
مدة الدراسة: 
خمس سنوات باإلضافة إىل سنة االمتياز التدريبية االجبارية 

الساعات املعتمدة:
197 ساعة 

تدرس كل املناهج باللغة اإلنجليزية

الدرجة العلمية: 
متنح الكلية درجة بكالوريوس العالج الطبيعي وتشمل األقسام التالية: 

قسم العالج الطبيعي ألمراض الباطنة	 

قسم العالج الطبيعي للعظام وجراحتها	 

قسم العالج الطبيعي لألطفال وجراحتها	 

قسم العالج الطبيعي لألعصاب وجراحتها	 

قسم العالج الطبيعي للنساء والتوليد )صحة املرأة(	 

قسم العالج الطبيعي للجرحة والحروق	 

كلية

العالج الطبيعي 

بالتشارك مع  

بة لبوا ا

إىل مســتقبلك



ملاذا تلتحق بكلية العالج الطبيعي؟

تعمل كلية العالج الطبيعي عىل التواصل مع الجامعات األجنبية لعمل اتفاقيات تعاون من اجل تبادل الخربات عن طريق تبادل الطالب وأعضاء 	 

هيئة التدريس باإلضافة للمشاركة يف البحث العلمي.

قامت كلية العالج الطبيعي بعقد اتفاقية مع واحدة من أكرب رشكات التوظيف يف أوروبا ودول الخليج والتي قامت مبراجعة لوائح الكلية 	 

وامكانياتها البرشية واملؤسسية وأقرت بأن تلك الالئحة والقدرات لدى كلية العالج الطبيعي بجامعة النهضة تفوق املتطلبات واملعايري الالزمة 

للعمل بتلك الدول.

تقوم الكليه بعقد اتفاقيه تعاون مع مجموعه مستشفيات كليوباترا لتدريب الطالب بفروعها املختلفه كام تقوم بتدريب الطالب مبستشفي 	 

جامعه النهضه ببني سويف متهيدا لتعينهم نواب بها بعد التخرج 

تقوم كلية العالج الطبيعي بعقد مؤمتر سنوي للعالج الطبيعي باملشاركة مع مؤسسة ال إعاقة استضافت من خالل املؤمتر متحدثني ومحارضين 	 

من دول مختلفة من اجل تبادل الخربات وتدريب وتحفيز الطالب عىل املشاركة يف البحث العلمي.

أنشأت كلية العالج الطبيعي جامعة النهضة عيادة للمريض الخارجيني مجهزة بأحدث األجهزة لخدمة املجتمع املحيط من املرىض يف التخصصات 	 

املختلفة

)عظام – أعصاب – أطفال – باطنة – جراحة – إصابات مالعب – سمنة – نساء ووالدة – مسنني( باستخدام العالج الكهربايئ واملايئ واليدوي 	 

وذلك بأحدث األجهزة مثل املوجات الفوق صوتية واالشعة تحت الحمراء واالشعة الفوق البنفسجية والعالج باملجال الكهرومغناطييس والرتدد 

الحراري وجهاز شد فقرات العمود الفقري بالكمبيوتر واملوجات التصادمية والحاممات العالجية والعالج بأجهزة التربيد والجيم العالجي والعالج 

اليدوي 

تبنت كلية العالج الطبيعي بجامعة النهضة واحدة من اهم اتفاقيات التعاون مع محافظة بني سويف من اجل عمل مسح شامل للطالب 	 

باملراحل اإلعدادية لتقييم عيوب وتشوهات القوام للكشف املبكر عنها واملساهمة يف منعها وعالجها ان وجدت.



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

املركــز يســمح ألكــرب عــدد ممكــن مــن أفــراد املجتمــع باالســتفادة مــن الخــربات واملــوارد املتاحــة يف جامعــة النهضــة ببنــي 

ســويف مــن خــالل طــرح الربامــج التــي تنمــي املهــارات والخــربات املطلوبــة يف حــني توفــري بيئــة داعمــة ومشــجعة نظريــاً 

وعمليــاً.

ــر قــدرات جميــع األطــراف املنخرطــة يف العمليــة  وباإلضافــة إىل ذلــك، يعتــرب املركــز ُمكلــف بتحســني طــرق التدريــس والتعلــم والتدريــب لتطوي

التعليميــة ورفــع مســتوى الخــربات األكادمييــة مــن خــالل طــرح الربامــج املتقدمــة التــي تعمــل عــىل تنميــة قــدرات ومهــارات طاقــم التدريــس لــدى 

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

القيــادي واتخــاذ القــرار باإلضافــة إىل تحســني مهاراتهــم الفكريــة والبحثيــة. 

كــام يقــدم مركــز مــوارد التعلــم بجامعــة النهضــة ببنــي ســويف مجموعــة كبــرية مــن الربامــج التدريبيــة ودمجهــا مــع الــدورات التدريبيــة املقدمــة 

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

مركز موارد التعلم 

بجامعة النهضة ببني سويف 

Cisco Oracle Huawei Aptech IBDL



www.nub.edu.eg

منصة التعلم اإللكرتوين بجامعة النهضة:

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

والتعلــم وبنــاء املجتمــع عــرب 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 وغري املتزامنة. 	 

زيادة إنتاجية وكفاءة التعلم لدى الطالب. 	 

مساعدة الطالب عىل حل التحديات األكرث أهمية يف بيئة اليوم املتغرية مع زيادة فرص نجاحهم.	 

أكادميية أبتك للتعلم والتدريب يف جامعة النهضة

ببني سويف- متكني الطالب من املهارات الوظيفية األساسية

ــة الالزمــة  تعتــرب 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، وتعتــرب هــذه الــدورات إلزاميــة للطــالب الذيــن يبــدؤون عامهــم األكادميــي األول يف جامعــة النهضــة ببنــي ســويف ويتــم 

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


