
رئـــيس الجــــــــامعـــــــــــة/ د.أمكتب 

2222170–2327273 /048-2+ الهاتف 

25752777 /02-2+ الفاكس 

motpresident@yahoo.com  البريد اإللكتروني

president@menofia.edu.eg 

نــــــــائب رئيــــــــــس الجــــــــــامعــــــــــة للدراســــــــــــات العليـــــــــا والبــــحوث/ د.أمكتب 

2317540 /048-2+ الهاتف 

2226454/048–2+ الفاكس 

HVpresident@menofia.edu.eg البريد اإللكتروني 

التعليم  والطالبنــــــــائب رئيـــــــس الجـــــــامعــــــــة لــــــشئـون / د.أمكتب 

2223187 /048-2+
الهاتف 

2223187 /048-2+
الفاكس 

SVpresident@menofia.edu.eg البريد اإللكتروني 



أميــــــــن عـــــــــــام الجـــــــامعـــــــــة./ مكتــــب الســــــيد أ

2223898 /048-2+
الهاتف 

2220894 /048-2+ الفاكس 

الجـــــــــــــامعــــــــــــــــةعمومـــــــــــــــــى

2224216-2224155–2317536 /048-2+
سويتش / الهاتف

http://mu.menofia.edu.eg/Home/ar  الموقع اإللكتروني



ة منوفي-شبين الكوم–أمام اإلستاد الرياضي –جامعة المنوفية ش جمال عبد الناصر  عنوان المراسلة 

2330554 /048-2+
الفاكس / رقم الهاتف

foun@menofia.edu.eg

لمرحلة البكالوريوس
البريد اإللكتروني 

fopg@menofia.edu.eg

لمرحلة الدراسات العليا

htt://mu.menofia.eg/postgrag/view//70399/ar الموقع اإللكتروني 

جامعة المنوفية  –إدارة الوافدين 

@ MenoufiaUniversityMUIS:
فيسبوك

نــــإدارة الوافديـــــات اإلتصــــــــــال بـــانـــبي



بيانات اإلتصال بكلية الزراعة 

ةمحافظة المنوفي–شبين الكوم –البر الشرقي العنوان
+   2-048/ 2228187–2356932الهاتف
+  2-25769495/02الفاكس

بكلية الهندسةاإلتصالبيانات 

يةمحافظة المنوف–شبين الكوم –ش جمال عبدالناصر البحري العنوان

+    2-048/ 2222049–2221549الهاتف
+  2-2223695/048الفاكس

رونيةبكلية الهندسة اإللكتاإلتصالبيانات 

محافظة المنوفية–مدينة منوف العنوان
+    2-048/ 3661517–3661518الهاتف
+  2-3660716/048الفاكس



بكلية التربية اإلتصالبيانات 

فيةمحافظة المنو –شبين الكوم –البر الشرقي العنوان
+    2-048/ 2239917–2195848الهاتف
+  2-2195845/048الفاكس

بكلية العلوماإلتصالبيانات 

وفيةمحافظة المن–شبين الكوم –البر الشرقي العنوان
+    2-048/ 2221493–2222753الهاتف
+  2-2235689/048الفاكس

بكلية التجارةاإلتصالبيانات 
يةمحافظة المنوف–شبين الكوم -مجمع الكلياتالعنوان
+    2-048/ 2222837–2220011الهاتف
+  2-2220011/048الفاكس



بكلية الطباإلتصالبيانات 

فيةمحافظة المنو –شبين الكوم -المجمع الطب ِّي  العنوان

2223964–2222731 /048-2   + الهاتف

2317508 /048-2+ الفاكس

بيانات اإلتصال بمعهد الكبد القومي 

فيةمحافظة المنو –شبين الكوم -المجمع الطب ِّي  العنوان

2223216–2222740 /048-2   + الهاتف

2234586 /048-2+ الفاكس

بيانات اإلتصال بكلية اآلداب
محافظة –شبين الكوم -مجمع الكليات 

المنوفية العنوان

2235691–2221987 /048-2   + الهاتف

2235691 /048-2+ الفاكس



بكلية الحقوقاإلتصالبيانات 

فيةمحافظة المنو –شبين الكوم -المجمع الن ظري العنوان
+    2-048/ 2235687–2235678الهاتف
+  2-2230240/048الفاكس

بكلية التمريضاإلتصالبيانات 

بكلية التربية النوعية اإلتصالبيانات 

فيةمحافظة المنو –شبين الكوم -المجمع الطب ِّي العنوان
+    2-048/ 2226179–2226169الهاتف
+  2-2239880/048الفاكس

محافظة المنوفية–مدينة أشمون العنوان
+   2-048/ 3443436–3442873الهاتف
+  2-3443437/048الفاكس



بكلية االقتصاد المنزلي اإلتصالبيانات 

بكلية الحاسبات والمعلوماتاإلتصالبيانات 

يةمحافظة المنوف–شبين الكوم -البر الشرقي العنوان
+   2-048/ 2199768الهاتف
+  2-2199768/048الفاكس

وفيةمحافظة المن–شبين الكوم -مجمع الكليات النظرية  العنوان

2225426–2316189 /048-2    + الهاتف

222694/048-2  + الفاكس



بكلية العلوم الصحية التطبيقية اإلتصالبيانات 

التربية الرياضيةبكلية اإلتصالبيانات 

منوفية –الكوم شبينالعنوان

01001842490عميد الكلية / د.أهاتف 

منوفية –شبين الكوم العنوان

01005070271عميد الكلية / د.أهاتف 



بكلية الصيدلةاإلتصالبيانات 

بكلية الطب البيطرياإلتصالبيانات 

منوفية –شبين الكوم العنوان

01006639359عميد الكلية / د.أهاتف 

منوفية –شبين الكوم العنوان

01005446473عميد الكلية / د.أهاتف 


