىل املعايري األوروبية يعمل عىل تخريج
األطباء وأطباء األسنان ملواجهة تحديات اليوم.
جامعة  FRESENIUSللعلوم التطبيقية تأسست
جامعة كارولوفيغ فريسينيوس عام  ،١٨٤٨ومع
جذورها يف مخترب فريسينيوس الكيميايئ ،فإن
جامعة العلوم التطبيقية ميكن أن تنظر إىل تقاليد
عمرها أكرث من  ١٦٥عاما يف التعليم املمول من
القطاع الخاص يف أملانيا .وهذا يجعلها أقدم معهد
كيميايئ يف مجال التعليم من نوعه  .اتفقت
جامعة النهضة وجامعة  FRESENIUSبشكل

• أوروبا
• الواليات املتحدة
• آسيا
• أفريقيا

٤٤

مدينة بنى سويف الجديدة  -جامعة النهضة
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مشرتك يف عام  ٢٠١٨عىل إنشاء وتقديم درجة
املاجستري يف » التحليل الحيوي والصيدالين « يف
مرص.
جامعة  Biberachللعلوم التطبيقية )(BUAS
يف أملانيا هي جامعة فنية ظهرت يف عام ١٩٧١
من مدرسة الهندسة العامة للهندسة املعامرية،
التي تأسست يف عام  . ١٩٦٤وتعمل الجامعة
عىل تقديم مقررات تركز عىل العنرص العميل منذ

البداية  .وتعمل الجامعة عىل الربط بني الرشكات
واملؤسسات عىل حد سواء .اتفقت كل من جامعة
النهضة و Buasعىل تبادل الطالب وأعضاء هيئة
التدريس واملزيد من التعاون يف الثقافات املشرتكة
والتدريب واملرشوعات البحثية.

٤٥

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺮميﻦ ﺑﺄﳌﺎﻧﻴﺎ هي جامعة عام  .١٩٧١تضم
الجامعة  ١٢كلية ،لكنها تركز أبحاثها عىل  ٦مجاالت
متعددة التخصصات رفيعة املستوى  .أتفق كل
من جامعة النهضة وجامعة برمين يف عام ٢٠١٤
لالنخراط يف برامج أبحاث رفيعة املستوى وتعزيز
تبادل الطالب وحركة أعضاء هيئة التدريس.
(Universidad Politecnica De Cartagena (UPC

هي جامعة تقنية يف إسبانيا .لها تاريخ طويل
كجامعة تعمل يف مجاالت الهندسة واألعامل،
حيث يعود تاريخ العديد من كلياتها إىل أواخر
القرن التاسع عرش وأوائل القرن العرشين ينظر لها
كمؤسسة ديناميكية مبتكرة  .وقع كل من جامعة
النهضة و  UPCعىل بدء برامج بحث مشرتكة

٤٦

واملشاركة يف تطوير املناهج والربامج األكادميية.
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ) (UOBالتي تأسست يف
عام  ،١٤٥٠هي املركز الرئييس للبحوث الجامعية
يف إسبانيا وأصبحت مقياسا أوروبيا للنشاط
البحثي ،سواء من حيث عدد الربامج البحثية التي
يجريها والتميز الذي حققته ،وقع كل من جامعة
النهضة و  UOBاتفاقية يف عام  ٢٠١٣لتعزيز
االنشطة البحثية واألكادميية بني املؤسستني.

األكادميية التعليمية األوربية ) (EREAيف أرمينيا
هي مؤسسة تعليمية متميزة ،تأسست يف عام
 ،٢٠٠١والتي تقدم برامج الدراسات العليا،
ومقررات تدريبية عىل املدى القصري والطويل
األجل عىل أساس املعايري األوربية.

كلية مونبليية إلدارة أعامل تأسست يف عام ١٨٩٧
وعضوة يف املؤمتر الفرنيس البارز ديس غراندس
إيلكولز ،ومتتلك مدرسة مونبليية لألعامل ثالث
شهادات اعتامد دولية مرموقة هي  AACSBو
 EFMD-EPASو  ،AMBAوهو اعرتاف بجودتها
األكادميية  .وقد تم تصنيفها بشكل مستمر يف
التصنيف »أفضل درجة يف اإلدارة« يف Financial
 timesمنذ عام  . ٢٠١٢تهدف االتفاقية التي تم
توقيعها يف عام  ٢٠١٠بني جامعة النهضة وكلية
مونبليية منح الدرجات العلمية املشرتكة وتشجيع
تبادل الطالب واألساتذة.

وافق كل جامعة النهضة و  EREAيف عام ٢٠١٦
عىل تشجيع تنقل الطالب ،وتبادل أعضاء هيئة
التدريس ،واستكشاف إمكانية إنشاء برامج أبحاث
الدراسات العليا املشرتكة.
جامعة
 technologiesتأسست عام  ١٩٧٣يف معهد
موغليف التكنولوجي ،وهي مؤسسة تعليمية
عليا فريدة من نوعها يف جمهورية ببالروسيا تقوم
بتدريب مهنديس اإلنتاج واملهندسني امليكانيكيني
واالقتصاديني يف مجاالت الصناعات الغذائية
والتصنيع الغذايئ واملواد الكيميائية .تهدف
االتفاقية التي تم توقيعها يف عام  ٢٠١٦مع جامعة
النهضة إىل توفري إطار لتبادل الطالب وأعضاء
هيئة التدريس وتشجيع برامج التدريب املتقدمة
للمتخصصني امليدانيني.

يف الرابطة الدولية ملؤسسات الهندسة املدنية
التعليمية ) (AECEIورابطة كليات الهندسة
املدنية األوربية .تم االتفاق بني جامعة النهضة
وجامعة اسرتاخان عىل استحداث برامج الدراسات
العليا املشرتكة وتعزيز تبادل الطالب وأعضاء هيئة
التدريس.

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة:
تأسست ﻣﺪرﺳﺔ ﺳﺘﻮين ﺑﺮوك لطب األسنان يف عام
 ،١٩٥٧كجزء من نظام جامعة والية نيويورك.

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺳﱰاﺧﺎن الحكومية للهندسة املعامرية
والهندسة) (ASUACEروسيا ،وهي جامعة لديها
 ١٠أقسام متخصصة يف أربع كليات هي  :البناء،
والهندسة املعامرية ،واالقتصادية والهندسية
وكفاءة السالمة من الحرائق .وهي جامعة عضو
مدينة بنى سويف الجديدة  -جامعة النهضة
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٤٧

وقد منت الجامعة بشكل كبري وأصبحت األن
واحدة من مراكز التعلم والبحث العلمي عالية
املستوى يف الواليات املتحدة .وحققت كلية طب
األسنان يف ستوين بروك سمعة تحسد عليها لتوفق
برامجها التعليمية ،وتقديم أطباء األسنان الذين
تلقوا تعليام جيدا يف أحدث الجوانب التقنية
والبيولوجية والنفسية ملامرسة طب األسنان.
 ،إىل تشجيع
وتهدف اتفاقية
األنشطة يف مجاالت تبادل أعضاء هيئة التدريس
والطالب ،وتطوير املناهج ،وبرامج الدراسات
العليا.
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻜﺴﺎس ) (UTيف داالس ،جامعة تكساس،
داالس هي مؤسسة شابة مدفوعة بروح الريادة
ملؤسسيها والتزامهم بالتميز األكادميي  .يف عام
 ،١٩٦٩انضمت مؤسسة األبحاث العامة إىل جامعة
تكساس سيستيم وأصبحت جامعة تكساس يف
داالس.
تهدف اتفاقية  NUB- UTالتي تم توقيعها يف عام
 ٢٠١٠إىل تشجيع تبادل الطالب وأعضاء هيئة
التدريس والبحوث.

٤٨

وقامت مؤسسة كارنيجي لتنمية التعليم باختيار
 UHCLكواحدة من  ١١٩كلية وجامعة أمريكية
تهدف إىل تعزيز املشاركة املجتمعية لعام .٢٠٠٨
ومنذ افتتاح أبوابها يف عام  ،١٩٧٤منحت
أكرث من  ٧٥٠٠٠درجة كل منها يؤدي إىل توسيع
فرص العمل وتغيري حياة األفراد .

HUCL

وتهدف اتفاقية  ،NUB- UHCLاملوقعة عام
 ،٢٠١٨إىل تعزيز الخربة الدولية ألعضاء هيئة
التدريس والطالب يف مجاالت البحث والربامج
املشرتكة وتبادل الطالب واألساتذة.

آﺳﻴﺎ:
جامعة ماليزيا بريليس ) ،(UniMAPهي أحدى
مؤسسات التعليم العايل العامة يف ماليزيا.
وقد وافق عليها مجلس الوزراء املاليزي يف مايو

جامعة ﻫﻴﻮﺳنت ﻛﻠري ﻟﻴﻚ ) ،(UHCLاكتسبت
سمعة متميزة كجامعة تركز عىل الطالب
واملجتمع ،وكذلك الرشاكة والربط مع الصناعة
واملنظامت .
مدينة بنى سويف الجديدة  -جامعة النهضة
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٤٩

 .٢٠٠١وتم توقيع اتفاقية تعاون بني كل من
جامعة النهضة  UniMapيف عام  ٢٠١٦تهدف
إىل وضع إطار عمل لتبادل الطالب وأعضاء هيئة
التدريس ،وتشجيع الربامج املشرتكة للبحث
والتدريب.
جامعة )
 ،تأسست
عام  ،٢٠٠٤وهي مؤسسة تعليمية خاصة غري
ربحية ،معتمدة ومعرتف بها من قبل وزارة
البحث والتكنولوجيا والتعليم العايل يف جمهورية
إندونيسيا وافق كل من  UUIوجامعة النهضة يف
عام  ٢٠١٦إلنشاء الربامج ذات االهتامم املشرتك يف
شتى مجاالت للبحث .
ﻣﻌﻬﺪ ﻛﺎﻟﻴﻨﻐﺎ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ) (
صنف يف عام  ١٩٩٢يف املرتبة  ٤٢بني الجامعات
الهندية التي تم تصنيفها من قبل إطار التصنيف
املؤسيس الوطني ) ،(NIRFالتابع إىل وزارة تنمية
املوارد البرشية ،بحكومة الهند .تم توقيع اتفاق
بني كل من جامعة النهضة و kiitيف عام ٢٠١٦
عىل تسهيل تبادل أعضاء هيئة التدريس والطالب
وتعزيز التعاون املتبادل يف البحث العلمي

٥٠

واملشاريع الصناعية.
تأسست ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻬﺎرﻳﴚ ﻣﺎرﻛﺎﻧﺪﺷﻮار)،(MMU
بهدف االرتقاء االجتامعي والرتبوي واالقتصادي
للمجتمع يف عام  ،١٩٩٣لتصبح رمزا للتعليم الجيد
يف املجاالت التقنية واملهنية والطبية يف شامل
الهند  .يف عام  ،٢٠١٦تم توقيع اتفاق بني كل من
جامعة النهضة  MMUعىل املشاركة يف أنشطة
التعليم والبحث وتشجيع تبادل أعضاء هيئة
التدريس والطالب.

والتي تقدم شهادة البكالوريوس للخريجني يف العلوم
والعلوم اإلنسانية والطب التطبيقي والهندسة
واإلعالم والفنون والقانون والتعليم وغريها من
املواضيع .وافقت كل من الجامعة العراقية وجامعة
النهضة يف عام  ٢٠١٦عىل وضع إطار للبحث
والتدريب وتنفيذ الربامج األكادميية املشرتكة.

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ:
جامعة الرازي للعلوم التكنولوجية الطبية)الرازي(
تأسست يف عام  ٢٠٠١يف السودان  .وقد اتفق كل
من الرازي وجامعة النهضة يف عام  ٢٠١٣عىل وضع
إطار للتعاون الذي سيمكن من تطوير برامج بحثية

وأكادميية مشرتكة .ووضع منصة للحلقات الدراسية
وحلقات العمل املشرتكة.
وقعت ﻳﻮيب ﺳﺘﻴﺖ نيجرييا اتفاقا مع جامعة النهضة
يف عام  . ٢٠١٨ويركز االتفاق بني جامعة النهضة
ويويب ستيت نيجرييا عىل تبادل الطالب وأعضاء
هيئة التدريس .باإلضافة إىل ذلك ،تعزز االتفاقية

العمل البحثي املشرتك الهادف نحو حل القضايا
البحثية املتعلقة بالقارة األفريقية.

جامعة الجرافيك ) ،Era Hill (GEHUالتي
تأسست يف عام  ١٩٩٧يف الهند ،هي منظمة غري
ربحية تهدف إىل تقديم تعليم عىل مستوى عاملي
بهدف توفري ميزة تنافسية يف عرص املعرفة الناشئة
التي ميكن أن تدفع طالب الجامعات إىل مجال
ريادة األعامل  .وافق كل من  gehu NUBيف
عام  ٢٠١٦عىل تسهيل تنقل أعضاء هيئة التدريس
والطالب واستكشاف إمكانية إنشاء بحوث
الدراسات العليا املشرتكة.
جامعة العراق يف العراق ،التي أنشئت يف عام ،١٩٨٩
مدينة بنى سويف الجديدة  -جامعة النهضة
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٥١

مجتمع الطالب الدويل
بجامعة النهضة
ببني سويف
باختيارك للدراسة يف جامعة النهضة ميكن أن
تكون جزءا من جامعة متميزة ،تعرف بتقديم
تعليم راق قادر عىل تغيري املجتمع  .نود أن
نرحب بكم لتكونوا جزءا من مجتمعنا الدويل  .إن
جامعة النهضة مكان رائع لتكون طالبا بها ولديك
مجتمعا متنوعا حقا ،لذا فأينام كنت ستبدأ برسعة
تكوين صداقات والشعور بأنك يف وطنك.
سريحب بك مكتب التعاون الدويل بجامعة النهضة
وسيقوم بتوجيهك ومساعدتك عىل االستقرار
يف الحرم الجامعي والتخطيط للسنة األوىل من
الدراسة  .يف جامعة النهضة ميكنك التعرف عىل
أشخاص جدد ،وبناء العديد من الصداقات،
والتعرف عىل الثقافة املرصية من خالل مجتمع
الطالب الوافدين بالجامعة .يف الحرم الجامعي،
ميكنك الوصول إىل العديد من املوارد ملساعدتك
عىل تحسني مهاراتك يف استخدام الحاسب اآليل
واللغة وتحقيق أهدافك األكادميية.

٥٢

ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺧﺮى ﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﻄﻼب اﻟﺪوﻟﻴني
• الخدمات الصحية داخل الحرم الجامعي
• السكن الجامعي وقاعات الطعام
• باإلضافة إىل العرشات من الخدمات لجميع
طالب جامعة النهضة مثل املشورة األكادميية
واملشورة الرياضية واملشورة املهنية واملزيد.
يتم تقييم جامعة النهضة باستمرار من بني
أفضل املؤسسات األكادميية يف مرص وذلك لجودة
تعليمنا .نحن نقدم العديد من الدرجات العلمية
يف مجاالت اإلعالم ،واألعامل التجارية ،وعلوم
الكمبيوتر ،والهندسة ،وطب األسنان ،والطب
البرشي  .ومن منطلق دعم دراستك ،ميكنك
الوصول إىل مصادر التعلم واسعة النطاق ،مبا يف
ذلك أنظمة إدارة التعلم عرب االنرتنت ومجموعات
املكتبات الرقمية  .باإلضافة إىل ذلك ،يضم طاقم
التدريس لدينا أعضاء هيئة التدريس خريجي
العديد من الجامعات الوطنية والعاملية .يف الوقت
الحارض تستضيف جامعة النهضة الطالب الدوليني
من العديد من البلدان مبا يف ذلك نيجرييا والصني
وماليزيا وفلسطني والعراق وسوريا والعديد من
الدول األخرى.

يف الختام ،نود أن نشري إىل أن خريجي جامعة
النهضة من جميع التخصصات املرموقة وتتاح لهم
فرص عمل مميزة بكربى الرشكات املحلية والدولية
وهذه الفرص متعددة وواسعة بسبب املهارات
األساسية القابلة للتحويل التي تقوم بتطويرها
وصقلها يف جامعة النهضة.

مدينة بنى سويف الجديدة  -جامعة النهضة

 Aptechيف جامعة النهضة ببني سويف
إعداد الطالب وإكسابهم املهارات األساسية لسوق العمل
تلتزم جامعة النهضة بتطوير معارف ومهارات
الطالب بحيث يصبح خريجني جاهزين عند
التخرج .وقد أدخلت جامعة النهضة باالشرتاك
مع أكادميية  Aptechللتعليم وتدريب املحدودة
يف الهند ألول مرة يف السنة الدراسية -٢٠١٧
www.nub.edu.eg

 ٢٠١٨مقررات معتمدة يف الكمبيوتر والحاسب
كاشرتاطات للجامعة يف جميع الكليات .وتكون
املقررات إجبارية للطالب الذين يبدؤون سنتهم
األوىل يف جامعة النهضة ويتم تعليمهم عرب ثالث
سنوات دراسية وست فصول دراسية.

٥٣

مقررات اللغة اإلنجليزية املنطوقة من أبتك متكن
املتعلمني من استخدام اللغة االنجليزية للمواقف
واألفراد اليومية ذات الصلة بحياتهم االجتامعية
ومكان عملهم وترفيههم وهذه املقررات تشجع
املتعلمني عىل استخدام معارفهم واختباراتهم
الشخصية الخاصة للتعبري عن أفكارهم وآرائهم
خالل محارضات الفصل.
تتكون املقرر التي تقدم يف جامعة النهضة ببني
سويف من خمس مستويات من مستوى املبتدئني
إىل املستوى االحرتايف وهي تعادل أربع ساعات
معتمدة.
ﻣﻘﺮرات اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﱃ
اللغة االنجليزية للمبتدئني واللغة االنجليزية
املنطوقة – قبل املتوسطة؛ الساعات املعتمدة١:
ﻣﻘﺮرات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
اللغة االنجليزية املنطوقة – املتوسطة وفوق
املتوسطة ؛ الساعات املعتمدة ١:
ﻣﻘﺮرات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
اتصاالت األعامل ؛ الساعات املعتمدة ٢ :
يحرض الطالب ساعات املحارضات وكذلك ساعات
٥٤
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املعامل خالل كل دورة .ويف جامعة النهضة نتيح
منشأة معامل اللغات بالتحالف مع مؤسسة
سناكو للتعليم الخاصة يف الهند املحدودة إلعطاء
معمل اللغات الرقمية يف سناكو املفهوم الفريد
الذي يستخدم لتقديم خربة التعليم العميل
لطالب وهذا ميكنهم من مامرسة واتقان اللغة من
خالل األدوات املبتكرة كام أنه يجمع بني املبادئ
األساسية األربع لتحقيق اتقان أي لغة – االستامع
والتحدث والقراءة والكتابة.
يحتاج الطالب الجتياز سبع وحدات لكل مقرر
تخترب إتقانهم عرب مهارات اللغة املختلفة والتي
تشمل املراجعة األوىل /املراجعة الثانية /األنشطة/
مهارات االستامع والكتابة  /مهارات القراءة
والتحدث .
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أﺑﺘﻚ ﻟﻠﺤﺎﺳﺐ
هناك طلب كبري يف السوق التجارية اليوم عىل
األفراد من أصحاب املهارات الذين ميلكون الخربة
الفنية يف قطاع تكنولوجيا املعلومات ويف الواقع
فإن العامل كام نعرفه اليوم قد ال يستمر بدون
مساعدة الحاسب واألعامل مبساعدة الشبكات.

ومن هذا املنطلق وقد أدخلت جامعة النهضة يف
بني سويف تعليم الحاسب من خالل أبتك إىل
متطلبات الجامعة .ومع تواجدها لثالث عقود
يف سوق تعليم الحاسب وتواجدها يف  ٧٢دولة
فقد قامت أبتك بتصميم برنامج ال يعتمد عىل
الساعات املعتمدة لجامعة النهضة ليك يتم تقدميه
عرب ست فصول دراسية بدءا من السنة الدراسية
األوىل للطالب.
اﻟﻔﺼﻞ اﻷﻛﺎدميﻲ اﻷول:
أساسيات تكنولوجيا املعلومات وبرنامج وورد
٢٠١٣
اﻟﻔﺼﻞ اﻷﻛﺎدميﻲ اﻟﺜﺎين:
إكسيل ٢٠١٣
اﻟﻔﺼﻞ اﻷﻛﺎدميﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ :
باوربوينت  ،٢٠١٣أدوات إنتاجية الشبكات
اﻟﻔﺼﻞ اﻷﻛﺎدميﻲ اﻟﺮاﺑﻊ :
أكسس ٢٠١٣

٥٥

اﻟﻔﺼﻞ اﻷﻛﺎدميﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ:
مبادئ التسويق االلكرتوين والتسويق بالربيد
االلكرتوين والتسويق عرب الهاتف املتحرك وأدوات
التحليل

املركز األفريقي للتميز
يف جامعة النهضة
ببني سويف

اﻟﻔﺼﻞ اﻷﻛﺎدميﻲ اﻟﺴﺎدس:
إدارة مرشوعات الربامج
ﻃﺎﻗﻢ أدوات أﺑﺘﻚ
يتم تسجيل الطالب عند االلتحاق ويحصلون
عىل اسم مستخدم خاص وهوية عن التنوع عرب
االنرتنت وبوابة التعلم املعروفة الجديدة لدى
أبتك مع اطالع الطالب عىل مدار ٢٤ساعة ٧ /أيام
أسبوعيا.

بدافع من الحاجة الستكشاف طرق إلضافة قيمة
تعليمية وبحثية يف أفريقيا بطرق ميكن أن تدعم
كافة املؤرشات التعليمية والبحثية وامناط الحياة
بالدول األفريقية ،تم اقرتاح مركز التميز االفريقي
بجامعة النهضة وذلك باستخدام نهج متعدد
التخصصات قائم عىل النظم الحديثة ،ويعمل عىل
الجمع بني فريق من العلامء واملهندسني املتخصصني
والصناعيني وأصحاب املصلحة يف التنمية ،للمشاركة
يف أنشطة التدريب والبحث يف مجال الطاقة
والصحة والزراعة وتنقية املياه ودعم البنية التحتية
املعلوماتية.

سوف يحصل طالب أبتك عىل محتوى املقرر من
خالل الجامعة عرب االنرتنت وميكنهم الرجوع إىل
الكتب يف أي وقت ويف أي مكان وعىل أي نظام
تشغيل )ويندوز و  iOSواندرويد(

٥٦

يف مجاالت الطاقة ،الكشف عن األمراض وعالجها،
تنقية املياه وتحسني البنية التحتية املعلوماتية
والتحول الرقمي .وسيتم تحقيق ذلك من خالل
إرشاك فرق من األساتذة املتخصصني باملركز يف
مجاالت الرياضيات والفيزياء والطب والزراعة
والهندسة يف بحوث متعددة التخصصات.
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وسيدعم مركز التميز االفريقي تدريب أعضاء هيئة
التدريس والهيئة املعاونة والدارسني من الدول
االفريقية باإلضافة إىل العاملني بالصناعة ورجال
واألعامل )الذين سيحصلون عىل العديد من املقررات
يف شتى مناحي العلوم مبركز التميز االفريقي بجامعة
النهضة( ليك يساهموا يف تطوير إمكانات املواد
والعلوم والبنية التحتية والرعاية الصحية يف مناطق
غرب ووسط افريقيا.

أخريا ،سيتم بذل جهد خاص لتدريب جيل جديد
من أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة والطالب
الذين ميكنهم العودة إىل بالدهم لتطوير برامج علوم
الطب وهندسة املواد وتكنولوجيا املعلومات بهدف
إضافة قيمة إىل املوارد الطبيعية املتاحة يف الدول
االفريقية.

وسيقوم مركز التميز االفريقي بجامعة النهضة أيضا
بإجراء العديد من البحوث بهدف صياغة ووضع
مقرتحات لتطوير حلول فعالة لالحتياجات االفريقية

٥٧

اﻷﻫﺪاف
• تعزيز جودة البحث العلمي يف الجامعة يف
مختلف املجاالت بطريقة مالمئة للبحث
وطبيعة املجتمع واحتياجاته.
• زيادة التصنيف الدويل من خالل نرش األبحاث
العلمية التي تم إجراؤها يف الجامعة يف
املجاالت الدولية لرفع تصنيف الجامعة بني
الجامعات الدولية.
• تحقيق االكتفاء الذايت من حيث أعضاء هيئة

مركز األبحاث يف جامعة
النهضة ببني سويف

يعد املركز العلمي لبحوث يف جامعة النهضة
ببني سويف أحد األركان األساسية التي تبلور
مهمة الجامعة يف التعليم والبحث العلمي
وخدمة املجتمع  .ويتكون املركز من مختربات
متخصصة مختلفة مجهزة بأحدث األجهزة العلمية
والتكنولوجية التي تقوم بالتجارب واألبحاث
العلمية والتطبيقية ،ومن ناحية أخرى ،فإنه
من العوامل والخطوات الهامة يف جميع أبحاث
الباحثني العاملني يف جامعة النهضة ببني سويف
ومساعدا أكرب لهم ويتوافق مع توفري الوسائل
املساعدة طبقا للخطة البحثية للجامعة .كام أنه

٥٨

يوفر الفرص املختلفة لتأهيل الطالب وشباب
الباحثني باملهارات البحثية املطلوبة للمشاركة يف
املشاريع البحثية املمولة محليا ودوليا من أجل
حل املشاكل التي تواجه مجتمعهم وسوق العمل.

التدريس عن طريق إجراء املاجستري والدكتوراه
بدقة وكفاءة.
• تشجيع ثقافة البحث العلمي داخل الجامعة
وخارجها من خالل تقديم مختلف املقررات
وورش العمل التدريبية باستخدام الوسائل
واألجهزة املتوفرة يف املركز.

يلتزم مركز أبحاث جامعة النهضة ببني سويف
إىل أن يكون واحدا من أفضل املراكز الرائدة
واملعتمدة والخدمية يف مجال البحث العلمي
املتقدم ،بحيث ميكن أن يخدم بشكل مستمر،
املجتمع عىل املستويني الوطني والدويل الستيعاب
التحديات الحالية واملستقبلية.

اﻟﺮؤﻳﺔ
يتطلع مركز أبحاث جامعة النهضة ببني سويف
لخدمة املجتمعات املحلية واإلقليمية والدولية من
خالل املشاركة مع اآلخرين إلجراء البحوث ونرشها
للتطبيقات املمكنة يف األنشطة املجتمعية املناسبة.
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٥٩

منذ إنشاء جامعة النهضة وقد أخذت عىل عاتقها
تنمية صعيد مرص والنهوض به يف مختلف املجاالت
ومن هذا املنطلق جاء اسم جامعة النهضة .
وعىل الفور قررت إدارة الجامعة إنشاء مركز
خدمة املجتمع من أجل تحقيق التنمية الشاملة
واملستدامة يف مختلف املجاالت ومنها تنمية العنرص
البرشي والذي يعترب الركيزة األساسية للنهوض بأي
مجتمع وذلك من خالل تقديم الدعم العلمي
واملادي واملعنوي والصحي له وتبني الطالب
املتفوقني واملوهوبني يف شتى املجاالت وأيضا نرش
الوعي وخاصة يف القرى الفقرية والنائية.

مركز
خدمات
املجتمع

وقد نال االهتامم بالجانب الصحي جانبا كبريا متثل
يف تكوين قوافل طبية وعالجية وندوات للتوعية
الصحية وحمالت للتربع بالدم وتنظيم مهرجانات
رياضية كام أهتم املركز بالنواحي االقتصادية فقرر
عمل قروض حسنة دوارة يف القرى الفقرية لعمل
مرشوعات صغرية واملساهمة يف تسويق املنتجات
لهذه املرشوعات كام قام املركز أيضا بتوصيل املرافق
األساسية لتلك القرى مثل مياه الرشب والرصف
الصحي والكهرباء وإعادة بناء املدارس واملنازل
القدمية والتي كانت متثل خطرا كبريا عىل أصحابها.

٦٠
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ومن أهداف املركز أيضا االهتامم بالبيئة وذلك من
خالل تكوين قوافل لتشجري الطرق تجميل امليادين
واالهتامم بالبيئة ملا لها من أثر إيجايب عىل من
يعيش فيها.

اﻷﻫﺪاف
• تنظيم مقررات تدريبية لألفراد والهيئات لتلبية
احتياجات قطاعات املجتمع املهنية والتدريبية
داخل الجامعة وخارجها ومتكينهم من مواكبة
التطور ورفع كفاءة العاملني يف املجاالت املختلفة.
• إتاحة الفرصة الستفادة املواطنني من إمكانيات
الجامعة وخرباتها التعليمية ومرافقها املختلفة يف
املجاالت االجتامعية والثقافية والفنية

٦١

مركز التعليم املستمر
يف جامعة النهضة
ببني سويف

٦٢
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اﻟﺮؤﻳﺔ

• إعداد خريجني رواد يف تخصصاتهم.

املساهمة الفعالة يف خدمة الطلبة والخريجني
واملجتمع املرصي من خالل توفري فرص الحصول
عىل الخدمة التعليمية والتدريبية التي تؤثر
ايجابيا عىل حياة األفراد واملجتمع.

• تحديد وتطوير الربامج التدريبية والتعليمية
التي تلبي احتياجات املجتمع املدين والقطاعات
املعنية املختلفة.

يعترب مركز النهضة للتعليم املستمر حلقة ربط بني
الجامعة واملجتمع من خالل إتاحة الفرصة ألكرب
عدد من أفراد املجتمع لالستفادة من الخربات
والتجارب واملوارد املتاحة يف الجامعة من خالل
الربامج التي يقدمها لتنمية املهارات والخربات
الالزمة وتوفر البيئة الداعمة واملشجعة سواء
النظرية أو العملية.

اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ

ويعترب املركز من أهم ركائز عملية تطوير التعليم
وإدارة الخربات يف جامعة النهضة حيث يناط به
االرتقاء بأسلوب التدريس والتعليم والتدريب يف
الجامعة لتطوير القدرات واالستفادة من الخربات
العلمية من خالل تقديم برامج متطورة لتنمية
قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والعاملني
بالجامعة.

تحقيق املعايري الدولية يف إعداد وتأهيل
وتنمية الكوادر البرشية من خالل تقديم برامج
تدريبية للعاملني بالجامعة والطالب والخريجني
واملجتمع املدين تعتمد عىل تطوير التنمية املهنية
والشخصية ومن خالل أهداف محددة وقابلة
للتحقق والقياس مام يحقق الوصول إىل النتائج
املستهدفة.

يقدم املركز أيضا الربامج املتطورة للقيادة
األكادميية واإلدارية لالرتقاء مبستوى أدائهم
القيادي وقدراتهم عىل اتخاذ القرار مام يعود
بالنفع عىل العملية التعليمية ،باإلضافة إىل تقديم
الربامج واملقررات الفعالة التي تهدف إىل تزويد
الطالب باملهارات العلمية والبحثية وتنمية مهارات
التفكري لديهم.

اﻷﻫﺪاف
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• تشجيع وتعزيز العالقات بني الجامعة واملجتمع
من خالل التنسيق وحشد املوارد واإلمكانات
إلثراء قدرات الخريجني العلمية والثقافية
واملهنية.
• تقديم خدمات عالية الجودة لجميع أصحاب
املصلحة املعنيني يف مواصلة الربامج واألنشطة
التعليمية وتحديدا يف مجال التدريب والتشاور
والتعاون املهني.

• تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم
والقيادات من خالل التدريب والتطوير
املستمر.
• تنمية املهارات اإلدارية والقيادية لجميع
موظفي الجامعة والجهاز اإلداري بها.

٦٣

اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ
هذه الفئة من الربامج التدريبية متاحة لكل
أفراد املجتمع وتغطي مختلف املجاالت مثل
اللغة اإلنجليزية ،إدارة األعامل ،املحاسبة ،املوارد
البرشية ،مهارات التواصل واالتصال ،الجوانب
القانونية واالقتصادية وتكنولوجيا املعلومات
وغريها من املجاالت.
ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺸﻬﺎدات اﳌﻬﻨﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة
يسعي مركز النهضة للتعليم املستمر يف تقديم
عدد من الربامج التحضريية المتحان الشهادات
املهنية املعتمدة دوليا مثل برنامج املحاسب اإلداري
املعتمد  ،CMAPبرنامج املدقق الداخيل املعتمد
 CIAPوبرنامج املحاسب القانوين املعتمد ،CPA
وذلك بهدف مساعدة أفراد املجتمع من املهتمني
عىل التميز يف املهن املتعلقة باإلدارة واملحاسبة
املالية والعديد من الربامج املعتمدة يف مجال املوارد
البرشية.

٦٤

اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
يسعي مركز النهضة للتعليم املستمر يف تقديم
برامج خاصة بناء عىل طلب الفئات املختلفة
والوحدات واملؤسسات االقتصادية العامة والخاصة
والحكومية  .ويتم تصميم هذه الربامج بالتعاون
مع تلك الفئات مبا يتناسب مع احتياجاتها الفعلية
من الربامج التدريبية ،هذا باإلضافة إىل االستشارات
املالية واإلدارية واالقتصادية والفنية والعملية يف
مختلف املجاالت.

باإلضافة إىل ذلك يقوم بيت الحيوان بتوفري املكان
املناسب للباحثني إلجراء األبحاث العلمية من شتى
الكليات والجامعات املرصية.

كام يحتوى بيت الحيوان عىل معمل قياسات مزود
بالعديد من األجهزة الحديثة التي توفر للباحث
املناخ املناسب إلنهاء أبحاثه بسيولة ويرس .إىل
جانب غرفة معالجة وجراحة لتجميع العينات بعد
إجراء التجارب البحثية  .ويعمل القامئني عليه إدخال
قياسات وأساليب بحثية حديثة حتي يستطيع
مواكبة التطور العلمي ويكون له ميزة تنافسية.

املركز هو أحد أهم أركان وركائز تطوير
التعليم وإدارة الخربات يف جامعة النهضة

ﺑﻴﺖ اﻟﺤﻴﻮان ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ
بيت الحيوان هو وحدة ذات طابع خاص تابعه
لكلية الصيدلة بالجامعة ،وتهدف هذه الوحدة
إىل تقديم الخدمات البحثية املختلفة إىل الطالب
والباحثني من داخل وخارج الجامعة  .كام يشتمل
عىل انتاج وتربية حيوانات التجارب من فصيلة
الفرئان والجرذان  .ويعد بيت الحيوان أحد دعائم
البحث العلمي بالجامعة حيث يوفر لطالبها
وباحثيها حيوانات التجارب الالزمة لعمل األبحاث
العلمية دون مقابل .
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٦٥

تليفزيون جامعة النهضة ببني سويف

قناة النهضة هي أول قناة لجامعة خاصة يف مرص
تبث عرب اإلنرتنت وعىل املوقع اإللكرتوين
 www.nubtv.netوداخل حرم الجامعة عىل
شاشات داخل الكليات والكافترييا واملدينة
الجامعية متصلة بنظام ) (WiFiمبا يحقق هدفها
يف خدمة الرسالة الجامعية والرتبوية واالرتباط
باملجتمع املحيل والبيئة املحيطة.
• تبث القناة برامج ترتبط بكليات جامعة
النهضة .وتبث مواقع القناة األخبار والتعليم
والثقافة واملحتوى الرتفيهي للشباب باإلضافة
إىل الرتكيز عىل مرشوعات الطالب واملواد
التدريبية لهيئة التدريس واتحاد الطالب
وأنشطة األرس الطالبية.

٦٦

• وبفضل الربامج التي يتم بثها يتابع الطالب
واملشاهدين اآلخرين آخر املستجدات السياسية
واالجتامعية باإلضافة إىل أهم األحداث التي
تدور يف مرص.
• تقوم القناة بتغطية كافة أنشطة محافظة بني
سويف بحيث ال يقترص نشاطها عىل أنشطة
الجامعة لتصبح يف املستقبل أحد وسائل اإلعالم
التي تعتمد عليها املحافظة.
• يقوم بتقديم وإعداد هذا املحتوى طالب كلية
اإلعالم والكليات األخرى تحت إرشاف مجموعة
من املتخصصني واملحرتفني يف مجال اإلعالم
واإلنتاج التليفزيوين.

تقوم القناة بنرش برامجها عىل مواقع التواصل
االجتامعي عىل اليوتيوب
(/
)
والفيس بوك

(

(
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٦٧

إذاعة جامعة النهضة ببني سويف
راديو النهضة هو أول محطة إذاعية جامعية
تبث خدماتها اإلذاعية عىل االنرتنت .وقد بدأ
البث اإلذاعي لهذه القناة عىل الهواء مبارشة عرب
شبكة االنرتنت يف يناير  ،٢٠١٣وبدأ البث اإلذاعي
للقناة ملدة أربع وعرشين ساعة ،وقامت بالتغطية
الحية لبعض األحداث مثل مباريات الكرة وبعض
جلسات املحاكامت الشهرية.
تقدم اإلذاعة معظم برامجها عىل الهواء مبارشة
مام يضمن تغطية حية لكافة األحداث واألخبار
وتتيح اإلذاعة التفاعل يف الربامج املقدمة من خالل
صفحة الراديو عل الفيس بوك
.
وموقع إلكرتوين يضاهي أحدث املواقع االلكرتونية

٦٨

وأيضا إمكانية عمل املداخالت الهاتفية واالتصال
باملسؤولني للتعليق عىل األحداث وإضافة عنرص
الحيوية عىل الربامج.
أﻫﺪاف رادﻳﻮ اﻟﻨﻬﻀﺔ
• تدريب طالب كليات الجامعة املوهوبني
واملهتمني بالعمل اإلعالمي وخاصة طالب كلية
اإلعالم عىل مامرسة العمل اإلذاعي بشكل واقعي
والتدريب عىل كافة أشكال العمل اإلذاعي من
إعداد ،تحرير ،إخراج ،تقديم ومونتاج ،وهندسة
صوتية باإلضافة إىل تنمية قدراتهم عىل اإلبداع
واالبتكار بحيث يكونوا مستعدين للتفوق
واملنافسة يف األعامل اإلعالمية وتسجيل ومونتاج
مرشوعات التخرج يف السنة األخرية يف كلية
اإلعالم والعالقات العامة.

• العمل كأداة للتواصل بني الجامعة واملجتمع
وذلك من خالل تحقيق االنتشار لإلذاعة حيث
تستهدف اإلذاعة الوصول لكافة الشباب يف
املجتمع وتحقيق رسالة الجامعة يف االهتامم
بالصعيد انطالقا من محافظة بني سويف إىل
كافة مدن الصعيد ثم مرص بأكملها.
• تعريف املجتمع بجامعة النهضة وكلياتها املختلفة
والتي تتميز بكونها أول جامعة خاصة يف الصعيد
تعمل عىل االرتقاء بالعملية التعليمية والرتبوية
وتوفر أفضل اإلمكانيات والتجهيزات عىل أعىل
املستويات التي تضاهي الجامعات العاملية.
• العمل عىل جعل الراديو وحدة اقتصادية ميكن
أن تدر دخال للجامعة ،من خالل تأجري االستوديو
وانتاج برامج إذاعية من الهيئات الخارجية.
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• الصياغة واملراجعة اللغوية لكل األخبار الخاصة
بكل كليات الجامعة متهيدا لتحميلها عىل موقع
الجامعة.
• تغطية كافة األنشطة والندوات واملؤمترات التي
تقيمها الجامعة وإذاعة بعضها عىل الهواء وإجراء
اللقاءات والحوارات مع املشاركني بها.
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• انتاج مجموعة من الربامج الهادفة التي تسعى
إىل تثقيف الشباب واالهتامم مبشكالتهم والتعبري
عنهم كذلك االهتامم بالجانب الرتفيهي الهادف
يف الربامج واستخدام لغة الشباب التي تعرب
عنهم وكذلك انتاج أعامل درامية هادفة مثل
املسلسالت واألفالم اإلذاعية.

• شعار اإلذاعة هو » راديو النهضة ...اسمع صوتك«
وهو شعار يهدف يف مضمونه ألن يعكس رسالة
متثيل الشباب والسامح لهم بالتعبري عن أنفسهم
وأفكارهم بشكل علني واملشاركة الفعالة يف
جميع أشكال األعامل اإلذاعية بحيث ميكن أن
يكون الناطق بلسان الشباب واملعرب عن أفكارهم.

٦٩

مكتب الرعاية واألنشطة الطالبية
هي اإلدارة املسؤولة عن مبني ًاألنشطة الطالبية
واملالعب الرياضية وعن كل األنشطة التي يقوم
بها الطالب والتي تتمثل يف النشاط الريايض،
الثقايف ،االجتامعي ،الفني واألرس والرحالت،
الجوالة والخدمة العاملة ،النشاط العلمي
والتكنولوجي.
أﻫﺪاف إدارة رﻋﺎﻳﺔ اﻟﺸﺒﺎب
تهدف إدارة رعاية الشباب بجامعة النهضة إىل
االرتقاء مبستوى اإلنتاج الفكري والفني للشباب
وتوفري لهم الفرص املناسبة لإلبداع  .وتوجه
الجامعة إدارة رعاية الشباب ملساندة األنشطة
الطالبية التالية:

٧٠

• تدريب الطالب عىل القيادة وإتاحة الفرصة
لهم للتعبري عن آرائهم مع تنمية القيم الروحية
واألخالقية بينهم.

• تنظيم وتطوير األنشطة الرياضية ،االجتامعية
الكشفية ،الفنية ،الثقافية والعلمية واالرتقاء
مبستواها وتشجيع املتفوقني بها.

• تقديم العديد من الندوات واملحارضات لكبار
الشخصيات العامة يف املجاالت املختلفة لتوسيع
دائرة معارف الطلبة والطالبات يف شتى نواحي
الحياة.

• مامرسة األنشطة الرياضية يف املالعب الداخلية
واملفتوحة لرياضات كرة القدم ،كرة السلة،
الكرة الطائرة ،كرة اليد والتنس.

• بث روح االنتامء والوالء بني الطالب.
• اكتشاف مواهب الطالب وقدراتهم ومهاراتهم
اإلبداعية والعمل عىل صقلها وتشجعيها.
• تكوين األرس الطالبية تقديم املساعدة والدعم
الفني للطالب يف جميع األنشطة.
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٧١

٧٢
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٧٣

٧٤
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٧٥

اتحاد طالب
جامعة النهضة
ببني سويف

هو التنظيم الرشعي بالجامعة الذي يعرب عن آراء
الطالب وطموحاتهم ومن خالله ميكنهم مامرسة
كافة األنشطة الطالبية.

• أن يكون مستويف الرسوم الدراسية.
• أال يكون وقعت عليه عقوبات سابقة.

ﻳﻀﻢ اﺗﺤﺎد ﻃﻼب اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻠﺠﺎن اﻵﺗﻴﺔ:

أﻫﺪاف اﺗﺤﺎد اﻟﻄﻼب

)لجنة األرس والرحالت – لجنة النشاط الريايض
– اللجنة السياسية والثقافية – لجنة الجوالة
والخدمة العامة -اللجنة الفنية -اللجنة االجتامعية
وشؤون الطالب – لجنة النشاط العلمي
والتكنولوجي(.

• إعداد جيل من الطالب قادر عىل تحمل
املسؤولية وخدمة الوطن .

ﴍوط اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ
• أن يكون الطالب مرصي الجنسية.

• متثيل الطالب يف القرارات والسياسات املتعلقة
بهم والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم وتوصيل
آرائهم إىل إدارة الجامعة.

• تنمية القيم الروحية واألخالقية وترسيخ الوعي
الوطني والقومي وإعالء قيمة االنتامء والوالء
وتعميق أسس الدميقراطية وحقوق اإلنسان.
• صقل مواهب الطالب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم
وتوظيفها مبا يعود بالفائدة عىل الطالب
ومؤسسته التعليمية والوطن.
• العمل عىل تشجيع تكوين األرس والجمعيات
والنوادي العلمية وتنظيم أسلوب االستفادة من
طاقات ومهارات الطالب ودعم أنشطتهم وتنمية
قدراتهم اإلبداعية.

• تنظيم األنشطة الطالبية املتنوعة مثل األنشطة
الرياضية ،االجتامعية ،الكشفية ،الفنية ،الثقافية،
السياسية والتكنولوجية وغريها والعمل عىل
توسيع قاعدة املشاركة وتحفيز الطالب املتميزين
فيها.
• دعم شخصية الطالب وتشجيعه عىل التفكري الحر
الناضج وتأهيله لتحمل الواجبات واملسئوليات
نحو وطنه.

• توثيق الروابط بني جموع الطالب من جهة وبني
أعضاء هيئة التدريس والعاملني من جهة أخرى
مع العمل عىل مد جسور التفاهم معهم.

• أن يكون الطالب قد انتقل إىل السنة الدراسية
الجديدة عىل عكس إعادة السنة الدراسية.

٧٦
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٧٧

جمعيات وأنشطة
طالب جامعة
النهضة ببني
سويف

• دعم وتنمية روح األخوة والرتابط بني الطالب ومجتمع الشباب داخل األرسة الجامعية من خالل
الهوايات املشرتكة والعمل االجتامعي املنظم والنشاط الريايض والثقايف الذي يشارك فيه الجميع
حيث تختص لجنة األرس مبا ييل:
• بتشجيع تكوين األرس بالكليات والجامعة.
• العمل عىل دعم أنشطة األرس الطالبية.
• تنظيم اجتامع األرس الطالبية.

٧٨
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٧٩

يتم تدريب الطلبة خالل إجازة نصف العام
وإجازة الصيف يف أهم األماكن التي تتعلق
بتخصصاتهم متهيدا للتوظيف بها بعد التخرج
مبارشة.

برامج التدريب
والزمالة للطالب
بجامعة النهضة
ببني سويف

ﻧﻈﺎم اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ
تتم الدارسة من خالل نظام الساعات املعتمدة
الذي تطبقه أغلب الجامعات املتقدمة.

يقوم نظام الساعات املعتمدة بقياس وتقييم
تحصيل الطالب من خالل مجموعة من الدورات
التي يحصل عليها الطالب يف صورة ساعات
محددة لكل دورة .ووفقا للوائح التي تحدد
ساعات الدراسة املطلوبة لكل مقرر يحصل
الطالب عىل شهادة تخصص يف املجال الذي درس
فيه ويتميز هذا النظام باملزايا التالية:

• بإمكان الطالب التحويل إىل أي جامعة أجنبية
بسهولة لتطبيق نفس النظام وتحسب له
جميع املواد التي درسها بنجاح يف الجامعة
املحول إليها ،كام ميكن للطالب الذين يدرسون
يف جامعات تطبق نظام الساعات املعتمدة أن
يحولوا إىل جامعة النهضة بعد عمل املقاصة
العلمية وذلك الحتساب املقررات التي سبق
دراستها واجتازوها بنجاح ولها مقررات مشابهة
يف برنامج الدراسة بجامعة النهضة.

وﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﺤﻘﻘﻪ ﻣﻦ ﻣﺰاﻳﺎ؟

• حرية الطالب يف اختيار املواد التي يرغب يف
دراستها يف كل فصل درايس تحت إرشاف املرشد
األكادميي.
٨٠

• إمكانية الطالب يف زيادة عدد الساعات
املعتمدة التي يسجلها يف الفصل األكادميي إذا
حصل عىل معدل تراكمي مرتفع وفقا لالئحة.
• بإمكان الطالب خالل الفصل األكادميي الصيفي
أن يدرس بعض املواد من الفصل األكادميي
التايل أو من املواد التي مل يوفق فيها يف فصول
دراسية سابقة للتخفيف من العبء األكادميي
وتحسني معدله الرتاكمي.

ﻣﺎذا ﻳﻌﻨﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺴﺎﻋﺎت اﳌﻌﺘﻤﺪة ؟
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• حرية الطالب يف تخفيض عدد املواد التي
يتم دراستها يف الفصل األكادميي إذا كان لديه
ظروف تستدعى ذلك.
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• بإمكان الطالب أن ينهي دراسته يف أقل من
املدة النمطية للكليات الحكومية برتم ويف
حدود ما تسمح به قواعد املجلس األعىل
للجامعات الخاصة.

٨١

لغة الدراسة
بجامعة النهضة
ببني سويف

٨٢

اللغة االنجليزية هي لغة الدراسة يف كليات
الطب البرشي ،بينام يف كلية التسويق وإدارة
األعامل فتوجد شعبتان للدارسة  :شعبة باللغة
العربية وشعبة باللغة االنجليزية ،أما كلية اإلعالم
والعالقات العامة فتوجد بها شعبة واحدة باللغة
العربية ويكون أداء االمتحان باللغة التي يدرس
بها املقرر  .وميكن لعميد الكلية املختص أن
يرخص للطالب يف اإلجابة بلغة أخرى وذلك يف
بعض األحوال الخاصة  .ويف حالة الدارسة بشعبة
اللغة العربية ،يحدد مجلس الكلية املقررات
التي يتم دراستها باللغة االنجليزية يف كل برنامج
درايس .

مدينة بنى سويف الجديدة  -جامعة النهضة

جدول املواعيد
الدراسية بجامعة
النهضة ببني
سويف

ﻳﺘﻜﻮن اﻟﻌﺎم اﻷﻛﺎدميﻲ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
• الفصل األكادميي األول.
• الفصل األكادميي الثاين.
• الفصل األكادميي الصيفي )الثالث( وهو
اختياري للطالب والكلية عىل حد سواء مبعني
أنه يجوز يف بعض األحوال عدم طرح أي
مقررات يف الفصل األكادميي لبعض الكليات
كام يجوز أال يدرس الطالب أي مقرر يف الفصل
الصيفي.
تكون مدة كل من الفصلني األول والثاين )(١٦
أسبوعا دراسيا مبا فيها االمتحانات ،أما الفصل
الصيفي فتكون مدته ) (٨أسابيع دراسية بساعات
مضاعفة مبا فيها االمتحانات.
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٨٣

يصنف الطالب املقيدين بالكلية إىل مستويات
دراسية متدرجة )املستوى األول ،املستوى الثاين،
املستوى الثالث ،املستوى الرابع وغريها( عىل
أساس مجموع عدد الساعات املعتمدة التي
أنجزها الطالب بنجاح.

تصنيف املستوى
األكادميي لجامعة
النهضة ببني
سويف

٨٤

اﻹرﺷﺎد اﻷﻛﺎدميﻲ
يوجد يف جامعة النهضة وحدة مركزية لإلرشاد
األكادميي تحت إرشاف نائب رئيس الجامعة
لشؤون الطالب وقيادة عميد الطالب وأعضاء
ممثلني من الهيئة املعاونة من كل كلية
كمرشدين أكادمييني .ويعمل املمثلني املساعدين
لهيئة التدريس كمرشدين أكادمييني لطالب
كلياتهم لإلرشاف عىل الربنامج األكادميي لهم
ومتابعة أدائهم ومساعدتهم يف حل مشاكلهم
الدراسية وذلك منذ بدء التحاقهم وحتي
تخرجهم.

مدينة بنى سويف الجديدة  -جامعة النهضة
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وﻳﺮﺗﺒﻂ ﻧﻈﺎم اﻟﺴﺎﻋﺎت اﳌﻌﺘﻤﺪة ﺑﻨﻈﺎم اﻹرﺷﺎد
اﻷﻛﺎدميﻲ اﻟﺬي ﻳﺤﻘﻖ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ اﳌﻤﻴﺰات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
•
•
•
•
•

مساعدته يف اختيار املواد يف التخصصات
املختلفة.
وضع خطة تعليمية للطالب يف حدود
إمكانياته.
ايضاح مدى تقدم الطالب طبقا للخطة
الدراسية.
مساعدة الطالب يف تخطي أي صعوبات أو
مشاكل.
توجيه الطالب إىل االتجاهات املناسبة
إلمكانياته.

٨٥

الكليات والربامج الدراسية بجامعة النهضة ببني سويف
يتضمن الربنامج األكادميي لكل كلية جميع
املقررات اإلجبارية والحرة التي يجب عىل
الطالب إكاملها يف الكليات املختلفة وهذا
إلنجاز متطلبات ساعات العمل املعتمدة
للربنامج.

وﺗﻨﻘﺴﻢ اﳌﻘﺮرات اﻹﺟﺒﺎرﻳﺔ إﱃ:
• مواد متثل متطلبات للجامعة  :يجب عىل جميع
طالب الجامعة دراستها.
• مواد متثل متطلبات لكل كلية يدرسها جميع
طالبها.

• ويف حالة الكليات التي يوجد بها تخصصات
متعددة يكون هناك مجموعة ثالثة من املواد
متثل متطلبات لكل تخصص وفقا لإليضاح
التايل:

اﳌﺼﻄﻠﺢ

اﻟﺘﻔﺴري

ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺨﺼﺺ

اﳌﻘﺮرات اﻟﻮاﺟﺐ دراﺳﺘﻬﺎ ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ ﻃﻼب اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
اﳌﻘﺮرات اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ دراﺳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﺑﻌﻀﻬﺎ إﺟﺒﺎري واﻵﺧﺮ اﺧﺘﻴﺎري ﻛام ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﰲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺪﻟﻴﻞ.
اﳌﻘﺮرات اﳌﻄﻠﻮب دراﺳﺘﻬﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﻔﺮﻋﻲ اﻟﺬي ﻳﺨﺘﺎره اﻟﻄﺎﻟﺐ ﰲ اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﻧﻈﺎم
اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﻟﻔﺮﻋﻴﺔ.
ﻣﻘﺮرات ﻳﺨﺘﺎرﻫﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻻﺳﺘﻜامل ﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت اﳌﻘﺮرات داﺧﻞ اﻟﻜﻠﻴﺔ
ﻣﻘﺮرات ﻳﺨﺘﺎرﻫﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ أي ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أﺧﺮ ﻻﺳﺘﻜامل ﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت اﳌﻘﺮرة

ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻓﺮﻋﻴﺔ
اﳌﻮاد اﻻﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ اﳌﻘﻴﺪة
اﳌﻘﺮرات اﻟﺤﺮة

ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺨﺮج ﻟﻜﻞ ﻛﻠﻴﺔ

الكلية

عدد الساعات املتطلبة للتخرج

عدد النقاط

ﻛﻠﻴﺔ ﻃﺐ اﻟﻔﻢ واﻷﺳﻨﺎن
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ
ﻛﻠﻴﺔ إدارة اﻷﻋامل
ﻛﻠﻴﺔ اﻹﻋﻼم واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
ﻛﻠﻴﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺎﺳﺐ
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻄﺐ اﻟﺒﴩي

١٨٠
١٧٩
١٢٢
١٤٠
١٦٠
١٤٦
-

٣٠٠

٨٦

ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻌﺾ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻷﻛﺎدميﻴﺔ
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ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ:
ملزيد من املعلومات عن الكليات ومحتوى
املقررات راجع املوقع االلكرتوين لجامعة
النهضة www.nub.edu.eg
وزروا صفحة الكلية التي تريدون التعلم
فيها ملزيد من املعلومات عنها.
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٨٧

اﳌﻌﺪل اﻟﱰاﻛﻤﻲ

اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﳌﺘﺄﺧﺮ

اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﺴﺒﻘﺔ

املعدل الرتاكمي هو متوسط حساب جميع
درجات املقررات التي درسها الطالب نجاحا أو
رسوبا حتي تاريخ احتساب ذلك املعدل  .يتم
احتساب املعدل برضب نقاط كل مقرر يف عدد
ساعاته املعتمدة ثم يقسم حاصل الرضب عىل
عدد الساعات الكلية.

يحدد التقويم الجامعي مواعيد بداية تسجيل
الطالب للمقررات الدراسية قبل بداية الفصل
األكادميي ،ويجوز أن يسجل الطالب خالل االسبوع
األول من بدء الدراسة برشط موافقة املرشد
األكادميي ورئيس مجلس القسم العلمي  .كام
يجوز تسجيل الطالب قبل نهاية األسبوع الثاين
من الدراسة إذا ما قبل عذر الطالب عن التأخري
وبعد موافقة املرشد األكادميي وعميد الكلية ،ويف
حالة تقدم الطالب للتسجيل بعد بداية الفصل
األكادميي يوقع عىل الطالب رسم التسجيل املتأخر
ويتم تحديده من خالل مجلس الجامعة.

املتطلبات األساسية املسبقة هي مقررات يشرتط
للطالب اجتيازها مسبقا من أجل دراسة مقرر
الحق وتنطبق عليها الرشوط التالية:

• يجوز للطالب أن يسجل ملقرر ما بالتزامن مع
متطلباته األساسية السابقة إذا كان تخرجه
يتوقف عىل ذلك وهذا بعد موافقة املرشد
األكادميي ورئيس مجلس القسم وعميد الكلية
أو من يفوضه.

ﻣﻘﺮرات وﻣﻨﺎﻫﺞ اﻻﺳﺘامع

ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺤﺬف  /اﻹﺿﺎﻓﺔ

يجوز للطالب أن يدرس مقرر أو أكرث عن طريق
االستامع وذلك مبوافقة املرشد األكادميي وعميد
الكلية أو من يفوضه  .ويف هذه الحالة تدخل
الساعات املعتمدة للمقرر يف حساب العبء
األكادميي ومينح الطالب درجة » مستمع «
وال يدخل املقرر يف حساب معدله الفصيل أو
الرتاكمي.

• يجوز للطالب حذف مقرر أو أكرث خالل فرتة ال
تتعدى األسبوع الرابع من الدراسة مع مراعاة
الحد األدين للعبء األكادميي الفصيل وبهذا
اإلجراء تحذف املادة متاما من سجل الطالب.

اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ
تعد الجامعة التقويم الجامعي السنوي شامال
مواعيد بدء اإلرشاد والتسجيل وبدء االختبارات
وموعد نهاية الفصل األكادميي  .كام يبني التقويم
مواعيد الفعاليات املهمة بالجامعة  .ويتم اإلعالن
عن التقويم الجامعي يف جميع الكليات كام يتم
نرشه عىل املوقع االلكرتوين للجامعة.
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
عىل الطالب أن يقوم بتسجيل املقررات التي يرغب
يف دراستها يف كل فصل درايس يف املواعيد املقررة
بالتقويم الجامعي وذلك بناء عىل موافقة املرشد
االكادميي واعتامد عميد الكلية أو من يفوضه.

٨٨

• ال يجوز للطالب أن يدرس مقررا ما قبل أن
يدرس متطلباته األساسية السابقة.

• ميكن للطالب إضافة مقرر أو أكرث خالل
األسبوعني األول والثاين من بدء الدارسة مع
مدينة بنى سويف الجديدة  -جامعة النهضة

مراعاة الحد األقيص للعبء األكادميي الفصيل
وذلك بعد موافقة املرشد األكادميي.
ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﻧﺴﺤﺎب

Withdrawal

كام يجوز للطالب أن ينسحب من التسجيل
يف مقرر أو أكرث لعذر يقبله مجلس الكلية بعد
األسبوع الرابع وحتي نهاية األسبوع العارش مع
مراعاة الحد األدين للعبء األكادميي الفصيل ويف
هذه الحالة تسجل املقررات التي تم االنسحاب
منها يف السجل األكادميي للطالب وبتقدير
منسحب ][W
ﻣﻘﺮر ﻏري ﻣﻜﺘﻤﻞ

Incomplete

• يجوز للطالب عدم إكامل مقرر أو أكرث حتي
األسبوع األخري من الدراسة لعذر يقبله مجلس
الكلية ،ويظهر يف سجل الطالب حرف ][I
والذي يعني مقرر غري مكتمل ولكنه ال يؤثر
عىل معدله الرتاكمي.
• يستطيع الطالب إكامل املادة قبل نهاية فرتة
التسجيل املتأخر للفصل األكادميي التايل.
www.nub.edu.eg

اﻻﻧﻘﻄﺎع ﻋﻦ اﻟﺪراﺳﺔ
• يعترب الطالب منقطعا عن الدراسة إذا مل يسجل
يف فصل درايس أو أنسحب من جميع املقررات
التي سجلها خالل الفصل األكادميي.
• ميكن للطالب االنقطاع عن الدراسة ملدة ال
تزيد عن ثالثة فصول دراسية بعذر يقدم
قبل أو خالل الفصل األكادميي ويقبله مجلس
الكلية.
• بعد ذلك ميكن للطالب استئناف دراساته.
• يسدد الطالب الذي انقطع عن دراسته
مصاريف ورسوم وقف التسجيل.
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
• سوف يتم فصل الطالب من الجامعة إذا
أوقفوا دراساتهم ألربع فصول دراسية بدون
تقديم عذر يقبله مجلس الكلية  .ويكون فصل
الطالب مرهونا مبوافقة مجلس الجامعة.

٨٩

أﺧﺬ اﳌﻘﺮرات ﻣﺮة أﺧﺮى

ﻧﻈﺎم ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻄﻼب

• ميكن للطالب أن يأخذ أي مقرر ولكن مرة
واحدة فقط من أجل تحسني تقديراته .ويتم
حساب التقدير األعىل يف التقدير الرتاكمي
بدون تغيري عدد الساعات املعتمدة التي تم
إنجازها  .ويكون الحد األقيص لعدد الساعات
املعتمدة التي ميكن أخذها مرة اخرى يف هذه
الحالة هو  ١٢ساعة معتمدة.

• يتم تقييم الطالب بصفة مستمرة خالل الفصل
الدرايس حيث يكون التقدير النهايئ لكل مقرر
هو مجموع تقديرات الطالب يف أنشطة الفصل
الدرايس واالمتحانات العملية وامتحان منتصف
الفصل الدرايس واالمتحان النهايئ.

• إذا أخذ الطالب مرة أخرى مقرر رسب فيه
ميكنه أن يعيد هذا املقرر ويف هذه الحالة لن
يتم حساب التقدير السابق الذي رسب فيه
يف التقدير الرتاكمي إذا أجتاز امتحان التكوين
األول.

٩٠

• ميثل االمتحان النهايئ  ٪٦٠من التقدير النهايئ
يف الغالب وميكن تقسيم التقدير بني االمتحان
التحريري والشفوي وأعامل البحث حسب
طبيعة املقرر.

• يكون عمل الفصل الدرايس جزء من متطلبات
املقرر وهو يتكون من امتحانات مقررة بشكل
منتظم ومتارين نظرية ومتارين عملية وأبحاث
باإلضافة إىل الحضور الدوري للمحارضات
واملحارضات العملية.

مدينة بنى سويف الجديدة  -جامعة النهضة
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٩١

مجلس شؤون الطالب

إجراءات التقويم واالمتحانات
بجامعة النهضة ببني سويف

ﻳﻀﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ إﺟﺮاءات وﻗﻮاﻋﺪ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ إﻋﺪاد
اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت وﻋﻤﻞ أوراق اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت وﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺪرﺟﺎت وﺣﺴﺎب
اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻹﺟامﱄ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﱰاﻛﻤﻲ ﻟﻠﺪورة وإﻋﻼن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ .وﺗﻌﻘﺪ
اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﰲ ﻧﻔﺲ وﻗﺖ اﳌﺤﺎﴐات وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ.
اﻟﻐﻴﺎب ﻋﻦ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت
• إذا غاب الطالب عن امتحان منتصف الفصل
الدرايس لعذر يقبله عميد الكلية املحددة وإذا
قدم هذا الطالب املستندات التي تثبت عذره
خالل أسبوع واحد من تاريخ االمتحان يجب
عىل العميد أو ممثله املفوض أن ينسق مع
رئيس القسم من أجل تحديث امتحان تكويني
لهذا الطالب بعد أن يدفع الطالب رسوم
االمتحانات التي يحددها مجلس الجامعة.

٩٢

• وبالنسبة ألي طالب يغيب عن امتحان منتصف
الفصل الدرايس لعذر يقبله مجلس الكلية
فسوف يتم تغيري تقديره من »غياب بدون
عذر« إىل » غياب بعذر« عىل أن يقدم العذر
خالل أسبوع واحد من تاريخ االمتحان.

اﻋﺘامد ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت
يجب أن يعتمد مجلس الكلية نتائج امتحانات
الفصل الدرايس ويجب أن يعتمد مجلس الجامعة
نتائج االمتحانات النهائية لدرجة البكالوريوس
ودرجات التخرج  .ومبجرد اعتامد مجلس الجامعة
للنتائج يتم إصدار شهادات التخرج للخريجني
يوقع عليها عميد الكلية املحددة وأي رئيس
للجامعة.
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• تم تشكيل مجلس شؤون الطالب لرتتيب وإدارة
كافة الشؤون األكادميية التي تتعلق بربامج
الدراسة والقبول والتسجيل ومراقبة ومتابعة
العملية التعليمية.
• يرأس نائب رئيس جامعة النهضة للتعليم
وشؤون الطالب املجلس .ويشمل أعضاء
املجلس وكالء الكليات ومدير مركز ضامن
الجودة ومرشف برامج اللغة االنجليزية.

شكاوى الطالب والعمل عىل تقديم الحلول
املناسبة يف ضوء لوائح وقواعد الجامعة.
• وميكن لطالب الجامعة تقديم أسألتهم أو
رغباتهم أو شكواهم إىل املجلس األكادميي
واستالم الردود عىل هذه األسئلة من خالل
مكاتب وكالء الكليات.

اﻻﻟﺘامﺳﺎت
• إذا اراد الطالب تقديم التامس بخصوص
نتائجه يجب أن يقدم طلب إىل إدارة الكلية
ملراجعة النتائج بعد سداد الرسوم املقررة ويف
هذه الحالة سوف تقوم هيئة التدريس بإعادة
حساب التقديرات لضامن دقة الرصد ولكن
مل تقوم بإعادة تصحيح النتائج ويجب تبليغ
الطالب بنتيجة إعادة االمتحان .

• يرشف مجلس شؤون الطالب عىل األمور ذات
الصلة لتحسني العملية التعليمية ومتابعة
www.nub.edu.eg

٩٣

ويف حالة إيجاد خطأ يف حساب التقديرات
يجب تبليغ إدارة القبول والتسجيل لتصحيح
النتائج يف سجل الطالب.
• تبلغ إدارة جامعة النهضة الطالب مبتابعة
تقدمهم األكادميي بالتعاون مع استاذ املقرر
عىل مدار الفصل الدرايس الكامل بحيث
ال يفاجئوا عندما تظهر النتائج وأن يتخذوا
إجراءات تصحيحية يف الوقت املناسب.
ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺣﻀﻮر وﻏﻴﺎب اﻟﻄﻼب
• يجب أن يحرض جميع الطالب  ٪٧٥من إجاميل
عدد املحارضات واملعامل التي سجلوا فيها
للفصل الدرايس .والطالب الذين مل يحققوا
نسبة الحضور هذه مل يسمح لهم بالتقدم
لالمتحان النهايئ ومن ثم فسوف يرسبون يف
املقرر.

٩٤

• تتم متابعة حضور الطالب من خالل البصمة
االلكرتونية.
• تتم متابعة الغياب من يوم الدراسة األول.
• ميكن للطالب معرفة نسبة حضورهم من خالل
املوقع االلكرتوين لجامعة النهضة.
• تكون بصمة الطالب مسؤوليته وحده أو يجب
أن يضمن الطالب أن بصمتهم االلكرتونية تعمل
وأنهم يسجلون الدخول باستخدام البصمة
االلكرتونية قبل كل محارضة أو درس عميل أو
بعدها.
اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﳌﻴﺪاين
يجب أن يخضع الطالب للتدريب الذي تحدده
الكلية وفقا للفرتة التدريبية التي تنص عليها لوائح
الكلية يف املجاالت التي تتعلق بتخصص الطالب
ويف التواريخ املقررة .ويكون إنجاز هذا التدريب
امليداين مسبق للتخرج.

ﻻﺋﺤﺔ اﻟﴩف

ﺗﻐﻴري اﻟﺘﺨﺼﺺ

اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻴﺔ أو اﻟﺘﺨﺼﺺ

• يوضع اسم الطالب يف الئحة رشف عميد الكلية
إذا أحرز الطالب تقدير تراكمي ال يقل عن
 ٣٫٧٥وأخذ الحد األقيص لحجم العمل دون
الرسوب يف أي مقرر.

ميكن للطالب تغيري تخصصه حسب اختياره من
خالل قرار إدارة الجامعة الذي يتخذ بناء عىل رأي
الجهات املعنية طاملا أن الطالب مل ينجز بنجاح
الساعات املعتمدة الالزمة الجتياز املستوى الثالث.
ويتطلب التغيري موافقة مجلس الكلية ومجلس
القسم الذي يقدم التخصص الجديد الذي يرغب
الطالب يف االنتقال إليه .ويطالب الطالب باستيفاء
املتطلبات املنصوص عليها يف لوائح التخصص
الجديد .ويف حاالت خاصة وعند الرضورة ميكن
للطالب تغيري التخصص يف بداية املستوى الرابع
وبعد موافقة مجلس الجامعة.

• سوف يتم فصل الطالب من الكلية أو التخصص
إذا أخفق يف إزالة اإلنذار الدرايس خالل فرتة
محددة باستثناء الطالب الذي يلتحق باملستوى
النهايئ من الربنامج الدرايس .والطالب الذي يتم
فصله من الكلية أو التخصص ميكنه االنتقال
إىل تخصص أخر يف نفس الكلية وفقا لرشوط
التحويل املعمول بها .إذا مل يتم اعتامد التحويل
يتم فصل الطالب من الكلية.

• يحصل الطالب عىل تقدير امتياز مع مرتبة
الرشف إذا تخرج بتقدير تراكمي ال يقل عن
 ٣٫٧٠ويحصل الطالب عىل تقدير جيد جدا
مع مرتبة الرشف إذا حصل الطالب عىل تقدير
تراكمي ال يقل عن  ٣٫٣٠نقطة يف كل سنوات
الدراسة.
• وبالنسبة للطالب الذي يحصل عىل الئحة رشف
العميد فإن هذه الجائزة يشار إليها يف سجل
الطالب مع مرتبة الرشف التي حصل عليها
الطالب عند التخرج.
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• سوف يكون القسم األكادميي املسؤول عن
التخصص الذي يحول إليه الطالب بحساب
الساعات املعتمدة التي أكملها الطالب يف
التخصص السابق والتي تضاهي برنامج دراسة
التخصص الجديد ويجب إعداد سجل أكادميي
جديد للطالب مع الحفاظ عىل السجل السابق.

اﻟﺘﺤﺎق اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ
• ميكن للطالب أن يلتحق بالكلية من جديد
بعد موافقة مجلس الكلية واملجلس األكادميي
ويجب أن يكون االلتحاق من جديد حتي حد
أقيص ثالث فصول دراسية ويجب أن يأخذ
الطالب امتحانات املقررات التي رسب فيها.
• يدفع الطالب رسوم إعادة االلتحاق التي
يحددها مجلس الجامعة ويجب أن يصبح
الطالب منتظم مبجرد عدم انطباق اسباب
الفصل من الكلية عليه مرة أخرى.
• ال يزيد املقرر األكادميي للطالب امللتحق من
جديد عن الحد األقيص ملستوى املقرر األكادميي
املحدد واملقررات التي رسبوا فيها.

٩٥

اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ
• يصنف الطالب ضمن الحاالت الخاصة للسامح
لهم بتطوير مهاراتهم ومعرفتهم املتخصصة
من أجل دراسة املقررات التي تقدمها الجامعة
بعد ذلك أو دراسة املقررات بهدف تحويلها إىل
برنامجهم الدرايس يف كلية أو مؤسسة علمية
عليا خارج الجامعة .وال يعترب طالب الحالة
الخاصة طالب ملتحق بالجامعة وال يسمح له
بدراسة املتطلبات الكاملة للربنامج الدرايس
الذي تقدمه الجامعة وإمنا يسمح له فقط
بدراسة عدد محدد من املقررات الخاصة.

اﳌﻨﺢ اﻟﺪراﺳﻴﺔ
تقدم جامعة النهضة املنح الدراسية للطالب
املتميزين والطالب الذين يواجهون ظروف طارئة
خاصة وفقا للنظام املحدد الذي يحدده مجلس
الجامعة ويوافق عليه مجلس األمناء  .ويكون
انضباط الطالب والعقاب أمر خاص بجامعة

النهضة وتضع له الئحة انضباط خاصة فيام يتعلق
بانضباط الطالب والعقاب .ومتثل هذه الالئحة
السلوكية مجموعة من اللوائح التي يجب أن يلتزم
بها جميع الطالب والفريق األكادميي عند توقيع
عقوبات لتأديب الطالب وفقا للوائح الجامعة.

الئحة أخالقيات
الطالب بجامعة
النهضة ببني
سويف

ميكن للطالب مغادرة الكلية ألي سبب وسحبه
ملفه .ويضع مجلس الجامعة قواعد للتعامل مع
الرسوم والنفقات الدراسية يف هذا الشأن.
ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ أوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر
أنشأت جامعة النهضة مكتب لخدمة أولياء األمور
وتلبية احتياجاتهم من حيث إفادتهم باملستوى
الدرايس ألبنائهم والتعليم الذي يقدم لهم .ويف
هذا اإلطار ينظم املكتب اجتامعات دورية ألولياء
األمور يجتمعون فيها مع أبنائهم ومع أعضاء هيئة
التدريس يف أجواء أرسية ملناقشة كافة األمور التي
تتعلق مبصلحة الطالب كام أن املركز أيضا يتواصل
بشكل مبارش مع أولياء األمور عند الحاجة.

• يضع مجلس الجامعة الرشوط التي تتعلق
بطالب الحاالت الخاصة ونظامهم الدرايس
الخاص ورسومهم ونفقاتهم الدراسية واملسائل
التنظيمية.

٩٦

اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻴﺔ
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٩٧

ﻧﻈﺎم اﻟﻘﺒﻮل ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ
 .١يتقدم الطالب لاللتحاق بالجامعة عىل أن
يجتازوا امتحانات املدارس الثانوية أو أي
مكافئ لها بدرجات تتناسب مع مرحلة
التقديم .ويتقدم الطالب اختبارات األهلية
واختبارات متكني اللغة االنجليزية ويخضعون
للفحص الطبي.
 .٢يدفع املتقدم الرسوم اإلدارية ورسوم
االمتحانات قبل تواريخ االمتحانات.
 .٣يتم تبليغ املتقدم بأنه تم قبول أوراق قبوله
وبعدها يدفع املتقدم رسوم التسجيل يف
الجامعة )تسدد مرة واحدة( ورسوم الفصل
الدرايس األول.
 .٤وبعد سداد الرسوم املذكورة يتم تسليم أوراق
الطالب إىل وزارة التعليم العايل حسب مرحلة
الطلب التي تتناسب مع درجات الطالب ووفقا
لتعليامت الوزارة.

٩٨

ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻠﻴﺎﻗﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﻜﻠﻴﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ
أوالً :كلية الصيدلة وكلية طب الفم واألسنان وكلية
الطب
• يجب أن يكون املتقدم قادر عىل استخدام كلتا
يديه وأال يعاين من مرض باركنسون.
• يجب أن يتمتع املتقدم بالنظر الجيد ويجب أال
يعاىن من عمى األلوان.
• يجب أال يعاين املتقدم من أي أعاقة كالم عند
التواصل مع اآلخرين.
• يجب أن يجتاز املتقدم الفحص الطبي ألمراض
الباطنة ويجب أن يكون خاليا من أي أمراض
معدية.

ثانيا :كلية األعالم والعالقات العامة وكلية التسويق
وإدارة األعامل:
• يجب أن يجتاز املتقدم الفحص الطبي ألمراض
الباطنة ويجب أن يكون خاليا من أي أمراض
معدية.
• يجب أن يكون املتقدم خاليا من كافة عيوب
السمع والرؤية والكالم.

اﻟﴩوط اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ

اﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ اﻷﻛﺎدميﻲ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻷﻛﺎدميﻴﺔ

يجب أن يجتاز جميع املتقدمني اختبارات فحص
املخدرات ويجب أن يقدم كل من ويل أمر الطالب
والطالب موافقتهم الكتابية بشأن فحص املخدرات
الدوري .وسوف يجرى الفحص عىل فرتات عىل
عينة عشوائية من الطالب خالل سنوات الدراسة
األكادميية.

تنرش جامعة النهضة الجدول الزمني األكادميي
للسنة األكادميية عىل موقعها االلكرتوين قبل بداية
العام الدرايس .ويشمل الجدول الزمني األكادميي
تواريخ بداية الدراسة للفصل الدرايس األول والثاين
والفصول الدراسية الصيفية واالمتحانات والعطالت
الرسمية وجدول االستشارات االكادميية لكل فصل
درايس وكذلك تواريخ حذف املقررات واإلضافة
والسحب وغريها من املعلومات.

ثالثا :كلية الهندسة وكلية علوم الحاسب
• يجب أن يكون املتقدم قادر عىل استخدام كلتا
يديه وال يعاين من مرض باركنسون.
• يجب أن يتمتع املتقدم بنظر جيد وال يعاين من
عمى األلوان.
• يجب أن يجتاز املتقدم الفحص الطبي ألمراض
الباطنة ويجب أن يكون خاليا من أي مرض
معدي.
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٩٩

ﻗﺎﻋﺎت ﺳﻜﻦ اﻟﻄﻼب ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ

ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻨﻘﻞ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ

اﳌﻄﻌﻢ

لدى جامعة النهضة قاعة سكن من الدرجة االوىل
مجهزة بخدمات السكن الحديث واآلمن وتتكون
قاعة السكن من اسرتاحة وقاعة استقبال وغرفة
قراءة ودراسة ومصىل  .وتحتوى قاعة السكن أيضا
عىل مطعم وكافيرتيا لخدمة الطالب يف جميع
األوقات لراحتهم وسالمتهم.

توفر جامعة النهضة خدمة االنتقال من وإىل
الجامعة عن طريق أسطول من األتوبيسات
الحديثة الخاصة بالجامعة والتي تربط الجامعة
بالقاهرة وبعض املحافظات واملدن املحيطة
بالجامعة حيث تقع الجامعة يف مدخل مدينة بني
سويف الجديدة بأول طريق بني سويف القاهرة
مام يسهل الوصول إليها بكافة وسائل املواصالت.

لدى جامعة النهضة مجموعة متنوعة من املطاعم
واملقاهي التي تخدم الطالب وتقدم جميع أنواع
املأكوالت والعصائر الطازجة واملربدة واملرشوبات
الغازية .وتقوم هذه املطاعم أيضا بإعداد كافة
الوجبات لطالب القاعة السكنية بأسعار رمزية.
ويقوم طهاه من أصحاب الكفاءات والخربات
العالية وجرسونات جميعهم من خريجي إدارة
السياحة والفنادق باإلرشاف عىل عملية إحضار
الطعام.

وتشمل قاعة السكن غرف مكيفة زوجية وثالثية
مجهزة بأفضل أثاث وأحدث أثاث وتتاح خدمة
نظافة الغرف بصفة يومية .باإلضافة إىل ذلك
يتواجد مرشفو قاعة السكن يف املكان لراحة
وسالمة الطالب وللحفاظ عىل النظام واالنضباط
وفقا للوائح وقواعد الجامعة.
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ
لجامعة النهضة عيادة طبية مجهزة تجهيزا كامال
وعالية املستوى يديرها فريق طبي متخصص يتواجد
دامئا ويكون مستعد للتعامل مع الطوارئ.

١٠٠

اﻹﻧﱰﻧﺖ اﻟﻼﺳﻠيك وﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
لدى جامعة النهضة نظام  WIFIيغطي كل
الجامعة ويتاح مجانا لجميع الطالب وأعضاء
هيئة التدريس كام أن هناك أيضا معامل كمبيوتر
مفتوحة للطالب من الثامنة صباحا إىل الحادية
عرش مساء ومن العارشة صباحا إىل الرابعة مساء
يف ايام العطالت واالجازات كام أن كل طالب
يحصل عىل الربيد االلكرتوين الشخيص الخاص به
والذي يحتفظ به حتي بعد التخرج من الجامعة.

اﻟﺴﻮﺑﺮ ﻣﺎرﻛﺖ
يعمل السوبر ماركت من الثامنة صباحا إىل
الحادية عرش مساء وهو يبيع كافة أنواع
املستلزمات واألدوات املكتبية واملنتجات الغذائية
واملرشوبات وبه ماكينة تصوير.
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١٠١

الرسوم الدراسية للجامعة

ﻛﻴﻔﻴﺔ دﻓﻊ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ؟

اﻟﻘﺴﻂ اﻷول
• يكون غري قابل للرد ويسدد يف شهر أبريل
اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜﺎين
• يكون القسط الثاين غري قابل للرد للطالب الذين
يعيدون الدراسة ما مل يكن لديهم عذر مقبول
للجامعة ويقدم خالل حد أقيص أسبوع واحد
من بداية الفصل الدرايس .ويف هذه الحالة
سوف يتم خصم رسوم التسجيل.

هذه الحالة سوف يتم خصم رسوم التسجيل.

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺠﺪﻳﻦ

• تحدد التواريخ خالل السنة الدراسية

يكون الدفع كام ييل:

• تتوفر االستشارات والتسجيل للطالب فقط بعد
أن يدفعوا األقساط يف موعدها.

اﻟﻘﺴﻂ اﻷول

• تتم محاسبة الطالب الذين ال يلتزمون بالجدول
الزمني املبلغ لهم عىل الرسوم اإلدارية التي
يحددها مجلس الجامعة.
• تحتفظ جامعة النهضة بحق إلغاء تسجيل
الطالب الذين ال يلتزمون بهذه القواعد
واللوائح.

يسدد عندما يتم قبول الطالب ويرد كام ييل:

• يرد كامال قبل بداية السنة الدراسية.
• ترد  ٪٩٠بعد شهر واحد من بداية الدراسة.
• ال يرد بعد شهر واحد من بداية الدراسة
اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜﺎين
• يشبه القسط الثالث للطالب املسجلني

اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜﺎﻟﺚ
• يدفع يف شهر ديسمرب ويغطي نفقات الفصل
الدرايس الثاين
• القسط الثالث يكون غري قابل للرد للطالب
املستجدين والطالب الذين يعيدون السنة ما
مل يكن لديهم عذر تقبله الجامعة ويقدم خالل
حد أقىص أسبوع واحد من بداية الدراسة .ويف

١٠٢
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