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إدارة الدعم األكاديمي

عزيزي الطالب...
إدارة الدعم األكاديمي بمعهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب تتمنى لكم عاماً
دراسياً سعيداً وموفقاً .
من خالل هذا الكتيب نتمنى أن نقدم كافة المعلومات الالزمة و أن يكون به إجابة على كافة
التساؤالت التي تدور بداخلك.
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كلمة عميد المعهد :
أ.د /ايمان احمد عوض

التعليم أساس نهضة األمم وسبب رئيسي في رفعة شأن أي مجتمع وبدون التعليم
تسود الفوضى والجهل في أركان المجتمع وانعكاس ذلك يكون نتيجة حتميه تتجه
التنمية..
قاطرة
عن
والتأخر
التخلف
نحو
التعليم الخاص أضحى مكمالً طبيعيا ً لمنظومة التعليم في مصر ففي ظل التكدس
الواضح في جامعات مصر واألعداد المتزايدة سنويا ً على الجامعات أصبح حتما ً
وضروريا ً اإلتجاه إلى التوسع في منظومة التعليم الخاص  ،خاصة وأن المنافسة
أصبحت واضحة بين القطاعين بعدما أصبح اإلقبال أيضا ً يتزايد على التعليم
الخاص.
تمتلك مصر األن  22جامعة حكوميه و  20جامعة خاصة ومازال التكدس
واضحا ً وأتصور أنه في خالل عشر سنوات من األن يجب أال يقل عدد الجامعات
عن مائة جامعة حتى يتناسب مع الزياده في عدد الطالب  ،وأرى أن البقاء سيكون
علميا ً
وأكاديميا ً..
لألفضل
وأتمنى أن تختلف نظرة المجتمع للتعليم الخاص وأن ننظر فيما يقدمه للطالب من
الحصول على فرصة الستكمال حلمه في تعليم يناسبه

.
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كلمة المنسق األكاديمي :

د /السيد صالح الدين
أحبتي الطالب ..إن مقصدنا في معهد النيل هو المشاركة في تطوير
مجتمعنا وأن نكون منهالً للعلم وداعماً لتطوير الشباب  ،ولذا أدعوكم للتفاعل
مع ما يوفره المعهد من حياة جامعية متكاملة من خالل اإللتزام الدراسي
والسلوكي والمشاركة في األنشطة .
أحبتي الطالب ..إن هدفنا في إدارة الدعم األكاديمي المساهمة في تأهيلكم
لتصبحوا دارسين متمكنين في علمكم ومتميزين في أدائكم  ،فعليكم السعي
لإلستفادة مما نوفره من خدمات متطورة ودعم أكاديمي وفير .
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التعليم والتعلم
معين
المتعّلم بنفسه باإلعتماد على بعض المواد
صممة بشكل ّ
ّ
الم ّ
التعليمية ُ
التعلم هو النشاط الذي ُيمارسه ُ
لتساعده على التعلّم و الهدف منه الوصول إلى خبرات ومهارات ومعارف جديدة  ،أما التعليم فهو عبارة عن
ظمة ُيمارسها المعّلم؛ بهدف نقل المعلومات والمعارف المهاراتية إلى الطالب ،وتنمية اتجاهاتهم نحوها،
عملية من ّ
ّ

لعملية التّعليم .
الناتج الحقيقي
عد التعلّم هو ّ
وي ّ
ّ
ُ
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نبذة عن المعهد
بدأت الدراسة في معهد النيل للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب في العام الجامعي  2006 / 2005بموجب
القرار الوزاري رقم  1311الصادر في عام  2005م وتخرجت أول دفعة في العام

الجامعي 2008

.2009 /

ويمنح معهد النيل درجة البكالوريوس في التخصصات التالية :
( المحاسبة  ،نظم المعلومات اإلدارية  ،التجارة الخارجية ) وتعد شهادات التخرج الصادرة من المعهد
لمثيلتها في الجامعات الحكومية بموجب القرار الصادر من المجلس األعلى للجامعات

معادلة
برقم 137

عام  2009م .
وبذلك يحصل خريج المعهد على نفس الفرص الوظيفية والمزايا الممنوحة ألقرانهم خريجي الجامعات الحكومية
وكذلك يسري على طالب المعهد نفس قواعد التجنيد السارية على طالب الجامعات الحكومية وهي التأجيل
حتى سن  28سنة .
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 من لهم حق االلتحاق بالمعهد


الثانوية العامة بشعبتيها وما يعادلها



الثانوية التجارية نظام  5 ،3سنوات



الثانوية الصناعية نظام  5 ،3سنوات



دبلوم المعاهد الفنية التجارية



دبلوم المعاهد الفنية الصناعية



دبلوم معاهد الحاسب اآللى



الثانوية الفنية (إدارة وخدمات)

 يتم استخراج بطاقة خاصة لكل طالب بالمعهد بعد سداد المصروفات الدراسية المقررة بواسطة إدارة المعهدويجب تقديم هذه البطاقة في كل شأن دراسي (حضور المحاضرات – المعامل -اإلمتحانات – المكتبة……)
وال يسمح ألي طالب بحضور المحاضرات والسكاشن وتأدية اإلمتحانات إال إذا كان يحمل بطاقته التعريفية (
الكارنيه) .
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رؤية المعهد
يسعى معهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب أن يكون من أوائل المعاهد العليا الخاصة الرائدة
في جودة التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع محلياً وإقليمياً.

رسالة المعهد
يلتزم معهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بمواكبة التطور المستمر في جودة التعليم إلعداد
خريج يتسم بالتميز والتنافسية  ,وبتطوير ودعم منظومة البحث العلمي  ,وبالمساهمة في التنمية المستدامة
وخدمة المجتمع محلياً .
القيم الجوهرية بالمعهد  :يتبنى المعهد القيم الجوهرية اآلتية :
 -1جودة األداء والتطوير المستمر.
 -2العمل الجماعي.
 -3تقدير الكفاءات.
 -4اإللتزام والمساءلة والمحاسبة.
 -5العدالة وعدم التمييز.
 -6التفاعل والمشاركة المجتمعية.
 -7األمانة العلمية.
 -8اإلنتماء والوالء.
 -9التميز والتنافسية.
 -10احترام الرأي اآلخر .
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 الغايات واألهداف اإلستراتيجية
الغايات

األهداف االستراتيجية

الغاية األولى:

 .1تطوير البرامج التعليمي ةةة لمواكب ةةة التطور المسة ة ة ة ة ة ةةتمر فى جودة

بيئة تعليمية جاذبة ومتكاملة إلعداد
خريج منافس ومتميز

التعليم.
 .2تطوير إس ةةتراتيجيات التدريس والتقويم بما يتناس ةةب مع اإلتجاهات
الحديثة.
 .3توفير بنيةةة تحتيةةة ومنةةات تعليمي مالئم ومتطور تكنولوجيةةا يحق
رضا الطالب
 .4التميز في األنشطة الطالبية والدعم الطالبي.
 .5تطبي نظةةام فعةةال للتواص ة ة ة ة ة ة ةةل المسة ة ة ة ة ة ةةتمر مع الخريجين وتنميةةة
مهاراتهم

الغاية الثانية:
منظومة متطورة للبحث العلمي.
الغاية الثالثة:
موارد بشرية كافية ومتميزة

 .6ربط البحث العلمي بالتوجهات القومية وقضايا المجتمع
 .7دعم اإلنتاج البحثي والمشاركة باألنشطة العلمية األخرى
 .8إستكمال النقص فى الموارد البشرية وتحقي القياسات المرجعية.
 .9تنمية وتطوير قدرات ومهارات الموارد البشرية
 .10تطبي نظام فعال للتعيين وتقييم األداء بالمعهد

الغاية الرابعة:

.11

تنوع وتميز الخ ةةدم ةةة والمشة ة ة ة ة ة ة ةةارك ةةة .12
المجتمعية بما يسة ة ة ة ة ة ةةاهم في التنمية

تحقي مشاركة تبادلية فعالة بين المعهد والمجتمع المحيط
تقديم خدمات مجتمعية متنوعة ومتميزة وف احتياجات

المجتمع الفعلية

المستدامة
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الهيكل التنظيمي للمعهد :
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إدارة الدعم األكاديمي
الدعم األكاديمي خدمة تقدم لجميع الطالب بهدف حل جميع المشكالت التي لها عالقة بالعملية التعليمية .
وتتشكل إدارة الدعم األكاديمي من مجموعة من مساعدي أو معاوني أعضاء هيئة التدريس في جميع
التخصصات وبإشراف المنس األكاديمي.

مهام إدارة الدعم األكاديمي
 -1نشر ثقافة الدعم األكاديمي وأهميته .
 -2اإلشراف على تطبي قواعد الدراسة ومتابعة ذلك .
 -3تهيئة الطالب المستجدين لمعرفة الحياة الجامعية ونظام الدراسة بها من خالل برامج إرشادية وتوجيهية .
 -4متابعة سير العملية التعليمية ومتابعة انتظام الطالب بالدراسة .
 -5رعاية الطالب المتفوقين والموهوبين في شتى المجاالت وإرشادهم ومعاونتهم على اإلستمرار في التفوق .
 -6اإلهتمام بحاالت التأخر الدراسي والعمل على أسباب ذلك التأخر وتقديم يد العون واقتراح الحلول المناسبة
.
 -7حلقة الوصل بين الطالب وإدارة المعهد لحل أي مشاكل قد يتعرض لها الطالب .
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مصطلحات شائعة اإلستخدام في الدعم األكاديمي
نظام الدراسة

 يتم قبول الطالب عن طري مكتب التنسي للقبول بالجامعات والمعاهد ما لميصدر قرار من وزير التعليم العالي بغير ذلك.
 مدة الدراسة بالمعهد أربع سنوات دراسية. في السنة األولى يتخصص الطالب في دراسة شعبة معينة من بين شعبتي نظمالمعلومات اإلدارية والمحاسبة ويلتزم بها خالل السنوات األربع.
 -اللغة العربية هي لغة الدراسة بالمعهد.

العام الجامعي

يقسم إلى فصلين دراسيين  :الفصل الدراسي األول والفصل الدراسي الثاني ويتم عقد
امتحان في نهاية كل فصل دراسي .

الفصل الدراسي

مدة الدراسة به  15أسبوعاً تشمل فترة الدراسة واإلمتحانات .

المقرر الدراسي

هو المنهج الدراسي محدد األهداف والمحتوى الذي يتناول موضوع ما لمدة فصل
دراسي كامل .

المنسق األكاديمي هو عضو هيئة التدريس الذي تختاره إدارة المعهد ويكون حلقة الوصل بين الطالب
واإلدارة .
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التقدير التراكمي

 يحسب التقدير العام للطالب في درجة البكالوريوس على أساس مجموع الدرجاتالتي حصل عليها في السنوات األربع ،ويتم ترتيب األوائل وفقاً لمجموع درجات كل
منهم.
يتم حساب التقديرات على النحو التالي:ممتاز

من  %85فأكثر

جيد جداً

من  %75حتى أقل من %85

جيد

من  %65حتى أقل من %75

مقبول

من  %50حتى أقل من %65

ضعيف

من  %30حتى أقل من %50

ضعيف جداً أقل من %30

مرتبة الشرف
الحضور

 يمنح الطالب مرتبة الشرف مع تقديره النهائي إذا حصل على تقدير ممتاز أوجيد جداً خالل األربع سنوات.
 يلتزم الطالب بالحضور في المحاضرات والسكاشن ويجب أال تقل نسبة الحضورعن  %75من اجمالي عدد المحاضرات والسكاشن المقررة خالل الفصل الدراسي
ويعتبر ذلك شرطاً ألدائه اإلمتحان النهائي.

إنذارات الغياب
شروط النجاح في
المادة الدراسية

 إذا تجاوز الطالب نسبة الغياب المسموح بها وهي ( )%25من نسبة إجماليالمحاضرات والسكاشن دون عذر مقبول فإنه يتم إنذاره .
 يعتبر الطالب ناجحاً في المادة إذا حصل على  %50من مجموع درجات المادة. في حالة إعادة اإلمتحان بسبب الرسوب أو التغيب بدون عذر مقبول فال يجوزأن يزيد المجموع الحاصل عليه في حالة نجاحه عن  %64بتقدير مقبول.
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منح التفوق
الدراسي

 يمنح الطالب الحاصل على المركز االول في كل سنة من سنوات الدراسة األربعخصماً قدره  %10من المصروفات الدراسية.
 بينما يمنح الطالب الحاصل على المركز الثاني خصماً قدره  %5من المصروفاتالدراسية.

التميز الرياضي

مشروع التخرج:

 يمنح الطالب الحاصل على المركز األول في إحدى البطوالت الرياضية خصماًقدره  %5من المصروفات الدراسية.
 هو أحد مواد الفرقة الرابعة ويعد مشروع التخرج مشروع بحثي تطبيقي يقوم بهمجموعة من الطالب تحت إشراف أحد أعضاء هيئة التدريس ويهدف إلى تدريب
الطالب على المهارات البحثية والعملية والعمل الجماعي .
 يكتسب مشروع التخرج أهمية خاصة حيث يظهر تقديره في شهادة التخرج . يلتزم الطالب بالتسجيل في مادة مشروع التخرج بالفرقة الرابعة في المواعيد المقررةلذلك.
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 التخصصات الموجودة بالمعهد
 -1شعبة نظم المعلومات اإلدارية:
يدرس فيها الطالب علوم الحاسب واإلدارة واإلقتصاد ويمنح درجة البكالوريوس في نظم المعلومات اإلدارية
المعادل لدرجة البكالوريوس في التجارة ( إدارة األعمال " نظم المعلومات اإلدارية ") التي تمنحها الجامعات
المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم  49لسنة  1972والئحته التنفيذية  ،ويتم اعتماد الدرجة العلمية
من وزير التعليم العالي والمجلس األعلى للجامعات .

بعض المقررات األساسية في دراسة نظم المعلومات اإلدارية :
 البرمجة الهيكلية المتقدمة قواعد البيانات إدارة عامة نظم المعلومات اإلدارية اقتصاد كلي -قانون تجاري

الدراسات العليا :
يمكن للخريج اإللتحاق بالدراسات العليا بقسم إدارة األعمال في كليات التجارة أو بكلية الحاسبات والمعلومات
في جميع الجامعات الحكومية .

مجاالت سوق العمل :


المجال األكاديمي :من خالل العمل لدى الجامعات كمساعدي باحث و لتدريس مواد الحاسوب والتكنولوجيا
واإلدارة في حالة حصول الطالب على التقدير المطلوب لذلك .



المجال الفني :من خالل العمل في مجال برمجة وصيانة وإدارة الشبكات وإعداد البرامج الحاسوبية التطبيقية
في المجاالت اإلدارية وفي مجال تحليل أنظمة المعلومات وتصميمها.
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المجال اإلداري :من خالل العمل لدى أقسام الحاسوب ،إدارة الموارد البشرية ،التخطيط والتطوير ،دوائر
نظم المعلومات ،ونظم المعلومات الجغرافية في القطاع الحكومي كالو ازرات والمؤسسات والبلديات ،وكذلك
في القطاع الخاص كالبنوك ،الشركات الخاصة ،المنظمات غير الحكومية.
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 -2شعبة المحاسبة :
يدرس فيها الطالب علوم المحاسبة واإلدارة واإلقتصاد ويمنح درجة البكالوريوس في المحاسبة المعادل لدرجة
البكالوريوس في التجارة ( قسم المحاسبة ) التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات
رقم  49لسنة  1972والئحته التنفيذية  ،ويتم اعتماد الدرجة العلمية من وزير التعليم العالي والمجلس األعلى
للجامعات .

بعض المقررات األساسية في دراسة شعبة المحاسبة :
 أصول المحاسبة محاسبة التكاليف محاسبة حكومية وقومية اقتصاديات النقود والبنوك دراسة جدوى المشروعات -محاسبة الشركات

الدراسات العليا :
يمكن للخريج اإللتحاق بالدراسات العليا بقسم المحاسبة في كليات التجارة في جميع الجامعات الحكومية .

مجاالت سوق العمل :
 القطاعات الصناعية . المصارف والبنوك .الخدمات المالية كالبورصة ومؤسسات األوراق المالية وهيئات الضرائب . العمل في مكاتب المحاسبة والمراجعة -مجال األعمال الحرة.
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-2شعبة التجارة الخارجية:
 يتم اختيار شعبة التجارة الخارجية برغبة الطالب في العام الثالث تفرعاً من شعبة المحاسبة والتجارة
الخارجية حيث يستكمل عاميه الثالث والرابع في دراسة مواد تلك الشعبة.
 يمنح الطالب في نهاية الدراسة درجة البكالوريوس في قسم التجارة الخارجية.
 يعتبر هذا القسم من األقسام المميزة حيث ال يوجد له نظير إال بجامعة حلوان.

بعض المقررات األساسية في دراسة شعبة التجارة الخارجية:
 عالقات دولية ونظم قنصلية تطبيقات بحوث العمليات أساسيات التجارة اإللكترونية -التسوي اإللكتروني

مجاالت سوق العمل :
 قطاع التجارة الخارجية الغرف التجارية الموانئ والمطارات الشركات مزدوجة الجنسية مكاتب وشركات اإلستيراد والتصدير -مكاتب التمثيل التجاري في السفارات المصرية

الدراسات العليا :
يمكنك اإللتحاق بالدراسات العليا بقسم اإلدارة واإلقتصاد في جميع الجامعات المصرية.
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مشروع التخرج
يتم عقد مناقشة مشروع التخرج بعد أداء إمتحانات الفصل الدراسي الثاني حيث تتم المناقشة بحضور لجنة
من أعضاء هيئة التدريس من داخل وخارج المعهد .
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جانب من حفالت التخرج في السنوات السابقة :
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يتم تكريم طالب مشروع التخرج الحاصل على المركز األول والثاني  ،كما يتم منحهم مكافأة مالية تقدي اًر

لتميزهم.
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أوائل الخريجين للعام الدراسي 2021/2020
شعبة محاسبة :
 عمرو حمدي نجا الشرقاوي لجينة وائل محمد زغلول -يس ار أسامة محمد عبد المغني

شعبة تجارة خارجية :
 أحمد جمال أبو الفتوح محمد سعيد منة هللا عادل عبد الحي -أميرة حمدان حامد أحمد

شعبة نظم :
 دينا عبد الح عبد المنعم عبد المقصود زينب عبد هللا محمد -سارة علي السيد أحمد الليثي
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نماذج مشرفة
أمثلة لمعاوني أعضاء هيئة التدريس من خريجي المعهد

مدرس مساعد

 -أ /زينب أحمد محمد

معيد

 أ /سهام مانع علي -هدى جمال

أمثلة للخريجين الذين يعملون بالشركات والبنوك :
 أحمد غريب الشهيد سلوى عبده جاد -إبراهيم وحيد

 -نورهان السيد سعد

معيد

الجهاز المركزي للمحاسبات

الجهاز المركزي للمحاسبات
األكاديمية البحرية

شركة الدلتا للتأمين

 -عادل حماده عبد هللا

المصرف المتحد

 -محمود إيهاب محمود

بنك اإلمارات دبي الوطني

 -أحمد حاتم أحمد البرعي

شركة فودافون

 -دينا محمود الجمال

شركة اتصاالت مصر
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 حاالت تأجيل الدراسة
لتأجيل الدراسة لمدة عام البد من توافر الشروط التالية:

 يقدم الطالب شهادة مرضية معتمدة من مستشفى حكومي تفيد بحالته الصحية ومرف بها طلب الحصولعلى تأجيل الدراسة لمدة عام.

 -البد أن تكون مدة العالج أو الراحة خالل فترة أداء اإلمتحانات.

 -من الممكن أن يكون العذر المرضي عن فصل دراسي واحد فقط.

 من الممكن أن يكون العذر المرضي عن عدد معين من المواد في الفصل الدراسي الواحد. -يلتزم الطالب بسداد المصروفات الدراسية كاملة.

 -يح للطالب الحصول على الموافقة على عذر مرضي لمدة عامين دراسيين متتاليين أو منفصلين.

 في حالة موافقة الو ازرة على الطلب المقدم من الطالب بتأجيل الدراسة يحتفظ الطالب بعدد الفرص المتاحةله للدراسة في الفرقة المقيد بها وال تحسب سنة العذر أو تأجيل الدراسة ضمن فرص الدراسة.
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إيقاف القيد
 يتم إيقاف القيد عن طري طلب يقدم لعميد المعهد يرف به شهادة مرضية من مستشفى حكومي تفيد بأنحالة الطالب تمنعه من الحضور.

 ال يح للطالب الحصول على أكثر من إيقاف قيد واحد في الفرقة الدراسية المقيد بها. -يشترط موافقة و ازرة التعليم العالي على الطلبات المقدمة.

 في حالة موافقة الو ازرة على الطلب المقدم من الطالب بإيقاف القيد يحتفظ الطالب بعدد الفرص المتاحة لهللدراسة في الفرقة المقيد بها وال تحسب سنة العذر أو إيقاف القيد ضمن فرص الدراسة.

 تقدر المصروفات الدراسية في هذا الشأن طبقاً لرد الو ازرة ونوع الموافقة. -العبرة بقيد الطالب هو سداد المصروفات الدراسية.

الفرص المتاحة للطالب حسب الفرقة المقيد بها

بالنسبة للفرقة األولى :الحد األقصى للتقدم لإلمتحان سنتان فإن رسب فيهما يفصل.

بالنسبة للفرقة الثانية :الحد األقصى للتقدم لإلمتحان سنتان فإن رسب فيهما منح فرصة أخرى من الخارج بعد

موافقة و ازرة التعليم العالي.

بالنسبة للفرقة الثالثة :الحد األقصى للتقدم لإلمتحان سنتان فإن رسب فيهما يمنح ثالث فرص من الخارج بعد

موافقة و ازرة التعليم العالي.

بالنسبة للفرقة الرابعة :الحد األقصى للتقدم لإلمتحان سنتان فإن رسب فيهما يمنح ثالث فرص من الخارج
بعد موافقة و ازرة التعليم العالي.
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التربية العسكرية
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الهدف من تدريس مادة التربية العسكرية :

أ -تنمية الوعي العسكري لدى الشباب بما يكفي تنشئة أجيال تصلح للخدمة العسكرية أو أي مهام وطنية أثناء
الحرب أو خدمات وطنية يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع.

ب -إعداد الطالب عسكرياً ومعنوياً وقومياً وبدنياً بحيث يكون صالحاً كمقاتل (حين انتهاء دراسته الجامعية)
في القوات المسلحة.

ج -تزكية الطلبة المتميزين خالل الدورات المختلفة للعمل بالمشروعات التنموية العمالقة( كل في تخصصه)

األوراق المطلوبة لإللتحاق بدورة التربية العسكرية :

صورة البطاقة الشخصية .
صورة الكارنيه .

 2صورة شخصية .

دفع رسوم التربية العسكرية التي تقدرها الجهات المسؤولة .

 ويتم تسليم زي موحد لجميع الطالب المسجلين بالدورة .

مدة الدورة العسكرية:

حد أقصى أسبوعين بواقع  60ساعة نظري وعدد  36ساعة عملي بإجمالي (  ) 96ساعة للدورة

( بحد أقصى  8ساعات يومياً)

نظام اإلمتحان:

أ -وضع اإلمتحان  :من خالل إدارة التربية العسكرية بقطاع الدفاع الشعبي والعسكري

ب -مدة اإلمتحان  :ساعتان في ورقة إمتحانية واحدة لإلمتحان النظري وفقاً لقواعد اإلمتحان  ،و اإلمتحان
العملي يقسم إلى مجموعات ال تقل عن  30طالب .

من ال ينطبق عليهم دراسة مادة التربية العسكرية:

أ -غير المصريين من أصحاب الجنسيات األخرى أو الجنسيات المزدوجة

ب -ذوي الحاالت المرضية وطبقاً لتوصية من القومسيون الطبي بشهادة موثقة ومعتمدة.
ج-أن يكون أدى الخدمة أو مجند أو حاصل على دورة التربية العسكرية من قبل.
د -الطلبة الذين تم اعتقالهم في السنة الدراسية النهائية .
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إدارة رعاية الشباب

إدارة رعاية الشباب هي اإلدارة المعنية بتقديم ورعاية األنشطة الطالبية المختلفة التي تساهم في تنمية فكر
الطالب الجامعي وتزويده بالثقافات المختلفة ورعاية الموهوبين في شتى المجاالت وأيضا الرعاية اإلجتماعية

واإلهتمام بتنمية اإلنتماء والوالء للجماعة وتوجيه الشباب حول األهداف القومية .

وتقدم رعاية الشباب خدماتها للطالب من خالل لجان مختلفة :
* لجنة األسر والرحالت وتختص بما يلي :
 تشجع تكوين األسر واألنشطة الطالبية والتنسي وتقديم الدعم الفني وتنظيم المسابقات فيما بينها . اإلشراف على الرحالت والمعسكرات الثقافية واإلجتماعية والترفيهية التي تساعد على تعريف الطالببمعالم مصر والعالم والترويح عن النفس وغيرها .
* لجنة النشاط الرياضي وتختص بما يلي :
 تشجيع تكوين الفرق الرياضية وتهيئة الفرص المالئمة لممارسة األنشطة الرياضية المختلفة . بث الروح الرياضية بين الطالب وتشجيع المواهب و العمل على تنميتها عن طري : .1األلعاب الجماعية  (:كرة القدم – كرة الطائرة – كرة اليد – كرة السلة ....الخ )
 .2األلعاب الفردية  (:تنس الطاولة – الكاراتيه – ألعاب القوى  ......الخ )
* اللجنة السياسية والثقافية وتختص بما يلي :
 إصدار المجالت والنشرات وتنظيم المحاضرات والندوات والمؤتمرات والمناظرات الثقافية وورش العمل تنمية الوعي بقضايا الوطن بما يرسخ مفاهيم المواطنة والديمقراطية . نشر ثقافة حقوق اإلنسان وإطالق طاقات الطالب الفكرية واإلبداعية والثقافية . ترسيخ قيم المشاركة اإليجابية التي تسهم في تنمية الوعي السياسي واإلجتماعي لدى الطالب لإللمامبقضايا الوطن واألمة العربية واإلسالمية .
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 إطالق حرية الطالب في ممارسة التوعية السياسية والمشاركة اإليجابية في الحياة السياسية . التواصل مع مختلف التيارات السياسية لتكوين رؤى بشأن القضايا العامة .* اللجنة الفنية وتختص بما يلي :
 اإلشراف على المسابقات الفنية المختلفة . صقل مواهب الطالب الفنية . تحفيز الطالب على المشاركة في مختلف الفنون المسرحية والتشكيلية والكورال والغناء والعزف وغيرهامن أنواع الفنون المختلفة .
 العمل على اإلرتقاء بالذوق العام وتنمية الحس الجمالي لدى الطالب .* لجنة الجوالة والخدمة العامة وتختص بما يلي :
 تنظيم أوجه النشاط الكشفي على أسس ومبادئ الحركة الكشفية . تنفيذ برامج تخدم البيئة بما يساهم في تنمية المجتمع والعمل على إشتراك الطالب والجمعياتالمختلفة في تنفيذها .
* لجنة النشاط االجتماعي وخدمة الطالب وتختص بما يلي :
 اإلشراف على إقامة حفالت التعارف وإحياء المناسبات القومية والدينية لتوطيد الروابط االجتماعيةبين الطالب وبينهم وبين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالكلية او المعهد .
 العمل على توفير الدعم االجتماعي لغير القادرين .* لجنة النشاط العلمي والتكنولوجي وتختص بما يلي :
 تشجيع ودعم البحث العلمي لدي الطالب . -عقد الندوات والمحاضرات والمؤتمرات العلمية بهدف تنمية القدرات العلمية واالبتكارية .
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 تشجيع ودعم نوادي العلوم والجمعيات العلمية والعمل على توفير الدعم المادي والفني لهم . العمل على توفير فرص التبادل والتدريب العلمي الطالبي خارج وداخل الوطن. التنسي بين طالب الكليات اإلنسانية والتطبيقية في مجاالت العلوم المختلفة والبحث العلمي .العمل على نشر األبحاث واإلبتكارات الطالبية في المجالت العلمية.لإلشتراك في األنشطة المختلفة البد من توافر الشروط التالية :
 -1أن يكون الطالب مقيداً بالمعهد ومسدد الرسوم الدراسية للعام الدراسي الحالي .
 -2أن يكون الطالب حسن السير والسلوك ومتمتعاً باألخالق الرياضية.

 -3يسمح للطالب اإلشتراك في عدد ( )2لعبة جماعية بما ال يتعارض مع األوقات المدونة بالجدول.

أمثلة على األ نشطة التي تم القيام بها :

 -1قام فري المسرح بأداء مسرحية ( ألف ليلة وليلة ) بالمعهد .
 -2شارك فري كرة القدم في دورة الصداقة للعام الجامعي .

 2018 / 2017و أيضاً في العام الجامعي . 2019 / 2018

 -3شارك فري كرة السلة ( بنات ) في دورة الصداقة للعام الجامعي  2018 / 2017و أيضاً في العام
الجامعي . 2019 / 2018

األسر الطالبية :

هي تنظيمات تابعة للجنة األسر برعاية الشباب تؤكد روح التعاون بين الطالب في كافة األنشطة

اإلجتماعية – الثقافية – الفنية – الرياضية ) .
 أهداف األسر وإختصاصاتها :

 -1توثي الصداقة بين الطالب وفيما بينهم وبين أعضاء هيئة التدريس.
 -2خل جو من اإلحترام المتبادل بين أعضاء األسرة .
 -3إكتشاف مواهب الطالب وقدراتهم .

 -4نشر وتشجيع األنشطة ( الرياضية – الثقافية – اإلجتماعية – الكشفية – الفنية )
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إنجازات رعاية الشباب :
اسم النشاط

تاريخ التنفيذ

الجهة التى تم تنفيذ

وصف النشاط

النشاط بها
رحلة لدريم بارك
مسابقات ثقافية

 2016/10/21القاهرة
 11/6إلى

األكاديمية

نشاط إجتماعي ورحالت
نشاط ثقافي

11/10
ندوه عن البيئة
رحلة لوادي الريان

 2016/11/29المسرح الهندسي
2016/12/4

برنامج إعداد قيادات شبابية وبرنامج 2017/2/28
مشواري

نشاط ثقافي

الفيوم

إجتماعي و رحالت

المعهد التجاري

الجوالة والخدمة العامة

إلى
2017/3/2

دورة كرة قدم خماسية لجميع الفرق

الترم الثاني

ملعب األكاديمية

نشاط رياضي

ندوه شعرية

2017/4/4

المسرح الهندسي

نشاط فني

مسابقة ابداع

2017/4/10

القاهرة

نشاط ثقافي وفني

دورة الصداقة لكرة القدم

 2016/12/10بورسعيد

ورشة عمل لمشرفي المعاهد العليا

2017/3

القاهرة

نشاط رياضي
نشاط ثقافي

والمتوسطة
المشاركة في بطولة الجمهورية

 2017/11/22القاهرة

نشاط رياضي

لاللعاب الفردية ( كمال اجسام)
المشاركة في بطولة الكارتيه

 2017/11/27القاهرة
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المشاركة في دورة الصداقة

 12/2ال

المنصورة كولدج

نشاط رياضي

2017/12/5
تدريب الفرق المشاركة بالقرية

 11/23إلى

االولمبية

2017/11/30

المشاركة في البطولة العربية

2017/4

القرية األولمبية
القاهرة

نشاط رياضي
نشاط رياضي

لاللعاب البدنية
المشاركة في اليوم الرياضي لكلية

2017

القرية االولمبية

نشاط رياضي

االداب
معهد النيل العالي للعلوم

دورة كرة القدم الخماسية بالمعهد

الترم الثاني

رحلة إلى األسكندرية

 2017/10/27األسكندرية

نشاط رياضي

التجارية وتكنولوجيا الحاسب
حملة تبرع بالدم لصالح جمعية

2017/10/3

مرضي الكبد بالدقهلية
حمله تبرع بالدم لصالح مركز نقل

معهد النيل العالي للعلوم

نشاط اجتماعي و رحالت
جوالة وخدمة عامة

التجارية وتكنولوجيا الحاسب
 2017/11/26طنطا

جوالة و خدمة عامة

الدم االقليمى بطنطا
تنفيذ عرض يومي بعنوان كلمة حلوة  2017/11/26معهد النيل العالي للعلوم
ألسرة مشوارى
المشاركة في تنظيم حفل استقبال

نشاط لجنة االسر الطالبية

التجارية وتكنولوجيا الحاسب
2017/9/23

معهد النيل العالي

نشاط لجنة االسر الطالبية

الطالب الجدد
حفل تنصيب االتحاد

2018/2/22

المسرح الهندسي

نشاط لجنة االسر الطالبية

حفلة عيد الةأم

2018/3/21

المسرح الهندسي

نشاط فني
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إدارة الدعم األكاديمي
ملعب معهد النيل العالي

نشاط اجتماعي

حفلة عيد الحب

2018/2/14

رحلة للعين السخنة

2018

ندوة ثقافية بعنوان مفاتيح جسمك

 2017/11/22المسرح الهندسي

نشاط ثقافي

ندوة ثقافية بعنوان عيشها صح

2017/11/9

المسرح الهندسي

نشاط ثقافي

مسابقة ثقافية تنظيم أسرة مشواري

 2017/10/22المسرح الهندسي

نشاط ثقافي

للعلوم التجارية

الحصول على إطار تعاون مستمر

2018

بين مديرية الشباب والرياضه

العين السخنة

معهد النيل العالي للعلوم

نشاط اجتماعي و رحالت

نشاط ثقافي

التجارية وتكنولوجيا الحاسب

والمعهد
المشاركة في معرض الكتاب

2018

جامعة المنصورة

نشاط ثقافي

المشاركه في الندوه الثقافيه لكلية

2018

كلية التربية الرياضية

نشاط ثقافي

التربيه الرياضيه (الرياضة وعالقتها
بالتكنولجيا
ورشه تعلم تنظيم اسرة yes
we

2017/12/7

المسرح الهندسي

نشاط ثقافي

canوتسمى كيفيه بناء

النفس
-11عمل ورشة بالمعهدالفنى

2017/12

معهد فني تجاري بالمنصورة

التجاري في قناه السويس بالتعاون
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نشاط ثقافي

إدارة الدعم األكاديمي
مع إدارتى العالقات العامه بكال
المعهدين بعنوان (حقق حلمك).
 2017/10/31المسرح الهندسي

نشاط فني

أمسية شعرية
تكوين فري المسرح

2017

المسرح الهندسي

نشاط فني

تنظيم أسرة مشواري السكتش

2018

المسرح الهندسي

نشاط فني

مسرحى بعنوان (هدفك)
تنظيم أسرة حكايه لعرض سينمائي

2018

المسرح الهندسي

نشاط فني

صامت بعنوان نادى السينما
المشاركة في مسابقة وزارة التعليم

2018

المسرح الهندسي

نشاط فني

العالي للعروض المسرحية بمسرحية
(الف ليله وليله)
تنظيم حمالت رسومات تجميلية

2018

للمكان بعنوان (هنشوفها اجمل)
المشاركه في مسابقه إبداع الموسم

معهد النيل العالي للعلوم

نشاط فني

التجارية وتكنولوجيا الحاسب
2018

القاهرة

نشاط فني

السادس في مجال (االنشاد الدينى
– شعر عاميه)
تم تشكيل خمسه أسر طالبية

2018

(مشوارى-حكايه-حلم النيل –شباب

معهد النيل العالي للعلوم

نشاط لجنة االسر الطالبية

التجارية وتكنولوجيا الحاسب

النيل –)yes we can
 -1تم تفعيل أنشطة األسر الطالبية

2018

معهد النيل العالي للعلوم
التجارية وتكنولوجيا الحاسب
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نشاط لجنة االسر الطالبية

إدارة الدعم األكاديمي
تم عمل اللقاء الكشفي االول بين

 2017/10/11كلية التربية الرياضية

جوالة وخدمة عامة

(طالب المعهد-كليه التربيه
الرياضية)
تكوين عشيره جواله

2017

تنظيم الدورة األولى الكشفية

2017

معهد النيل العالي للعلوم

جوالة و خدمة عامة

التجارية وتكنولوجيا الحاسب
بحضور مدربين من لجنة الكشافه

معهد النيل العالي للعلوم

جوالة وخدمة عامة

التجارية وتكنولوجيا الحاسب

الجوية بالدقهلية وتسجيل الطالب
في إتحاد الكشافة الجوية وحصولهم
على كارنيهات االتحاد.
دورة الصداقة للعام الجامعي

2018

المنصورة كولدج

نشاط رياضي

2019/2018
تدريبات دورة الصداقة في مالعب

2018

القرية االولمبية

نشاط رياضي

القرية االولمبية والمالبس الرياضية
على نفقة اتحاد الطالب
-بطولة الجمهورية لاللعاب الفردية

2018

القاهرة

نشاط رياضي

(للطلبة –الطالبات )
اليوم الرياضى لطالب التربية

2018

كلية التربية الرياضية

نشاط رياضي

الرياضية
حفلة االستقبال للطالب للعام
الجامعى .2019/2018

2018

معهد النيل العالي للعلوم
التجارية وتكنولجيا الحاسب
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نشاط اجتماعي

إدارة الدعم األكاديمي
مشاركة الطالب في معسكر الغردقة 9/ 21إلى
التابع لو ازرة الشباب والرياضة.

2018/9/25

مشاركة الطالب في معسكر إعداد

2018

الغردقة

حلوان

نشاط اجتماعي و رحالت

نشاط اجتماعي

القادة في حلوان
مشاركة الطالب في معسكر  11/29اإلى
الغردقة

الغردقة

نشاط اجتماعي و رحالت

2018/12/2

المشاركة في معسكر أبو قير

 9/19إلى

الترفيهى

2018/9/23

المشاركة في مهرجان األسر

2018

األسكندرية
القاهرة

نشاط اجتماعي و رحالت
نشاط اجتماعي

المتميز-اإلداره العامة لرعاية
الطالب
مشاركة المعهد في أسبوع شباب

2018

كفر الشيخ

نشاط إجتماعي

الجامعات للعام 2019/2018في
كفر الشيخ
في مجال المراسل الصحفيفي مجال الطالب المثالىاختيار و ازرة التعليم العالي للمعهد

2019

إلقامة دورة المناط للمعاهد في

معهد النيل العالي للعلوم

نشاط إجتماعي

التجارية وتكنولوجيا الحاسب

(مجال الطالب المثالي /الشطرنج)
تكوين اتحاد الطالب للعام الجامعى
2019/2018

2019/2018

معهد النيل العالي للعلوم
التجارية وتكنولوجيا الحاسب
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نشاط اجتماعي

إدارة الدعم األكاديمي
المسابقة الثقافية التحاد الطالب

2018

اقتراح االلجنة الثقافية التحاد

2018

معهد النيل العالي للعلوم

نشاط ثقافي

التجارية وتكنولوجيا الحاسب
الطالب اقامة االنشطة الثقافية طول

معهد النيل العالي للعلوم

نشاط ثقافي

التجارية وتكنولوجيا الحاسب

العام .
تجهيز المجلة الثقافية بالمعهد .

2018

معهد النيل العالي للعلوم

نشاط ثقافي

التجارية وتكنولوجيا الحاسب
اشتراك المعهد في االتحاد العربي

2018

جامعة الدول العربية

نشاط علمي

اشتراك الطالب في مؤتمر (بطالة

-22

القاهرة -دمياط

نشاط علمي

الشباب والهجرة الغير شرعية )

2018/9/28

والذي اقيمت فاعلياته في مدينة
دمياط واالفتتاح بجامعه الدول
العربية
تسليم مندوبين و ازرة الشباب

2018

والرياضة لمنشورات مسابقة ابداع

معهد النيل العالي للعلوم

نشاط فني

التجارية وتكنولوجيا الحاسب

الموسم السابع.
تشكيل الفري المسرحى والتجهيز
لمسرحية العام للمشاركة في مسابقة

2018

معهد النيل العالي للعلوم
التجارية وتكنولوجيا الحاسب

العروض المسرحية التابعه لو ازرة
التعليم المسرحية.
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نشاط فني

إدارة الدعم األكاديمي
مشاركة االمعهد بعدد طالبان في

2019

القاهرة

نشاط فني

مهرجان ابداع الموسم السابع في
مجال االنشاد الدينى .
تشكيل عدد 2اسر طالبية .

2018

اقتراح اليوم التعريفي للجوالة بين

2018

معهد النيل العالي للعلوم

نشاط لجنة األسر

التجارية وتكنولوجيا الحاسب
كلية التربية الرياضية والمعهد
تشكيل عشيرة الجوالةالخاصة

معهد النيل العالي للعلوم

نشاط جوالة وخدمة عامة

التجارية وتكنولوجيا الحاسب
2018

معهد النيل العالي

نشاط جوالة وخدمة عامة

بالمعهد
التربية العسكرية .

2019

تدريب طالب المعهد التابعين الدارة

2019/2018

معهد النيل العالي للعلوم

ادارة رعاية الطالب

التجارية وتكنولوجيا الحاسب
التدريب.
تدريب طالب التربيه العملية
التابعين لكلية الرتبية الرياضية

2019/2018

معهد النيل العالي للعلوم

ادارة الجودة و ادارة رعاية

التجارية وتكنولوجيا الحاسب

الطالب

معهد النيل العالي للعلوم

ادارة رعاية الطالب

التجارية وتكنولوجيا الحاسب
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إدارة الدعم األكاديمي
من فعاليات األسر الطالبية  :مؤتمر المرأة
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إدارة الدعم األكاديمي
فريق كرة القدم بالمعهد

فريق المسرح
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إدارة الدعم األكاديمي

كيفية تسجيل األسر الطالبية :

 -يبدأ تسجيل األسر الطالبية مع بداية العام الدراسي الجديد حتى نهاية شهر نوفمبر .

 تقدم األسرة عند التسجيل كشف بأسماء المؤسسين من مختلف السنوات الدراسية على أال يقل عدد المؤسسينعن  20طالب .

 -مدة العضوية لألسرة سنة جامعية كاملة وتجدد سنوياً و يتم تشكيل الهيكل التنظيمي لألسرة ( مجلس اإلدارة

) باإلنتخاب .

 -ال يجوز لعضو هيئة التدريس ان يكون رائداً إال فى أسرة واحدة و ال يجوز ألى أسرة اإلنتماء ألى حزب

من األحزاب السياسية

 -تلتزم األسرة بعدم تعلي أى الفتات او إعالن عن نشاطها إال بعد موافقة رائد األسرة ورعاية الشباب ويتم

اإلشراف على النشاط من قبل رعاية الشباب .

إتحاد الطالب
هو الممثل لجميع طالب المعهد للتعبير عن آرائهم ومتطلباتهم.
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إدارة الدعم األكاديمي
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إدارة الدعم األكاديمي
 الشروط الواجب توافرها فى من يترشح لعضوية اتحاد الطالب -:

 -أن يكون متمتع بجنسية جمهورية مصر العربية .

 أن يكون طالباً نظامياً مستجداً فى فرقتة غير باق لإلعادة فيها ألى سبب . -أن يكون مسدداً للرسوم الدراسية كاملة .

 أن يكون طالباً متصفاً بالخل القويم والسمعة الحسنة و أال يكون قد وقع عليه أى جزاء تأديبي بالمعهد . -أن يكون من ذوى النشاط الملحوظ فى مجال اللجنة التى يرشح نفسه فيها .

 -أال يكون قد سب الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو تقرر إسقاط ووقف عضويته بأحد اإلتحادات الطالبية

أو إحدى لجانها .

إنتخاب أمين وأمين مساعد اإلتحاد :

ت ة ة ة ةةتم عملي ة ة ة ةةة اإلنتخ ة ة ة ةةاب ب ة ة ة ةةاإلقتراع الس ة ة ة ةةري بمش ة ة ة ةةاركة  56طالبة ة ة ة ةاً وطالب ة ة ة ةةة يمثل ة ة ة ةةون أعض ة ة ة ةةاء اإلتح ة ة ة ةةاد
وبحض ة ة ة ة ة ة ةةور اللجن ة ة ة ة ة ة ةةة المشة ة ة ة ة ة ة ةرفة عل ة ة ة ة ة ة ةةى اإلنتخاب ة ة ة ة ة ة ةةات  ،كم ة ة ة ة ة ة ةةا ي ة ة ة ة ة ة ةةتم انتخ ة ة ة ة ة ة ةةاب األمن ة ة ة ة ة ة ةةاء واألمن ة ة ة ة ة ة ةةاء
المساعدين للجان الطالبية العليا ،وعددها  7لجان.

عل ة ة ةةى أن يةة ة ةةتم بعةة ة ةةد ذلةة ة ةةك إنتخابةة ة ةةات أمةة ة ةةين اتح ة ة ةةاد الطة ة ة ةةالب واألم ة ة ةةين المس ة ة ةةاعد م ة ة ةةن ب ة ة ةةين  14طالةة ة ةةب
وطالبة هم أمناء وأمناء مساعدي اللجان السبعة.
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إدارة الدعم األكاديمي
 تشكيل إتحاد الطالب للعام الجامعي 2019 / 2018
رئيس اتحاد الطالب

 محمد بهاء عبد الوهاب -مجدي السعيد عبد الحميد الهاللي

نائب رئيس اتحاد الطالب

 -جالل السيد جالل موسي

أمين مساعد لجنة األسر الطالبية

 -محمد سعد على على الشيخ

أمين اللجنة الرياضية

 -احمد حسين السيد الشحات

أمين مساعد اللجنة الرياضية

 -عبير مجدي ابراهيم يونس

أمين اللجنة الفنية

 -عبد الرحمن خالد احمد خواص

أمين مساعد الجنة الفنية

 -فاطمة محمد عطية عبد الرازق

أمين اللجنة اإلجتماعية والرحالت

 -احمد محمد الدسوقي محمد

أمين لجنة الجوالة

 -ايهاب السيد محمد لطفي

أمين مساعد لجنة الجوالة

 -عبد الرحمن اسماعيل علي سليم

أمين اللجنة العلمية

 -رنا ابراهيم فؤاد عبد العزيز

أمين مساعد اللجنة العلمية
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إدارة الدعم األكاديمي
النشاط العلمي والبحثي
يشارك المعهد في العديد من المؤتمرات العلمية والمجتمعية ومنها المؤتمر الدولي لكلية لتجارة جامعة المنصورة
تحت عنوان " الجامعة والتحول المجتمعي" والمقام بشرم الشيخ .
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إدارة الدعم األكاديمي
 المركز الثقافي بأكاديمية النيل للعلوم NALLAC
( )Nile Academy Library And Cultural Center

نظرا" للدور الحيوي الذي تلعبه المكتبات في المجتمعات الراقية والمتطورة لكونها منارة للثقافة و داعمة للمهارات
التي يتم من خاللها مواكبة تحديات العصر ،وإيمانا منا جميعا" بمواكبة الجديد و الحديث و المتطور في جميع
فروع المعرفة  ،فقد تم إجراء تطورات جوهرية في شكل وأداء و رسالة المكتبة أمال" في مواكبتها قاطرة العلم
و المعرفة لتتحول إلى مركز ثقافي و معرفي ينبع بالحياة و النشاط يحمل اسم NALLAC
.)Academy Library And Cultural Center
يحتوي ذلك المركز على ما يلي :
—1كتب ورقية و إلكترونية .
-2تعليم إلكتروني.
-2منتدي ثقافي .
-4أنشطة خدمية .
أوال" :الكتب
يتم تحديث وتطوير منظومة الكتب باستمرار وتأخذ األشكال التالية-:
أ -كتب ورقية
ب -بيانات الكترونية
ت CD -يحمل عليه مادة علمية و ثقافية يطلع عليها الطالب وهيئة التدريس و رواد المكتبة .

59

( Nile

إدارة الدعم األكاديمي
ثانيا"  :وحدة التعليم االلكتروني
وتشمل ما يلي -:
أ -نشاط بحثي  ( :استخدام أجهزة الحاسب اآللي و اإلنترنت و بنك المعرفة)
ب -تنمية مهارات  :مهارات عرض المعلومات ومهارات عقد المناظرات و اللقاءات الحوارية .

ثالثا :منتدي ثقافي
ويشمل ما يلي -:
أ -صالون أدبي :يتم عقد لقاءات نصف شهرية بعنوان "كتاب أعجبني " يقوم فيه الملقي بعرض النقاط
األساسية و يتبعه حلقة نقاش.
ب -نقل معرفي حيث يرتكز هذا النشاط على قيام أحد أعضاء هيئة التدريس أو الطالب أو الموظفين
بنقل خبرة أو مهارة تعلمها.
رابعا :أنشطة خدمية
تهدف إلى توجيه الطالب إلى الخدمة المدنية و االجتماعية تحت إشراف المركز الثقافي و أكاديمية النيل .
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 المراكز الخاصة الموجودة باألكاديمية لخدمات اللغة اإلنجليزية والرخصة الدولية لقيادة الحاسب ICDL
))

 -1مركز أكاديمية النيل العالي لخدمات اللغة اإلنجليزية :

يهدف مركز اللغة اإلنجليزية بأكاديمية النيل العالي للعلوم إلى استخدام الموارد المادية والبشرية المتاحة

لتقديم برامج ودورات لغة إنجليزية ذات جودة عالية تتناسب مع كافة احتياجات سوق العمل.

ويسعى المركز جاهداً إلى إعداد الطالب إعداداً لغوياً يمكنهم من استخدام اللغة اإلنجليزية بشكل فعال .

أهم إنجازات المركز منذ تأسيسه:
 الحصول علي اعتماد هيئة  ETSاالمريكية إلمتحان  TOEFL iBTالدولي الموزع المعتمد لالميدايست المتحانات  TOEFL ITPفي محافظة الدقهلية. الحصول على اعتماد من  Cambridge Universityالمتحانات  ) CPTامتحان تحديد مستوى). الحصول على اعتماد  PROMETRICالجراء اختبارات )(Board of Pharmacy Speciailties() BPS
 باالضافة إلى تدريب العديد من المؤسسات و الشركات التي تحرص على االرتقاء بمستوى اللغةلموظفيها مثل:
 بنك أبو ظبي -شركه موبينيل

 بنك عوده -شركة مصر للشبكات

خدمات التدريب:
 -1اللغة االنجليزية لالعمال Business English
 -2اللغة االنجليزية العامة General English
 -3المحادثة Conversation
 -4برنامج التدريب على التوفل المؤسسي TOEFL ITP
 -5برنامج التدريب على التوفل الدولي TOEFL IBT
 -6برنامج التدريب على االيلتس IELTS
خدمات االمتحانات
 -1التوفل الدولي TOEFL iBT
 -2التوفل المحلي TOEFL ITP
 -3امتحان كامبردج لتحديد المستوي )CPT (Cambridge Placement Test
 -4امتحان ) Board of Pharmacy Specialties) BPS
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 -2مركز أكاديمية النيل لخدمات تكنولوجيا المعلومات :

 -أنشيء المركز عام  2005كمركز اختبارات معتمد  ICDLباعتماد هيئة اليونسكو .و يتجدد اإلعتماد

سنوياً حتى اآلن من مؤسسة  ICDL Arabiaو التى حلت محل اليونسكو.

 يقدم المركز برامج تدريبية في العديد من التخصصات سواء الهندسية أو التجارية أو اإلدارية باعتمادنقابتي المهندسين و التجاريين ،للطالب داخل المعهد و خارجه.

جهات اإلعتماد والتعاون بالمركز :
 -مؤسسة .ICDL Arabia

 و ازرة االتصاالت و تكنولوجيا المعلومات. نقابة المهندسين المصرية. -النقابة العامة للتجاريين.

أمثلة عن الخدمات والبرامج التدريبية التي يقدمها المركز:

 تدريب واختبارات دولية لبرنامج  ICDLباعتماد مؤسسة . ICDL Arabiaالبرمج الهندسية:
 -ا

- 3D MAX

-PHOTOSHOP

-REVIT ARCH

-PRIMAVIRA
– SAFE

 -البرامج التجارية:

-Auto CAD

-ILLUSTRATOR
-ETABS

-SAP

- Excel Accountant

- PEACHTREE

-QUICKBOOKS

- TALLY

 -المحاسبة الضريبية.

 -المحاسبة المالية (التحليل المالي للمشاريع و دراسة الجدوى – إعداد المحاسب المالي المحترف).
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 -البرامج اإلدارية:

 -خدمة العمالء.

 مهارات التواصل و العرض. -مهارات البيع المؤثرة.

Digital Marketing-
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صورة من القرار الوزاري إلنشاء المعهد ومعادلة درجة البكالوريوس

65

إدارة الدعم األكاديمي

66

إدارة الدعم األكاديمي

67

