
كلية علوم 

الحاسب

مدة الدراسة:
4 سنوات 

الساعات املعتمدة:
146 ساعة 

يتم تقديم جميع املقررات باللغة اإلنجليزية

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

•  علوم الحاسب

•  تكنولوجيا املعلومات

•  نظم املعلومات 

•  بحوث العمليات ودعم القرار

بة لبوا ا

إىل مســتقبلك



أكادميية سيسكو للشبكات والحلول الربمجية 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

سيســكو للشــبكات مجموعــة كبــرة مــن األهــداف التعليميــة الوطنيــة مبــا يف ذلــك مــا يــي:

• تحسني املهارات الطالبية للقرن الحادي والعرشين.• زيادة املشاركة الطالبية.

• دعم وتعزيز خربة املعلم.

وقــد ُصممــت الــدورات التدريبيــة مــن قبــل الخــراء لتعليــم مختلــف مســتويات معرفــة ومهــارات الشــبكات وتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت 

باإلضافــة إىل تقديــم التدريــب التكنولوجــي الــالزم.

ملاذا تلتحق بكلية علوم الحاسب؟

أكادميية هواوي يف جامعة النهضة ببني سويف 

تقدم أكادميية هواوي العديد من الدورات يف مختلف املجاالت عىل النحو التايل: 

• الحوسبة السحابية. • توجيه وتبديل الشبكات  

• أمن املعلومات. • الذكاء االصطناعي.   

• شبكة األلياف البرصية. • شبكات الجيل الرابع والجيل الخامس 

وأن جميع الدورات التدريبية تؤصل لتأهيل الطالب الجامعيني ملواكبة خطة الحكومة للتحول الرقمي.

أكادميية أوراكل يف جامعة النهضة ببني سويف

تعتــر رســالة أكادمييــة أوراكل يف جامعــة النهضــة ببنــي ســويف هــي تقديــم تدريــب وتعليــم عــىل علــوم الحاســب 

املتقدمــة بغــرض مــا يــي: 

• زيادة املعرفة واالبتكار.       • توفري التنوع يف مجاالت التكنولوجيا.

• تطوير املهارات.                  • إعداد الطالب يف الكلية لالستعداد للحياة العملية.

وتقــدم أكادمييــة أوراكل يف جامعــة النهضــة ببنــي ســويف مجموعــة متنوعــة مــن املقــررات لدعــم تعلــم علــوم الحاســب املســتمر عــىل مختلــف 

املســتويات مــن خــالل مــا يــي: 

•  التكنولوجيا.                   • تدريب املعلمني               • مواد إعداد االمتحان.

• املناهج واملقررات       • اعتامد صناعة أوراكل.       • ورش عمل الطالب.

تقــدم كليــة علــوم الحاســب بجامعــة النهضــة بيئــة تعليميــة فريــدة مــن نوعهــا مصممــة إلعــداد املرمجــني املهــرة يف علــوم الحاســب وتكنولوجيــا • 

املعلومــات والــذكاء االصطناعــي والوســائط املتعــددة والرســومات واألمــن الســيراين واملعلوماتيــة الطبيــة، عمليــا ونظريــا. هنــاك اقبــال متزايــد 

عــىل برامجنــا يف كل القطاعــات ويف جميــع أنحــاء العــامل. وســوف تقــدم لــك درجــة علــوم الحاســب املهــارات واملعرفــة التــي تحتاجهــا لالنضــام 

إىل صناعــة مثــرة ومتغــرة باســتمرار يف قطــاع تكنولوجيــا املعلومــات.

عندما تتخرج مع كلية علوم الحاسب، ميكنك االلتحاق مبجموعة متنوعة من التخصصات واألدوار، مثل:

 • مطور الربمجيات

 • محلل أنظمة الكمبيوتر

 • مدير تكنولوجيا املعلومات

 • مهندس شبكات الكمبيوتر

 • مصمم أو مطور تطبيقات الهاتف املحمول وااللعاب

 )RD( مجال البحث والتطوير • 

• خبري األمن السيرباين

 • علم البيانات، وذكاء االصطناعي، ومربمج التعلم اآليل



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 عــىل 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 

التدريب الداخيل للطالب:

يتلقــى الطــالب تدريبًــا يف منتصــف العــام والصيــف يف رشكات التكنولوجيــا الرائــدة املتعلقــة بتخصصهــم. وبالتــايل ، فــإن طــالب NUB مســتعدون 

لالنضــام إىل ســوق العمــل فــور التخــرج.

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


