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 يرجع تاريخ انشاء كمية التربية جامعه دمنهور
عندما عهد عبد  9191يرجع تاريخه إلى عام الى  مبنى مجمع محاكم مجلس الدولة االن الذى 

التى كانت تسمى وقتها السالم باشا الشاذلى إلى مهندس ايطالى بإنشائه كمبنى للمحافظة 

ثم انتقلت  9191/9191 فى العام )بمديرية البحيرة( إلى أن تحول بعد ذلك إلى كلية للتربية

الى شارع الجمهورية امام المستشفى العام ثم الى مجمع الكليات 9191كلية التربية فى عام 

 .9192فى العام  باالبعادية

  بالجريدة الرسمية  9199لسنة  519اضيف فرع دمنهور بقرار رئيس الجمهورية رقم

 51العدد  – 9199ديسمبر سنة  95فى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

  الغاء فرع جامعة االسكندرية بدمنهور بموجب المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية

مكرر)أ( السنة الثالثة والخمسون  29بالجريدة الرسمية العدد  9191لسنة  212رقم 

 م9191اكتوبر سنة  91هـ الموافق  9229ذى القعدة سنة  99

  عشر التاسع البند تحت الفرع ذاهل التابعة اتالكلي ضم تمالمادة الثانية من ذات القرار - 

 .وردمنه جامعة
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