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 :منسقو األقسام العلمية

  يتم اختيار منسق من كل قسم علمي ليكون ممثال الحتياجات التطوير بمحاوره المختلفة داخل القسم العلمي

 .األقسام يقوموا بمتابعة المشروعات القائمة داخلو .الممثل له

  

  أسماء السادة أعضاء هيئة التدريس منسقو األقسام العلمية. 

 البريد االليكتروني التليفون المنسق القسم م

 هدى إبراهيم عبد الفتاح /م تمريض صحة المجتمع  1

 دعاء قدرى محمود / م

  

 حسنات رمضان عبد الرحمن / م.م تمريض المسنين  2

 .جمال السيدنهى / م

  

تمريض الصحة النفسية  3

 والعصبية 

 منى جمال عبد الناصر / م.م

 بسمة عبد المجيد الغرباوى / م

  

 هبة عبد هللا عبد النبى / م.م تمريض األطفال  4

 يد عبد الجواد سحازم ال /م

  

 إيمان السيد حسين دمحم / د تمريض الباطنة والجراحة  5

 عبد المجيددمحم حبيشى  /م

  

 إيمان احمد جودة / م.م تمريض النساء والتوليد  6

 فاطمة طالل فتحى / م

  

 عبد الحفيظ دمحم عادل / م إدارة خدمات التمريض 7

 هبة صبحى دمحم دمحم /م

  

 : سكرتارية الوحدة

وتحدث وتجيد جميع معامالت الكومبيوتر ولها خبرة في التسويق  سكرتارية تجيد اللغة االنجليزية كتابة

 .الناس وعندها مهارة التعامل مع

o   معيدة بقسم تمريض األطفال      .    سارة احمد عبد العظيم .  

 ن تليفو/ 

  البريد االليكتروني/ 

o  النساء والتوليد تمريض معيدة بقسم.        ياسمين محمود مرسى . 

  تليفون/ 

  البريد االليكتروني/ 
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 المشروعات والتطوير بجامعة الزقازيق  إدارةلوحدة  الموقع اإللكترونى:  

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

  مبنى  معامى   -اإلدارة العامة لجامعة الزقازيق  -الزقازيق  -محافظة الشرقية  -جمهورية مصر العربية :العنوان

 وحدة إدارة المشروعات  -الدور الثان   -الحاسبات 

  ذية يالسكرتارية التنف -  9024: المتابعة والمعلومات  -  9024: التوريدات / مالية الشئون ال:األرقام الداخلية : 

  0020552372518      :تليفاكس – 9024

 بجامعة الزقازيق  األوربي االتحاد ل مشاريعئومس: 

  محمود زكى سطوحى/ د.أ

 (معة الزقازيق المشروعات والتطوير بجا إدارةالمدير التنفيذى لوحدة  شيرين عيسى/ د .ا) 

  تليفون/ 

  البريد االليكتروني/ 

 449181199    مرق    Pike number of Zagazig University:                                      
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