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 كهًخ 

 انظٛذ أ.د/ رئٛض اندبيؼخ

 

 
 

 

 ٌّ ؽٍَ، ثم إ َٕ نهدبيؼخ أثزْب انذ٘ ال ٚمزظز ػهٗ رمذٚى انخذيخ انزؼهًٛٛخ ألثُبء يحٛطٓب اندغزافٙ يٍ اثُبء ان

انمبدرح ػهٗ اطزمطبة انطالة انذٔنٍٛٛ نهذراطخ ثٓب، ٔيُح انثمخ فٙ انذرخبد  اندبيؼبد انًزًٛشح ػبنًًٛب ْٙ

 انؼهًٛخ انزٙ ٚحظهٌٕ ػهٛٓب ٔفك يؼبٚٛز االػزًبد انؼهًٙ ٔاألكبدًٚٙ انًؼززف ثٓب ػبنًٛب.

ح أٌ ركٌٕ فبػهخ فٙ يحٛطٓب اإللهًٛٙ انؼزثٙ، ٔانذٔنٙ ثمذر يب ْٙ فبػهخ  ّٕ ٌّ خبيؼخ انًُٕفٛخ رظؼٗ ثكم ل ٔإ

ٌّ انمٕٖ انُبػًخ يٍ انذارطٍٛ انًظزُٛزٍٚ ْٙ انمبدرح ػهٗ إدارح انزغٛٛز ٔانزًُٛخ  فٙ يحٛطٓب انٕؽُٙ. ٔرؤيٍ ثؤ

 فٙ ػبنًُب انؼزثٙ، نًحبرثخ اندٓم ٔانزطزف، َٔشز ثمبفخ االػزذال.

ٌّ خبيؼخ انًُٕفٛخ ارخذد خطٕاٍد خبّدح إلَشبء إدارح نهٕافذٍٚ ثٓب، رظزطٛغ  يٍ خالنٓب ٔيٍ ْذا انًُطهك، فئ

رمذٚى انزٛظٛزاد ٔاإلخزاءاد نهطالة انذٔنٍٛٛ نهذراطخ ثبندبيؼخ، ٔرؼزٚفٓى ثبنجزايح انؼهًٛخ انًزًٛشح انزٙ رمّذيٓب 

 كهٛبرٓب.

انمبئًٍٛ ػهٛٓب  كًب أكشكز كشكز  كم اندٕٓد انزٙ طؼذ  إلَشبء ْذِ اإلدارح، أغزُى ْذِ انفزطخ ألٔإَُّٙ 

ٍ خ، ثبإلدارح انؼبيخ نهؼاللبد انثمبفٛ ًّ إػذادْى ْذا انذنٛم انزؼزٚفٙ ثكهٛبد اندبيؼخ ٔثزايدٓب انذراطٛخ، ػهٗ ٔأث

     أيم أٌ َزٖ ثًزح رهك اندٕٓد فٙ ألزة فزطخ.

 

 رئٛض اندبيؼخ 

 

 (أ.د/ يؼٕع يحًذ انخٕنٙ )
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 كهًخ 

 رئٛض اندبيؼخَبئت انظٛذ أ.د/ 

 نهذراطبد انؼهٛب ٔانجحٕس
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

خ إلَشبء كٛبٌ يظزمّم ثبندبيؼخ ٚزٕنٗ كشئٌٕ انٕافذٍٚ ٔانذارطٍٛ انذٔنٍٛٛ، ٔٚظؼٗ كبَذ انحبخخ يبطّ  

َشبء )إدارح انالسيخ إلنهزؼزٚف ثبندبيؼخ ٔانجزايح انذراطٛخ ثكهٛبرٓب، ٔلذ ٔفّمُب هللا نهحظٕل ػهٗ انًٕافمبد 

 انٕافذٍٚ( ثبندبيؼخ، ٔخؼهٓب ربثؼخ نإلدارح انؼبيخ نهؼاللبد انثمبفٛخ. 

حًبًطب كجًٛزا يٍ لٛبداد اإلدارح انؼبيخ نهؼاللبد انثمبفٛخ نزٕنٙ يظئٕنٛخ ْذا انكٛبٌ انٕنٛذ انذ٘  ٔلذ ٔخذدُ 

س انحؼٕر انمٕ٘ فٙ ػبنًُب.  ح فٙ ظّم انثٕرح انًؼهٕيبرٛخ انزكُٕنٕخٛخ انزٙ رؼشِّ ّٕ  َزخٕ أٌ ُٚطهك ثم

ٌّ ْذا انذنٛم انزؼزٚفٙ ثبنجزايح انذراطٛخ ثبندبيؼخ، يب ْٕ إال ثذ ح ٔإ ّٕ اٚخ رزجؼٓب خطٕاد أخزٖ أكثز ل

 َٔشبؽًب، رمٕو ثٓب انؼُبطز انشبثّخ انًؤيُخ ثزحمٛك األْذاف انزٙ يٍ أخهٓب أَشئذ ْذِ اإلدارح. 

ٌّ  ٔخٕد إدارح نهٕافذٍٚ ثدبيؼخ  انًُٕفٛخ ٚؼٛذ نًظز دٔرْب انزٚبد٘ ٔانثمبفٙ فٙ انٕؽٍ انؼزثٙ ٔانؼبنى،  إ

رٓب انُبػًخ انزٙ كب ّٕ ٌ نّ حؼٕرْب انمٕ٘ ػزثٛب ٔإفزٚمٛب ٔػبنًٛب، ٔكبٌ نٓب اػزجبرْب فٙ يٛشاٌ انمٕح ٔثّ رظزؼٛذ ل

ٌّ حؼٕرْب أطجَح ػزٔرح نُشز ثمبفزُب ٔانحفبظ  ػبنًًٛب، فمٕح انثمبفخ ٔانًؼزفخ، ال ُٚظزٓبٌ ثٓب فٙ ػبنًُب، ثم إ

 ػهٗ ْٕٚزُب انؼزثٛخ اإلطاليٛخ.

ٍ كم اندٕٓد انزٙ طبًْذ فٙ إخ ًّ زاج ْذا انذنٛم، أيال فٙ ثذل يشٚذ يٍ اندٕٓد، نالررمبء ٔال ٚظؼُٙ إال أث

 ثبنؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ ٔانجحثٛخ فٙ اندبيؼخ ٔرؤكٛذ حؼٕرْب اإللهًٛٙ ٔانذٔنٙ.

 

 

 رئٛض اندبيؼخ َبئت 

 نهذراطبد انؼهٛب ٔانجحٕس     

 

 ( أحًذ فزج انمبطذأ.د/ )       
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 خبيؼخ انًُٕفٛخ 

  )إؽالنخ ربرٚخٛخ(
 

كم شمال ٘ٚالمنوفية في وسط الدلتا، عمى ُبعد تقع محافظة 
أنشئت جامعة المنوفية بالقرار محافظة القاهرة. وقد 

أغسطس  ٗٔم الصادر في ٜٙٚٔلسنة  ٖٜالجمهوري رقم 
م، وأنشئ فرع جامعة المنوفية بمدينة السادات بالقرار ٜٙٚٔ

م صدر القرار ٖٕٔٓم، وفي عام ٕٙٓٓلسنة  ٕٚٙرقم 
باستقالل فرع الجامعة  ٖٕٔٓعام ل ٓٛٔالجمهوري رقم 

بالسادات ليصبح جامعة مستقمة باسم ) جامعة مدينة 
 .والتي تضم ست كميات ومعهَدين السادات(

 –منوف  –كمية ومعهًدا، موزَّعة عمى ُمدن المحافَظة ] شبين الكوم  ٗٔتضم جامعة المنوفية اآلن و 
 بركة السبع[ كالتالي:  –أشمون 
 م : ، تضيذُٚخ كشجٍٛ انكٕو -ٔ

 .مجامعة : ش جمال عبدالناصر البحري، أمام االستاد الرياضياإلدارة العامة لمبنى  -

المستشفيات -معهد الكبد القومي –التمريض  –المجمع الطِّبي، يضّم : كميات الطب  -
 الجامعية.

مجمع الهْنَدَسة، يضم : كمية  الهندسة، مبنى المكتبة المركزية الجديدة )تحت  -
 اإلنشاء(.

الحاسبات –العموم  -الحقوق-اآلداب –كميات ) التجارة يضم لكميات النََّظريَّة : مجمع ا -
 والمعمومات(، ومطبعة الجامعة.

(، االقتصاد المنزلي –التربية  -الزراعةمجّمع كميات البّر الشرقي : يضم كميات ) -
مركزية اإلدارة الطبّية، الُمُدن الجامعية، ُفنُدق الجامعة، رعاية الشباب، المكتبة ال

 )الحالية(.

 : تضم كمية الهندسة اإللكترونية.يُٕف يذُٚخ -ٕ

 : تضم كمية  التربية النوعية.أكشًٌٕ يذُٚخ -ٖ

: تضم وحدة تجارب بحوث اإلنتاج الحيواني بقرية طوخ طنبشا، مع وضع  انظجغ ثزكخ يذُٚخ -ٗ
 حجر األساس إلنشاء كمية الطب البيطري.
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 ٖٖٓ٘البا(، كما يبمغ عدد أعضاء هيئة التدريس )طالبا وط ٓٓٓ.٘٘ويبمغ عدد طالب الجامعة )
( كما يبمغ عدد العاممين عضو هيئة معاونة ٖٗٔٔعضوا(، ويبمغ عدد أعضاء الهيئة المعاونة )

 (.ٗٙٙٔٔبالجامعة ) 
وتبدأ الدراسة هذا العام في كميتين جديدتين هما : كمية العموم الصحية التطبيقية ، وكمية التربية 

 .والبنات، وجاٍر اتخاذ إجراءات الموافقة عمى إنشاء كمية الطب البيطري بطوخ طنبشا الرياضية لمبنين
 –اإلعالم  –إنشاء عدد من الكميات عمى المدى المتوسط، وهي: كميات: اآلثار الجامعة كما تعتزم 

 األلسن.
 –الدوائي لصيدلة والتصنيع ا - وعمى المدى البعيد تعتزم الجامعة إنشاء كميات: الطاقة المتجددة

 طب األسنان.
 ُكل هذا يهيئ جامعة المنوفية لتكون بحّق منارة لممعرفة في وسط الدلتا.
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 هٛبد اندبيؼخك

 
 تاريخ  اإلنشاء الكلّية/المعهد م
 م 1969 الزراعة كلٌة 1
 م 1971 التربٌة كلٌة 2
 م 1975 الهندسة كلٌة 3
 م 1975 بمنوف االلكترونٌة الهندسة كلٌة 4
 م1976  العلوم  كلٌة 5
 م1976  التجارة  كلٌة 6
 م1985 كلٌة الطب 7
 م1987 كلٌة اآلداب 8
 م1987 الحقوق كلٌة 9
 م1986 القومً الكبد  معهد 11
 م1988 التمرٌض كلٌة 11
 م1988 المنزلً االقتصاد كلٌة 12
 م1996  للتمرٌض الفنً المعهد 13
 م1998 بأشمون النوعٌة التربٌة كلٌة 14
 م2001  والمعلومات الحاسبات كلٌة 15
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 اإلدارة العاهت لجاهعت الونوفيت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 يحبفظخ انًُٕفٛخ –كشجٍٛ انكٕو  –أيبو االطزبد انزٚبػٙ  -ع خًبل ػجذانُبطز انجحز٘

 يكزت أ.د/ رئٛض اندبيؼخ

 222-22222222/22: الفاكس   222-240/ 2222222 – 2222222 : اهلاتف

  motpresident@yahoo.com:  اإللكرتوني الربيذ

                                  president@menofia.edu.eg           
 يكزت أ.د/ َبئت رئٛض اندبيؼخ نهذراطبد انؼهٛب ٔانجحٕس

 222-2226424/240: الفاكس   222-240/  2222242 : اهلاتف

   HVpresident@menofia.edu.eg :           اإللكرتوني الربيذ
 يكزت أ.د/ َبئت رئٛض اندبيؼخ نشئٌٕ خذيخ انًدزًغ ٔرًُٛخ انجٛئخ

 222-2222202/240: الفاكس   222-240/  2222202 : اهلاتف

   SVpresident@menofia.edu.egانجزٚذ اإلنكززَٔٙ :          
 يكزت انظٛذ أ./ أيٍٛ ػبو اندبيؼخ

 222-2222024/240: الفاكس   222-240/  2222020 : اهلاتف

 ػًٕيٙ اندبيؼخ

   222-240/ 2222226 – 2224222 -2224226 :سويتش اهلاتف/

   http://mu.menofia.edu.eg/Home/ar : اإللكرتوني املوقع
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 كهٛخ انشراػخ
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ربرٚخٛخ :  نًحخ

الزراعت   بمدينتش شتبين  العتال  المعيتد م، تحتت امتم  2242يعود تاريخ إنشائيا إلى أكتوبر عام 
 ).المتومطش الثانويش الزراعش تشغمو  مدرمش كانت الذي مبنىالكوم ف  ال

 باشا إبراىيم جامعش بإنشاء الخاص م1950 عام  أغمطس ف  ( 92 ) رقم وعندما صدر القانون

. بيتا الزراعتش لكميتش نتواة الكتوم بشتبين الزراعت   العتال  الكبير  جامعش عين شمس حالًيا   كان  المعيد
 م. 1954 عام بالقاىرة شمس ينع ثم أصبح تابًعا لجامعش

ل المعيتتد إلتتى كميتتش والتعمتتيم التربيتش وزارةم انتقمتتت تبعيتش المعيتتد إلتتى 1958وفت  عتتام  ، ثتتمت تحتوت
 1974 عتام الزقتازي  لجامعتش انتقمْت تبعيتش الكميتش  ثم م،1969 عام شمس عين لجامعش تابعاً  الزراعش

 م.1976 عام المنوفيش معشلجا تابعش أصبحت أن إلى م 1975 عام طنطا لجامعش ثم

 محافظش المنوفيش –شبين الكوم  –البر الشرق   انؼُٕاٌ:
   222-240/ 2220202 – 2226222 انٓبرف:
 222-22262422/22 انفبكض:

 http://mu.menofia.edu.eg/AGR/Home/ar انًٕلغ اإلنكززَٔٙ:
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تتل نظتتام التخصتتص فتت  أقمتتاميا العمميتتش عتتام  وبعتتد أن كانتتت الدرامتتش بيتتا فتت  شتتعبش عامتتش، أدخ 
 م. 20/2222
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 األقسام العلويت بالكليت:

 القمم العمم  م القمم العمم  م
نباتات  –ُخضر  –]فاكيش  البماتين 2

 زينش[
 الزراع   والحيوان االقتصاديش الحشرات 2

إنتاج  –الدواجن ]إنتاج الدواجن  نتاجإ 2
 األمماك[

 –النبات الزراع  ] النبات الزراع   22
الميكروبولوجيا  –أمراض النبات 

 الزراعيش[
 األلبان وتكنولوجيا عموم 22 الحيوان  اإلنتاج 2

 األراض  عموم 22 الوراثش 4

 الزراع  االقتصاد 22 المحاصيل 2

 األغذيش وتكنولوجيا عموم 24 الزراعيش اليندمش 6

 الريف  والمجتمع الزراع  اإلرشاد 22 الزراعيش الحيويش الكيمياء 2

   اآلفات مبيدات 0
 

 الذرجاث العلويت التي تونحها الكليّت : 
 
 :انزخظض كشؼت إحذٖ انشراػٛخ فٙ انؼهٕو فٙ ٕصٚانجكبنٕر درخخ :أٔالً 

 .[البماتين-المحاصيل] النبات  اإلنتاج -2
    [.الريف  والمجتمع الزراع  اإلرشاد– الزراع  االقتصاد] الريفيش والتنميش الزراع  صاداالقت -2
  [الدواجن نتاجإ -الحيوان  إلنتاج] ا والداجنى الحيوان  اإلنتاج  -2
 .والمياه األراض   -4

 .  واأللبان الغذائيش الصناعات  -2
 النبات[  أمراض-تاآلفا ومكافحش االقتصاديش الحشرات] النبات وقايش  -6
 . الزراعيش اليندمش  -2

 ماعدا الثالثة الفرقة فً التخصص وٌبدأ ، والثانٌة األولى الفرقتٌن فً عامة الدراسة 
 .األولى الفرقة من التخصص فٌبدأ الزراعٌة الهندسة شعبة

 اٜرٛخ :  انزخظظبد فٙ ٔانذكزٕراِ انًبخظزٛز درخخ ثبًَٛب:

 إنتتاج  -الحيتوان   اإلنتتاج -  الزراعت  االقتصتاد  -الريفت   عالمجتمت -  الزراعت  اإلرشتاد] 

  -االقتصتاديش  الحشترات -  الزينتش نبتات -الخضتر   -الفاكيتش   - األمتماك إنتتاج  -التدواجن 
  -الزراعيش  الحيويش الكيمياء -األلبان   -الغذائيش  الصناعات -األراض     -الزراع  الحيوان
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 الميكروبولوجيتا - النبتات أمتراض -الزراعت   النبتات -الحقميتش  المحاصتيل -اآلفتات  مبيتدات

 .الوراثش [ الزراعيش اليندمش  -الزراعيش 
 

 اٜرٛخ: انزخظظبد فزٔع أحذ فٙ انؼهٛب انذراطبد دثهٕو :ثبنثب

 لممنتجات الخارجيش والتجارة التموي  - الريفيش التنميش - الريف  التخطيط - اإلرشاديش ] البرامج

نتاج تربيش - الزراعيش  - الصتحراويش البيئتش فت  الحيتوان  اإلنتتاج تنميتش - المزرعيتش الحيوانات وا 

نتتاج تربيش  مشتاتل -المحميتش  الزراعتات .األمتماك إنتتاج - التداجن اإلنتتاج جتودة - التدواجن وا 

 - األراضت  امتصتحح - والحريتر النحل - الزراعيش اآلفات -الصحراويش  البيئش آفات - البماتين

 -الممتتيمك  وحمايتش األغذيتش جتودة مراقبتش - األغذيتش تكنولوجيتا -األراضت   وصتيانش متينتح
 اآلفات مبيدات - البيئش تموث كيمياء -الزراعيش  التحاليل كيمياء - ومنتجاتو المبن جودة مراقبش

 افميولوجي - التقاوي إنتاج - الصحراويش األراض  زراعش - والمحميات بو  الصُ  آفات مكافحش   -
  - الجديتدة األراضت  فت  ومكافحتيتا النبتات أمتراض - الصتحراويش الظترو  تحتت النبتات نمتو

 - الحديث الري وتكنولوجيا نظم - الزراعيش واآلالت القوى -التطبيقيش  الزراعيش الميكروبيولوجيا

 .الوراثيش[ اليندمش
 

 البراهج الوتويزة بالكليَّت : 

د البتترامج المتميتتزة بالكميتتش، وُيعتتدت الوحيتتد بتتين الجامعتتات : أحتتثزَاابيح إدارح األػًاابل انشراػٛااخ
لو إحدى شركات التصنيع الزراع  الخاصش، ويقبل طتحب  ان، وتموت المصريش، والدرامش بو بالمجت

 الثانويش العامش شعبش العموم.
 

 الوحذاث راث الطابع الخاص بالكليّت : 
 

 ُجشب.ؽ ثطٕخ ٕاَٙٛانح اإلَزبج ٔثحٕس ردبرة ٔحذح:-أٔالً 

 :-شًمٚٔ ، انؼبيخ انخذيخ يزكش:- بً ٛثبَ

 الفاكهة. شتالت إنتاج وحدة  -3      األخضر العلف إنتاج وحدة -2      ومنتجاتها األلبان وحدة  -1
 محاصٌل إنتاج وحدة -6البالستٌكٌة.      الصوب وحدة  -5       .الغذائً التصنٌع وحدة -4

 .والتقاوي الحبوب

 الدواجن.  إنتاج وحدة  -9.     الزٌنة نباتات إنتاج وحدة -8الحٌوانً.       اإلنتاج وحدة  -7
 الخضر. محاصٌل إنتاج وحدة  -11      العضوي السماد إنتاج وحدة -11

 

 :شًمٚٔ ، خٛانشراػ ٔانجحٕس انزدبرة يزكش :ثبنثبً 

 .العلمً والحساب اآللٌة الحاسبات -2.    المركزى المعمل -1
 .العلمً ٌرالتصو وحدة  -3
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 :انظحٛخ انغذائٛخ انٕخجبد ٔإَزبج ثحٕس ٔحذح:-راثؼبً 

 بالكليت: الوتويزة الوعاهل
 عدادىا النباتيش العينات تشريح معمل  .وتصويرىا وصبغيا وا 

 [الضوئ  البناء ، التنفس ، النباتيش الصبغات ، لمعناصر] المختمفش الكيماويش التحميحت معمل 

 [.خاصش بصفات شتحت إنتاج ، األجنش زراعش]  األنمجش زراعش معمل 

 نيماتوديش أم فطريش كانت مواء النبات أمراض معمل. 

 :األراػٙ ػهٕو ثمظى يؼبيم

 [.والتمميد الغذائيش بالعناصر]النبات لتغذيش معمل 

 [.لألرض الكيماوي التركيب عمى وتجارب درامات] األراض  كيمياء معمل 

 [األرض ف  الدقيقش الكائنات عمى درامات]  األراض  ميكروبيولوجيا معمل. 

 [ الطبيعيش األرض خواص عمى درامات] األراض  طبيعش معمل. 

 [. البيدولوجيش األرض خواص عمى درامات]  األراض  بيولوجيا معمل 

 :ٕاَٙٛانح اإلَزبج ثمظى يؼبيم

 ومركبات الحيوانيش اليرمونات بعض وتقدير الصناع  التمقيح بحوث إجراء] الحيوان فميولوج  معمل 

 [.المبن ومكونات الدم

 [. العحئ  تحاليل]  الحيوان تغذيش معمل 

 [الحيوانات مموك لمراقبش] الحيوان مموك معمل 

 :األنجبٌ بٛٔركُٕنٕخ ػهٕو ثمظى يؼبيم

 [الجين عمى تطرأ الت  تمتابعش التغيرا ، المختمفش األلبان منتجات تركيب تقدير]  الكيمياء معمل 

 [.ومنتجاتو المبن ف  ريايالبكت أعداد لتقدير]  جياالميكروبيولو  معمل 

 :انشراػٙ ٕاٌٛٔانح االلزظبدٚخ انحشزاد ثمظى يؼبيم

 والقوارض والنيماتودا واألكارومات لمحشرات واإليكولوجيا البيولوجيش البحوث بإجراء تقوم. 

 .مختمفشال والعينات لمعحئ  الكيميائيش التحميحت جراءإل  :انذٔاخٍ إَزبج ثمظى يؼبيم

- والعطريش الطبيش النباتات من الفعالش المواد وعزل وتقدير فصل لدرامش  :خٕٛٚانح بءًٛٛانك ثمظى يؼبيم

 .والغذائيش الزراعيش لمصناعات التطوير وبحوث الجودة لمراقبش  -المنزليش والمطيرات المنظفات لتصنيع 

 :اٜفبد ذادٛيج ثمظى يؼبيم

 المبيدات متبقيات تحميل معمل. 

 [المختمفش اآلفات ضد المبيدات فعاليش لتقييم ]  تكميكولوج  معمل 
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 كهٛخ انُٓذطخ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محافظش المنوفيش –شبين الكوم  –ش جمال عبدالناصر البحري  انؼُٕاٌ:
   222-240/ 2222242 – 2222242 انٓبرف:
 222-2222622/240 انفبكض:

  http://mu.menofia.edu.eg/ENG/Home/ar انًٕلغ اإلنكززَٔٙ:
 

 ربرٚخٛخ :  نًحخ

 التعمتيم لتوزارة تابعتاً  1958 عتام الكتوم بشتبين الصتناع   العتال  بتدأت نواُتيتا بإنشتاء  المعيتد 

 لمتنش 924 رقتم القراربت طنطتا والتكنولوجيتا، تابًعتا لجامعتش اليندمتش كميتش إلتى المعيتد العتال ،ثم تحتول

تتئت جامعتتش المنوفيتتش عتام    م 1975 م ، أصتتبحت كميتتش اليندمتش تابعتتش ليتتا بقتترار 2226وحتين أنش 
  1976 لمنش 1142 رقم الوزراء مجمس رئيس

 منتاىج بتطتوير الخاصتش لمكميتش الجديتدة م ُطبِّق تْت الحئحتش02/2222وبتًدا متن العتام الجتامع  

 التدريس.
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 الكليت : األقسام العلويت ب
 الكهربٌة الهندسة. 

 المٌكانٌكٌة القوى هندسة. 

 الهندسٌة األساسٌة العلوم. 
 المدنٌة الهندسة. 
 المعمارٌة الهندسة. 

 المٌكانٌكً والتصمٌم اإلنتاج هندسة. 

 
 :الكليت تونحها التي الذرجاث العلويت

 

 :انزبنٛخ انزخظظبد فٙ انجكبنٕرٕٚص درخخ :أٔالً 

 والتصمٌم اإلنتاج هندسة / المٌكانٌكٌة القوى هندسة / واآلالت الكهربٌة القوى هندسة]
 بنظام) والحاسبات الكهربٌة الهندسة/ المعمارٌة الهندسة / المدنٌة الهندسة /المٌكانٌكً
 .([المعتمدة الساعات

 
 :انزبنٛخ انزخظظبد فٙ انؼهٛب انذراطبد دثهٕو :ثبَٛبً 

 
 الكيربيتش/ القتوى /  ىندمتش العتال  الجيتد / ىندمتش الكيربيتش االآلت تخصصتات ]ىندمتش -أ 

 ىندمتش الكيربيش/  واالآلت القوى نظام ف  التحكم تطبيقات الكيربيش/ القوى إلكترونيات ىندمش

 الكيربيش[ بإشرا  قمم اليندمش الكيربيش . القوى شبكات حمايش
 القتوى تمحطا والتزييت/ ىندمش االحترا  ىندمش والتكيي / التبريد تخصصات : ]ىندمش -ب

الييدروليكيتش[  التطبيقتات والمتجتددة/ ىندمتش الجديتدة الطاقتش ىندمتش البخاريتش/ واليندمتش
 .الميكانيكيش القوى شىندم قمم بإشرا  

 تآكتل تكنولوجيتا الصتناعيش/ التصتميم/ اليندمتش ىندمتش اإلنتتاج/ ] ىندمتشتخصصتات:  -ج

 . والتصميم اإلنتاج شىندم بإشرا  قمم  وتزييت[
 التشتييد/ المعدنيتش/ ىندمتش المنشتآت ىندمتش الخرمتانيش/ المنشتآت : ] ىندمتشتخصصتات -د

 األمامتات/ وىندمتش التربتش الشواطئ / ميكانيكا المائيش/ ىندمش الموارد والصر / الري ىندمش

 والجيوديمتبيا [ بإشترا  الممتاحش والمطتارات/ الطتر  / ىندمتش والمترور النقتل تخطتيط ىندمش

 .شيالمدن ندمشيال قمم
 ندمتشالي واإلقميم [ بإشترا  قمتم الحضري التخطيط المعماري /  التصميمتخصصات : ] -ت ى

 .شيالمعمار 
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 :-انزبنٛخ انزخظظبد فٙ انًبخظزٛز درخخ :ثبنثبً 

 قمتم متن )الكيربيتش واآلالت القتوى ىندمتش  الكيربيتش اليندمتش فت  اليندمتش ماجمتتير  -2

 .الكيربيش اليندمش

 .الميكانيكيش القوى ىندمش قمم من الميكانيكيش القوى دمشىن ف  اليندمش ماجمتير -2

 ىندمتش /اإلنتتاج ىندمتش]  الميكتانيك  والتصتميم اإلنتتاج ىندمتش فت  اليندمتش جمتتيرما -2

 .الميكانيك  والتصميم اإلنتاج ىندمش قمم من[ تطبيقيش وميكانيكا ماكينات تصميم

 ىندمش/  العامش األشغال ىندمش/شائيشإن ىندمش ] المدنيش اليندمش ف  اليندمش ماجمتير -4

 .المدنيش اليندمش قمم ن[ موالييدروليكا الري

 الحضتري لتخطتيط/ ا المعمتاري التصتميم ] المعماريتش اليندمتش فت  اليندمتش ماجمتتير -2

 .المعماريش اليندمش قمم ن[ مواإلقميم 
 

 :  خانُٓذط فٙ انفهظفخ دكزٕراِ درخخ راثًؼب:
 

 اليندمش قمم من )الكيربيش واآلالت القوى ىندمش  الكيربيش اليندمش ف دكتوراه الفممفش   -2

 .الكيربيش

 .الميكانيكيش القوى ىندمش قمم من الميكانيكيش القوى ىندمش ف دكتوراه الفممفش  -2

 تصميم ىندمش /اإلنتاج ىندمش]  الميكانيك  والتصميم اإلنتاج ىندمش ف دكتوراه الفممفش  -2

 .الميكانيك  والتصميم اإلنتاج ىندمش قمم من[ تطبيقيش وميكانيكا ماكينات

 ىندمتش/  العامتش األشتغال ىندمتش/إنشتائيش ىندمتش ] المدنيش اليندمش ف  دكتوراه الفممفش -4

 .المدنيش اليندمش قمم ن[ موالييدروليكا الري

[ إلقميم وا الحضري لتخطيط/ ا المعماري التصميم ] المعماريش اليندمش ف  دكتوراه الفممفش -2
 .المعماريش اليندمش قمم نم

 الميكانيكتا/ اليندمتيش الرياضتيات / اليندمتيش الفيزيتاء]اليندمتيش العمتوم فممتفو دكتتوراه  -6

 .اليندميش األماميش العموم قمم من[ التطبيقيش
 

 البراهج الوويزة بالكليت : 
نظام الساعات ب "ثزَبيح ثكبنٕرٕٚص انُٓذطخ فٙ رخظض "انُٓذطخ انكٓزثٛخ ٔانحبطجبد -

 المعتمدة
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الفصل  –أسبوًعا(  51تقسم السنة األكاديمية إلى ثالثة فصول دراسية : ] الفصل األول ) -

 أسابيع([. 6الفصل الصيفي ) –أسبوًعا(  51الثاني )

كليااااا ررررررد تصااااادارةااااانااج را ةج اااااد  رةااللمزيدددددد مدددددا احستفسدددددارات  دددددول البرندددددام  :  -
ر9962322ت.

 
 :بالكليت لخاصا الطابع راث الوحذاث

: لإلنتاااااج فااااً المجاااااالت المختلفااااة) خشاااابٌة / معااااادن/ اإلَزبخٛااااخ عاناااإر ٔحااااذح -1
 .الومنٌوم/...إلخ(

 : وٌشمل ست وحدات متخصصة. ُٓذطٛخان ٔاالطزشبراد انجحٕس يزكش  -2

 : للتنمٌة البشرٌة لخرٌجً الكلٌة.انؼبيخ انخذيخ يزكش  -3

 

 الوعاهل الوتويزة بالكليت : 
 . انكٓزثٛخ انمٕٖ فٙ ٚخانٕلب أثحبس يؼًم -1

 الجهود إرتفاع ضد الوقاٌة وأبحاث الكهربائً العزل مستوى لدراسة :انؼبنٙ اندٓذ يؼًم -2
 .الفائقة

 الكهربٌة(. اآلالت : )اختباراتانكٓزثٛخ اٜالد يؼًم -3

 .القوى والكترونٌات الكهربٌة اآلالت فى :انزحكى أثحبس يؼًم -4

 القٌاسات معمل / الغازات دٌنامٌكا معمل/  خارالب ل] معم :   :خٚانحزار اٜالد يؼبيم -5
 [. المتطورة

 (.المضخات اختبار: )ٓٛذرٔنٕكٛخان اٜالد يؼًم -6

 ومٌكانٌكا المسلحة الخرسانةو البناء مواد اختبارات معامل :انذاخهٙ االحززاق يؼًم -7
 .الري أعمال وتصمٌم الصحٌة والهندسة الطرق واختبارات األساسات وهندسة التربة

 .فٛشٚبءان يؼًم -8

 .انًظهحخ انخزطبَخ يؼًم -9
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 كهٛخ انُٓذطخ اإلنكززَٔٛخ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محافظش المنوفيش –مدينش منو   انؼُٕاٌ:
   222-240/ 2662222 – 2662220 انٓبرف:
 222-2662226/240 انفبكض:

  .menofia.edu.eg/FEE/Home/arhttp://mu انًٕلغ اإلنكززَٔٙ:
 

 تاريخيت: لوحت

   م، 2262  عتام العتال  التعميم لوزارة تابعاً  لإللكترونيات  العال  المعيد بدأت تحت مممى
لت تبعيش المعيدتثمت   رئيس االلكترونيش  بقرار اليندمش  كميش امم تحت طنطا جامعش إلى حوت

 اليندمتش كميتش تبعيتش ثتم تحولتت .م 2222 متنش فت    224   التوزراء رقتم مجمتس

  2242التوزراء رقتم   مجمتس رئتيس لقترار طبقتاً  المنوفيتش جامعتش إلتى بمنتو  االلكترونيتش
 م.2226لمنش 

 المصتريش والمعاىتد الكميتات فت  الوحيدة المنوفيش بجامعش االلكترونيش اليندمش كميش وتعتبر 

 .اإللكترونيات عمم وىو دمشالين عموم ف  واحد بتخصيص تيتم الت  والعربيش واألفريقيش
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 األقسام العلويت بالكليّت : 
 الهندسٌة.  والرٌاضٌات الفٌزٌاء قسم -1
 والقٌاسات. التحكم نظم هندسة قسم  -2
 الكهربٌة. االتصاالت هندسة قسم -3
 الحاسبات. وعلوم هندسة قسم  -4
 

 الذرجاث العلويت التي تونحها الكليت : 
 :خانزبنٛ بدانزخظظ فٙ ٕصانجكبنٕرٚ درخخ :أٔالً 

 .الكهربٌة واالتصاالت االلكترونٌات ندسةه -1
 هندسة-التحكم نظم ]اآلتٌة الشعب إحدى فً والتحكم الصناعٌة االلكترونٌات هندسة -2

 [.  الربوتات-الطبٌة الهندسة-والقٌاسات التحكم-والتحكم االلكترونٌات
 .الحاسب وعلوم هندسة -3

 تبدأ دراسٌٌن الفصلٌن بنظام سنوات خمس البكالورٌوس درجة لنٌل الدراسة مدة 
 .الثالثة الفرقة فً التخصص ٌبدأو .الطالب لجمٌع عامة إعدادٌة بسنة

  ّالبكالورٌوس على للحصول أساسٌا   شرطا   التخرج مشروع فً النجاح ٌَُعد. 
 

 :انؼهٛب انذراطبد دثهٕو :ثبَٛبً 

 :اآلتيش روعمن الف أي ف  العميا الدرامات دبموم اإللكترونيش اليندمش كميش تمنح

 المتناىيش الموجات ىندمش اليوائيات/ / ىندمشاالتصاالت ونظم االتصاالت/ تخطيط ] ىندمش 

 شىندم قمموصوتيات[ بإشرا   إذاعيش ىندمش الدقيقش / اإللكترونيات القصر/ ىندمش
 .شيربائيالك االتصاالت

 القيامتات دمتشىن الصتناعيش/ العمميتات فت  / التتحكماآللت  التتحكم التنظم/ ىندمتش ]ىندمتش 

 .اماتيوالق التحكم نظم شىندم قمم بإشرا  القوى[  الكترونيات والوقايش/ نظم

 بإشرا   الرقميش[ الدوائر الحامب/ تصميم تطبيقات االلكترونيش /  الحامبات وعموم ] ىندمش 

 .الحامبات وعموم ندمشى قمم

 :خٛزبنان انزخظظبد فٙ خٛاالنكززَٔ ُذطخٓان فٙ زٛانًبخظز درخخ :ثبنثبً 

  [اليوائيتات ىندمتش/  االتصتاالت ونظتم تخطتيط ىندمتش/  الدقيقتش االلكترونيتات ىندمتش 
 اتيتااللكترون ندمتشى قمتم [ بإشترا االتصتاالت ىندمتش /القصتر المتناىيتش والموجتات

 .شيربيالك واالتصاالت
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  [بإشرا القيامات ىندمش/  اآلل  التحكم ىندمش / النظم ىندمش ] مالتتحك نظتم شىندمت قمم 
 .اماتوالقي

 [بإشترا الرقميتش التدوائر صتميم/ تالحامتبات تطبيقتات/   الحامتبات وعمتوم ىندمتش ] قمتم 

 .الحامبات وعموم ندمشى

 .خٛاالنكززَٔ ُذطخٓان فٙ انفهظفخ دكزٕراِ درخخ :راثؼبً 

 الفيزيتاء أو االلكترونيتش اليندمتش فت  الفممتفش دكتتوراه درجتش كميش اليندمش اإللكترونيش تمنح 

 قتام التت  الدرامتش لفرع العام التخصص الشيادة ف  ويحدد اليندميش الرياضيات أو ميشاليند

 .قدميا الت  الرمالش وعنوان فيو البحث بإجراء الطالب

 

 ليت :بالك الخاص الطابع راث الوحذاث

تزويد الجامعش باألجيزة اإللكترونيش، فضح عن التتدريب وعقتد  : اإلَزبخٛخ انٕرع ٔحذح -1
 ميندمين. الدورات لم

عقتتتد دورات تدريبيتتتش وتقتتتديم امتشتتتارات، وأعمتتتال نظتتتم  :انؼهًاااٙ انحبطااات يزكاااش  -2
 المعمومات.

 :االنكززَٔٛخ االطزشبراد يزكش  -3
 

 :بالكليت الوتويزة الوعاهل

 والقيامات.  اآلل  التحكم معامل 

 االلكترونيات. معمل 

 الكيربيش. اليندمش معامل 

 . معامل االلكترونيات طبيش 
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 نززثٛخكهٛخ ا
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محافظش المنوفيش –شبين الكوم  –البر الشرق   انؼُٕاٌ:
   222-240/ 2222222 – 2222040 انٓبرف:
 222-2222042/240 انفبكض:

  انًٕلغ اإلنكززَٔٙ:
 ربرٚخٛخ :  نًحخ

-الطبيع  لتاريخا: ]شعبت بوبدأت الدرامش فييا   .شمس عين لجامعش تابعش م2222 عام الكميش أُنشئت

 اإلنجميزيش المغش شعبتا:م أضيفْت 22/2222م.  وف  عام 2222/2222  الجامع  العام العام[ ف  التاريخ

 بالزقازي ، ثم أصبحْت تابعش شمس عين جامعش لفرع تابعش الكميش أصبحت م2224 عام والرياضيات. وف 

 .م2222طنطا عام  لجامعش

  2242رقم  الوزراء مجمس رئيس بقرار المنوفيش لجامعش تابعش الكميش أصبحت م2226 عام ف  
 م. 2226 لمنش

   العربيش.  المغش شعبش أضيفتم 22/2220ف  العام الجامع 
   والكيمياء. الطبيعش شعبش م أضيفت22/2202ف  العام الجامع 
   والصناعيش الزراعيش  الفنيش الشعب ضيفتْ أم 02/2202ف  العام الجامع.  
   اإلبتدائى التعميم شعبش أضيفتم 00/2202ف  العام الجامع. 



 

   دليل البرامج الدراسية بجامعة المنوفية

22 

  اإلنجميزيش  المغش( االبتدائ  التعميم وشعبش األطفال رياض شعبش أضيفتم 22/2226ف  العام. 

 الفصمين . بنظام دراميش منوات أربع الدرامش مدة 
 األقسام العلويت بالكليَّت : 

 التربوي.  النفس عمم 
 التربيش أصول. 

 التعميم. لوجياوتكنو  التدريس وطر  المناىج 
 األطفال رياض.  
 النفميش الصحش. 

 
 :الكليت شعب

 . اإلمحميش والدرامات العربيش المغش عبشش -2
 .اإلنجميزيش المغش شعبش -2

  . واالجتماع الفممفش-الجغرافيا -التاريخ ( االجتماعيش الدرامات شعبش -2
  .الطبيع  التاريخ والجيولوجيش البيولوجيش العموم شعبش  -4

 . الرياضيات شعبش  -2  النفس عمم شعبش -6.  والطبيعش الكيمياء شعبش -2
 الحمقش(األمام  التعميم شعبش -22. الفرنميش المغش شعبش  -2   .األطفال رياض شعبش -0

 ييش .اإلبتدا
 

 الذرجاث العلويت التي تونحها كليت التربيت: 
 :خٛاٜر انشؼت ٖإحذ يٍ خٛٔانززث انؼهٕو فٙ ٕصانجكبنٕرٚ درخخ :أٔالً 

 .الطبيع  التاريخ -2  .والكيمياء الطبيعش  -2.  الرياضيات  -2
 .األطفال رياض  -2.   )رياضيات-عموم األمام  التعميم  -4

 :خٛاٜر انشؼت إحذٖ فٙ خٛٔانززث اٜداة فٙ ظبَضٛانه ٔدرخخ

 . محميشاإل والدرامات العربيش المغش -2  .الفرنميش المغش -2.   اإلنجميزيش لمغشا -2

 الفممتتتفش  واالجتمتتتاع الفممتتتفش -2 . الجغرافيتتتا-التتتتاريخ   االجتماعيتتتش الدرامتتتات -4
  .واالجتماع

 المغتتش-اإلمتتحميش والدرامتتات العربيتتش المغتتش]  )االبتدائيتتش الحمقتتش األمامتت  التعمتتيم -6

 [. النفم  واإلرشاد النفس عمم-االجتماعيش الدرامات -اإلنجميزيش
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 . الرابعش حتى األولى الفرقش من واحدة مرحمش عمى رامشالد :الدرامش نظام 

 .خٛانززث فٙ انؼبو انذثهٕو :بً ٛثبَ

  .خٛانززث فٙ ُٙٓانً انذثهٕو :ثبنثبً 

 .خٛانززث فٙ انخبص انذثهٕو :راثؼبً 

 .خٛثبنكه خٚانززثٕ األلظبو أحذ فٙ خٛانززث فٙ زٛانًبخظز درخخ :خبيظبً 

 .خٛثبنكه خٚانززثٕ األلظبو أحذ فٙ خٛانززث فٙ فهظفخ دكزٕر درخخ :طبدطبً 
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 ت: يبالكل زةيالوتو الوعاهل
 

  ::خٚانززثٕ أٔالً: انًؼبيم

 النفس علم معمل . 
  اللغات. معمل 
  الكمبٌوتر.  معمل 
  التعلٌمٌة. الوسائل معمل 
  الجغرافٌا. معمل 

  :خٛانؼهً ثبًَٛب: انًؼبيم 

 الطبٌعة. معمل 
  الكٌمٌاء. معمل 
 النبات. معمل 
  الحٌوان. معمل 
  الببولوجٌا. معمل 

 
 :الخاص الطابع راث الوحذاث

 :م، ويقتدتم دورات وامتشتارات، وبحوثتا فت  مجتال 2222أنشتئ عتام  يزكش رؼهاٛى انكجابر
 تعميم الكبار.
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 كهٛخ انؼهٕو 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محافظش المنوفيش –شبين الكوم  –البر الشرق   انؼُٕاٌ:
   222-240/ 2222422 – 2222222 انٓبرف:
 222-2222602/240 انفبكض:

  انًٕلغ اإلنكززَٔٙ:
 

 تاريخيت:  لوحت
 .جمهوري قرارم ب1976عام   المنوفٌة جامعة – العلوم كلٌة أُنشئت

 
   دراسً وفصل دراسٌان فصالن ٌوجد حٌث المعتمدة الساعات لنظام الدراسة بالكلٌة وفقا 

 .ًالتراكم بالمعدل العام التقدٌر وٌحتسب.صٌفى
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 : تيبالكل تيالعلو األقسام

    .الجٌولوجٌا -4      .الحٌوان علم -3   .الفٌزٌاء -2        .الكٌمٌاء -1

 .النبات علم -6.           الرٌاضٌات -5
 

 

 التي تونحها الكليّت:  تيالعلو الذرجاث
 

 :-خٛنزبنا خٛانزخظظ انًدبالد أحذ  فٙ انؼهٕو فٙ انخبطخ ٕصٚانجكبنٕر درخخ :أٔالً 

 .الحشرات عمم – الحيوان عمم -النبات عمم-االجيولوجي -الكيمياء- -الرياضيات-الفيزياء

 :ةيالتال ةيالتخصص اجملاالت يف العامة وسيالبكالور درجة

 .والجيولوجيا الفيزياء  -2                والكيمياء الفيزياء  -2
 .والنبات ءالكيميا -4              اوالجيولوجي الكيمياء  -2
 .والحشرات الكيمياء -6                والحيوان الكيمياء  -2
 .والفيزياء البحتش الرياضيات -0         والميكروبولوج  الكيمياء  -2

 .الحامب وعموم الفيزياء - 22    الحامب وعموم البحتش الرياضش -2

حصاء بحتو رياضيات -22  .الميزر وعموم الفيزياء -22.        وا 

 .انؼهٕو فٙ زٛانًبخظز درخخ :بً ٛثبَ

 .انؼهٕو فٙ انفهظفخ دكزٕراِ درخخ :ثبنثبً 

 :خٛانزبن انزخظض يدبالد أحذ فٙ بٛانؼه انذراطبد دثهٕو :راثؼبً 

 .النووٌة الفٌزٌاء.    *  الجوامد فٌزٌاء* 
 .التحلٌلٌة الحٌوٌة مٌاءالكٌ *   واإلشعاعٌة الفٌزٌاء* 
 .الحٌوٌة لكٌمٌاءا*      الجوٌة الفٌزٌاء* 
 .الجٌوفٌزٌاء*     .التطبٌقٌة الكٌمٌاء* 

 .العامة الحشرات *   .التطبٌقٌة االجٌولوجٌ* 

 .الدم علم*     .المٌكروبٌولوجٌا دبلوم* 

 .البٌئة تلوث *     .المناعة بٌولوجٌا* 

 .الوراثٌة الجزٌئٌة التحالٌل *   .األسماك بٌولوجٌا* 

 .الطفٌلٌات بٌولوجٌا *   .حٌوٌةال المعملٌة التحالٌل*  

 .التطبٌقً الحشرات* 
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 :تيبالكل الخاص الطابع راث الوحذاث
 ٔحذاد:  مشًٚٔ ، انؼبيخ انخذيخ يزكشأٔال: 

 وحادة / الفٌزٌائٌاة واالستشاارات الخادمات وحدة /  الكٌمٌائٌة واالستشارات الخدمات وحدة ]
 الحاساب علاوم فاً واالستشاارات ماتالخاد وحادة/   الجٌولوجٌاة واالستشاارات الخادمات

 .[ الزجاج ورشة وحدة/  البٌولوجٌة واالستشارات الخدمات وحدة/  .والرٌاضٌات
 

 :انؼهًٛخ األخٓشح ٔطٛبَخ انذلٛمخ ٔانفحٕص انزحبنٛم ٔحذح:ثبَٛبً 

 تخدم البحث العمم  ، وى  :  متقدمش الوحدة مجيزة بأجيزة

، التذرات توزيتع وطريقتش لممركبات البممورى الشكل معرفش ف  يمتخدم :انظُٛٛخ األكشؼخ خٓبس -1
 .المركب داخل شكمياو 

 فت  رالتبمتو  حترارة ودرجتش االنصتيار حترارة تعيتين فت  يمتتخدم :انحازار٘ انزحهٛام خٓابس  -2

 .توظيفيا وطر  المادة خصائص معرفش يمكن وبذلك الصمبش المواد

 ومعرفتش مركتب أي تركيتب  فت الداخمش العناصر لمعرفش يمتخدم :انذر٘ االيزظبص خٓبس -3 

 .الثقيمش العناصر وخاصش ما مركب ف  الموجودة العناصر تركيز نمبش

  التركيتب فت  الداخمتش الرئيميش المجموعات تحديد ف  يمتخدم :انحًزاء رحذ األكشؼخ خٓبس  -4
 .الحمراء تحت األشعش بوامطش الكيميائ 

 اليندمت  والشتكل العضتويش لمتوادا عمتى لمتعتر  يمتتخدم :انجُفظادٛخ فإق األكشاؼخ خٓابس  -5
 .المختمفش العضويش لممركبات يوالبممور 

 تبخيتر فت  ويمتتخدم اإللكترونت  لمميكرومتكوب ممتاعد جيتاز وىتو :انزجخٛاز ٔحذح خٓبس -6 

 .موصمش شبو لتصبح بالميكرومكوب تصويرىا المراد العينات وتغطيش

 األحمتاض تحميتل فت  تخدميمت جيتاز وىتو :األداء ػابنٙ انظابئم كزٔيابرٕخزاف خٓابس  -7

 .األخرى والمواد-المكريات-الفيتامينات-البروتينات-الدىون – األمينيش

 .والزراعيش والبيولوجيش-والصيدالنيش الطبيش المجاالت ف  التطبيقات من العديد لو أن كما

 والتركيتب الشتكل درامتش فت  يمتتخدم جيتاز وىتو :انًبطح االنكززَٔٙ كزٔطكٕةٛانً خٓبس  -8
-البولوجيتش-الطبيعيتش المجتاالت فت  التطبيقتات متن العديتد لتو أن كمتا لممتواد حىالمتط

 .الموصحت وأشباه والفمزات-الجيولوجيش-الفيزيائيش -الكيميائيش

 .ح  كائن أى من المختمفش الجينات عزل ف  يمتخدم جياز ىو
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 .الجينى والعحج لمجينات الجزئى التشخيص ف  نواتجو: ويتم امتخدام    PCR خٓبس  -9

  :االنكززَٔٙ كزٔطكٕةٛانً  - 11
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 انزدبرح كهٛخ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محافظش المنوفيش –شبين الكوم  -مجمع الكميات انؼُٕاٌ:
   222-240/ 2222022 – 2222222 انٓبرف:
 222-2222222/240 انفبكض:

  انًٕلغ اإلنكززَٔٙ:
 

 :  تاريخيت لوحت

 
 جامعاة تضام أن علاى بالموافقة 1976 لسنة 1142 قمر الوزراء مجلس رئٌس السٌد قرار صدر
 .التجارة كلٌة المنوفٌة

 الاذي باالمبنى الطالباات إساكان أماا م81/1981  الجاامعً العاام مان اعتبارا بالكلٌة الدراسة بدأت
 بمبناى الجدٌاد المبنى إلى الكلٌة انتقلت ثم. الكوم شبٌن بمدٌنة الشرقً، بالبر التربٌة كلٌة تشغله كانت

 شاعبة للكلٌاة أضاٌفت م95/1996 العاام وفاً. م86/1987 الجاامعً العاام بداٌاة ماع الكلٌاات ماعمج

 .  اإلنجلٌزٌة باللغة الدراسة
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 تيبالكل تيالعلو األقسام
  .األعمال إدارة -1
 .المحاسبة -2
  .االقتصاد -3
 .واإلحصاء والتأمٌن الرٌاضة -4
 الشعب ًباق أما ،الثالثة الفرقة من االقتصاد سمق فً التخصص وٌبدأ والثانٌة األولى بالفرقة عامة الدراسة) 
 .(الرابعة الفرقة فً التخصص كونفٌ
 

 :  الكليت تونحها التي العلويت الذرجاث
 

 :ةٌاآلت ةٌالعلم الدرجات التجارة ةٌكل حتمن
 [ : إَدهٛش٘- ػزثٙ]  خٛاٜر انزخظض كشؼت إحذٖ فٙ انزدبرح فٙ ٕصٚانجكبنٕر درخخ :أٔالً 

 [. التأمٌن/ األعمال إدارة/   االقتصاد /  المحاسبة] 
 
 :خٛاٜر انزخظض كشؼت إحذٖ فٙ زٛانًبخظز درخخ :بً ٛثبَ

 [.اإلحصاء/  التأمين /األعمال إدارة/ االقتصاد/  المحامبش] 

 :خٛاٜر انزخظض كشؼت إحذٖ فٙ انفهظفخ دكزٕر درخخ :ثبنثبً 

 [.اإلحصاء/ التأمين /األعمال إدارة/ االقتصاد /المحامبش]
 

 :  خٛاٜر خٛانؼهً انزخظظبد أحذ فٙ بٛانؼه انذراطبد دثهٕو :راثؼبً 

 :شياآلت التخصصات ف  انًحبطجخ فٙ  :أٔالً 

 .الحكوميش المحامبش -2.     التكالي  محامبش -2
 .الضريبيش المحامبش -4  الماليش المؤممات محامبش  -2
 .المحامبيش المعمومات نظم -6   والمراجعش محامبشال -5
 :شياآلت التخصصات ف  األػًبل إدارح فٙ :بً ٛثبَ

 .الممتشفيات إدارة  -2     والمحميات العامش اإلدارة  -2
 .اإلداريش التنميش -4             .التموي   -2
 .اإلداري االقتصاد -6.     زراعيش منشآت  -2
 .الصغيرة المشروعات إدارة -0.  اإلداريش المعمومات نظم -2

 :شياآلت التخصصات ف  ٍٛانزؤي فٙ :ثبنثبً 

 .االجتماعيش التأمينات -2  .العامش التأمينات -2.     الحياة ميناتتأ -2
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 :شياآلت التخصصات ف  االلزظبد فٙ  :راثؼبً 

 .الماليش واألموا  المصرفيش الدرامات -2    .اإلقميم  والتخطيط التنميش -2
 .الضريبيش ماتادر  -4    الجدوى ودرامات المشروع اقتصاديات -2

 .العام االقتصاد -6.   الدول  قتصاداال -5
 :-شياآلت التخصصات ف  اإلحظبء فٙ  :خبيظبً 

 .اإلحصاء ف  التطبيقيش -2
 :تيبالكل الخاص الطابع راث الوحذاث

 .العامش الخدمش مركز
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 انطت خٛكه
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محافظش المنوفيش –شبين الكوم  -المجمع الطبِّ   انؼُٕاٌ:
   222-240/ 2222222 – 2222264 انٓبرف:
 222-2222220/240 انفبكض:

  انًٕلغ اإلنكززَٔٙ:
 
 

 : تاريخيت لوحت

 . م2202/ 04 الجامع  العام ف  الطب بكميش الدرامش بدأت 
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 تيبالكل تيالعلو األقسام

 القسم م القسم م
 .الباطنش األمراض 26 الخميش وبيولوجيا األنمجش عمم اليمتولوجيا 1
 الصدريش األمراض 22 .األجنش وعمم اآلدم  التشريح 2
 .والنفميش العصبيش األمراض  20  األعضاء وظائ  عمم( الطبيش الفميولوجيا 3
 .والتوليد النماء أمراض 22 شالطبي الحيويش الكيمياء  4
 .والحنجرة واألن  األذن 22 اإلكمينيكيش الفارماكولوجيا 5
 المتوطنش األمراض 22 .الطبيش والمناعش وجياالميكروبول  6
 .الدمويش واألوعيش لقمبا 22  األمراض عمما  الباثولوجي 7

 والتنامميش الجمديش األمراض 22 .البيئش وصحش المجتمع طب  8
 .العامش الجراحش 24 الطبيش الطفيميات 9

 التشخيصيش األشعش 22 .األطفال طب  11
 .اإلكمينيكيش والمموم الشرع  الطب  26 واألعصاب المخ جراحش 11
 الطبيش التحاليل 22 والتنامميش البوليش الممالك جراحش 12
 النووي والطب األورام عحج 20 العظام جراحش 13
 والصدر القمب جراحش 22 العيون وجراحش طب 14
 األمرة طب 22 الجراحيش المركزة والعنايش التخدير 15

 
 تونحها كليت الطب :  الذرجاث العلويت التي

 .ٔاندزاحخ انطت فٙ ٕصٚانجكبنٕر درخخ :أٔالً 

 :خٛانزبن انزخظظبد فٙ بٛانؼه انذراطبد دثهٕو :بً ٛثبَ

 .النفم  والطب العصبيش األمراض  -2      العامش الباطنش األمراض   -2

 .الدمويش واألوعيش القمب أمراض -4     والتدرن الصدريش األمراض  -2
 .والتنامميش الجمديش األمراض -6   وصحتيا الحارة ناط الم طب  -2
 .والتأىيل الطبيع  الطب -0                        األطفال طب  -2

 .النووي والطب األورام عحج -22                           التخدير -2
 .المينيش والصحش الصناعات بط -22            التشخيصيش األشعش  -22

 .األمرة طب -24           اإلكمينيكيش باثولوجياال  -22
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 المجتمع وطب العامش الصحش -26  الشرعيش الطبيش والكيمياء المموم  -22

 العامش الجراحش -20                  الممنين وصحش طب  -22

 العظام جراحش -22                البوليش الممالك جراحش -22

 الممعيات -22        نجرةوالح واألن  األذن جراحش -22

 .النماء وأمراض التوليد -24                                  التخاطب -22
 اإلكمينيكيش والمموم الشرع  الطب -26                      العين وجراحش طب  -22

 فٙ انزخظظبد انزبنٛخ : زٛانًبخظز درخخ :ثبنثبً 

 .النفم  والطب العصبيش األمراض -2             العامش الباطنش األمراض  -2
 .الدمويش واألوعيش القمب أمراض -4          والتدرن الصدريش األمراض  -2

 .والتنامميش الجمديش األمراض -6         وصحتيا الحارة المناط  طب -2 
 .والتأىيل الطبيع  الطب -0.                           األطفال طب  -2

 .النووي والطب األورام عحج -22                                .التخدير  -2

 .المينيش والصحش الصناعات طب  -22 .                 التشخيصيش األشعش  -22

 .األمرة طب -24                  اإلكمينيكيش الباثولوجيا -22
 .مجتمعال وطب العامش الصحش -26   الشرعيش الطبيش والكيمياء المموم  -22

 .العامش الجراحش -20.                   الممنين وصحش طب  -22

 .العظام جراحش -22.                  البوليش الممالك جراحش -22

 .الممعيات -22.           والحنجرة واألن  األذن جراحش -22

 .ماءالن وأمراض التوليد -24.                                    التخاطب -22
 .واألجنش التشريح -26.                         العين وجراحش طب  -22

 .اإلكمينيكيش الفميولوجيا -20                  اليمتولوج   األنمجش عمم -22
 .الباثولوجيا -22.                   الطبيش الحيويش الكيمياء -22 

 والمناعش الطبيش الميكروبيولوجيا  -22                اإلكمينيكيش الفارماكولوجيا -22
 اإلكمينيكيش والمموم الشرع  الطب -24.                               الطفيميات -22

 إػبفخ إنٗ :   انظبثمخفٙ انزخظظبد  ِانذكزٕرا درخخ  :راثؼبً 

 جراحش القمب والصدر. -26.          جراحش المخ واألعصاب -22

 

 :الخاص الطابع راث الوحذاث

 خٛكُٛٛاإلكه ٔانظًٕو انشزػٙ انطت يزكش: 
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 :ةٌالتال الوحدات المركز شملٌو
 .اإلكلٌنٌكً الشرعً الطب وحدة-أ

 .واإلدمان التسمم عالج وحدة-ب

  .رٌوالتزو فٌٌالتز أبحاث وحدة-ج
 بـ : وتختص رولوجً،ٌالس أبحاث وحدة-د

 .اإلستشارٌة التقارٌر وكتابة البنوة إثبات قضاٌا*
 (اآلدمى الجسم متعلقات باقى  -منوي سائل-دماء) البٌولوجٌة السوائل اتفحوص*
 .مصدرها إلثبات والبقع التلوثات فحص*
 .مصدرها إلثبات والشعر األوبار و األلٌاف فحص*

 .   .والمخدرات السموم معامل وحدة - ه

 ظٙٛانزئ ثبنًظزشفٗ ثؤخز انؼالج ٔحذح. 

 
 -:تيبالكل زةيالوتو تيالبحث الوعاهل

 .العالٌة الكفاءة ذات الرقٌقة والطبقة والعادٌة الرقٌقة الطبقة كروموتوجرافٌا معمل  -1
 .األنزٌمٌة المناعة معمل  -2
 .القلوٌة والعناصر الثقٌلة بالمعادن التسمم حاالت تحلٌل معمل  -3
 .لٌةالمنز والكٌماوٌات الحشائش ومضادات الحشرٌة بالمبٌدات التسمم حاالت تحلٌل معمل  -4
 .السٌرولوجً معمل  -5
 .والتزوٌر ٌفٌالتز كشف معمل  -6
 .المخدرة المواد تحقٌق معمل  -7
 .الدم أمراض معمل  -8
 .اإلكلٌنٌكٌة الكٌمٌاء معمل  -9

 المٌكروبات وجود لتحدٌد المختلفة العٌنات الختبارات المٌكروبٌولوجً معمل  -11
 .للعالج الالزمة الحٌوٌة والمضادات

 .الفٌروسً الكبدي االلتهاب لتحالٌل المناعة ملمع  -11
 .البٌولوجٌا معمل  -12
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 :الطبي الوجوع
 المتمٌزة المعاملو  الطبٌة األجهزة بأحدث مجهز، الطب بكلٌة ملحق طبً مجمع إنشاء إلى الجامعة حرصت
 والهٌئة التدرٌس هٌئة أعضاء السادة من أكفاء أطباء بواسطة مستوى أحدث على العالجٌة الخدمات لتقدٌم

 .الطب بكلٌة المعاونة

 :المجمع هذا ضمٌو

 : انزئٛظٙ انًظزشفٙ -1
 يشمل لمعمميات المختمفش التخصصات كافش ف  خارجيش عيادة 22 عمى وتحتوى 

]  الخاصش الوحداتفضح عن عدد من  .امريرً  226 لمعمميات غرفش 22 
 األشعش-شخصياتال-الكموى الغميل– األطفال-القمب قمطرة-المركزة العنايش

 [. ئوالطوار  االمتقبال -الدم بنك-المقطعيش
 كما تؤدِّي ، المجان  العحج لمرض المتكاممش الصحيش الرعايش الممتشفى وتقدِّم

 .العميا والدرامات البكالوريوس مرحمش لطحب التعميم دورىا 

م  : انحزخخ ٔانحبالد اانطٕار يظزشفٗ  -2  لعدد، وتتسع والحوادث جةالحر للحاالت الطبٌة الخدمةتقدِّ

 .اسرٌر    221

 مرضى، وكذا تستقبل األورام حاالت كافة مع ا، وتتعاملسرٌر   81 لحوالً سعتت: األٔراو ػالج يظزشفٙ  -3

 .واالشعاعً الكٌماوى العالج

 المسالك حصوات تفتٌت داتمتمٌزة، مثل وح وعالجٌة تشخٌصٌة:  بها وحدات  انزخظظٙ انًظزشفٗ -4

م  ،... إلخ والتشرٌح الحوض وجراحات الدموٌة األوعٌة أمراض وعالج وتشخٌصو، البولٌة  خدمات كما تقدِّ
 .)اقتصادي عالج-صحً تأمٌن-دولة نفقة)  بأجر العالج

 :طهطبٌ ٔيُشؤِ انكٕو ٍٛثشج انزخظظٙ اندبيؼٙ ًظزشفٗان -5

 التى سلطان بمنشأه امعًالج المستشفى مع وٌتكامل سرٌرا   455 بطاقة استٌعابٌة  مجهز مستشفى وهو
 .المنوفٌة محافظة رٌف فً الصحٌة الخدمات تقدٌم تستهدف
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 اٜداة كهٛخ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محافظش المنوفيش –شبين الكوم  -مجمع الكميات  انؼُٕاٌ:
   222-240/ 2222202 – 2222622 انٓبرف:
 222-2222622/240 انفبكض:

  انًٕلغ اإلنكززَٔٙ:
 

   تاريخيت: لوحت
 

 ، العربٌة اللغة  :هً أقسام بسبعة م 87/1988الجامعً  العام فً اآلداب بكلٌة الدراسة بدأت
 .النفس وعلم الفلسفة قسم إلى باإلضافة .االجتماع ، الجغرافٌا الفرنسٌة، اللغة ، واللغة االنجلٌزٌة

 إلى النفس وعلم الفلسفة قسم فصل ثم م 1993 عام وفً المكتبات قسم افتتح م1992 عام وفً
 اللغات قسم افتتاح تم م1995 عام النفس. وفً علم وقسم ، قسم الفلسفة :هما مستقلٌن قسمٌن
 اللغة قسم فً الدراسة م بدأتِ 96/1997للخرائط بقسم الجغرافٌا . وفً بداٌة العام  وشعبة الشرقٌة
 .الصحافة قسم م افتتح 97/1998. وفً عام  األلمانٌة
 أقسام فً التعدٌالت بعض تضمنت والتً اآلداب بكلٌة الداخلٌة ئحةالال صدرت 2004 عام وفً
شعبة اآلثار  –قسم التارٌخ ] شعبة العامة  : األقسام بعض فً الشعب نظام بإدخال   الكلٌة
 – الصحافة] اإلعالم قسم -[ السٌاسٌة الفلسفة شعبة – العامة الشعبةقسم الفلسفة ] –المصرٌة[ 

 .الثالثة الفرقة فً التشعب وٌتم [.العامة القاتالع-والتلٌفزٌون اإلذاعة
 فً التشعب [ ٌتمالعبرٌة اللغة شعبة – الفارسٌة اللغات شعبة]  وآدابها الشرقٌة اللغات قسم
 الثانٌة.  الفرقة
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 .م صدرت الئحة الدراسات العلٌا طبقا لنظام الساعات المعتمدة2115وفً عام 
 

 
 

 تيبالكل تيالعلو األقسام
 معلا/  االجتمااع/  الجغرافٌاا/  تاارٌخ/ الوآدابهاا الفرنسٌة اللغة/  وآدابها اإلنجلٌزٌة اللغة/  وآدابها لعربٌةا اللغة] 

 . اإلعالم[ / وآدابها األلمانٌة اللغة/  وآدابها شرقٌةال غات/ الل والمعلومات المكتبات/  الفلسفة /النفس
 

  الذرجاث العلويت التي تونحها الكليت:
 .ثؤلظبو انكهٛخ انزخظظبد أحذ فٙ اٜداة فٙ انهٛظبَض خخدر أٔالً:  

 ثبًَٛب:  درخخ دثهٕو انذراطبد انؼهٛب انزؤْٛهٙ فٙ ػذد يٍ انزخظظبد، كبنزبنٙ: 

  دبلوم تأهٌل الدعاة / دبلوم اللغاة العربٌاة والوساائط اإلعالمٌاة/ دبلاوم تادرٌس اللغاة [
 عربٌة.العربٌة لغٌر الناطقٌن بها [ بإشراف قسم اللغة ال

 .دبلوم عام فً الترجمة[ بإشراف قسم اللغة اإلنجلٌزٌة [ 
 .دبلوم عام فً الترجمة[ بإشراف قسم اللغة الفرنسٌة [ 
 وم العااام فااً ] دبلااوم الشاارق األوسااط / الاادبلوم العااام فااً الترجمااة )فارسااً( / الاادبل

 شرقٌة.لوم العام فً الترجمة )عبري([ بإشراف قسم اللغات البدالترجمة )تركً( / ال
 .دبلوم اآلثار اإلسالمٌة [ بإشراف قسم التارٌخ [ 
  ]دبلوم فً الفكر اإلسالمً / دبلوم فً الفكر السٌاسً/دبلوم فً تارٌخ وفلسفة العلوم[

 بإشراف قسم الفلسفة.
  دبلوم رعاٌة الفئات الخاصة[ بإشراف قسم علم االجتماع. اجتماعٌة]دبلوم تنمٌة / 
  وم علااوم التفاااوض واإلقناااع/ دبلااوم أخصااائً رعاٌااة تخاطااب / دبلاا أخصااائً] دبلااوم

 معاقٌن[ بإشراف قسم علم النفس.
  ( ةالمدرساٌ] دبلوم المكتبات والمعلومات العام / دبلوم المكتبات –  /)مكتباات األطفاال

دبلاوم المكتبااات )المتخصصااة واألكادٌمٌاة(/ دبلااوم صااناعة أوعٌاة المعلومااات / دبلااوم 
 ومات[ بإشراف قسم المكتبات والمعلومات.تكنولوجٌا المكتبات والمعل

  دبلوم الصاحافة/ دبلاوم اإلذاعاة والتلٌفزٌاون/ دبلاوم العالقاات العاماة[ بإشاراف قسام [
 اإلعالم.

 انزبنٛخ: ثبنثًب: درخخ دثهٕو انذراطبد انؼهٛب انزخظظٙ فٙ  انزخظظبد

  بلااوم اللغااات ]دبلاوم اللغااات الشارقٌة ) فارسااً (/ دبلااوم اللغاات الشاارقٌة ) تركاً (/ د
 بإشراف قسم اللغات الشرقٌة الشرقٌة ) عبري  ([

 ]بإشراف قسم التارٌخ ]دبلوم اآلثار اإلسالمٌة / دبلوم تارٌخ العصور الوسطى 
  [دبلاااوم التخطاااٌط / دبلاااوم الخااارائط والمسااااحة/  دبلاااوم نظااام المعلوماااات الجغرافٌاااة

 [ بإشراف قسم الجغرافٌا.اإلقلٌمً
  [بإشراف قسم علم النفس.ٌقًدبلوم علم النفس التطب ] 
  [دبلاااوم صاااناعة أوعٌاااة /  بلاااوم المكتباااات الرقمٌاااة/ ددبلاااوم المكتباااات والمعلوماااات

 [ بإشراف قسم المكتبات والمعلومات. المعلومات
 

 رخظًظب[ 35]  كهٛخان خظظبدأحذ ر  فٙ اٜداة فٙ انًبخظزٛز درخخ راثًؼب: 

 رخظًظب[.  34]  انكهٛخ خظظبدأحذ ر فٙ اٜداة فٙ انذكزٕراِ  درخخ خبيًظب: 
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 :الخاص الطابع راث الوحذاث
 خدمٌة نشاطات قدٌم بت تختص شعب عشر من المركز ٌتكون :ٔانهغبد انجحثٛخ نالطزشبراد انخذيخ يزكش 

 :  هً، ووأكادٌمً واستشارٌة

   .التخطٌطٌة واإلستشارات الجغرافٌة البحوث شعبة -3 .اللغات شعبة -2   الترجمة شعبة  -1
 .  واالجتماعٌة النفسٌة الدراسات شعبة -5 .المعلوماتٌة والخدمات النشر شعبة -4
 وبحوث معلومات شعبة -8. الرٌفٌة المرأة دراسات شعبة -7 .واألثرٌة التارٌخٌة الدراسات شعبة -6

 .القرٌة طفل

 .المستقبل دراسات شعبة -11.  العبرٌة الدراسات شعبة -9

 

 :يتبالكل زةيالوتو الوعاهل
 .والخرائط المساحة معمل -3.   اآللً الحاسب معمل -2. الجغرافٌة النظم معمل -1

 .الجوٌة الصور معمل -6.    النفس علم معمل -5.   اللغات معمل -4
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 انحمٕق كهٛخ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محافظش المنوفيش –شبين الكوم  -المجمع النتظري  انؼُٕاٌ:
   222-240/ 2222602 – 2222620 انٓبرف:
 222-2222242/240 انفبكض:

  انًٕلغ اإلنكززَٔٙ:
 
 

 ربرٚخٛخ:  نًحخ
 

 الجامعً العام فً بالكلٌة الدراسة بدأتم، و1987لسنة  321أنشئت بالقرار الجمهوري رقم 
والحقوق والتجارة  واآلداب العلوم م وذلك بمبناها بمجمع الكلٌات الذي ٌضم كلٌات:87/1998

 .لوماتوالحاسبات والمع
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 بالكليت العلويت األقسام

 
 .العام القانون -2.        المرافعات قانون -1

 .المدنً القانون -4     .العام الدولً القانون -3

 .والمالٌة العام االقتصاد -6   .وتارٌخه القانون فلسفة -5

 .الجنائً القانون -8          .التجاري القانون -7

 .الخاص الدولً القانون  -11       اإلسالمٌة الشرٌعة -9
 قسم الدراسات القانونٌة باللغة اإلنجلٌزٌة. -12القانون اإلداري           -11
 
 

 :الكليت تونحها التي العلويت الذرجاث
 .انحمٕق فٙ نٛظبَض درخخ أٔال: 

 اٜرٛخ:  انفزٔع أحذ فٙ انؼهٛب انذراطبد دثهٕو ثبًَٛب : 
 .الجنائٌة العلوم .امالع القانون .الخاص القانون
 .القضائٌة الدراسات .والمالٌة االقتصادٌة العلوم .اإلسالمٌة الشرٌعة
 .اإلنسان حقوق .الدولً القانون .العقود
 .اإلدارٌة العلوم .الدولٌة واالستثمارات التجارة قانون

 اإلنشااءات ػمإد ودثهإ-انفكزٚاخ انًهكٛاخ دثهٕو- انزحكٛى ] دثهٕو  انزطجٛمٛخ انذراطبد دثهٕو ثبنثًب: 
 الدولٌة[

 انحمٕق. فٙ انًبخظزٛز راثًؼب : درخخ

 .انحمٕق فٙ دكزٕراِ خبيًظب: درخخ
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 انمٕيٙ انكجذ يؼٓذ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محافظش المنوفيش –شبين الكوم  -المجمع الطبِّ   انؼُٕاٌ:
   222-240/ 2222242 – 2222226 انٓبرف:
 222-2224206/240 انفبكض:
  إلنكززَٔٙ:انًٕلغ ا

 
 ربرٚخٛخ:  نًحخ

 

، لكونتو المعيتد الوحيتد شجامعتش المنوفيتالكبد القوم  من وحدات التميتز التت  تفختر بيتا  ُيع دت معيد
العترب، وىتو الوحيتد عمتى ممتتوى الجامعتات  والعتالم مصتر فت  الكبتد أمتراض المتخصتص فت  عتحج

اض الكبتتد، فضتتح عتتن ريادتتتو، وتكوينتتو الحكوميتتش التتذي يمتتنح درجتتت  : الماجمتتتير والتتدكتوراه فتت  أمتتر 
 مدرمش عمميش ف  مجال زراعش الكبد. 

يرجتتع الفضتتل فتت  إنشتتائو إلتتى األمتتتاذ التتدكتور/ يتتس عبتتدالغفار، وذلتتك طبقتتا لمقتترار التتوزاري رقتتم 
 .م2202 م، وبدأ العمل بو رممًيا ف  مارس2/22/2202بتاريخ  2226

، ويعمتل المختمفتش المعيتد أقمتام فت  الكبتد لمرضتى يشوالبحث العحجيش الخدمات أفضلويقدِّم المعيد 
 درجتتى بمتنحيم وذلتك الكبتد أمتراض عتحج فت  المتخصصتين األطبتاء متن جديتد جيتل تختريجعمتى 
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 فت  الكبد طب – الكبدطب     :وى  ، الكبد أمراض ف  متخصصش فروع ثحثش ف  والدكتوراه الماجمتير

  .المراريش والقنوات الكبد جراحش – األطفال

 

 

 :ذهبالوع تالعلوي األقسام
 

 أٔالً: األلظبو اإلكهُٛٛكٛخ :  

 الكبد المرارٌة.   / قسم أمراض والقنوات للكبد االكلٌنٌكٌة الكبد   /   قسم الجراحة قسم طب] 
 الطبٌاة الطباً.  /  قسام التحالٌال والتصاوٌر اإلشاعاعً األطفاال.   /  قسام التشاخٌص فاً

 المركازة  / عاالج والعناٌة التخدٌر/ قسم   للكبد البٌئة الصحة / قسم  وأمراض الدم والمناعة
 [. النووي والطب الكبد أورام

 ثبًَٛب: األلظبو األكبدًٚٛخ :  

األماراض )البااثولوجً( /  / قسام الطفٌلٌاات / قسام علام  إلكلٌنٌكٌاةوا الحٌوٌاة ء] قسم الكٌمٌا
 األساسااٌة الطبٌااة العلااومجً( /  فساام علاام الفٌروسااات والمٌكروبااات الدقٌقااة )المٌكروبٌولااو

 .علم وظائف األعضاء والفارماكولوجً([ –)التشرٌح وعلم األنسجة 
 
 

 :ذهالوع اهنحيو التي تيالعلو الذرجاث
 

 :خٛاٜر انزخظظبد أحذ فٙ زٛانًبخظز درخخ  :أٔالً 

 .المرارٌة والقنوات الكبد جراحة  -1
 .الكبد طب  -2
 .األطفال فً الكبد طب  -3
 :خٛاٜر انزخظظبد أحذ فٙ اندزاحخ أٔ انطت فٙ دكزٕراِ درخخ :بً ٛثبَ

 .المرارٌة والقنوات الكبد جراحة تخصص فً الجراحة فً دكتور  -1
 .الكبد طب تخصص فً الطب فً دكتور  -2
 .األطفال فً الكبد طب تخصص فً الطب فً دكتور  -3
 

 :بالوعهذ الخاص الطابع راث الوحذاث
 الكبد معهد مستشفًب بأجر العالج وحدة: 
 الكبد معهد بمستشفً الكبد زراعة وحدة: 

 

 :بالوعهذ زةيالوتو الوعاهل
 .الدم معمل  -2      .الحٌوٌة الكٌمٌاء معمل  -1

 .المناعة معمل  -4              .الباثولوجٌا معمل -3

 .الطفٌلٌات معمل -6              .الفٌروسات معمل -5
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 ٙانًُشن االلزظبد كهٛخ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 محافظش المنوفيش –شبين الكوم  -البر الشرق   انؼُٕاٌ:
   222-240/  2222260 انٓبرف:
 222-2222260/240 انفبكض:

  انًٕلغ اإلنكززَٔٙ:
 

 تاريخيت:  لوحت
 

 لمتنش   222   رقتم الجميتوري بتالقرار المنوفيتش جامعتش المنزلت  االقتصتاد كميتش أُنشتئت

 كميتش بجتوار الواقتع بتالمبنىم 02/2222  الجتامع  العام ف  بالكميش الدرامش توبدأ  .م2202

  .الكوم بشبين الشرق  بالبر التربيش وكميش الزراعش
ثم أنشئ مبنى ممتقل لمكميش بجوار اإلدارة العامش لمشئون الطبيَّتش بتالبر الشترق  وانتقمتت 

 م. 2222/2222الدرامش إليو بدايش العام الجامع  
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 :تيبالكل تيالعلو ساماألق
  .األطعمة وعلوم التغذٌة -1
 .والنسٌج المالبس  -2
 .والمؤسسات المنزل إدارة -3
 .والتربٌة المنزلً االقتصاد  -4

 
 الذرجاث العلويت التي تونحها الكليت : 

 

 :انكهٛخ  رخظظبد فٙ ٕصٚانجكبنٕر درخخ  :أٔالً 

 :اٜرٛخ انزخظظبد أحذفٙ  بٛانؼه انذراطبد دثهٕو :بً ٛثبَ

 االمتيحك وترشيد المنزل إدارة دبموم  -2

 .والطفولش األمومش دبموم  -2

 .الممتشفيات غذائيات دبموم -2

 . المحبس وتصنيع إنتاج المحبس تكنولوجيا دبموم  -4

 .األزياء تصميم دبموم  -2

 .المنموجات دبموم  -6

  [جتامع  عتام (ناميدرا نفصح  العميا الدرامش دبمومات من دبموم أي لنيل الدرامش مدة ،
 .[دراميش حدةو  22 الدرامش عن تقلوال 

 
 :خٛانزبن انزخظظبد فٙ انًُشنٙ االلزظبد فٙ زٛانًبخظز درخخ :ثبنثبً 

 المنتزل إدارة/  والتربيتش المنزلتى االقتصتاد/  والنمتيج المحبتس/  األطعمتش وعمتوم التغذيتش] 

 .[والمؤممات

 مناقشتش تكتون أن عمتى  شتيراً  24  تينمتن عتن تقتل ال الماجمتتير درجتش لنيتل والدرامتش 

 ،الرمالش موضوع لتمجيل الكميش مجمس اعتماد تاريخ من األقل عمى عام مضى بعد الرمالش
 ( الدرامتيش المقتررات امتحانتات بنجتاح الطالتب اجتيتاز بعتد إال الرمتالش موضتوع يمتجل وال

  .األولى لمفرقش دراميين بفصمين
 :انًُشنٙ االلزظبد فٙ انفهظفخ اِدكزٕر درخخ :راثؼبً 

 دكتاور درجاة المنزلاً االقتصااد كلٌاة مجلاس طلاب علاى بنااء   المنوفٌاة جامعاة تمانح 
 .فً تخصصات الكلٌة الفلسفة

 سنوات ثالث عن تقل ال المنزلً االقتصاد فً الفلسفة دكتور درجة لنٌل الدراسة دةم. 
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 :الوتويزة بالكليت الوعاهل

 2، 2 الكيمياء معمل  -2    الحياكش (المحبس معمل -2
 .الكمبيوتر معمل -4                  التريكو معمل  -2

 .والحيوان النبات فميولوج  معمل -6.       البكتريولوج  معمل  -2

 2، 2،  2 التغذيش معمل  - 0.           المركزي المعمل -2

 .المنزل إدارة معمل -22.     المحبس صباغش معمل  -2

 2، 2 األبحاث معمل -22.   المحبس متصمي معمل  -22
 

 :تيبالكل الخاص الطابع راث الوحذاث

 عددا من الوحدات  شملوي ، انؼبيخ انخذيخ يزكش  : 
 .للمعوقٌن االجتماعٌة الرعاٌة وحدة  -1
 .للمنزل الداخلً الدٌكور وحدة -2
 .الطفولة ورعاٌة األسرٌة االستشارات وحدة  -3
 .لًاآل الحاسب تدرٌب وحدة  -4
 .الباترون ورسم تصمٌم فً اآللً الحاسب باستخدام المالبس إنتاج وحدة -5
 .الجودة ومراقبة الغذاء سالمة وحدة -6
 .دويٌال والسجاد زةهالجا والمالبس األطعمة إنتاج حدةو -7
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 انزًزٚغ كهٛخ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محافظش المنوفيش –شبين الكوم  -المجمع الطبِّ   انؼُٕاٌ:
   222-240/ 2226222 – 2226262 انٓبرف:
 222-2222002/240 انفبكض:

  انًٕلغ اإلنكززَٔٙ:
 
 

 تاريخيت :  لوحت
 

 العتال  المعيتد بإنشتاء م 2202 لمتنش   222 ( رقتم الجميوريتش رئتيس المتيد قترار صدر

 بتاب بفتتحم 00/2202      الجتامع  لمعام بو الدرامش بدأت وقد .المنوفيش جامعش ، لمتمريض

 بمرحمتش . ثتم بتدأت الدرامتش  بالمعيتد دكتتوراه  /  العميتا   ماجمتتير لمدرامتات ا االلتحت

 م. 22/2222  الجامع  لعامف  ا  البكالوريوس
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المعيتد   ممتمى بتغيتر م 2222لمتنش  )222  رقتم شالجميوريت رئتيس المتيد قترار صدر ثم
 . الطب  بالمجمع الطب كميش بجوارالت  تقع   التمريض كميش إلى

 
 

 تيبالكل تيالعلو قساماأل
 .المجتمع صحة تمرٌض  -2       .الوالدة وحدٌثً األم صحة تمرٌض -1

 .التمرٌض إدارة -4                             .األطفال تمرٌض -3

 . )والجراحً الباطنً التمرٌض)البالغٌن تمرٌض  -6                    .النفسٌة الصحة تمرٌض -5

 
 

 :تيالكل اهتونح يالت تيالعلو الذرجاث
 .غٚانزًز فٙ ٕصٚانجكبنٕر درخخ:أٔالً 

 :خٛانزبن انزخظظبد فٙ غٚانزًز فٙ زٛانًبخظز درخخ:بً ٛثبَ
 .والجراحً الباطنً التمرٌض  -1
 .األطفال تمرٌض  -2
 .الوالدة وحدٌثً األم صحة تمرٌض  -3
 .المجتمع صحة تمرٌض  -4
 .النفسٌة الصحة تمرٌض  -5
 .رٌضالتم إدارة  -6

  :زٛانًبخظز درخخ رًُحٙ انز انزخظظبد فٙ غٚانزًز فٙ انذكزٕراِ درخخ :ثبنثبً 
 
 

 : الخاص الطابع راث الوحذاث
 : ٌعقد نشاطات ودورات تعلٌمٌة وتدرٌبٌة وبرمج توعوٌة. انؼبيخ انخذيخ يزكش -1
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 خٛانُٕػ خٛانززث خٛكه
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محافظش المنوفيش –مدينش أشمون  انؼُٕاٌ:
   222-240/ 2442426 – 2442022 انٓبرف:
 222-2442422/240 انفبكض:

  انًٕلغ اإلنكززَٔٙ:
 

 :ربرٚخٛخ نًحخ

  بتتاريخ ) 2260 ( رقتم التوزاري شتمون بمحتافظ المنوفيتش بتالقرارأنشتئت فت  مدينتش أ
 م تابعش لوزارة التعميم العال . 24/22/2202

 فت  التربيش الموميقيش، االقتصاد المنزلت  ، الفنيش التربيشالدرامش ف  ثحث ُشع ب :  وبدأت

 م.2202/2222  الجامع  العام
   /تكنولوجيا التعمتيمم أضيفت شعبتان جديدتان ىما : 2222/2222وف  العام الجامع  

 التربوي.  اإلعحم
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 جامعش إلى الكميشنقل تبعيتش ب م2220 لمنش  222  رقم الجميوري القرار ذلك بعد صدر ثمت 

 .وفيشالمن

 
 

 تيبالكل تيالعلو األقسام
 .والنفسٌة التربوٌة العلوم -2        .المنزلً االقتصاد -1

 .الموسٌقٌة التربٌة -4              .الفنٌة التربٌة -3

 التربوي اإلعالم  -6          . التعلٌم تكنولوجٌا -5
 
 

 :تيالكل اهتونح التي تيالعلو الذرجاث

 اقتصاد  : لمكميش الدراميش الشعب إحدى ف  النوعيش التربيش ف  انجكبنٕرٕٚص درخخ  -2

 تكنولوجيا-( التعميم ف  والتميفزيون اإلذاعش- صحافش -ممرح )تربوي إعحم-فنيش تربيش-منزل 

  .الموميقيش التربيش– حامب معمم-التعميم
 .لداخميشا الحئحش ألحكام وفقاً  بالكميش الدراميش الشعب إحدى ف  انخبطخ انذثهٕو  -2

 .الكميش بأقمام العمميش التخصصات أحد ف  النوعيش التربيش ف  انًبخظزٛز درخخ  -2

 األقمام تمنحيا الت  التخصصات أحد ف  النوعيش التربيش ف  انفهظفخ دكزٕراِ درخخ  -4

 .بالكميش العمميش

 منوات أربع البكالوريوس درجش لنيل الدرامش مدة. 

 عامان المختمفش الشعب ف  النوعيش التربيش ف  الخاصش بالدبموم الدرامش مدة. 

 التربيش لكميات الداخميش لحئحش وفقاً  الدكتوراة الماجمتير من بكل الدرامش مدة. 

 

 الوتويزة بالكليَّت : الوعاهل 
 التصوٌر ومعمل التغذٌة ومعمل الكٌمٌاء معمل : مثل المعامل، من كبٌر عدد بالكلٌة ٌوجد

 وهذه والفٌدٌو التلٌفزٌون واستدٌو الكمبٌوتر ومعمل العرض جهزةأ ومعمل الفوتوغرافً
 .األجهزة بأحدث مجهزة المعامل
 انٕرع
 .الرسم قاعات إلى باإلضافة الفنٌة التربٌة قسم فً الورش من كبٌر عدد بالكلٌة ٌوجد

 

 بالكليَّت : الخاص الطابع راث الوحذاث
 والحاساب التعلاٌم تكنولوجٌاا وحادة وٌشامل عاّدة وحادات : ]  ، انؼبياخ انخذياخ يزكاش 

 / .التغذٌاة وحادة /  .التصاوٌر وحادة /  .والموساٌقٌة الفنٌاة التربٌاة وحادة /  .اآللاً
 .[اآللً والتطرٌز والتفصٌل الحٌاكة وحدة
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 ٔانًؼهٕيبد انحبطجبد كهٛخ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محافظش المنوفيش –شبين الكوم  -مجمع الكميات النظريش  انؼُٕاٌ:
   222-240/ 2226202 – 2222426 برف:انٓ

 222-222624/240 انفبكض:
  انًٕلغ اإلنكززَٔٙ:

 
 ربرٚخٛخ: نًحخ 

 
 . م2111 لسنة ) 292 ) رقم الجمهوري القرار بموجب لمعلومات و الحاسبات كلٌة أُنشئت
 اءإنشا  وجاار النظاري الكلٌاات بمجماع الكاائن المبناى فاً نفساه العاام فً بها الدراسة وبدأت
 .المجمعب  جدٌدإضافً  مبنى
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 تيبالكل تيالعلو األقسام
 .الحاسب علوم قسم -1
 المعلومات تكنولوجٌا  -2
 . المعلومات نظم -3
 .القرار ودعم العملٌات بحوث -4 
 

 الذرجاث العلويت التي تونحها الكليَّت : 
 : درجات الكلٌة مجلس طلب على بناء   الجامعة وتمنح

 انؼهًٛخ انزخظظبد فٙ انفهظفخ ِدكزٕرا ٔ ٔانًبخظزٛز، انؼهٛب انذراطبد ثهٕؤد انجكبنٕرٕٚص 
 : انزبنٛخ

 [ القرار ودعم العملٌات بحوث  المعلومات / تكنولوجٌا /  المعلومات نظم / الحاسب علوم]  
 

 فصالٌن إلاى الدراساً العاام فٌاه ٌقسام الذي الفصلً النظام هو المتبع الدراسً النظام 
 دراساٌة سانوات أرباع البكاالورٌوس درجاة لنٌال الدراساة ومادة .لٌٌنمتتاا دراساٌٌن
 ، دراسٌة فصول ثمانٌة على مقسمة

 

 الوتويزة بالكليّت:  الوعاهل
 معمال/   .الذكٌة العناصر معمل/  .واإلنترنت الشبكات معمل/   .الشخصٌة الحاسبات معامل] 

/  .والمحاكااة النمذجاة معمال./  بٌانااتال قواعاد نظم معمل/  .الكمبٌوتر لقٌادة الدولٌة الرخصة
 معمال/  .الادقٌق المعاالج معمال/  .الصور ومعالجة بالحاسب والرؤٌة المتعددة الوسائط معمل

 .الحاسب ملحقات معمل/ .الحاسب إلكترونٌات معمل/  .المنطقة والمبرمجات المنطقً التصمٌم
 .[المعلومات تكنولوجٌا نادي معمل /

 
 . الخاص الطابع راث الوحذاث

: تصمٌم وصٌانة وتدرٌب، واستشارات، ودراسات، ٔانًؼهٕيبد نهحبطجبد انؼبيخ انخذيخ يزكش

 وتوثٌق ، وإشراف فنً. 
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 انكٕو ثشجٍٛ نهزًزٚغ انفُٙ انًؼٓذ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تاريخيت:  لوحت
 

 .م 1996 لسنة  )175 ) رقم الجمهوري بالقرار للتمرٌض الفنً المعهد أنشئَ 
 .الطب كلٌة علٌة وتشرف التمرٌض كلٌة بمبنى المعهد وٌقع
 

 الذراست بالوعهذ:
 وأ والبنات البنٌن نم )علمً( العامة الثانوٌة على الحاصلٌن الطالب المعهد ٌقبل 

 وذلك ، سنوات ثالثال نظام للتمرٌض الفنٌة الثانوٌة المدارس دبلوم على الحاصلٌن
 .ناسنت الدراسة ومدة بالجامعات للقبول تنسٌقال مكتب ٌضعها التً للقواعد وفقا  
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 كلٌة بكالورٌوس على والحصول لتمرٌضبكلٌة ا االلتحاق المعهد لخرٌجً ٌجوز 
 .التمرٌض
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 انؼهٕو انظحّٛخ انزطجٛمٛخ كهٛخ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ٌة، فال م، وهً إحدى الكلٌات الجدٌدة بالجامعة المصر2115/2116تبدأ الدراسة بها مع العام الجامعً 
مّدة الدراسة بالكلٌة أربع سنوات، إضافة إلى سنة تدرٌب )امتٌاز(، توجد كلٌة مناظرة إال فً جامعة بنً سوٌف، و

، وتبدأ الدراسة هذا العام فً م2115/2116طالب( للعام الجامعى الجدٌد  111ومن المتوقع أن تقبل الكلٌة )
، وٌكون المسّمى الوظٌفً لخرٌج  الٌل طبٌة ومعاملتصوٌر إشعاعى وتركٌبات صناعٌة وتحثالثة تخصصات: 

 الكلٌة هو )تقنً( فً أحد تخصصاتها، وهو أعلى من )الفنً(، ودوَن ) األخصائً(.
 

 التخصصات العلمٌة بالكلٌة : 
 تمرٌض التخدٌر والرعاٌة المركزة. -1
 البصرٌات. -2
 اإلدارة الطبٌة. -3
 طب المجتمع والتغذٌة. -4
 المختبرات الطبٌة. -5
 تصوٌرٌة.األشعة ال -6
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 ثشجٍٛ انكٕوانززثٛخ انزٚبػٛخ  كهٛخ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

م، وهً إحدى الكلٌات الجدٌدة 2115/2116تبدأ الدراسة بها مع العام الجامعً 
بالجامعة، حٌث كانت هناك كلٌة تربٌة رٌاضٌة بفرع الجامعة بمدٌنة السادات، الذي انفصل 

ء كلٌة للتربٌة الرٌاضٌة للبنٌن والبنات بشبٌن وأصبح جامعة مستقلة، مما دعت الحاجة إلنشا
 الكوم لتلبً حاجة أبناء المنوفٌة ومحافظات الدلتا. 

وٌتوافر بالمبنى الجدٌد للكلٌة المالعب والصاالت الرٌاضٌة وفق المواصفات األولٌمبٌة، 
 التً تمّكن الطالب من ممارسة األنشطة والتدرٌبات الرٌاضٌة التً تخدم دراستهم.
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 الوفتوح نيالتعل نظام

 

صدرْت الموافقات باعتماد نظام التعميم المفتوح والئحتو التنفيذيش وف  نظام الماعات المعتمدة 
 ببعض كميات الجامعش، وذلك ف  البرامج التاليش : 

 . شيالمال لمحامبش: تخصص "ا كهٛخ انزدبرح -2
 : برنامج " التعميم القانون ". كهٛخ انحمٕق -2
 المكتبات الرقميش. –برنامج " نظم المعمومات الجغرافيش :  اٜداة كهٛخ -2
 : برنامج تكنولوجيا اإلنتاج والتصنيع الزراع . كهٛخ انشراػخ -4
 ف  برامج التعميم المفتوح بكميات :  ٔانّشزاكخ يغ خبيؼخ انمبْزح انزؼبٌٔ -2

 كميش التجارة : برنامج المعامحت الماليش والتجاريش. -
 رامات القانونيش العمميش.كميش الحقو  : برنامج الد -
قمم المغش  -كميش اآلداب: برنامج الترجمش ف  قمم  المغش اإلنجميزيش والفرنميتش -

 اإلعحم. -قمم المغش اإلمبانيش –العبريش 
 كميش الزراعش: برنامج تكنولوجيا امتصحح وامتزراع األراض  الصحراويش. -
 إلمحميش.كميش دار العموم : برنامج المغش العربيش والثقافش ا -
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 انخبصالوحذاث راث الطابع 

 

إضافش لموحدات ذات الطابع الخاص القائمش بكميات الجامعش المختمفش، فيناك عدد من الوحدات 
 ذات الطابع الخاص المتميزة عمى ممتوى الجامعش، ومنيا: 

 
 يزكش رًُٛخ لذراد أػؼبء ْٛئخ انزذرٚض ٔانمٛبداد اندبيؼٛخ: 

عداد القادة، ثم انفصل عن أنشئ باعتباره وحدة تاب عش لمركز الدرامات االمتراتيجيش وا 
م، وىو يقدِّم دورات تنميش بشريش لتنميش المادة 22/6/2222المركز بعد اعتماده دولًيا ف  

. كما ٌعمل المركز على تاهٌل المدربٌن المعتمدٌن أعضاء ىيئش التدريس والييئش المعاونش

ٌٌر العالمٌة، وبلغ عدد المدربٌن المحترفٌن بالمركز وفقا للمعا TOTبالحصول على دورات 

ا.45) ب   ( مدرِّ
 

 يكزت ثزاءاد االخززاع انًظز٘ ثبندبيؼخ: 

 

افتتح ف  الجامعش تابعا لمكتب براءات االختراع المصري بأكاديميش البحث العمم  بالقاىرة، 
ختراعات والحصول باعتباره حمقش وصل وتنمي  مع مكتب القاىرة لتيمير إجراءات تمجيل اال

مدادىم بالمعمومات الحزمش، ووضع عمى براءة االختراع ، والرتد عمى امتفمارات الباحثين، وا 
 الخطط واالمتراتيجيات الصناعيش.

 
 يزكش انًؼهٕيبد ثبإلدارح انؼبيخ نهدبيؼخ: 

يضم مجموعش كبيرة من اإلدارات الت  تتولى توثي  كافش المعمومات اإللكترونيش عن 
عداد برامج تطبيقيش تميم ف  تحمين أداء العمل، كما توجد بالمركز الجامع ش ووحداتيا ، وا 

، ويوجد بو أيضا مشروع البوابش اإللكترونيش، ICDLشبكش حامبات، لمتدريب ومنح شيادات 
 فضح عن البرمجش والصيانش، وشبكات الربط، والمكتبش الممعيش والبصريش.

 
 يزكش انخذيخ انؼبيخ : 

فاعل بين الجامعش والمجتمع، حيث يقدتم ممممش من الدرامات التطبيقيش والدورات نموذج لمت
 التدريبيش لتنميش القدرات، ورفع الكفاءة المينيتش ف  شتَّى الجوانب.

 
 يزكش انذراطبد االطززارٛدٛخ ٔإػذاد انمبدح : 
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، وتقديم ممممش من الدورات م، وييد  لخدمش الجامعش والمحافظش2222أنشئ عام 
واألبحاث والدراامت ف  مجال التعميم والمجاالت ذات الصمش، ووضع المعايير واألمس الختيار 

 الشخصيت القياديش، وتنميش ميارات العاممين بالجامعش، وتطوير األداء الجامع .
 

 يزكش انجحٕس ٔانزًُٛخ انزكُٕنٕخٛخ 

، ودعم البرامج دواءييد  إلى تطبي  البحث العمم  ف  مجاالت الغذاء البيئ  والطب، وال
 البحثيش والتطبيقيش لخدمش المجتمع.

 
 ٔحذح ردبرة ٔثحٕس اإلَزبج انحٕٛاَٙ ثـ "ؽٕخ ؽُجشب"

تتعاون مع المراكز البحثيش ومزارع اإلنتاج الحيوان ؛ لتطوير المنتجات الحيوانيش، وتحمين 
واأللبان بامعار  المحالت بامتخدام األماليب العمميش، كما تعمل عمى توفير منتجات المحوم

 رمزيش.
 

 يطجؼخ اندبيؼخ

 تتولى طبع الكتب والمجحت والدوريات الت  تصدرىا الجامعش وكمياتيا بتكالي  رمزيش.
 
 

 انًُشآد انزٚبػٛخ ثبندبيؼخ: 

يتوافر بالجامعش عدد من المنشآت الرياضيش الت  تعمل عمى رعايش األنشطش الرياضيش، 
دعم المواىب الرياضيش ف  الممابقات القوميش والدوليش ف  وتعزيزىا ف  المجتمع الجامع ، و 

 األلعاب الجماعيش والفرديش، ومن بين ىذه المنشآت: 
 : طزبد اندبيؼخ -2

يضم ثحث مدرجات، معتيا ثمانيش آال  متفرتج، كما توجد بو ثحث قاعات المتقبال 
افش إلى صالش زائرًا، ويضم ايًضا ممعبا ثحثيا مكشوفا إض 222كبار الزوار معتيا 

 لمجمباز.
 يدًغ انزٚبػبد انًبئٛخ :  -2

، إضافش إلى حمتام غطس حارات 22مترا، ويمع  X 22مترا  22يضم حمتام مباحش 
 متفرتج. 2222م، إضافش لمدرجات تمع X 22م 22مماحتو 
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: تشمل مجموعش من الماحات والمحعب، منيا ممعب التنس،  انًالػت انًكشٕفخ -2
 متفرتج. 222والذي تمع مدرجاتو 

، وى  مييأة أللعاب  كرة الممش  2م2222: تبمغ مماحتيا  انظبنخ انًغطّبح ثبندبيؼخ -4
الطائرة  وغر  لمحكام والمدربين واألطباء، فضح عن بدروم أمفل صالش  –اليد  –

 األلعاب، ُيمتفاد منو ف  عرض المعارض الفنيتش والحرفيش. 

 
 خذيبد اإللبيخ ٔانزظكٍٛ ثبندبيؼخ : 

 
: يتوافر بالجامعش عدد من مجمعات تمكين الطحب  المدن الجامعيش  ٌ اندبيؼٛخانًذ -2

دة بالمطاعم، والت  تقدتم خدمات اإلقامش واإلعاشش الكاممش لمطحب المغتربين،  المزوت
فضًح عن تقديم وجبات غذائيش بمعر التكمفش لمطحب غير المقيمين بالمدن. وتبمغ 

 طالب وطالبش . 4222معيش ما يزيد عن  الطاقش االمتيعابيش لممدن الجا

 فُذق اندبيؼخ ) دار انؼٛبفخ(:  -2

  غرفش إضافش 00تضم دار الضيافش بالجامعش فندقا مجيزًا عمى أعمى ممتوى، بو   
  غر  مميزة ومجيزة لمنزالء ذوي االحتياجات 0  أجنحش  غر  مويت ، وكذا  0 

فاالت، وقاعت  تدريب. وبو الخاصش. كما يضم الفند  صالش امتقبال وقاعش احت
 امتعدادات إلقامش المؤتمرات العمميش والندوات والحفحت. 


