
  

          

 وحدة إدارة مشروعات التطوير                                                   جامعة الزقازيق 
   Nursing Projects Management Unit                                      كلية التمريض

  NPMU                                                                                             
............................................................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 )الرؤية والرسالة( 

 

 

 

 
 



 
 
2 

 رؤية ورسالة الوحدة 

 دةـتعريف الوح: 

والتمويل   على المشروعاتتطوير وحدة إدارة المشروعات بالكلية لتصبح وحدة للحصول هى وحدة الغرض منها   

جتمعيللة التعليميللة بالكليللة وت للديط المللدمات الم ةفيمللا يمللدس وي للاهط فللى تطويرالمن وملل لزيللادة المللوارد الةاتيللة للكليللة

 للمجتمع من خالل ما ت دمه الكلية من مشروعات من خالل الوحدة.

 مكان وتاريخ إنشاء الوحـدة :

( 400بناءا عللى رلرار ملن مجللم ةامعلة الزرلاليل بالجل لة ررلط   بالكليةالتطوير إدارة مشروعات تط إنشاء وحدة 

تط إنشاء الوحدة بالكلية  10/11/2009تاريخ وبناءا عليه ب رار من مجلم الكلية ررط     ( ب 27/10/2009بتاريخ 

وكان م رها الدور الثانى ساب ا ثط بعد اإلحالل والتجديد الةى تط بمبنى الكلية تط ن   م رها الثابت والحالى ليكون فلى 

 الدور الرابع بمبنى كلية التمريض .

 :رؤيـة الوحـدة 

أن تكون مركزا للتميز فى خللل ث افلة التغييلر  زراليلبكلية التمريض ةامعة التأم  وحدة إدارة مشروعات التطوير 

ملع الم للتويات المحليللة  ءسوتنفيلة تطللوير التعلليط العللالى بعناملرل الممتلفللة ملن خللالل مشلروعات التطللوير بملا يتللوا

 واإلرليمية وعلى م توى معتمد دوليا .

 :رسالة وأهداف الوحـدة 

علل  للجامعلات ملن أررتله ولارة التعلليط العلال  والمجلالم اأ فل  إالار المطلة ال وميلة لتطلوير التعلليط العلال   وملا

ضرورة وةود هياك  ثابتة ضمن الهيك  التن يم  للجامعات المصرية إلدارة مشروعات التطوير داخ  كل  ةامعلة 

ووحللداتها الممتلفللة  وفلل  إاللار المطللة اإلسللتراتيجية لتطللوير الجامعللة  تللط إنشللاء وحللدة إدارة مشللروعات التطللوير 

 بالكليات . ومن هةا المنطلل تط إنشاء وحدات متابعة المشروعات بجامعة بنهاعة الزراليل وبجام

 :دة ـأوال: رسالة الوح

رسالة وحدة إدارة مشروعات التطوير بكلية التمريض ةامعة الزراليل ف  حشد وتكثيف الجهود لتحديث  مث تت

وتطوير عمليات التعليط والتعلط والبحث العلمى واأنشطة اإلدارية بالكلية من خالل االشتراك فى مشروعات 

تاكاملة من المشروعات المؤس ية التطوير اأكاديمى واأدارى الممولة من ممتلف الجهات من خالل مجموعة م

والتنموية . بما يجع  الكلية متميزة محليا ودوليا . وبما ي اهط فى تطوير وتنمية الطارات البشرية والمادية فى خدمة 

 .المجتمع   والومول إل  م تويات مرمورة من ةودة اأداء والتميز بما يتناسب مع المعايير ال ومية والعالمية
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للمشلاركة فل  تنفيلة مشلروعات التطلوير  الكليلةتكون مركز لجمع المبرات اأكاديميلة والبحثيلة  بملا يؤهل   .1

المحلية وال ومية  واستثمار مصادر التموي  المتاحة لمدمة المجلاالت اات اأولويلة فل  إسلتراتيجية تطلوير 

 . الكلية

 والمارج.  فى الداخ  ت وس بتي ير وفتح رنوات .2

والهيئللات العلميللة والجهللات المهنيللة اات العالرللة  الكليللةاالتصللال الفعللال بللين   الوحللدة علللى ترسلليخ تعملل .3

بلرام    مفهلوس العمل  الجملاع  ملن خلالل إعلداد  أى ترسليخ  بمشروعات تطوير التعليط العال  ف  اللداخ 

 التوعية وإعداد م ترحات مشروعات التطوير و برام  م   مهارات إدارة المشروعات.

 مراةعة الم ترحات مع المت دمين واعتمادها من الجامعة وإرسالها للجهات المانحة . .4

مشللروعات للجهللات  توالبحللث عللن مصللادر تمويلل  والت للدس بم ترحللا يللةلبالك نشللر ث افللة التغييللر والتطللوير .5

 المانحة .

 .تكوين كوادر بشرية مؤهلة فنيا فى مجاالت التطوير والتحديث  .6

اإلعالن الدائط عن المشروعات والمنح و انات الاللمة للمشروعات اب ا الستراتيجيهاتوفير المعلومات والبي .7

 .الت  ت دمها الجامعة والجهات اأةنبية

 .تمكين الكلية من التميز فى المجاالت الممتلفة .8

 .الجامعات اأةنبية ال ياس بالت ويل للمدمات التعليمية والمجتمعية والبحثية الت  ت دمها الكلية لدى .9

 .عم  كتيب ت وي   للكلية ومراةعته سنويا .10

 .التن يل مع وحدات المشروعات بكليات الجامعة وتبادل اآلراء الكت اب المبرات المتبادلة .11

لمشلروعات اللى م تلر  نلاةح ل   وتدريب أعضاء هيئلة التلدريم ومعلاونيهط عللى كيفيلة كتابلة وت لديط م  .12

 .الجهات الممتلفة 

 عاونيهط لالشتراك والت دس فى المشروعات الممتلفة .تشجيع أعضاء هيئة التدريم وم .13

 . للطلبةتفعي  المشاركة الطالبية للت دس بالمشروعات الممصصة  .14

 

 عميد الكلية                                              مدير وحدة المشروعات والتطوير 

 أ.د| ناديه محمد طه                                             د. نجالء عبد الكريم         


