
 الــــمنوفيـــــــــةجــــامعــــة 
 السادات بمدينة المنوفية جامعة فرع وأنشئ  م،1976 أغسطس 14 في الصادر  م1976 لسنة 93 رقم الجمهوري بالقرار المنوفية جامعة أنشئت

                         مستقلة جامعة ليصبح بالسادات المنوفية جامعة فرع باستقالل الجمهوري القرار صدر م2013 عام وفي ، م2006 لسنة 267 رقم بالقرار

 . ومعهدين كليات ست تضم والتي ( السادات مدينة جامعة باسم

 -:كالتالي ( أشمون  –منوف  –شبين الكوم ) كلية ومعهد موزعة علي مدن  18ن وتضم جامعة المنوفية اآل

 - : وتضم الكوم شبين مدينة

 .ش جمال عبد الناصر البحري ، أمام اإلستاد الرياضي : مبني اإلدارة العامة للجامعة 

 -:كما تضم كليات 

                                                                              -كلية التجارة  -كلية الهندسة  -معهد الكبد القومي  -كلية التمريض  -كلية الطب ) 

                                                                                -كلية االقتصاد المنزلي   -كلية العلوم   -كلية الحاسبات والمعلومات  -كلية الحقوق  -كلية اآلداب 

 ( .كلية الزراعة  - التربية كلية 

 : كليات وهي  4هذا باإلضافة إلي استحداث 

 ( .كلية الطب البيطري  -كلية الصيدلة  -كلية التربية الرياضية  -كلية العلوم الطبية التطبيقية ) 

                                                 -اإلدارة العامة لرعاية الشباب  -فندق الجامعة  -المدن الجامعية  -اإلدارة الطبية  -المستشفيات الجامعية ) كما تضم مدينة شبين الكوم 

 ( .المركزية والمكتبة 

 ي ولويتم اآلن إنشاء مبني جديد للمكتبة ليواكب التطور  وزيادة أعداد الدارسين من الطالب بمرحلتي الدراسات العليا والمرحلة الجامعية األ

 .لمعرفة في قلب الدلتا اوتواصل الجامعة توسعاتها لتكون بحق منارة 

 ( .كلية الهندسة اإللكترونية )     -: مدينة منوف وتضم 

 ( .كلية التربية النوعية )    -: مدينة أشمون وتضم 

 



 ة ؟ـــــــــوفيــــة المنـــــــامعــــــاذا جــــــلم
 كلية ومعهد يقوم بالتدريس فيها نخبة من                                                      (18)يوجد بجامعة المنوفية

أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ، هذا وقد حازت كليات الطب                                                                

والهندسة و التمريض علي شهادة الجودة واالعتماد من الهيئة القومية                                                             

 .لضمان الجودة 

                                                      وتضم جامعة المنوفية معهداً بحثياً من أهم المراكز الطبية علي مستوي

      الشرق األوسط ، وهو معهد الكبد القومي والوحيد في مصر لزراعة                                                                   

   كبد األطفال ، كما تم تجهيزه بالعديد من المعامل الحديثة لخدمة                                                                 

 .  العملية التعليمية 

و العالمي المستوي علي جديد هو ما متابعة علي والحرص العصر ومواكبة التطوير استراتيجيات الجامعة وتتبني 

 التي التعليمية الوسائل تحديث وكذلك الدولية العلمية والندوات المؤتمرات خالل من التواصل علي الدائم الحرص

 . الطالب بمستوي ترقي

المتميزة الدراسية البرامج من العديد الجامعة بكليات يتوافر كما . 


