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 إدارة مشروعات التطويروحدة 

دةـتعريف الوح : 

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

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

 للم تمع من خالل ما ت دمه الكلية من مشروعات من خالل الوحدة.

اريخ إنشاء الوحـدةمكان وت : 

( 400بناءا عللى رلرار ملن م للم ةامعلة الزرلاليل بال ل لة ررلط   بالكليةالتطوير إدارة مشروعات تط إنشاء وحدة 

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

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

 الدور الرابع بمبنى كلية التمريض .

رؤيـة الوحـدة : 

أن تكون مركزا للتميز فى خللل ث افلة التغييلر  بكلية التمريض ةامعة الزراليلتأم  وحدة إدارة مشروعات التطوير 

ملع الم للتويات المحليللة  ءسلعللالى بعناهلرل الممتلفللة ملن خللالل مشلروعات التطللوير بملا يتللواوتنفيلة تطللوير التعلليط ا

 واإلرليمية وعلى م توى معتمد دوليا .

 رسالة وأهداف الوحـدة : 

علل  لل امعلات ملن فل  إالار المطلة ال وميلة لتطلوير التعلليط العلال ق وملا أررتله ولارة التعلليط العلال  والم ل لم اأ

ياك  ثابتة ضمن الهيك  التن يم  لل امعات المصرية إلدارة مشروعات التطوير داخ  كل  ةامعلة ضرورة وةود ه

ووحللداتها الممتلفللةق وفلل  إاللار المطللة اإلسللتراتي ية لتطللوير ال امعللةق تللط إنشللاء وحللدة إدارة مشللروعات التطللوير 

 بالكليات . وعاتومن هةا المنطلل تط إنشاء وحدات متابعة المشر ب امعة بنهاب امعة الزراليل و

دة ـأوال: رسالة الوح: 

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

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

ارى الممولة من ممتلف ال هات من خالل م موعة مت كاملة من المشروعات المؤس ية التطوير اأكاديمى واأد

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

 .ع المعايير ال ومية والعالميةالم تمع ق والوهول إل  م تويات مرمورة من ةودة اأداء والتميز بما يتناسب م
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:ثانيا: أهداف الوحـدة 

للمشلاركة فل  تنفيلة مشلروعات التطلوير  الكليلةتكون مركز ل مع المبرات اأكاديميلة والبحثيلةق بملا يؤهل   .1

المحلية وال وميةق واستثمار مصادر التموي  المتاحة لمدمة الم لاالت اات اأولويلة فل  إسلتراتي ية تطلوير 

 . الكلية

 والمارج.  فى الداخ   وس بتي ير وفتح رنواتت .2

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

بلرام    مفهلوس العمل  ال ملاع  ملن خلالل إعلدادق أى ترسليخ  بمشروعات تطوير التعليط العال  ف  اللداخ 

 ت التطويرقو برام  ه   مهارات إدارة المشروعات.التوعية وإعداد م ترحات مشروعا

 مراةعة الم ترحات مع المت دمين واعتمادها من ال امعة وإرسالها لل هات المانحة . .4

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

 المانحة .

 .االت التطوير والتحديث تكوين كوادر بشرية مؤهلة فنيا فى م  .6

اإلعالن الدائط عن المشروعات والمنح و توفير المعلومات والبيانات الاللمة للمشروعات اب ا الستراتي يها .7

 .الت  ت دمها ال امعة وال هات اأةنبية

 .تمكين الكلية من التميز فى الم االت الممتلفة .8

 .ال امعات اأةنبية ية الت  ت دمها الكلية لدىال ياس بالت ويل للمدمات التعليمية والم تمعية والبحث .9

 .عم  كتيب ت وي   للكلية ومراةعته سنويا .10

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

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

 .ال هات الممتلفة 

 تش يع أعضاء هيئة التدريم ومعاونيهط لالشتراك والت دس فى المشروعات الممتلفة . .13

 . للطلبةتفعي  المشاركة الطالبية للت دس بالمشروعات الممصصة  .14

وحدةلل التنظيمى الهيكل : 

 م ئول وحدة إدارة المشروعات بالكلية  المدير التنفيةي للوحدة (. .1

 ة.نائب مدير الوحد .2

 الهيك  الفن  : .3

 .المشروعات 
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 . م ترحات المشروعات 

 من  ى اأر اس العلمية : عضوين هيئة تدريم من ك  ر ط . .4

 .سكرتارية الوحدة  .5

: ًمسئول وحدة إدارة المشروعات بالكلية ) المدير التنفيذي للوحدة ( اوال 

  :د. نجالء عبد الكريم مغازى 

 جراحى بالكليةالوظيفة | مدرس بقسم تمريض الباطنى وال 

  / 01206220441تليفون 

  : البريد االلكترونيshazamirna2011@gmail.com  

 :المهام واالختصاصات 

 :اأتية  م االتالاإلعالس والتوعية لممتلف مشروعات التطوير ف   .1

 .االعتماد 

 .تنمية ردرات أعضاء هيئة التدريم وال يادات 

  ن ط المعلومات واالتصاالت 

 ليط العال  ق ومصادر التموي  المارة .مشروع هندوق التع 

 منارشة المشروعات الم دمة من أعضاء هيئة التدريم بالكلية. .2

 المراةعة اأولية لنمااج م ترحات مشروعات التطوير الممولة والم دمة من الكلية. .3

الموضحة الم االت الممتلفة التن يل مع وحدة إدارة المشروعات بال امعة ف  ع د الل اءات ال ماعية فى  .4

 والك لتحد يد اأولويات وأساليب المتابعة لمشروعات ك  م ال.

 العم  على متابعة دواس موظفى الوحدل .5

 .لالعم  على تحديد إحتياةات الموظفين من التدريب والعم  ع  رفع كفاءاتهط الم تمر .6

: ثانيا :نائب مدير وحدة إدارة المشروعات بالكلية 

 : د. عايده أحمد محمد أبراهيم 

  مدرس بقسم تمريض الباطنى والجراحى بالكلية |الوظيفة 

   01066508202| تليفون  

  : البريد االليكترونيaida_zu7@yahoo.com  

 :المهام واالختصاصات 

ينللوب عللن مللدير وحللدة إدارة المشللروعات بالكليللة وي للوس ب ميللع مهامللة فللى حالللة ويللاب المديرالتنفيللةى للوحللدة  

 ل روف اارئة .

 



 
 
5 

لهيكل الفني وفريق عمل الدعم الفني:ثالثا: ا 

 :المهام واالختصاصات 

ي للوس فريللل الللدعط الفنلل  بدراسللة ةميللع المشللروعات التلل  تمللت بالكليللة دراسللة ن ديللة وتحديللد ن للاا ال للوة  .1

 والضعف والدروس الم تفادة وتوثي ها وإعداد ت رير بةلك لعرضه على مدير الوحدة

امعة وال هات المانحلة وعمل  رائملة بهلا و وعرضلها عللى ملدير حصر المشروعات والمنح الت  ت دمها ال  .2

 الوحدة

متابعة المشروعات ال ائمة بالكلية وت ديط الدعط الفن  للعاملين بها لضلمان ةلودة اأداء ولك لب ث لة ال هلات  .3

 المانحة .

اعيلد ورش إعلالن أعضلاء هيئلة التلدريم بمكلان ومو -التلدريب -اأعداد لورش العم   إعداد المادة العلمية .4

 العم  وت ييط الورشة وإعداد ت رير عنها(.

 .مراةعة م ترحات المشروعات .5

 مستشارين الوحـدة :  

  : أ.د | ناديه محمد طه 

 الوظيفة | عميد الكلية وأستاذ ورئيس قسم تمريض الباطنى والجراحى بالكلية  

   | 01008964988تليفون 

  : البريد االليكترونيdr_nadomohamed@yahoo.com 

   هللا:أ.د | إيمان شكرى عبد 

 .الوظيفة | وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب ورئيس قسم تمريض المسنين 

 / 01008865250تليفون 

  : البريد االليكتروني 

 :المسئولين عن مراجعة مقترحات المشروعات ومتابعة المشروعات 

 ض الباطنى والجراحىأ.د/ ناديه محمد طه :  عميد الكلية وأستاذ ورئيس قسم تمري 

 .أ.د/ إيمان شكرى: وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب وأستاذ ورئيس قسم تمريض المسنين 

  أ.د/ أمانى صبحى:  وكيلل الكليلة للدراسلات العليلا والبحلوت وأسلتاذ ورئليس قسلم تملريض صلحة

 المجتمع .

 تملع وأسلتاذ بقسلم إدارة أ.د/ سحر حملدى السليد : وكيلل الكليلة لشلئون تنميلة البيئلة وخدملة المج

 خدمات التمريض.

  د/ هويدا كميل : مدير وحدة ضمان الجودة ومدرس بقسم تمريض الباطنى والجراحى 

  د/ نجللالء عبللد الكللريم مغللازى: مللدير وحللدة إدارة المشللروعات ومللدرس بقسللم تمللريض البللاطنى

 والجراحى 

 المسئولين عن متابعة المشروعات : 

 .تاذ مساعد بقسم النسا والتوليدد/ امانى حامد جاد : أسأ.م 
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  / بقسم إدارة خدمات التمريض مدرس:  عزه عبد الدايمد 

  د/شاديه فتحى : مدرس بقسم تمريض الصحة النفسية والعصبية 

  /صحة المجتمع: مدرس بقسم تمريض  فاطمه محمدد 

رابعاً : منسقى األقسام العلمية : 

 الحتياةات التطوير بمحاورل الممتلفلة داخل  ال  لط العلمل  الممثل  يتط أختيار من ل من ك  ر ط علم  ليكون ممثال 

 .ي وموا بمتابعة المشروعات ال ائمة داخ  اأر اسق كما له 

 : أسماء السادة أعضاء هيئة التدريس منسقى األقسام العلمية 

 :   تمريض الباطنى والجراحىقسم  .1

  فاطمة محمد |  د 

  نور منصور | د 

 : تمريض األطفالقسم  .2

  مروه عاطف |د 

   دعاء صالح عبد المقصود |د 

 : تمريض المسنينقسم  .3

 شريهان عوض | د 

  نهى جمال السيد |د 

 : تمريض صحة المجتمعقسم  .4

 هدى إبراهيم|  د 

  دعاء قدرى| د 

 : تمريض النساء والتوليدقسم  .5

 فاطمه طالل|  د 

 مروه عباس | د 

 : إدارة خدمات التمريضقسم  .6

 روفيده ماجد |د 

 سماعيلأأيه  | د 

 : والعصبية تمريض الصحة النفسيةقسم  .7

  مى ابو زيد | د 

 بسمه عبد المجيد الغرباوى|  د 
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 خامساً: سكرتارية الوحدة: 

سكرتارية ت يد اللغة االن ليزية كتابلة وتحلدو وت يلد ةميلع معلامالت الكومبيلوتر ولهلا خبلرة فل  الت لويل وعنلدها 

 .مهارة التعام  مع الناس

 . الباطنى والجراحىمعيدة بقسم تمريض :  أسراء محمد على .1

 .: معيدة بقسم تمريض األطفال سارة احمد عبد العظيم .2

  : الموقع اإللكترونى لوحدة إدارة المشروعات والتطوير بجامعة الزقازيق 

 Email: upmu_zu@admin.zu.edu.eg 

 Website: http://www.upmu.zu.edu.eg 

 Tel & Fax: 0552372518 

 Mobile:01022244741 

 : مبنللى  -اإلدارة العامللة ل امعللة الزرللاليل  -الزرللاليل  -محاف للة الشللررية  -ةمهوريللة مصللر العربيللة العنللوان

 وحدة إدارة المشروعات -الدور الثانى  -معام  الحاسبات 

 ال كرتارية التنفيةيلة  - 4207المتابعة والمعلومات :  - 4209الشئون المالية / التوريدات : ام الداخلية :األرق

 0020552372518تليفاكس:  – 4206:

  :مسئول مشاريع االتحاد األوربي بجامعة الزقازيق 

 محمود زكى سطوحى أ.د / 

  : عات والتطوير بجامعة الزقازيق () المدير التنفيذى لوحدة إدارة المشروأ.د / شيرين عيسى 

                       

 

 

 عميد الكلية                                                      مدير وحدة إدارة مشروعات التطوير

  هد. نجالء عبد الكريم مغازى                                                      أ. د. ناديه محمد ط      
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