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.. يف هذا العـــــدد . .
• قـيادات اجلامعـــة	
• املنيا عرو�س ال�صعيد 	
• اجلامعـة يف �صطـور 	
• معلومــــات تهمك	
• خدمات تقدمها اجلامعة	
• من�صــاآت اجلامعــة	
• تليفـــونات اجلامعة	

جلنـــة اإعــداد الدلـــيل
حتت رعاية 

الأ�صتاذ الدكتور / حممد اأحمد �صريف 
رئيس اجلامعة 

الإ�صراف العام 
الأ�صتاذ الدكتور / اأحمد كامل نعمان
نائب رئيس اجلامعة لشئون التعليم والطالب

الإ�صراف الإداري 
الأ�صتاذ/ �صيف الن�صر اأحمد اأحمد 

مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطالب

إعداد املركز اإلعالمي باجلامعة

مدير املركز 
جمال رم�صان ح�صن 

ت�صميم وتنفيذ كمبيوتر 
اأحمد �صابر عبد احلكيم 

اأ�سرة املركز الإعالمي 

حممد اأنور البطريق 
عالء حمـــمد ح�صني 
اأمري حممـــد �صلطان 

كامل �صحاته كامل 
كري�صتني ماهر نظري

جنوي حممد عطا
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قيــــادات جامعــــة املنيـــا
ال�سيد الأسستاذ الدكتور/ حممد اأحمد �سريف 

رئيــــــــــ�س اجلامعــــة

ال�سيد الأسستاذ الدكتور / اأحمــــد كامل نعمـان 

ال�سيد الأسستاذ الدكتور/ جابر زايــــــد بري�سة

ال�سيد الأسستاذ الدكتور/ ضسياء  حممـــد املغازي

نائب رئي�س اجلامعة
ل�صئون التعليم والطالب

نائب رئي�س اجلامعة
ل�صئون الدرا�صات العليا والبحوث

نائب رئي�س اجلامعة
ل�صئون البيئة وخدمة املجتمع

الأسستاذ / حممـــــــد علي سسليمـــــــــــــــان

املهندسس / توفيق  عبد الفتـاح  عبد احلكيم

الأسستاذة/ اأحـــالم  اأدهم حممـــــــد عليوة 

الأسستــاذ /  سسيف الن�ســــر اأحمــــد  اأحمـد 

اأمني  عام اجلامعة 

اأمني  اجلامعة امل�ساعد لل�سئون الإدارية

اأمني  اجلامعة امل�ساعد لل�سئون املاليــــة

مدير عام رعاية الطالب

اجلهـــاز الإداري باجلامعـــة
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املنيا عروس الصعيد
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ا�صم  وهو  الهريوغليفية  باللغة  »منعت«  الفرعوين  الع�صر  يف  �صميت 

النقو�س  يف  وارد  هو  كما  خوفو«  »منعت  القدمي  ال�صم  من  خمت�صر 

و�صميت  قرقا�س،  اأبو  مركز  ح�صن  بني  بقرية  الفرعونية  الأثرية 

احلايل  ال�صم  ا�صتق  ومنه  »املنزل«  ومعناها  »مني«  القبطية  باللغة 

للمحافظة وهو »املنيا« ... 

يف  وذلك  باأجمعها  الولية  عا�صمة  الإ�صالمي  الع�صر  يف  املنيا  كانت   ..

ع�صر اأمراء بني ح�صن .. ويطلق عليها حاليا ا�صم »منية الفويل« ن�صبة 

راأ�س  و�صعارها  الفويل«  اأحمد  »ال�صيخ  الكبري  الإ�صالمي  العامل  اإيل 

»نفرتيتي«. 

 - »مغاغة  اجلنوب:  اإيل  ال�صمال  من  هــي  مراكز،   9 املحافظــة  وت�صم 

بني مزار-مطاي-�صمالوط-املنيــا-اأبوقرقا�س-ملوي-ديرموا�س-ومن 

الغرب العدوة . 

حيث  للمحافظة  قوميا  عيدا  عام  كل  من  18مار�س  يوم  يعد   ..

احلرية  اأجل  من  والن�صال  الكفاح  من  �صفحات  التاريخ  هذا  �صجل 

وال�صتقالل 

يف 18مار�س عام 1919.
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اجلامعة يف سطور
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.. ا�صتقلت جامعة املنيا عن جامعة اأ�صيوط بالقرار اجلمهوري عام 

1976، ويقع حرم اجلامعة �صمال مدينة املنيا، �صعار اجلامعة راأ�س 

نفرتيتي وت�صم جامعة املنيا الآن 17 كلية بالإ�صافة للمعهد الفني 

للتمري�س، منها ثالث كليات خـارج احلرم اجلامعي وهي : 

احلرم  داخل  كلية  و14   ) الهند�صة   – الأ�صنان  طب   – الآداب   (

اجلامعي هم : ) الرتبية – الزراعة – العلوم – دار العلوم – الطب – 

الفنون اجلميلة – ال�صياحة والفنادق – الرتبية الريا�صية بنني 

 – – الرتبية النوعية  – ال�صيدلة  – التمري�س  – الأل�صن  وبنات 

احلا�صبات واملعلومات – ريا�س الأطفال(. 

وقد بلغ عدد طالب كليات اجلامعة يف العام اجلامعي ال�صابق 

2012/2011 )19225(  طالب و)23065( طالبة 

باإجمايل )42290( طالبًا...
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معلومات تهمك
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اإجراءات قيد الطالب امل�ستجدين 

علي  الطبي  الك�صف  بتوقيع  الطبية  للخدمات  العامة  الإدارة  1-تقوم 
طالب اجلامعة اجلدد وفقا جلدول زمني يو�صع مبعرفة الإدارة العامة 
كلية  خلف  الأن�صطة  ب�صالة  الطبي  الك�صف  ويتم  الطبية  للخدمات 
الطب، ويتم كذلك بالوحدة العالجية بالكلية يف حالة تخلف الطالب 

عن املواعيد املحددة .
2-يتم اإجراء مقابلة �صخ�صية اأو اختبار �صخ�صي يف بع�س الكليات وهي 
)الرتبية- ال�صياحة والفنادق – الرتبية النوعية – التمري�س( وذلك 
بعد ح�صول الطالب امل�صتجد علي اإ�صتمارة من �صئون الطالب بالكليات 

املعنية . 
3-بعد الإنتهاء من اإجراء الك�صف الطبي يتم دفع الر�صوم الدرا�صية يف 

خزينة الكلية، وا�صتخراج بطاقة الطالب اجلامعية. 

يف حالة فقد البطاقة اجلامعية : 
الر�صوم  وي�صدد  بالفقد  حم�صر  لتحرير  الكلية  حلر�س  الطالب  يتوجه 
املحددة ل�صتخراج بطاقة بدل فاقــد من �صئون طالب الكلية اخلا�صة 

به بعد �صداد الر�صوم املقررة.
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الطالب املف�سولون: 

يوؤدون المتحان من اخلارج مقابل ر�صم قيمته 50 جنيها عن كل مادة .  

املكافاآت الت�سجيعية ومكافاآت التفوق : 
- الطالب احلا�صل علي 80 % يف الثانوية العامة ي�صرف لهم مكافاأة قدرها  
80 جنيها علي دفعتني والطالب الثالثون الأوائل علي م�صتوي اجلمهورية 
اأق�صاط �صهرية  يف الثانوية العامة مينحون مكافاأة قدرها 120 جنيها علي 
تقدير  علي  احل�صول  حالة  يف  الطالب  لهوؤلء  املكافاأة  ت�صتمر  طالب،  لكل 
عام جيد جدا يف الفرقة الأويل وتزداد اإيل 120 جنيها يف حالة احل�صول 

علي تقدير عام ممتاز .
- الطالب احلا�صلون علي تقدير عام جيد جدا لأي �صنة درا�صية مينحون 

مكافاأة يف العام التايل قدرها 60 جنيها علي اأق�صاط .
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الأن�سطة الطالبية التي ميكن للطالب امل�ساركة فيها داخل الكليات 
واجلامعة :

ملكتب  يتوجه  اأن  كليته  داخل  الن�صاط  مزاولة  يف  الراغب  الطالب  علي   ..
وهناك   .. الن�صاط  طالب  �صمن  اأ�صمه  لت�صجيل  بالكلية  الطالب  رعاية 

حوافز وم�صاعدات متعددة لطالب الن�صاط .. 
.. تعطي الأولوية يف ال�صتفادة من الرحالت واملع�صكرات لطالب الن�صاط. 
رعاية  مكتب  اأخ�صائي  من  خا�صة  وعناية  رعاية  الن�صاط  طالب  يعطي 

الطالب واإدارات الكليات ..
اأول : الن�ساط الثقايف والفني : 

القراآن  )حفظ  الأدبية  املجالت  يف  م�صابقات  الثقايف  الن�صاط  ي�صم 
الكرمي - الق�صة الق�صرية – ال�صعر – الزجل – البحث واملقال – املعلومات 
تنفذها  التي  القومية  امل�صابقات  جانب  اإيل   ) احلائط  – جمالت  العامة 
وزارة التعليم العايل واملجل�س القومي لل�صباب واملجل�س الأعلى لل�صئون 

الإ�صالمية وغريها من امل�صابقات . 
ال�صعبية  الفنون   – )امل�صرح  التالية  املناف�صات  الفني  الن�صاط  وي�صم 
الت�صكيليني  املوهوبني  و�صقل  لتنمية  ومركز  الكورال(   – املو�صيقي   -
الفنون  جمال  يف  القومية  امل�صابقات  جانب  اإيل  الت�صكيلي(  )الفن 

للمجل�س القومي لل�صباب .
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ثانيا : الن�ساط الجتماعي والرحالت : 

ينظم م�صابقات متعددة كما ينظم رحالت ومع�صكرات تثقيفية ودينية 
لل�صئون  الأعلي  واملجل�س  العايل  التعليم  وزارة  مع  بالتعاون  و�صاطئية 
الإ�صالمية التابع لوزارة الأوقاف واملجل�س القومي لل�صباب .. اإيل جانب 

دورات اإعداد القادة وامل�صاريع القومية .. 

ثالثا : ن�ساط الأسسر : 
والجتماعي  الريا�صي  الن�صاط  بني  يجمع  متكامال  الأ�صر  ن�صاط  يعترب 
الأ�صر  داخل  من  تزاول  الأن�صطة  وهذه  والرحالت  والفني  والثقايف 

املختلفة بكل كلية بريادة ال�صادة اأع�صاء هيئة التدري�س . 

رابعا : اجلوالة واخلدمة العامة : 
دورات   – اجلامعي  واحلرم  الكليات  داخل  العامة  اخلدمة  مع�صكرات 

تن�صيطية جلوايل وجوالت الكليات – دورات قمية . 

خام�سا : الن�ساط الرياضسي : 
- دوري الأق�صام والفرق بالكليات – دوري الألعاب الفردية واجلماعية 
باجلامعة – مراكز تدريب الألعاب املختلفة – دوري الألعاب علي م�صتوي 
اجلامعة – دوري اجلامعات امل�صرية ملختلف الألعاب الريا�صية للجميع - 

والدورات التن�صيطية . 
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الألعاب التي ي�صارك فيها طالب وطالبات اجلامعة : 

كرة قدم )طلبة(   -1
خما�صي كرة قدم )طلبة – طالبات(  -2

كرة يد )طلبة - طالبات(   -3
كرة �صلة )طلبة - طالبات(   -4

كرة طائرة )طلبة - طالبات(   -5
�صباحة )طلبة - طالبات(   -6

األعاب قوي )طلبة - طالبات(   -7
ا�صكوا�س )طلبة - طالبات(   -8

تن�س )طلبة - طالبات(   -9
تن�س طاولة )طلبة - طالبات(   -10

رفع الأثقال )طلبة(   -11
كاراتيه )طلبة - طالبات(   -12

لياقة بدنية )طلبة – طالبات(.   -13
الغط�س .   -14
اجلمباز .   -15
املالكمة .   -16

م�صارعة )طلبة(  -17
- واأية األعاب اأخري يقرتحها الطالب 
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سسادسسا: نادي العلوم : 

العلوم  العلوم برعاية الطالب املبتكرين واملخرتعني يف جمال  يقوم نادي 
والربجميات وتوفر لهم اجلامعة جميع الإمكانيات الالزمة لرعايتهم .. 

سسابعا : احتاد طالب اجلامعة : 
هو املمثل ال�صرعي واملعرب ال�صادق عن نب�س الطالب اجلامعي ومتطلباته 
خدماته  ويقدم  واجلامعة  الكليات  واإدارة  الطالب  بني  الو�صل  همزة  وهو 
املختلفة من واقع فهمه لحتياجات الزمالء ومعي�صته لواقعهم، كما يلعب 
دورا حيويا يف �صقل �صخ�صية الطالب عرب الأن�صطة املختلفة التي تطلق 

طاقاته واإبداعاته وتنمي قدراته ومواهبه . 
من  والرحالت  الطالبية  الأن�صطة  بتقدمي  اجلامعة  طالب  احتاد  يقوم 
خالل جمل�س احتاد طالب اجلامعة الذين يتم انتخابهم كممثلني لزمالئهم 
)الريا�صية  اللجان  خالل  من  املختلفة  بالكليات  م�صاعدين  واأمناء  كاأمناء 

والثقافية والجتماعية والأ�صر ........ الخ ( . 

 

االحتادات الطالبيـــــــة املنتخبة طريقك للممار�ســـــــة   
الدميقراطية داخل اجلامعـــــــــة 
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اخلدمات التي تقدمها اجلامعة لطالبها

.. التكافل الجتماعي : 
الجتماعي  التكافل  �صندوق  من  املحتاجني  للطالب  اإعانات  ت�صرف 
املخ�ص�صة  بال�صتمارات  التقدم  بعد  املركزية  والإدارة  بالكليات 
املتخ�ص�صني  من  تفح�س  والتي  املطلوبة  امل�صتندات  بها  ويرفق  لذلك 

بال�صــندوق . 
وت�صرف هذه الإعانات يف �صورة عينية اأو مالية يف �صرية تامة حفاظا 

علي �صعور الطالب .. 
ل ترتدد ول ترتددي يف التقدم للح�صول علي هذه الإعانات اإن كنت 

م�صتحقًا لها

.. الكتـــــاب اجلامعي :
يتم �صراء الكتاب اجلامعي من خالل فروع جهاز ن�صر وتوزيع الكتاب 
اجلامعي بالكليات فقط وبال�صعر املحدد وفقا للنظام املحدد من قبل 
فروع  خارج  الكتب  بتوزيع  ي�صمح  ول  للجامعات،  الأعلى  املجل�س 

اجلهاز بالكليات .. 
ي�صتفيد الطالب من الدعم الذي يحدده جمل�س اجلامعة كل عام ول 
دعم  �صورة  يف  الطالب  منه  ي�صتفيد  واإمنا  نقدية  �صورة  يف  ي�صرف 

لتخفي�س �صعر الكتب ..  
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.. الرعاية الطبية للطالب : 
- ي�صتخرج الطالب بطاقة �صحية مرة واحدة وي�صتخدمها طوال �صنوات 

الدرا�صة . 
الكليات  ببع�س  الوحدات  وكذلك  الطبية  الإدارة  خالل  من  اجلامعة   -
تقوم  الأطباء  من  متخ�ص�صة  جمموعة  بها  الأ�صنان  وحدات  اإيل  اإ�صافة 
برعاية الطالب طبيا، بالإ�صافة اإيل �صيدليات جمهزة بالأدوية الالزمة 

 .
- يف حالة احتياج الطالب لأي م�صاعدة طبية عليه الذهاب اإيل الوحدة 

العالجية اخلا�صة بالكلية اأو اإيل الإجارة الطبية. 
- يف حالة احتياج الطالب للتحويل للم�صت�صفي اجلامعي اأو اأي م�صت�صفي 
الطبية  الوحدة  طريق  عن  فورا  الطالب  حتويل  يتم  اآخر،  تخ�ص�صي 

بالكلية وتتكفل اجلامعة بجميع التكاليف . 
- يتم يف بداية العام الدرا�صي افتتاح مبني خا�س لالإدارة الطبية ي�صم 

جميع التخ�ص�صات الطبية وذلك لزيادة الرعاية الطبية لطالبنا.
- ومن خطط اجلامعة امل�صتقبلية اإن�صاء م�صت�صفي طلبة متكامل لتقدمي 

رعاية طبية �صاملة للطالب.
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.. مكتب بريد اجلامعة:
يقدم خدمات لطالب جامعة املنيا �صمن اخلدمات الطالبية التي تقدمها 
خالل  من  وذلك  باملنيا  الربيد  هيئة  مع  بالتعاون  لطالبها  اجلامعة 
اأحدها بكلية طب الأ�صنان والآخر داخل احلرم اجلامعي مببني  مكتبني 
املطعم املركزي وقد مت توفري خدمة الربيد ال�صريع واجلوالت الفورية 
واحل�صاب الذهبي والف�صي ذو العائد اليومي اإيل جانب اخلدمات الربيدية 

الأخرى ..

خدمات اأخري تهمك : 
وكذلك  واللغة  الآيل  احلا�صب  يف  خمف�صة  دورات  لطالبها  اجلامعة  تقدم 
كليات   [ املتخ�ص�صة  الكليات  طريق  عن  املختلفة  الإعالمية  التخ�ص�صات 

احلا�صب – الأل�صن – الآداب )الإعالم(.
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املـــــدن اجلامعيـــــــــــة
- توجد باجلامعة عدة مدن جامعية �صواء للطالبات اأو للطلبة.

بعدها  وما   1994/7/1 مواليد  العام  هذا  للمدين  امل�صتجدين  الطالب  قبول  يتم   -

والطالب القدامى احلا�صلني علي تقدير عام جيد .. ويف حالة توافر اأماكن يتم 

النزول بال�صن. 

القدامى  والطالبات  الإقامة  حمل  بعد  ح�صب  امل�صتجدات  الطالبات  قبول  يتم   -

باأف�صلية التقدير وبعد املكان.

- قبول الطالب املر�صي امل�صابني ب�صلل الأطفال والكفيف بعد اعتماد احلالة من 

الإدارة العامة للخدمات الطبية.

- يو�صع جدول لت�صكني الطالب والطالبات.

القبول  �صروط  فيهم  تتوافر  ممن  والطالبات  الطلبة  جميع  ت�صكني  عادة  يتم   -

املعلنة خالل فرتة الت�صكني.

- يتم تقدمي وجبات تغذية لطالب املدينة باأ�صعار رمزية.

- توفر املدينة اجلامعية فر�س ممار�صة الأن�صطة املختلفة يف املجالت الآتية:

]اأ[ الن�صاط الريا�صي.     ]ب[ الن�صاط الجتماعي والرحالت.

]ج[ اخلدمات العامة واجلوالة.    ]د[ الن�صاط الثقايف والفني.

وذلك ح�صب اخلطة املعتمدة.
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.. الوجبات املدعمة :

متتلك اجلامعة املطعم املركزي بالإ�صافة اإيل اإعادة تهيئة مطاعم اأخري 
باملدن اجلامعية، وكما تقدم اجلامعة فر�س اإقامة مي�صرة لأبنائها الطالب 
يف املدن اجلامعية فاأنها تقدم عددا كبريا من الوجبات اجليدة واملدعمة . 
اجلامعية  باملدن  املقيمني  غري  للطالب  اخلارجية  التغذية  بونات  توزع 
وتوزع البونات علي الطالب املحتاجني اجتماعيا عن طريق مكاتب رعاية 
الطالب بكل كلية ويدفع الطالب مبلغ زهيد نظري وجبة الغذاء مطهية 

�صاخنة.
 



للعام اجلامعي 2012 - 2013

21 دليـــل الطالــب 
من�صـــاآت اجلامعة

املطعم املركـــــــزي: يقدم ما يقرب من اأثني ع�صر األف وجبة يوميًا لطالب 
املدن والطالب من اخلارج بالإ�صافة لأربعة مطاعم باملدن.

املطابع املركزيــــــة:  يتم بها طباعة كافة اإ�صدارات اجلامعة.
مركز احلا�صــب الآيل: يقوم بخدمات الربجمة كما يقدم دورات تدريبية 

فى النرتنت وكتابة الر�صائل.
املكتبة املركزية : �صم 8 طوابق و�صالت اإطالع مت�صلة ب�صبكة النرتنيت.
للبحث  التدري�س  هيئة  اأع�صاء  ت�صاعد  اأجهزة  ي�صم  املركزي:  املعمـــــــل 
العلمي وبه امليكرو�صكوب اللكرتوين )النافذ، املا�صح(، الأ�صعة ال�صينية، 

اأ�صعة الرنني.
متحف الفن احلديث: اأربع قاعات عر�س وي�صم 555 عماًل فنيًا.

مركز الفنون والآداب: قاعة ت�صع 2000 مقعد، 3 غرف ترجمة وا�صقاط 
ويراعي   للندوات  خم�ص�صة   150 �صعة  فرعية  قاعات  و3  �صينمائي 

املوهوبني ويقدم حفالت ومعار�س ... الخ
متعددة  مالعب  وبها  متفرج  األفني  وت�صع  مكيفة  املغطـــــــــاة:  ال�صالة 

الأغرا�س.



للعام اجلامعي 2012 - 2013

دليـــل الطالــب 22
ال�صتاد الريا�صي واملالعب املفتوحة: ا�صتاد اأوليمبي ي�صع 10 اآلف متفرج 

وممر ترتان9 حارات.
اأوليمبي به وحدات تعقيم وت�صخني وغرف  ال�صباحــــــة: حمام  حمـــام 

خلع مالب�س ومدرجات.
ومركز  املركزة  الرعاية  ق�صم  وبها  اأق�صام  ع�صرة  اجلامعي:  امل�صت�صفى 

للكبد والكلى )عيادات واأجنحة، وقاعات در�س(
م�صت�صفي الأطفال والن�صاء والتوليد: متخ�ص�صة يف طب الأطفال والن�صاء 

والتوليد. 
م�صت�صفى طب الأ�صنان: 7 طوابق، 3 غرف عمليات وعيادات خارجية.
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و�صائل النتقال باملحافظة

املوا�صالت اخلارجية : 
  – امليكروبا�صات   – ال�صياحية  الأتوبي�صات   – )القطار(  احلديدية  ال�صكك 

�صيارات الأجرة .

املوا�صالت الداخلية : 
ميكروبا�صات – اأتوبي�صات من داخل املدينة اإيل اجلامعة وبالعك�س ، والأجرة 

50 قر�صا  وتاك�صي داخل املدينة.

موا�صالت اجلامعـة : 
جميع  اإيل  الأحياء  جميع  من  طالبها  لنقل  اأتوبي�صات  اجلامعة  خ�ص�صت 

الكليات داخل احلرم وخارجه نظري اإ�صرتاك رمزي �صهري.

موا�صالت داخل احلرم اجلامعي : 
ت�صهياًل علي انتقال طالب اجلامعة من بوابة اجلامعة اإيل الكليات داخل 
احلرم اجلامعي خ�ص�صت اجلامعة اأتوبي�صات لذلك اإيل جانب الطفطف 

باأجر رمزي .
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تليفونــات اجلامعـــة
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رقـــــــم التليفـــــونالكليـــــــــــــــةم

2366034- 2347756- 2347761- فاك�س 2346524كلية الرتبيــــــــــــة1-
2362333-2362182كلية الزراعـــــــــــة2-
2342584 – 2347460كلية الطـــــــــــــــب3-
2366085- 2342561كلية الفنون اجلميلـــة4-
2369149 – 2363011كلية العلـــــــــــــــوم5-
2366294 – 2348002كلية الرتبية الريا�صية6-
2364524-2342544-2366091كلية دار العلــــــــوم7-
2347762-2347763كلية ال�صياحة والفنادق8-
2347764 – 2347765كلية التمريـــــــــــ�س9-

2347759 – 2369075كلية ال�صيدلــــــــــــة10-
2347758 – 2369359كلية الأل�صـــــــــــــن11-
2369627- 2346523كلية الرتبية النوعيــة12-
2347373-2364656-2346655كليــــــــــــــة الآداب13-
2362083-2364510كلية الهند�صـــــــــــة14-
2347767 - 2347768كلية طب الأ�صنـــــان15-
2362858كلية احلا�صبات واملعلومات16-
2342544كلية ريا�س الأطفال17-
2347764املعهد العايل للتمري�س18-

اأرقام تليفونات الكليات
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086كود حمافظة املنيــــــا
2342609 – 2348003 – 2372261�صويت�س عـــــــــام الإدارة
2358488اأمني عام اجلامعـــــــــــة 

2342264اأمني اجلامعة امل�صاعد لل�صئون الإدارية 
2346878اأمني اجلـامعة امل�صاعد لل�صئون املالية 

داخلي 169مدير عام رعاية الطالب
2364382مدير عام �صئون الطالب

تليفونـــــــات تهمك

2366239مدير عام املدن اجلامعيــــــــــــــــــة 
2366203- 2348003مدينة الطلبة خارج احلرم اجلامعـــــي
2366258- 2370489- 2370485مدينة الطالبات داخل احلرم اجلامعــي
2363076- 2342563مدينة الطالبات خارج احلرم اجلامعي

2342505 – 2366743امل�صت�صفـــــــــــــــــي اجلامعـــــــــــي
2342503 – 2347457مديـــــــــــــر امل�صت�صفــــــــــــــــــــي 
2342502رئي�س جملــــــــــــــــــــــــ�س الإدارة

املــــدن اجلامعيـــــــة
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2363438اجلمعية ال�صرعيــــــــــــــــــــــــــــــة

2366051جمعية الفتح الإ�صالميــــــــــــــــة

2364995جمعية العلم والإميــــــــــــــــــــــان

2363176جمعية ال�صبان امل�صلمـــــــــــــــــــني

2363221جمعية ال�صبات امل�صلمــــــــــــــــــات

2365762اجلمعية الإ�صالمية بالإخ�صــا�س

2363756جمعية م�صعب بن عمري ب�صاهني

2362007دار الكاثوليك باأر�س ال�صلطـــــان

2364567الإجنيلية �صــــــارع عدلــــي يكـــن

2364659دار املغرتبني بطـــــــــــه ال�صـــــــبع

تليفونات دار املغرتبني واملغرتبات باملنيا
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مكاتب رعاية الطالب باجلامعة والكليات

تفتح اأبوابها للطالب لتنمية املهارات 
الفكرية والعقلية والقدرات الإبتكارية

يف خمتلف الأن�صطـــــة الطالبية
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ميكنك مراسسلة 

األستاذ الدكتور / رئيس اجلامعـــــــة 
علي الربيد اإللكرتوني 

drmsherif_aly@yahoo.com    

واألستاذ الدكتور / نائب رئيس اجلامعة 
علي الربيد اإللكرتوني 

Nohmana@yahoo.com

ومعرفة كل األخبار والتعليمات علي كل من مواقع 
موقع اجلامعة 

http://www.minia.edu.eg
األنشطة الطالبيـة

http://portal.minia.edu.eg/MPA/index.
php/32-42-05-17-05-2012/03-33-01-20-01-2012.html

جمالت ونشرات حبثية ..)الرسالة اإلعالمية(
https://www.facebook.com/#!/pages/ املنيا جامعة  اإلعالمي   املركز 
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امل�ساركة يف االأن�سطة الطالبية 
اأ�سا�س التفوق

جامعـــة املنيا تدعــــــو 
طالبها من ذوي الحتياجات اخلا�صة للم�صاركة 

يف الأن�صطة الطالبية باجلامعة



حماية املمتلكات اجلامعية واجب اجلميع 

جامعـــــــة بال تدخــــني

للعام اجلامعي 2012 - 2013

31 دليـــل الطالــب 




