
كلية

الهندسة

الساعات املعتمدة:
160 ساعة 

يتم تقديم جميع املقررات باللغة اإلنجليزية

الدرجة العلمية: 
متنح الكلية للطالب درجة البكالوريوس يف التخصصات التالية:

•  الهندسة املدنية.

•  الهندسة املعامرية.

•  الهندسة الكهربائية )هندسة اإلتصاالت والحاسبات(.

•  هندسة امليكاترونيات.

•  هندسة الطاقة الكهربية واملتجددة.

•  الهندسة امليكانيكية )شعبة ميكانيكا إنتاج(.

بة لبوا ا

إىل مســتقبلك



أكادميية سيسكو للشبكات يف جامعة النهضة ببني سويف: 

تقــدم أكادمييــة سيســكو للشــبكات يف جامعــة النهضــة ببنــي ســويف مقــرر درايس شــامل وفعــال مــن حيــث التكلفــة لتعليــم 

ــة  ــا أكادميي ــي تقدمه ــررات الت ــم املق ــايل. وتدع ــت الح ــركات يف الوق ــر يف ال ــب كب ــا طل ــي عليه ــا الت ــارات التكنولوجي مه

ــن  ــة وتحس ــاركة الطالبي ــادة املش ــك زي ــا يف ذل ــة مب ــة الوطني ــداف التعليمي ــن األه ــرة م ــة كب ــبكات مجموع ــكو للش سيس

املهــارات املهنيــة للقــرن الحــادي والعريــن ودعــم خــرات املعلــم. وتقــوم الــدورات بتعليــم مختلــف مســتويات الشــبكات وتكنولوجيــا املعلومــات.

ملاذا تلتحق بكلية الهندسة؟

تقــدم كليــة الهندســة خدمــة تعليميــة وبحثيــة متميــزة يف العلــوم الهندســية وفقــا ملعايــر الجــودة - حيــث تعمــل عــى تشــجيع الطــالب عــى • 

ــة التطــور التكنولوجــي  ــن عــى مواكب ــا، قادري ــا وأخالقي ــا ومھنی ــن علمي ــن متميزي ــة بإعــداد خریجی ــوم الكلي ــم. وتق ــم والتعل ــداع والتعلي اإلب

الرسيــع، واملشــاركة بــدور قيــادي يف نهضــة املجتمــع وتنميــة البيئــة. ويوجــد بالكليــة عــدد مــن املعامــل التكنولوجيــة والتــي تحــوي أجهــزة وآالت 

ومعــدات تواكــب أحــدث التقنيــات العامليــة. ويتــم يف هــذه املعامــل إجــراء التجــارب املعمليــة لتعليــم الطــالب، وكذلك إجــراء البحــوث التطبيقية 

ــة  ــات واآلالت الحرفي ــب الطــالب عــي املاكين ــم وتدري ــة لتعلي ــة. ويوجــد أيضــا ورش إنتاجي ــارات الجــودة للمشــاريع القومي ــة وإختب واملعملي

وأجهــزة القيــاس املختلفــة، وكذلــك لتصليــح وتصنيــع بعــض املهــامت لخدمــة املجتمــع. ويوجــد أيضــا بالكليــة مركــز الدراســات واإلستشــارات 

الهندســية والــذي يتــم فيــه تصميــم عديــد مــن املشــاريع القوميــة وتقديــم الخدمــات االستشــارية والتدريبيــة واإلنتاجيــة يف املجــاالت الهندســية 

املختلفــة – ويتــم عــرض ومشــاركة الطــالب يف عــدد مــن املشــاريع.

تختــار كليــة الهندســة نخبــة مــن الســادة األســاتذة املتخصصــن املميزيــن يف مجاالتهــم يقومــوا بتدريــس أوالدنــا الطلبــة بأعــي مســتويات جــودة • 

التعليــم – باإلضافــة إىل أن الكليــة تســتعن بعــدد مــن األســاتذة العاملــن بالجامعــات العامليــة يقومــوا بتدريــس أوالدنــا الطلبــة مثــال : أســاتذة 

مــن جامعــة نيــو جــريس األمريكيــة – ومــن جامعــة ديــل هــاوزي الكنديــة – ومــن جامعــة كيوشــو اليابانيــة.

أكادميية هواوي يف جامعة النهضة ببني سويف:

تقدم أكادميية هواوي مختلف الدورات يف مختلف املجاالت عى النحو التايل:

توجيه وتبديل الشبكات.• 

الذكاء االصطناعي.• 

الحوسبة الصناعية. • 

شبكات الجيل الرابع والخامس.• 

شبكة األلياف البرصية. • 

أمن املعلومات. • 

وتقدم هذه الدورات أساساً مناسباً للمعرفة واملهارات التي يكتسبها الطالب الجامعين ملواكبة خطة التحول الرقمي التي تتبناها الحكومة.



مركــز مــوارد التعلــم بجامعــة النهضــة ببنــي ســويف هــو عبــارة عــن سلســلة تربــط بــن الجامعــة وبــن 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 حــن توفــر بيئــة داعمــة ومشــجعة نظريــاً 

وعمليــاً.

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

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

جامعــة النهضــة ببنــي ســويف. كــام يُقــدم املركــز أيضــاً الرامــج التدريبيــة املتقدمــة للقــادة األكادمييــن واإلداريــن لتحســن قدراتهــم بخصــوص األداء 

القيــادي واتخــاذ القــرار باإلضافــة إىل تحســن مهاراتهــم الفكريــة والبحثيــة. 

كــام 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 األعــامل الدوليــة.

مركز موارد التعلم 

بجامعة النهضة ببني سويف 

التدريب الصيفي للطالب:

ــة  ــال : جامع ــع مث ــركات واملصان ــات وال ــري الجامع ــة يف ك ــام املختلف ــة باألقس ــرة الدراس ــالل ف ــا خ ــب طالبه ــة بتدري ــة الهندس ــوم كلي وتق

 ليفربــول - بإنجلــرا، جامعــة كيوشــوا باليابــان، جامعــة يــوين مــاب مباليزيــا، رشكات توزيــع الكهربــاء، محطــة الريــاح بالزعفرانــة، املقاولــون العــرب،

CISCO ACADEMY , HUAWEI ACADEMY ومصنــع حديــد املرصيــن وخالفــه – مــام يتيــح لخريــج كليــة الهندســة، جامعــة النهضــة تجهيــزه 

ومعرفتــه مبتطلبــات ســوق العمــل يف مــرص والخــارج.

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 ــر اإلنرن ــم اإللكــروين ع ــا للتعل ــة النهضــة منصته ابتكــرت جامع

والتعلــم وبنــاء املجتمــع عــر اإلنرنــت 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. • 

متكن 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 بتأمــن 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 كاشــراطات 

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 فــرة ثــالث ســنوات دراســية مــن خــالل ســتة فصــول دراســية أكادمييــة.


