
كلية
إدارة األعامل

مدة الدراسة: 
4 سنوات 

الساعات املعتمدة: 
122 ساعة 

يتم تقديم جميع املقررات باللغة اإلنجليزية

اللغة: 
• قسم اللغة العربية. • قسم اللغة اإلنجليزية.  

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

• إدارة األعامل

• محاسبة

• التسويق والتجارة اإللكرتونية

• إدارة البنوك وأسواق رأس املال

الربنامج الدويل: برنامج نورثرن كنتايك

مدة الدراسة: أربع سنوات

التخصصات:
•  بكالوريوس علوم إدارة األعامل تخصص املحاسبة

•  تخصص رئييس محاسبة تخصص فرعي محاسبة )120 ساعه معتمدة(

•  تخصص رئييس محاسبة تخصص فرعي نظم املعلومات املحاسبية )120 ساعة معتمدة(

•  تخصص رئييس محاسبة تخصص فرعي علوم الحاسب )139 ساعة معتمدة(

•  تخصص رئييس محاسبة تخصص فرعي متويل )130 ساعة معتمدة(

•  بكالوريوس علوم إدارة األعامل تخصص اإلدارة. )129 ساعة معتمدة(

•  بكالوريوس علوم إدارة األعامل تخصص إقتصاد ومتويل )137 ساعة معتمدة(

بة لبوا ا

إىل مســتقبلك



ملاذا تلتحق بكلية إدارة األعامل؟

كليــة متميــزة تضــم صفــوة مــن اعضــاء هيئــة التدريــس والذيــن يكرســون مجهوداتهــم لتزويــد طالبنــا بالخــرات النظريــة والعمليــة والتــي متكنهــم 

مــن املنافســة يف ســوق العمــل.

تــم توقيــع اتفاقيــة تعــاون مــع جهــاز تنميــة املرشوعــات الصغــرة واملتوســطة لتقديــم خدمــات الدعــم املاليــة والغــر ماليــة لطــالب جامعــة النهضــة 

يف مرشوعــات تخرجهــم وكذلــك متويــل أكــر املرشوعــات االبتكاريــة.

تهتــم الكليــة بربــط الرامــج التعليميــة واالكادمييــة بالخــرة العمليــة مــن خــالل تقديــم فــرص تدريبيــة للطــالب وعــدد مــن منــاذج املحــاكاه مــن 

أجــل تأهيــل الطــالب لســوق العمــل.

باالضافــة إىل ان كليــة ادارة االعــامل لديهــا برنامــج تعــاون دويل مــع جامعــة نورثــرن كنتــايك االمريكيــة والتــي تعتــر واحــدة مــن أعــى الجامعــات 

ــة. يقــدم هــذا الرنامــج فرصــة للطــالب يف الحصــول عــى درجــة بكالوريــوس مزدوجــة يف 6  ــات املتحــدة األمريكي مــن حيــث التصنيــف يف الوالي

برامــج مختلفــة مــن كليــة HAIL  إلدارة االعــامل بجامعــة نورثــرن كنتــايك.

وجديــر بالذكــر،  ان كليــة HAIL  إلدارة االعــامل تعــد واحــدة مــن اهــم كليــات ادارة االعــامل عــى مســتوى العــامل  النهــا تحظــي باعــى معايــر 

.AACSB التميــز يف تقديــم الخدمــة التعليميــة طبقــا لتصنيــف

مركز ريادة األعامل:

ــادة  ــأن يكــون بيــت الخــرة املتكامــل يف مجــال اإلدارة واملحاســبة والتســويق وري ــادة األعــامل واملرشوعــات الصغــرة ب يطمــح مركــز النهضــة لري

األعــامل.

كام يدعم املركز املؤسسات املحلية والوطنية من خالل تقديم خدمات االستشارات والتدريب وحل املشكالت. 

ويف إطــار اســرتاتيجيتنا، فإننــا نعتمــد منهــج االنخــراط يف الصناعــة لتأهيــل طالبنــا ومنحهــم متطلبــات ســوق العمــل ومســاعدتهم يف مرشوعاتهــم 

اإلبداعيــة مــن خــالل إطــالق إحــدى مراكــز حاضنــة األعــامل.

وحدة التدريب واالستشارات االحصائية:

تقدم الوحدة الخدمات التالية:

-  كافة الخدمات االستشارية للباحثني وتحليل البيانات الوصفية والكمية احصائياً

-  الدورات املتخصصة يف التحليل االحصايئ وعلوم البيانات 

-  خدمات التدقيق وفحص االقتباس لالبحاث والرسائل العلمية 

وذلك لكال من الكليات العملية والنظرية ،والباحثني من العاملني بجامعة النهة وخارجها من االفراد والهيئات



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.

ــر قــدرات جميــع األطــراف املنخرطــة يف العمليــة  وباإلضافــة إىل ذلــك، يعتــر املركــز ُمكلــف بتحســني 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 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 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:

ــدة يف املجــال ويف كــرى الجامعــات  ــح التدريــب يف منتصــف العــام يف كــرى الصناعــات الرائ ــة ومن ــح التدريــب الصيفي يحصــل الطــالب عــى من

ــني الطــالب يف هــذه املؤسســات بعــد التخــرج. ــك يف تعي ــهم ذل ــة يف الداخــل والخــارج املرتبطــة بتخصصاتهــم. ويتعــني أن يُس واملؤسســات الطبي
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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 األكر 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.


