
مدة الدراسة: 
5 سنوات 

الساعات املعتمدة: 
180 ساعة 

يتم تقديم جميع املقررات باللغة اإلنجليزية

الدرجة العلمية: 

متنح الكلية للطالب درجة البكالوريوس يف طب الفم واألسنان ويوجد األقسام العلمية التالية:

• علوم طب األسنان األساسية

• طب األسنان التعوييض

• جراحة الوجه و الفكني

• طب األسنان التحفظي

• تقويم األسنان وطب أسنان األطفال

• طب الفم وأمراض اللثة والتشخيص وأشعة الفم

بالتشارك مع  

كلية طب 

الفم و األسنان

بة لبوا ا

إىل مســتقبلك



CAD / CAM وحدة
توفــر تقنيــة CAD / CAM يف طــب األســنان خدمــة أســنان مبتكــرة وحديثــة للمــرىض وهــي مفيــدة أيًضــا للمامرســني العامــني ، وكانــت جامعــة • 

ــن  ــا كجــزء م ــت أن هــذا هــو املســتقبل وأن الطــالب يجــب أن يتعرضــوا له ــة أدرك ــة نظــر ســابقة وحالي ــا وجه النهضــة محظوظــة ألن لديه

ــواع  ــة طــب األســنان للطــالب بتلقــي أحــد أكــر أن ــة األخــرى يف كلي ــات التكنولوجي ــد مــن اإلضاف تعليمهــم. ســمحت هــذه اإلضافــات والعدي

ــا يف مــر التعليــم تقدًم

طــب الفــم واألســنان كانــت جامعــة النهضــة مــن أوائــل كليــات طــب األســنان يف صعيــد مــر التــي تتبنــى تقنيــة CAD / CAM ودمجهــا يف • 

املناهــج الجامعيــة وبرامــج التدريــب. يوجــد بالكليــة نظامــان كامــالن يف املكتــب وداخــل املختــر CAD / CAM مــع كــرايس أســنان مجهــزة 

.CAD / CAM بالكامــل مدرجــة يف وحــدة

عــزز طــب األســنان يف نفــس اليــوم جــودة الرعايــة ملرضانــا. نتيجــة لهــذه التكنولوجيــا ، نحــن قــادرون عــى تقديــم الرتميــامت بتكلفــة اقتصاديــة • 

يف موعــد واحــد مــع طبيــب األســنان. تعــد القــدرة عــى تقليــل وقــت كــريس املريــض عــن طريــق التصويــر والتصميــم والطحــن وتقديــم ترميــم 

جــاميل للغايــة يف موعــد واحــد خدمــة مهمــة لتلبيــة االحتياجــات الخاصــة للمــرىض يف مؤسســاتنا.

يتلقــى املقيمــون واملتدربــون يف طــب الفــم واألســنان يف جامعــة النهضــة تدريبًــا وخــرة يف اســتخدام تقنيــة CAD / CAM. يســتخدم املقيمــون • 

واملحــارضون املســاعدون وحــدات CAD / CAM للقيــام مبشــاريعهم ألطروحــة املاجســتري والدكتــوراه.

VIP عيادات
عيادات عالية التخصص يديرها طاقم مهني منتخب ومجهزة بأجهزة وأدوات ومواد حديثة ومبتكرة.• 

ملاذا تلتحق بكلية طب الفم واألسنان؟

عنــد التحاقــك بكليــة طــب الفــم واألســنان بجامعــة النهضــة ببنــي ســويف، ســوف تســتفيد مــن مجموعــة كبــرية مــن املزايــا التــي ســتدعم رحلتــك 

األكادمييــة ومنــوك الشــخيص مــن خــالل مــا يــي:

تم اعتامد كلية طب الفم واألسنان من قبل NAQAAE )الهيئة الوطنية لضامن جودة واعتامد التعليم( يف يناير 2022.• 

معايري الجودة التي تنعكس يف كلية طب األسنان بفيينا –وهي إحدى أعرق املؤسسات التعليمية الرائدة عى مستوى العامل.• 

االطالع بشكل مبارش عى املعرفة التنافسية ألعضاء هيئة التدريس بكلية طب األسنان بجامعة فيينا يف طرق التدريس واملامرسات الطبية. • 

تعتــر كليــة طــب األســنان حاليــاً يف املرحلــة النهائيــة مــن الحصــول عــى املوافقــة الالزمــة لبــدء برنامــج الخريجــني الــذي يتيــح لطــالب جامعــة • 

النهضــة ببنــي ســويف فرصــة إكــامل دراســاتهم العليــا فــور التخــرج.

الدراسات العليا الدولية يف كلية الطب بجامعة فيينا سوف تكون متاحة يف بعض برامج طب األسنان لخريجي جامعة النهضة ببني سويف.• 

يعتــر طــب األســنان الرقمــي حاليــاً عــى قمــة أولويــات جامعــة النهضــة ببنــي ســويف ملنــح الطــالب إمكانيــة الحصــول عــى الــدورات الدقيقــة • 

ــكاك باملريــض وضــامن تحقيــق أفضــل  ــز عــى التحــول الرقمــي للمعامــل يف الســنوات القادمــة لتخفيــض وقــت االحت عــر اإلنرتنــت مــع الرتكي

نتائــج ممكنــة.



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 توفــري 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 كبــرية 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:

يحصــل الطــالب عــى منــح التدريــب الصيفيــة ومنــح التدريــب يف منتصــف العــام يف كــرى الجامعــات واملؤسســات الطبيــة يف الداخــل والخــارج 

املرتبطــة بتخصصاتهــم. ويتعــني أن يُســهم ذلــك يف تعيــني الطــالب يف هــذه املؤسســات بعــد التخــرج.
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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 املريــة 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 عى حل التحديات األكر 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  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.


