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 ( عشر كليات هي:01تضم جامعة دمنهور )

: وتضم الرتبية عام وتربية رياضة وتربية كلية الرتبية  -0

وتربية طفولة ومن شروط االلتحاق اجتياز  أساسيتعليم 

اجملمع  ومقرا لكليةاالختبارات الشخصية واللياقة الطبية 

   باال بعاديةالنظري 

 

علمية يتم التحاق الطالب  أقسام: وتضم سبعة آلداباكلية   -2

وفقا للشروط الداخلية بالكلية ومقر الكلية  بإحداها

  باجملمع النظري االبعادية

 

: وتضم شعبة الدراسة باللغة العربية وشعبة كلية التجارة  -3

الدراسة باللغة االجنليزية ويتم التحاق الطالب بها وفقا 

باجملمع النظري  مقرا لكليةوللشروط الداخلية بالكلية 

 باال بعادية

الكليات املوجودة جبامعة دمنهور 

 وشروط االلتحاق بها



 

: وتقبل الطالب احلاصلني علي الثانوية كلية الزراعة  -4

 باال بعاديةالقسم العلمي ومقر الكلية باجملمع النظري 

 )نظام الساعات املعتمدة(

 

: وتقبل الطالب احلاصلني علي الثانوية  كلية العلوم  -5

ورياضة ومقرها  العامة واملعادلة الشعبة العلمية علوم

 )نظام الساعات املعتمدة( باجملمع العلمي بشارع اجلمهورية

 

وتقبل الطالب احلاصلني علي  كلية الطب البيطري:  -6

الثانوية العامة واملعادلة القسم العلمي علوم ومقرها باجملمع 

  العلمي بشارع اجلمهورية

: وتقبل الطالب احلاصلني علي الثانوية كلية الصيدلة  -7

الكلية يوجد  إنواملعادلة القسم العلمي علوم كما  العامة

اجملمع العلمي بشارع  ومقرها( Clinicalبها برنامج )

  اجلمهورية

 

: وتقبل الطالب والطالبات احلاصلني علي  كلية التمريض  -8

الثانوية العامة واملعادلة وطلبة املعاهد الفنية للتمريض 

يتم اجراء  أنوالفين الصحي عن طريق مكتب التنسيق علي 

اختبار قدرات للطالب قبل ترشيحه للكلية ومن جيتاز منهم 

اختبار القدرات ويستويف احلد االدني للقبول الذي حيدده 



ترشيحه يتم  تنسيق القبول باجلامعات واملعاهدمكتب 

للقبول بالكلية مع مالحظة ان طلبة املعاهد الفنية يتم 

داخل حرم  لكليةومقر ا%( بالفرقة الثانية 5قبوهلم بنسبة)

املستشفي العام بشارع اجلمهورية ويتم االن جتهيز مبين 

 للكلية داخل اجملمع العلمي.

وتقبل الطالبات احلاصالت علي : األطفالكلية رياض   -9

جبوار املدرسة  الثانوية العامة واملعادلة بشعبتيها ومقرها

الثانوية العسكرية ويتم االن جتهيز مبين للكلية باجملمع 

 ري باال بعادية.النظ

الدراسة بها يف العام اجلامعي  بدأت:  األسنانكلية طب   -01

حلني تطوير 2104/2105وتوقفت يف العام اجلامعي2103/2104

 مبين الكلية ومقرها باجملمع العلمي بشارع اجلمهورية.

 


