
• عناية حرجة• طب وجراحة العيون• الكيمياء الحيوية

• علم الترشيح• الطب الباطني• علم األدوية

• الصحة العامة• صدر• الطب الرشعي والسموم

• طب األطفال• جراحة األوعية الدموية• الجراحة العامة

• أمراض الروماتيزم• جراحة املسالك البولية• األمراض الجلدية

• طب األعصاب• علم االنسجة• جراحة األطفال

• التخدير• علم األمراض• جراحة االعصاب

• طب األرسة• أمراض النساء والوالدة• األشعة

• علم الطفيليات• أمراض القلب• علم وظائف األعضاء

• أنف وأذن وحنجرة• الطب االستوايئ• علم االحياء املجهري

• الطب النفيس• طب األمراض اإلكلينيكية• طب العظام

• علم األورام• جراحة القلب

كلية

الطب 

بالتشارك مع  

مدة الدراسة: 
برنامج ملدة خمس سنوات يليه فرتة تدريب إلزامية ملدة عامني )سنوات االمتياز(

النقاط املعتمدة:
300 نقطة

يتم تقديم جميع املقررات باللغة اإلنجليزية

الدرجة العلمية: متنح الكلية للطالب درجة البكالوريوس يف الطب والجراحة يف االقسام التالية:

بة لبوا ا

إىل مســتقبلك



ملاذا تلتحق بكلية الطب؟

الرشاكة مع جامعة فيينا الطبية الدولية:
تعتــر كليــة الطــب بجامعــة فيينــا املؤسســة عــام 1365 هــي أكــر مؤسســة طبيــة يف النمســا وأكــر ثــاين كليــة طــب يف أوربــا ومتتلــك أكــر مستشــفى 

يف أوربــا –مستشــفى فيينــا العــام- بأطقمهــا الطبيــة الكاملــة. وقــد حصلــت عــى ســبعة جوائــز نوبــل مــن إجــايل 15 جائــزة حصلــت عليهــا جامعــة 

. فيينا

ويف عــام 2015/2014 تــم تصنيــف كليــة الطــب بجامعــة فيينــا بــني أعــى 15 كليــة طــب يف أوربــا ويف التصنيــف التاســع واألربعــون عــى مســتوى 

العــامل )يف العلــوم اإلكلينيكيــة ومــا قبــل اإلكلينيكيــة والصحيــة(.

وتستلزم اتفاقية الرشاكة التعاون الكامل يف التخصصات التالية:

تطوير املناهج وأعضاء هيئة التدريس• 

بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس• 

التدريس والتقييم• 

البحث العلمي ومراقبة الجودة• 

تبادل الطالب وأعضاء هيئة التدريس بني الجامعتني.• 

الربنامج التعليمي لكلية الطب

تــم تصميــم برنامجنــا بالتعــاون الكامــل مــع جامعـــة فيينـــا الطبيــة الدوليــة كرنامــج متكامــل قائــم عــى نظــام معيــاري يــدرس العلــوم األساســية 

واإلكلينيكيــة بطريقــة متكاملــة منــذ بدايــة الدراســة بالفرقـــة األوىل.

وتــم تقســيم الرنامــج اىٕل مرحلتــني املرحلة قبــل اإلكلينيكيــة )ثالث سنوات( تليهــا املرحلــة اإلكلينيكيــة )سنتان(.

التدريب العميل عىل املهارات والتدريب اإلكلينييك.

يف مراحــل مــا قبــل اإلكلينيكيــة، يســتخدم الطــالب معامــل املهــارات 

ــة  ــم العملي ــاب خراته ــويف الكتس ــي س ــة ببن ــة النهض ــة يف جامع الحديث

باإلضافــة إىل التعــرض إىل املارســة اإلكلينيكيــة يف املستشــفيات الجامعيــة 

ــويف. ــي س ــة ببن ــة النهض ــة لجامع التابع

ويدعــم برنامجنــا التفاعــل والتواصــل املهنــي بــني الطــالب وأعضــاء هيئــة 

التدريــس ويقــدم خــرات عمليــة تحــت إرشاف أســاتذة متخصصــون خــالل 

املرحلــة اإلكلينيكيــة. 

`The Medical University Of Vienna`



مركــز مــوارد التعلــم بجامعــة النهضــة ببنــي ســويف هــو عبــارة عــن سلســلة تربــط بــني الجامعــة وبــني املجتمــع. وأن هــذا 

املركــز يســمح ألكــر عــدد ممكــن مــن أفــراد املجتمــع باالســتفادة مــن الخــرات واملــوارد املتاحــة يف جامعــة النهضــة ببنــي 

ســويف مــن خــالل طــرح الرامــج التــي تنمــي املهــارات والخــرات املطلوبــة يف حــني توفــر بيئــة داعمــة ومشــجعة نظريــاً 

وعمليــاً.

وباإلضافــة إىل ذلــك، يعتــر املركــز ُمكلــف بتحســني طــرق التدريــس والتعلــم والتدريــب لتطويــر قــدرات جميــع األطــراف املنخرطــة يف العمليــة 

التعليميــة ورفــع مســتوى الخــرات األكادمييــة مــن خــالل طــرح الرامــج املتقدمــة التــي تعمــل عــى تنميــة قــدرات ومهــارات طاقــم التدريــس لــدى 

جامعــة النهضــة ببنــي ســويف. كــا يُقــدم املركــز أيضــاً الرامــج التدريبيــة املتقدمــة للقــادة األكادمييــني واإلداريــني لتحســني قدراتهــم بخصــوص األداء 

القيــادي واتخــاذ القــرار باإلضافــة إىل تحســني مهاراتهــم الفكريــة والبحثيــة. 

كــا يقــدم مركــز مــوارد التعلــم بجامعــة النهضــة ببنــي ســويف مجموعــة كبــرة مــن الرامــج التدريبيــة ودمجهــا مــع الــدورات التدريبيــة املقدمــة 

مــن قبــل أكادمييــة أبتــك وهــواوي وأكادمييــة سيســكو وأكادمييــة أوراكل واكادمييــة رخصــة قيــادة األعــال الدوليــة.

مركز موارد التعلم 

بجامعة النهضة ببني سويف 

البحوث العلمية:
ــن  ــزأ م ــزء ال يتج ــب ج ــة الط ــي يف كلي ــث العلم ــر البح يعت

ــنوات  ــوال س ــي ط ــج البحث ــتمر الرنام ــدرايس. ويس ــج ال الرنام

الدراســة للفرقــة األوىل يف معاملنــا البحثيــة املجهــزة بشــكل 

ــة.  ــة الحديث ــدات البحثي ــل باملع كام

برنامج اإلرشاد:
يعمــل نظــام اإلرشــاد األكادميــي عــى تعزيــز العالقــة بــني 

الطــالب وهيئــة التدريــس بحيــث يشــارك الطــالب بشــكل فعــال 

ــن  ــرة م ــة صغ ــد مجموع ــم تحدي ــة. ويت ــة التعليمي يف العملي

الطــالب ألحــد أعضــاء هيئــة التدريــس الــذي يتابــع تحصيلهــم 

ــم  ــوم بتقدي ــي ويق ــام األكادمي ــالل الع ــي خ ــدرايس واألكادمي ال

ــاتهم. ــم يف دراس ــة له ــاعدات الالزم املس

Cisco Oracle Huawei Aptech IBDL

التدريب الصيفي للطالب:

تقــدم كليــة الطــب بالرشاكــة مــع جامعــة فيينــا الطبيــة الدوليــة دورة تدريبيــة صيفيــة إكلينيكيــة منظمــة يف مستشــفى فيينــا العــام ألفضــل • 

ــا الطبيــة و جامعــة النهضــة طــالب الكليــة تحــت إرشاف جامعــة فيين

توفر كلية الطب فرص للتدريب الصيفي يف العديد من املستشفيات واملعاهد البحثية املرصية• 

االعداد الختبارات معادلة الشهادات االجنبية

 تعــد كليــة الطــب بالرشاكــة مــع جامعــة فيينــا الطبيــة الدوليــة الطــالب الجتيــاز اختبــار املعادلــة االمريكيــة عــن طريــق محــارضات أســبوعية طــوال 

العــام و كــورس صيفــى مركــز يقدمهــا أســاتذة جامعــة فيينــا الطبيــة الدوليــة



www.nub.edu.eg

منصة التعلم اإللكرتوين بجامعة النهضة:

ــم  ــم )MOODLE (LMS، وهــي منصــة للتعلي ــت باســتخدام نظــام إدارة التعل ــر اإلنرتن ــم اإللكــرتوين ع ــا للتعل ــة النهضــة منصته ابتكــرت جامع

والتعلــم وبنــاء املجتمــع عــر اإلنرتنــت وتبــادل املعرفــة. يعــد نظــام LMS الخــاص بنــا أحــد الركائــز التعليميــة الحيويــة لجامعــة النهضــة، والــذي ال 

يضعهــا يف طليعــة الجامعــات املرصيــة فحســب، بــل يوفــر أيضــا ســهولة الوصــول للطــالب، مــن خــالل موقــع الجامعــة، والــذي يتــم مــن خاللــه:

مراقبة تقدم الطالب وتسهيل التعلم الذيك. • 

متكني الطالب من التفاعل مع األساتذة وأقرانهم يومياً. • 

بث محارضات الفيديو املتزامنة وغر املتزامنة. • 

زيادة إنتاجية وكفاءة التعلم لدى الطالب. • 

مساعدة الطالب عى حل التحديات األكرث أهمية يف بيئة اليوم املتغرة مع زيادة فرص نجاحهم.• 

أكادميية أبتك للتعلم والتدريب يف جامعة النهضة

ببني سويف- متكني الطالب من املهارات الوظيفية األساسية

ــة الالزمــة  تعتــر جامعــة النهضــة ببنــي ســويف ملزمــة بتأمــني مســتقبل طالبهــا مــن خــالل متكينهــم مــن املعرفــة األساســية واملهــارات الوظيفي

لتقديــم جيــل مــن القــادة جاهــز للعمــل فــور تخرجــه. وبنــاء عليــه، فإنــه يف عــام 2018/2017، تعاونــت جامعــة النهضــة ببنــي ســويف مــع أكادمييــة 

أبتــك للتعلــم والتدريــب املحــدودة يف الهنــد والتــي تقــوم بتقديــم دورات اللغــة اإلنجليزيــة وتكنولوجيــا املعلومــات املعتمــدة دوليــاً كاشــرتاطات 

جامعيــة يف جميــع الكليــات، وتعتــر هــذه الــدورات إلزاميــة للطــالب الذيــن يبــدؤون عامهــم األكادميــي األول يف جامعــة النهضــة ببنــي ســويف ويتــم 

تدريســها عــى مــدار ثــالث ســنوات مــن الدراســة خــالل فــرتة ثــالث ســنوات دراســية مــن خــالل ســتة فصــول دراســية أكادمييــة.


