
  1

   
 

 



  2



  3

  
  

  

  
  

 .  شبین الكوم-شارع جمال عبد الناصر :العنوان

    -:ٌأرقام تلفونات قیادات الجامعة
 2222170/048:    ت رئيس الجامعة/ د.أ

  222170/048:    ت رئيس الجامعة. د.مكتب أ
  25752777/02:     ف

president@mailer-menofia.edu.eg 
  نائب رئيس الجامعة / د.أ

  ن التعليم والطالبلشئو
  2235675/048:   ت

  نائب رئيس الجامعة. د.مكتب أ
  لشئون التعليم والطالب

  2223187/048:         ف2223187/048:ت
e-mail : menofia.v.p.student@ 

menofia.edu.eg  
 

  نائب رئيس الجامعة/ د.أ
   لشئون فرع السادات

  2603206/048:   ت

  نائب رئيس الجامعة. د.مكتب أ
  لشئون فرع السادات

 2222963/048:        ف048 /2603204ت

  نائب رئيس الجامعة / د.أ
  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

  2235677/048:   ت

  
  نائب رئيس الجامعة. د.مكتب أ

  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
  

     
  2222963/048:          ف2222963/048:  ت

e-mail: menofia.v.p.envir@ menofia.edu.eg  
 

  نائب رئيس الجامعة / د.أ
  للدراسات العليا والبحوث

  2317540/048: ت

  نائب رئيس الجامعة. د.مكتب أ
  للدراسات العليا والبحوث

  2226454/048:         ف2226454/048:ت
e-mail: menofia.v.p.hstudies@ 

menofia.edu.eg 
 2317533/048:    ت  أمين عام الجامعة/ أ

  2220894/048:            ف04 /2223898: ت  مكتب أمين عام الجامعة
 

  2317536/048-2224216-2224155  عمومي الجامعة
Web Site: http  // : WWW . menofia edu .eg  

e-mail : menofia @ menofia . edu .eg  
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 يحتوى على معلومات وبيانـات عـن        بكل فخر أن أقدم للقارىء الكريم هذا الدليل الذي        يسعدني  
الجامعة وكلياتها ومعاهدها المختلفة ودور هذه الجامعة في خدمة العمليـة التعليميـة والبحثيـة وخدمـة         

  .المجتمع

مؤكـدة بـذلك علـى      عاماً  ثالثين  مر على انشائها أكثر من       رئاسة الجامعة وقد     شرفولقد كان لي    
  .لتحامها في نسيج هذا الوطنعراقتها األكاديمية واشعاعها التنويري وا

يسعدني أن أتقدم لجميع السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالجهاز اإلداري كما 
  .  بالجامعة بأسمى آيات الشكر والعرفان على مساهمتهم في دفع عجلة التقدم بهذه المؤسسة العريقة

 كلية 22وفرعها بمدينة السادات والتي تبلغ عددها عة والجدير بالذكر أن من بين كليات ومعاهد الجام 
  -:مراكز تتميز بها  جامعة المنوفية عن سائر الجامعات المصرية ، وهذه المراكز تتمثل فيومعهد 

 كلية الهندسة االلكترونية بمنوف. 

 معهد الكبد القومي بشبين الكوم. 

 لجامعة بمدينة الساداتمعهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية بفرع ا. 

  بفرع الجامعة بمدينة الساداتبيئيةبحوث الالدراسات والمعهد . 

 هذا وقد أنشأت الجامعة العديد من الوحدات ذات الطابع الخاص التى تقدم خدماتها المتميزة للجامعة              
لتى تساهم في عملية والمجتمع في محاولة لالستفادة المباشرة من االمكانيات العلمية والمعملية والمكتبية ا          

  .النهوض برسالة الجامعة وتحقيقاً لغاياتها وأهدافها المجتمع المحيط بها والتقدم واالرتقاء بالطالب و
  "وفقنا اهللا جمیعا لخدمة مصرنا الغالیة " 

  ــــــــــــةــــــــس الجامعــــــــــــــــرئی
  محمد عبد المقصود عز العرب. د.أ
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  معة المنوفیةنبذة تاریخیة عن جا
 أغـسطس   14 الصادر فـي     1976 لسنة   93أنُشئت جامعة المنوفية بموجب القرار الجمهوري رقم        

 الذي يقضي بأن تتكون الجامعة من الكليات التى كانت تابعة لجامعة طنطا بمدينتى شـبين الكـوم                  1976
التعليمية والبحثيـة   ومنوف حتى تشارك مع غيرها من جامعات جمهورية مصر العربية في تأدية رسالتها              

  .ذلك لمواجهة اإلقبال المتزايد على التعليم الجامعي
 والذي ينص على    1976 لسنة   1142 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم        1976 نوفمبر   25وفي  

  :أن تضم جامعة المنوفية الكليات اآلتية 
  م1969كلية الزراعة والتى أنشئت عام.  
  م1975كلية الهندسة والتى أنشئت عام.  
  م1975كلية الهندسة االلكترونية بمنوف والتى أنشئت عام.  
  م1971كلية التربية والتى أنشئت عام.  
                      توسعت الجامعة ليصبح عدد كلياتها ومعاهدها اثنا وعشرون كلية ومعهد ، بمدن محافظـة المنوفيـة
 -:وفرع الجامعة بمدينة السادات وهي كاألتي)  أشمون – منوف –شبين الكوم ( 

 تاریخ اإلنشاء المعھد/الكلیة  تاریخ اإلنشاء المعھد/ الكلیة 
 1976 كلية التجارة 1976 كلية العلوم

 1987 كلية اآلداب 1985  كلية الطب

 1986 معهد الكبد 1987  كلية الحقوق

 1988  كلية االقتصاد المنزلي 1988 كلية التمريض

 1998 كلية التربية النوعية 1996  المعهد الفني للتمريض

     2001 كلية الحاسبات والمعلومات
  فرع الجامعة بمدینة السادات

 بإنشاء فرع للجامعة بمدينة السادات ليـضم الكليـات          2006لسنة  ) 267(لقد صدر القرار الجمهوري رقم    
  -:اآلتيةوالمعاهد 

معهــد بحــوث الهندســة الوراثيــة 
  والتكنولوجيا الحيوية

 1993 كلية التربية الرياضية 1990

 1997  كلية الطب البيطري 1997 كلية السياحة والفنادق

 2001 كلية التربية 1998  الدراسات والبحوث البيئيةمعهد 

 2001 كلية التجارة 2001 كلية الحقوق

  ألف طالب وطالبة) 75000 ( عدد 2007/2008بلغ عدد الطالب المقيدين في العام الجامعي.  
     280(ماجـستير ،    )  1320(دبلـوم ،    ) 3042[( ات العليـا    وعدد الطالب المقيدين بمرحلة الدراس (

  .2006/2007للعام الجامعي ] دكتوراة 
        دكتوراه)170(ماجستير ،   )322(دبلوم،    ) 1577[(وعدد الطالب الخريجين بمرحلة الدراسات العليا [

  .2006/2007في العام الجامعي 
  تدريسعضو هيئة) 1816( يبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة .  
 عضو هيئة معاونة) 1439(بالجامعة ) مدرس مساعد ، معيد(يبلغ عدد أعضاء الهيئة المعاونة.  

  .  أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم بكلیات الجامعة ومعاھدھا
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  أشمون– منوف –شبین الكوم -:أوًال 

  الجملة معید مدرس مساعد مدرس أستاذ مساعد أستاذ المعھد/ الكلیة
   199 30 47 23  30 69 الزراعة
  304  34 65 105 49 51  الھندسة

   159 37 43 46 17 16  الھندسة االلكترونیة
   81  12  11  38  6  14  التربیة
   262 55 50 70 42 45  العلوم

   83  32  23  15  4  9  التجارة
   796 63 272 204 124 133  الطب

  292   62  73  103  37  17  اآلداب
  48   5  3  20  12  8  الحقوق

  196   25  69  42  30  30   الكبدمعھد
   108 12 30 36 21 9  االقتصاد المنزلي

   152 59 33 54 5 1  التمریض
   156 55 37 46 14 4  التربیة النوعیة

  49 17 22 8 - 2  الحاسبات والمعلومات
  2885   498  778    810   391   408   اإلجمالي

  فرع الجامعة بمدینة  السادات/ ثانیًا 

ة   ال بحوث معھد  ھندسة الوراثی
  والتكنولوجیا الحیویة

3  26 40 33 16 135   

   103 9 35 59 23 9  التربیة الریاضیة
   71 35 40 13 2 13  الطب البیطري

   74 16 29 19 9 1  السیاحة والفنادق
وث   ات والبح د الدراس معھ

  البیئیة
4 4 27 11 3  49  

   13  8  -  3  2  -   كلیة التربیة فرع السادات
   23  12  7  1  1  2  تجارة فرع السادات  كلیة ال

    17  15  1  -  -  1    كلیة الحقوق فرع السادات
   485  114  156  162  67    33  اإلجمالي
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من خالل اإلمكانيات المادية والبشرية التي تمتلكها الجامعة  وتتحقق رسالة الجامعة
مثل فبتكامل وتعاون العاملين مع والبد من التكامل بين هذه الموارد واستغاللها االستغالل األ

  .السادة أعضاء هيئة التدريس يؤدى ذلك إلى أداء رسالة الجامعة على الوجه األمثل

ة     شفیات بالجامع اع المست سادات  وقط ة ال ا بمدین ة وفرعھ املین بالجامع دد الع غ ع د بل  وق
)8952(  
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  رسالة جامعة المنوفیة

  

سهام في البناء العلمي والخلقي لإلنسان وتنمية المجتمع لجامعة المنوفية رسالة سامية تتمثل في اإل
المحلي والقومي من خالل المعارف والمهارات المتخصصة وخاصة المرتبطة بقضايا المجتمعات الريفية 
والصناعية الجديدة عن طريق خدمات تعليمية وتربوية وبحثية ومجتمعية ذات جودة عالية تحقق للجامعة 

  .إقليميا ودولياميزة تنافسية محليا و

وتنهض الجامعة برسالتها إذا تكاتفت جهود وحداتها في منظومة متكاملة سعياً وراء هـدف واحـد                
  .وبرؤية استراتيجية واحدة لدور الجامعة في المجتمع وسبل النهوض بهذا الدور

ثل اإلطـار   ويتحقق هذا التكامل ووحدة الرؤية من خالل اإللتزام العام باستراتيجية واحدة متكاملة تم            
  .المرجعى العام لكل سياسات الجامعة ونشاطاتها وأعمال وحداتها

  -:وتنطلق استراتیجیة الجامعة نحو تحقیق األھداف والغایات اآلتیة

  .عضو هيئة تدريس متميز .1

  . خريج يواكب روح العصر .2

  .إعالء القيم والمثل العليا .3

  .مجتمع متحضر وبيئة متطورة .4

 .مة التعليم واالقليممكانه رفيعة للجامعة في منظو .5

 .جهاز إداري فعال .6

  .ويقاس مدى النهوض برسالة الجامعة بمقدار تحقيق هذه األهداف
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  منشأت الجامعة
  

  بشبین الكوم ومنوف وأشمون وطوخ طنبشا
  

  -:تتوزع كلیات ومعاھد ووحدات جامعة المنوفیة بشبین الكوم على النحو اآلتي

سي   لعامة للجامعة ويقع بشارع جمال عبد الناصر بـشبين الكـوم أمـام    اإلدارة اويضم مبنى    المجمع الرئی
  .اإلستاد الرياضي

  -:مجمع الكلیات األول ویضم

  .مطبعة الجامعة-كلية الحاسبات والمعلومات-كلية اآلداب- كلية الحقوق–كلية التجارة -كلية العلوم

  -:مجمع الكلیا ت الثاني ویضم

 وبعـض وحـدات     -المعهد الفني للتمريض  -معهد الكبد القومي  -كلية التمريض -كلية الطب -كلية الهندسة 
  ).الهندسة–العلوم ( المدن الجامعية 

 مستشفى معهـد الكبـد      -معهد األورام -المستشفى التخصصي –مستشفى الطوارىء   -المستشفى الجامعي 
  .القومي

  -:المجمع الثالث للكلیات بالبر الشرقي ویضم

  .اد المنزلي كلية االقتص-كلية التربية-كلية الزراعة

اإلدارة -اإلدارة العامة لرعاية الشباب   – دار الضيافة    -وحدات المدن الجامعية  -اإلدارة العامة للمدن الجامعة   
  .المزارع والوحدات االنتاجية لكلية الزراعة-الفندق -حمام السباحة- استاد الجامعة-الطبية

ة منوف      ا مدین كمـا  -بر أحد الكليات الفريدة بجامعات مصر فتضم كلية الهندسسة اإلللكترونية  والتي يعت أم
  .تضم مدينة منوف وحدات المدن الجامعية

  . فتقع بها كلية التربية النوعيةوأما مدینة أشمون

ة فتقع في                  ة الزراع ابع الخاص بكلی د الوحدات ذات الط ان  وھي أح واني واأللب  وأخیرًا مزرعة اإلنتاج الحی
  .لسبعقریة طوخ طنبشا التابعة لمركز بركة ا
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  منشآت الجامعة بفرعھا بمدینة السادات
  

 بإنشاء فرع الجامعة بمدينة السادات ، ومـاهو      2006لسنة  ) 267( وقد صدر القرار الجمهوري رقم    
 500تمتلك الجامعة مساحة    جدير بالذكر أن جامعة المنوفية أول جامعة حكومية لها فرع بالمدن الجديدة و            

 وتـم بهـا إنـشاء      التوسع في منشآتها التعليمية والبحثية وخدمات البيئة      فدان بمدينة السادات لمزيد من      
مزرعة لإلنتاج الزراعي والحيواني للبحوث والتدريب مجهزة بالبنية األساسية من أبـار وشـبكات ميـاه                
وحظائر للمواشي وأماكن إقامة للعمال وطرق وتشرف عليها كلية الطب البيطري ومعهد الدراسات والبحوث 

كما تمتلك الجامعة مبنى مجمع الوزارات بمدينة السادات والذي يضم كليات الطب البيطري وكليـة                البيئية
  .السياحة والفنادق ومعهد بحوث الهندسة الوراثية

وكليـات التربيـة   )  بنين وبنات( كما يوجد العديد من المنشآت الجامعية وهي كلية التربية الرياضية     
  . ووحدات المدن الجامعية والبحوث البيئيةوالتجارة والحقوق ومعهد الدراسات

بمختلـف  الخـاص   وقامت الجامعة بإنشاء مركز الخدمة العامة ومجموعة من الوحدات ذات الطابع            
  .فرع الجامعة بمدينة السادات للمساهمة في تنمية  مدينة السادات ونطاقها اإلقليميبكليات ومعاهد الجامعة 

كلية للصيدلة والتصنيع الدوائي لإلستفادة من المزرعة النباتية        وجاري إعداد دراسة متكاملة إلنشاء      
  .والمعامل والمختبرات المتطورة  لتتكامل مع باقي كليات ومعاهد الجامعة بالسادات
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  النشاط العلمي والثقافي للجامعة
  محلیًا وعالمیًا

ة التى تعقـد علـى      تساهم جامعة المنوفية في المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبي         
المستوى المحلي والدولي في المراكز البحثية والجامعات وقطاعات الدولة والمؤسسات األكاديمية والبحثية          
بالداخل والخارج ويشارك السادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في هذه المؤتمرات والنـدوات والـورش       

لى آخر ماتوصل إليه العلـم لالسـتفادة منهـا     بالبحوث أو الحضور لإلطالع على ماتقدمه هذه المراكز وع        
والعمل على تطبيقها كل في مجال تخصصه ، وللجامعة عالقات دولية واتفاقيات فعالة مع مختلف الجامعات     

  .كما تشارك في عضوية الهيئات واالتحادات الجامعية الدولية والعربية واألفريقية واإلسالمية
  -:ى تشارك فیھا الجامعة مایليومن االتحادات والمنظمات الدولیة الت

 ) فرنسا-باريس( .االتحاد الدولي للجامعات-1

  ) غانا-أكرا (  .اتحاد الجامعات األفريقية-2
  )مدينة نصر-جامعة األزهر القاهرة(  .رابطة الجامعات االسالمية-3
  ) بلجيكا–بروكسل (  .االتحاد الدولي لرؤساء الجامعات-4
  ) المغرب–الرباط (  .المياتحاد جامعات العالم االس-5
  )األردن-عمان (  .الجامعات العربيةبالمجلس العربي لتدريب طالب -6
  )األردن-عمان(  .اتحاد كليات ومعاهد وأقسام التربية الرياضية العربية-7
  ) األردن-عمان (  .اتحاد الجامعات العربية-8

ى الم  صة عل ات المتخص ن الجمعی د م ي العدی ة ف شارك الجامع ا ت دولي  كم ي  وال ستوى المحل
  -:وھي كاألتي

 جمعيــة جنــوب البحــر األبــيض المتوســط -1
  للجيولوجيا الطبية

معهد الدراسات والبحوث البيئيـة بفـرع جامعـة         
  المنوفية بمدينة السادات

  جامعة القاهرة-كلية الحقوق   الجمعية العلمية لكليات الحقوق العربية-2
  )القاهرة- رمسيس ش28(  . جمعية المهندسين المصريين-3
  )األردن-اربد-جامعة اليرموك-كلية اآلداب(  .جمعية كليات اآلداب بالجامعات العربية-4

 .جمعية كليات الحاسبات والمعلومات-5
الزرقـاء  جامعـة   - كلية الحاسبات والمعلومات      (

 )األهلية باألردن

  )األردن-عمان(  .جمعية كليات الهندسة بالجامعات العربية-6
  )األردن-عمان(  يات كلية الطب البيطري العربية جمع-7
  كلية الطب الجامعة األردنية   العربيةاتجمعية كليات الطب بالجامع-8
 جمعيات كليات ومعاهـد التربيـة بالجامعـات         -9

  العربية
  كلية التربية جامعة دمشق

  )جامعة البحرين-كلية العلوم(  .جمعية كليات العلوم بالوطن العربي-10
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  قیات الثقافیة المبرمة بین  الجامعة والجامعاتاالتفا
    والمؤسسات العلمیة العربیة واألجنبیة  

   
تحرص الجامعة على توسيع عالقاتها الثقافية والعلمية مع الجامعـات ومراكـز األبحـاث العربيـة                

ـ .  واألجنبية بهدف نقل وتبادل ثقافة الشعوب عامة والثقافة العلمية المختلفة بـصفة خاصـة            ن هـذه  وم
ــي    ــة ف ــة واألجنبي ــة العربي ــسات العلمي ــا والمؤس ــة وكلياته ــن الجامع ــة م ــات الموقع   االتفاقي

  -:  كمايليوالثقافي مجال التعاون العلمي 
  الدولة   الدول العربیة

  المغرب  .جامعة محمد الخامس السويسي بالمغرب . 1

  المغرب  .بالدار البيضاء بالمغرب" عين الشق " جامعة الحسن الثاني  . 2

  ليبيا  .معة الجفرة بالجماهيرية العربية الليبية جا . 3

   سوريا–الالذقية   .جامعة تشرين السورية . 4

  اليمن  .جامعة تعز ، اليمن . 5

  اليمن  .جامعة اب . 6

  اليمن  .جامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء . 7

  المنامه البحرين  المركز العربي للتغذية . 8

  الدولة  الدول األجنبیة

  روسيا . ، موسكومعهد االنشاءات الهندسية .1

  روسيا جامعة سانت بيتر سبرج الزراعية ليننجراد   . 2

  روسيا .جامعة جورجيا التكنولوجية ، روسيا . 3

  روسيا  .ي للطاقة بالجامعة التقنية الهندس موسكو معهد  . 4

  روسيا  جامعة بيريفان بجمهورية أرمينيا . 5

  روسيا  .انمعمل فليروف للتفاعالت النووية دب . 6

   روسيا-موسكو  .عية بموسكواألكاديمية الزرا . 7

  كندا  .ك ومونتريال ، كندايبجامعة كو . 8
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  المجر  الجامعة الفنية ببودابست . 9

  المجر  جامعة سيملييز ومعهد الكبد القومي . 10

  أمريكا  . جامعة أريزونا األمريكية . 11

  أمريكا  جامعة بيركلي كاليفورنيا . 12

  أمريكا  .جامعة تكساس . 13

  )يكاأمر(بمدينة بولمان  جامعة والية واشنطن . 14

  المانيا  .جامعة برلين التكنولوجية . 15

معهد الطاقة باخن بالمانيـا وكليـة الهندسـة قـسم القـوى        . 16
  .الميكانيكية

  المانيا

  بولندا  جامعة المناجم والتعدين بكراكوف . 17

  بولندا  جامعة الزراعة ببلوبلن . 18

  بولندا  . كاتوفستا-جامعة سيليزيا . 19

  بولندا  معهد حماية البيئة بوارسو . 20

  أوزبكستان  .جان ، أوزبكستانجامعة نمن . 21

  سلوفاكيا  .أكاديمية العلوم السلوفاكية ، سلوفاكيا . 22

  بنجالديش  جامعة دكا ببنجالديش . 23
  انجلترا  أكاديمية أكسفورد للدراسات العالية . 24
  أسبانيا  جامعة برشلونة . 25
  الصين  جامعة تشجانج . 26
  أفريقيا الوسطى  جامعة بانجوى . 27
  غينيا  " كوناكري" جامعة جمال عبد الناصر ب . 28
  فرنسا  معهد أبحاث القانون الخاص بجامعة نانت بفرنسا . 29
  إيطاليا  السبينسا بروما"جامعة روما  . 30

  
  

   البرامج  التنفیذیة    
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     م2000/2002 لألعوام فلنداالبرنامج التنفيذي بين جمهورية مصر العربية و . 1

  م2000/2002البرنامج التنفيذي بين جمهورية مصر العربية وسوريا لألعوام  . 2

  م2000/2002 لألعوام التشيكالبرنامج التنفيذي بين جمهورية مصر العربية و . 3

  م2000/2003 لألعوام قطرالبرنامج التنفيذي بين جمهورية مصر العربية و . 4

  م2000/2003البرنامج التنفيذي بين جمهورية مصر العربية وبلغاريا لألعوام  . 5

  م2001/2003زائر لألعوام البرنامج التنفيذي بين جمهورية مصر العربية والج . 6

     م2004/ 2001البرنامج التنفيذي بين جمهورية مصر العربية وتركيا لألعوام  . 7

  م2004/ 2002البرنامج التنفيذي بين جمهورية مصر العربية واليونان لألعوام  . 8

  م2004/ 2003البرنامج التنفيذي بين جمهورية مصر العربية واألردن لألعوام  . 9

  م2005/ 2003ن جمهورية مصر العربية والهند لألعوام البرنامج التنفيذي بي . 10

  م2004/2006 لألعوام بلغارياالبرنامج التنفيذي بين جمهورية مصر العربية و . 11

  م2004/2006 لألعوام سورياالبرنامج التنفيذي بين جمهورية مصر العربية و . 12

  م2008/ 2006البرنامج التنفيذي بين جمهورية مصر العربية واليونان لألعوام  . 13
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  -:مع الجھات اآلتیھ) مشاریع اتفاقیات(مقترحات التعاون مع الجھات األجنبیة 
  
  .بلغاريا-جامعة روسة-كلية الميكنة الزراعية-1

معهد بحوث -معهد علوم األراضي( المركز القومي للعلوم الزراعية ، معهد بشكاروف-2
  .بلغاريا-صوفيا–) استصالح األراضي

  .ورية مولودوفاجمه- جامعة والية مولودوفا-3

  .إيطاليا-جامعة بريشيا-4

  .رومانيا-أكاديمية الدراسات اإلقتصادية ببوخارست-5

  .التشيك-براج-كلية العالقات الدولية-6

  .سوريا–حلب -جامعة الرحمن للعلوم الطبية-7

  .المجر-بودابست-قسم الكيمياء والصناعات الغذائية بالجامعة الفنية-8

  .يقموزمب-جامعة موسى بن بيق-9

  .رومانيا-المعهد الزراعي ببوخارست-10

  .الزراعية ببولندا WROCLAWجامعة -11
  

  : اتفاقیات في انتظار توقیع الطرف األجنبي علیھا

  .ليبيا- هون-المعهد العالي للهندسة-1

  .أمريكا- للهندسة  ، بوالية تكساسCULLEN كلية -2

  .سوريا- جامعة دمشق-3
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  األداء الجامعيوحدة إدارة مشروعات تطویر 
  

تعتبر جامعة المنوفية من أولى الجامعات المصرية التى حرصت على تقويم وتطوير األداء الجامعي 
مشروعات تطوير األداء بالجامعة وكلياتها المختلفة ولقد لعبت هذه والذي تمثل في إنشاء وحدة إلدارة 

ل الدراسات المتخصصة والتي تهدف إلى الوحدة دوراً أساسياً في تطوير وتحديث األداء بالجامعة من خال
التطوير وجلب المشروعات الخاصة بتوكيد الجودة واإلعتماد وتنمية قدرات السادة أعضاء هيئة التدريس 
والقيادات وتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات وتطوير كلية التربية والمدعومة ماليا عن طريق وحدة 

 لوزارة التعليم العالي وتنظيم دورات لتنمية قدرات أعضاء هيئة مشروعات تطوير التعليم العالي التابعة
التدريس بالجامعة وكذلك القيادات للوصول إلى مستويات عالية من الجودة تحقق للجامعة ميزة ثقافية 

  .محليا واقليما ودوليا
لس  وتتبع مج23/6/2003بتاريخ  ) 1012(ولقد أنشئت هذه الوحدة بموجب قرار رئيس الجامعة رقم

رئيس / د.الجامعة مباشرة وتتمتع باالستقالل الفني واإلداري والمالي ويرأس مجلس اإلدارة السيد أ
  .الجامعة

  -:وحدات فنية تخصصية وهي) 7(وتضم الوحدة 
  .وحدة تطوير تكنولوجيا االتصاالت

  .وحدة توكيد الجودة واالعتماد
  .وحدة تنمية المجتمع والبيئة

 HEEPFات المميزة وحدة صندوق تمويل المشروع
  .وحدة تنمية قدرات القيادات وأعضاء هيئة التدريس

  .وحدة الدراسات العليا والبحوث
  .وحدة تطوير كلية التربية

مديراً تنفيذياً - عميد كلية التجارة/ د.ويضم مجلس إدارة الوحدة السادة نواب رئيس الجامعة والسيد أ
  .بالجامعة إلدارة وحداته الفنية للوحدة ونخبة متميزة من أعضاء هيبئة التدريس 

  أھداف الوحدة
تمكين الجامعة من تحقيق رسالتها وغاياتها اإلستراتيجية من خالل الدراسات والمشروعات الخاصة 

  .بتقويم األداء وتحسين جودة العملية التعليمية وطلب اإلعتماد
ئات والمنظمات القومية تعظيم إستفادة كليات ومعاهد الجامعة من المشروعات التي توفرها الهي

  .والعالمية لتطوير وتحديث التعليم العالي
تحقيق الربط والتنسيق بين الجامعات وكلياتها ومعاهدها من ناحية والجهات المسئولة عن تطوير 
التعليم العالي على المستوى القومي من ناحية أخرى بما يساهم في تفعيل دورها في متابعة وتقييم ودعم 

  .مختلفة لتطوير األداء الجامعيالمشروعات ال
تنمية قدرات الجامعة في تحديد فرص ومجاالت التطوير لألداء الجامعي وتفعيل دورها في تحقيق 

  .أهداف التنمية
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اإلرتقاء بمستوى جودة مشروعات تطوير التعليم العالي التي تقدمها كليات ومعاهد الجامعة من خالل 
بقتها لألسس والمعايير المعتمدة من الجهات الداعمة والممولة لهذه المشاركة في إعدادها والتأكد من مطا

  .المشروعات
تيسير فتح قنوات اإلتصال الفعالة بين الجامعة والجهات أو الهيئات المهنية ذات العالقة محلياً ودولياً 

البحث العلمي واإلستفادة منها في تطوير إمكانات وقدرات الجامعة في مجاالت التعليم والدراسات العليا و
  .وتنمية المجتمع والبيئة

  اإلختصاصات الرئیسیة للوحدة
مراجعة وتحديث إستراتيجية الجامعة ورسالتها وغاياتها األساسية في ضؤ التطورات والمستجدات 

  .القومية لتطوير وتحديث التعليم العالي
يات ومعاهد الجامعة التوعية وكسب الدعم والتأييد من جانب أعضاء هيئة التدريس والعاملين بكل

لرسالة وأهداف الوحدة ودورها في تطوير األداء الجامعي ومساهمتها في المنظومة القومية لتطوير التعليم 
  .العالي

تنمية المشروعات الخاصة بتطوير وتحديث األداء الجامعي والتي تمكن الجامعة من تحقيق رسالتها 
يا اإلتصاالت والمكعلومات وقدرات ومهارات أعضاء هيئة وغاياتها اإلستراتيجية وذلك في مجاالت تكنولوج

التدريس والقيادات وتوكيد الجودة واإلعتماد والدراسات العليا والبحوث ، وتنمية المجتمع والبيئة وتطوير 
  .كلية التربية

اإلتصال بالجهات المعنية بإدارة مشروعات تطوير األداء الجامعي على المستوى القومي وتوفير 
ير واألسس الخاصة بتصميم وتقييم مشروعات التطوير واإلستفادة منه على مستوى الجامعة بوحداتها المعاي

  .المختلفة
  .معاونة كليات ومعاهد الجاممعة في تصميم مشروعات تطوير األداء الجامعي في مجاالتها المختلفة

من خالل ( اء الجامعي مراجعة ومناقشة المشروعات المقدمة من كليات ومعاهد الجامعة لتطوير األد
في ضؤ السياسات والمعايير والمواصفات واإلعتمادات المحددة من  قبل الجهات المعنية على ) ورش عمل

  .المستوى القومي
التنسيق بين المشروعات المختلفة الخاصة بتطوير األداء الجامعي والمقدمة من كليات ومعاهد 

  .رسالة وغايات الجامعةالجامعة بما يحقق التكامل فيما بينها في ضؤ 
عرض المشروعات الخاصة بتطوير وتحديث األداء الجامعي على الجهات المعنية على المستوى 
القومي والسعي للحصول على الموافقة واإلعتمادات الالزمة لتنفيذ هذه المشروعات على مستوى الجامعة 

  .ووحداتها من الكليات والمعاهد 
لى من سياسات وبرامج ومناقشتها وإتاحتها لفرق عمل المشروعات متابعة ما يصدر من الجهات األع

  .في كليات الجامعة ومعاهدها
توفير اإلعتمادات المالية وقواعد الصرف الخاصة بمشروعات التطوير من الجهات المعنية بهذه 

  .المشروعات على المستوى القومي
معاهد الجامعة  وكذلك ضوابط وضع القواعد الالزمة للصرف على مشروعات التطوير في كليات و

  .المتابعة والتقييم
المتابعة الدورية لتنفيذ مشروعات تطوير األداء الجامعي التي تم تنفيذها في كليات ومعاهد الجامعة 

  .وفقاً لمقاييس ومعايير موضوعية ومدروسة
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  إدارة الجامعة ومجالسھا 

  مجلس الجامعة 
يط والتنسيق والتنظيم والمتابعة على المستوى يختص مجلس الجامعة بالنظر في مسائل التخط

األكاديمي أو التعليمي وكل مايعرض عليه من مسائل تنفيذية كمنح الدرجات وتدبير األموال وقبول التبرعات 
  .وتعيين أعضاء هيئة التدريس ونقلهم بخالف المسائل األخرى التى يختص بها وفقاً للقانون

  :جامعة وعضويةيشكل مجلس الجامعة برئاسة رئيس ال
  .نواب رئيس الجامعة-1
  . عمداء الكليات والمعاهد التابعة للجامعة-2
أربعة أعضاء على األكثر من ذوي الخبرة في شئون التعليم الجامعي والشئون العامـة يعينـون لمـدة              -3

ن سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الجامعة وال يجـوز أن يجمعـوا بـي                   
عضوية أكثر من مجلس من مجالس الجامعات ويحضر أمين الجامعة جلسات المجلس ويشارك في مناقشاته 

  .ويتولى أمانة المجلس
  رئیس الجامعة

يتولى رئيس الجامعة إدارة شئون الجامعة العلمية واإلدارية والمالية وهو الذي يمثلها أمام الهيئات 
 بناء على عرض من وزير التعليم العالي والدولة للبحث األخرى ، ويعين بقرار من رئيس الجمهورية

  .العلمي
وهو مسئول عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية وقرارات مجلس الجامعة في حدود هذه القوانين 

  .واللوائح
  نواب رئیس الجامعة

  
 غيابـه ،     نواب يعاونونه في إدارة شئونها ، ويقوم أقدمهم مقامه عنـد           أربعةيكون لرئيس الجامعة    

ويختص نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس بشئون الطالب              
  .الثقافية والرياضية واالجتماعية والصحية ، ويرأس مجلس شئون التعليم والطالب في الجامعة

 الـروابط الثقافيـة     ويختص النائب الثاني لرئيس الجامعة بشئون الدراسات العليا والبحوث وتوثيق         
والعلمية بين الجامعة والجامعات األخرى والمراكز والمعاهد والهيئات العلمية المعنية بالبحث العلمي داخل             

  .الجمهورية وخارجها ، ويرأس مجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة
ولـة بنـواب    ويختص النائب الثالث لرئيس الجامعة لشئون فرع السادات بجميع االختصاصات المخ          

  .رئيس الجامعة في شئون الفرع
 لرئيس الجامعة فيختص بشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، كما يختص بشئون             رابعأما النائب ال  

  .المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة ويرأس مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
 مجلس الوزراء بناء على عرض وزيـر التعلـيم   ويكون تعيين نواب رئيس الجامعة بقرار من رئيس    
  .العالي والدولة للبحث العلمي بعد أخذ رأي رئيس الجامعة
  

  رئیس الجامعة/ د. برئاسة السید أالمجالس واللجان الفنیة 
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  -: لجنة المختبرات واألجھزة العلمیة-1
 وتوزيعهـا بمـا يحقـق    وتختص بدراسة إحتياجات الكليات والمعاهد من المعامل واألجهزة العلمية          

  .اإلستخدام األمثل واالستفادة الكاملة من هذه األجهزة وكذلك صيانتها وإصالحها
  -:وتشكل اللجنة على النحو التالي

 رئيساً رئيس الجامعة/ السيد األستاذ الدكتور
 أعضاء  نواب رئيس الجامعة/ السادة األساتذة

  أعضاء  عمداء كليات ومعاهد الجامعة/ السادة األساتذة
  عضواً  أمين عام الجامعة/ السيد األستاذ
  عضواً  رئيس الجامعة/ د.المدير العام المشرف على مكتب أ/ السيد األستاذ
  عضواً    مدير عام اإلدارة العامة للشئون المالية/ السيد األستاذ
  عضواً  مدير عام اإلدارة العامة للمشتريات والمخازن/ السيد األستاذ
  عضواً  مدير عام إدارة التخطيط ومتابعة الخطة/ السيد األستاذ
أميناً عضواً و   مدير إدارة التخطيط/ السيد األستاذ

  للجنة
   

    لجنة المنشآت الجامعیة-2
تقوم اللجنة بدراسة اقتراحات الكليات في شأن المنشآت الجديدة أو إجراء تعديالت فـي المنـشآت                 

يذية ، وذلك طبقاً للمواصفات الحديثة للمنشآت الجامعية ، والعمل القائمة والتنسيق بينهما وإعداد برامج تنف
وتـشكل لجنـة المنـشآت    . على وضع سياسة لصيانة منشآت الجامعة ، وإجراء الترميمات الالزمة لهـا          

  :الجامعية بالجامعة على النحو التالي
 رئيساً  رئيس الجامعة/ السيد األستاذ الدكتور

 أعضاء لجامعةنواب رئيس ا/ السادة األساتذة

  عضواً  عميد كلية التجارة/ السيد األستاذ الدكتور
  عضواً  الكبدعميد معهد / السيد األستاذ الدكتور
  عضواً  عميد كلية الهندسة بشبين الكوم/ السيد األستاذ الدكتور
  عضواً  عميد كلية الطب/ السيد األستاذ الدكتور
  عضواً  يس الجامعةالمستشار الهندسي لرئ/ السيد األستاذ الدكتور
  عضواً  محمود عبد الهادي اإلكيابي عن قسم الهندسة المعمارية/ السيد األستاذ الدكتور

  عضواً  كامل سيد أحمد قنديل عن قسم الهندسة المدنية/ السيد الدكتور
  عضواً  أمين عام الجامعة/ السيد األستاذ
  عضواً  الجامعةئيس / د.المدير العام المشرف على مكتب أ/ السيد األستاذ

  عضواً  األمين المساعد للشئون المالية/ السيد األستاذ 
  عضواً  مدير عام اإلدارة العامة للشئون الهندسية/ السيد األستاذ
  عضواً  مدير عام اإلدارة العامة للشئون المالية/ السيد األستاذ
  عضواً  مدير عام اإلدارة العامة للشئون القانونية/ السيد األستاذ
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  عضواً  مدير عام اإلدارة العامة للتخطيط  / سيد األستاذال
  أميناً للجنةعضواً و  مدير إدارة المشروعات/ السيد األستاذ

   اللجنة العلیا للحاسبات والمعلومات- 3
نظراً ألهمية الحاسبات وتعدد أنواعها وأغراض استخدامها فقد استحدثت الجامعة لجنـة الحاسـبات           

  -:ه اللجنة باآلتيوالمعلومات ، وتختص هذ
اإلشراف على تشغيل واستخدام وصيانة شبكة المعلومات بالجامعة بالتنسيق مع مركز المعلومات  .1

  .والتوثيق بالجامعة
  . حصر جميع أجهزة الحاسب اآللي بالجامعة والوحدات التابعة لها ورفع كفاءة توظيفها . 2
ية تمهيـداً للعـرض علـى لجنـة          النظر في توزيع اإلعتمادات الواردة ألغراض الحاسبات اآلل        . 3

  .المختبرات
 اإلشتراك مع مركز المعلومات والتوثيق بالجامعة للنظر في إحتياجات الكليات ووضـع الـشروط      . 4

والمواصفات الفنية والنظر فيما يرد من الكليات والوحدات التابعة سـواء لتـدريب الطـالب أو                
  .للبحوث

يب على الحاسب اآللـي للطـالب والعـاملين     تخطيط دورات وبرامج على مستوى الجامعة للتدر  . 5
  .بالجامعة طبقاً لإلحتياجات المطلوبة في كل مستوى

  . اإلشراف على صيانة أجهزة الحاسب اآللى لتغطية احتياجات الطالب والوحدات التابعة للجامعة . 6
  .  تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل في هذا المجال . 7
  . لية بالجامعةاإلشراف على ميكنة جميع النظم اآل . 8

  -:وتشكل اللجنة على النحو التالي
 رئيساً  رئيس الجامعة/ السيد األستاذ الدكتور

 أعضاء نواب رئيس الجامعة/ السادة األساتذة
  عضواً  عميد كلية الهندسة االلكترونية بمنوف/ السيد األستاذ الدكتور
  اًعضو  عميد كلية الهندسة بشبين الكوم/ السيد األستاذ الدكتور
  عضواً  عميد كلية الحاسبات والمعلومات/ السيد األستاذ الدكتور

  أعضاء  )أعضاء هيئة التدريس(المشرفين على اللجنة الفنية / السادة األساتذة
  عضواً  أمين عام الجامعة/ السيد األستاذ
  عضواً وأميناً    مدير عام مركز المعلومات  / السيد األستاذ
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  تسویق الخدمات الجامعیةمجلس إدارة مركز   -4
  :على النحو التاليالمجلس شكل  ي

 رئيساً  رئيس الجامعة/ السيد األستاذ الدكتور

  نائبا للرئيس  نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة/ السيد األستاذ الدكتور
  عضواً  نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث/ السيد األستاذ الدكتور
  عضواً  نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب/ السيد األستاذ الدكتور
  عضواً  نائب رئيس الجامعة لشئون فرع السادات/ السيد األستاذ الدكتور
  عضواً  عميد كلية العلوم/ السيد األستاذ الدكتور
  عضواً  عميد كلية الزراعة/ السيد األستاذ الدكتور

  عضواً وأميناً للمجلس   على المركزالمشرف/ د.السيد أ
  
   االنتساب الموجھمجلس إدارة  -5

  : على النحو التالي المجلسشكل يو
 رئيساً  رئيس الجامعة/ السيد األستاذ الدكتور
 عضواً نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب/ السيد األستاذ الدكتور
  عضواً  ن الكومعميد كلية الحقوق بشبي/ السيد األستاذ الدكتور
  عضواً  عميد كلية التجارة بشبين الكوم/ السيد األستاذ الدكتور
  عضواً  عميد كلية اآلداب/ السيد األستاذ الدكتور

  عضواً  أمين عام الجامعة/ السيد األستاذ
  عضواً وأميناً للجنة  مدير عام اإلدارة العامة لشئون التعليم/ السيد األستاذ

  الكتاب الجامعي توزیع مجلس إدارة  - 6
  : على النحو التاليويشكل المجلس
 رئيساً رئيس الجامعة/ السيد األستاذ الدكتور
 نائبا للرئيس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب/ السيد األستاذ الدكتور
  عضواً  عميد كلية الحقوق/ السيد األستاذ الدكتور
  ضواًع  عميد كلية التجارة/ السيد األستاذ الدكتور
  عضواً  عميد كلية اآلداب/ السيد األستاذ الدكتور
  عضواً  هندسةعميد كلية ال/ السيد األستاذ الدكتور
  عضواً  عميد كلية التربية/ السيد األستاذ الدكتور

  عضواً  أمين عام الجامعة/ السيد األستاذ
  أميناً   والطالبمدير عام اإلدارة العامة لشئون التعليم/ السيد األستاذ

   مجلس إدارة المطبعة- 8 
يختص المجلس بدراسة احتياجات إدارة المطبعة ووضع األهداف االستراتيجية والرئيـسية ألنـشطة      

ودراسة سياسة طبـع    . المطبعة ووضع النظام الداخلي للعمل بها ودراسة القواعد المالية لمحاسبة العمالء          
  .لية السنوية والحساب الختامي لهاوتسعير الكتاب الجامعي والموافقة على مشروع الخطة الما
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  :ويشكل المجلس على النحو التالي
 رئيساً رئيس الجامعة/ السيد األستاذ الدكتور

 نائباً للرئيس نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة / السيد األستاذ الدكتور

  عضواً  نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب/ السيد األستاذ الدكتور
  عضواً  نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث/ السيد األستاذ الدكتور
  عضوا  لشئون فرع الساداتنائب رئيس الجامعة / السيد األستاذ الدكتور
  عضواً  عميد كلية الهندسة/ السيد األستاذ الدكتور
  عضواً   بشبين الكومعميد كلية التجارة/ السيد األستاذ الدكتور

  عضواً  أمين عام الجامعة/ د األستاذالسي
  عضواً  مدير عام اإلدارة العامة للشئون المالية/ السيد األستاذ

  عضواً   بكلية الهندسة-صفوت محمد بدرة/ السيد األستاذ الدكتور
  عضواً  مدير عام اإلدارة العامة للتنظيم واالدارة/ السيد األستاذ
  عضواً  مدير عام خدمة المجتمع/ السيد األستاذ
  عضواً  مدير إدارة الموازنة/ السيد األستاذ

  عضواً وأميناً للمجلس  مدير عام المطبعة/ السيد المهندس
   مجلس إدارة مركز التعلیم المفتوح- 9 

  : ويشكل المجلس على النحو التالي
 رئيساً رئيس الجامعة/ السيد األستاذ الدكتور
 عضواً لشئون التعليم والطالب نائب رئيس الجامعة / السيد األستاذ الدكتور
  عضواً  عميد كلية التجارة/ السيد األستاذ الدكتور
  عضواً  عميد كلية اآلداب/ السيد األستاذ الدكتور
  عضواً  عميد كلية الحقوق/ السيد األستاذ الدكتور
  عضواً  مدير مركز التعليم المفتوح/ السيد األستاذ الدكتور

  عضواً  معةأمين عام الجا/ السيد األستاذ
  عضواً  أمين عام الجامعة/ السيد األستاذ
  أمينا للمجلس  مدير عام شئون التعليم بالجامعة/ السيد األستاذ

  أمين مركز التعليم المفتوح بالجامعة في اجتماعات المجلس/ على أن يشارك السيد
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   مجلس إدارة وحدة إدارة مشروعات تطویر األداء الجامعي- 10
  :على النحو التاليويشكل المجلس  

 رئيساً رئيس الجامعة/ السيد األستاذ الدكتور

  عضواً  نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب/ السيد األستاذ الدكتور
  عضواً  نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث/ السيد األستاذ الدكتور
ـ       /السيد األستاذ الدكتور   شروعات تطـوير األداء     المدير التنفيذي لوحـدة إدارة م

    الجامعي
  عضواً

  عضواً  "تطوير تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات" مدير وحدة / السيد األستاذ الدكتور
  عضواً  مدير وحدة صندوق تمويل المشروعات المميزة/ السيد األستاذ الدكتور
  عضواً  "تطوير كلية التربية" مدير وحدة / السيد األستاذ الدكتور

  عضواً"  توكيد الجودة واإلعتماد" مدير وحدة/ ألستاذ الدكتورالسيد ا
  عضواً  "تطوير الدراسات العليا والبحوث" مدير وحدة / السيد األستاذ الدكتور
  عضواً  " تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات" مدير وحدة / السيد األستاذ الدكتور
  عضواً   عضو من ذوى الخبرة/ السيد األستاذ الدكتور
   عضواً  عضو من ذوى الخبرة / السيد األستاذ الدكتور

  وبحضور الجهاز اإلداري لوحدة إدارة مشروعات تطوير األداء الجامعي
   مجلس إدارة مركز نظم وتكنولوجیا المعلومات- 11

  :ويشكل المجلس على النحو التالي 
 رئيساً رئيس الجامعة/ السيد األستاذ الدكتور

  أعضاء  نواب رئيس الجامعة/ تذةالسادة األسا
  عضوا  عميد كلية الهندسة االلكترونية/ السيد األستاذ الدكتور
  عضوا  عميد كلية الحاسبات والمعلومات/ السيد األستاذ الدكتور

  عضوا  مدير المركز/ السيد الدكتور
  عضوا  أمين عام الجامعة/ السيد األستاذ
  عضوا وأمينا للمجلس  تمدير عام مركز المعلوما/ السيد األستاذ
  عضوا  مدير عام شئون خدمة المجتمع/ السيد األستاذ
   مركز الخدمة العامة  مجلس إدارة - 12

  :ويشكل المجلس على النحو التالي 
 رئيساً رئيس الجامعة/ السيد األستاذ الدكتور
  نائبا للرئيس  نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة/ السيد األستاذ الدكتور
  عضواً  نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب/ السيد األستاذ الدكتور
  عضواً  نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث/ السيد األستاذ الدكتور
  عضوا  عميد كلية الزراعة/ السيد األستاذ الدكتور
  عضوا  تاذ بكلية الهندسةاألس-عادل شبل عبد الغفار/ السيد األستاذ الدكتور
  عضوا  عميد كلية اآلداب/ السيد األستاذ الدكتور
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  عضوا  األستاذ بكلية التجارة-جمال الدين محمد المرسي/ السيد األستاذ الدكتور
  عضوا  األستاذ بكلية التربية-أحمد حسن سيف الدين/ السيد األستاذ الدكتور
  ضواع  المشرف على المركز/ السيد األستاذ الدكتور

  عضوا  أمين عام الجامعة/ السيد األستاذ
  عضوا  مدير عام شئون خدمة المجتمع / السيد األستاذ
  عضوا وأمينا للمجلس  مدير المركز/ السيد األستاذ

  
    المجالس واللجان الفنیة

  نائب رئیس الجامعة لشئون التعلیم والطالب/ برئاسة  السید األستاذ الدكتور
  
   والطالبمجلس شئون التعلیم-1

لجان شئون التعليم بكافة كليات الجامعة والمـصادقة عليهـا        .  ويختص بدراسة وعرض ما تقوم به     
وتحقيق التعاون والتنسيق بين األقسام وتشجيع الدراسة وتيسير حصول الطالب على الكتـب والمـذكرات             

ي مرحلة البكـالوريوس أو  الجامعية بتشجيع التأليف في بعض المواد بهذه المراحل وتنظيم قبول الطالب ف           
الليسانس وتحديد عددهم  وتعديل لوائح الكليات وما تقوم به كافة االدارات األخرى التـى تخـدم القطـاع                

  .الطالبي كاإلدارة الطبية وإدارة رعاية الشباب والمدن الجامعية من أنشطة ، ودراسة مشكالت الطالب
يس الجامعة لـشئون الدراسـة فـي مرحلـة     ويشكل مجلس شئون التعليم والطالب برئاسة نائب رئ    

  :البكالوريوس أو الليسانس وشئون الطالب وعضوية
 وكالء الكليات والمعاهد التابعة للجامعة لشئون الدراسة في مرحلة البكالوريوس أو الليـسانس               . 1

  .وشئون الطالب
جامعيـة   عدد من األعضاء ال يقل عن ثالثة وال يزيد على خمسة من ذوى الخبرة في الشئون ال                 . 2

والشئون العامة يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلـس          
شئون التعليم والطالب وموافقة مجلس الجامعة وال يجوز أن يجمعوا بين هذه العـضوية وبـين                

  .مجلس الجامعة المعنية
  مجلس إدارة صندوق التكافل االجتماعي- 2
  : وتشكيله على النحو التالي) يعقد مرة كل ثالث شهور(

 رئيساً نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب/ السيد األستاذ الدكتور
 عضواً عميد كلية الهندسة/ السيد األستاذ الدكتور
  عضواً  تجارة        عميد كلية ال/ السيد األستاذ الدكتور

  عضواً وأميناً للجنة  مدير عام اإلدارة العامة لرعاية الشباب/ السيد األستاذ
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  مجلس إدارة المدن الجامعیة- 3
ويختص بدراسة احتياجات المدن الجامعية من مباني واثاثات ودراسة القدرات االسـتيعابية للمـدن              

  .ووضع لوائح القبول بالمدن على ضوء األعداد المتقدمة والطاقة اإلستيعابية للمدن
  :وتشكيله على النحو التالي

 رئيساً نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب/ الدكتورالسيد األستاذ 
 عضواً المشرف على المدن الجامعية بشبين الكوم/ السيد األستاذ الدكتور

  عضواً  المشرف على المدن الجامعية بمنوف/  الدكتور األستاذالسيد
  عضواً   المشرف على المدن الجامعية بمدينة السادات/  الدكتور األستاذالسيد

  عضواً  المشرف على المدن الجامعية للطالبات/ السيد األستاذ الدكتور
  عضواً  أمين عام الجامعة/ السيد األستاذ
  عضواً  مدير عام اإلدارة العامة للشئون الطبية/ السيد الدكتور
  عضواً  مدير عام اإلدارة العامة لرعاية الشباب/ السيد األستاذ
  عضواً وأميناً للمجلس  رة العامة للمدن الجامعيةمدير عام اإلدا/ السيد األستاذ

  عضواً  أمين مجلس اتحاد طالب الجامعة/ الطالب
طالبين من الطالب المقيدين بالمدن الجامعية ينتخبهما الطالب المقيـدين بهـا            

  باالقتراع السري
  أعضاء

  مجلس إدارة صندوق المدن الجامعیة- 4
ستعراض األنشطة الخاصة التى يقدمها الصندوق والتى       ويختص بدراسة الموقف المالي للصندوق وا     

تم إنجازها وإستعراض بيان اإليرادات والمصروفات الخاصة بالمركز ودراسة احتياجاتـه وتحـسين األداء          
  .وتقديم الخدمة بالجودة التالية والسعر المناسب

  :ويشكل المجلس على النحو التالي
 رئيساً ة لشئون التعليم والطالبنائب رئيس الجامع/ السيد األستاذ الدكتور

  عضواً  أمين عام الجامعة/ السيد األستاذ
  أمين صندوق  مدير عام اإلدارة العامة للمدن الجامعية/ السيد األستاذ
  عضواً  مدير حسابات المدن الجامعية/ السيد األستاذ
  واًعض  مدير إدارة الشئون المالية واالدارية بالمدن الجامعية / السيد األستاذ
  عضواً  مدير إدارة شئون القبول بالمدن الجامعية/ السيد األستاذ

 .يكلف أحد العاملين باإلدارة العامة للمدن الجامعية بأعمال سكرتارية المجلس
  مجلس إدارة مركز الخدمات العامة للتغذیة بالمدن الجامعیة   كوحدة ذات طابع خاص- 5

  :ويشكل المجلس على النحو التالي
 رئيساً نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب/ ألستاذ الدكتورالسيد ا

  عضواً ونائباً للرئيس  أمين عام الجامعة/ السيد األستاذ
  عضواً  مدير عام المدن الجامعية/ السيد األستاذ

  عضواً  رئيس قسم علوم التغذية بكلية االقتصاد المنزلي/ السيد األستاذ الدكتور
  عضواً وأميناً للمجلس  ير المركزمد/ السيد األستاذ
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  مجلس إدارة صندوق الخدمات الطبیة باإلدارة العامة للشئون الطبیة- 6
دراسة أنشطة اإلدارة الطبية واحتياجاتها لتقديم الخدمة العالجية للسادة أعـضاء هيئـة التـدريس               

  . والعاملين والطالب بالجامعة
  :ويشكل المجلس على النحو التالي

 رئيساً نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب/ ذ الدكتورالسيد األستا
  عضواً  أمين عام الجامعة/ السيد األستاذ

  عضواً  مدير عام المستشفيات الجامعية / السيد األستاذ الدكتور
  عضواً  وكيل معهد الكبد للدراسات العليا والبحوث/ السيد األستاذ الدكتور

  عضواً  ارة العامة للشئون الطبيةمدير عام اإلد/ السيد الدكتور
  عضواً وأميناً للصندوق  مدير عام اإلدارة العامة للشئون المالية/ السيد األستاذ

  أعضاء  مديرو االدارات باإلدارة العامة للشئون الطبية/ السادة األساتذة
  عضواً وأميناً للمجلس  مدير الشئون المالية للحسابات الخاصة/ السيد األستاذ

  جلس إدارة مركز الخدمة العامة للتصنیع والصیانة بالمدن الجامعیة م-:7
  -: ويشكل على النحو التالي

 رئيساً نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب/ السيد األستاذ الدكتور

  نائبا للرئيس  مدير عام المدن الجامعية/ السيد األستاذ 
  جلسعضواً وأمينا للم  مدير المركز/ السيد األستاذ

  عضواً  مسئول مالي وإداري للمركز/ السيد األستاذ 
  عضواً  باحث مشتريات المركز/ السيد األستاذ

   لجنة شئون العاملین-:8
تختص بالنظر في الندب والنقل للعاملين بالجامعة ومن خارجها والنظر في ترقيات العاملين بالجامعة            

  .والتظلمات والتعيين في الوظائف الجديدة بالجامعة
  -:وتشكل على النحو التالي

  رئيساً  رئيس الجامعة/ السيد األستاذ الدكتور
 اًعضو  نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب/ السيد األستاذ الدكتور
  عضواً  نائب رئيس الجامعة لشئون فرع السادات/ السيد األستاذ الدكتور
  عضواً   العليا والبحوثنائب رئيس الجامعة للدراسات/ السيد األستاذ الدكتور

  عضواً  أمين عام الجامعة/ السيد األستاذ
  عضواً  لشئون العامليناألمين العام المساعد / السيد األستاذ 
  عضواً  مدير عام اإلدارة العامة للشئون القانونية/ السيد األستاذ
  عضواً  مدير عام اإلدارة العامة لشئون العاملين / السيد األستاذ

  عضواً  ممثل اللجنة النقابية/ تاذالسيد األس
 .مدير إدارة شئون العاملين دون أن يكون له صوت معدود/ ويتولي األعمال الفنية للجنة السيد
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    المجالس واللجان الفنیة
  نائب رئیس الجامعة للدراسات العلیا والبحوث/ برئاسة السید األستاذ الدكتور

   مجلس الدراسات العلیا والبحوث-1 
 مجلس الدراسات العليا والبحوث بالنظر في مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة وذلك يختص

بدراسة وإعداد السياسة العامة للدراسات العليا والبحوث ورسم السياسة الكفيلة بتحقيق التعاون والتنسيق             
عامة لبعثات الجامعة وإجازاتها بين األقسام والمواد المتماثلة في كليات الجامعة ومعاهدها وكذا إعداد خطة 

الدراسية واإليفاد على المنح األجنبية وكذا المهمات العلمية ووضع خطة لعقد المؤتمرات والندوات العلمية              
والحلقات الدراسية داخل الجامعة وخارجها وإعداد نظام حساب البحث العلمي باإلضـافة إلـى المـسائل                 

  . التنفيذية
ا والبحوث برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ويشكل مجلس الدراسات العلي

  :وعضوية
  .وكالء الكليات والمعاهد التابعة للجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث-1
عدد من األعضاء اليقل عن ثالثة واليزيد على خمسة من ذوي الخبرة في مواقع اإلنتاج والخـدمات ،                  -2

بلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الدراسات العليا والبحـوث       يعينون لمدة سنتين قا   
  .وموافقة مجلس الجامعة، واليجوز أن يجمعوا بين هذه العضوية وبين عضوية مجلس الجامعة المعنية

  لجنة المكتبات- 2
لـى المـستوى    تختص اللجنة بتوفير الكتب والدوريات والمراجع الالزمة لدفع العملية التعليميـة ع           

  .التعليمي واألكاديمي واقتراح الموازنة الخاصة بمكتبات الجامعة وكلياتها
  :وتشكل لجنة المكتبات بالجامعة من السادة 

 رئيساً نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث/ السيد األستاذ الدكتور
 أعضاء البحوثوكالء كليات ومعاهد الجامعة للدراسات العليا و/ الساده األساتذة

  عضواً   رئيس قسم المكتبات بكلية اآلداب/ السيد األستاذ الدكتور
  عضواً وأميناً للجنة  مدير عام اإلدارة العامة للمكتبات/ السيد األستاذ

  لجنة قبول الھدایا والتبرعات والمنح-3
  -:قبول الهدايا والتبرعات والمنح التى تقدم للجامعة وفقاً للضوابط اآلتية

  .عات الزكاة واألوقاف العينية والماليةتبر . 1
الهبات والهدايا والتبرعات والمنح المادية والعينية المقدمة من الهيئـات والـشركات واألفـراد               . 2

وغيرهم ذات القيمة التى تتناسب مع مكانة الجامعة وبحيث التتعارض مع الغرض األصلى الـذي               
  .أنُشئت له الجامعة

  .مشروطةالمنح والهبات األجنبية غير ال . 3
التبرعات المقدمة من الموردين سواء كانوا مسجلين أوغير مـسجلين بـسجل المـوردين لـدى       . 4

الجامعة ، بشرط عدم وجود شبهة بين قبول التبرع وتسهيل إجراءات الشراء والتعاقد وأال يـؤثر           
  .على عناصر المفاضلة

كرار أسماء أعضاء اللجان ضماناً لحيدة لجان المناقصات والممارسات بأنواعها ترى اللجنة عدم ت        . 5
 لجنة وضع الشروط والمواصفات ، لجنة فتح المظاريف ، لجنة البت  -:التالية في العملية الواحدة   
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لجنة الفحص واالستالم وعلى وجه الخصوص عـدم  -وما ينبثق عنها من لجان فنية ولجان مالية  
  .تولى رئيس إحدى اللجان رئاسة أى لجنة أخرى من باقى اللجان

لكليات والمعاهد بالتوصية بقبول التبرعات والهدايا والهبات والمنح بعد تقييمهـا وإبـراز             تقوم ا  . 6
أهمية قبولها وأاليتم إتخاذ إجراءات إستالم هذه التبرعات أو الهدايا أو الهبات اإل بعـد  توصـية          

 اللجنة بقبولها وموافقة مجلس الجامعة أما بخصوص التبرعات األجنبية الغير مـشروطة تتخـذ             
  .إجراءات قبولها عن طريق مجلس الوزراء

  :   وتشكل اللجنة على النحو التالي 
 رئيساً نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث/ السيد األستاذ الدكتور
 عضواً عميد كلية الطب/ السيد األستاذ الدكتور
  عضواً   عميد كلية الحقوق/ السيد األستاذ الدكتور

  عضواً    عميد كلية الهندسة/ كتورالسيد األستاذ الد
  عضواً  مدير عام اإلدارة العامة للشئون المالية/ السيد األستاذ
  أميناً للجنة  نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث. د.مدير مكتب أ/ السيد األستاذ

  
  المجالس واللجان الفنیة

  نائب رئیس الجامعة/ برئاسة السید األستاذ الدكتور
  ون فرع السادات لشئ

   
لفرع الجامعة بمدينة   )  خدمة المجتمع وتنمية البيئة    -الدراسات العليا -شئون التعليم (  تشكل مجالس   

 نائب رئيس الجامعـة لـشئون فـرع         –أحمد حامد محمد زغلول     / السادات برئاسة السيد األستاذ الدكتور    
  -:السادات وعضوية كل من السادة

  .ات لشئون التعليم والطالبوكالء كليات ومعاهد فرع الساد
  .وكالء كليات ومعاهد فرع السادات للدراسات العليا والبحوث

  .وكالء كليات ومعاهد فرع السادات لشئون خدمةالمجتمع وتنمية البيئة
يعين أعضاء من الخارج بناء على ترشيح من المجلس يعتمد من مجلس الجامعة ويصدر به قرار من 

  .رئيس الجامعة
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  ئون فرع الساداتلجنة ش - 1
  رئيساً  نائب رئيس الجامعة لشئون فرع السادات/ السيد األستاذ الدكتور
  عضواً  أقدم السادة عمداء فرع الجامعة بمدينة السادات/ السيد األستاذ الدكتور
  عضواً  عميد إحدى الكليات النظرية بفرع الجامعة بمدينة السادات/ السيد األستاذ الدكتور

  عضواً  عميد إحدى الكليات العملية بفرع الجامعة بمدينة السادات/ الدكتورالسيد األستاذ 
  عضواً وأميناً للجنة  أمين الجامعة المساعد لشئون فرع السادات/ السيد األستاذ

 عضواً  مدير عام الشئون اإلدارية بالفرع/  السيد األستاذ
  عضواً   مدير عام الشئون المالية بالفرع/  السيد األستاذ
  عضواً  مدير عام الشئون الهندسية بالفرع/  السيد األستاذ

  لجنة المكتبات لفرع السادات - 2
  -:وتشكل على النحو التالي

 رئيساً فرع الساداتنائب رئيس الجامعة لشئون / السيد األستاذ الدكتور
  عضواً  وكالء كليات ومعاهد فرع السادات للدراسات العليا/ ادة األساتذةالس

  عضواً  رئيس قسم المكتبات بكلية اآلداب/  الدكتورستاذالسيد األ
مدير عام الدراسات العليا والبحوث والعالقـات الثقافيـة بفـرع           / السيد األستاذ   

  السادات
  عضواً

   وأميناً للجنةعضواً  مدير إدارة المكتبات بفرع السادات/ السيد األستاذ
   بمدینة السادات مجلس إدارة توزیع الكتابالجامعي بفرع الجامعة - 3

  -:وتشكل على النحو التالي
 رئيساً فرع الساداتنائب رئيس الجامعة لشئون / السيد األستاذ الدكتور
  عضواً  عميد كلية التجارة بالسادات/ السيد األستاذ الدكتور

  عضواً  عميد كلية الحقوق بالسادات/  الدكتورالسيد األستاذ
  عضواً  التربية بالساداتعميد كلية  /  الدكتورالسيد األستاذ
  عضواً  أمين عام الجامعة المساعد بالسادات/ السيد األستاذ
   وأميناً للجنةعضواً  مدير عام شئون التعليم بالسادات/ السيد األستاذ

  مجلس إدارة وحدة االنتساب الموجھ بفرع الجامعة بمدینة السادات - 2
  -:وتشكل على النحو التالي

 رئيساً فرع الساداتنائب رئيس الجامعة لشئون / السيد األستاذ الدكتور
  عضواً  عميد كلية التجارة بالسادات/ السيد األستاذ الدكتور

  عضواً  عميد كلية الحقوق بالسادات/  الدكتورالسيد األستاذ
  عضواً  أمين عام الجامعة المساعد بالسادات/ السيد األستاذ 
   وأميناً للجنةعضواً  ساداتمدير عام شئون التعليم بال/ السيد األستاذ
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   المجالس واللجان الفنیة
  نائب رئیس الجامعة/ برئاسة السید األستاذ الدكتور

   لشئون خدمة  المجتمع وتنمیة البیئة
  
   مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة- 1

رامج التى يختص مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بدراسة واقتراح السياسات العامة والخطط والب   
تكفل دور الجامعة في خدمة المجتمع وكذا إنشاء الوحدات ذات الطابع الخاص التى تقدم خـدماتها لغيـر                  
الطالب فيما عدا المستشفيات باإلضافة إلى تنفيذ برامج تدريب األفراد على إسـتخدام األسـاليب العلميـة              

لعلمية والمحاضرات التى تستهدف خدمـة  والفنية الحديثة في شتى المجاالت وتنظيم المؤتمرات والندوات ا   
  .المجتمع وتنمية البيئة

ويشكل مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية 
  :البيئة وعضوية

  .وكالء الكليات والمعاهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة للجامعة . 1
واليزيد على عشرة من ذوي الخبرة  فـي مجـاالت اإلنتـاج          عدد من األعضاء اليقل عن خمسة        . 2

والخدمات والشئون العامة ،  يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ                
  .رأى مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة وموافقة مجلس الجامعة

  
  مجلس إدارة مركز استشارات وتكنولوجیا البیئة بالجامعة   - 2

  -: على النحو التالي المجلسشكليو
 رئيساً خدمة المجتمع وتنمية البيئةنائب رئيس الجامعة لشئون / السيد األستاذ الدكتور
  عضوا  عميد كلية الزراعة / السيد األستاذ الدكتور
  عضوا  عميد معهد الدراسات والبحوث البيئية بالسادات/ السيد األستاذ الدكتور
  عضوا   عميد كلية العلوم/السيد األستاذ الدكتور
  عضوا  وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة/ السيد األستاذ الدكتور
  عضوا ومدير للمركز   أستاذ متفرغ بكلية الزراعة–نبيل محمد ملش / السيد األستاذ الدكتور
  عضو قانوني  قوق أستاذ متفرغ بكلية الح–عزت عبد الحميد البرعي / السيد األستاذ الدكتور

  أمین عام الجامعة
يتولى أمين عام الجامعة األعمال اإلدارية والمالية في الجامعة تحت إشراف رئيس الجامعة ونـواب               

  .رئيس الجامعة ويكون مسئوالً عن تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المقررة في حدود اختصاصه
  .اءة في الجامعة ويقوم أقدمهما مقامه عند غيابهويعاونه ثالثة أمناء مساعدين من العاملين ذوي الكف

  -: بشأن تنظیم الجامعات والئحتھ التنفیذیة على مایلي1972لسنة ) 49(ولقد نص القانون رقم 
  

  إدارة الكلیة أو المعھد
لكل كلية أو معهد عميد يعد مسئوالً عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية وكذلك عن تنفيـذ قـرارات       

ية ومجلس الجامعة والمجلس األعلى للجامعات وتصريف أمور الكلية وإدارة شـئونها العلميـة    مجلس الكل 
  .واإلدارية والمالية
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وللكلية أو المعهد ثالثة وكالء يعاونون العميد في إدارة شئون الكلية أو المعهد ، ويقوم أقدمهم مقامه       
م بمرحلـة البكـالوريوس أو الليـسانس     عند غيابه ،  ويختص أحدهما بالشئون الخاصة بالدراسة والتعلي         

وشئون الطالب الثقافية والرياضية واالجتماعية ويختص اآلخر بشئون الدراسات العليا والبحوث وتوثيـق             
الروابط مع الكليات ومع المعاهد األخرى والهيئات المعنية بالبحث العلمي ، ويقوم الوكيل الثالث بالـشئون         

  .يئة والمراكز والوحدات ذات الطابع الخاصالخاصة بخدمة المجتمع وتنمية الب
  

  مجلس الكلیة أو المعھد
  :ويشكل مجلس الكلية أو المعهد برئاسة العميد ، وعضوية

  .وكالء الكلية أو المعهد . 1
  .رؤساء األقسام . 2
أستاذ من كل قسم على أن يتناوب العضوية أساتذة القسم دوريا كل سنة بترتيب أقـدميتهم فـي                   . 3

جامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد أن يضم إلى المجلس خمـسة    األستاذية ولمجلس ال  
  .أساتذة على األكثر ممن اليتمتعون بعضويته لمده سنه قابلة للتجديد

أستاذ مساعد ومدرس من الكليات والمعاهد التى اليزيد عدد األقسام فيها على عشرة وأسـتاذين                . 4
ة ويجرى تناوب العضوية دوريـاً كـل سـنة          مساعدين ومدرسين إذا زاد عدد األقسام على عشر       

  .بترتيب األقدمية في كل فئة
ثالثة أعضاء على األكثر ممن لهم دراية في المواد التى تدرس في الكلية أو المعهد يعينون لمـدة       . 5

 .سنة قابلة للتجديد
ويختص برسم السياسة العامة للتعليم والبحوث في الكلية أو المعهد وتنظيمها وتنسيقها بـين              

ألقسام المختلفة ووضع خطة البعثات  واألجازات الدراسية واإليفاد على المـنح األجنبيـة وإعـداد                ا
برنامج الستكمال أعضاء هيئة التدريس وإقرار المحتوى العلمي للمقرارات الدراسية ، والتنسيق بين             

نظـيم الـدروس   األقسام المختلفة ووضع اللوائح الداخلية  وتنظيم وقبول الطالب وتحديد أعدادهم وت          
والمحاضرات والبحوث والتمرينات العلمية وأعمال اإلمتحانات وقيد الطالب للدراسات العليا وتسجيل           

  .رسائل الماجستير والدكتوراة وتعين لجان الحكم على الرسائل والغاء القيد والتسجيل
عـة  واقتراح تعين أعضاء هيئة التدريس والمسائل األخرى التـى يحيلهاعليـه مجلـس الجام             

  .والمسائل األخرى التى تختص بها وفقاً للقانون
  أقسام الكلیة

تنقسم كليات الجامعة ومعاهدها إلى أقسام مستقلة لكل منها كيانه الذاتي من الناحية العلمية واإلدارية 
  .والمالية ، ويرأس المجلس أقدم األساتذة

 القسم ومن خمسة من المدرسين ولكل قسم مجلس يتكون من جميع األساتذة واألساتذة المساعدين في
  .على األكثر يتناوبون العضوية فيما بينهم دورياً كل سنة باألقدمية في وظيفة مدرس

  .ويختص مجلس القسم بالنظر في جميع األعمال العلمية والدراسية واإلدارية والمالية المتعلقة بالقسم
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  المؤتمر العلمي للكلیة أو المعھد

عهد المؤتمر العلمي للكلية أوالمعهد إلى اإلجتماع مرة على األقل خالل العـام  يدعو عميد الكلية أو الم   
  .الجامعي

  :ويشكل المؤتمر العلمي برئاسة العميد ، وعضوية
  .جميع أعضاء هيئة التدريس في الكلية أو المعهد . 1
  .ممثلين عن المدرسين المساعدين والمعيدين في الكلية أو المعهد . 2
  .يكونوا من المتفوقين في الدراسةممثلين عن الطالب على أن  . 3

ويختص المؤتمر العلمي بتدارس ومناقشة كافة شئون التعليم والبحث العلمي في الكليـة أو المعهـد        
وتقويم النظم المقررة في شأنها ومراجعتها وتجديدها بما يحقق انطالقها لمالحقة التقدم العلمي والتعليمـى       

  .ومطالب المجتمع وحاجاته المتطورة
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  م الدراسة لمرحلة الدراسات العلیانظا
   الدبلومات- 1

  .وهي دراسات تتناول مقررات ذات طبيعة تطبيقية ومدتها سنة واحدة على األقل
ويشترط لقيد الطالب بإحدى دبلومات الدراسات العليا أن يكون حاصال على الليسانس أو البكالوريوس 

ص أو على درجة معادلة من معهد علمى آخر من إحدى جامعات جمهورية مصر العربية وفي نفس التخص
  .معترف به من الجامعة

  ).M. Sc( درجة الماجستیر - 2
وتتضمن الدراسة بها مقررات دراسية عالية وتدريبات على وسائل البحث واستقراء النتائج تنتهى 

يجوز أن تقل بإعداد رسالة تقبلها لجنة االمتحان التى يكون المشرف على تحضير الرسالة عضوا فيها ، وال
  .المدة الالزمة لنيل هذه الدرجة عن سنتين

ويشترط لقيد الطالب لدرجة الماجستير أن يكون حاصالً على درجة الليسانس أو البكالوريوس من 
على األقل أو على درجة علمية معادلة من معهد " جيد " إحدى جامعات جمهورية مصر العربية بتقدير 

  .    ةعلمى آخر معترف به من الجامع
  . يتابع الطالب لمدة سنة الدراسات التى يقرها مجلس الكلية ويؤدى االمتحان فيها بنجاح

يقوم الطالب بعد نجاحه في الدراسات المذكورة بإعداد رسالة في موضوع بحث يقره مجلس الكلية 
  .بناء على اقتراح مجلس القسم

  ).Ph. D( درجة دكتوراة الفلسفة- 3
 المبتكر لمدة التقل عن سنتين تنتهى بتقديم رسالة تقبلها لجنة الحكم على وتقوم أساسا على البحث

الرسالة ، ويجوز أن يكلف الطالب بالقيام ببعض الدراسات المتقدمة على النحو الذي تحدده اللوائح الداخلية 
  .للكليات

 فرع ويشترط لقيد الطالب لدرجة دكتوراة الفلسفة أن يكون حاصالً على درجة الماجستير في
التخصص من إحدى جامعات جمهورية مصر العربية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف 

  .به من الجامعة
وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع يقره مجلس الكلية والجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية 

  .   القسم المختص لمدة سنتين على األقل
 رسالته لمدة سنة على األقل في جمهورية مصر العربية قبل أن يتقدم وأن يقيم الطالب بعد تسجيل

  .برسالته للجنة الحكم
  .أن يقدم نتائج بحوثه في رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يناقش فيها

   درجة الدكتوراة الفخریة- 4
إحدى تمنح الجامعة درجة الدكتوراة الفخرية بناء على قرار من مجلس الجامعة أو توصية من مجلس 

  .الكليات أو المعاهد لمن يقومون بأداء خدمات ممتازة للدولة أو للجامعات أو لإلنسانية
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   المشروعات البحثیة 
   الجامعة  معاھد بكلیات و

  ــ كلیة العلوم:اوال
دراسة العالقة بين التركيب والنشاط البولوجي لبعض المنتجـات الطبيعية من النباتات  الطبية المـصرية               

  .مة في الطب الشعبي بالتركيز ضد البلهارسيا والتهاب  الكبد الوبائيالمستخد
  ـ كلیة التمریض:ثانیا 

   .دراسة المشاكل الصحية للمرأة الريفية في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث
  ـ كلیة الھندسة :ثالثا 
   .التربة االنتفاشية في مصر- 1 
  .رف الصحيدراسة نموذج نصف صناعي يعمل علي معالجة مياه الص-2

  ـ معھد بحوث الھندسة الواثیة:رابعا
   .اج نخيل مهندس وراثيا مقاوم لالفات انت-1 
  . البصمة الوراثية على المستوى الكيموحيوى والجزينى ألصناف الزيتون-2

  طبـ كلیة ال:خامسا
  .جودة مكافحة العدوى بالمستشفيات الجامعية

  ـ كلیة التربیة:سادسا 
  . التربية مشروع تطوير كليات-1 
  . انشاء نظام داخلي لتوكيد الجودة-2
  ـ  كلیة الزراعة:سابعًا 

   .التصنيع الغذائي وتنمية قدرات المرأة الريفية
  ـ معھد  الدراسات والبحوث البیئیة:ثامنا 
  . دراسة األثار المصرية القديمة وعالقتها بمواقع الشمس والنجوم والفلك الرياضي عند قدماء لمصريين-1 
  .)مزرعة الجامعة( اء تلسكوب راديوي بصحراء مدينة السادات بن-2

  ـ معھد الكبد القومي :تاسعًا
   .)E(الوقاية من االلتهاب الكبدي الوبائي الفيروسي -1
  .ويلكام تراست-2
  .المشروع الدنماركي -3 
  ـ الطب البیطري :عاشرًا 

  .ألبقار  تطبيق التكنولوجيا الحيوية في تشخيص حمى الثالثة أيام في ا
    
   

  شئون التعلیم والطالب
  :بدء الدراسة

                  تبدأ السنة الجامعية في السبت الثالث من سبتمبر ، وتستمر الدراسة ثالثين أسبوعا ، وتكون عطلـة
نصف السنة لمدة أسبوعين وفقا للموعد الذي يحدده مجلس الجامعة ، ولمجلـس الجامعـة مراعـاة              

  . انتهائها قبل المواعيد المذكورة أو بعدهاللصالح العام أن يقرر بدء الدراسة أو
  :شئون الطالب



  35

  :یشترط  لقید الطالب بالكلیة مایأتى
أن يكون حاصالً على المؤهل الدراسي الالزم لاللتحاق بالمرحلة الجامعية وفقا للقانون واسـتيفاء    . 1

  ).إن وجد( أوراقه واإلختبار الشخصي أو اختبار القدرات 
ه من األمراض المعدية وصالحيته لمتابعه الدراسة التى يتقدم لها وفقا  أن يثبت الكشف الطبي خلو     . 2

  .للقواعد التى يضعها المجلس األعلى للجامعات ومجالس الكليات المختصة
  .أن يكون محمود السيرة حسن السمعه . 3
  .أن يؤدى الرسوم المقررة . 4
  .أن يتم ترشيحه من قبل مكتب تنسيق القبول بالجامعات . 5

  :لة اللیسانس والبكالوریوسنظام الدراسة لمرح
  :يشترط في التحاق الطالب بالمرحلة األولى للجامعة عدة شروط  :االلتحاق بالجامعة

                 أن يكون حاصال على شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويكون القبول بترتيب درجات
على للجامعات بعد أخـذ رأى مجلـس   النجاح مع مراعاه التوزيع الجغرافي وفقا لما يقرره المجلس األ  

 .الجامعات ومجالس الكليات
      يقبل في كلية التجارة الحاصلون على شهادة الثانوية التجارية ، وفي كلية الزراعة الحاصـلون علـى

شهادة الثانوية الزراعية ، وفي كليات الهندسة الحاصلون على شهادة الثانوية الصناعية ، وفي المعهد 
حاصلون على شهادة التمريض العام ، ويقبل الحاصلون علـى شـهادة الدراسـة              العالي للتمريض ال  

الثانوية الصناعية والزراعية في شعب إعاد المعلم الفني بكليات التربية ، ويقبـل الحاصـلون علـى                 
الثانوية التجارية الفندقية في كلية السياحة والفنادق ، وذلك وفقاً  للنظام وبالـشروط التـى يـضعها               

 .ألعلى للجامعات بعد أخذ رأى مجالس الجامعات المعنيةالمجلس ا
     ودبلوم المدارس الفنية نظام الخمـس      ) سنتان+ نظام الثانوية العامة    (كما يقبل خريجي المعاهد الفنية

فـأكثر  % 50والحاصلين على هذه الشهادة بمجمـوع       ) تجاري،صناعي،زراعي(سنوات بعد اإلعدادية    
بعد عقد إمتحان مسابقة مركزي تحت إشراف أمانة المجلس   ) ة،الحقوقالتجارة،الهندسة،الزراع(بكليات

من الطالب المقيدين بالفرقة التى يقبلون % 5األعلى للجامعات على اال يجاوز عدد المقبولين منهم عن 
  .  بها

ام الدراسة    تكون الدراسة على أساس السنة الكاملة ، ويجوز أن تكون علـى أسـاس المراحـل أو       :نظ
وتجرى الدراسة على كليات جامعة المنوفيـة وفرعهـا بمدينـة           .  الدراسيين ، أو أى نظام أخر     الفصلين  

السادات على أساس نظام الفصلين الدراسيين ، فيما عدا كلية الطب التى تجرى فيها الدراسة على أساس                 
  .السنة الكاملة ، وكلية العلوم على أساس نظام الساعات المعتمدة

  :االنتساب الموجھ
 ز االنتساب إلى كلية اآلداب والحقوق والتجارة لنيل درجة الليسانس أو البكالوريوس على حـسب          يجو

  .األحوال وفقا لنظام القبول بمكتب التنسيق
  :ویشترط في طالب االنتساب الموجھ

أن يكون حاصال على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو على شهادة تعتبر معادلـة لهـا         . 1
  .ينتسب فيها إلى إحدى الكليات المذكورةوذلك في السنة التى 
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أن يسدد الرسوم الخاصة بجانب المصروفات المقررة ويجوز استثناء أن يـرخص فـي               . 2
االنتساب إلى هذه الكليات للطالب الذين كانوا مقيدين في إحـدى الكليـات فـي الـسنة      

  .الدراسية السابقة ، وذلك وفقا للشروط التى يضعها المجلس األعلى للجامعات
يحق لطالب االنتساب الموجه المنقول إلى فرقة أعلى بتقدير عام جيد أن يقيـد كطالـب            . 3

  .منتظم وذلك في أى سنة من سنوات الدراسة
  :االنتساب لذوى المؤھالت العلیا

               يجوز قبول الطالب الحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو مايعادلها بأقسام الليسانس أو
ات أو معاهد أخرى أو من أقسام أو شعب أخرى من ذات الكلية أو المعهد وفقـا                 البكالوريوس من كلي  

وعلى كل طالب يرغـب فـي االلتحـاق         . للشروط التى تنص عليها اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد       
بالجامعة أو متابعة الدراسة بها للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس أن يقيد اسمه بإحـدى   

  . واليجوز للطالب أن يقيد اسمه بأكثر من كلية في وقت واحدالكليات ،
  :االنتساب العام

    أن يتقدمن بطلبات التحويل من االنتظام إلى االنتساب بموافقـة عميـد           ) ربات البيوت (يجوز للطالبات
الكلية كما يجوز للطالب المنتظمين التقدم بطلبات التحويل إذا ماشغلوا وظائف تحول دون انتظـامهم                

  .لدراسة وذلك أيضا بموافقة عميد الكليةبا
  الطالب المنتسب الذي يحصل في التقدير العام في نهاية السنة الجامعية :قید المنتسب طالبا نظامیا 

  .على تقدير جيد على األقل يقيد طالبا نظاميا بالكلية متى طلب ذلك
 يتعارض مع األحكام المتقدمة ومع ويسرى على الطالب المنتسبين جميع اللوائح والنظم الجامعية فيما ال

  .طبيعه نظام االنتساب
  :التعلیم المفتوح

 تمت الموافقة على إدخال برنامج التعليم المفتوح بالجامعة:- 
  )نظم المعلومات الجغرافية(كلية اآلداب-3  كلية الحقوق-2  )شعبة المحاسبة المالية ( بكلية التجارة-1

  -: وفقاً للشروط اآلتية وسيتم تسجيل الطالب في هذا البرنامج
 الحصول على الثانوية العامة أو الثانوية األزهرية أو الثانوية من الدول األخـرى أو مايعادلهـا مـن                   -1

  .الدبلومات الفنية شريطه مضى خمس سنوات على األقل من تاريخ الحصول عليها
وات شـريطة مـضي ثـالث    الحصول على دبلوم المعاهد المتوسطة أو الثانوية الفنية نظام الخمس سن     -2

  .سنوات على األقل من تاريخ الحصول عليه
  .  الحصول على مؤهل عال من إحدى  الجامعات أوالمعاهد العليا المصرية أو مايعادلها-3

  :البرامج المتمیزة
لقد تمت الموافقة على إدخال برنامجاً متميزاً بكلية الهندسة يمنح درجة البكالوريوس في تخـصص               

وااللتحاق بهذا البرنامج بناء على رغبة الطالب وأن يكون محققـاً لـشرط             . ربية والحاسبات الهندسة الكه 
 عدد الطالب عن   دالقبول بكليات قطاع التعليم الهندسي ويبدأ التخصص من الفرقة األولى مباشرة ، وال يزي             

- ثـاني فصل دراسي-فصل دراسي أول- فصول دراسية 3 طالب وطالبة ويسمح بتسجيل المواد على        100
 سـاعة   180والدراسة بهذه البرامج بنظام الساعات المعتمدة ومتطلبـات التخـرج           . فصل دراسي صيفي  

ويتم تحديد رسوم الخدمة التعليمية المقررة لكل ساعة معتمدة بمعرفة الجامعة بناء على اقتـراح               . معتمدة
  .   مجلس الكلية سنوياً



  37

  :التحویلقواعد 
 يكون تحويل الطالب المرشـحين للقبـول   - :الفرقة األولى أواإلعدادیة بالنسبة لتحویل الطالب ب -:أوًال 

 .بالجامعات أو الراغبين في نقل قيدهم من كلية إلى كلية أخرى مناظرة عن طريق التنسيق اإللكتروني
  ًا يجوز تحويل ونقل قيد الطالب المنقولين إلى فرق أعلى من كلية إلـى نظيرتهـا فـي ذات            -) أ -:ثانی

 .جامعة أخرى بموافقة مجلسي الكليتين المختصتينالجامعة أو 
  -: يتم التحويل بين الكليات المتناظرة على النحو التالي-)ب
  .أن يكون التحويل بين الكليات المتناظرة بالجامعات مركزياً على مستوى كل جامعة-1
  .أن يكون الطالب ناجحاً ومنقوال إلى فرقة أعلى في الكلية المحول منها-2
  .من عدد الطالب% 20زيد نسبة المحولين عن نسبة أال ت-3
  .أن تكون األولوية للتحويل من بين المتقدمين للطالب الحاصلين على أعلى المجاميع -4
  .اليجوز قبول طلبات تحويل الطالب بين الكليا المتناظرة-5
 التتجاوز يسمح بتحويل طالب الكليات المتناظرة المنقولين لفرقة أعلى بمواد تحميل وتخلف       -)ج

   .نصف عدد مقررات الفرقة المنقول إليها الطالب على أال ينقل لفرقة أعلى في العام التالي بأكثر من مادتين
  :قبول الطالب المعوقین والمكفوفین

      قرر المجلس األعلى للجامعات قبول الطالب المكفوفين والمعوقين إعاقة تمنعهم من الحركة أو تـدوين
كما قرر المجلس قبـول الطـالب       .  اآلخرين بكليات اآلداب والحقوق والتجارة     المحاضرات إال بمعاونة  

المعوقين إعاقة تمنعهم من الحركة إال بمعاونة اآلخرين وال تمنعهم من تدوين المحاضـرات بكليـات                
وتختص اإلدارات الطبية بالجامعات بمناظرة حاالت الطالب المعوقين والكشف عليهم ثم عرض . التجارة

رئيس الجامعة المعنية / لذين تثبت إعاقتهم على لجنة طبية عليا مشكلة برئاسة األستاذ الدكتورالطالب ا
أو من ينيبه وبعض أساتذة كلية الطب بالجامعة لتحديد نوع االعاقة ومـدى تناسـبها مـع الكليـات                   

  .المقبولين بها
  : مدة الدراسة وتوزیع المقررات ولغة التدریس واالمتحانات

    الهندسة ، الطب ( في معظم الكليات في الجامعة أربع سنوات ، وتمتد في بعض الكليات              مدة الدراسة
وتحدد الالئحة  . إلى خمس سنوات ، أما في كلية الطب فتمتد الدراسة فيها إلى ست سنوات             ) البيطري

  .  الداخلية لكل كلية مواد الدراسة وتوزيع مقرراتها على سنوات الدراسة
 ة التعليم ما لم يقرر مجلس الجامعة في أحوال خاصة استعمال لغة أخرىواللغة العربية هي لغ .  
               ، تبدأ امتحانات طالب مرحلة الليسانس والبكالوريوس في عامة الكليات عقب انتهاء الفصل الدراسي

ويجب على الطالب أن يؤدوا امتحاناتهم باللغة العربية التى تدرس بها المقررات مالم يقـرر مجلـس               
  .رخيص لبعض الطالب بتأدية االمتحانات بلغة أخرىالكلية الت
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  الخدمات الطالبیة 
تحقيقاً للعدالة اإلجتماعية بين الطالب وتذويباً للفوارق بين الطبقات وتـوفيراً لإلسـتقرار النفـسي               

وخاصة ألبنائنا من أفراد األسر محدودة الدخل وتيسيراً لهم في مواصلة دراستهم دون عنـاء      . واإلجتماعي
  .قةومش

وتحرص الجامعة على تقديم العديد من الخدمات الطالبية وذلك لمساعدة الطالب ماديـاً وإجتماعيـاً               
والعمل على حل المشكالت التى تعترضهم والعمل على رفع مستواهم الثقافي والعلمي واسـتثمار أوقـات                

الت وذلك بهـدف تهيئـة      فراغهم بما يعود بالنفع عليهم من خالل األنشطة الرياضية والفنية وتنظيم الرح           
المناخ الصالح ليصبحوا في المستقبل قادرين على خدمة وطنهم ، كما تحرص على توفير اإلستقرار لطالبها 

  -:وخاصة المغتربين منهم وذلك من خالل مايلي
  المدن الجامعیة: أوًال

ـ               بين الكـوم   تقوم الجامعة بالعمل على استقرار طالبها من خالل المدن الجامعية المنتشرة بمـدن ش
ومنوف والسادات وذلك من خالل الوحدات التى تمتلكها الجامعة أو تستأجرها ولقد عملت الجامعـة علـى          
زيادة القدرات االستعابية للمدن الجامعية بشراء واستئجار العديد من العمارات السكان الطلبة وتم إعداد هذه 

المكتبات العلمية والثقافية وتوفير الرعاية السكنية المدن إعداداً جيداً وتم تجهيزها بأحدث وسائل اإلعاشة و    
  .والغذائية والطبية واإلجتماعية كما تم تزويد كل مدينة جامعية بجهاز استقبال للقنوات التعليمية

  بالنسبة لمدینة السادات
  .تم تسكين طالبات االنتساب الموجه بكليات مدينة السادات
  2006/2007ام الجامعي بیان إحصائي بالسعة للمدن الجامعیة للع

 السعة المبنى  المدینة 
 743 4 الهندسة
  407 1 التربية

  710  2  الزراعة
  830  2  منوف القديمة
  144  2  منوف الجديدة

  3200  22  العمارات الجديدة بالسادات
  5735   33  اجمالي قطاع مدن الطلبة

  1400  3  الطالبات القديمة
  286  4  الطالبات الجديدة

  360  4  العلوم
  360  3  منوف طالبات

  820  2  السادات طالبات الجديدة
  1740  4  السادات طالبات القديمة

  4966  20  اجمالي قطاع مدن الطالبات
  11000  53  اجمالي قطاعات المدن الجامعیة

  الرعایة اإلجتماعیة والعلمیة: ثانیًا
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إلجتماعي ، وتهدف هذه الصناديق تقوم الجامعة بتقديم الرعاية اإلجتماعية من خالل صناديق التكافل ا
إلى تحقيق الضمان اإلجتماعي بصوره المختلفة من تأمين ورعاية إجتماعية ، كما تحرص الجامعة على 
إيجاد صلة مباشرة بين أعضاء هيئة التدريس والطالب من خالل نظام الريادة العلمية بالكليات لحل مشاكل 

  . طريق األسر الطالبية والمعسكرات والندوات الثقافية المختلفةالطالب الدراسية واإلجتماعية والثقافية عن
  

  الرعایة الطبیة: ثالثًا
تحرص الجامعة على صحة أبنائها الطالب إنطالقاً من إيمانها بأن اإلنسان المتكامل صحته النفسية مع 

مات الطبية الالزمة صحته الجسمانية هو ذلك اإلنسان القادر على العمل واإلنتاج ، ولهذا فإنها تقدم الخد
لحماية صحة أبنائها الطالب من األمراض المعدية بالكشف الطبي عليهم وتحصينهم ضد هذه األمراض مع 

  .تقديم العالج المجاني للمصابين منهم
وتقوم الجامعة بتوفير الرعاية الطبية لطالبها بجناحيها العالجي والوقائي ، وقد تم إنشاء مستشفى 

 البر الشرقي بمدينة شبين الكوم يتولى إدارتها أطباء متخصصون في كافة خاص بالطلبة تقع في
التخصصات ومجهزة بأحدث األجهزة الطبية وتقوم بتوقيع الكشف الطبي على الطالب المستجدين وعمل 
بطاقة صحية لكل طالب وتقوم بصرف العالج وإجراء الفحوص المعملية واألشعات والتحاليل الالزمة لهم 

عمليات الصغرى والمتوسطة والكبري وذلك من خالل مستشفى الطلبة والمستشفى الجامعي وإجراء ال
  .ومستشفى معهد الكبد والمجمع الطبي بمدينة السادات

وقد تم تجهيز هذه المستشفيات بأحدث األجهزة التشخيصية والعالجية والجراحية ، وغرف للعمليات   
والكبري والعمليات ذات المهارة الخاصة عن طريق أطباء مجهزة للقيام بالعمليات الصغرى والمتوسطة 

  .وأساتذة متخصصين في جميع فروع الطب وفنيين وأعضاء هيئة تمريض على مستوى عالى من الكفاءة 
  المكتبات: رابعًا

تعتبر المكتبة بمثابة نهر المعرفة  للجامعة ، فهي تخدم أهدافها سواء في البحث العلمى أو في 
  .اسية والتعليم هذا وتوجد بكل كلية من كليات الجامعة مكتبة خاصة بهاالمجاالت الدر

ويوجد بالجامعة مكتبة مركزية تضم العديد من المراجع العلمية والكتب في مختلف التخصصات هذا 
إلى جانب أجهزة لقراءة الميكروفيلم والميكروفيش وأجهزة الفيديو لتسجيل وعرض المناقشات العلمية 

يل وماكينات التصوير لتصوير ما يحتاجه الطالب بأسعار رمزية ، وقد تم دعم مكتبات الكليات وأجهزة التسج
والمدن الجامعية بما يحتاجه الطالب من مراجع علمية وكتب ثقافية باإلضافة إلى الكتب المقرره على 

  -:قاعة إطالع تحتوي على مايلي) 55(الطالب إلستعارتها حيث يوجد بهذه المكتبات حوالى 
  .كتاباً باللغة العربية       ألف173
  . ألف             كتاباً باللغة األجنبية107

  .رسائل ماجستير ودكتوراه    24068
 CDرسائل ماجستير ودكتوراه على     2199

  
  ودوريات باللغة العربية على ميكروفيلم) دورية(  هذا باإلضافة إلى الدوريات العلمية عنوان 

مات للباحثين والسادة أعضاء هيئة التدريس ، والطالب بمرحلة الليسانس أو ولتوفير مصادر المعلو
البكالوريوس ، وطالب الدراسات العليا بالجامعة يوجد بالجامعة شبكة المعلومات لمساعدتهم في متابعة 
أحدث التطورات العلمية في المجاالت المختلفة لإلستفادة من مصادر المعلومات المتطورة وتحديث 

ومات المتوافرة لدى الباحثين والجهات البحثية بالدخول في قواعد البيانات العلمية المتوفرة بشبكة المعل
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االنترنت ، وتم إنشاء شبكة المعلومات والربط بالجامعة لزيادة هذه الخدمة حيث تغطى جميع وحدات وكليات 
رى ميكنة مكتبات الجامعة  كم وجا80ومعاهد الجامعة بمدن شبين الكوم ومنوف والسادات على إمتداد 

  .لتسهيل الدخول على مكتبات البحوث العالمية
 كما تم وضع خطة البرامج التدريبية للسادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة للتدريب على كيفية 

  .إستخدام شبكة الربط والمعلومات بالجامعة والدخول على شبكات المعلومات العالمية
 للمكتبة المركزية بكلية الهندسة مجهزة بأحدث التقنيات الحديثة وجاري اآلن إنشاء مبنى جديد

  .وستعمل بالنظام الرقمي
   
  المنشآت الریاضیة: خامسًا

تحرص الجامعة على استثمار وتوجيه طاقات الطالب بما يعود عليهم بالنفع من منطلق أن العقل 
اً متكامالً يضم مالعب لكرة القدم والسلة لذا فقد أنشأت الجامعة استاداً رياضي… السليم في الجسم السليم 

والطائرة وتنس الطاولة واالسكواش وحلقات المالكمة والمصارعة ورفع األثقال وكافة األلعاب األخرى 
وسيتم اإلنتهاء من الصالة المغطاه بجوار االستاد الرياضي للجامعة بمدينة شبين الكوم لممارسة كافة 

ات كما قامت الجامعة بإنشاء المالعب والصاالت الرياضية لطالب كلية األنشطة الرياضية في جميع األوق
، كما قامت الجامعة بتطوير هذه الهندسة بمنوف باالضافة إلى منشآت كلية التربية الرياضية بمدينة السادات

  .المنشآت وإضافة منشآت رياضية جديدة بمدينتي شبين الكوم والسادات
  

  المواسم الثقافیة: سادسًا

 الجامعة كل عام بإعداد موسم ثقافي بهدف التفاعل بين الجامعة وأبناء محافظة المنوفية يتم فيه تقوم
دعوة كبار العلماء والمفكرين والسياسين إللقاء المحاضرات وإقامة الندوات لنشر الثقافة والمعرفة 

باع رغبات الطالب المتنوعة في كافة المجاالت االقتصادية والسياسية واالجتماعية والدينية ، والش
والجمهور  ويهدف التواصل بين الجامعة بإعتبارها مركزاً اشعاعياً ومنارة للعلوم والفنون وصوالً إلى فكرِ 

  .راق في المجاالت الفنية والتاريخية والعلمية والتكنولوجية
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  االتحادات الطالبیة بالجامعة
امعية النظاميين المقيدين بها ، ويكون للطالب تشكل االتحادات الطالبية من طالب الكليات والمعاهد الج

الوافدين والمنتسبين الذين يسددون رسوم االتحاد حق ممارسة أوجه النشاط الخاص باإلتحاد دون أن يكون 
  .لهم حق االنتخاب أو الترشيح

ويعمل مجلس اتحاد طالب الكلية أو المعهد على تحقيق أهداف االتحادات الطالبية من خالل اللجان 
  :التالية

 .لجنة النشاط الرياضي-2  .لجنة األسر-1
  .لجنة النشاط الفني-4  .لجنة النشاط الثقافي-3
  .لجنة النشاط االجتماعي والرحالت-6  .لجنة نشاط الجوالة والخدمة العامة-5

وتشكل كل لجنة من اللجان السابقة سنويا بريادة رائد من أعضاء هيئة التدريس وعضوية طالبين 
  .رقة دراسية وينتخب أعضاء كل لجنة من الطالب من بينهم أمين وأمين مساعد لهاعن كل ف

ويشكل مجلس اتحاد طالب الكلية أو المعهد سنويا برئاسة عميد الكلية أو المعهد أو من ينيبه من 
أعضاء هيئة التدريس وعضوية رواد لجان مجلس االتحاد من أعضاء هيئة التدريس واألمناء واألمناء 

وينتخب الطالب أعضاء المجلس من بينهم أمينا وأميناً . عدين للجان مجلس االتحاد من الطالبالمسا
  .مساعداً للمجلس ، ويحضر اجتماعات المجلس رئيس الجهاز الفنى لرعاية الشباب بالكلية أو المعهد

ن ينيبه ويشكل مجلس اتحاد طالب الجامعة بريادة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب أو م
في ذلك رئيس الجامعة ، وعضوية رواد مجالس اتحادات الكليات والمعاهد واألمناء المساعدين لمجالس 
اتحادات الكليات والمعاهد بالجامعة ، وينتخب الطالب أعضاء المجلس من بينهم أميناً وأميناً مساعداً 

ات المجلس ، ويكون رئيس الجهاز للمجلس ، ويحضر رئيس الجهاز الفنى لرعاية الشباب بالجامعة اجتماع
  .الفنى لرعاية الشباب بالجامعة أميناً لصندوق المجلس

  :ویختص مجلس اتحاد طالب الجامعة بما یأتى

  . تنظيم المسابقات الرياضية واألدبية والكشفية التى تتم بين كليات الجامعة ومعاهدها-1

  . والفنية واألدبية والكشفية تكوين الفرق التى تمثل الجامعة في األنشطة الرياضية-2

  . توثيق العالقات مع الجامعات األخرى-3
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  التربیة العسكریة

  

 تعتبر التربية العسكرية مادة أساسية يشترط النجاح فيها من فرقة إلى 1973 لسنة 46طبقاً للقانون 
  .فرقة أعلى أو الحصول على شهادة التخرج

ي العسكري لدي الشباب بما يكفل تنشئة أجيال من ويستهدف نظام التربية العسكرية تنمية الوع
  .الشباب تصلح للخدمة العسكرية أو أى مهام وطنية

  :أھداف التربیة العسكریة

تنمية الوعي العسكري لدى الطلبة بما يكفل تنشئة أجيال من الشباب المؤهلين لتأدية الخدمة  .1
ب الطلبة خالل فترة التدريب حب العسكرية عند التحاقهم بها وتأدية الخدمة الوطنية كما يكتس

  .النظام وااللتزام

حين انتهاء دراسته (إعداد الطالب عسكرياً ومعنوياً وقومياً وبدنياً بحيث يكون صالحاً كمقاتل .2
  .في القوات المسلحة) الجامعية

  :البرنامج التدریبي للطالب

تاريخ -القيم السلوكية-فن القتال-التدريب الكيماوي-التدريب الطبيعي-التقاليد العسكرية-التعليم األولى
  .إدارة عسكرية-فن القيادة-الشئون اإلدارية-األمن الحربي-مصر العسكري الوطنى

  :عناصر التربیة العسكریة

 ساعة على المواد التى ذكرت بعاليه كما تجرى اختبارات 144يتم تدريب الطلبة لمدة ثالثة أسابيع بواقع 
 نهاية الدورة على المواد التدريبية كما يتم إجراء مسابقة في التعليم عملية وتحريرية وشفوية للطالب في

األولى والتربية العسكرية وفي نهاية كل دورة يمنح على أثرها الطلبة الجوائز المختلفة التى توزع في 
  .نهاية الدورات التدريبية

  .وقميص وحذاء أسودويصرف للطالب زى للتدريب العسكري ويعطى له مجاناً عبارة عن بنطلون جينز 
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  :توقیت التدریب العسكري 

يؤدى التدريب العسكري بالسنة الدراسية األولى والسنة اإلعدادية وذلك خالل األجازة الصيفية  .1
  .طبقاً للبرنامج الذي يعد للكليات سنوياً بمعرفة إدارة التربية العسكرية بالجامعة

ه خالل دورات خاصة بهم بصرف النظر عن يؤدى للطلبة الذين تخلفوا عن أدائها بأعذار مقبول .2
  .السنة الدراسية المقيدين بها

  :من ینطبق علیھم التدریب العسكري

  .جميع الطلبة المصريين النظاميين في الكليات عدا الطلبة الذين ينطبق عليهم شروط اإلعفاء .1

ة أو لم جميع الطلبة المصريين النظاميين المحولين من جامعات أخرى ليس بها تربية عسكري .2
  .يمضوا بها فترة التدريب العسكري بنجاح بصرف النظر عن السنة الدراسية

جميع الطلبة المحولين من نظام االنتساب إلى طلبة نظاميين داخل كلياتهم بصرف النظر عن السنة  .3
  .الدراسية

  :المعافون من التدریب العسكرى

  .الضباط االحتياط-1

  .أمناء الشرطة-2

  .وا فترة التدريب بالقوات المسلحةالمجندون الذين أمض-

  .الطالب الذين أمضوا أكثر من ستة أشهر في الكلية العسكرية-

  ).ليس من جمهورية مصر العربية(المغتربون-

  .المصابون بأمراض معدية أو عضوية حسب تقرير اإلدارة الطبية للجامعة-

  -:ویخرج عن نطاق االلتزام بالتربیة العسكریة

  .الطالبات-1

  .نتسبونالم-2

  .غير المصريين-3
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    المشروعات البیئیة
تحرص الجامعة على تقديم الخبرة والمشورة لألفراد والجماعات والمؤسسات الحكوميـة والخاصـة          
بتكلفة منخفضة إيماناً منها بدورها في االرتقاء بنوعية الحياة في المجتمع وتحقيق عوائد تـنعكس علـى                 

ومن هذه المشروعات المعلنة .   قطاعات خدمة المجتمع وتنمية البيئةالناتج المحلي لها والمجتمع من خالل
  -:التي نفذت

   
  "معالجة میاه الصرف الصحي بمعھد الكبد القومي " مشروع - 1

  -:فكرة المشروع
  .تقوم على إنشاء وحدة معالجة خاصة بمياه الصرف الصحي بمعهد الكبد بالمعالجة البيولوجية

  -:أھداف المشروع
روع إلى الحفاظ على الصحة العامة والوقاية المزدوجـة بالنـسبة لفيروسـات            يهدف المش  . 1

  .األمراض المعدية لمعهد الكبد القومي تعتمد على المعالجة البيولوجية
  .التخلص من الحمأة بطريقة آمنة . 2
  .استخدام مادة األوزون في مقاومة البكتريا بدال من الكلور لفاعليته تجاه الكائنات الدقيقة . 3
  .ة استخدام المياه المعالجة في زراعة األشجارامكاني . 4

  -:األثار البیئیة للمشروع
 يتم صرف مخلفات معهد الكبد السائل مباشرة إلى شبكة الصرف الصحي العمومية الخاصة بمحافظة          
المنوفية وتكون هذه السوائل محملة بالفيروسات والعدوى ويمثل اختالط هذه السوائل الخطرة بمياه شبكة              

الصحي العمومية خطرا على الصحة العامة حيث تكون الفرصة مهيأة النتشار األمراض الفيروسية         الصرف  
لذلك كان من الضروري إقامة وحدة لمعالجة المخلفات السائلة ذات الخطورة تعتمد على اتباع تقنيات آمنة                

  . التابع لوزارة الصحةبيئيا تنفق مع توصيات لجنة النفايات السامة والمواد الخطرة بمركز الرصد البيئي
 تم اإلنتهاء من دراسة تقييم األثر البيئي لمعهد الكبد القومي حيث يلزم قبل البدء فـي أي مـشروع              

  .1994لسنة ) 4(عمل دراسة تقييم األثر البيئي للمشروع طبقاً لقانون البيئة رقم 
  -:التكلفة التقدیریة للمشروع

  .ثمانمائة وواحد وثمانون وخمسمائة ألف جنيه) 881.500(تبلغ التكلفة التقديرية للمشروع حوالي 
 ألف والباقي يتحمله المعهـد مـن        350ولقد ساهم صندوق حماية البيئة بجهاز شئون البيئة بمبلغ          

  .ايراداته الذاتية ، تم اآلن البدء في التنفيذ الفعلي للمشروع
  "تبرع  " لكوم بمدینة الطالبات بشبین اتركیب وحدة تنقیة وتحلیة میاه الشرب-2

بمدينة الطالبات ) تبرع( جالون أمريكية الصنع 4000تم تركيب وحدة تنقيه وتحلية مياة الشرب بقوة   
 طالب ويتم صيانتها ومتابعتها للتأكد مـن  1800 البر الشرقي بشبين الكوم حيث توفر المياه النقية لعدد           –

العامة للجامعة ووضعها في مبردات تـم شـراؤها   صالحية المياة للشرب ويتم تقل المياة للعاملين باإلدارة      
  .لهذا الغرض
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  -: مشروع شراء مبردات لمیاة الشرب بإدارة الجامعة-3
مبردات لمياه الشرب بإدارة الجامعة لكي يستفيد العاملين بالجامعة مـن           ) 10(تم شراء وتركيب عدد   

  .  شرقي بمدينة شبين الكوموحدة تنقيه مياه الشرب التي تم تركيبها بمدينة الطالبات بالبر ال
مبردات ) 10(ونظراً لتوسعات المباني بإدارة الجامعة ونتيجة ألهمية هذه المبردات فقد تم شراء عدد            

كـوب مـاء    " وتم توزيعها على األدوار الخالية من المبردات لكي يحصل العاملين علـى             ) كمرحلة ثانية (
  ".نظيف

ى صالحية المياه للشرب طبقـاً للمواصـفات والمعـايير         ويتم صيانة الوحدة ومتابعتها للتأكد من مد      
األستاذ المساعد بكلية العلوم ويتم نقل المياه من –كمال ذهب / العلمية والمصرية عن طريق لجنة برئاسة د

  . الوحده إلى اإلدارة العامة للجامعة ووضعها في المبردات تم شراؤها لهذا الغرض بصفة دورية
ود      تحویل المركبات مشروع  -4 ن الوق دال م ي  ب  التابعة للجھات الحكومیة للعمل بالغاز الطبیع

  -:)البنزین(الحالي 
سيارة تحمل جميع التكاليف جهاز شئون البيئة ) 46( جنيه لتحويل عدد253000تبلغ تكلفة المشروع 

  . بالقاهرة وتم اإلنتهاء من تحويل السيارات من بنزين للعمل بالغاز الطبيعي
ومحافظة وكول في مجال التعاون العلمي والتكنولوجي بین جامعة  المنوفیة تم توقیع بروت- 5

  .م27/3/2005بتاریخ المنوفیة
  -:وقد أثمر هذا البروتوكول عن تنفيذ هذا المشروع

  )تم التنفیذ حالیا( ) الحمأة(  التخلص من  رواسب محطات الصرف الصحي بطریقة آمنة مشروع-1
  -:أھداف المشروع

  صحة اإلنسان والقضاء على العديد من األمـراض باسـتغالل األمثـل للرواسـب             المحافظة على    . 1
  .وتحويلها إلى سماد عضوى) الحمأة ( 

عمل سماد عضوى وذلك بخلط هذه الرواسب بالمخلفات النباتيـة بإمكانيـات محليـة وبـسيطة               . 2
 .وبإشراف أساتذة متخصصين

م برئاسـة الـسيد   26/7/2005ثاء الموافـق  تم عقد اإلجتماع األول للجنة متابعة البرتوكول يوم الثال 
محافظ المنوفية ، وقامت اإلدارة العامة للمشروعات البيئية بعرض عدة مشروعات على اللجنة     / اللواء

  -:لدراستها لتمويلها وتلك المشروعات هي
مشروع مكافحة اآلفات الزراعیة بالطرق الطبیعیة بعیدا عن استخدام المبیدات وحفاظا على - 1

  )سوف یعرض للتنفیذ بعد المشروع األول( ة من التلوث البیئ
 -:أھداف المشروع

    إنتاج الطفيليات والمفترسات بطرق موسعة ونشرها في حقول الخضر والفاكهة لمكافحة اآلفات بطريقة * 
 .متخصصة ومأمونة بعيدا عن التلوث باستخدام المبيدات

 اآلفات بالفدان الواحد باستخدام المبيدات تصل إلـى         تخفيض ثمن مكافحة اآلفات حيث أن تكلفة مكافحة       * 
فدان سنويا يقل هذا /    جنية300 جنيه سنويا بينما باستخدام الطفيليات والمفترسات ال تتعدى التكلفة 1200

فدان في العامين التاليين وبعد ذلك التحتاج البيئة الزراعية /  جنيه100 فدان ثم  / جنيه200المبلغ ليصبح  
يف مكافحة حيث أن هذه الطفيليات والمفترسات تكون قد تأقلمت وتقوم بعمليات المكافحة بطريقـة    إلى تكال 

ذاتية مما يؤدى إلى خفض تكاليف إنتاج الخضروات والفاكهة وبالتالي تنخفض أسعارها في األسواق نظرا               
 %.60لخفض تكلفة اإلنتاج بأكثر من 
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  محافظة المنوفیة مشروع التخلص األمن من حطب القطن في نطاق -2
  -:أھداف المشروع

يهدف المشروع إلى التخلص من حطب القطن بطريقة تكنولوجية حديثة وتحويلة إلى وقود رخيص صديق               
  :للبيئة وآمن من اإلصابة الحشرية األمر الذي يؤدى إلى

  .المساهمة في القضاء على السحابة السوداء التي يمثل حرق القطن سببا رئيسيا لها* 

همة في نظافة البيئة حيث أن الغازات المتصاعدة من حرق المكعبات صديقة للبيئة وغير ضـارة                 المسا* 
  .بصحة اإلنسان التي التقدر بثمن

  . التخلص من دودة اللوز القرنفلية بطريقة تكنولوجية حديثة وآمنة* 

سخدم في القضاء على الحد من إستخدام المبيدات الحشرية الملوثة لبيئة والضارة بصحة اإلنسان والتي ت* 
  .هذه الدودة

  .توفير تكاليف العملة الصعبة الالزمة الستيراد المبيدات الحشرية أو مستلزمات تصنيعها* 

  .زيادة العائد االقتصادي لمحصول القطن وما يتبعه من زيادة دخل الفالح والناتج القومي معا* 

  .قطن والمخلفات الزراعية األخرى كالقشحل مشكلة تضارب االقوانين الخاصة بعملية تداول حطب ال* 

  .إمكانية إعادة إستخدام حطب القطن كما كان كوقود رخيص للفالح وصديق للبيئة* 

  .المساهمة في توفير فرص عمل لشباب المزارعين* 
  مشروع تطویر الطرق والنقل والمرور بمحافظة المنوفیة- 3

 أھداف المشروع 

 قل الموجودتحسين مستوى خدمة النقل لنظام الن_

 خفض التأثيرات السلبية لمرافق نظام النقل الحالي على البيئة_

  .وتم االتفاق في نهاية االجتماع على أن يعقد اجتماع اللجنة بصفة دورية مرة كل شهر



  47

  "دلیل الدراسات والبحوث البیئیة" من " الثالث" طبع اإلصدار - 6

ألبحاث العلمية من جميع كليات ومعاهد الجامعة قامت اإلدارة العامة للمشروعات البيئية بتجميع ا
  .والتي تساهم في تنمية البيئة والقضاء على التلوث وتم طبعهم في إصدار

  .تم توزيع اإلصدار على كليات ومعاهد الجامعة ووكالء البيئة وكذا على الجامعات المصرية

  .ويتم حاليا اإلعداد لإلصدار الرابع

  مشروع مكافحة الفئران- 7

 فكرة المشروع على مكافحة الفئران على مستوى وحدات الجامعة والكليات التابعة لها للحصول              تقوم
  .خالية من األمراض" بيئة نظيفة" على 

الهدف األساسي للمشروع هو تأسيس نظام لمكافحة الفئران يقوم على أساس علمى وتنفيذي يهدف              
  "بيئة نظيفة" المشروع حتى يتم الحصول على إلى القضاء على الفئران داخل مباني الجامعة واستمرار 

  -:مشروعات یتم دراستھا بالتعاون بین الجامعة وجھاز البیئة ومن بینھا-8

  .تركيب محرقة صديقة البيئة للـتخلص مـن المخلفـات الطبيـة الخطـرة بمستـشفيات الجامعـة                  -1
  ).جاري اتخاذ إجراءات التنفيذ حاليا( 

بوحدة " دوق حماية البيئة بجهاز البيئة بالقاهرة بدعم الجامعة      تم الحصول على موافقة مبدئية من صن       -2
 .لمستشفيات الجامعة" فرم وتعقيم للتخلص من المخلفات الطبية الخطرة 

ن       -9 د م ة للتأك صفة دوری سابقة ب وام ال ي األع ذھا ف م تنفی ي ت ة الت ة المشروعات البیئی متابع
  -:ن ھذه المشروعاتتحقیق أھدافھا وتذلیل العقبات التي تواجھھا ومن بی

  .مشروع وحدة فرم وتعقيم المخلفات الطبية الخطرة بمعهد الكبد القومي-1

  .مشروع دعم صناديق فرز وجميع المخلفات-2

  .مشروع السيارة المجهزة لتجميع المخلفات الغير خطرة-3

  ).تبرع(مشروع تركيب وحدة تنقية وتحلية مياه الشرب بمدينة الطالبات بشبين الكوم-4
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  الوحدات ذات الطابع الخاص للجامعة
تضم الجامعة عدداً من الوحدات ذات الطابع الخاص التابعة مباشرة للجامعة كما تضم عدداً آخر من 
الوحدات ذات الطابع الخاص التابعة إلدارات الكليات والمعاهد والتى يأتى ذكرها مع كل كلية أو معهد تتبعه 

 لكلية الطب ، ومن الوحدات ذات الطابع الخاص التابعة إلدارة ا                                                                                                                                                                                                     بخالف المستشفيات الجامعية التابعة
  :لجامعة مايلى

  :وحدة حساب البحوث العلمیة- 1
  :األھداف

  .معاونة الجامعة في القيام برسالتها سواء في مجال تعليم الطالب وتدريبهم أو في مجال البحوث .1
إجراء البحوث العلمية الهادفة إلى حل المشاكل الواقعية التى يواجهها النشاط االنتاجي أو دور  .2

  .المختلفة في المجتمعالخدمات أو مواقع العمل 
معاونة النشاط االنتاجي باألساليب العلمية التى تؤدى إلى تطوير وخلق أساليب جديدة يترتب عليها  .3

  .وفرة االنتاج وتقدمه وتحسينه
االسهام في تدريب أفراد المجتمع على إستخدام األساليب العلمية والفنية الحديثة وتعليمهم ورفع  .4

  .المجاالتكفايتهم االنتاجية في شتى 
توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية األخرى على الصعيد المحلى  .5

  .والعربي والعالمي
  .المساهمة في تنفيذ مشروعات الجامعة وكلياتها ومعاهدها وتزويدها باحتياجاتها .6

  المطبعة- 2
ي واإلداري والمالي بموافقة مجلس ُأنشئت مطبعة الجامعة كوحدة ذات طابع خاص لها االستقالل الفن

  .م17/5/1983الجامعة بتاريخ 
  :األھداف

  .القيام بجميع عمليات االنتاج الطباعي للجامعة وكلياتها .1
  .يجوز أن تؤدى أعمال الطباعة للغير في حدود إمكانياتها .2
ا بذلك وبعد يمكن أن تؤدى أعماالً للغير في غير ما ذكر باألسعار االقتصادية إذا ما سمحت إمكاناته .3

  .الوفاء بالغرض الرئيسى من إنشائها
  .تقدم المطبعة المشورة الفنية في الحاالت التى يطلب منها ذلك .4
تعتبر المطبعة ميداناً للتدريب العلمي ومجاالً إلجراء البحوث لطالب مرحلة البكالوريوس  .5

لجامعة وكلياتها والدراسات العليا بالجامعة ، ويجوز لطالب الجامعات األخرى والعاملين با
  .والعاملين بالهيئات األخرى إجراء بحوثهم بها بعد موافقة مجلس إدارة المطبعة

  :مركز صیانة األجھزة العلمیة والحاسبات بالجامعة- 3
  :األھداف

  .إصالح األجهزة العلمية بجميع أنواعها .1
  .لدورات الصيانةصيانة األجهزة العلمية الخاصة بالجامعة وكلياتها ومراكزها ووضع نظام شامل  .2
  .توفير قطع الغيار الخاصة باألجهزة الدقيقة والحساسة .3
  .ضبط ومعايرة األجهزة التى تحتاج إلى معايرة وتحديد ضوابط إستخدام كل جهاز .4
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معاونة الجامعة والكليات في تحديد المواصفات لألجهزة والمعدات العلمية وإختيار األصلح منها  .5
  .قدمة في هذا المجالوالمعاونة في دراسة العروض الم

  .تدريب العاملين على اإلستخدام الصحيح لألجهزة وصيانتها .6
ومن الجدير بالذكر أن الجامعة قد وضعت الصيانة  بمفهومها العصري كأحد أولوياتها وذلك للطبيعة 

ملين المتطورة في نوعية األجهزة والمعدات وتتبنى الجامعة مشروعاً كبيراً للتدريب وإعادة التدريب للعا
  .وعقد دورات لتخريج المدربين

  :مركز الخدمة العامة بالجامعة- 4
  :األھداف

  .تنفيذ رسالة الجامعة في خدمة مجتمعها في شتى المجاالت التى تتوافر مقوماتها للجميع .1
العمل على نشر الثقافة العامة بين مواطنى المجتمع من خالل تنظيم دراسات نظرية وتطبيقية حرة  .2

  .ت المجتمع من أفراد وهيئات في ميادين المعرفة المختلفة واألنشطة المتنوعةتلبية إلحتياجا
إتاحة الفرصة إلستفادة المجتمع من إمكانات الجامعة التعليمية وذلك من خالل تنفيذ بحوث تطبيقية  .3

تساهم في حل مشكالت المجتمع وإعطاء المشورة العلمية في قضايا المجتمع ومؤسساته 
  .المختلفة

 في رفع الكفاية اإلنتاجية والعمل على زيادة معدالت األداء سواء في مجاالت الخدمات أو اإلسهام .4
االنتاج وذلك من خالل إعداد برامج وتنظيم دورات تدريبية في المجاالت العملية المطلوبة لتنمية 

  .قدرات األفراد
لوث البيئة والمشاكل المساهمة في نشر الوعي بالمجتمع خاصة في القضايا القومية مثل األسرة وت .5

  .االقتصادية واالجتماعية
القيام بدور تنسيقي بين كليات الجامعة وأقسامها العلمية المختلفة من جانب وبين أجهزة المجتمع  .6

من جانب آخر بغرض تنمية العمل بروح الفريق وزيادة التأثير المتبادل بين الجامعة والمجتمع 
  .عة في منظومة اإلقليم والتعليمتحقيقاً لمبدأ وضع الجامعة بمكانة رفي

القيام بدور نشط في نشر الوعي القومي وخدمة البيئة وبرامج تعليم الكبار ومحو األمية والتطرف  .7
  .واإلدمان ومختلف القضايا الملحة للوطن

  :ویتكون مركز الخدمة العامة من األقسام اآلتیة
  .قسم البحوث والدراسات واالستشارات-1
  .تعليم المستمرقسم التدريب وال-2
  :مركز تسویق البحوث و الخدمات الجامعیة- 5

  معلومات عامة عن المركز
يعتبر مركز تسويق البحوث والخدمات الجامعية أحد الوحدات ذات الطابع الخاص التابعة للجامعة 

  .  والتى تتمتع باإلستقالل الفنى واإلدارى والمالي
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  رسالة المركز
الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خالل توفير خدمات المساهمة في زيادة تفعيل دور 

متنوعة ومتميزة مثل البحوث واإلستشارات المهنية والتدريب والخدمات الطبية والفنية المتخصصة، وكذلك 
بعض المنتجات ذات الجودة واألسعار المناسبة والتى تقابل االحتياجات الفعلية الحالية والمتوقعة لألجهزة 

نظمات الحكومية والمحلية وشركات القطاع العام والخاص والجمعيات الخيرية واألهلية ومشروعات والم
  .األعمال الصغيرة واألفراد على المستويين المحلى والقومي

  
  -:أھداف المركز

إعالم مراكز االنتاج والخدمات والشركات بإمكانيات الجامعة العلمية والعملية وقدرتها على االنتاج  .1
  .م اإلستشارات والدراسات المطلوبة في فروع تخصصهاوتقدي

البحث عن جميع الفرص التسويقية للخدمات والمنتجات التى تتميز بها جامعة المنوفية بجميع  .2
  .صورها وأشكالها وطبقاً إلحتياجات السوق

  .معاونة الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات واألفراد في كافة النواحي العلمية والتطبيقية .3
القيام بالدراسات والبحوث والمشروعات البحثية التطبيقية وإبداء الرأى والمشورة الفنية في جميع  .4

  .المجاالت التى يتخصص فيها علماء الجامعة والتى تحتاج إليها الجهات األخرى ذات العالقة
ية لخدمات إعداد كوادر تسويقية قادرة على المنافسة في تنفيذ برامج التسويق الحالية والمستقبل .5

  .ومنتجات الجامعة
اإلسهام في تسويق البرامج التدريبية والمعاونة ألفراد المجتمع ومؤسساته بتعميم دورات تدريبية  .6

متخصصة في المجاالت المختلفة وإقامة الندوات والمؤتمرات وورش العمل والمعارض وذلك 
  .بالتعاون مع الجهات العاملة في تلك المجاالت

لترابط بين الجامعة والمجتمع من خالل تعظيم دور الجامعة في خدمة المجتمع تحقيق التالحم وا .7
وتنمية البيئة عن طريق زيادة توظيف الموارد البشرية والمادية التى تنفرد بها الجامعة في حل 

  .المشكالت العملية للمجتمع المحيط بها وخدمة المواطنين
افة قطاعات المتعاملين الحاليين والمحتملين في المساهمة في تدعيم اإلنطباع الذهنى الجيد لدى ك .8

المجتمع عن دور الجامعة في تنمية البيئة وخدمة المجتمع وذلك من خالل اإلعالم المستمر عن 
  .خدمات ومنتجات الجامعة المختلفة

اإلستفادة الفعلية من اإلمكانيات والخبرات المتاحة بكليات ومعاهد الجامعة ووحداتها ذات الطابع  .9
  .اص في تقديم خدمات متميزة ومتنوعة للقطاعات اإلنتاجية والخدمية والبيئيةالخ

زيادة فاعلية الوحدات ذات الطابع الخاص التابعة للجامعة وكلياتها ومعاهدها وتوسيع نطاق  .10
  .نشاطها من خالل التسويق الفعال  لخدماتها ومنتجاتها

من خالل البحث عن مصادر تمويل متنوعة المساهمة في زيادة الموارد المالية الذاتية للجامعة  .11
سواء كانت حكومية أو خاصة والتى يمكن أن تستعين ببحوث وخدمات ومنتجات الجامعة في 

 .تحديث وتطوير مؤسساتها ومنتجاتها والنهوض بالتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية للمجتمع
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   آلیات المركز لتحقیق أھدافھ

  
  :مركز على إستخدام اآلليات المتنوعة التاليةلتحقيق األهداف السابقة يحرص ال

اإلهتمام بمعرفة وتحديد اإلحتياجات الفعلية للقطاعات المختلفة في المجتمع من المستفدين  .1
المحتملين من البحوث والخدمات والمنتجات التي تقدمها الجامعة ، وكذلك توقعات هذه 

  .القطاعات نحو تلك الخدمات
 لدى الجامعة والعمل على تسويقها وتنمية الطلب عليها من خالل تحديد الخدمات التى تتوافر .2

البحث عن الفرص التسويقية والترويج الفعال واإلتصال بقطاعات المستفيدين المحتملين 
  .داخل وخارج نطاق محافظة المنوفية

استقبال طلبات قطاعات المستفيدين الحاليين والمحتملين وسرعة ترجمتها إلى خدمات  .3
  . مواصفات تتفق واحتياجاتهم وتوقعاتهممحددة ذات

اإلشتراك مع مراكز إنتاج الخدمات الجامعية والكليات والمعاهد المعنية في تخطيط وتصميم  .4
البحوث والخدمات والمنتجات وفقاً للمواصفات والمعايير المهنية وبما يلبى اإلحتياجات 

  .الفعلية للمستفيد النهائى
لدولية لتوفير التمويل الالزم لمشروعات تخدم عملية اإلتصال بالمؤسسات والمنظمات ا .5

  .تطوير البحث العلمي بالجامعة
تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية والمعارض في مجاالت التصنيع ونظم اإلنتاج  .6

والهندسة والصيانة والزراعة ونظم المعلومات واألساليب التربوية واإلدارة والتسويق والبيع 
  .تعاون مع الجهات المعنية داخل وخارج الجامعةوذلك بال

إعداد كوادر تسويقية قادرة على المنافسة في تنفيذ برامج التسويق الحالية والجديدة  .7
  .لخدمات ومنتجات الجامعة

الحرص على رضاء المستفدين من الخدمات والمنتجات التى تقدمها الجامعة ووحداتها ذات  .8
  .الدورية لردود أفعالهم ومستوى رضائهمالطابع الخاص من خالل الدراسات 

  
  :مركز الدراسات االستراتیجیة إعداد القادة- 6
  

  :رسالة المركز
تتمثل رسالة المركز في تدريب وتأهيل قيادات العمل الجامعي كما تشمل إجراءات الدراسات والبحوث 

العالمي واإلقليمي في وإعداد الندوات والمؤتمرات وورش العمل حول الرؤى المستقبلية على المستوى 
شتى مجاالت الثقافة والحضارة واإلبداع وكذلك وضع البرامج إلعداد القادة وتقييم األداء لشغل مواقع 

  المسئولية في مستوياتها المختلفة
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  :أھداف المركز
اإلسهام في معالجة القضايا اإلقليمية والقومية والعالمية من خالل إجراء الدراسات اإلستراتيجية  .1

وث استشراف المستقبل أو تنظيم المؤتمرات والندوات والمختبرات وورش العمل لمناقشة وبح
والخارجي بالتعاون ) اإلقليمي والوطني(القضايا اإلستراتيجية والفكرية التي تهم المجتمع المحلي 

  .مع الهيئات والمراكز المختلفة بالداخل والخارج
انة العمل العام على المستويين اإلقليمي والقومي المساهمة في تأهيل القيادات العليا لحمل أم .2

بكفاءة واقتدار ، وإعداد القيادات الجامعية القادرة على تحمل المسئولية وتحقيق رسالة الجامعة 
 .ودورها في خدمة المجتمع

المساهمة في وضع ضوابط ترشيح وإختيار العناصر القيادية على كافة المستويات التنظيمية التى  .3
 .الجامعة واألجهزة الحكومية الخاصةتحتاجها 

تقديم االستشارات واجراء البحوث والدراسات التطبيقية الالزمة لمنظمات األعمال لتطويرها  .4
  .وتأهيلها لمواجهة المتغيرات العالمية واإلقليمية

تنمية مهارات العاملين بالمنظمات الخاصة والعامة وغيرهم من أفراد المجتمع فيما يتعلق  .5
 .    دة بتكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسب اآلليباإلستفا

  .اإلسهام في تطوير وتحسين األداء الجامعي واألداء اإلداري داخل الجامعة وخارجها .6
  
  .لتصنیع والصیانة بالمدن الجامعیةة العامة لخدمالمركز - 7

  
  :األھداف 

زويدها باألصناف واالحتياجات يهدف المركز إلى المساهمة في تنفيذ مشروعات الجامعة وكلياتها وت
  -:والقيام بأعمال اإلصالحات والصيانة التي تدخل في اختصاصات المركز ، وتتحدد أهداف المركز في اآلتي

 ترابيزات –تصنيع األصناف الالزمة الحتياجات المدن الجامعية بالجامعة كأسرة الطالب  .1
 بوابات – أعمدة إنارة –سمكره  – دهانات دوكو – أفران بكوش – ترابيزة طالب –المطاعم 

 . كراسي حديد أو خشب إلخ بصورة جيدة وبأسعار أقل من سعر السوق–أسوار –حديد 
المساهمة في تنفيذ مشروعات الجامعة وكلياتها وتزويدها باألصناف التي تحتاجها والقيام  .2

 .بأعمال اإلصالحات والصيانة التي تدخل في نشاط المركز
 .دخل في نشاط المركز إلى الغير من خارج الجامعةتقديم الخدمات التي ت .3
 .إجراء الصيانة الالزمة لوحدات المدن الجامعية .4
 .المساهمة في تدريب أفراد المجتمع ورفع كفاءتهم باستخدام األساليب الفنية المتطورة .5
 .االستفادة من المعدات والعمالة المتوفرة بالمدن الجامعية .6
إلخ في ضوء مايراه ..ازن مثل الحديد والخردة والصاجاستغالل الكهنة الموجودة بالمخ .7

 .الفنيون من إمكانية االستفادة منها في تصنيع أصناف جديدة يتم إضافتها تحت مسمى جديد
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  .وحدة الورش اإلنتاجیة المركزیة للصیانة والورش- 8
  :األھداف 

لكريتال وااللوميتال سد حاجة الجامعة والغير من األثاث الخشبي والمعدني وأعمال الحدادة وا .1
 .والزجاج وصيانته

 .إصالح وصيانة األجهزة العلمية والطبية للجامعة والغير .2
 .إصالح وصيانة السيارات للجامعة والغير .3
 .صيانة مباني الجامعة والهيئات األخرى .4
تنفيذ البرامج التدريبية في مختلف التخصصات المتوفرة بالوحدة سواء للعاملين داخل  .5

 .رجهاالجامعة أو خا
 .االستفادة من العمالة المتواجدة بالجامعة من خارج الوحدة في غير مواعيد العمل الرسمية .6
المساهمة في تقليل النفقات التي تصرف في مجاالت الصيانة والترميمات وشراء  .7

 .إلخ...األثاث
  . مركز استشارات وتكنولوجیا البیئة- 9

نية داخل كليات جامعة المنوفية باإلضافة يعتمد المركز على تكامل التخصصات العلمية والتق
إلى الجهات المختصة في شئون البيئة داخل جمهورية مصر العربية وخارجها إقليميا ودليل 

 -:يهدف إلى

العمل كبيت خبرة بجامعة المنوفية لخدمة المجتمع في كافة الشئون المتعلقة باستشارات  .1
 .وتكنولوجيا البيئة ودراسات القييم البيئي

ة متطلبات المجتمع المحلي والقومي من الخدمات المتكاملة في المجاالت المتعلقة تغطي .2
 .بالبيئة

إنشاء تعاون وثيق مع المؤسسات الصناعية والمؤسسات االستشارية لتقديم المشورة  .3
 .الفنية المتخصصة

المساهمة الفعالة في وضع وتنفيذ السياسات البيئية سواء على مستوى محافظة المنوفية  .4
 . على المستوى القوميأو

التنسيق بين وحدات الجامعة في تنفيذ المشروعات التي تخدم البيئة وتساعد على  .5
المحافظة عليها وتنميتها مثل مشروعات الحد من التلوث البيئى ، وتقليل الفاقد في 
العمليات الصناعية ، والحد من التلوث في القطاع الزراع ، وتطوير وتصميم واستخدام 

وأساليب تناسب الظروف لمعالجة كل من التلوث البيئى والمشكالت المتعلقة تقنيات 
 .بالنفايات الصلبة والسائلة

اإلشراف على تحديد مواصفات المعامل المتخصصة ذات التقنيات العالية لتكون معامل  .6
 .مرجعية طبقا للمواصفات القياسية المصرية والعالمية

خصصة في مجاالت علوم وتكنولوجيا البيئة واإلدارة إعداد وتنظيم البرامج التدريبية المت .7
 . البيئية باالشتراك مع مجلس تنسيق التدريب

  
  . مركز الخدمات العامة للتغذیة  بالمدن الجامعیة- 10
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تصنيع وتقديم خدمات التغذية والضيافة لزوار الجامعة والكليات والمعاهد والوحدات  .1
هيئة المعاونة والعاملين بالجامعة وأى جهات التابعة للجامعة وأعضاء هيئة التدريس وال

 .أخرى خارج الجامعة
 .تنفيذ تغذية المعسكرات والمصايف .2
المساهمة في تدريب أفراد المجتمع ، وطلبة الكليات التي يتفق نشاط المركز مع نوعية  .3

ورفع )  االقتصاد المنزلي وغيرها –السياحة والفنادق ( الدراسة بها وهي كليات 
 .ستخدام األساليب الفنية المتطورة واإلمكانيات المادية المتوفرة بالمركزكفاءتهم با

  .مركز بحوث الطاقة الجدیدة والمتجددة بالسادات- 11
  :األھداف 

يهدف المركز أساسا إلى الدراسة البحثية لتطوير وتقديم وابتكار نماذج للتطبيقات المختلفة  .1
 – زيادة المصنع المحلي منها في مصر لمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بهدف محاولة

 . وذلك تحت ظروف العوامل المناخية الصحراوي
 .دراسة تقنيات الطاقة وتحويلها إلى صور مختلفة مالئمة لإلستخدامات الفعلي .2
تقديم اإلستشارات والتصميمات التي تتعلق بالطاقة الجديدة والمتجددة في المجاالت المختلفة  .3

فيذها والمشاركة في دعم المشروعات القومية التى تخدم أهداف مع إمكانية التعاقد لتن
 .المركز

 تنظيم ندوات ومؤتمرات دولية ومحلية في مجال أهداف المركز وعقد دورات تدريبية .4

 .إصدار نشرات علمية وأخرى مبسطة لنشر الوعي العام الستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة .5
ث المناظرة محليا ودوليا وكذلك مع الشركات توطيد التعاون العلمي مع مراكز البحو .6

 .المتخصصة في مجال العمل
  .مركز تنمیة الریف المصري- 12

  :األھداف 
التنمية الشاملة والمستدامة لقطاع الريف بهدف التوصل إلى مستقبل أفضل لسكان الريف وذلك 

 -:من خالل المحاور التالية
حتى تكون قادرة على مواجهة تحديات العصر دراسة إمكانية تطوير البنية األساسية للقرية  .1

 .وتلبية احتياجات السكان
 .التنمية البشرية والبيئية لسكان الريف .2
تعميق التعاون والتنسيق بين إدارة المركز والمؤسسات والمنظمات المحلية والعربية  .3

 .والدولية المتخصصة في تحقيق أهداف المركز

ي التوعية للحفاظ على البيئة والعمل على محو تعظيم دور الجمعيات القومية واألهلية ف .4
 .األمية البيئية لشرائح سكان الريف المختلفة

 تطبيقات الهندسة البيئية في توطين التكنولوجيا النظيفة والتوسع في الصناعات البيئية  .5
 .وإدخال المعيار البيئي في اقتصاديات المشاريع الصناعية والزراعية والمنزلية

لوماتية لتصويب الهيكل التنموي واالقتصادي للقرية من خالل بيانات إرساء قاعدة مع .6
 .إحصائية ميدانية
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إدخال برامج تدريبية وتنفيذية في مجال رفع الجودة وتقليل الفاقد والتوسع في تدوير  .7
 .المخلفات وتحجيم التلوث والحد منه

وحدات لخدمة إدخال برامج اآلليات المتقدمة للتوسع في الصناعات الصغيرة وإقامة  .8
 . الصناعات والوحدات اإلنتاجية متناهية الصغر

 .تصويب التخطيط العمراني للقرية والتوسع في المنشآت البيئية .9
تفعيل دور المرآة الريفية وشرائح السكان بدون عمل في التنمية وغقامة صناعات غير  .10

 .نمطية أو تقليدية
 . عن ملوثات البيئةتشجيع االبتكارات في مجال اإلنتاج الطبيعي والبعد .11

  
  مركز نظم وتكنولوجیا المعلومات بالجامعة-13

يتسم نظام المعلومات الناجح بأنه ذلك النظام الذي يوفر المعلومات المناسبة بالدقة والسرعة والقدر              
الكافي وبالشكل المناسب وفي الوقت المناسب حتى يمكن اتخاذ القرارات السليمة في جميـع المجـاالت ،                 

لمجاالت العلمية التى تستوجب عملية اتخاذ القرار فيها أن تكون على نفـس مـستوى الـسرعة               وأهمها ا 
المتالحقة لسرعة التطور العلمى الهائلة في مجاالت عديدة سواء على المستوى العالمى فـي ظـل نظـام               

عالم ما … تااليت العولمة الجديد، عالم القرية الواحدة والثورة المعلوماتية وثورة االتصاالت االنترنت والس          
وقد سارعت الجامعة لمواكبة هذا التطور السريع بإصدار قرار إنشاء          . بعد المعرفة أو المجتمعات الصغيرة    

  -:المركز ويهدف المركز إلى
تقديم الخدمات في مجال إدخال تقنيات تكنولوجيا المعلومات الحديثة والتدريب على الحاسب اآللي لكليات -1

عة المختلفة والبيئة المحيطة من خالل استخدام أجهزة الحاسـب اآللـي وشـبكات              ومعاهد ووحدات الجام  
  .المعلومات

  .تركيب وصيانة وإصالح أجهزة الحاسب وشبكاتها وربطها بشبكات المعلومات المحلية والعالمية-2
 خـالل   معاونة الجامعة والبيئة المحيطة في مجال تحديث وميكنة العمل اإلداري ودعم اتخاذ القرار من             -3

  .برامج تعمل على شبكات الحاسبات التي تربط بين جميع الوحدات اإلدارية والتدريب عليها
  .تقديم الخدمات في مجال تصميم وتنفيذ المكتبات اإللكترونية للمعلومات والتدريب على استخدامها-4
معة وخارجها في جميع    إعداد وتقديم الدورات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس والطالب والعاملين بالجا         -5

 .مجاالت علوم الحاسب اآللي وتقنيات تكنولوجيا المعلومات
تقديم االستشارات الفنية والهندسية والعلمية في مجال عمل الوحدة إلى مـستخدميها داخـل الجامعـة              -6

 .وخارجها
التى تقدم خدمات   توثيق الروابط والتعاون والتنسيق بين الجامعة والمراكز والهيئات المحلية والعالمية           -7

 .مماثلة
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  .وحدة االنتساب الموجھ- 14

  :األھداف 
  -:تعمل الوحدة على تحقيق األهداف اآلتية

  .اإلشراف على االنتساب الموجه بما يحقق حسن أداء الخدمة التعليمية لهؤالء الطالب-1
    صفة عامة على اإلشراف على االنتساب الموه بما يحقق كفاءة أداء الخدمة التعليمية للطالب وب-2

  .مستوى الجامعة ، وإدارة األموال المحصلة من هذا النظام
تحديث أماكن الدراسة والمعامل بكافة التجهيزات واآلالت والعدد والكتب والمراجع العلمية والدوريات -3

 .والخدمات وكافة ما يلزم لتحديث وتطوير العملية التعليمية
  .ةوحدة العالج بأجر بمستشفى الطلب- 15

  :األھداف 
تهدف هذه الوحده إلى اإلستفادة من الخبرات العلمية والتجهيزات واإلمكانيات المتاحـة بمستـشفى              

الطلبة بجامعة المنوفية في تقديم االستشارات والخدمات الطبية المتميزة ألعضاء هيئة التدريس والمدرسين 

  .المساعدين والمعيدين وسائر العاملين بالجامعة والغير بأجر

  .وحدة الصیانة واإلنشاءات الصغیرة- 16
  -:األھداف

  .صيانة مباني الجامعة االعتيادية والتكميلية والغير -1
 .إصالح وصيانة األجهزة والمعدات للجامعة والغير -2

 .تنفيذ اإلنشاءات الصغيرة االعتيادية والتكميلية للجامعة والغير -3

 للعاملين داخل الجامعة أو تنفيذ البرامج التدريبية لمختلف التخصصات بالوحدة سواء -4
 .خارجها

االستفادة من العمالة المتواجدة بالجامعة من خارج الوحدة في غير مواعيد العمل  -5
 .الرسمية

المساهمة في تقليل النفقات التي تصرف في مجاالت الصيانة واإلنشاءات  -6
  .إلخ...الصغيرة

  .وحدة إدارة مشروعات تطویر األداء الجامعي   - 17
  .ب خدمة المجتمع وتنمیة البیئةوحدة حسا- 18
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  . مركز الخدمة العامة فرع السادات- 19

  -:األھداف

  -:یھدف المركز إلى مایلي

  .تنفيذ رسالة الجامعة في خدمة مجتمعها وتنميته في شتى المجاالت التى تتوافر مقوماتها للجميع-1

دراسات نظرية وتطبيقية حرة تلبية العمل على نشر الثقافة العامة بين مواطنى المجتمع من خالل تنظيم -2
 .الحتياجات المجتمع من أفراد وهيئات في ميادين المعرفة المختلفة وأنشطة المتعددة

إتاحة الفرصة الستفادة المجتمع من إمكانيات الجامعة العلمية وذلك من خالل تنفيذ بحوث تطبيقية تساهم -3
 .ضايا المجتمع  ومؤسساته المختلفةفي حل مشكالت المجتمع وإعطاء المشورة العلمية في ق

اإلسهام في رفع الكفاية اإلنتاجية والعمل على زيادة معدالت األداء سواء في مجاالت الخدمات أو اإلنتاج -4
 .وذلك من خالل إعداد برامج وتنظيم دورات تدريبية في شتى المجاالت المطلوبة لألفراد أو الهيئات 

 .القومي وخدمة البيئةالقيام بدور نشط في نشر الوعى -5

  ) إلخ...خدمات التصوير ، األدوات،(تقديم الخدمات الطالبية في المجاالت المختلفة مثل -6
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  كلیة الزراعة

  :مقدمة 
 بمدينة شبين الكوم في المبنى الذي كانت تشغله 1942أنشىء المعهد العالي الزراعي في أكتوبر عام 

  .مدرسة الزراعة الثانوية المتوسطة
الخاص بإنشاء جامعة إبراهيم باشا الكبير ) 92( بإصدار القانون رقم 1950ول في أغسطس عام تح

والذي يتضمن جعل المعهد العالي الزراعي بشبين الكوم نواة لكلية الزراعة جامعة إبراهيم باشا والتى 
  .1954تحولت فيما بعد إلى جامعة عين شمس والتى تم نقلها إلى القاهرة عام 

  . تابعاً لوزارة التربية والتعليم1958اء المعهد العالي الزراعي عام أعيد إنش
 ثم أصبحت تابعة لجامعة  1969حول المعهد إلى كلية الزراعة تابعاً لجامعة عين شمس عام 

  1976 إلى أن أصبحت تابعة لجامعة المنوفية عام 1975 ثم تابعة لجامعة طنطا عام 1974الزقازيق عام 
  .م بعد أن كانت الدراسة شعبة عامة78/1979 في األقسام عام أدخل نظام التخصص
  إدارة كلیة الزراعة

 عميد الكلية   على إبراهيم فرج/ السيد األستاذ الدكتور
  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   العالدسيد محمود عب/ السيد األستاذ الدكتور
  كيل الكلية للدراسات العليا والبحوثو       محمد سمير عراقي عميره/السيد األستاذ الدكتور
  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  محمد السيد سلطان/  السيد األستاذ الدكتور

  شبين الكوم ، محافظة المنوفية: العنوان 
  769495/02:  فاكس        )048(2221617–  2228187: ت

http://agri.menofia.edu.eg 
  یةاألقسام العلمیة بالكل

النبات الزراعي ، أمراض (النبات الزراعي  ).الفاكهة ، الخضر ، نباتات الزينة(البساتين
 ).النبات ، الميكروبيولوجيا الزراعية

  .الحشرات االقتصادية والحيوان الزراعي
 .مبيدات اآلفات

إنتاج الدواجن ، إنتاج (انتاج الدواجن 
  ).األسماك

  .الوراثة  .االنتاج الحيواني
  .علوم وتكنولوجيا األلبان  .لالمحاصي

  .الكيمياء الحيوية الزراعية  .علوم وتكنولوجيا األغذية
  .االقتصاد الزراعي  .علوم األراضي 

  .الهندسة الزراعية  .اعي والمجتمع الريفياالرشاد الزر
  .عضو هيئة تدريس) 122(يبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس بالكلية 

  .عضو هيئة معاونة) 77(ة بالكلية ويبلغ عدد أعضاء الهيئة المعاون
  .طالب وطالبة) 686( ويبلغ عدد الطالب 

  الدرجات العلمیة التى تمنحھا الكلیة
  -:درجة البكالوریوس في العلوم الزراعیةفي إحدى شعب التخصص اآلتیة:أوًال

  االقتصاد الزراعي والتنمية الريفية-2 )البساتين-المحاصيل(اإلنتاج النباتي-1
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اإلرشاد الزراعي والمجتمع –الزراعي االقتصاد (
 )الريفي

- اإلنتاج الحيواني( االنتاج الحيواني والداجنى-3
  )انتاج الدواجن

   .األراضي والمياه-4

الصناعات الغذائية (الصناعات الغذائية واأللبان-5
  )وااللبان 

الحشرات االقتصاديه ومكافحة (وقاية النبات-6
  )أمراض النبات-االفات

    ة الزراعية الهندس-7
ويحدد مجلس الكلية قبل نهاية كل عام دراسي الشعب التى يمكن أن تتاح الدراسة فيها في العام 

  .التالي
الدراسة عامة في الفرقتين األولى والثانية ، ويبدأ التخصص في الفرقة الثالثة ماعدا 

  .شعبة الهندسة الزراعية فيبدأ التخصص من الفرقة األولى
  ماجستیر والدكتوراه  في التخصصات اآلتیةدرجة ال: ثالثًا

 المجتمع الريفي اإلرشاد الزراعي

  اإلنتاج الحيواني اإلقتصاد الزراعي
  إنتاج األسماك  إنتاج الدواجن

  الخضر  الفاكهة
  الحشرات اإلقتصادية  نبات الزينة

  األراضي  الحيوان الزراعي
  األلبان  الصناعات الغذائية

  مبيدات األفات  عيةالكيمياء الحيوية الزرا
  النبات الزراعي  المحاصيل الحقلية

  الميكروبيولوجيا الزراعية  أمراض النبات
  الوراثة  الهندسة الزراعية

  :دبلومات الدراسات العلیا في أحد فروع التخصص اآلتیة: رابعًا
 .التخطيط الريفي . البرامج اإلرشادية 

 .التسويق والتجارة الخارجية للمنتجات الزراعية .التنمية الريفية
  .تنمية االنتاج الحيواني في البيئة الصحراوية  .تربية وانتاج الحيوانات المزرعية

  .جودة االنتاج الداجنى  .تربية وانتاج الدواجن
  .الزراعات المحمية  .إنتاج األسماك

  .آفات البيئة الصحراوية  .مشاتل البساتين
  .النحل والحرير  .يةاآلفات الزراع

  .تحسين وصيانه األراضي  .استصالح األراضي
  .مراقبة جودة األغذية وحماية المستهلك  .تكنولوجيا األغذية

  .كيمياء التحاليل الزراعية  .مراقبة جودة اللبن ومنتجاته
  .مبيدات اآلفات  .كيمياء تلوث البيئة
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  .اويةزراعة األراضي الصحر  .مكافحة آفات الصوب والمحميات
  .فسيولوجيا نمو النبات تحت الظروف الصحراوية  .إنتاج التقاوى

  .الميكروبيولوجيا الزراعية التطبيقية  .أمراض النبات ومكافحتها في األراضي الجديدة 
  .نظم وتكنولوجيا الرى الحديث  .القوى واآلالت الزراعية

    .الهندسة الوراثية
  الوحدات ذات الطابع الخاص بالكلیة

  وحدة تجارب وبحوث االنتاج الحیواني بطوخ طنبشا-:أوًال
  األھداف

التعاون مع المراكز البحثية المختلفة ومزارع االنتاج الحيواني بتطوير المنتجات وتحسين السالالت  .1
إلخ وكذا تبادل … باستخدام أحدث األساليب العلمية مثل الهندسة الوراثية ، زراعة األنسجة

  .الخبرات
  .بحث العلمي والتطبيق العلميالتالحم بين ال .2
أن تكون الوحدة حقالً واسعاً لتدريب طالب الجامعات والعاملين في قطاعات االنتاج الحيواني  .3

  .والزراعي
أن تكون الوحدة مصدراً لإلرشاد الزراعي لقطاع المزارعين من خالل اإلعالم الجيد عن أعمالها  .4

ة والندوات والمحاضرات والملصقات واإلعالنات وكافة األنشطة التى تقوم بها والدورات التدريبي
  .ومندوبو الوحدة لإلرشاد الزراعي والحيواني

  .العمل على توفير السالالت المحسنة من اإلنتاج الحيواني .5
طالب (العمل على توفير اللحوم واأللبان ومنتجاتها بأسعار مناسبة لجميع وحدات الجامعة  .6

  .ا الجامعة للموردين الخارجيينمما يوفر مبالغ طائلة تدفعه) وعاملين
اال ضطالع بتوفير منتج جيد لمواطني محافظة المنوفية وغيرهم بأسعار مالئمة تقدم في عبوات  .7

  .مناسبة
  . فدان بقرية طوخ طنبشا ، بركة السبع ، محافظة المنوفية23تقع المزرعة على مساحة حوالى  .8
  -: مركز الخدمة العامة ، ویشمل- :ثانیًا

 .وحدة إنتاج العلف األخضر-2 .بان ومنتجاتهاوحدة األل-1
 .ئيتصنيع الغذاالوحدة -4 .وحدة إنتاج شتالت الفاكهة-3

  .وحدة إنتاج محاصيل الحبوب والتقاوي-6  .وحدة الصوب البالستيكية-5
  . الزينةاتوحدة إنتاج نبات-8  .وحدة االنتاج الحيواني-7
  . العضويوحدة إنتاج السماد-10  .وحدة انتاج الدواجن-9

    وحدة إنتاج محاصيل الخضر-11
ويقوم المركز بدعم وتنشيط دور الجامعة في خدمة تنمية البيئة ، وفي إطار العمل الجاد والهادف قام 
قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الزراعة بعمل دراسة متكاملة عن تقييم مياه الصرف الصحى في 

ها في التوسع في األراضي الصحراوية المحيطة بها وقد قارب العمل على مدينة السادات وإمكانية استغالل
  .اإلنتهاء من إنشاء الزراعة التجريبية لهذا المشروع

  
  -:مركز التجارب والبحوث الزراعیة  ، ویشمل: ثالثًا
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 الحاسبات اآللية والحساب العلمي-2 المعمل المركزى-1

     وحدة التصوير العلمي-3
مساهمة في إجراء البحوث العلمية والقيام بالخدمات االحصائية والحسابية ويهدف المركز لل

والتحليلية، وكذا اإلسهام في تدريب أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين والعاملين ، 
  .وتنظيم دورات تدريبية تدرس فيها لغات الحاسب العلمى المختلفة وكيفية تصميم البرامج واستخدامها

تتنوع اإلتجاهات البحثية بكلية الزراعة جامعة المنوفية في مجاالت الشعب واألقسام العلمية ، وتهتم و
  -:الكلية بتنمية المجاالت اآلتية

  .اإلنتاج النباتي لإلنتاج الحيواني-1
  .تكنولوجيا الصناعات الغذائية وتطويرها-2
  .مشاكل األراضي وتحسين إنتاجية المحاصيل-3
  .كنولوجية في الزراعة تحت إشراف قسم الهندسة الزراعيةالتنمية الت-4
  .الحاصالت البستانية-5
  .محصول القمح-6
  .دراسات تنمية الموارد اإلقتصادية والزراعية ومشاكل تنمية المجتمعات الريفية-7

  وحدة بحوث وإنتاج الوجبات الغذائیة الصحیة-:رابعًا
  األھداف

   -:ائية الصحية على تحقيق األهداف التاليةتعمل وحدة بحوث وإنتاج الوجبات الغذ
  . إجراء البحوث والدراسات العلمية في مجال إنتاج أغذية لطالب المدارس والحوامل واألطفال الرضع-1
  .المشاركة في تحقيق خطة التنمية في مجال النهوض بمستوى التغذية للفئات الحساسة-2
تبعة عالميا ومحليا وتطبيق البحوث التي يتوصل إليها العمل على استخدام التكنولوجيا الحديثة والم-3

  .الباحثون بالجامعات ومراكز البحث العلمي لرفع كفاءتها وزيادة إنتاجيتها وإضافة الحديث إليها
تسويق وتداول مختلف أنواع المنتجات الغذائية داخل الجمهورية وخارجها والتعاقد على بيع المنتجات -4

 . ار تنافسية من خالل منافذ التوزيعلألفراد والجمعيات بأسع
تقديم المشورة العلمية والفنية لمختلف األجهزة الحكومية والهيئات المحلية والشركات والقطاع الخاص -5

 .واألفراد في مجال التصنيع الغذائي وانتاج األغذية الخاصة لكافة فئات المجتمع

ات المحلية والخارجية الرائدة في إنتاج األغذية  التعاون العلمي مع الهيئات والمؤسسات وكذلك الشرك-6
 .بهدف النهوض بمستوى اإلنتاج نوعا وكما

 .  الدخول في مجال اإلنتاج المشترك بين الوحدة والشركات المتخصصة محليا وعالميا-7
نسيق تخطيط وتنفيذ البرامج والدورات التدريبية للعاملين بالجامعةومن خارجها في مجاالت اهتمامها بالت-8

 . مع مركز إعداد القادة
  .إجراء التحاليل المعملية المتاحة سواء للجهات الحكومية والشركات أو األفراد بناء على طلبها-9
  

  :المعامل المتمیزة بالكلیة
تضم الكلية بعض المعامل المتميزة والتى تساهم بقدرر كبير في تنمية النشاط البحثي داخل الكلية أوالتعاون 

  :معاهد أخرى منهامع كليات و



  62

  :معامل بقسم النبات الزراعي
  .معمل تشريح العينات النباتية وإعدادها وصبغها وتصويرها

  ).للعناصر ، الصبغات النباتية ، التنفس ، البناء الضوئي(معمل التحليالت الكيماوية المختلفة
  ).زراعة األجنة ، إنتاج شتالت بصفات خاصة(معمل زراعة األنسجة 

  . النبات سواء كانت فطرية أم نيماتوديةمعمل أمراض
  :معامل بقسم علوم األراضي

  ).بالعناصر الغذائية والتسميد(معمل لتغذية النبات
  ).دراسات وتجارب على التركيب الكيماوي لألرض(معمل كيمياء األراضي

  ).دراسات على الكائنات الدقيقة في األرض(معمل ميكروبيولوجيا األراضي 
  ).دراسات على خواص األرض الطبيعية(اضيمعمل طبيعة األر

  ).دراسات على خواص األرض البيدولوجية(معمل بيولوجيا األراضي 
  :معامل بقسم االنتاج الحیواني

إجراء بحوث التلقيح الصناعي وتقدير بعض الهرمونات الحيوانية ومركبات الدم (معمل فسيولوجي الحيوان 
  ).ومكونات اللبن

  ).حاليل العالئقت(معمل تغذية الحيوان 
  ).لمراقبة سلوك الحيوانات(معمل سلوك الحيوان

  :معامل بقسم علوم وتكنولوجیا األلبان
  ).تقدير تركيب منتجات األلبان المختلفة ، متابعةالتغيرات التى تطرأ على الجين(معمل الكيمياء 

  ).لتقدير أعداد البكتريا في اللبن ومنتجاته(معمل الميكروبيولوجيا 
  :قسم الحشرات اإلقتصادیة والحیوان الزراعيمعامل ب

  .تقوم بإجراء البحوث البيولوجية واإليكولوجيا للحشرات واألكاروسات والنيماتودا والقوارض
  :معامل بقسم  انتاج الدواجن

  .تقوم بإجراء التحليالت الكيميائية للعالئق والعينات المختلفة
  :معامل بقسم الكیمیاء الحیویة

  .دير وعزل المواد الفعالة من النباتات الطبية والعطريةلدراسة فصل وتق
  .لتصنيع المنظفات والمطهرات المنزلية

  .لمراقبة الجودة وبحوث التطوير للصناعات الزراعية والغذائية
  :معامل بقسم  مبیدات اآلفات

  .معمل تحليل متبقيات المبيدات
  ).تلفةلتقييم فعالية المبيدات ضد اآلفات المخ(معمل تكسيكولوجي

  .دراسات مبدئية عن سمية المبيدات على الثدييات
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  كلیة الھندسة
  :مقدمة 

  .   تابعاً لوزارة التعليم العالي1958أنشىء المعهد العالي الصناعي بشبين الكوم عام 
  . م1975 لسنة 924حول المعهد إلى كلية الهندسة والتكنولوجيا جامعة طنطا بصدور القرار رقم 

  .م1976 لسنة 1142بعة لجامعة المنوفية بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم أصبحت الكلية تا
  .      م89/1990تم العمل بالالئحة الجديدة بالكلية الخاصة بتطوير مناهج التدريس إعتباراً من العام الجامعي 

  إدارة كلیة الھندسة
 عميد الكلية عادل على محمد أبو العال/ السيد األستاذ الدكتور

  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   محمد مصطفى سليمان الشنواني  /يد األستاذ الدكتورالس
  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث  على محمد فهيم عشيبه/ السيد األستاذ الدكتور

كمال عبد العزيز إبراهيم / السيد األستاذ الدكتور
  إسماعيل

   البيئةوكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية

  شبين الكوم ، محافظة المنوفية: العنوان 
  2235695/048:  فاكس        )048(2221549– 2222049: ت

http://engineering.menofia.edu.eg 
  

  األقسام العلمیة بالكلیة
 هندسة القوى الميكانيكية الهندسة الكهربية

 الهندسة المدنية العلوم األساسية الهندسية
  هندسة االنتاج والتصميم الميكانيكي  الهندسة المعمارية

  .عضو هيئة تدريس) 205(يبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس بالكلية
  .عضو هيئة معاونة)99(ويبلغ عدد أعضاء الهيئة المعاونة بالكلية

  .طالب وطالبة) 4111(ويبلغ عدد الطالب
  :                       الدرجات التى تمنحھا الكلیة

  -:ية بناء على طلب مجلس كلية الهندسة بشبين الكوم الدرجات العلمية التاليةتمنح جامعة المنوف
  :درجة البكالوریوس في التخصصات التالیة: أوًال

هندسة القوى الكهربية واالالت ، هندسة القوى الميكانيكية ، هندسة اإلنتاج والتصميم الميكانيكي، الهندسة 
  .هربية والحاسبات بنظام الساعات المعتمدةالهندسة الك-المدنية ، الهندسة المعمارية

  :وقد تمت الموافقة على تعدیل الالئحة الداخلیة لكلیة الھندسة
وذلك لمنح درجة البكالوريوس في الهندسة في سته تخصصات بدالً من خمسة وذلك بإضافة برنامج -

 المعتمدة ويختلف هذا متميز يمنح درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربية والحاسبات بنظام الساعات
البرنامج عن البرامج التي تقدمها الكلية حيث أنه برنامج بينى أي يجمع بين تخصصات الهندسة الكهربية 
والحاسبات ويكون القبول في هذا البرنامج بناء على رغبة الطالب حيث يكون محقق لشرط القبول في 

بدأ الطالب في التخصص مباشرة من بداية دخوله القطاع الهندسي لكليات الهندسة والجامعات المصرية وي
عكس النظام القائم حالياً حيث يتم التشعيب بعد الفرقة اإلعدادية وللحصول على درجة البكالوريوس بشرط 

  . ساعة معتمد ) 180( أن يحقق الطالب النجاح في عدد
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لمواد على ثالث فصول  طالب وطالبة ويسمح بتسجيل ا100اليزيد عدد الطالب في هذا البرنامج عن -
الفصل الدراسي الصيفي ويتم تحديد رسوم الخدمة - الفصل الدراسي الثاني–دراسية الفصل الدراسي األول 

  .التعليمية المقررة لكل ساعة معتمدة بمعرفة الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية سنوياً
  -:دبلوم الدراسات العلیا في التخصصات التالیة: ثانیًا
  :دبلوم الدراسات العلیا: ًاثانی

تمنح جامعة المنوفية بناء على طلب مجلس كلية الهندسة بشبين الكوم دبلوم الدراسات العليا في أى من 
  :الفروع اآلتية

  .هندسة الجهد العالي  .هندسة االآلت الكهربية
 .هندسة إلكترونيات القوى الكهربية .هندسة القوى الكهربية
  .هندسة حماية شبكات القوى الكهربية  .ام القوى واالآلت الكهربيةتطبيقات التحكم في نظ

  .ویشرف علیھا قسم الھندسة  الكھربیة
  .اإلحتراق والتزييتهندسة   .هندسة التبريد والتكييف

 . الطاقة الجديدة والمتجددةهندسة  .محطات القوى والهندسة البخاريةهندسة 

     .هندسة التطبيقات الهيدروليكية
  . علیھا قسم ھندسة  القوى المیكانیكیةویشرف

  .هندسة التصميم  .هندسة اإلنتاج
 .تكنولوجيا تآكل وتزييت .الهندسة الصناعية

   . اإلنتاج والتصمیمھندسة ویشرف علیھا قسم 
  .هندسة المنشآت المعدنية  .هندسة المنشآت الخرسانية

 .هندسة الري والصرف .هندسة التشييد

  .دسة الشواطئهن  .الموارد المائية
  .هندسة تخطيط النقل والمرور  .ميكانيكا التربة وهندسة األساسات

  المساحة والجيوديسبيا  .هندسة الطرق والمطارات
  .ویشرف علیھا قسم الھندسة  المدنیة

  التخطيط الحضري واإلقليمي  التصميم المعماري
  .معماریةویشرف علیھا قسم الھندسة  ال

   - :في التخصصصات التالیةدرجة الماجستیر : ثالثًا
  .من قسم الهندسة الكهربية) هندسة القوى واألالت الكهربية( ماجستير الهندسة في الهندسة الكهربية -1
  .ماجستير الهندسة في هندسة القوى الميكانيكية من قسم هندسة القوى الميكانيكية-2
هندسة تصميم ماكينات ( -) اإلنتاجهندسة( ماجستير الهندسة في هندسة اإلنتاج والتصميم الميكانيكي  -3

  .من قسم هندسة اإلنتاج والتصميم الميكانيكي) وميكانيكا تطبيقية 
هندسة الري ( - )هندسة األشغال العامة(-)هندسة إنشائية( ماجستير الهندسة في الهندسة المدنية  -4

 .من قسم الهندسة المدنية) والهيدروليكا
من قسم ) التخطيط الحضري واإلقليمي( -)التصميم المعماري( ماجستير الهندسة في الهندسة المعمارية -5

  . الهندسة المعمارية
  درجة دكتوراه الفلسفة في الھندسة : رابعًا
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  .من قسم الهندسة الكهربية) هندسة القوى واالآلت الكهربية( دكتوراه فلسفه في الهندسة الكهربية -1
  .ندسة القوى الميكانيكيةدكتوراه فلسفه فى هندسة القوى الميكانيكية من ه-2
هندسة تصميم ماكينات ( - )هندسة اإلنتاج( دكتوراه فلسفه في هندسة اإلنتاج والتصميم الميكانيكي -3

  .من قسم هندسة اإلنتاج والتصميم الميكانيكي) وميكانيكا تطبيقية 
دسة الري هن(- )هندسة األشغال العامة(-)هندسة إنشائية( دكتوراه فلسفه في الهندسة المدنية -4

  .من قسم الهندسة المدنية) والهيدروليكا
من قسم ) التخطيط الحضري واإلقليمي(-)التصميم المعماري(دكتوراه فلسفه في الهندسة المعمارية-5

  .الهندسة المعمارية
من ) الميكانيكا التطبيقية(-)الرياضيات الهندسية( - )الفيزياء الهندسية ( دكتوراه فلسفه العلوم الهندسية-6

  .قسم العلوم األساسية الهندسية
 : بالكلیة ذات الطابع الخاصالوحدات

  .وحدة الورش االنتاجیة: أوًال

  -:األهداف

  .تقديم االستشارات الهندسية والفنية الخاصة بالمشروعات الهندسية-1

أعمال -أعمال األلوميتال-أعمال الصاج-أعمال الكريتال-المنتجات الخشبية(اإلنتاج في المجاالت اآلتية-2
  ).تشغيل المعادن- الحداده واللحام

  :مركز البحوث واالستشارات الھندسیة ، ویضم: ثانیًا
  .وحدة الهندسة المعمارية والتخطيط العمراني .1
  .وحدة الهندسة المدنية .2
  .وحدة هندسة القوى الميكانيكية .3
  .وحدة الهندسة الكهربية .4
  .وحدة هندسة االنتاج والتصميم الميكانيكي .5
  .  اء الهندسيةوحدة الكيمي .6
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  :ویھدف المركز إلى تحقیق األغراض التالیة

تقديم الخبرة الفنية والرأى المتخصص والقيام بالدراسات وتصميم المشروعات في مجاالت  .1
الهندسة المعمارية والمدنية والميكانيكية والكهربائية واإلشراف على تنفيذ المشروعات في تلك 

  .المجاالت داخل الجامعة وخارجها

لقيام بأعمال الدراسة وتقديم االستشارات والتدريب في مجال الحساب العلمي مع إمكانية تقديم ا .2
  .خدمات كاملة للحاسب اآللي

  .القيام باألعمال الفنية المتخصصة في الورش االنتاجية .3

التنظيم واالشراف على تنفيذ الدورات لرفع الكفاءة الفنية للعاملين بكافة الجهات وكذا الطالب  .4
  .ألفراد من أبناء المحافظةوا

  .مركز الخدمة العامة: ًاثالث

  -:األهداف

  .التنمية البشرية لخريجي كلية الهندسة والمجاالت الملحقة بها-1

تنمية الروابط بين الشركات والهيئات الحكومية  والخاصة ورجال األعمال بهدف تحديد احتياجات السوق -2
  .مة الخريجين وتطوير البحث العلميوالمشاكل والمعوقات المختلفة وذلك لخد

تنمية العمل الحر لدى شباب الخريجين وإقامة دورات وورش عمل وتدريب المقاول الصغير على -3
  .المشروعات المختلفة

  .إقامة وتنظيم الندوات والمؤتمرات والدورات وورش العمل في المجاالت المختلفة-4

  ).الخ-األدوات-مثل خدمات التصوير( لفة تقديم الخدمات الطالبية في المجاالت المخت-5

  .إقامة وتنظيم واإلشراف على مشروعات لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والتطوير وجودة التعليم-6

  االتجاھات البحثیة بكلیة الھندسة بشبین الكوم

 بحوث تصميم المشروعات ، العمارة الحديثة ، إستخدام تكنولوجيا الحاسبات في التصميمات الهندسية ،
  .الطاقة الشمسية ، التحكم اآللي ، مراقبة الجودة
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  :المعامل المتمیزة بالكلیة

  :معمل أبحاث الوقاية في القوى الكهربية ،  ويقوم بما يلى

 أبحاث تطبيقية لتصميم وتنفيذ متممات الوقاية ضد زيادة الحرارة في المحركات والمولدات والكابالت  -
  .الكهربية

ت العصبية لمتغيرات نقل القدرة بالجهد العالي المستمر للوقاية ضد األعطال الداخلية    إستخدام الشبكا-
  .والتحكم

  . تنسيق أجهزة الحماية في شبكات نقل وتوزيع القوى الكهربية-

  .لدراسة مستوى العزل الكهربائي وأبحاث الوقاية ضد إرتفاع الجهود الفائقة :معمل الجھد العالي

  ).اختبارات اآلالت الكهربية( :یةمعمل اآلالت الكھرب

  . فى اآلالت الكهربية والكترونيات القوى:معمل أبحاث التحكم

  ).معمل البخار ، معمل ديناميكا الغازات ، معمل القياسات المتطورة(  :معمل اآلالت الحراریة

  ).اختبار المضخات( :معمل اآلالت الھیدرولوكیة

ت مواد البناء واختبارات الخرسانة المسلحة وميكانيكا التربة  معامل اختبارا:معمل االحتراق الداخلي
  .وهندسة األساسات واختبارات الطرق والهندسة الصحية وتصميم أعمال الري

  .معمل الفیزیاء

  .معمل الخرسانة المسلحة
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   كلیة الھندسة االلكترونیة

  :مقدمة
  .1965الي عام أنشىء المعهد العالي لإللكترونيات تابعاً لوزارة التعليم الع

حولت تبعية المعهد من وزارة التعليم العالي إلى جامعة طنطا تحت اسم كلية الهندسة االلكترونية 
  .م1975في سنة ) 924(بقرار رئيس مجلس الوزراءرقم 

حولت تبعية كلية الهندسة االلكترونية بمنوف إلى جامعة المنوفية طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء 
  .م25/11/1976 والصادر في 1976 لسنة)1142(رقم 

وتعتبر كلية الهندسة االلكترونية بجامعة المنوفية الوحيدة في الكليات والمعاهد المصرية والعربية 
  .واألفريقية التى تهتم بتخصيص واحد في علوم الهندسة وهو علم اإللكترونيات

 فدان والكلية تشتمل 13زي أي مايوا) إثنان وخمسون ألف متر مربع( 2م5200وتبلغ مساحة الكلية 
 مكتبة ذات – ورش 6 عدد – صالة رسم 3–عشرة معامل تخصصية -) طالب400(على مدرجين سعة 

 صالة للحاسبات وصالة للبحوث عالوة على الفصول الدراسية 3 عدد– مركز حاسب آلى –ثالث صاالت 
 من بعضها وذلك باإلضافة إلى وحجرات العاملين بالكلية عالوة على أن هناك منشآت أخرى تم االنتهاء

   .األنشطة الرياضية والثقافية والفنية واالجتماعية والمدن الجامعية لطالب الكلية
  

  إدارة كلیة الھندسة االلكترونیة
 عميد الكلية  عاطف السيد أبو العزم/ السيد األستاذ الدكتور
  لشئون التعليم والطالبوكيل الكلية     سعيد محمد أمين الحلفاوي/ السيد األستاذ الدكتور
  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث  مجدي عبد الستار قطب/ السيد األستاذ الدكتور
  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة   أميل صبحي سعد شكر اهللا/ السيد األستاذ الدكتور

  منوف ، محافظة المنوفية: العنوان 
  3660716/048:  فاكس        )048(3661517– 3661518: ت

http://electronic.menofia.edu.eg 
  األقسام العلمیة بالكلیة

 قسم هندسة نظم التحكم والقياسات الفيزياء والرياضيات الهندسيةقسم 
 قسم هندسة وعلوم الحاسبات هندسة االتصاالت الكهربيةقسم 

  .عضو هيئة تدريس) 79(يبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس بالكلية
  .عضو هيئة معاونة)80(لغ عدد أعضاء الهيئة المعاونة بالكليةويب

  .طالب وطالبة)5177(ويبلغ عدد الطالب
  :الدرجات التى تمنحھا الكلیة

  :تمنح الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية الدرجات التالية
  :درجة البكالوریوس في التخصصات التالیة: أوًال
هندسة االلكترونيات الصناعية والتحكم في إحدى الشعب -ربيةهندسة االلكترونيات واإلتصاالت الكه* 

 هندسة –) اتتالربو-الهندسة الطبية-التحكم والقياسات-هندسة االلكترونيات والتحكم-نظم التحكم:( اآلتية
  .وعلوم الحاسب

ة مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس خمس سنوات بنظام الفصلين دراسيين تبدأ بسنة إعدادية عام * 
  .لجميع الطالب
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  .الدراسة في السنة األولى والثانية عامة لجميع الطالب* 
  .يبدأ التخصص في الفرقة الثالثة* 
  .يعتبر النجاح في مشروع التخرج شرطاً أساسياً للحصول على البكالوريوس*
  

  :دبلوم الدراسات العلیا: ثانیًا
لكترونية دبلوم الدراسات العليا في أى من تمنح جامعة المنوفية بناء على طلب مجلس كلية الهندسة اإل

  :الفروع اآلتية
 .تخطيط ونظم اإلتصاالت .هندسة االتصاالت

  .هندسة الموجات المتناهية القصر  .هندسة الهوائيات
  .هندسة إذاعية وصوتيات  .هندسة اإللكترونيات الدقيقة

  .ویشرف علیھا قسم  ھندسة االتصاالت الكھربائیة
 .دسة التحكم اآللىهن .هندسة النظم

  .هندسة القياسات والوقاية  .التحكم في العمليات الصناعية
    .نظم الكترونيات القوى

  .ویشرف علیھا قسم ھندسة  نظم  التحكم والقیاسات
 .تطبيقات الحاسب .هندسة وعلوم الحاسبات االلكترونية

    .تصميم الدوائر الرقمية
  .ویشرف علیھا قسم ھندسة وعلوم الحاسبات

  :درجة الماجستیر في الھندسة االلكترونیة في التخصصات التالیة: ثالثًا
 .هندسة تخطيط ونظم اإلتصاالت .هندسة االلكترونيات الدقيقة

  .هندسة االتصاالت  .هندسة الهوائيات والموجات المتناهية القصر
  .ویشرف علیھا قسم ھندسة االلكترونیات واالتصاالت الكھربیة

 .ندسة التحكم اآللىه .هندسة النظم

    .هندسة القياسات
  .ویشرف علیھا قسم ھندسة نظم التحكم والقیاسات

 .تطبيقات الحاسبات .هندسة وعلوم الحاسبات
    .تصميم الدوائر الرقمية

  .ویشرف علیھا قسم ھندسة وعلوم الحاسبات
  .درجة دكتوراه الفلسفة في الھندسة االلكترونیة: رابعًا

ية بناءاً على طلب مجلس الكلية درجة دكتوراه الفلسفة في الهندسة االلكترونية أو تمنح جامعة المنوف
الفيزياء الهندسية أو الرياضيات الهندسية ويحدد في الشهادة التخصص العام لفرع الدراسة التى قام الطالب 

  .باجراء البحث فيه وعنوان الرسالة التى قدمها
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  :الوحدات ذات الطابع الخاص بالكلیة

  -:وحدة الورش اإلنتاجیة وتھدف إلى مایلى: وًال أ

المساهمة في تزويد الجامعة من األجهزة االلكترونية والمعملية واألثاث وكافة المشغوالت التى  .1
  .تطلبها الجامعة

  .تنفيذ األعمال اإلنتاجية للغير وتصنيع منتجات تعرض للبيع .2

تدريبية للمهندسين بغرض رفع المستوى اإلسهام في تدريب األفراد والعاملين وعقد الدورات ال .3
  .العلمى والفنى

  -:مركز الحاسب العلمى ویھدف المركز إلى مایلى: ثانیًا

  .عقد الدورات التدريبية لألفراد والعاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع األعمال العام والخاص-1

  .تقديم االستشارات وأعمال نظم المعلومات-2

  .رات االلكترونیةمركز االستشا: ثالثًا

  :االتجاھات البحثیة بكلیة الھندسة االلكترونیة

-هندسة الهوائيات-الكترونيات دقيقة-التحكم اآللى-تكنولوجيا المعلومات والحاسبات-االتصاالت
  .الهندسة الطبية

  :المعامل المتمیزة بالكلیة

معامل -بيةمعامل الهندسة الكهر-معمل االلكترونيات-معامل التحكم اآللى والقياسات

  ).طبية(االلكترونيات
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   كلیة التربیة

  -:مقدمة
  . تابعة لجامعة عين شمس1971ُأنشئت الكلية عام 

  ).التاريخ العام-التاريخ الطبيعي(  بشعبتى 19972/ 19971بدأت الدراسة في الكلية في العام الجامعي 
  . أضيفت شعبتا اللغة االنجليزية والرياضيات72/1973في عام 
  . أصبحت الكلية تابعة لفرع جامعة عين شمس بالزقازيق1974في عام 
  . أصبحت الكلية تابعة لجامعة طنطا1975في عام 
  .1976لسنة ) 1142( أصبحت الكلية تابعة لجامعة المنوفية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم1976في عام 

  . أضيفت شعبة اللغة العربية77/1978في العام الجامعي 
  . اضافة شعبة الطبيعة والكيمياء79/1980امعي تم في العام الج

  . أضيفت الشعب الفنية سواء الزراعية والصناعية80/1981في العام الجامعي 
  . أضيفت شعبة التعليم اإلبتدائى88/1989في العام الجامعي
  . أضيفت شعبة رياض األطفال وشعبة التعليم اإلبتدائي اللغة االنجليزية95/1996في العام الجامعي

 تم إفتتاح كلية التربية بمدينة السادات وبها جميع الشعب ماعدا الشعب 2001/2002في العام الجامعي 
  .الفنية

  . مدة الدراسة أربع سنوات دراسية بنظام الفصلين
  إدارة كلیة التربیة

 عميد الكلية على محمود على شعيب/  السيد األستاذ الدكتور

  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  سعيد عصر  رضا مسعد ال/ السيد األستاذ الدكتور
  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث  لطفي عبد الباسط إبراهيم / السيد األستاذ الدكتور
  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  أحمد حسن محمد سيف الدين/ السيد األستاذ الدكتور

  منوفيةشبين الكوم ، محافظة ال: العنوان 
  2222888/048:  فاكس        )048(2222888– 2222289:  ت

http://educatuin.menofia.edu.eg 
  

  األقسام العلمیة بالكلیة
 .أصول التربية .علم النفس التربوي

 .طفالاألرياض  .المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم
    الصحة النفسية

  .عضو هيئة تدريس) 58(يبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس بالكلية
  .عضو هيئة معاونة)23(ويبلغ عدد أعضاء الهيئة المعاونة بالكلية 

  .طالب وطالبة بشبين الكوم) 7902(ويبلغ عدد الطالب
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  :شعب الكلیة

 .شعبة اللغة االنجليزية-2 . شعبة اللغة العربية والدراسات اإلسالمية-1

-التاريخ( شعبة الدراسات اإلجتماعية-3
 ).الفلسفة واالجتماع-الجغرافيا

التاريخ (شعبة العلوم البيولوجية والجيولوجية-4
 )الطبيعي

  شعبة علم النفس-6  .شعبة الكيمياء والطبيعة-5
  .شعبة رياض األطفال-8  .شعبةالرياضيات-7
  ):الحلقة اإلبتدائية(شعبة التعليم األساسي-10  .شعبة اللغة الفرنسية-9

  -:  الكلیة  الدرجات العلمیة التالیةتمنح الجامعة بناء على طلب مجلس
  :درجة البكالوریوس في العلوم والتربیة من إحدى الشعب اآلتیة: أوًال

 . الطبيعة والكيمياء-2 .  الرياضيات-1
  ).رياضيات-علوم( التعليم األساسي-4  . التاريخ الطبيعي-3
    .رياض األطفال-5

  :لشعب اآلتیة ودرجة اللیسانس في اآلداب والتربیة من إحدى ا
 .اللغة الفرنسية-2 . اللغة االنجليزية-1

  الدراسات اإلجتماعية-4  . اللغة العربية والدراسات اإلسالمية-3
  ).الفلسفة واالجتماع-الجغرافيا-التاريخ(

   الفلسفة واإلجتماع-5
  )الحلقةاإلبتدائية(ألساسي االتعليم-6
-يزيةاللغة اإلنجل-اللغة العربيةوالدراسات اإلسالمية(

  .)علم النفس واإلرشاد النفسي-الدراسات اإلجتماعية
  .الدراسة على مرحلة واحدة من الفرقة األولى حتى الرابعة:  نظام الدراسة

  .الدبلوم العام في التربیة: ثانیًا
  .الدبلوم المھني في التربیة : ثالثًا
  .الدبلوم الخاص في التربیة: رابعًا

  .ربیة من أحد األقسام التربویة بالكلیةدرجة الماجستیر في الت: خامسًا
  .درجة دكتور فلسفة في التربیة من أحد األقسام التربویة بالكلیة: سادسًا

  المعامل المتمیزة بالكلیة
   معمل الغات-    معمل علم النفس-:المعامل التربویة وتشمل

     معمل الوسائل التعليمية-   معمل الكمبيوتر-                 
  عمل الجغرافيا   م-            

     معمل الكيمياء-     معمل الطبيعة -         - :المعامل العلمیة
   معمل الحيوان-      معمل النبات-            

     معمل البولوجيا-                          
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  -:الوحدات ذات الطابع الخاص

  مركز تعلیم الكبار

  -:نشأة المركز

  .م10/12/2002ركز تعليم الكبار بالكلية في تاريخ وافق المجلس األعلى للجامعات على إنشاء م

  -:أھم أھداف المركز

تلبية حاجات األمييين الكبار من خالل تنظيم فصول لمحو األمية القرائية والثقافية والسياسية والصحية -1
  .والتكنولوجية داخل الجامعة وخارجها

لة في تعليم الكبار بما يحقق تعريفهم  إتاحة فرص التأهيل والتدريب المستمر لمختلف الفئات العام-2
  .بالمستجدات العلمية والمهنية والتربوية

إيجاد صالت تعاون مع مؤسسات تعليم الكبار المحلية واإلقليمية من أجل القيام بمشروعات مشتركة -3
  .والتعرف على اإلتجاهات العالمية المعاصرة واإلستفادة منها

  . في تعليم الكبار ليستفيد منها العاملون في مجاالت اهتمام المركزإعداد قاعدة للبيانات والمعلومات-4

 .تقديم االستشارات اإلدارية والفنية في مجاالت الزراعة والصحة والتعليم واإلنتاج-5

إقامة المؤتمرات والحلقات الدراسية وورش العمل لبحث ودراسة أهم قضايا تعليم الكبار ومشكالته إليها -6
 .كاملة في مجاالت الحساب العلمي والحسابات اآلليةوتقديم خدمات مت

المساهمة في إجراء البحوث العلمية الهادفة إلى حل مشاكل واقعية تواجه النشاط اإلنتاجي والصناعي -7
  .للهيئات والمؤسسات المختلفة

 تخصص تصميم الدراسات والمواصفات الفنية الالزمة لطرح العمليات والمناقصات المختلفة في مجاالت-8

أقسام الكلية ومايتبعها واإلشراف على تنفيذ المشروعات الصناعية العلمية والعملية والفنية واإلشراف على 

  .تسليم وتشغيل العمليات
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   كلیة العلوم
  -:مقدمة

  . م1976 جامعة المنوفية بالقرار الجمهوري عام –ُأنشئت كلية العلوم 
  األقسام العلمیة بالكلیة

 .ءالفيزيا .الكيمياء

 .الجيولوجيا  .علم الحيوان
  .علم النبات  .الرياضيات

  .عضو هيئة تدريس)157(يبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس بالكلية 
  .عضو هيئة معاونة)105(ويبلغ عدد أعضاء الهيئة المعاونة بالكلية

  .طالب وطالبة) 2498(ويبلغ عدد الطالب 
  .صالن دراسيان وفصل دراسي صيفىالدراسة وفقاً لنظام الساعات المعتمدة حيث يوجد ف

  .يحتسب التقدير العام بالمعدل التراكميو
  إدارة كلیة العلوم

 عميد الكلية جماالت يوسف على عثمان/ السيد األستاذ الدكتور
  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  صابر عبد الرحمن صقر/ السيد األستاذ الدكتور
  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث  لغني محمد خليفةمحمد عبد ا/ السيد األستاذ الدكتور
  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  أحمد محمود حسن دنيا/ السيد األستاذ الدكتور

  شبين الكوم ، محافظة المنوفية: العنوان 
  2235689/048:  فاكس        )048(2222753– 2235690: ت

http://scienee.menofia.edu.eg 
  -:تمنح الجامعة بناء على طلب مجلس الكلیة الدرجات العلمیة اآلتیة

  -:درجة البكالوریوس الخاصة في العلوم  في إحدى المجاالت التخصصیة التالیة:  أوًال
  . علم الحشرات– علم الحيوان -علم النبات- الجولوجيا-الكيمياء- -الرياضيات-الفيزياء

  :الت التخصصیة التالیةدرجة البكالوریوس العامة في المجا
 .الفيزياء والجيولوجيا-2 .الفيزياء والكيمياء-1

 .الكيمياء والنبات-4 .الكيمياء والجولوجيا-3
  .الكيمياء والحشرات-6  .الكيمياء والحيوان-5
  .الرياضيات البحته والفيزياء-8  .الكيمياء والميكروبولوجي-7
  . وعلوم الحاسبالفيزياء-10  .الرياضة البحته وعلوم الحاسب-9

  .الفيزياء وعلوم الليزر-12  .رياضيات بحته واحصاء-11
  .درجة الماجستیر في العلوم: ثانیًا
  .درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم: ثالثًا
  :دبلوم الدراسات العلیا في أحد مجاالت التخصص التالیة: رابعًا

 .الفيزياء النووية .فيزياء الجوامد
 .الكيمياء الحيوية التحليلية .الفيزياء واإلشعاعية

  .الكيمياء الحيوية  .الفيزياء الجوية
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  .الجيوفيزياء  .الكيمياء التطبيقية
  .الحشرات العامة  .الجولوجيا التطبيقية

  .علم الدم  .دبلوم الميكروبيولوجيا
  .تلوث البيئة  .بيولوجيا المناعة
  .التحاليل الجزيئية الوراثية  .بيولوجيا األسماك

  .بيولوجيا الطفيليات  .ليل المعملية الحيويةالتحا
    .الحشرات التطبيقي

 : بالكلیة ذات الطابع الخاصالوحدات
  -: ویشمل ، العامةالخدمة مركز: أوًال

  .الخدمات واالستشارات الكيميائيةوحدة -1
  .الخدمات واالستشارات الفيزيائيةوحدة -2
  .الخدمات واالستشارات الجيولوجيةوحدة -3
  .الخدمات واالستشارات في علوم الحاسب والرياضيات وحدة-4
  . وحدة الخدمات واالستشارات البيولوجية-5 
  .وحدة ورشة الزجاج-6

  :وحدة التحالیل والفحوص الدقیقة وصیانة األجھزة العلمیة:ثانیًا
خل أو تهدف الوحدة إلى إجراء التحاليل والفحوص الدقيقة للمواد المختلفة المقدمة من باحثين من دا

خارج الجامعة ،  وإجراء بحوث علمية ذات طابع تطبيقي تخدم مشاكل البيئة واإلسهام في تدريب وتعليم 
طالب البحوث على إستخدام األساليب العلمية والمساهمة في مشروعات الجامعة والقيام بأعمال صيانة 

  .وتطوير وإصالح األجهزة التى تدخل في إختصاصها
  -:تقدمة تساعد على العمل منھاویوجد بالوحدة أجھزة م

 الذرات يستخدم في معرفة الشكل البللورى للمركبات وطريقة توزيع: جھاز األشعة السینیة .1
  .وشكلها داخل المركب

يستخدم في تعيين حرارة اإلنصهار ودرجة حرارة التبلر في المواد  :جھاز التحلیل الحراري .2
  .ظيفهاالصلبة وبذلك يمكن معرفة خصائص المادة وطرق تو

يستخدم لمعرفة العناصر الداخله في تركيب أي مركب ومعرفة نسبة : جھاز اإلمتصاص الذري .3
  .تركيز العناصر  الموجودة في مركب ما وخاصة العناصر الثقيلة

يستخدم في تحديد المجموعات الرئيسية الداخلة في التركيب : جھاز األشعة تحت الحمراء .4
  .راءالكيميائى بواسطة األشعة تحت الحم

يستخدم للتعرف على المواد العضوية والشكل الهندسي : جھاز األشعة فوق البنفسجیة .5
  . والبللورى للمركبات العضوية المختلفة

وهو جهاز مساعد للميكروسكوب اإللكتروني ويستخدم في تبخير وتغطية : جھاز وحدة التبخیر .6
  .العينات المراد تصويرها بالميكروسكوب لتصبح شبه موصلة
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–وهو جهاز يستخدم في تحليل األحماض األمينية :  كروماتوجراف السائل عالي اآلداءجھاز .7
  .والمواد األخرى-السكريات-الفيتامينات-البروتينات-الدهون

  .والبيولوجية والزراعية-          كما أن له العديد من التطبيقات في المجاالت الطبية والصيدالنية

وهو جهاز يستخدم في دراسة الشكل والتركيب : اسحجھاز المیكروسكوب االلكتروني الم .8
-الكيميائية-البولوجية-السطحى للمواد كما أن له العديد من التطبيقات في المجاالت الطبيعية

  .والفلزات وأشباه الموصالت-الجيولوجية-الفيزيائية

هو جهاز يستخدم في عزل الجينات المختلفة من أى كائن حي ويتم استخدام -  :PCRجھاز  .9
  . نواتجه في التشخيص الجزئى للجينات  والعالج الجينى

وهو من أحدث األجهزة التى تم إضافتها إلى معامل كلية : جھاز المیكروسكوب االلكتروني  .10
  .  مليون جنيه5العلوم لخدمة الباحثين ويقدر قيمته بحوالي 

  :اإلتجاھات البحثیة

-الكيمياء الكهربية-الفيزياء اإلشعاعية-التالخواص الضوئية ألشباه الموص-التوصل الكهربي الفائق

دراسات وبحوث -الدراسات النباتية والحيوانية والحشرية والكيماوية والبيولوجية-الدراسات الجيولوجية

تلوث المياه الكيمياء -دراسات السيول والحماية من أخطارها واإلستفادة من مياهها- المياه الجوفية

  .العضوية التطبيقية
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  جارة كلیة الت

  -:مقدمة
 بأن تضم جامعة 1976 لسنة 1142 صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 25/11/1976في 

  .المنوفية كلية التجارة
 بالمبنى الواقع أمام إسكان طالبات الجامعة 80/1981بدأت الدراسة بالكلية إعتباراً من العام الجامعي 

  .غله كلية التربية قبل هذا التاريخبالبر الشرقي بمدينة شبين الكوم والذي كانت تش
  .م86/1987تم نقل الكلية إلى المبنى الجديد بمبنى مجمع الكليات التابعة للجامعة في العام الجامعي 

  .م95/1996تم إدخال شعبة الدراسة باللغة اإلنجليزية في العام الجامعي 
  إدارة كلیة التجارة
 عميد الكلية    رسي جمال الدين محمد الم/السيد األستاذ الدكتور

  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب    أحمد أحمد عبد اهللا اللحلح/  الدكتوراألستاذ السيد 
  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث  / السيد األستاذ الدكتور
  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة    ثناء على القباني/ السيد األستاذ الدكتور

  
  شبين الكوم ، محافظة المنوفية: العنوان 

  2220011/048:  فاكس        )048(2222837– 2222796: ت
http://commerce.menofia.edu.eg 

  األقسام العلمیة بالكلیة
 .المحاسبة .إدارة األعمال

 .الرياضة والتأمين واإلحصاء .االقتصاد
  .ريسعضو هيئة تد)28(يبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس بالكلية 

  .عضو هيئة معاونة)55(ويبلغ عدد أعضاء الهيئة المعاونة بالكلية 
  .طالب وطالبة انتظام بشبين الكوم) 4790(ويبلغ عدد الطالب
  .طالب وطالبة انتساب عام بشبين الكوم) 81(ويبلغ عدد الطالب
  .طالب وطالبة انتساب موجه بشبين الكوم) 5545(ويبلغ عدد الطالب
  .طالب وطالبة بشعبة اللغة اإلنجليزية بشبين الكوم) 719(ويبلغ عدد الطالب

  نظام الدراسة
الفرقة األولى والثانية ويبدأ التخصص في قسم االقتصاد من الفرقة الثالثة وباق ب ةالدراسة عام

  .الشعب في الفرقة الرابعة
  :تمنح جامعة المنوفیة بناء على طلب كلیة التجارة الدرجات العلمیة اآلتیة

  -):انجلیزي- عربي(درجة البكالوریوس في التجارة في إحدى شعب التخصص اآلتیة : أوًال
 .اإلقتصاد .المحاسبة

 .التأمين .إدارة األعمال
  -:نظام التعلیم المفتوح

 الدراسة ببرنامج تبدأفتوح بنظام الساعات المعتمدة ، ولقد تم إصدار الالئحة التنفيذية لنظام التعليم الم
  -:طبقًا للشروط التالیة" المحاسبة المالیة  "في تخصصالتعليم المفتوح 
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 الحصول على الثانوية العامة أو الثانوية األزهرية أو الثانوية من الدول األخـرى أو مايعادلهـا مـن                   -1
  .الدبلومات الفنية شريطه مضى خمس سنوات على األقل من تاريخ الحصول عليها

لثانوية الفنية نظام الخمس سنوات شـريطة مـضي ثـالث    الحصول على دبلوم المعاهد المتوسطة أو ا     -2
  .سنوات على األقل من تاريخ الحصول عليه

  . الحصول على مؤهل عال من إحدى  الجامعات أوالمعاهد العليا المصرية أو مايعادلها-3
  -:درجة الماجستیر في إحدى شعب التخصص اآلتیة: ثانیًا

 .اإلقتصاد .المحاسبة
 .مينالتأ .إدارة األعمال

    .اإلحصاء
  -:درجة دكتور  الفلسفة في إحدى شعب التخصص اآلتیة: ثالثًا

 .اإلقتصاد .المحاسبة

 .التأمين .إدارة األعمال
    .اإلحصاء

  -:دبلوم الدراسات العلیا في أحد التخصصات العلمیة اآلتیة: رابعًا
    -:في المحاسبة في التخصصات اآلتیة: أوًال

 .المحاسبة الحكومية-2 .محاسبة التكاليف-1
 .المحاسبة الضريبية-4 .محاسبة المؤسسات المالية-3
  .نظم المعلومات المحاسبية-6  .المحاسبة والمراجعة-5

    -:في إدارة األعمال في التخصصات اآلتیة: ثانیًا
  .إدارة المستشفيات-2  .اإلدارة العامة والمحليات-1
  .التنمية اإلدارية-4  .التسويق-3
  .االقتصاد اإلداري-6  . زراعية منشآت-5
  .إدارة المشروعات الصغيرة-8  .نظم المعلومات اإلدارية-7

    -:في التأمین في التخصصات اآلتیة:ثالثًا
  .التأمينات العامة-2  .تأمينات الحياة-1
     .التأمينات اإلجتماعية-3

    -:في االقتصاد في التخصصات اآلتیة: رابعًا
  .الدراسات المصرفية واألسواق المالية-2  .قليميالتنمية والتخطيط اإل-1
  .الدراسات الضريبية-4  .إقتصاديات المشروع ودراسات الجدوى-3
  .اإلقتصاد العام-6  .اإلقتصاد الدولي-5

    -:في اإلحصاء في التخصصات اآلتیة: خامسًا
     .  التطبيقية في اإلحصاء-1
  

 : بالكلیة ذات الطابع الخاصالوحدات
  . العامةدمةالخ مركز
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    كلیة الطب

  -:مقدمة
  . م84/1985بدأت الدراسة بكلية الطب في العام الجامعي 

  إدارة كلیة الطب
 عميد الكلية       سعيد شلبي إبراهيم منتصر/السيد األستاذ الدكتور

  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   / السيد األستاذ الدكتور
  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث  أشرف رضا أحمد أحمد / السيد األستاذ الدكتور
  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة     طارق عبد المنعم هاشم/السيد األستاذ الدكتور

  شبين الكوم ، محافظة المنوفية: العنوان 
  2235680/048:  فاكس        )048(2223964– 2224819: ت

http://www.mnfmed.org 
  سام العلمیة بالكلیةاألق

 .األجنةاآلدمي وعلم التشريح  . وبيولوجيا الخلية الهستولوجيا علم األنسجة
 . الطبيةالكيمياء الحيوية .)علم وظائف األعضاء(الفسيولوجيا الطبية 

  .الميكروبولوجيا والمناعة الطبية  .الفارماكولوجيا االكلينيكية
  . وصحة البيئةطب المجتمع  .)علم األمراض(الباثولوجيا 
  .طب األطفال  .الطبيةالطفيليات 

  . والتناسليةجراحة المسالك البولية  .جراحة المخ واألعصاب
  .نوجراحة العيطب و  .جراحة العظام

  . األمراض الباطنة  .الجراحيةالتخدير والعناية المركزة 
  .األمراض العصبية والنفسية  .األمراض الصدرية

  .األذن واألنف والحنجرة  .أمراض النساء والتوليد
  .القلب واألوعية الدموية  .األمراض المتوطنة

  .العامةالجراحة   األمراض الجلدية والتناسلية  
  .الطب الشرعي والسموم االكلينيكية  .األشعة التشخيصية

  .عالج األورام والطب النووى  التحاليل الطبية
  طب األسرة  جراحة القلب والصدر

  .عضو هيئة تدريس)461(ئة التدريس بالكلية يبلغ عدد أعضاء هي
  .عضو هيئة معاونة)335(ويبلغ عدد أعضاء الهيئة المعاونة بالكلية

  .طالب وطالبة) 2620(ويبلغ عدد
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  :تمنح جامعة المنوفية بناء على طلب كلية الطب الدرجات العلمية اآلتية
  .درجة البكالوریوس في الطب والجراحة: أوًال
  :دراسات العلیا في  التخصصات التالیةدبلوم ال: ثانیًا

 .األمراض العصبية والطب النفسي-2 .األمراض الباطنة العامة-1
 .أمراض القلب واألوعية الدموية-4 .األمراض الصدرية والتدرن-3
  .األمراض الجلدية والتناسلية-6  .طب المناطق الحارة وصحتها-5
  .الطب الطبيعي والتأهيل-8  .طب األطفال-7
  .عالج األورام والطب النووى-10  .التخدير-9

  . طب الصناعات والصحة المهنية-12  .األشعة التشخيصية-11
  .طب األسرة-14  .الباثولوجيا اإلكلينيكية-13
  الصحة العامة وطب المجتمع-16  .السموم والكيمياء الطبية الشرعية-15
  الجراحة العامة-18  طب وصحة المسنين-17
  جراحة العظام-20   البوليةجراحة المسالك-19
  السمعيات-22  جراحة األذن واألنف والحنجرة-21
  التوليد وأمراض النساء-24  التخاطب-23
  الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكية-26  طب وجراحة العين-25

  درجة الماجستیر: ثالثًا
 .األمراض العصبية والطب النفسي-2 .األمراض الباطنة العامة-1
 .أمراض القلب واألوعية الدموية-4 .صدرية والتدرناألمراض ال-3
  .األمراض الجلدية والتناسلية-6  .طب المناطق الحارة وصحتها-5
  .الطب الطبيعي والتأهيل-8  .طب األطفال-7
  .عالج األورام والطب النووى-10  .التخدير-9

  . طب الصناعات والصحة المهنية-12  .األشعة التشخيصية-11
  .طب األسرة-14  .ا اإلكلينيكيةالباثولوجي-13
  الصحة العامة وطب المجتمع-16  .السموم والكيمياء الطبية الشرعية-15
  الجراحة العامة-18  طب وصحة المسنين-17
  جراحة العظام-20  جراحة المسالك البولية-19
  السمعيات-22  جراحة األذن واألنف والحنجرة-21
  التوليد وأمراض النساء-24  التخاطب-23
  التشريح واألجنة-26  طب وجراحة العين-25
  الفسيولوجيا االكلينيكية-28  )الهستولوجي( علم االنسجة -27
  الباثولوجيا-30  الكيمياء الحيوية الطبية-29
   الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة-32  الفارماكولوجيا االكلينيكية-31
  الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكية-34  الطفيليات-33
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  :درجة الدكتوراة: رابعًا 
 .األمراض العصبية والطب النفسي-2 .األمراض الباطنة العامة-1 
 .أمراض القلب واألوعية الدموية-4 .األمراض الصدرية والتدرن-3
  .األمراض الجلدية والتناسلية-6  .طب المناطق الحارة وصحتها-5
  .الطب الطبيعي والتأهيل-8  .طب األطفال-7
  .عالج األورام والطب النووى-10  .رالتخدي-9

  . طب الصناعات والصحة المهنية-12  .األشعة التشخيصية-11
  .طب األسرة-14  .الباثولوجيا اإلكلينيكية-13
  الصحة العامة وطب المجتمع-16  .السموم والكيمياء الطبية الشرعية-15
  الجراحة العامة-18  طب وصحة المسنين-17
  جراحة العظام-20  يةجراحة المسالك البول-19
  السمعيات-22  جراحة األذن واألنف والحنجرة-21
  التوليد وأمراض النساء-24  التخاطب-23
  التشريح واألجنة-26  طب وجراحة العين-25
  الفسيولوجيا االكلينيكية-28  )الهستولوجي( علم االنسجة -27
  الباثولوجيا-30  الكيمياء الحيوية الطبية-29
   الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة-32  ا االكلينيكيةالفارماكولوجي-31
  الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكية-34  الطفيليات-33
   جراحة القلب والصدر-36  جراحة المخ واألعصاب-35

  : الوحدات ذات الطابع الخاص
  :مركز الطب الشرعي والسموم اإلكلینیكیة

اإلستشارية إلى جميع جماهير محافظة المنوفية وباقي يهدف المركز إلى تقديم الخدمة الفنية والطبية 
المحافظات في مجال خدمة العدل والعدالة سواء للدفاع أو المدعين بالحق المدني أو رجال التحقيق 

  .والعدالة
  :ویشمل المركز الوحدات التالیة

ليها وتقوم  تستقبل الوحدة جميع الحاالت اإلصابية التى ترد إ-وحدة الطب الشرعي اإلكلینیكى-أ
  -:بدراستها وكتابة التقارير اإلستشارية المطلوبة في

  .قضايا القتل بجميع أنواعها*
  .اإلصابات النارية وماينتج عنها*
  .اإلعتداء بالضرب بجميع أنواعها*
  .أخطاء المهنة وماينتج عنها من قتل خطأ أو عامة أو إهمال طبي*
  .إصابات الطرق والحروق وماينتج عنها من عاهات*
  ).إثبات الحمل-فض الغشاء البكارة- هتك العرض-اإلغتصاب(الجرائم الجنسية*
  .الحجر والعته والعقم وماينتج عنها من مشاكل قضايا شرعية*
  .المخدرات وإثبات صحة التحاليل من عدمه*
  .وتقوم هذه الوحدة بعالج حاالت التسمم الحاد بكافة أنواعها: وحدة عالج التسمم واإلدمان-ب
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وتقوم هذه الوحدة بفحص المستندات المطعون عليها بالجهالة أو :  ة أبحاث التزییف والتزویروحد-ج
  .التزوير أو التزييف وكتابة تقارير إستشارية عنها

  -:وتختص هذه الوحدة باآلتي وحدة أبحاث السیرولوجي ،-د
  .قضايا إثبات البنوة وكتابة التقارير اإلستشارية*
  )باقى متعلقات الجسم اآلدمى-سائل ممنوى-دماء(جيةفحوصات السوائل البيولو*
  .فحص التلوثات والبقع إلثبات مصدرها*
  .فحص األلياف واألوباروالشعر إلثبات مصدرها*

  . ھـ وحدة معامل السموم والمخدرات
  .وحدة العالج بأجربالمستشفى  الرئیسي- 2
  

  -:المعامل البحثیة المتمیزة بالكلیة
  .قة الرقيقة والعادية والطبقة الرقيقة ذات الكفاءة العاليةمعمل كروموتوجرافيا الطب .1
  .معمل المناعة األنزيمية .2
  .معمل تحليل حاالت التسمم بالمعادنالثقيلة والعناصر القلوية .3
  .معمل تحليل حاالت التسمم بالمبيدات الحشرية ومضادات الحشائش والكيماويات المنزلية .4
  .معمل السيرولوجي .5
  .زويرمعمل كشف التزيف والت .6
  .معمل تحقيق المواد المخدرة .7
  .معمل أمراض الدم .8
  .معمل الكيمياء اإلكلينيكية .9

 معمل الميكروبيولوجي الختبارات العينات المختلفة لتحديد وجود الميكروبات والمضادات الحيوية                .10
  .         الالزمة للعالج

  .معمل المناعة لتحاليل االلتها ب الكبدي الفيروسي .11
  . ل البيولوجيامعم .12

  :المجمع الطبي
لقد حرصت الجامعة إلى إنشاء مجمع طبي ملحق بكلية الطب مجهز بأحدث األجهزة الطبية المعامل المتميزة 
لتقديم الخدمات العالجية على أحدث مستوى بواسطة أطباء أكفاء من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة 

  .المعاونة بكلية الطب
   :ویضم ھذا المجمع

 13 عيادة خارجية في كافة التخصصات المختلفة للعمليات يشمل 25المستشفي الرئيسي وتحتوى على 
  .سرير) 216(غرفة للعمليات 
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  :كما یشمل على العدید من الوحدات الخاصة
االستقبال - بنك الدم-األشعة المقطعية-الشخصيات-الغسيل الكلوى–األطفال -قسطرة القلب-العناية المركزة

  .رىءوالطوا
وتنحصر المهمة األساسية لهذه المستشفى في تقديم الرعاية الصحية المتكاملة لمرض العالج المجاني 

  .وأداء الدور التعليمي لطالب مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا
ويقوم بتقديم الخدمة الطبية للحاالت الحرجة والحوادث التى  مستشفى الطوارىء والحاالت الحرجة- 2

  . سرير220ه من كافة الجهات بالمحافظة ويتسع لعدد ترد الي
 سرير ويقوم بالتعامل مع كافة حاالت األورام 80 تسع المستشفى لحوالي :مستشفي عالج األورام- 3

وفيما عيادات خارجية وصيدلية وأقسام داخلية ويقدم المستشفى لمرضى العالج الكيماوى واالشعاعي ويضم 
  . من أحد مواقع التميز بالمجمع الطبيالمستشفى أجهزة حديثة لجعله

  :وتقدم الخدمة الطبية بهذا المستشفى من خالل المستشفى التخصصي- 4
الوحدات التشخيصية والعالجية ذات الجودة المتميزة والمتطورة كوحدات تفتيت حصوات المسالك البولية 

ا ،  تقديم خدمات وغيره… وتشخيص وعالج أمراض األوعية الدموية وجراحات الحوض والتشريح 
  ).عالج اقتصادي-تأمين صحي-نفقة دولة(العالج بأجر

  :ي بشبین الكوم ومنشأه سلطانمستشفى الجامعي التخصص- 5
في جميع التخصصات ويبلغ وهو مستشفى مجهز بتجهيز خاص لتقديم رعاية طبية وتشخيصية وعالجية 

منشأه سلطان والتى الجامعي بستشفى  ويتكامل مع هذه المستشفى الم سريرا455ًإجمالي عدد األسرة 
تستهدف في المقام األول تقديم الخدمات الصحية في ريف محافظة المنوفية وتضم المستشفي  عيادات 

  .وغرفة عمليات وقسم داخليتخصصية 
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  كلیة اآلداب 
  -:مقدمة

قليم محافظة كلية اآلداب بجامعة المنوفية ومقرها مدينة شبين الكوم هي إحدى المنارات الثقافية بإ
  .المنوفية

اللغة العربية ، واللغة :  بسبعة أقسام هي87/1988بدأت الدراسة بكلية اآلداب في العام الجامعي 
  . باإلضافة إلى قسم الفلسفة وعلم النفس. االنجليزية ، اللغة الفرنسية، الجغرافيا ، االجتماع

م الفلسفة وعلم النفس إلى قسمين  ثم فصل قس1993م افتتح قسم المكتبات وفي عام 1992وفي عام 
 تم افتتاح قسم اللغات الشرقية وشعبة للخرائط 1995الفلسفة ، وقسم علم النفس وفي عام : مستقلين هما

وفي عام .  ، تم افتتاح الدراسة في قسم اللغة األلمانية96/1997وفي بداية العام الجامعي . بقسم الجغرافيا
  .  تم افتتاح قسم الصحافة97/1998

 صدرت الالئحة الداخلية بكلية اآلداب والتي تضمنت بعض التعديالت في أقسام 2004وفي عام 
  -:الكلية

  -:إدخال نظام الشعب في بعض األقسام-
  شعبة األثار المصرية–الشعبة العامة (قسم التاريخ ويتضمن .( 
  شعبة الفلسفة السياسية–الشعبة العامة (قسم الفلسفة ويتضمن .( 
 العالقات العامة- اإلذاعة والتليفزيون–الصحافة (م ويتضمن ثالث شعب قسم اإلعال.( 

 .ويتم التشعب في الفرقة الثالثة
  شعبة -شعبة اللغات الفارسية(قسم اللغات الشرقية وآدابها ويتم التشعب في الفرقة الثانية إلى

  ).اللغة العبرية
  إدارة كلیة اآلداب

 عميد الكلية       در سالم الشاذلي أحمد عبد القا/السيد األستاذ الدكتور
  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  عيد على مهدي بلبع/ السيد األستاذ الدكتور
  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث     حسناء محمود أحمد محجوب/ السيد األستاذ الدكتور
  خدمة المجتمع وتنمية البيئةوكيل الكلية لشئون   فايز حسن حسن غراب/ السيد األستاذ الدكتور

  شبين الكوم ، محافظة المنوفية: العنوان 
  2235691/048:  فاكس        )048(2221027– 2221986: ت

http://art.menofia.edu.eg 
  األقسام العلمیة بالكلیة

 .اللغة االنجليزية وآدابها .اللغة العربية وآدابها
 .تاريخ  .اللغة الفرنسية وآدابها

  .اإلجتماع  .الجغرافيا
  .الفلسفة  .علم النفس

  .لغات شرقية وآدابها  .المكتبات والمعلومات
  .اإلعالم   .اللغة االلمانية وآدابها

  .عضو هيئة تدريس)73(يبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس بالكلية 
  .عضو هيئة معاونة)135(ويبلغ عدد أعضاء الهيئة المعاونة بالكلية
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  . وطالبة انتظامطالب) 7009(ويبلغ عدد الطالب
  .طالب وطالبة انتساب عام) -(ويبلغ عدد الطالب
  .طالب وطالبة انتساب موجه) 3370( ويبلغ عدد الطالب

  :تمنح جامعة المنوفية بناء على طلب كلية مجلس كلية اآلداب الدرجات العلمية والدبلومات اآلتية
  :الدرجات العلمیة: أوًال

  . التخصصات السابقةدرجة الليسانس في اآلداب في إحدى-1
  .درجة الماجستير في اآلداب في إحدى التخصصات السابقة-2
  .درجة دكتوراة  في اآلداب في إحدى التخصصات السابقة-3

  :دبلوم الدراسات العلیا اآلتیة: ثانیًا
        .دبلوم التنمية اإلجتماعية-1
  .دبلوم نظم المعلومات الجغرافية-2
      .دبلوم علم النفس التطبيقي-3
  ).فارسي أو عبري(دبلوم اللغات الشرقية-4
  .دبلوم التخطيط االقليمي-5
  . دبلوم الصحافة-6
  .الدبلوم التأهيلي للمكتبات-7
  .الدبلوم التخصصي للمكتبات-8
  .دبلوم السكان-9

  .دبلوم الدراسات العربية واإلسالمية-10
  :الوحدات ذات الطابع الخاص

  :اتمركز الخدمة لإلستشارات البحثیة واللغ
  .م22/2/1997ُأنشأ مركز الخدمة لإلستشارات البحثية واللغات بتاريخ -
يتكون المركز من عشر شعب تختص بتحقيق أغراض معينة وممارسة نشاطات خدمية واستشارية -

   -:وأكاديمية داخل مجال الشعبة ، وهذه الشعب هي
 .شعبة اللغات-2 .شعبة الترجمة-1
 .شعبة النشر والخدمات المعلوماتية-4 .تشارات التخطيطيةشعبة البحوث الجغرافية واإلس-3

  .شعبة الدراسات التاريخية واألثرية-6  .شعبة الدراسات النفسية واالجتماعية-5
  .شعبة معلومات وبحوث طفل القرية-8  .شعبة دراسات المرأة الريفية-7
  .شعبة دراسات المستقبل-10  .شعبة الدراسات العبرية-9

  .لجغرافیة والكارتوجرافیة فرع الجامعة بمدینة الساداتمركز البحوث ا
  :المعامل المتمیزة

 .معمل المساحة والخرائط-3 .معمل الحاسب اآللي-2 .معمل النظم الجغرافية-1
 .معمل الصور الجوية-6 .معمل علم النفس-5 . معمل اللغات-4
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  كلیة الحقوق
  -:مقدمة

 وتقع في مجمع كليات العلوم واآلداب والحقوق 87/1988 بدأت الدراسة بالكلية في العام الجامعي
  . والتجارة

  إدارة كلیة الحقوق
 عميد الكلية محمد سامي السيد الشوا / السيد األستاذ الدكتور
  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  إبراهيم سليممحمد محى الدين / السيد األستاذ الدكتور
  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث   محمد عبد السالمسعيد سعد/ السيد األستاذ الدكتور
  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة   محمد محسوب عبد المجيد/ السيد األستاذ الدكتور

  شبين الكوم ، محافظة المنوفية: العنوان 
  2230240/048:  فاكس        )048 (2230201: ت

http:// law.menofia.edu.eg 
  

  قسام العلمیة بالكلیة  األ
 .القانون العام .قانون المرافعات

 .القانون المدني .القانون الدولي العام
  .االقتصاد  .فلسفة القانون وتاريخه

  .القانون الجنائى  .القانون التجارى
  .القانون الدولى الخاص  .الشريعة االسالمية 

  
  .تدريسعضو هيئة )40(يبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس بالكلية 

  .عضو هيئة معاونة)8(ويبلغ عدد أعضاء الهيئة المعاونة بالكلية
  .طالب وطالبة انتظام بشبين الكوم) 6893(ويبلغ عدد الطالب
  .طالب وطالبة انتساب عام بشبين الكوم) 245( ويبلغ عدد الطالب
  .طالب وطالبة انتساب موجه بشبين الكوم) 4150(ويبلغ عدد الطالب

  
  :ة التى تمنحھا الكلیةالدرجات  العلمی

  -:وتمنح جامعة المنوفية بناء على طلب كلية الحقوق الدرجات العلمية والدبلومات اآلتية
       .درجة ليسانس في الحقوق-1
  -:دبلوم الدراسات العليا في أحد الفروع اآلتية-2

  .العلوم الجنائية .القانون العام .القانون الخاص
  .الدراسات القضائية .قتصادية والماليةالعلوم اال .الشريعة اإلسالمية

  .حقوق اإلنسان  .القانون الدولي  .العقود
    .العلوم اإلدارية  .قانون التجارة واالستثمارات الدولية

   
  )دبلوم عقود اإلنشاءات الدولية- دبلوم الملكية الفكرية- دبلوم التحكيم: ( دبلوم الدراسات التطبيقية-3
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  .درجة دكتور في الحقوق-5        .وق درجة الماجستير في الحق-4
  -:نظام التعلیم المفتوح

الدراسة ت لقد تم إصدار الالئحة التنفيذية لنظام التعليم المفتوح بنظام الساعات المعتمدة ، وبدأ
  .ببرنامج التعليم المفتوح
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  معھد الكبد
  -:  مقدمة

لم العربي ولقد تم اختيار لقد أنشىء معهد الكبد كمعهد متخصص لعالج أمراض الكبد في مصر والعا
محافظة المنوفية مكاناً إلنشاء هذا المعهد نظراً لتوسطها محافظات الدلتا حتى يكون قريباً من جميع 

  .المواطنين يصلون إليه دون مشقة وينالون عالجهم في يسر وسهولة
  .م1987تم افتتاح المعهد رسمياً في مارس 

عالجية والبحثية لمرضى الكبد في أقسام المعهد المختلفة ورسالة المعهد هي تقديم أفضل الخدمات ال
وتخريج جيل جديد من األطباء المتخصصين في عالج أمراض الكبد وذلك بمنحهم درجتى الماجستير 

  -:والدكتوراه في ثالثة فروع متخصصة في أمراض الكبد ، وهي
  ).ة جراحة الكبد والقنوات المراري– طب الكبد في األطفال –طب الكبد ( 

  إدارة معھد الكبد
 عميد المعهد  إمام عبد اللطيف إمام واكد/ السيد األستاذ الدكتور
  وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث     مجدي كمال محمد خليل/السيد األستاذ الدكتور
  وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  محمد عبد السالم الجندي /السيد األستاذ الدكتور

  شبين الكوم ، محافظة المنوفية: العنوان 
  2234586/048:  فاكس        )048(2223216– 2323044: ت

org.http://www.liver.eg  
  :األقسام العلمیة بالمعھد

 .العلوم الطبية األساسية .أورام الكبد والطب النووىعالج 
 .الكمياء الحيوية اإلكلينيكية .علم األمراض

  .أمراض الكبد في األطفال  .كبد والقنوات المراريةالجراحة االكلينيكي لل
  .ميكروبيولوجيا  .التشخيص اإلشعاعي والتصوير الطبي

  .التحاليل الطبية والمناعة  .طب الكبد
  .الصحة البيئة للكبد  .الطفيليات

    .التخدير والعناية المركزة
  .عضو هيئة تدريس)102(يبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس بالمعهد 

  .عضو هيئة معاونة)94( عدد أعضاء الهيئة المعاونة بالمعهدويبلغ
  :الدرجات العلمیة التى یمنحھا المعھد

  -:وتمنح جامعة المنوفية بناءاً على طلب مجلس معهد الكبد الدرجات العلمية اآلتية
  :درجة الماجستیر في أحد التخصصات اآلتیة: أوًال

  .جراحة الكبد والقنوات المرارية-1
  .دطب الكب-2
  .طب الكبد في األطفال-3
  

  :درجة دكتوراه في الطب أو الجراحة في أحد التخصصات اآلتیة: ثانیًا
  .دكتور في الجراحة في تخصص جراحة الكبد والقنوات المرارية-1
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  .دكتور في الطب في تخصص طب الكبد-2
  .دكتور في الطب في تخصص طب الكبد في األطفال-3

  :الوحدات ذات الطابع الخاص
  :دة العالج بأجر بمستشفي معھد الكبدوح

وتساهم في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في ظروف ميسرة في التخصصات الطبية المتعلقة 
  .بأمراض الكبد

توفير اإلمكانات الالزمة للبحوث الطبية والقيام بواجبها في التعليم والتدريب والبحث مع إتاحة 
والممرضين قادر على سد حاجة الشعب في جميع مجاالت الخدمة الفرصة كاملة لجيل جديد من األطباء 

  .الطبية لمرضى الكبد
  :وحدة زراعة الكبد  بمستشفي معھد الكبد

  :أھداف الوحدة
تقديم االستشارات والخدمات الطبية المتميزة لمرضى الكبد المحتاجين لجراحات زراعة الكبد سواء كانت -1

  .لألطفال أو البالغين
  .مات الطبية المختلفة لمرضى مابعد الزرعتقديم الخد-2
  .جامعة المنوفية-االستفادة من الخبرات العلمية والتجهيزات واإلمكانيات المتاحة بمعهد الكبد القومي-3
  .تدريب الكوادر الطبية في المجاالت المختلفة سواء من داخل المعهد أو من خارجه-4

  :المعامل المتمیزة

 .مل الدممع .معمل الكيمياء الحيوية

 .معمل المناعة .معمل الباثولوجيا

  .معمل الطفيليات  .معمل الفيروسات
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   كلیة االقتصاد المنزلي
  -:مقدمة

  بتعديل 1989لسنة   ) 370(ُأنشئت كلية االقتصاد المنزلي جامعة المنوفية بالقرار الجمهوري رقم 
) 15(على قرار المجلس األعلى للجامعات رقم بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون الجامعات وذلك بناء 

  .م11/8/1988بتاريخ ) 209(بجلسته رقم 
 بالمبنى الواقع بجوار كلية الزراعة وكلية التربية 89/1990وبدأت الدراسة بالكلية في العام الجامعي 

  . بالبر الشرقي بشبين الكوم
بية بالبر الشرقي بمدينة شبين الكوم تم إنشاء مبنى خاص بالكلية بجوار اإلدارة العامة للشئون الط

  .م2001/2002وبدأت الدراسة به اعتباراً من العام الجامعي 
  إدارة كلیة االقتصاد المنزلي

 عميد الكلية فاطمة الزهراء أمين الشريف / السيد األستاذ الدكتور
عادل عبد المعطي عبد المعطي / السيد األستاذ الدكتور

  تعليم والطالبوكيل الكلية لشئون ال  أحمد
يوسف عبد العزيز عبده / السيد األستاذ الدكتور

  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث      الحسانين 
  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  نعمه مصطفى إبراهيم محمد / السيد األستاذ الدكتور

  شبين الكوم ، محافظة المنوفية: العنوان 
  2227638/048:  فاكس       )048(2227639: ت

http://homecon.menofia.edu.eg  
  

  األقسام العلمیة بالكلیة
 .المالبس والنسيج .التغذية وعلوم األطعمة

 .االقتصاد المنزلى والتربية .إدارة المنزل والمؤسسات
  .عضو هيئة تدريس)66(يبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس بالكلية 

  .عضو هيئة معاونة)42(اونة بالكليةويبلغ عدد أعضاء الهيئة المع
  .طالب وطالبة) 1377(ويبلغ عدد الطالب

  :تمنح كلية االقتصاد المنزلى بناء على موافقة مجلس جامعة المنوفية الدرجات العلمية التالية
  :درجة البكالوریوس في التخصصات اآلتیة: أوًال 

 .المالبس والنسيج-2 .التغذية وعلوم األطعمة-1
 .إدارة المنزل والمؤسسات-4  .د المنزلى والتربيةاإلقتصا-3

  :دبلوم الدراسات العلیا: ثانیًا
تمنح جامعة المنوفية بناء على طلب مجلس كلية االقتصاد المنزلي دبلومات الدراسات العليا في أحد 

  :التخصصات اآلتية
  دبلوم إدارة المنزل وترشيد االستهالك-1
  .دبلوم األمومة والطفولة-2
  .م غذائيات المستشفياتدبلو-3
  ).إنتاج وتصنيع المالبس(دبلوم تكنولوجيا المالبس-4
  .دبلوم تصميم األزياء-5
  .دبلوم المنسوجات-6

مدة الدراسة لنيل أى دبلوم من دبلومات الدراسة العليا فصلين دراسيين لمدة عام جامعى على أن 
  . وحدة دراسية20التقل عن 

  
  :قتصاد المنزلى في التخصصات التالیةدرجة الماجستیر في اال: ثالثًا
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 .المالبس والنسيج .التغذية وعلوم األطعمة

 .إدارة المنزل والمؤسسات .االقتصاد المنزلى والتربية
على أن تكون مناقشة الرسالة بعد مضى )  شهرا24ً(والدراسة لنيل درجة الماجستير التقل عن سنتين

ية لتسجيل موضوع الرسالة وال يسجل موضوع الرسالة إال بعد عام على األقل من تاريخ اعتماد مجلس الكل
  ).بفصلين دراسيين للفرقة األولى(اجتياز الطالب بنجاح امتحانات المقررات الدراسية 

  :درجة دكتور الفلسفة في االقتصاد المنزلى: رابعًا
  .الفلسفةتمنح جامعة المنوفية بناءاً على طلب مجلس كلية االقتصاد المنزلي درجة دكتور -
  .مدة الدراسة لنيل درجة دكتور الفلسفة في االقتصاد المنزلى التقل عن ثالث سنوات-

  :المعامل
 ).الحياكة(معمل المالبس-2  .2،1معمل الكيمياء -1
 .معمل الكمبيوتر-4 .معمل التريكو-3
  .معمل فسيولوجي النبات والحيوان-6  . معمل البكتريولوجي-5
  .المعمل المركزي-8  .3،2،1معمل التغذية-7
  .معمل إدارة المنزل-10  .معمل صباغة المالبس-9

  .2،1معمل األبحاث-12  .معمل تصميم المالبس-11
 : بالكلیة ذات الطابع الخاصالوحدات

  -:ویشمل،  العامة الخدمة مركز:أوًال
  .الرعاية االجتماعية للمعوقينوحدة -1
  .الديكور الداخلي للمنزلوحدة -2
  .شارات األسرية ورعاية الطفولةاالستوحدة -3
  .تدريب الحاسب اآلليوحدة -4
  .وحدة انتاج المالبس باستخدام الحاسب اآللي في تصميم ورسم الباترون-5
  .وحدة سالمة الغذاء ومراقبة الجودة-6

  وحدة إنتاج األطعمة والمالبس الجاھزة والسجاد الیدوي: ثانیًا
لمالبس الجاهزة والسجاد اليدوى بهدف تزويد الجامعة تقوم الوحدة بإنتاج األطعمة المجهزة وا

وكلياتها بما تحتاجه وكذا تلبية طلبات التشغيل سواء من الهيئات الحكومية والقطاع العام والخاص واألفراد 
  .وتجهيز وتصنيع منتجات لغرض البيع

  :المجاالت البحثیة بالكلیة
 –ديرات الكيماوية والمحتوى الكيماوى لألغذية التغذية وعلوم الطعمة والتق-إنتاج المالبس الجاهزة

  .مناهج وطرق تدريس االقتصاد المنزلى-تعليب المنتجات الغذائية-التلوث الغذائي
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  كلیة التمریض
  -:مقدمة

 بإنشاء المعهد العالي للتمريض ، جامعة 1989لسنة ) 311(صدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 
ماجستير ، ( بفتح باب االلتحاق للدراسات العليا88/1989للعام الجامعي المنوفية وقد بدأت الدراسة به 

  .م91/1992وقد بدأت الدراسة بمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي ). دكتوراة بالمعهد
بتغير المسمى إلى كلية التمريض ، تقع الكلية  ) 2000( وقد صدر قرار السيد رئيس الجمهوية رقم

  . الطبي بجوار كلية الطب  بالمجمع
  :األھداف الرئیسیة للكلیة

تهدف كلية التمريض منذ نشأتها األولى إلى تقديم أخصائية التمريض ذات الكفاءة العالية  .1
 .التى تخدم المجتمع الذي تعيش فيه حيث أن أسلوب الكلية موجه لخدمة المجتمع

ها بالفعل في اإلسهام في توفير العديد من البحوث التى يمكن تطبيقها ، والتى تم تطبيق .2
 .محافظة المنوفية وغيرها من المجتمعات الريفية

تكوين شخصية أخصائية التمريض المؤهلة تأهيالً  علمياً الملتزمة بآداب المهنة ، والقيم  .3
 .اإلنسانية واالجتماعية

تخريج قيادات علمية في مختلف قطاعات التمريض والتخصصات الدقيقة عن طريق توفير  .4
بعة دراستهن العليا للحصول على درجة الماجستير والدكتوراة في فرص للخريجات لمتا

 .التمريض
التعاون الوثيق واالرتباط بكليات الطب والمعاهد المتخصصة وسائر الوحدات  المتخصصة  .5

 .التابعة لها وكذلك المستشفيات لالرتقاء بالرعاية الصحية والخدمات الطبية بتلك المواقع
 والتنمية االقتصادية واالجتماعية للمجتمع بالتعاون مع المساهمة في التثقيف الصحي .6

 .الجهات المختصة مستخدمة أسلوب الرعاية الصحية األولية

تأكيد دور هيئة التمريض في الفريق الصحي وكذلك دورها الثقافي في المجتمع في مجال  .7
  .الصحة للجميع

  إدارة كلیة التمریض
 عميد الكلية  محسنماجدة معوض محمد / السيد األستاذ الدكتور
  وكيل كلية التمريض لشئون التعليم والطالب   سالمإيناس قاسم على قاسم/ السيد األستاذ الدكتور
  وكيل كلية التمريض للدراسات العليا والبحوث     البدوي محمدأمل محمد/ السيد األستاذ الدكتور
  التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةوكيل كلية   مشيرة عبد الواحد أبو المجد/ السيد األستاذ الدكتور

  شبين الكوم ، محافظة المنوفية: العنوان 
  2239880/048:  فاكس        )048(2226169:  ت

http://nursing.menofia.edu.eg 
  األقسام العلمیة بالكلیة

 .تمريض صحة المجتمع .تمريض صحة األم وحديثى الوالدة
 .إدارة التمريض .تمريض األطفال

  ).التمريض الباطنى والجراحي(تمريض البالغين  .تمريض الصحة النفسية
    

  .عضو هيئة تدريس) 60(يبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس بالكلية
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  .عضو هيئة معاونة)92(ويبلغ عدد أعضاء الهيئة المعاونة بالكلية

  .طالب وطالبة) 732(ويبلغ عدد الطالب

  :الدرجات العلمیة التى تمنحھا الكلیة

  .درجة البكالوریوس في التمریض:ًالأو

  :درجة الماجستیر في التمریض في التخصصات التالیة:ثانیًا

  .التمريض الباطنى والجراحي-1

  .تمريض األطفال-2

  .تمريض صحة األم وحديثى الوالدة-3

  .تمريض صحة المجتمع-4

  .تمريض الصحة النفسية-5

  .إدارة التمريض-6

  :ریض في التخصصات التىتمنح درجة الماجستیر درجة الدكتوراه في التم: ثالثًا

  :المجاالت البحثیة بالكلیة

  .مهارات التمريض المختلفة-اإلسعافات األولية

  : الوحدات ذات الطابع الخاص 

  .مركز الخدمة العامة

  -:األھداف

يضع العاملين بالمركز أسس ونشاطات ومعايير في التمريض لتنظيم األداء والتقييم  .1
الرعاية التمريضية ولتكون بمثابة دستور عمل بالمستشفبات ويتم ذلك لتحقيق جودة 

  .بالمشاركة مع الهيئات المعنية كوزارة الصحة وكليات التمريض بالجمهورية

عقد دورات تعليمية وتدريبية مستمرة إلعداد الممرضات للدور اإلداري والقيادي  .2
 .والتعليمي وفي مختلف التخصصات التمريضية
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مرات وورش العمل والحلقات العلمية بالتعاون مع كليات التمريض تنظيم المؤت .3
والهيئات العلمية بالداخل والخارج في المجاالت العلمية والتمريضية لتحقيق جودة 

 .الرعاية الصحية والتمريضية بمحافظة المنوفية

ة تقديم الخبرة والمشورة العلمية والفنية لتطوير أداء الممرضات من الكوادر المختلف .4
 .في المؤسسات الصحية بالمحافظة

تعليم وتدريب طالبات وطلبة جامعة المنوفية الراغبين في تعليم مبادئ التمريض  .5
 .والرعاية الصحية المنزلية واإلسعافات األولية

تقديم برامج وتوعية صحية خاصة بالرعاية األولية والتثقيف الصحي لألسر  .6
 .بالمنازل عن طريق  القوافل التمريضية

ع برامج تعليمية وتدريبية لخريجي المدارس الفنية المختلفة للعمل في مراكز وض .7
الخدمات الصحية والمستشفيات وطبقا لطلب هذه المراكز للعمل بها كهيئات معاونة 
ويتم ذلك بالتعاون مع الجمعيات المختصة بخدمة البيئة والتنمية االجتماعية 

  .ومساهمة في حل مشاكل البطالة في المجتمع
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  كلیة التربیة النوعیة
  -:مقدمة

  . تابعة لوزارة التعليم العالي24/10/1989بتاريخ ) 1168(تم إنشاء الكلية بالقرار الوزاري رقم 
التربية الفنية ، التربية ( بثالث شعب هي 1989/1990بدأت الدراسة بالكلية في العام الجامعي 

تكنولوجيا ( تم إضافة شعبتين جديدتين هي 1990/1991في العام الدراسي ) الموسيقية ، االقتصاد المنزلي
 بشأن نقل تبعية 1998لسنة ) 329(، ثم صدر بعد ذلك القرار الجمهوري رقم ) التعليم ، االعالم التربوي
  .الكلية إلى جامعة المنوفية

  
  إدارة كلیة التربیة النوعیة

 عميد الكلية على بدوي محروس رصاص/ السيد األستاذ الدكتور
  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  عادل السيد صادق مبارك  / يد األستاذ الدكتورالس

  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث  مجدي محمد محمد الدسوقي/  السيد األستاذ الدكتور
  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة    عزة زهير السيد سليمان قورة/السيد الدكتور

  أشمون ، محافظة المنوفية: وان العن
  3443437/048:  فاكس        )048(3442873– 3443437: ت

http://speeducation.menofia.edu.eg 
  األقسام العلمیة بالكلیة

 .العلوم التربوية والنفسية .االقتصاد المنزلي
 .التربية الموسيقية .التربية الفنية

  اإلعالم التربوي  .تكنولوجيا التعليم 
  .عضو هيئة تدريس) 64(لغ عدد أعضاء هيئة التدريس بالكليةيب

  .عضو هيئة معاونة)92(ويبلغ عدد أعضاء الهيئة المعاونة بالكلية 
  .طالب وطالبة) 2227(ويبلغ عدد الطالب

  :الدرجات العلمیة التى تمنحھا الكلیة
  :رجات العلمية اآلتيةيمنح مجلس جامعة المنوفية بناءاً على طلب مجلس كلية التربية النوعية الد

تربية -اقتصاد منزلي( درجة البكالوريوس في التربية النوعية في إحدى الشعب الدراسية للكلية .1
معلم -تكنولوجيا التعليم-)اإلذاعة والتليفزيون في التعليم-صحافة-مسرح(اعالم تربوي-فنية

  ).التربية الموسيقية–حاسب 
  .لكلية وفقاً ألحكام الالئحة الداخليةالدبلوم الخاصة من إحدى الشعب الدراسية با .2
درجة الماجستير في التربية النوعية في أحد التخصصات العلمية بأقسام الكلية وفقاً ألحكام الالئحة  .3

  .الداخلية
درجة دكتوراه الفلسفة في التربية النوعية في أحد التخصصات التى تمنحها األقسام العلمية  .4

  .بالكلية
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  .البكالوريوس أربع سنواتمدة الدراسة لنيل درجة 

  .مدة الدراسة بالدبلوم الخاصة في التربية النوعية في الشعب المختلفة عامان

  .مدة الدراسة بكل من الماجستير والدكتوراة وفقاً لالئحة الداخلية لكليات التربية
  

  المعامل: أوًال

معمل التصوير الفوتوغرافي ومعمل يوجد بالكلية عدد كبير من المعامل مثل معمل الكيمياء ومعمل التغذية و

أجهزة العرض ومعمل الكمبيوتر واستديو التليفزيون والفيديو وهذه المعامل مجهزة بأحدث األجهزة كالً في 

  .مجاله لخدمة العملية التعليمية

  الورش: ثانیًا

  .  يوجد بالكلية عدد كبير من الورش في قسم التربية الفنية باإلضافة إلى قاعات الرسم

  وحدات ذات الطابع الخاصال

  -:مركز الخدمة العامة ، ويشمل

  .وحدة تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللي-1

  .وحدة التربية الفنية والموسيقية-2

  .وحدة التصوير-3

  .وحدة التغذية-4

  .وحدة الحياكة والتفصيل والتطريز اآللي-5
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 لحاسبات والمعلومات اكلیة
  -:مقدمة

   .م2001لسنة  ) 292(لمعلومات  بموجب القرار الجمهوري رقم ُأنشئت كلية الحاسبات وا 
  كلیة الحاسبات والمعلومات

 في المبنى الكائن بمجمع الكليات النظري وجاري اآلن إنشاء مبنى  العام نفس وبدأت الدراسة بها في
  . جديد بنفس المجمع

  -:وتتركز أهداف الكلية بصفة خاصة فيما يلي

 الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات المؤهلين باألسس النظرية إعداد المتخصصين في علوم .1
  .والعملية، بما يمكنهم من المنافسة المحلية والعالمية في هذا التخصص وفروعه المختلفة

  .إجراء الدراسات والبحوث المبتكرة في مجال علوم الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات .2

قية للجهات والهيئات التى تستخدم الحاسبات تقديم االستشارات والمساعدات العلمية والتطبي .3
  .وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات وتهتم بصناعة وإتخاذ القرار ودعمه

المساهمة في تدريب الكوادر الفنية في قطاعات الدولة المختلفة على الحاسبات وتكنولوجيا  .4
  .المعلومات

وإعدادها وتطويرها بشكل دائم اإلشراف على مناهج الحاسبات والمعلومات بكليات الجامعة ،  .5
يواكب العصر ، وتأهيل وتدريب طالب الجامعة في مختلف الكليات والتخصصات على علوم 

  .الحاسب ونظم وتكنولوجيا المعلومات

تأهيل خريجي الكليات المختلفة طبقاً لحاجة سوق العمل في المجاالت الحديثة لعلوم الحاسبات  .6
  .ات المتخصصةوالمعلومات وذلك عن طريق الدبلوم

  .اإلشتراك مع الجهات المتخصصة في تصميم وتطوير برمجيات النظم والتطبيقات .7

تنظيم المؤتمرات وورش العمل المتخصصة بهدف االرتقاء بالمستوى العلمى والتعليمي للكوادر  .8
  .المتخصصة

ي بهدف المحلي والعالم عقد االتفاقيات العلمية مع الهيئات والمؤسسات المناظرة على المستوى .9
  .تبادل اآلراء والخبرات وإجراء البحوث المتعلقة بتخصص الحاسبات والمعلومات

إنشاء وحدات أبحاث ولجان متخصصة ووحدات ذات طابع خاص في المجاالت المختلفة لعلوم  .10
  .الحاسبات والمعلومات  حتى يتم التفاعل الكامل بين الكلية والمجتمع

  .علمي في مختلف مجاالت التخصصتوفير وتدعيم وسائل النشر والبحث ال .11
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  إدارة كلیة الحاسباات والمعلومات
 عميد الكلية  محي محمد هدهود  /  الدكتورالسيد األستاذ

  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  / السيد األستاذ الدكتور
  ثوكيل الكلية للدراسات العليا والبحو  وائل فتحى محمد عبد الواحد/ السيد األستاذ الدكتور
  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  / السيد األستاذ الدكتور

  شبين الكوم ، محافظة المنوفية: العنوان 
  2223694/048:  فاكس         )048(2225446: ت

http://www.mufic.com 
  
   العلمیة بالكلیةاألقسام

 تكنولوجيا المعلومات قسم علوم الحاسب
 مليات ودعم القراربحوث الع نظم المعلومات

  . عضو هيئة تدريس)10( هيئة التدريس بالكليةأعضاءعدد  يبلغ
  .عضو هيئة معاونة)39( الهيئة المعاونة بالكليةأعضاءعدد  ويبلغ

  .طالب وطالبة) 888(ويبلغ عدد الطالب 
وتمنح الجامعة بناءاً على طلب مجلس الكلية  درجات  البكالوريوس ودبلوم الدراسات العليا 

  -:الماجستير ودكتوراة الفلسفة في التخصصات العلمية التاليةو
  .ـ نظم المعلومات            .ـ علوم الحاسب

  .ـ بحوث العمليات ودعم القرار          .ـ تكنولوجيا المعلومات
  نظام الدراسة لمرحلة البكالوريوس     

  القبول بالكلیة 
الرياضيات ، أو ما يعادلها طبقا لشروط تقبل الكلية الطالب الحاصلين على الثانوية العامة شعبة 

  .قواعد القبول التي يحددها مكتب التنسيق كل عام وفقا لقرارات المجلس األعلى للجامعات
يجوز أن يعفى الطالب من دراسة وأداء امتحان بعض المقررات الدراسية إذا ثبت أنه قد سبق له 

ترف به ، ويكون اإلعفاء بقرار من رئيس دراسة مقررات تعادلها في كلية جامعية أو معهد علمي مع
الجامعة بعد موافقة مجلس شئون التعليم والطالب بناء على اقتراح مجلس الكلية بعد أخذ رأى المختصين 

  .في األقسام العلمية المختلفة
يجوز لخريجي الجامعات المصرية الحاصلين على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من معهد علمي 

لتقدم للحصول على درجة البكالوريوس من الكلية، ويلتزم الطالب في هذه الحالة بحضور معترف به ا
  .المقررات الدراسية التي يسبق له دراستها بشرط أال تقل المدة عن عامين دراسيين
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  نظام الدراسة 
تتاليين النظام الدراسي المتبع هو النظام الفصلي الذي يقسم فيه العام الدراسي إلى فصلين دراسيين م

، ومدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس أربع سنوات دراسية مقسمة على ثمانية فصول دراسية ، 
 أسبوعاً يعقبها امتحان تحريري لكل فصل 15باإلضافة إلى التدريب الصيفي العملي ، ومدة الفصل الدراسي 

  .دراسي على حده
رة ، على أساس أن الساعة المقررة  ساعة مقر246إجمالي ساعات الدراسة المطلوب للتخرج هو 

 دقيقة يدرس الطالب في الفرقة األولى 50الواحدة تعادل محاضرة نظرية أو عملية أو تمارين ومدتها 
والثانية دراسة عامة ثم يتبعها بدراسة لمدة سنتين دراسيتين في أحد تخصصات الكلية المذكورة آنفا ويضع 

  .طالب في التخصصات المختلفةمجلس الكلية القواعد المنظمة لقبول ال
يحرم الطالب من أداء االمتحان التحريري ألي مقرر ما لم يكن مستوفياً للحد األدنى لنسبة الحضور 

  .من عدد المحاضرات% 70وهي 
يكلف الطالب المنقولون إلى الفرقة النهائية بحضور قترة تدريب عملي لمدة شهر على األقل في 

م ، ويحدد مجلس القسم أماكن التدريب ونظام توزيع الطالب ، ونظام إحدى الجهات المتصلة بتخصصه
  .المتابعة والتقيييم ، وال تمنح شهادة التخرج إال للطالب الذين أتموا التدريب العملي بنجاح

يقوم طالب الفرق النهائية بإعداد مشروع ممتد على الفصلين الدراسيين في الفرقة الرابعة ، وتحدد 
لمتخصصة موضوعه ولجان التقييم الخاصة بكل مشروع ، كما يحدد مجلس الكلية بناء مجالس األقسام ا

على اقتراح مجالس األقسام المتخصصة فترة إضافية للمشروع بعد اإلمتحان التحريري في نهاية العام 
  الدراسي

  المعامل 
  .معمل الشبكات واإلنترنت  .معامل الحاسبات الشخصية

  . الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوترمعمل  .معمل العناصر الذكية
  .جة والمحاكاةمذمعمل الن  .معمل نظم قواعد البيانات

  .معمل المعالج الدقيق  .معمل الوسائط المتعددة والرؤية بالحاسب ومعالجة الصور
  .معمل إلكترونيات الحاسب  .معمل التصميم المنطقي والمبرمجات المنطقة

  .تكنولوجيا المعلوماتمعمل نادي   .معمل ملحقات الحاسب
  الوحدات ذات الطابع الخاص

  مركز الخدمة العامة للحاسبات والمعلومات
  األھداف

  .تصميم شبكات اتصال الحاسبات وتقديم االستشارات الفنية والدعم للشبكات القائمة بالفعل-1
  . وتسويقهاتصميم البرمجيات العامة والمتخصصة وميكنة األعمال اإلدارية والتجارية وصيانتها-2
  .صيانة وتشغيل نظم المعلومات والحاسبات-3
 تنمية المهارات والتدريب على برامج الحاسب اآللي المختلفة سواء التي تطلب الجهات الخارجية -4

  .التدريب عليها أو تلك التي ينظمها المركز

  . اإلداريةتدريب الكوادر الفنية في مجال تحليل البيانات ودعم القرار على كل المستويات-5
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تنفيذ الدورات التدريبية الالزمة لشهادات التي تمنحها  المؤسسات الدولية في مجال الحاسبات -6
وغيرها وكذلك التعامل مع " وسكو ) " ICDL(والمعلومات مثل شهادة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر 

  .تلك المؤسسات وابرام العقود الالزمة لذلك

 في إعداد المشروعات وتصوير المستندات ومعالجة الكلمات ومايتطلب ذلك من خدمة الطالب والجمهور-7
  .أعمال

تقديم االستشارات في مجاالت جدولة االنتاج والمشاريع وعمليات النقل والتوزيع وإعداد دراسات -8
  .الجدوى االقتصادية للمشاريع المختلفة

  . إجراء الدراسات البيئية-9

  .لعامة والخاصة باستخدام الحاسب اآلليتوثيق وميكنة المكتبات ا-10

دراسات العطاءات للعروض المقدمة من شركات الحاسب اآللي المنفذة للمشروعات ذات الصلة عند -11
  .طلب ذلك من جهات داخل الجامعة وخارجها وتقديم المشورة الفنية

ة المرتبطة بمجال إعداد كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بوحدات الحاسب والشبكات واألجهز-12
  .الحاسبات والمعلومات

تقديم الدراسات واالستشارات اإلحصائية بالقطاعات المختلفة والتريب على البرامج اإلحصائية -13
  .المتخصصة ذات الصلة

تقديم اإلستشارات والبحوث لكل مايتعلق بعلوم الحاسب ونظم المعلومات وتكنولوجيا المعلومات -14
  .قراروعمليات دعم اتخاذ ال

اإلشراف الفني الدائم أو الدوري طيلة مدة تنفيذ المشروع واالشتراك في عمليات االستالم المبدئي -15
  .والنهائي للمشروعات التي يقوم المركز باإلشراف عليها أو عند الطلب
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  المعھد الفني للتمریض بشبین الكوم

  -:مقدمة

  .م1996لسنة ) 175(م تم إنشاء المعهد الفنى للتمريض بالقرار الجمهورى رق

  .ويقع المعهد بمبنى كلية التمريض وتشرف علية كلية الطب

  .الهدف من إنشائه تخريج ممرض وممرضة على كفاءة عالية من التمريض واإلرتقاء بمهنة التمريض

من البنين والبنات والحاصلين على دبلوم ) علمي(يقبل المعهد الطالب الحاصلين على الثانوية العامة 
ارس الثانوية الفنية للتمريض نظام ثالث سنوات  ، وذلك وفقاً للقواعد التى يضعها مكتب التنسيق المد

  .للقبول بالجامعات ومدة الدراسة سنتين

 خريج بوظيفة ممرض وممرضة ذات كفاءة عالية والتعيين فور الحصول على المؤهل بإحدى :التخرج
  .المستشفيات بأقدمية سنتين

  . اإللتحاق بالمعهد العالي للتمريض والحصول على بكالوريوس كلية التمريضيجوز لخريجي المعهد

  .يتبع كلية الطب ويقبل الطالب الحاصلين على الثانوية العامة

  . عامان دراسيان وفقاً لنظام الفصلينمدة الدراسة

  .تمنح الجامعة درجة دبلوم فنى تمريض لخريجى المعهد

  .طالب وطالبة) 162(عدد الطالب 

  -:رة المعھدإدا

 المشرف على المعهد فؤاد كمال منصور/ السيد األستاذ الدكتور

  مدير المعهد  سعيدة على على شعراوي/ األستاذة

  شبين الكوم  ، محافظة المنوفية: العنوان

  )048(2220306: ت
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  فرع الجامعة
بمدینة السادات
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  فرع الجامعة بمدینة السادات

  

ن يمتد نشاطها إلى كافة مدن وقرى محافظـة المنوفيـة   لقد حرصت جامعة المنوفية  أ 
لتحقيق رسالتها السامية في النهوض بالمحافظة من خالل خدماتها التعليمية والبحثية وربط            
الجامعة بالبيئة بإعتبارها بيت خبرة لتنمية المجتمع والنهوض به من خالل كلياتها ومعاهدها 

  .ووحداتها ذات الطابع الخاص

رع لجامعة حكومية بالمدن الجديدة ولقد امتـدت الجامعـة إلـى مدينـة              وتعتبر أول ف  
السادات من خالل كلياتها  ومعاهدها والتى ُأنشئت في هذه المدينة الصناعية الواعدة والتى              

  .  تمثل امتداداً طبيعياً لمحافظة المنوفية

ادات  بإنشاء فرع للجامعة بمدينة الس2006 لسنة 276وصدر القرار الجمهوري رقم 
ومعهد ) بنين وبنات ( ويضم كليات السياحة والفنادق والطب البيطري والتربية الرياضية 

بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية  ومعهد الدراسات والبحوث البيئية وكلية 
  .التربية والتجارة والحقوق

هياكل اإلدارية وتم عمل الدراسات الالزمة الستقالل الفرع عن الجامعة األم وعمل ال
ليكون للفرع استقالله المالي واإلداري وليكون نواه لجامعة مستقله مستقبالً وإنشاء كليات 

  .أخرى
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  معھد بحوث الھندسة الوراثیة
  -:مقدمة

  . كوحدة ذات طابع خاص بمدينة السادات1990ُأنشئ مركز زراعةاألنسجة والهندسة الوراثية عام 
  .ة على إنشاء معهد الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية وافق مجلس الجامع21/2/1993في

 بإنشاء معهد الهندسة الوراثية والتكنولوجيا 27/12/1995في ) 416(وصدر القرار الجمهوري رقم
  .الحيوية

يعتبر المعهد إحدى القالع العلمية المتخصصة في مجال الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية نظراً 
ذا المجال كأحد علوم المستقبل التى تكون الدعائم األساسية التى سوف تشكل مالمح الحياة لما يمثله ه

البشرية في القرن الحادي والعشرين واللحاق بركبها للتواجد المشرف على خريطة العالم وإنطالقاً من هذا 
رات تدريبية للعاملين الهدف كان لجامعة المنوفية السبق في إنشاء هذا المعهد ، ويقوم المعهد بتنظيم دو

والمشاركة في المؤتمرات العلمية المرتبطة بهذا المجال واإلشراف العلمي والمشاركة في المؤتمرات العلمية 
المرتبطة بهذا المجال واإلشراف العلمي والمشاركة في اإلشراف على طلبة الدراسات العليا للحصول على 

-نيات البحثية لهؤالء الطالب التابعين لكليات الطب ، العلومالماجستير والدكتوراة إلى جانب توفير االمكا
  . الزراعة ، ويوجد بالمعهد العديد من المعامل المتخصصة والمكتبات العلمية المتخصصة

  :أھداف المعھد
  :یھدف المعھد إلى تحقیق األھداف التالیة

  .اإلسراع بنقل واستيعاب التكنولوجيا الحيوية طبقاً لخطة علمية .1
 دام األمثل إلمكانات المركز في المستويات الثالثة للنقل واالستيعاب المتمثلة في التعليم  اإلستخ .2

  .     والبحث والتطبيق
تجسيد الهياكل الحديثة التى تقوم عليها الكثير من التقنيات الهامة والتى تستلزم تجميع الكوادر  .3

  .التخصصاتالبحثية من مختلف التخصصات العلمية والفنية في هيكل متعدد 
التكيف مع المتغيرات الحديثة في العالقة بين العلم والتكنولوجيا من حيث إنعدام الفترة الزمنية بين  .4

الكشف والتطبيق والوصول إلى الجهات المستفيدة وذلك عن طريق إجراء البحوث طبقاً 
  .لإلتفاقيات المبرمة لحل المشاكل الميدانية التى تواجهها هذه الجهات

  .ين المتخصصين في الجامعات والمراكز البحثية المختلفةالتنسيق ب .5
تقديم االستشارات الفنية ودراسات الجدوى والمشاركة الميدانية لحل مشكالت قطاعي األعمال العام  .6

  .والخاص ، باإلضافة إلى أجهزة الخدمات ومراكز البحوث بالوزرات والهيئات المعنية
  .للتكنولوجيا الحيوية بهدف اقتصادى وإرشادىتقديم نماذج إنتاجية لإلستخدام األمثل  .7
إعداد وتدريب كوادر فنية قادرة على المعاونة في تنفيذ برامج ومشروعات التكنولوجيا الحيوية      .8

بالمركز والجهات األخرى على أن تشمل برامج تدريب الكوادر بمختلف المستويات إبتداءاً من 
ادر عالية من الكفاءة من الفنيين للتشغيل والصيانة العمالة الفنية الماهرة مروراً بتكوين كو

وإنتهاء برفع الكفاءة البحثية للمتخصصين على أن تكون هذه البرامج محلية أو خارجية أو 
  .مشتركة

توفير وتيسير السبل الالزمة لإلنفتاح العلمي على المراكز والهيئات العلمية العالية التى تقوم  .9
مة والنامية على أن يشمل هذا االحتكاك مختلف المستويات من بنشاط مشابه في الدول المتقد



  106

التدريب وتبادل الخبرات والزيارات والمشروعات المشتركة وتبادل الدارسين والدوريات العلمية 
  .بشكل فردى أو ضمن إتفاقيات محددة

عات تنظيم المؤتمرات وعقد الحلقات واالجتماعات والدورات بالتعاون مع المتخصصين في الجام .10
ومراكز البحوث وهيئات قطاعي األعمال العام والخاص المعنية بهذا النشاط بالداخل والخارج ، 
وكذا إصدار دورية علمية محكمة تعنى بنشر البحوث التى ستجرى في مصر والخارج ، باإلضافة 

  .إلى الرسائل الدورية التى تغطى أنشطة المركز المختلفة
لتحليل البرامج التنموية المتضمنة الستخدامات التكنولوجيا توفير األساليب والطرق العلمية  .11

الحيوية في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والفنية وذلك بمعاونة المعاهد والمؤسسات 
  .المشاركة

  إدارة معھد بحوث الھندسة الوراثیة والتكنولوجیا الحیویة
 المعهد عميد  السيد عبد الخالق العبساوي/ السيد األستاذ الدكتور

  وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث  / السيد األستاذ الدكتور
  وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة   / السيد األستاذ الدكتور

  مدينة السادات ، محافظة المنوفية: العنوان 
  2601268/048:  فاكس        )048(2601262–2601267: ت

http://www.gebri.tk 
  

  م العلمیة بالمعھداألقسا
 .قسم البيوتكنولوجيا الميكروبية .قسم البيولوجيا الجزيئية

 .قسم البيوتكنولوجيا الحيوانية قسم البيوتكنولوجيا النباتية
  .قسم البيوتكنولوجيا البيئية  .قسم البيوتكنولوجيا الصناعية

  .قسم المعلوماتية الحيوية  .قسم المشخصات الجزيئية
     .جيا االجتماعيةقسم البيوتكنولو

  .عضو هيئة تدريس) 69(يبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس بالمعهد 
  .عضو هيئة معاونة)49(ويبلغ عدد أعضاء الهيئة المعاونة بالمعهد

  :الدرجات العلمیة التى یمنحھا المعھد في مشروع الالئحة
  -: والدبلومات اآلتيةيقوم مجلس جامعة المنوفية بناءاً على طلب المعهد بمنح الدرجات العلمية

  :الدرجات العلمیة- 1
درجة الماجستير في الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية في أحد التخصصات المبينة في الالئحة 

  .الداخلية
درجة دكتوراه الفلسفة في الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية في أحد التخصصات المبينة في الالئحة 

  .الداخلية
  :ومات الدبل- 2

  .دبلوم الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية في أحد التخصصات المبينة في الالئحة الداخلية
  :شروط االلتحاق
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يشترط لقيد الطالب لنيل درجة الدبلوم أن يكون حاصالً على درجة البكالوريوس من إحدى الكليات 
  .معهد علمى آخر معترف بهالعملية المناسبة من إحدى الجامعات المصرية أو مايعادلها من 

يشترط لقيد الطالب لنيل درجة الماجستير في أحد تخصصات المعهد أن يكون حاصالً على درجة 
البكالوريوس من إحدى الكليات العملية المناسبة من إحدى الجامعات المصرية أوما يعادلها بتقدير عام جيد 

  .على األقل
 المعهد للقيد لدرجة الماجستير في أحد التخصصات يقبل الطالب الحاصلون على درجة الدبلوم من

  .الحاصل فيها على الدبلوم
كما يجوز تكليف الطالب بدراسة مقررات من تخصصات أخرى في مرحلة البكالوريوس مع عدم 
حسابها ضمن الوحدات المطلوبة ، كما يجوز لمجلس المعهد بناءاً على طلب المشرف أن يكلف الطالب 

  .ات الدراسية في كلية أخرى أو معهد علمى معترف بهبدراسة بعض المقرر
يشترط لقيد الطالب لدرجه دكتوراه الفلسفة في أحد تخصصات المعهد أن يكون حاصالً على درجة 
الماجستير من المعهد أو من معهد علمى مناظر معترف به ويجوز إلزام الطالب بإجتياز دراسات تمهيدية 

  .في التخصص يحددها القسم
بول الطالب الوافدين غير المصريين بالدراسات العليا بالمعهد للحصول على الدبلومات يجوز ق

  .ودرجتى الماجستير والدكتوراة
  -:الخطة البحثیة الحالیة

  :ترتكز أساسیات البحث للمعھد على ركائز ثالثة ھي
  .أن تخدم النتائج المتحصل عليها المجال التطبيقي بشكل مباشر : أوًال
يكون المنهج البحثي معتمداً بشكل أساسي على تقنيات الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية  أن :ثانیًا

  .كسيل ضروري وحيوى
  . أن يتوفر المكون البشرى والخبرات البحثية والمعملية الضرورية المطلوبة:ثالثًا

  :وفي هذا اإلطار تم وضع خطة بحثية عاجلة وأخرى طويلة األجل يمكن تلخيص مالمحها
  :في المجال الطبي

 دراسة األمراض الوراثية الشائعة في المجتمع وخاصة أمراض الدم والمناعة والتشخيص الجزيئى -
  .لألمراض الوراثية وتتبعها في العائالت

  . دراسة إمكانية تطبيقات العالج الجينى لبعض األمراض-
  .واج وتحليل نواتج الحمل إجراء البحوث والتحليالت للمشورة الوراثية والمقبلين على الز-
  . تقدير وتقييم بعض التطبيقات العالجية لألدوية وإمكانية تطويرها-
  . دراسة أمراض الذكورة الوراثية واإلجهاض المبكر الوراثي-
  
  

  :في مجال الدواء
   دراسة بعض المركبات الطبيعية والمركبات الثانوية في الفلورا المصرية في عالج األمراض مثل السكر-

  . وأمراض الدم والكبد ومضادات األورام والسرطانات
 لالستخدامات العالجية In vitro وإنتاجها خارج الخلية Cytokines دراسة بعض المنتجات الخلوية -

  .المثالية
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  . التشخيص الجزيئى لألمراض في اإلنسان والنبات والحيوان-
  .جيات المستقبلية كأحدث وسائل العالAntisense دراسة الجزيئيات السالبة -

  :في مجال البیئة واإلصحاح البیئى
  استخدام الكائنات الدقيقة في التخلص من النفايات والملوثات وكذلك التحليل البيولوجي للمخلفات -

  .الزراعية وغيرها لالستفادة منها
  .  التسميد الحيوى والمكافحة الحيوية لألمراض النباتية والحيوانية-

  :لحیوانیةفي مجال الثروة ا
  استخدام التكنولوجيا الحيوية في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة في انتخاب السالالت ونقل األجنة -

  .والتصنيف الجزيئى لألنساب والمعلمات البيولوجية الجزيئية للصفات المرغوب فيها
  .ات الجزيئية  تطوير نظم إنتاج الفاكسينات الحيوية والوسائل الحديثة في مؤلفات الفاكسين-
  .  تشخيص األمراض والصفات الغير مرغوبة في مراحلها األولى-

  :في المجال الزراعي
المقاومة     تنمية المحاصيل الزراعية التقليدية بوسائل النقل الجينى للصفات االقتصادية أو النوعية أو-

  .لألمراض أو الحشرات
 األصناف وإكثار األصناف النادرة وكذا مقاومة    اإلكثار الدقيق كوسيلة فعالة وآمنة للحفاظ على-

  .األمراض والفيروسات الممرضة
  .   جمع األصول الوراثية والمحافظة عليها وتصنيفها على المستوى الجزيئى-

  :في المجال الصناعات الغذائیة
  .  التركيز على دراسة االستفادة من النواتج الثانوية لأللبان بنظم جديدة-
الالت الميكروبية المستخدمة في الصناعات الغذائية والتخمرات لزيادة الكفاءة وتقليل الفاقد   استنباط الس-

  .في مخلفاتها وإكساب صفات مرغوب فيها في الطعم أو الرائحة أو التخزين
  :في المجال القانوني أوالجنائى

لى الضحايا والنزاع القضائي تقدم الهندسة الوراثية وسائل غير تقليدية ودقيقة في جرائم القتل  والتعرف ع
 سوف تؤدى بالضرورة إلى Genomicsعلى األبوة ومالحقة المجرمين ، الدراسات المتميزة في مجال 

توفير الكوادر الفنية والتدريب للعاملين في هذا المجال كما تتوفر اإلمكانات المعملية الالزمة الستيعاب التقدم 
  .الكبير في هذا المجال

  المعامل
  .معمل الدم-13  .1 الميكروبيولوجي معمل-1

  .معمل الميكروبات الممرضة-14  .2معمل المكيكروبيولوجي-2

  .معمل زراعة األنسجة-15  .3معمل الميكروبيولوجي-3

  .معمل المركبات الثانوية-16  .معمل البيوتكنولوجيا الميكروبية-4

  .معمل التخمرات-17  .معمل زراعة األنسجة النباتية-5
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  .معمل زراعة األنسجة المركزى-18  .لبيوتكنولوجيا النباتيةمعمل ا-6

  .معمل زراعة األنسجة-19  .معمل الكيمياء-7

  .معمل الطفيليات النباتية-20  .معمل البيوتكنولوجيا الحيوانية الفاكسينات-8

  .معمل البيوتكنولوجيا الحيوانية-21  .معمل البيولوجيا الجزيئية المركزى-9

  .معمل دالالت المناعة بالتدفق الخلوى-22  .جيا الجزيئيةمعمل البيولو-10

  .وحدة السيتولوجي-23  .معمل المناعة الجزيئية-11

  .HPLCوحدة الفصل -24  .معمل البيولوجيا الجزيئية الكيماوية-12

  
  أھم األجھزة العاملة الموجودة بالمعھد

  .جهاز التدفق الخلوي-

  .عالي األداءجهاز الفصل الكروماتوجرافي السائل ال-

  .جهاز تخليق األحماض النووية-

  .جهاز الفصل الكهربي الشعري-

  .أجهزة الطرد المركزى ذات السرعات المنخفضة والمرتفعة والمرتفعة جدا-

  .أجهزة تكبير ومضاعفة األحماض النووية-

  .غرف الفصل الكهربي الرأسية واألفقية ذات األبعاد المختلفة-

  .ة لجزيئيات بيتاجهاز قياس المادة المشع-

  .غرف تعقيم الهواء ذات نوعيات مختلفة-

  .حضانات ثاني أكسيد الكربون-

  .أنظمة نقل وحفظ النيتروجين السائل-

  .جهاز قياس مكونات الدم-

  .أجهزة قياس تركيزات األحماض النووية والبروتينات-
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  .أجهزة تقطير الماء وانتزاع األمالح-

  .ة الضوئية  العادية والمنقلبة العدسات والفلورسنسية األضاءةالميكروسكوبات بأنواعه المختلف-

  .جهاز الحقن الخلوى تحت المجهر-

  .أجهزة قياس الحموضة-

  .الموازين  الكهربية بأنواعه المختلفة-

  .فرن لتهجين األحماض النووية-

  .أجهزة نقل األحماض النووية والبروتينات من الجيل إلى األغشية الورقية-

  ات الطابع الخاصالوحدات ذ

  .مركز زراعة األنسجة والھندسة الوراثیھ: أوًال

  -:األھداف

جذب وتجميع الطاقات واإلمكانيات بحيث يمكن عن طريقها تشجيع التعاون المحلي والدولي وتقليل  .1
  .الهدر الناتج عن عودة المتخصصين إلى أماكن يصعب فيها ممارسة عطائهم

 من التقنيات الحديثة التي أنشئ المركز من أجل نقلها واستيعابها إعداد الخطط المستقبيلة لالستفادة .2
  .ونشر تطبيقاتها

 .عالج المشكالت التي تعترض الخطط التنموية في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والفنية .3

توفير األساليب والطرق العلمية لتحقيق برامج الخطط السابقة بإمكانيات المركز ومعاونة المعاهد  .4
  .ؤسسات المشاركةوالم

تقديم االستشارات الفنية ودراسات الجدوى والمشاركة الميدانية لحل مشكالت قطاعي األعمال العام  .5
 .والخاص باإلضافة إلى أجهزة الخدمات ومراكز البحوث بالوزارات والهيئات المعنية

 .صادي وإرشاديتقديم نماذج إرشادية وإنتاجية لألستخدام األمثل للتكنولوجيا الحيوية بهدف اقت .6

إعداد وتدريب كوادر فنية قادرة على المعونة في تنفيذ برامج ومشروعات التكنولوجيا الحيوية بالمركز  .7
والجهات األخرى على أن تشمل برامج تدريب الكوادر بمختلف المستويات ابتداء من العمالة الفنية الماهر 

والصيانة وانتهاء برفع الكفاءة البحثية للمتخصصين مرورا بتكوين كوادر عالية الكفاءة من الفنيين للتشغيل 
 .على أن تكون هذه البرامج محلية أو أجنبية أو مشتركة
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تنظيم المؤتمرات بعقد الحلقات والندوات والدورات التدريبية بالتعاقد مع المتخصصين في الجامعات  .8
ط في الداخل والخارج باإلضافة ومراكز البحوث وهيئات قطاعي األعمال العام والخاص المعنية بهذا النشا

 .إلى النشرات الدورية التي تغطي أنشطة المركز المختلفة

االستخدام األمثل المكانيات المركز في المستويات الثالثة للنقل واالستيعاب  والممثلة في التعليم والبحث  .9
 .والتطبيق

 العالمية التى تقوم بنشاط مشابه في توفير السبل الالزمة لالنفتاح العلمي على المراكز والهيئات العلمية .10
الدول المتقدمة والنامية على أن يشمل هذا االحتكاك مختلف المستويات من التدريب وتبادل الخبرات 

  .والزيارات والمشروعات المشتركة وتبادل الدارسين والدوريات العلمية بشكل فردأو ضمن اتفاقيات محددة

  -:ات الوراثیة ، ویشملمركز الخدمة العامة لالستشار: ثانیًا

  .وحدة التشخيص المبكر لألمراض الوراثية في األطفال-1

  .وحدة االستشارات الوراثية-2

  .وحدة الهندسة الوراثية التطبيقية والتحليل الجزئى-3

  .وحدة التشخيص الجينى الوراثي-4

  .وحدة التحاليل الطبية الكيميائية-5
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   كلیة التربیة الریاضیة

  -:مقدمة
بكلية التربية بالجامعة )  بنات–بنين ( الدراسة بكلية التربية الرياضية كشعبة للتربية الرياضيةبدأت 

  .م18/11/1993 بتاريخ 1492مقرها مدينة السادات وفقاً للقرار الوزاري رقم 
  . بإنشاء كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية1995لسنة ) 23(ثم صدر القرار الجمهوري رقم

  ة التربیة الریاضیةإدارة كلی
 عميد الكلية  عبد اهللا   علىعصام الدين متولي/ السيد األستاذ الدكتور
  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  بكر محمد أحمد سالم/ السيد األستاذ الدكتور
  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث  صالح محسن عيسوي نجا /السيد األستاذ الدكتور

  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة   أشرف عبد اللطيف الخولي /ذ الدكتورالسيد األستا
  مدينة السادات ، محافظة المنوفية: العنوان 

  2603217/048:  فاكس        )048(2603227– 2601627: ت
http://phyeducation.menofia.edu.eg 

  
  األقسام العلمیة بالكلیة  

 .الجمبازالتمرينات و .قسم األلعاب

 .علوم الصحة الرياضية .المنازالت الرياضية المائية
  .طرق التدريس والتدريب والتربية العملية  .العاب القوى

  .المواد الصحية  .أصول التدريب والترويح
  .عضو هيئة تدريس)91(يبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس بالكلية 

  .يئة معاونةعضو ه)44(ويبلغ عدد أعضاء الهيئة المعاونة بالكلية
  .طالب وطالبة) 1073(ويبلغ عدد الطالب

  :الدرجات العلمیة التى تمنحھا الكلیة
  .درجة البكالوریوس في التربیة الریاضیة: أوًال
  .دبلوم الدراسات العلیا في التربیة الریاضیة ویحدده مجلس الكلیة: ثانیًا
  .درجة الماجستیر في التربیة الریاضیة: ثالثًا
  .دكتوراه الفلسفة في التربیة الریاضیةدرجة : رابعًا

يشترط في قيد الطالب لنيل درجة البكالوريوس في التربية الرياضية أن يكون حاصالً على شهادة 
  -:الثانوية العامة أو مايعادلها باإلضافة إلى مايلى

  .)شخصى ، قوام ، مقدرة رياضية(أن ينجح الطالب في اإلختبارات التى يقررها مجلس الكلية-1
  .أن يقرر القومسيون الطبي لياقته للمهنة-2
  
   
   

  :المعامل المتخصصة بالكلیة
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تحتوى الكلية على مجموعة من المعامل العلمية المتخصصة التى تخدم العملية التعليمية والبحثية 
والتى شملها قراربوضعها كوحدة ذات طابع خاص حتى يتسنى للباحثين من مختلف الجامعات المصرية 

كليات التربية الرياضية وكليات الطب والعالج الطبيعى االستفادة من التقنيات الحديثة التى تحرص عامة و
إدارة الكلية على أن تقتنى أحدث تكنولوجيا العصر في البحث العلمي وتحرص على عدم تكرار أى تقنية قد 

  -:تكون إحدى كليات التربية الرياضية في مصر قد حصلت عليها ، وهي كما يلي
  :معمل القیاسات الفسیولوجیة- 1

يهتم بتوفير كافة الوسائل التى من خاللها يمكن تقييم الحالة الفسيولوجية لالعب أو المفحوص من 
  -:خالل العديد من األجهزة ، ويشتمل هذا المعمل على

 .جهاز تقييم حالة القلب التنبؤية- ب .جهاز تقييم حالة الجهاز الدورى التنفسي-أ

 .جهاز التنبيه الكهربائي والتغذية الرجعية العصبية-د . العضالتجهاز تخطيط-ج
  .جهاز تحليل منحنيات عمل القوة العضلية للمفاصل-و  .جهاز تحليل مكونات الدم-هـ

  :معمل المیكانیكا الحیویة- 2
المعمل مزود بأحدث نظام لتحليل األداء ميكانيكا من خالل التصوير بالفيديو وهو من أكفأ األنظمة 

  -:الموجودة في مصر ، ويشمل على
  .جھاز تحلیل الحركة ثنائي وثالثي األبعاد- 1
  .معمل القدرات البدنیة والقیاسات الجسمیة- 2
  .معمل الوسائل التعلیمیة- 3
  .معمل الحاسب اآللي- 4

  الوحدات ذات الطابع الخاص
  -:مركز الخدمة العامة ویشمل

  .وحدة اللياقة البدنية وإصابة المالعب-1

  .دة المدارس الرياضيةوح-2

  . وحدة القياسات الرياضية-3
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   كلیة الطب البیطري

  -:مقدمة
  .م97/1998 بمقر الجامعة بمدينة السادات وبدأت الدراسة بها في العام الجامعي 1997ُأنشئت عام 

  إدارة كلیة الطب البیطري 
 عميد الكلية صالح سيد إبراهيم البالل / السيد األستاذ الدكتور

  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  عاطف محمد محمود عريشة/ د األستاذ الدكتورالسي
  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث  محمد محمد سليمان ندا  / السيد األستاذ الدكتور
  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  هاني يوسف حسن حسنين/ السيد األستاذ الدكتور

  مدينة السادات ، محافظة المنوفية: العنوان 
  2603214/048:  فاكس        )048(2603215:  ت

http://vetmedicine.menofia.edu.eg 
  األقسام العلمیة بالكلیة

 .الباثولوجيا .الباثولوجيا االكلنيكية
  .الخلية واألنسجة  .التشريح واألجنة

  .الفيروسات  .الطفيليات
  .الفسيولوجيا  .ذيةالكيمياء الحيوية وكيمياء التغ

  .التغذية والتغذية اإلكلينيكية  .الجراحة والتخدير واألشعة
  .التوليد والتناسل والتلقيح االصطناعي  .الصحة واألمراض المشتركة

  .األمراض الباطنة والمعدية  .طب الطيور واألرانب
  .طب األحياء المائية ورعايتها  .الرقابة الصحية على األغذية

  .البكتريا والفطريات والمناعة .والسموم واإلجراءات البيطريةالطب الشرعي 
  .الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية  .األدوية

  .عضو هيئة تدريس)28(يبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس بالكلية 
  .عضو هيئة معاونة)75(ويبلغ عدد أعضاء الهيئة المعاونة بالكلية

  .طلب وطالبة) 909(ويبلغ عدد الطالب
  : الدراسةنظام

مدة الدراسة خمس سنوات دراسية يتخللها سته شهور للتدريبات العملية وتنقسم كل سنة إلى  .1
  .فصلين دراسيين

يؤدى الطالب تدريبياً إكلينيكياً وحقلياً بعد إنتهاء إمتحانات الفرقة الثالثة والرابعة والخامسة بواقع  .2
  .شهرين بين كل سنة

  .إال إذا قضى فترة التدريباليمنح الطالب شهادة البكالوريوس  .3
  :يعقد اإلمتحان بعد نهاية كل فصل دراسي وتوزع النهاية العظمى لكل مادة على النحو التالي .4

  .لإلمتحان التحريري% 50
  .لإلختبارات العملية والشفهية% 50
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فأكثر من الدرجة المخصصة % 30وال يعتبر الطالب ناجحاً في اإلمتحان التحريري إال إذا حصل على
  .إلمتحانل

  :الدرجات العلمیة التى تمنحھا الكلیة
  .تمنح الجامعة بناءاً على طلب مجلس الكلية درجة البكالوريوس في العلوم الطبية البيطرية

  .درجة الماجستير في العلوم البيطرية
  .درجة دكتوراة الفلسفة في العلوم الطبية البيطرية

-أمراض األسماك-التلقيح االصطناعي-وانات التجاربحي-اإلرشاد البيطري( دبلوم الدراسات العليا في
رعاية -مراقبة األغذية–الباثولوجيا اإلكلينيكية - الطيورواألرانب-التناسليات–الصحة العامة البيطرية 

-الجراحة البيطرية-األدوية والمستحضرات الطبية-أمراض حيوانات المزرعة-الحيوانات المنزلية-الحيوان
السموم - الطب الشرعي-ميكربيولوجيا الحيوان-الطفيليات التطبيقية-ث البيئةتلو- المخلفات الحيوانية

  ) البيطرية
  :المجاالت البحثیة بالكلیة

  .منتجات الحيوان-صحة الحيوان
  الوحدات ذات الطابع الخاص

  -:مركز الخدمة العامة لالستشارات البيطرية ، ويشمل

  ).اطنة والمعديةاألمراض الب(وحدة التشخيص وعالج أمراض الحيوان -1

  ).العقم والتوليد والتلقيح الصناعي والجراحة(وحدة تشخيص التناسليات والجراحة -2

  ).اللحوم ومنتجاتها(وحدة الرقابة على األغذية-3

  ).أمراض سوء التغذية(وحدة تحليل العالئق -4

  .وحدة التشخيص وعالج أمراض الطيور واألرانب واألسماك-5

  ".باثولوجيا اكلينيكية-باثولوجيا-فيروسات-بكتريا " وحدة التشخيص المعملى-6
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  كلیة السیاحة والفنادق
  -:مقدمة

تعتبر كلية السياحة والفنادق أحد كليات الجامعة والتى انطلقت من مدينة السادات بالقرار الجمهوري 
 ، وتستهدف بمبنى مجمع الوزارات) 97/1998( ، وبدأت الدراسة في العام الدراسي 1997لسنة ) 84(رقم 

تقديم الخدمات التعليمية المتميزة لمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا في مجاالت الدراسات السياحية 
  -:والدراسات الفنية واإلرشاد السياحي ، وتستهدف بصفة رئيسية

  تخريج كوادر من حملة البكالوريوس في الدراسات السياحية القادرة على المشاركة في تحقيق أهداف
  .لتنمية اإلقتصادية واإلجتماعيةا

  تخريج كوادر من حمله درجة الدكتوراه والماجستير ودبلومات الدراسات العليا القادرة على اإلسهام
  .اإليجابي في حركة التنمية

  الكفاءات العلمية للمشاركة في رفع مستوى فعالية الخدمة التعليمية والقيام بالبحوث العلمية والتطبيقية
  .سياحة والفنادق واإلرشاد السياحيفي مجال ال

  إنجاز األبحاث والدراسات وعقد المؤتمرات العلمية والندوات التى تساهم في تحقيق التنمية المستهدفة
 .في مجاالت السياحة والفنادق

 التدريب المستمر لرفع كفاءة العاملين في قطاعي السياحة والفنادق.  
  .عضو هيئة تدريس)29(ويبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس بالكلية 
  .عضو هيئة معاونة)45(ويبلغ عدد أعضاء الهيئة المعاونة بالكلية

  .طالب وطالبة) 1567(ويبلغ عدد الطالب
  إدارة كلیة السیاحة والفنادق

نائب رئيس الجامعة لشئون فرع السادات    أحمد حامد زغلول/ السيد األستاذ الدكتور
 المشرف على الكلية

  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب     مجدي محمد فكري/تورالسيد األستاذ الدك
  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوثصالح عبد الحميد محمد عروس      / السيد األستاذ الدكتور

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية   نجوى محمد محمود غراب/ السيد  الدكتور
  البيئة

  ، محافظة المنوفيةمدينة السادات : العنوان 
  2603210/048:  فاكس        )048(2603210– 2603209: ت

http://tourism.menofia.edu.eg 
  األقسام العلمیة بالكلیة

 .الدراسات الفندقية .االرشاد السياحى
   .الدراسات السياحية

  :نظام الدراسة
ى والنجاح في إختبارات من اللغة األجنبية األول% 70يشترط للقبول بالكلية الحصول على نسبة  .1

  .القدرات ويتم ترشيح الطالب عن طريق مكتب التنسيق
  . فصول دراسية8مدة الدراسة أربع سنوات مقسمة إلى  .2
  .الدراسة بالفرقة األولى عامة ويبدأ التخصص في السنة الثانية .3
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تم تدريسها يختار الطالب لغة أجنبية أولى ولغة أجنبية ثانية من مجموعة اللغات األجنبية التى ي .4
  .بالكلية

يجوز قبول الطالب الحاصلين على درجة البكالوريوس من أحد األقسام المتخصصة للحصول على  .5
  .البكالوريوس من قسم آخر بذات الكلية

  .الدراسة بالكلية نظرية وتتخللها تدريبات عملية أساسية بإحدى المؤسسات الفندقية والسياحية .6
  .ة بإعداد مشروع تخرج وهو شرط لنيل درجة البكالوريوسيلتزم طلبة قسم الدراسات الفندقي .7
  :تمنح الجامعة بناءاً على طلب مجلس الكلية درجة البكالوريوس في التخصصات اآلتية .8
  .اإلرشاد السياحى-الدراسات الفندقية-الدراسات السياحية .9

التعليمية وعدم توافر ولم تبدأ الدراسات العليا بالكلية حتى اآلن نظراً لتوجهها حالياً إلى الناحية 
مقومات اإلشراف العلمي من األساتذة واألستذة المساعدين وبنية البحوث ، ويحتمل أن تبدأ الدراسات العليا 

  .في مرحلة قادمة
  الوحدات ذات الطابع الخاص

  -:مركز الخدمة العامة ، ويشمل
  .وحدة الخدمات السياحية-1
  .وحدة الخدمات الفندقية-2
  .الطباعةوحدة التصوير و-3

  . ويجوز أن يضم المركز إليه بعض الوحدات األخرى مستقبالً وذلك بعد إتخاذ اإلجراءات القانونية
  :أھداف المركز

يهدف المركز إلى تقديم الخدمات في مجال الوحدات التابعة له وذلك لخدمة مجتمع محافظة المنوفية ، وذلك 
  :على النحو التالي

  :أوًال وحدة الخدمات الفندقیة
  . اإلستضافة الشمولية للندوات والمؤتمرات والمناسبات اإلجتماعية-
   إعداد وتجهيز وتقديم الوجبات بمطعم الكلية أو توريدها لخارج الكلية أو توريدها لخارج الكلية على  -

  .   أحدث تقنيات تقديم الوجبات
  .إنتاج جميع أنواع المخبوزات والحلويات الشرقية والغربية-
  .وجبات منخفضة التكلفة لتقديمها للطالب بأسعار مناسبةإعداد ال-
  القيام بعقد دورات تدريبية للنهوض بمستوي ربه البيت في المجتمعات العمرانية الجديدة بأحدث طرق فن     -

  .  الطهى وحفظ األغذية على أيدى المتخصصين
  -:دف إلى مایليالسعى إلنشاء مكتب سیاحي معتمد یھ: وحدة الخدمات السیاحیة:ثانیًا 

  . وضع البرامج السياحية الداخلية والخارجية-
  . تنفيذ برامج السفر للحج والعمرة وبأسعارمناسبة-
  . تنفيذ برامج السياحة الداخلية بأسعار مناسبة-
  . تنظيم وتنفيذ برامج رحالت المصايف-

  -:وحدة التصویر والطباعة: ثالثًا
  .عة للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بأسعار رمزيةوتهدف إلى تقديم خدمات التصوير والطبا
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  معھد الدراسات والبحوث البیئیة
  



  119

   الدراسات والبحوث البیئیةمعھد
  -:مقدمة

يقع المعهد في المبنى الكائن بجوار سنترال المدينة الرئيسى بمدينة السادات ، وأنشئ المعهد كوحدة 
) 352( ، وصدر بعد ذلك لقرار الجمهوري 1998حوث البيئة الصحراوية عام مستقلة تحت مسمى معهد ب

  . الخاص بالمعهد تحت مسمى معهد الدراسات والبحوث البيئية2005لسنة 
  :ویسعي المعھد إلى تحقیق األھداف التالیة

  .القيام بالدراسات والبحوث في مجال البيئة واإلشراف عليها .1
  .ة للباحثين والعاملين في مجال البيئةتنظيم البرامج الدراسية والتربي .2
السعى لتوفير اإلعتمادات المالية الالزمة إلجراء البحوث الميدانية والمعملية وتوفير المنح  .3

  .والبعثات والمهمات العلمية والتدريبية في مجال الدراسة بالمعهد
ت الجدوى إعتبار المعهد بيت خبرة في مجاالت البيئة التى تدخل في تخصصه سواء لدراسا .4

اإلقتصادية للبيئة والتقييم البيئى ،  باإلضافة إلى دراسات اإلستغالل األمثل للموارد المختلفة 
  .وإنتاج سالالت نباتية وحيوانية متطورة تتالئم والبيئة

  .إنشاء قاعدة معلومات بيئية .5
دوات نشر نتائج البحوث والدراسات المرتبطة بالبيئة في مجلة علمية محكمة مع إقامة الن .6

  .والمؤتمرات وورش العمل المرتبطة بعمل المعهد
  .عضو هيئة تدريس) 35(ويبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس 

  .عضو هيئة معاونة)14(ويبلغ عدد الهيئة المعاونة
  

  -:الدرجات العلمیة التي یمنحھا المعھد
بمدينة السادات يمنح مجلس جامعة المنوفية بناء على طلب مجلس معهد الدراسات والبحوث البيئية 

  -:الدراجات العلمية اآلتية
  . الدبلوم في علوم البيئة في أحد التخصصات المبينة في الالئحة الداخلية-1
  .في أحد التخصصات المبينة في الالئحة الداخليةدرجة الماجستير في علوم البيئة -2
  .ئحة الداخلية دكتوراه الفلسفة في علوم البيئة في أحد التخصصات المبينة في االدرجة-3

  2006/2007             وبدأت الدراسات العلیا بالمعھد في العام الجامعي 
يشترط في الطالب لنيل الدبلوم في علوم البيئة أن يكون حاصالً على درجة البكالوريوس أو الليسانس 

 يتابع الدراسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي أخر معترف به ، وأن
  .لمدة سنة وفقاً ألحكام الالئحة الداخلية

   
يشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير في علوم البيئة أن يون حاصالً على الدرجة الجامعية األولى 
في التخصصات المرتبطة بالمعهد أو درجة معادلة لها أو أى من دبلوم الدراسات العليا التي يمنحها المعهد 

  .م ببحوث مبتكرة لمدة سنتين على األقل ، وذلك وفقاً ألحكام الالئحة الداخلية، وأن يقو
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يشترط في الطالب لنيل درجة دكتوراة الفلسفة في علوم البيئة أن يكون حاصالً على درجة الماجستير في  
 سنوات على العلوم البيئية من المعهد أو مايعادلها من إحدى الجامعات وأن يقوم ببحوث مبتكرة لمدة ثالث

  .األقل وفقاً ألحكام الالئحة الداخلية
  إدارة معھد الدراسات والبحوث البیئیة

 عميد المعهد  مبارك حساني على محمود/ السيد األستاذ الدكتور

رفاعي إبراهيم رفاعي عبد / السيد األستاذ الدكتور
  النعيم

  وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث

  وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  عايدة محمد على عالم/ تورالسيد األستاذ الدك
  مدينة السادات ، محافظة المنوفية: العنوان 

  2600404/048:  فاكس      )048(2603208 -2602178:  ت
http://www.geocities.com/mu_deri 

  -:األقسام العلمیة بالمعھد
  .قسم مسوح  الموارد الطبیعیة- 1
  .تقویم الموارد الطبیعیةقسم  - 2
  .قسم التنمیة المتواصلة للبیئة- 5

  المعامل
  -:یقوم المعھد بتجھیز المعامل التخصصیة في المجاالت اآلتیة

 الميكروبيولوجي-3 اإلنتاج الحيواني والداجني-2  اإلنتاج الحيواني-1
 الحياة البرية-6  تقييم األراضي واستغالل المياه-5 زراعة األنسجة-4
  االمتصاص الذري-9  استخالص الزيوت الطبية والعطرية-8  اية النباتوق-7
  اإلعداد والقياسات-12  علوم المواد-11  كيمياء الصخور-10
نظم المعلومات الجغرافية -16  خامات مواد البناء والتعدين-15  الطاقة الجديدة والمتجددة-14

  والرصد البيئي
  الوحدات ذات الطابع الخاص

  عامة  مركز الخدمة ال
  .م8/6/2006 في 1220رئيس الجامعة رقم / د.أنشئ أول مركز للخدمة العامة بالمعهد بقرار أ

  -:ويهدف المركز إلى مايلي
  -:نشاط االستشارات والخدمات البیئیة) أ(

  :عقد الدرورات التدريبية الخاصة بـ-1
  .تقييم األثر البيئى للمشروعات والمنشأت المختلفة-
  .تنوعة الخاصة بمهارة العمل كخبير بيئىاكتساب الخبرة الم-
  .اكتساب الخبرة المتنوعة الخاصة بمهارة العمل كخبير بيئي-
  .إقامة الندوات الخاصة بالتوعية بمتطلبات الحياة اآلمنة الخالية من التلوث البيئي بأنواعة-2
  .ختلفةعقد المؤتمرات وورش العمل في المجاالت البيئية المختلفة على المستويات الم-3
  .لسجالت البيئية للمنشآت المختلفةا عمل -4
  )الصناعي- الصحي–الزراعي (تقديم االستشارات الخاصة بمعالجة مياة الصرف-5
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  .تقديم االستشارات إلقامة محطات المعالجة للمياة-6
  .تقديم اإلستشارات الخاصة بإستخدام وتدوير المخلفات-7
  .ت اإلستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية تقديم خدمات التقنية البيئية كقياسا-8
تقديم خدمات القياسات السمعية ومستوى الضوضاء حسب المواصفات العالمية البيئية وخاصـة            -9

  .للمستشفيات ودور الشفاء
  .عمل دراسات الجدوى اإلقتصادية للمشروعات والمنشآت-10

 A515رعة العضویة المسجلة برقم للمز( نشاط المزارع  العضویة النباتیة والحیوانیة ) ب(
:(  

  :عقد الدورات التدريبية الخاصة بإدارة المزارع العضوية في مجالي اإلنتاج النباتي والحيواني-1
  . اإلنتاج ، والتسويق ، والتصنيع-
  .التعرف على قانون الزراعة العضوية-
  .تسويق منتجات الزراعة العضوية النباتية والحيوانية-
  .نقل ، والتخزين للمنتجات العضويةاإلعداد ، وال-
  .تقديم اإلستشارات الخاصة بإستخدام وتدوير المخلفات الزراعية-2
  .تقديم اإلستشارات الخاصة بإنتاج المخصبات الحيوية واألسمدة العضوية-3
  .تقديم اإلستشارات الخاصة بوسائل المكافحة الحيوية-4
  .عضويةتقديم اإلستشارات الخاصة بإدارة المزارع ال-5
تقديم اإلستشارات الخاصة بإنشاء وإدارة مـزارع الـدواجن واإلنتـاج الحيـواني             -6

  .العضوية
  :المزرعة

 فداناً وتقوم شبكات الري فيها على الرش والتنقيط ، 60تبلغ إجمالي المساحة المنزرعة حوالي 
اتات الطبية والعطرية ، وتضم مزارع نباتية تخصصية للمحاصيل الحقلية واألعالف والفاكهة والخضر والنب

وتشتمل على بئر إرتوازي للرى وآالت ومعدات زراعية متنوعة ومولد كهربائي وصوبتان للزراعات 
  ).م40× م 9(المحمية 

وكذلك بها مزرعة لإلنتاج الحيواني تشتمل على بطاريات تربية وماكينات تفريغ لألرانب وعنبر لتربية 
يبى واألغنام البرقي التي تتحمل الظروف الصحراوية والمعهد بصدد وإنتاج الدواجن وحظيرة للماعز الزرا

  .إنشاء مزرعة لإلبل والجمال
  :حرقةمال

وهي تقوم بالتخلص من النفايات الخطرة للمستشفيات والمؤؤسات الصناعية والزراعية بطريقة آمنة 
ها مكان لوضع المخلفات وتم وضعها كأحد األنشطة التي يضمها مركز الخدمة العامة بالمعهد حيث يوجد ب

بطريقة آمنة وسليمة ويتم العمل بها وفقاً للمواصفات البيئية السليمة ، وقد وافقت وزراة البيئة في 
  . م1994 لسنة 4بها لمطابقتها مع أحكام القانون رقم العمل   م على أجازة 6/7/2006
  

  كلیة التربیة- 1
 وتسير الدراسة بها وفقاً للوائح الداخلية لكلية التربية م ،2000/2001بدأت الدراسة بها في العام الجامعي 

  .بشبين الكوم
  إدارة كلیة التربیة

  عميد الكلية  عبد العال حامد  عجوة/ السيد األستاذ الدكتور
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  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  جمال أحمد عبد المقصود السيسي/ السيد األستاذ الدكتور
دوح محمد عبد المجيد عبد مم/ السيد األستاذ الدكتور

  المعبود
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية 

  البيئة
  مدينة السادات ، محافظة المنوفية: العنوان 

  2222888/048:  فاكس   )048(2608039: ت
http://educatuin.menofia.edu.eg  

  .عضو هيئة تدريس)5( التدريس بالكلية يبلغ عدد أعضاء هيئة
  .عضو هيئة معاونة)8(ويبلغ عدد أعضاء الهيئة المعاونة بالكلية 

  .طالب وطالبة بمدينة السادات ) 1938( ويبلغ عدد الطالب
  كلیة التجارة- 2

 التجارة م ، وتسير الدراسة بها وفقاً للوائح الداخلية لكلية2000/2001بدأت الدراسة بها في العام الجامعي 
  .بشبين الكوم

  إدارة كلیة التجارة
  عميد الكلية  حسنين السيد حسنين طه/ السيد األستاذ الدكتور

  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  شريف محمد على أحمد/ السيد الدكتور
  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث  / الدكتوراألستاذ السيد 

  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  يرة أحمد حسينمن/ السيدة األستاذة الدكتورة
  مدينة السادات ، محافظة المنوفية: العنوان 

   2608249/048:  فاكس        ) 048(2607971: ت
        http://commerce.menofia.edu.eg     

  .عضو هيئة تدريس)4(س بالكلية يبلغ عدد أعضاء هيئة التدري
  .عضو هيئة معاونة)19(ويبلغ عدد أعضاء الهيئة المعاونة بالكلية 

  .طالب وطالبة انتظام وانتساب موجه بفرع مدينة السادات ) 3880(ويبلغ عدد الطالب
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   كلیة الحقوق- 3

وائح الداخلية لكلية الحقوق م ، وتسير الدراسة بها وفقاً لل2000/2001بدأت الدراسة بها في العام الجامعي 
  .بشبين الكوم

  حقوقإدارة كلیة ال
 عبد الهادي محمد عشري /السيد األستاذ الدكتور

  عميد الكلية   زيدان

  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  عاطف محمد راشد الفقي/ السيد الدكتور
  لمجتمع وتنمية البيئةوكيل الكلية لشئون خدمة ا  محمود السيد عمر التحيوي/ السيد الدكتور

  مدينة السادات ، محافظة المنوفية: العنوان 
   

  )048 (2606606:  فاكس        ) 048 (2608151: ت
http:// law.menofia.edu.eg 

  .عضو هيئة تدريس)1(يبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس بالكلية 
  .عضو هيئة معاونة)16(ويبلغ عدد أعضاء الهيئة المعاونة بالكلية 

  .طالب وطالبة انتظام وانتساب موجه بفرع مدينة السادات) 4107( عدد الطالبويبلغ
وهذا يؤكد حرص الجامعة على النهوض بهذه المدينة والمناطق المجاورة من خالل تواجدها فيها ، 

    .      والعمل على تنميتها من خالل الخدمات التي تقدمها الجامعة
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