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            كلية التمريض                                                      جامعة الزقازيق 

NPMU                                                                                      
                                                                            

 انتطٕٚس مشروعات إدارة لوحدة التنظيمى الهيكل

 أظًبء انعبدح أععبء ْٛئخ انتدزٚط انعبيهٍٛ ثبنٕحدح :

. (انًدٚس انتُفٛر٘ نهٕحدح ) ثبنكهٛخ  انتطٕٚس ٔحدح إدازح يشسٔعبديدٚس .1

. َبئت يدٚس انٕحدح .2

 :  ٔفسٚق اندعى انفُٗانٓٛكم انفُٙ .3

  انًشسٔعبديتبثعخ .

  انًشسٔعبد يساجعخ يقتسحبد .

. ْٛئخ تدزٚط يٍ كم قعى ٍٚ ععٕ: يُعقٗ األقعبو انعهًٛخ انفسٚق انتُفٛرٖ نهٕحدح ٔ .4

. ظكستبزٚخ انٕحدح  .5

 (انًدٚس انتُفٛر٘ نهٕحدح  )يعئٕل ٔحدح إدازح انًشسٔعبد ثبنكهٛخ  :أالً 

َجالء عجد انكسٚى يغبشٖ.  د : 

  يدزض ثقعى تًسٚط انجبغُٗ ٔانجساحٗ ثبنكهٛخ| انٕظٛفخ 

   ٌٕ01206220441/تهٛف 

  َٙٔانجسٚد االنكتس :shazamirna2011@gmail.com  

 انًٓبو ٔاالختصبصبد :

:  األريخ يجبالدالاإلػالو ٔانزٕػيخ نًخزهف يششٔػبد انزطٕيش في  .1

o ٔ االػزًبدانجٕدح .

o رًُيخ لذساد أػضبء ْيئخ انزذسيظ ٔانميبداد. 

o  َظى انًؼهٕيبد ٔاالرصبالد 

o صُذٔق انزؼهيى انؼبني ، ٔيصبدس انزًٕيم انخبسجياديششٔع  .

. يُبلشخ انًششٔػبد انًمذيخ يٍ أػضبء ْيئخ انزذسيظ ثبنكهيخ .2

. انًشاجؼخ األٔنيخ نًُبرج يمزشحبد يششٔػبد انزطٕيش انًًٕنخ ٔانًمذيخ يٍ انكهيخ .3
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 انًجبالد انًخزهفخ انًٕضحخانزُغيك يغ ٔحذح إداسح انًششٔػبد ثبنجبيؼخ في ػمذ انهمبءاد انجًبػيخ فٗ  .4

 .ٔرنك نزحذ يذ األٔنٕيبد ٔأعبنيت انًزبثؼخ نًششٔػبد كم يجبلػبنيخ 

 انؼًم ػهٗ يزبثؼخ دٔاو يٕظفٗ انٕحذِ .5

. ِانؼًم ػهٗ رحذيذ إحزيبجبد انًٕظفيٍ يٍ انزذسيت ٔانؼًم ػم سفغ كفبءارٓى انًغزًش .6

 :َبئت يدٚس ٔحدح إدازح انًشسٔعبد ثبنكهٛخ :ثبَٛب 

 عبٚدِ أحًد دمحم أثساْٛى . د :

  يدزض ثقعى تًسٚط انجبغُٗ ٔانجساحٗ ثبنكهٛخ|انٕظٛفخ  

   ٌٕ01066508202| تهٛف  

  َٙٔانجسٚد االنٛكتس :aida_zu7@yahoo.com  

 انًٓبو ٔاالختصبصبد :

يُٕة ػٍ يذيش ٔحذح إداسح انًششٔػبد ثبنكهيخ ٔيمٕو ثجًيغ يٓبيخ فٗ حبنخ غيبة انًذيشانزُفيزٖ نهٕحذح  

 .نظشٔف طبسئخ 

: انٓٛكم انفُٙ ٔفسٚق عًم اندعى انفُٙ: ثبنثب

 انًٓبو ٔاالختصبصبد :

يمٕو فشيك انذػى انفُي ثذساعخ جًيغ انًششٔػبد انزي رًذ ثبنكهيخ دساعخ َمذيخ ٔرحذيذ َمبط انمٕح  .1

ٔانضؼف ٔانذسٔط انًغزفبدح ٔرٕثيمٓب ٔإػذاد رمشيش ثزنك نؼشضّ ػهٗ يذيش انٕحذح 

حصش انًششٔػبد ٔانًُح انزي رمذيٓب انجبيؼخ ٔانجٓبد انًبَحخ ٔػًم لبئًخ ثٓب ٔ ٔػشضٓب ػهٗ يذيش  .2

انٕحذح 

يزبثؼخ انًششٔػبد انمبئًخ ثبنكهيخ ٔرمذيى انذػى انفُي نهؼبيهيٍ ثٓب نضًبٌ جٕدح األداء ٔنكغت ثمخ انجٓبد  .3

. انًبَحخ 

إػالٌ أػضبء ْيئخ انزذسيظ ثًكبٌ ٔيٕاػيذ ٔسػ - انزذسيت- إػذاد انًبدح انؼهًيخ)األػذاد نٕسػ انؼًم  .4

. (انؼًم ٔرمييى انٕسشخ ٔإػذاد رمشيشػُٓب

 .يشاجؼخ يمزشحبد انًششٔػبد .5

  يعتشبزٍٚ انٕحـدح : 

 َبدّٚ دمحم غّ | د . أ: 

  عًٛد انكهٛخ ٔأظتبذ ٔزئٛط قعى تًسٚط انجبغُٗ ٔانجساحٗ ثبنكهٛخ| انٕظٛفخ  

  ٌٕ01008964988|  تهٛف 

  َٙٔانجسٚد االنٛكتس :dr_nadomohamed@yahoo.com 

  هللاإًٚبٌ شكسٖ عجد | د .أ :

  انتعهٛى ٔانطالة ٔزئٛط قعى تًسٚط انًعٍُٛئٔكٛم انكهٛخ نش| انٕظٛفخ ٌٔ .

  ٌٕ01008865250/تهٛف 

  َٙٔانجسٚد االنٛكتس  :
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  ٔيتبثعخ انًشسٔعبد انًعئٕنٍٛ عٍ يساجعخ يقتسحبد انًشسٔعبد: 

 عًٛد انكهٛخ ٔأظتبذ ٔزئٛط قعى تًسٚط انجبغُٗ ٔانجساحٗ:  َبدّٚ دمحم غّ / د.أ 

 ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة ٔأظتبذ ٔزئٛط قعى تًسٚط انًعٍُٛ: إًٚبٌ شكسٖ/ د.أ .

 ٔكٛم انكهٛخ نهدزاظبد انعهٛب ٔانجحٕث ٔأظتبذ ٔزئٛط قعى تًسٚط صحخ :  أيبَٗ صجحٗ/ د.أ

. انًجتًع 

 ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ تًُٛخ انجٛئخ ٔخديخ انًجتًع ٔأظتبذ ثقعى إدازح : ظحس حًدٖ انعٛد / د.أ

. خديبد انتًسٚط

 يدٚس ٔحدح ظًبٌ انجٕدح ٔيدزض ثقعى تًسٚط انجبغُٗ ٔانجساحٗ : ْٕٚدا كًٛم / د 

 ٔيدزض ثقعى تًسٚط  انتطٕٚسيدٚس ٔحدح إدازح يشسٔعبد: َجالء عجد انكسٚى يغبشٖ/ د 

 انجبغُٗ ٔانجساحٗ 

 ٔيدزض ثقعى تًسٚط انجبغُٗ  انتطٕٚسإدازح يشسٔعبدَبئت يدٚس ٔحدح : عبٚدِ أحًد دمحم | د 

 ٔانجساحٗ 

  انًعئٕنٍٛ عٍ يتبثعخ انًشسٔعبد: 

 أظتبذ يعبعد ثقعى انُعب ٔانتٕنٛد: ايبَٗ حبيد جبد / د.و.أ 

  ثقعى إدازح خديبد انتًسٚطيدزض : عصِ عجد انداٚى/ د  

 يدزض ثقعى تًسٚط انصحخ انُفعٛخ ٔانعصجٛخ  :  صفّٛ زجت/ د 

 صحخ انًجتًعيدزض ثقعى تًسٚط  : فبغًّ دمحم/ د 

: يُعقٗ األقعبو انعهًٛخانفسٚق انتُفٛرٖ نهٕحدح ٔ: زاثعبً 

 يزى أخزيبس يُغك يٍ كم لغى ػهًي نيكٌٕ يًثال الحزيبجبد انزطٕيش ثًحبٔسِ انًخزهفخ داخم انمغى انؼهًي انًًثم 

. يمٕيٕا ثًزبثؼخ انًششٔػبد انمبئًخ داخم األلغبوكًب ، نّ 

   ثبنكهٛخيُعقٗ األقعبو انعهًٛخانفسٚق انتُفٛرٖ نٕحدح إدازح يشسٔعبد انتطٕٚس ٔأظًبء :  

 انجسٚد ااألنكتسَٔٙ انتهٛفٌٕ انًُعقأظى  انقعىو 

تًسٚط  1

انجبغُٗ 

ٔانجساحٗ 

 فبغًخ دمحم  | و.و

 عجد انحًٛد

  

    َٕز يُصٕز  |و

تًسٚط  2

 انًعٍُٛ

 شسٚٓبٌ عٕض  |و

هللا  

  

   َٓٗ جًبل انعٛد  |و
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تًسٚط  3

انصحخ 

 انُفعٛخ

 ٔانعصجٛخ

ثعًّ عجد | و .و

انًجٛد انغسثبٖٔ  

  

   يٗ اثٕ شٚد  |و

تًسٚط  4

 األغفبل

   يسِٔ عبغف  |و

 دعبء صالح عجد  |و

انًقصٕد 

  

تًسٚط  5

صحخ 

 انًجتًع 

ْدٖ إثساْٛى  | و. و

 عجد انفتبح

  

دعبء قدزٖ  | و.و

يحًٕد 

  

تًسٚط  6

انُعبء 

ٔانتٕنٛد 

فبغًّ غالل  | و.و

فتحٗ  

  

   يسِٔ عجبض  |و

إدازح  7

خديبد 

انتًسٚط 

   زٔفٛدِ يبجد  |و

  أظًبعٛم  أّٚ  |و

 ً  :ظكستبزٚخ انٕحدح : خبيعب

عكشربسيخ رجيذ انهغخ االَجهيضيخ كزبثخ ٔرحذس ٔرجيذ جًيغ يؼبيالد انكٕيجيٕرش ٔنٓب خجشح في انزغٕيك ٔػُذْب 

 .يٓبسح انزؼبيم يغ انُبط

 ٗانجبغُٗ ٔانجساحٗيعٛدح ثقعى تًسٚط :  أظساء دمحم عه  .

  ٌٕ01222941598| تهٛف 

  َٗٔانجسٚد األنكتس |sara_hanfy2016@ yahoo.com 

 يعٛدح ثقعى تًسٚط األغفبل:  ظبزح احًد عجد انعظٛى. 

  ٌٕتهٛف |                                   

  َٗٔانجسٚد األنكتس| 
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   انًٕقع اإلنكتسَٔٗ نٕحدح إدازح انًشسٔعبد ٔانتطٕٚس ثجبيعخ انصقبشٚق: 

 (انًدٚس انتُفٛرٖ نٕحدح إدازح انًشسٔعبد ٔانتطٕٚس ثجبيعخ انصقبشٚق  ): شٛسٍٚ عٛعٗ / د .أ 

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

 Email: upmu_zu@admin.zu.edu.eg 

 Tel & Fax: 0552372518 

 Mobile:01022244741 

  ٌيجُٗ - اإلداسح انؼبيخ نجبيؼخ انضلبصيك - انضلبصيك - يحبفظخ انششليخ - جًٕٓسيخ يصش انؼشثيخ :انعُٕا

ٔحذح إداسح انًششٔػبد - انذٔس انثبَٗ - يؼبيم انحبعجبد 

  األزقبو انداخهٛخ: 

  4209: انزٕسيذاد / انشئٌٕ انًبنيخ  

  4207: انًزبثؼخ ٔانًؼهٕيبد  

  4206:انغكشربسيخ انزُفيزيخ  

 0020552372518: تهٛفبكط 

                           

                                                                                   

 عًٛد انكهٛخ                                                                     

   َبدّٚ دمحم غّ/د .                                                               أ

   

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