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 الكلٌة رؤٌة

 المتمٌز الطبً للتعلٌم منارة الكلٌة تصبح أن

 العلمً بالبحث االرتقاء وتحقٌق المستمر

 .المجتمعٌة االحتٌاجات ٌلبً بما واالبتكار

 

 الكلٌة رسالة

 علمٌا مؤهلٌن أطباء بإعداد الطب كلٌة تلتزم

 متمٌزة صحٌة رعاٌة تقدٌم علً قادرٌن وقٌمٌا

 للعملٌة المستمر بالتطوٌر الكلٌة تلتزم كما, 

 ٌحقق بما المتمٌز العلمً والبحث التعلٌمٌة

 وٌواجه محلٌا المعتمدة الجود معاٌٌر

 واقتدار بكفاءة المجتمعٌة الصحٌة المشكالت

 



 وتطورها الكلٌة تارٌخ

 القرار بموجب ،0721 عام الكلٌة افتتاح تم

 وبدأت0721 لسنة 0017 رقم الوزاري

 فى رسمٌا البكالورٌوس بمرحلة بها الدراسة

 0721-0721 الجامعً العام

 مرحلة طالب من دفعة أول تخرٌج تم كما

 كلٌة وتضم 0771 -0727 عام البكالورٌوس

)  و األكادٌمٌة األقسام من( 01) عدد الطب

 .اإلكلٌنٌكٌة األقسام من(  01

 مجلس طلب علً بناءا المنٌا جامعة وتمنح

 والجراحة الطب بكالورٌوس درجة الطب كلٌة

MBBCH ًالماجستٌر ودرجتM.Sc .

 من تخصص 21 فً. M.D والدكتوراه

 . واإلكلٌنٌكٌة األكادٌمٌة التخصصات

 األكادٌمى االعتماد على للحصول الكلٌة وتهدف

 التعلٌم جودة لضمان القومٌة الهٌئة من

 واإلعتماد



 دلٌل الطالب الوافدٌن لمرحلة البكالورٌوس

 التسجٌل إجراءات

 الموقع عبر اإللتحاق طلبات تقدٌم ٌتم

 والبعثات الثقافٌة الشئون لقطاع اإللكترونً

 المصرٌة العالً التعلٌم بوزارة

https://www.wafeden.gov.eg 

 ومنح لقبول العامة اإلدارة مخاطبة وبعد

 قبوله على بالموافقة للطالب الوافدٌن الطالب

 الطالب ٌتقدم به الخاص اإللكترونً البرٌد عبر

 الطالب ومنح لقبول العامة اإلدارة) إلى

 :وهً أوراقه أصول لتقدٌم( الوافدٌن

 الدراسٌة الشهادة أصل

 الصفر جواز أصل

 المٌالد شهادة أصل

 طرٌقها عن تقدم لمن السفارة خطاب

 شخصٌة صور 6 عدد

https://www.wafeden.gov.eg/
https://www.wafeden.gov.eg/


 كرسوم مصرٌا جنٌها 051 بقٌمة برٌدٌة حوالة

 الطالب رعاٌة صندوق لحساب شٌك أو تقدم

/ 44088/ 5 رقم حساب) وأندٌتهم الوافدٌن

 .المصري المركزي البنك -( 9/ 851

 

 الطالب على المقررة الدراسٌة المصروفات

 7511هً   4104 /4107 لعام الوافدٌن

دوالر رسم قٌد الول  0511امرٌكً ) دوالر

دوالر رسوم دراسٌه  6111مرة باالضافة الً 

طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم  سنوٌه( وذلك

 .4106لسنه  47

 

 

 

 

 



 نشاط الطالب الوافدٌن بكلٌة الطب:

 

 
 

 



علً موقع التواصل االجتماعً فٌسبوك وذلك  جروب خاص للطلبة الوافدٌن بكلٌه الطب

للتواصل مباشرة مع اد/ محمد عبد المحسن وكٌل الكلٌة لشئون الطالب واد/ عزة كمال 

 المسئوله عن تلقً اي شكاوي للطالب الوافدٌن

 

 

 

 

 

 



 اتصل بنا

 المنٌا جامعة - المنٌا مدٌنة - المنٌا محافظة - العربٌة مصر جمهورٌة 

 

 الطب كلٌة

  4884548 -: الكلٌة تشسوٌ

  4884515-4869176-: الجامعة مستشفى

  4887688-4884666 -: سوزان مستشفى

 4868178 -: بالمنٌا األطباء نقابة

 

 الكلٌة إدارة مع للتواصل

 الغنى عبد سٌد حسنى/الدكتور األستاذ السٌد

  الكلٌة عمٌد

dean.med@mu.edu.eg  

hosnysa@hotmail.com 

 

 المحسن عبد محمد/ الدكتور األستاذ السٌد

  الطالب لشئون الكلٌة وكٌل

vdss.med@mu.edu.eg 


