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 الرؤية 

تسعععععي كليعة الطعب جعامععة المنوفيعة أن ت ععععبي رائعدة و متمي ة و ذات مكعانعة مرموقعة ععالميعا م   ال  ع عد 

مجاالت التعليم اتفاقيات تعاون مشعععتر  و تنفير براما عالمية و بناب ةعععبكة عالقات اقليمية و دولية تخد  

 الطبي و البحث العلمي و االرت اب بالخبرات الطبية ما يعود بالنفع علي المجتمع المحلي

 

 الرسالة

البعدب في تنفيعر اتفعاقيعات و ةععععراكات دوليعة في مجعاالت التعليم و التدريب الطبي و البحث العلمي للو ععععو   

 لمكانة مرموقة عالميا

 

 األهداف

 :أوال مجا  التعليم الطبي

التععاون مع الوحعدات المعنيعة بعالتعليم الطبي بعالكليعة لتنفيعر براما تعليميعة بعالشععععراكعة مع المعدار   .1

 الطبية العالمية بحيث تكون ةهادة التخرج معتمدة م  هره الجهة

 التباد  الطالبي بي  طالب الكلية و طالب الكليات المحلية واالقليمية و العالمية .2

 ة التدريس بالكلية و كليات الطب العالميةزيارات متبادلة بي  أعضاب هيئ .3

عبر االنترنع     ةالكترونيع  ةالتععاون مع الوحعدات المعنيعة بعالتعليم االلكتروني لتنفيعر براما تعليميع .4

 بالشراكة مع الجامعات الدولية

قدرات أعضعععاب هيئة التدريس لع د ةعععراكات مع م سعععسعععات   ةالتعاون مع الوحدات المعنية بتنمي .5

 ع كفابة أعضاب هيئة التدريسعالمية تهدف لرف

 :ثانيا في مجا  البحث العلمي

 الجراب األبحاث المشتركة و التى تعود بالنفع علي المجتمع ايجاد ةراكات محلية و اقليمية و دولية .1

 تشجيع المجتمع المدني علي تمويل المشروعات البحثية في المجا  الطبي .2

 الح و  علي مني بحثية عالميةتشجيع األطباب علي البحث العلمي و تسهيل  .3

 

 



 :الطبي بثالثا مجا  التدري

ع د الشعراكات مع م سعسعات دولية طبية ذات سعمعة مرموقة و ذلف لرفع كفابة األطباب و االرت اب   .1

 بمستوى الخدمة الطبية الم دمة

 تباد  ال يارات و الخبرات بي  أعضاب هيئة التدريس و الم سسات الطبية العالمية .2

 األطباب الم يمي  و المعيدي  علي االبتعاث للخارج و المساعدة في تسهيل االجراباتتشجيع  .3

العالمية  ةالطبية المتخ عععع ععععة ذات السععععمع ةانتداب األطباب الم يمي  و المعيدي  للمراك  المحلي .4

 لفترات أثناب فترة العمل بوظيفة طبيب م يم أو معيد

 

ة الحاليالشراكات   

 

الطعب بال وات  ةمع كليع  ةالمنوفيع ةجامعع ةال ععععيعدلع ةالطعب وكليع يةبي  كلالمشععععتر   اتفعاقيعة التععاون   •

 ة.المسلح

 

  ةالمنوفيع  ةالطعب جعامعع  ةوطعب المجتمع بكليع  ةالععامع  ةقسععععم ال ععععحع  التععاون العلمي بي   ةاتفعاقيع •

أيوا بالواليات   ةجامع ةالعام  ةال عح  ةبكلي  ةو البيئي  ةالمهني  ةقسعم ال عحو   ةم عر العربي  ةبجمهوري

 ة.األمريكي ةالمتحد

 

م عر    ةبجمهوري  ةالمنوفي ةالطب جامع ةكلي ةطنالكلي ب سعم البا ةالتعاون المشعتر  بي  وحد  ةاتفاقي •

 ةالمتحد  ةو مرك  الكلي بشعععيفيلد بالمملك  ةم عععر العربي  ةو مرك  الكلي بدمنهور بجمهوري  ةالعربي

ألمراض الكلي و ةالععالميع  ةالجمعيع  ةتحع  رععايع  في مجعا  أمراض الكلي  ةم   ال  برنعاما التوأمع

 الكلي.  ةألمراض و زراع ةالم ريةالجمعي

 

  ةالعظا  بكلي  ةو قسعععم جراح  ةالمنوفي  ةالطب جامع  ةالعظا  بكلي ةبي  قسعععم جراح ةالشعععراك  ةاتفاقي •

 ة.ال اهر ةالطب جامع

 

 


