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 جامعة الزقازيق                                                                        كلية التمريض                 

 وحدة إدارة مشروعات التطوير       

    Nursing Projects Management Unit (NPMU) 

 بالكلية المشروعات إدارة لوحدة التنظيمى الهيكل

 :أسماء السادة أعضاء هيئة التدريس العاملين بالوحدة

 مسئول وحدة إدارة المشروعات بالكلية )المدير التنفيذي للوحدة (. .1

 نائب مدير الوحدة. .2

 الهيكل الفني : .3

 .المشروعات 

 . مقترحات المشروعات 

 : عضو هيئة تدريس من كل قسم . قسام العلميةمنسقى األ .4

 .سكرتارية الوحدة  .5

 ( المدير التنفيذي للوحدة ):مسئول وحدة إدارة المشروعات بالكلية  لا او

   .نجالء عبد الكريم مغازىد:   

  | مدرس بقسم تمريض الباطنى والجراحى بالكليةالوظيفة 

  / 01206220441تليفون 

 البريد اللكتروني : shazamirna2011@gmail.com   

 :المهام والختصاصات 

 اإلعالم والتوعية لمختلف مشروعات التطوير في مجاالت: .1

 .واالعتماد 

  أعضاء هيئة التدريس والقيادات. قدراتتنمية 

  واالتصاالتنظم المعلومات  
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  صندوق التعليم العالي ، ومصادر التمويل الخارجي.مشروع 

 هيئة التدريس بالكلية. مناقشة المشروعات المقدمة من أعضاء .2

 المراجعة األولية لنماذج مقترحات مشروعات التطوير الممولة والمقدمة من الكلية. .3

 المجااالتالتنسيق مع وحدة إدارة المشروعات بالجامعة في عقد اللقاءات الجماعية فى  .4

 المختلفة الموضحة وذلك لتحد يد األولويات وأساليب المتابعة لمشروعات كل مجال.

 ل على متابعة دوام موظفى الوحدهالعم .5

العماال علااى تحديااد إحتياجااات  المااوظفين ماان التاادريب والعماال عاال رفااع كفاااءاتهم  .6

 المستمر.

 : ثانيا :نائب مدير وحدة إدارة المشروعات بالكلية

   .عايده أحمد محمد أبراهيمد : 

  مدرس بقسم تمريض الباطنى والجراحى بالكلية |الوظيفة 

   01066508202| تليفون  

 البريد الليكتروني : aida_zu7@yahoo.com   

 :المهام والختصاصات 

ينااوع عاان ماادير وحاادة إدارة المشااروعات بالكليااة ويقااوم بجميااع مهامااة فااى حالااة  ياااع  .1

 المديرالتنفيذى للوحدة  لظروف طارئة .

 ثالثا: الهيكل الفني وفريق عمل الدعم الفني:

  :المهام والختصاصات 

الفني بدراسة جميع المشروعات التي تمت بالكلية دراساة نقدياة وتحدياد يقوم فريق الدعم  .1

نقاط القوة والضعف والدروس المستفادة وتوثيقها وإعداد تقرير بذلك لعرضه علاى مادير 

 الوحدة

حصاار المشااروعات والماان  التااي تقاادمها الجامعااة والجهااات المانحااة وعماال قائمااة بهااا و  .2

 مدير الوحدة ىوعرضها عل

شروعات القائمة بالكلياة وتقاديم الادعم الفناي للعااملين بهاا لضاماا جاودة األداء متابعة الم .3

 ولكسب ثقة الجهات المانحة .

إعالا أعضاء هيئة التدريس بمكاا  -التدريب -عداد المادة العلمية)إاألعداد لورش العمل  .4

 .ا(ومواعيد ورش العمل وتقييم الورشة وإعداد تقرير عنه
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 .اتمراجعة مقترحات المشروع .5

  الوحـدة مستشارين:  

  | ناديه محمد طه أ.د : 

  | تمريض الباطنى والجراحى بالكليةورئيس قسم عميد الكلية وأستاذ الوظيفة  

   01008964988| تليفون 

 البريد الليكتروني : dr_nadomohamed@yahoo.com 

 | هللاإيمان شكرى عبد  أ.د : 

  | الب ورئيس قسم تمريض المسنين.وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالوظيفة 

 / 01008865250تليفون 

  البريد الليكتروني : 

  ومتابعة المشروعات المسئولين عن مراجعة مقترحات المشروعات: 

 .عميد الكلية وأستاذ ورئيس قسم تمريض الباطنى والجراحى ناديه محمد طه : د/ أ 

    ون التعلييم والطيالب وأسيتاذ ورئييس قسيم تميريض ئوكيل الكلية لششكرى: أ.د/ إيماان

 المسنين.

   وأستاذ ورئيس قسم تميريض للدراسات العليا والبحوث وكيل الكلية  : انى صبحى.د/ أمأ

 .صحة المجتمع 

  قسيم بوأسيتاذ  البيئية وخدمية المجتميع تنمية نئووكيل الكلية لش: أ.د/ سحر حمدى السيد

 .إدارة خدمات التمريض

  /بقسم تمريض الباطنى والجراحى: مدير وحدة ضمان الجودة ومدرس  لهويدا كميد  

  /مييدرس بقسييم تمييريض نجييالء عبييد الكييريم مغييازى: مييدير وحييدة إدارة المشييروعات ود

 الباطنى والجراحى 

 تابعة المشروعات المسئولين عن م: 

  أستاذ مساعد بقسم النسا والتوليدد/ امانى حامد جاد : 

  إدارة خدمات التمريضقسم ستاذ مساعد ب: أد/ فاطمة جودة متولى 

  مدرس بقسم تمريض الصحة النفسية والعصبيةد/هناء حمدى الزينى :  

  والجراحى : مدرس بقسم تمريض الباطنىد/ جيهان السيد حافظ 
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 منسقى األقسام العلمية::  رابعاا 

لمختلفا  الخال ختيار منسق من كل قسم علمي ليكون ممثال الحتياجاا  للتواوير حمحااور  ليتم أ 

 .ويقومول حمتاحع  للمشروعا  للقائم  الخل لألقسامللقسم للعلمي للممثل له. 

  األقسام العلمية ىالسادة أعضاء هيئة التدريس منسقأسماء : 

 كترونيأللالبريد اا التليفون المنسق القسم م

 ىتمييييييييييريض البيييييييييياطن 1

 ىوالجراح

 د. إيمان السيد حسين

 عبد المجيد م.محمد حبيشى

  

  م.م. حسنات رمضان تمريض المسنين 2

 م. نهى جمال السيد

  

 تمريض الصحة النفسية 3

 والعصبية

 م.م.منى جمال عبد الناصر

 الغرباوى م.بسمه عبد المجيد

  

 عبد النبىم.م.هبه عبد هللا  طفالاألتمريض  4

 م. حازم السيد عبد الجواد

  

 احم. هدى إبراهيم عبد الفت تمريض صحة المجتمع  5

 م. دعاء قدرى محمود

  

 م.م.إيمان أحمد جوده تمريض النساء والتوليد 6

 فتحى م. فاطمه طالل

  

 م.م.محمد عادل عبد الحفيظ إدارة خدمات التمريض 7

 محمد م. هبه صبحى محمد

  

 سكرتارية الوحدة :: اا خامس

حيوتر ولهاا خحارف  اي سكرتاري  تجيا لللغ  لالنجليزي  كتاح  وتحاث وتجيا جميع معامال  للكوم

 .وعناها مهارف للتعامل مع للناس للتسويق

 معيدة بقسم تمريض األطفال : سارة احمد عبد العظيم. 

o  | تليفون 

o البريد األلكترونى  | 

  معيدة بقسم تمريض النساء والتوليد :ياسمين محمود مرسى . 

o  | تليفون 

o كترونى | لالبريد األ 

 مشروعات والتطوير بجامعة الزقازيق اإللكترونى لوحدة إدارة ال الموقع: 

http:||www.zu.edu.ed|upmu , upmu_zu@yahoo.com,upmu_zu@zu.edu.eg 

اماااة لجامعاااة اإلدارة الع -الزقاااا يق  -محافظاااة الشااارقية  -جمهورياااة مصااار العربياااة :العنيييوان 

 وحدة إدارة المشروعات - ىالدور الثان -الحاسبات ل مبنى معام -الزقا يق 
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 - 4207المتابعاااة والمعلوماااات :  - 4209الشااائوا المالياااة ر التوريااادات : :لداخليييية ا ألرقييياما

 0020552372518تليفاكس:  – 4206السكرتارية التنفيذية :

 الزقازيق:مشاريع التحاد األوربي بجامعة  مسئول 

 محمود زكى سطوحى/ د.أ 

 والتطروير لمدير التنفيذى لوحدة إدارة المشرروعات ا : ) شيرين عيسى/ د .أ

 (بجامعة الزقازيق 

 | تليفون 

  كتروني /لاالالبريد 

  : 997181147رقم Pike number of Zagazig University:       

         


