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 Name of Institution: Nursing .1  . أسم المؤسسة: التمریض١

 Kind of Institution: Faculty  نوع المؤسسة: كلیة

 University: Minia  جامعة: المنیا

   Kind of University: Government  نوع الجامعة: المنیا

  

 كلیة التمریض جامعة المنیا، طریق القاھرة / أسیوط الزراعي، المنیا المنیا . عنوان الكلیة:٢

  بقرار جمھوري:   ١٩٩٥تاریخ التاسیس: 

م ( نة (١٨٤رق د  ١٩٩٥) لس م المعھ ) بأس
  العالي للتمریض التابع لكلیة الطب. 

م (    رار الجمھوري رق ) لسنة  ٢٠٠ثم صدر الق
)٢٠٠٠( 

  تاریخ بدء الدراسة: 

 ١٩٩٧/١٩٩٨الجامعي العام 

 

  

  . القیادة االكادیمیة:٣

 أ.د. عزة محمد محمد حافظ.  عمید الكلیة:

 ٠٨٦ - ٢٣٤٧٧٦٤ فاكس: ٠٨٦ – ٢٣٤٧٧٦٥ تلیفون:

 nursing.prt@mu.edu.eg / nursing.prt@gmail.com برید الكتروني:

:الموقع اإللكترونى  http://www.minia.edu.eg/nurs/ 

  

 تأسست. الجامعي الحرم داخل وتقع المنیا جامعة كلیات أحدى ھي التمریض كلیة

 لسنة) ١٨٤( رقم الجمھوري بالقرار األمر بادئ في المنیا بجامعة التمریض كلیة

 رقم الجمھوري القرار صدر ثم. الطب لكلیة التابع للتمریض العالي المعھد بأسم) ١٩٩٥(

 العام في بھا الدراسة بدأت. التمریض كلیة إلى بتحویلھا) ٢٠٠٠( لسنة) ٢٠٠(

 الداخلیة الالئحة بتطبیق. م١٩٩٧لسنة) ٢١١( رقم القرار صدر وقد. ٩٧/٩٨الجامعى

 صدر ثم المنیا، بجامعة للتمریض العالي المعھد على اإلسكندریة بجامعة التمریض لكلیة

 لكلیة الداخلیة الالئحة اصدار بشآن ٥/٦/٢٠٠٨ بتاریخ) ١٠٥٣( رقم الوزاري القرار
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 رقم الوزاري القرار اصدار تم وكذلك ،)البكالوریوس مرحلة في( المنیا جامعة التمریض

 المنیا جامعة التمریض لكلیة الداخلیة الالئحة تحدیث بشآن ١١/٢/٢٠١٤ بتاریخ) ٤٢٠(

  ). البكالوریوس مرحلة في(

 بتاریخ) ٢٠٠٦( رقم الوزاري القرار صدر العلیا الدراسات مرحلة وفي

 مرحلة في المنیا جامعة التمریض لكلیة الداخلیة الالئحة اصدار بشآن ١/٨/٢٠١٣

  ).المعتمدة الساعات نظام( العلیا الدراسات

 في وصلت حتى نشأتھا منذ بالكلیة ومعاونیھم التدریس ھیئة أعضاء أعداد تطورت وقد

 ١( العمل راس على ومعاون تدریس ھیئة عضو) ١١٦( اجمالي من) ١٠٧( الي) ٢٠١٦( عام

  ). معید ٣٢ مساعد، مدرس ٤٦ مدرس، ٢٥ مساعد، استاذ ١٢ متفرغ، استاذ
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 العلمیةالدرجة   اإلسم
 االلكترونيالبرید 

 sanaamaref@mu.edu.eg استاذ مساعد  أ.م.د./سناء محمد عارف محمود
 safaamadbel@mu.edu.eg استاذ مساعد أ.م.د./صفاء محمد عبد الرحمن یحیى

 shrahmedabood@mu.edu.eg استاذ مساعد أ.م.د./سحر احمد عبود محمد
 Abeermabdel@mu.edu.eg مدرس د./عبیر محمد عبد القادر عثمان

 ebtsamahmed@mu.edu.eg مدرس ./ابتسام احمد محمد بشندىد
 rasham@mu.edu.eg مدرس د./رشا محمد نجیب على السید

 monathabet@mu.edu.eg مدرس د./منى ثابت عبد الباسط عبد اهللا
 amiramostafa@mu.edu.eg مدرس مساعد امیرة مصطفى فھمى اسماعیل

 fatenali@mu.edu.eg مدرس مساعد فاتن على احمد على
 asmaafarghli@mu.edu.eg مدرس مساعد اسماء فرغلى على محمد

 emanali@mu.edu.eg مدرس مساعد ایمان على عبد الحمید اسماعیل
 hebadac@mu.edu.eg مدرس مساعد ھبة دكرورى على السید

 shrinefayez@mu.edu.eg مدرس مساعد شرین فایز جبرة كلیب
 doaamm@mu.edu.eg مدرس مساعد دعاء محمد محمد على الزاغ

 abeerali@mu.edu.eg مدرس مساعد عبیر عبد اهللا على حسن
 esamahmed@mu.edu.eg مدرس مساعد د الحكم احمدعصام احمد عب

 shimaamosad@mu.edu.eg معید شیماء مسعد حسین على
 doaa_hamdi@mu.edu.eg معید دعاء حمدى عبد الحمید سلیمان

 samrhussan@mu.edu.eg معید سمر حسین خلف اهللا محمد
 gehadwahed@mu.edu.eg معید جھاد وحید احمد خلیل

 معید محمد فتحي رشید مھني
 

 administration@mu.edu.eg  البرید االكادیمي الخاص بالقسم
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 االلكترونيالبرید  العلمیةالدرجة  اإلسم

 manalh@mu.edu.eg استاذ مساعد أ.م.د./منال حسن ابو المجد
 amany_anter@mu.edu.eg مدرس د./امانى عنتر محمد

 sabahsaleh@mu.edu.eg مدرس د./صباح صالح حسن عبد الرحمن
 fatmanagi@mu.edu.eg مدرس د./فاطمة ناجى قطب على

 safaamzaki@mu.edu.eg مدرس د./صفاء محمد زكى ابراھیم
 zahraa2@mu.edu.eg مدرس زیز عمر عبد الرحمند./الزھراء عبد الع

 ebtsamhanfi@mu.edu.eg مدرس مساعد ابتسام حنفى صابر محمد
 rashamam@mu.edu.eg مدرس مساعد رشا ممدوح عبد المنعم محمد

 ebtsamabdelm@mu.edu.eg مدرس مساعد ابتسام عبد المنعم محمد محمود
 shriefaabdelm@mu.edu.eg مدرس مساعد شریفة ربیع محمد محمد

 tahanishaban@mu.edu.eg رس مساعدمد تھانى شعبان محمد عبد الظاھر
 redaabdel@mu.edu.eg معید رضا عبد اهللا عبد العزیز عبد الجواد

 hanasalem@mu.edu.eg معید حنان سالم سند محمد
 ahmedsaad@mu.edu.eg معید أحمد سعد محمد تمام

 samyasalah@mu.edu.eg معید  سامیة صالح ناجي حسین
 psychiatric.nur@mu.edu.eg  البرید االكادیمي الخاص بالقسم
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 االلكترونيالبرید  العلمیةالدرجة  اإلسم

 emanmassoud@mu.edu.eg استاذ مساعد سید أ.م.د./ایمان سید مسعود
 sanaamahassan@mu.edu.eg مدرس د./سناء محمود احمد حسان
 amlsayedali@mu.edu.eg مدرس د./امل سید على عبد الرحیم
 asmaahamed@mu.edu.eg مدرس د./اسماء حامد توفیق حامد

 nagatfarouk@mu.edu.eg مدرس د./نجاة فاروق ابو الوفا یوسف
 shimaashaban@mu.edu.eg مدرس مساعد شیماء شعبان محمد جاد

 amnanagati@mu.edu.eg مدرس مساعد ابو المجد علىامنة نجاتى 
 elshimaagamal@mu.edu.eg مدرس مساعد الشیماء جمال حسن محمد

 howydamohamed@mu.edu.eg مدرس مساعد ھویدا محمد على حسن
 yehiamsayed@mu.edu.eg مدرس مساعد یحى محمد سید عثمان

 marwa_ashor@mu.edu.eg معید مروة عاشور رجب عبد الرحیم
 mohamedfarouk@mu.edu.eg معید محمد فاروق عمر عبد العال

 shrashourad@mu.edu.eg معید اشور أدھم أحمدسحر ع
 pediatric@mu.edu.eg  البرید االكادیمي الخاص بالقسم ٤١٧رئیس القسم ت: 
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 االلكترونيالبرید  العلمیةالدرجة  اإلسم

 jehans@mu.edu.eg استاذ مساعد أ.م.د./جیھان سید على سید
 inshrahr@mu.edu.eg استاذ مساعد أ.م.د./انشراح رشدى محمد

 lobnam@mu.edu.eg مدرس د./لبنى محمد جمال على
 jehanahmed@mu.edu.eg مدرس د./جیھان احمد جمال الدین

 jehanabdelm@mu.edu.eg مدرس د./جیھان عبد الرحیم محمد عبد الرحیم
 emanfadl@mu.edu.eg مدرس د./ایمان فضل عبد الخالق

 shrhamza@mu.edu.eg مدرس د./سحر حمزة طة
 Hend_elhami@mu.edu.eg مدرس د./ھند الھام محمد زكى

 marwamohamed@mu.edu.eg مدرس د./مروة محمد عبد الباقى رضوان
 rokaiaf@mu.edu.eg مدرس د./رقیة فتحى محمد محمد

 bedoradel@mu.edu.eg مدرس مساعد بدور عادل محمد ابراھیم محمد
 amlali@mu.edu.eg مدرس مساعد امل على محمد فتح الباب

 asmaaali@mu.edu.eg مدرس مساعد اسماء على احمد محمد
 amlsabra@mu.edu.eg مدرس مساعد امل صبرة ابو بكر عبد الباقى

 Ebtsamali2@mu.edu.eg مدرس مساعد لىابتسام على عبد الفتاح ع
 emanabdel@mu.edu.eg مدرس مساعد ایمان عبد الرازق عبدالحكیم حسن

  مدرس مساعد الحسن محمود شكرى محمود
 shimaasayed@mu.edu.eg مدرس مساعد شیماء سید محمد رزق

 mohamedmam@mu.edu.eg مدرس مساعد محمد ممدوح یحیى خلف
 mahmoudtaha@mu.edu.eg مدرس مساعد محمود طة عبد الكافى عبد الفتاح

 shriefsayed@mu.edu.eg مدرس مساعد شریف سید محمد نسناوى
 walaaali@mu.edu.eg معید والء على عبد الجواد على

 shriedkhalaf@mu.edu.eg معید شریف خالف على عبد الجواد
 marwa_kamal2@mu.edu.eg معید مروة كمال أحمد محمد

 marwahagag@mu.edu.eg معید مروة محمد حجاج عبد الحكیم
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 االلكترونيالبرید  العلمیةالدرجة  اإلسم

 fatenbakir@mu.edu.eg معید فاتن بكیر رمضان عبد العزیز
 marwa_gamal@mu.edu.eg معید مروة جمال عبد الرازق محمد
 manalmostafa@mu.edu.eg معید منال مصطفى فھمى اسماعیل

 walaaabdel@mu.edu.eg معید والء عبد الوھاب محمد عبد الوھاب
 emannagi@mu.edu.eg معید ایمان ناجى عبد الظاھر محفوظ

 mohamedali@mu.edu.eg معید محمد على محمد كامل
 shrsamir@mu.edu.eg معید سحر سمیر عبد الصبور عبد الوھاب

  معید رانده مصطفى على محمد
  معید ھناء عبد اللطیف شحات علي

 meodical.sugical@mu.edu.eg  البرید االكادیمي الخاص بالقسم
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 االلكترونيالبرید  العلمیةالدرجة  اإلسم

 awatefabdel@mu.edu.eg استاذ مساعد أ.م.د./عواطف عبد الرازق محمد
 yosriaelsayed@mu.edu.eg استاذ مساعد أ.م.د./یسریة السید حسین حنفى

 naglaaamen@mu.edu.eg مدرس حمد امین غانمد./نجالء م
 amalhashem@mu.edu.eg مدرس مساعد امال ھاشم محمد عبد العلیم
 manademen@mu.edu.eg مدرس مساعد منار دمین محمد عبد النبى

 adelali@mu.edu.eg مدرس مساعد عادل على عبد الوھاب حسن
 zinebmohamed@mu.edu.eg مدرس مساعد زینب محمد حسن ابو زید

 ekhlasm@mu.edu.eg مدرس مساعد اخالص محمد ابراھیم التومى
 olanabil@mu.edu.eg مدرس مساعد عوال نبیل ابو زید حسن

 shimaaabdelyou@mu.edu.eg مدرس مساعد شیماء عبد الرازق یونس بخیت
 naemasaidmm@mu.edu.eg معید نعیمة سعید محمد محمد

 asmaamostafa@mu.edu.eg معید اسماء مصطفى فوزى خلیفھ
 mohamedgamaln@mu.edu.eg معید محمد جمال نعمان مالك
 community@mu.edu.eg  الخاص بالقسم یميالبرید االكاد
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 االلكترونيالبرید  العلمیةالدرجة  اإلسم

 azzamhafez@mu.edu.eg استاذ مساعد أ.م.د./عزة محمد محمد حافظ
 ekbalabdel@mu.edu.eg استاذ مساعد أ.م.د./اقبال عبد الرحیم امام احمد

 hodaabdel@mu.edu.eg استاذ مساعد أ.م.د./ھدى عبدالعظیم محمد عبدالرحمن
 amalahmed@mu.edu.eg مدرس د./امال احمد عبد الحافظ

 shrahmedali@mu.edu.eg مدرس د./سحر احمد على احمد الشمندى
 olam@mu.edu.eg مدرس د./عال محمد ابراھیم

 amanyhassan@mu.edu.eg مدرس امانى حسن عبد الرحیم محمد
 hanaaabdel@mu.edu.eg مدرس مساعد ھناء عبد الھادى سلیمان
 naglaafathi@mu.edu.eg مدرس مساعد نجالء فتحي احمد محمد

 heba_atef@mu.edu.eg مدرس مساعد ھبة عاطف عثمان عبد المنعم
 monaahmed@mu.edu.eg مدرس مساعد الحمید علىمنى أحمد عبد 

 omelhana@mu.edu.eg مدرس مساعد ام الھنا عبد الفضیل محمد خلیفة
 magdafwzi@mu.edu.eg مدرس مساعد ماجدة فوزى حسب اللة یوسف

 safaaali@mu.edu.eg مدرس مساعد صفاء على عبد النعیم على
 hanaabdelm@mu.edu.eg معید حنان عبد المنعم محمد عبد اللطیف

 rashaabdel@mu.edu.eg معید دالكریمرشا عبدالعظیم عبداهللا عب
 zinabsh@mu.edu.eg معید زینب شعبان على كریم

  معید عبیر مصطفى عبد المعطى خالد
 woman_health@mu.edu.eg  الخاص بالقسم یميالبرید االكاد  ٣١٧ت: رئیس القسم 
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االلكترونيالبرید   المكتب االداري  رقم التلیفون 

 ٢٠٣ dean.nurs@mu.edu.eg عمید الكلیة

 ٢٠٨ dnurs.office@mu.edu.eg مكتب عمید الكلیة

 ٢٠٢ vdss.nurs@mu.edu.eg وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب

وكیل الكلیة لشئون سكرتاریة 

 التعلیم والطالب
 ٢٠٤ 

وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا 

 والبحوث
vdpg.nurs@mu.edu.eg ٢٠٩ 

وكیل الكلیة لشئون سكرتاریة 

 الدراسات العلیا والبحوث
 ٢٠٦ 

وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع 

 وتنمیة البیئة
vdcom.nurs@mu.edu.eg ٢٠٥ 

وكیل الكلیة لشئون خدمة  سكرتاریة

  المجتمع وتنمیة البیئة
 ٢٠١ 

 ١١٨ institmanger.nu@mu.edu.eg مدیر المعھد الفني للتمریض

 ١٠٦ supervisor.nu@mu.edu.eg امین الكلیة

 ١٠٩   سكرتاریة امین الكلیة 

 ١١٧ hr.nu@mu.edu.eg شئون العاملین

 ١٠٨ studentaffair.nu@mu.edu.eg شئون الطالب

  grad-intern.nu@mu.edu.eg شئون الخریجین واالمتیاز

  library.nu@mu.edu.eg المكتبة

 ١٠٤ store.nu@mu.edu.eg المخازن

 ١١٠ studentcare.nu@mu.edu.eg رعایة الشباب

 ١١١   موظفي رعایة الطالب

  medunit.nu@mu.edu.eg الوحدة العالجیة
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االلكترونيالبرید   المكتب االداري  رقم التلیفون 

  skilllab.nu@mu.edu.eg معامل المھارات

 ١٢٠ financ-purch.nu@mu.edu.eg الشئون المالیة والمشتریات

  postgrad.nu@mu.edu.eg الدراسات العلیا

  cul-scienaff.nu@mu.edu.eg عالقات علمیة وثقافیة

 ٣١٩ internet.nu@mu.edu.eg وحدة االنترنت

 ٣٠٨   االرشیف 

 ١٠٨ QAAU123@s-mu.edu.eg  وحدة الجودة 

 ١٠٧   معاون الكلیة 


