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 إدازح يشسٔعبد انتطٕٚسٔحدح 

 

٘الٝ ٚؽالدح اٌضالزن ِٕٙالب ٚؽالدح اٌّشالزٚتبد فالنْ  يالخاٌزعٍيّإٌّظِٛالخ  ألصالحػ ٕشدٖرٚاٌىٍيخ ظعٝ إٌيٗ رفي إطبر ِب 

َ دفيّالب ي ال ٛيً ٌشيبدح اٌّٛارد اٌذاريالخ ٌٍىٍيالخٚاٌزّ تٍٝ اٌّشزٚتبدرطٛيز ٚؽدح إدارح اٌّشزٚتبد ثبٌىٍيخ ٌٍؾصٛي 

اٌزعٍيّيالالخ ثبٌىٍيالالخ ٚرمالالديُ اٌ الالدِبد اٌّغزّعيالالخ ٌٍّغزّالالت ِالالٓ لالالحي ِالالب رمدِالالٗ اٌىٍيالالخ ِالالٓ  خٚيظالالبُ٘ فالالٝ رطٛيزإٌّظِٛالال

 ِشزٚتبد ِٓ لحي اٌٛؽدح.

 

 

 

( 044سيك ثبٌغٍظخ رلالُ  ثٕبءا تٍٝ لزار ِٓ ِغٍض عبِعخ اٌشلب ثبٌىٍيخاٌزطٛيز إدارح ِشزٚتبد رُ إٔشبء ٚؽدح     

رُ إٔشبء اٌٛؽدح ثبٌىٍيخ  04/00/7442ٚثٕبءا تٍيٗ ثمزار ِٓ ِغٍض اٌىٍيخ رلُ     ( ثزبريخ  72/04/7442ثزبريخ 

ٚوبْ ِمز٘ب اٌدٚر اٌضبٔٝ طبثمب صُ ثعد اإلؽحي ٚاٌزغديد اٌذٜ رُ ثّجٕٝ اٌىٍيخ رُ ٔمً ِمز٘ب اٌضبثذ ٚاٌؾبٌٝ ٌيىْٛ فالٝ 

 وٍيخ اٌزّزيض .اٌدٚر اٌزاثت ثّجٕٝ 

 

 

أْ رىْٛ ِزوشا ٌٍزّيش فٝ لٍك صمبفخ  ثىٍيخ اٌزّزيض عبِعخ اٌشلبسيكرأًِ ٚؽدح إدارح ِشزٚتبد اٌزطٛيز    

ِت اٌّظزٛيبد  ءَاٌزضييز ٚرٕفيذ رطٛيز اٌزعٍيُ اٌعبٌٝ ثعٕبصزٖ اٌّ زٍفخ ِٓ لحي ِشزٚتبد اٌزطٛيز ثّب يزٛا

 ٌيب .اٌّؾٍيخ ٚاإللٍيّيخ ٚتٍٝ ِظزٜٛ ِعزّد دٚ

 

 

تٍالي ٌٍغبِعالبد ِالٓ فالي إطالبر اٌ طالخ اٌمِٛيالخ ٌزطالٛيز اٌزعٍاليُ اٌعالبٌيق ِٚالب ألزرالٗ ٚسارح اٌزعٍاليُ اٌعالبٌي ٚاٌّغال ٍض األ

ضزٚرح ٚعٛد ٘يبوً صبثزخ ضّٓ اٌٙيىً اٌزٕظيّي ٌٍغبِعبد اٌّصزيخ إلدارح ِشزٚتبد اٌزطٛيز دالً والً عبِعالخ 

ٌزطالالٛيز اٌغبِعالالخق رالالُ إٔشالالبء ٚؽالالدح إدارح ِشالالزٚتبد اٌزطالالٛيز ٚٚؽالالدارٙب اٌّ زٍفالالخق ٚفالالي إطالالبر اٌ طالالخ اإلطالالززاريغيخ 

 ثبٌىٍيبد . ِٚٓ ٘ذا إٌّطٍك رُ إٔشبء ٚؽداد ِزبثعخ اٌّشزٚتبد ثغبِعخ ثٕٙبثغبِعخ اٌشلبسيك ٚ

 

 ٍدحـانٕحَجرح ع 

انٕحدح يكبٌ ٔتبزٚخ 

 زؤٚـخ انٕحـدح 

زظبنخ ٔأْداف انٕحـدح   
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رطبٌخ ٚؽالدح إدارح ِشالزٚتبد اٌزطالٛيز ثىٍيالخ اٌزّالزيض عبِعالخ اٌشلالبسيك فالي ؽشالد ٚرىضيالت اٌغٙالٛد ٌزؾالديش  ّضًرز

زعٍالاليُ ٚاٌالالزعٍُ ٚاٌجؾالالش اٌعٍّالالٝ ٚاألٔشالالطخ اإلداريالالخ ثبٌىٍيالالخ ِالالٓ لالالحي ا  الالززان فالالٝ ِشالالزٚتبد ٚرطالالٛيز تٍّيالالبد اٌ

اٌزطٛيز األوبديّٝ ٚاألدارٜ اٌٌّّٛخ ِٓ ِ زٍت اٌغٙالبد ِالٓ لالحي ِغّٛتالخ ِزال ىبٍِخ ِالٓ اٌّشالزٚتبد اٌّ طظاليخ 

اٌطبلبد اٌجشزيخ ٚاٌّبديخ فالٝ لدِالخ ٚاٌزّٕٛيخ . ثّب يغعً اٌىٍيخ ِزّيشح ِؾٍيب ٚدٌٚيب . ٚثّب يظبُ٘ فٝ رطٛيز ٚرّٕيخ 

 .اٌّغزّت ق ٚاٌٛصٛي إٌي ِظزٛيبد ِزِٛلخ ِٓ عٛدح األداء ٚاٌزّيش ثّب يزٕبطت ِت اٌّعبييز اٌمِٛيخ ٚاٌعبٌّيخ

 

 

ٌٍّشالبروخ فالي رٕفيالذ ِشالزٚتبد اٌزطالٛيز  اٌىٍيالخرىْٛ ِزوش ٌغّت اٌ جزاد األوبديّيالخ ٚاٌجؾضيالخق ثّالب ي ٘الً  .0

بر ِصبدر اٌزّٛيً اٌّزبؽخ ٌ دِخ اٌّغالب د ااد األٌٚٛيالخ فالي إطالززاريغيخ رطالٛيز اٌّؾٍيخ ٚاٌمِٛيخق ٚاطزضّ

 . اٌىٍيخ

 ٚاٌ برط.  فٝ اٌدالً رمَٛ ثزيظيز ٚفزؼ لٕٛاد .7

ٚاٌٙيئالالبد اٌعٍّيالالخ ٚاٌغٙالالبد إٌّٙيالالخ ااد اٌعحلالالخ  اٌىٍيالالخا رصالالبي اٌفعالالبي ثالاليٓ رعّالالً اٌٛؽالالدح تٍالالٝ رزطالاليخ  .3

ثالزاِظ   ِفٙالَٛ اٌعّالً اٌغّالبتي ِالٓ لالحي إتالدادق أٜ رزطاليخ  ًثّشزٚتبد رطٛيز اٌزعٍيُ اٌعبٌي في اٌالدال

 اٌزٛتيخ ٚإتداد ِمززؽبد ِشزٚتبد اٌزطٛيزقٚ ثزاِظ صمً ِٙبراد إدارح اٌّشزٚتبد.

 ِزاععخ اٌّمززؽبد ِت اٌّزمدِيٓ ٚاتزّبد٘ب ِٓ اٌغبِعخ ٚإرطبٌٙب ٌٍغٙبد اٌّبٔؾخ . .0

ِشالالزٚتبد ٌٍغٙالالبد  درّٛيالالً ٚاٌزمالالدَ ثّمززؽالالب ٚاٌجؾالالش تالالٓ ِصالالبدر يالالخٍثبٌى ٔشالالز صمبفالالخ اٌزضييالالز ٚاٌزطالالٛيز .5

 اٌّبٔؾخ .

 .رىٛيٓ وٛادر ثشزيخ ِ ٍ٘خ فٕيب فٝ ِغب د اٌزطٛيز ٚاٌزؾديش  .6

اإلتحْ اٌدائُ تٓ اٌّشزٚتبد ٚإٌّؼ ٔ رٛفيز اٌّعٍِٛبد ٚاٌجيبٔبد اٌحسِخ ٌٍّشزٚتبد طجمب  طززاريغيٙب .2

 .اٌزي رمدِٙب اٌغبِعخ ٚاٌغٙبد األعٕجيخ

 .ِٓ اٌزّيش فٝ اٌّغب د اٌّ زٍفخرّىيٓ اٌىٍيخ  .8

 .اٌغبِعبد األعٕجيخ اٌميبَ ثبٌزظٛيك ٌٍ دِبد اٌزعٍيّيخ ٚاٌّغزّعيخ ٚاٌجؾضيخ اٌزي رمدِٙب اٌىٍيخ ٌدٜ .2

 .تًّ وزيت رظٛيمي ٌٍىٍيخ ِٚزاععزٗ طٕٛيب .04

 .اٌزٕظيك ِت ٚؽداد اٌّشزٚتبد ثىٍيبد اٌغبِعخ ٚرجبدي اآلراء  وزظبة اٌ جزاد اٌّزجبدٌخ .00

ٍّشالزٚتبد اٌالٝ ِمزالزػ ٔالبعؼ ٌردريت أتضبء ٘يئالخ اٌزالدريض ِٚعالبٚٔيُٙ تٍالٝ ويفيالخ وزبثالخ ٚرمالديُ مً ٚص  .07

 .اٌغٙبد اٌّ زٍفخ 

 رشغيت أتضبء ٘يئخ اٌزدريض ِٚعبٚٔيُٙ ٌح ززان ٚاٌزمدَ فٝ اٌّشزٚتبد اٌّ زٍفخ . .03

 . ٌٍطٍجخرفعيً اٌّشبروخ اٌطحثيخ ٌٍزمدَ ثبٌّشزٚتبد اٌّ صصخ  .00

:انٕحـدح ظبنخز أٔال 

 ثبَٛب: أْداف انٕحـدح 
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 ضبء ْٛئخ انتدزٚط انعبيهٍٛ ثبنٕحدحأظًبء انعبدح أع: 

 ثبنكهٛخ )انًدٚس انتُفٛر٘ نهٕحدح (. انتطٕٚس ٔحدح إدازح يشسٔعبد يدٚس .1

 َبئت يدٚس انٕحدح. .2

 : ٔفسٚق اندعى انفُٗ انٓٛكم انفُٙ .3

  انًشسٔعبد.يتبثعخ 

  انًشسٔعبد .يساجعخ يقتسحبد 

 تدزٚط يٍ كم قعى . ْٛئخٍٚ يُعقٗ األقعبو انعهًٛخ : عضٕانفسٚق انتُفٛرٖ نهٕحدح ٔ .4

 ظكستبزٚخ انٕحدح . .5

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

  :ٖد. َجالء عجد انكسٚى يغبش 

 انٕظٛفخ | يدزض ثقعى تًسٚض انجبطُٗ ٔانجساحٗ ثبنكهٛخ 

  / ٌٕ01206220441تهٛف 

  : َٙٔانجسٚد االنكتسshazamirna2011@gmail.com  

 نًٓبو ٔاالختصبصبد:ا 

 :األريخ  ّغب داٌاإلتحَ ٚاٌزٛتيخ ٌّ زٍت ِشزٚتبد اٌزطٛيز في  .0

o ٚ ا تزّبد.اٌغٛدح 

o .رّٕيخ لدراد أتضبء ٘يئخ اٌزدريض ٚاٌميبداد 

o  ٔظُ اٌّعٍِٛبد ٚا رصب د 

o صٕدٚق اٌزعٍيُ اٌعبٌي ق ِٚصبدر اٌزّٛيً اٌ برعي. بدِشزٚت 

 يئخ اٌزدريض ثبٌىٍيخ.ِٕبلشخ اٌّشزٚتبد اٌّمدِخ ِٓ أتضبء ٘ .7

 اٌّزاععخ األٌٚيخ ٌّٕباط ِمززؽبد ِشزٚتبد اٌزطٛيز اٌٌّّٛخ ٚاٌّمدِخ ِٓ اٌىٍيخ. .3

 اٌّغب د اٌّ زٍفخ اٌّٛضؾخاٌزٕظيك ِت ٚؽدح إدارح اٌّشزٚتبد ثبٌغبِعخ في تمد اٌٍمبءاد اٌغّبتيخ فٝ  .0

 ٚاٌه ٌزؾد يد األٌٚٛيبد ٚأطبٌيت اٌّزبثعخ ٌّشزٚتبد وً ِغبي.تبٌيخ 

 اٌعًّ تٍٝ ِزبثعخ دٚاَ ِٛظفٝ اٌٛؽدٖ .5

 .ٖاٌعًّ تٍٝ رؾديد إؽزيبعبد اٌّٛظفيٓ ِٓ اٌزدريت ٚاٌعًّ تً رفت وفبءارُٙ اٌّظزّز .6

 ٕحدحهن انتُظًٛٗ انٓٛكم 
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 :َبئت يدٚس ٔحدح إدازح انًشسٔعبد ثبنكهٛخ :ثبَٛب 

 : د. عبٚدِ أحًد يحًد أثساْٛى 

  يدزض ثقعى تًسٚض انجبطُٗ ٔانجساحٗ ثبنكهٛخ |انٕظٛفخ 

   ٌٕ01066500202| تهٛف  

  : َٙٔانجسٚد االنٛكتسaida_zu7@yahoo.com  

 :انًٓبو ٔاالختصبصبد 

يٕالالٛة تالالٓ ِالالديز ٚؽالالدح إدارح اٌّشالالزٚتبد ثبٌىٍيالالخ ٚيمالالَٛ ثغّيالالت ِٙبِالالخ فالالٝ ؽبٌالالخ ويالالبة اٌّديزاٌزٕفيالالذٜ ٌٍٛؽالالدح  

 ٌظزٚف طبرئخ .

 انٓٛكم انفُٙ ٔفسٚق عًم اندعى انفُٙ:ثبنثب: 

 :انًٓبو ٔاالختصبصبد 

دتُ اٌفٕالالي ثدراطالالخ عّيالالت اٌّشالالزٚتبد اٌزالالي رّالالذ ثبٌىٍيالالخ دراطالالخ ٔمديالالخ ٚرؾديالالد ٔمالالبط اٌمالالٛح يمالالَٛ فزيالالك اٌالال .0

 ٚاٌضعت ٚاٌدرٚص اٌّظزفبدح ٚرٛصيمٙب ٚإتداد رمزيز ثذٌه ٌعزضٗ تٍٝ ِديز اٌٛؽدح

ؽصز اٌّشزٚتبد ٚإٌّؼ اٌزي رمدِٙب اٌغبِعخ ٚاٌغٙبد اٌّبٔؾالخ ٚتّالً لبئّالخ ثٙالب ٚ ٚتزضالٙب تٍالٝ ِالديز  .7

 اٌٛؽدح

اٌّشزٚتبد اٌمبئّخ ثبٌىٍيخ ٚرمديُ اٌدتُ اٌفٕي ٌٍعبٍِيٓ ثٙب ٌضالّبْ عالٛدح األداء ٌٚىظالت صمالخ اٌغٙالبد  ِزبثعخ .3

 اٌّبٔؾخ .

إتالحْ أتضالبء ٘يئالخ اٌزالدريض ثّىالبْ ِٚٛاتيالد ٚرع  -اٌزالدريت -األتداد ٌٛرع اٌعًّ  إتداد اٌّبدح اٌعٍّيخ .0

 اٌعًّ ٚرمييُ اٌٛر خ ٚإتداد رمزيزتٕٙب(.

 .زٚتبدِزاععخ ِمززؽبد اٌّش .5

  يعتشبزٍٚ انٕحـدح : 

  : ّأ.د | َبدّٚ يحًد ط 

 انٕظٛفخ | عًٛد انكهٛخ ٔأظتبذ ٔزئٛط قعى تًسٚض انجبطُٗ ٔانجساحٗ ثبنكهٛخ  

   | ٌٕ01000064000تهٛف 

  : َٙٔانجسٚد االنٛكتسdr_nadomohamed@yahoo.com 

   هللا:أ.د | إًٚبٌ شكسٖ عجد 

 ٔانطالة ٔزئٛط قعى تًسٚض انًعٍُٛ. ٌٕ انتعهٛىئانٕظٛفخ | ٔكٛم انكهٛخ نش 

 / ٌٕ01000065250تهٛف 

  : َٙٔانجسٚد االنٛكتس 
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  ٔيتبثعخ انًشسٔعبد انًعئٕنٍٛ عٍ يساجعخ يقتسحبد انًشسٔعبد: 

 ٗأ.د/ َبدّٚ يحًد طّ :  عًٛد انكهٛخ ٔأظتبذ ٔزئٛط قعى تًسٚض انجبطُٗ ٔانجساح 

 طالة ٔأظتبذ ٔزئٛط قعى تًسٚض انًعٍُٛ.أ.د/ إًٚبٌ شكسٖ: ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انتعهٛى ٔان 

  أ.د/ أيبَٗ صجحٗ:  ٔكٛلم انكهٛلخ نهدزاظلبد انعهٛلب ٔانجحلٕت ٔأظلتبذ ٔزئلٛط قعلى تًلسٚض صلحخ

 انًجتًع .

  أ.د/ ظحس حًلدٖ انعلٛد : ٔكٛلم انكهٛلخ نشلئٌٕ تًُٛلخ انجٛئلخ ٔخديلخ انًجتًلع ٔأظلتبذ ثقعلى إدازح

 خديبد انتًسٚض.

 ًبٌ انجٕدح ٔيدزض ثقعى تًسٚض انجبطُٗ ٔانجساحٗ د/ ْٕٚدا كًٛم : يدٚس ٔحدح ض 

 ٔيللدزض ثقعللى تًللسٚض  انتطللٕٚس د/ َجللالء عجللد انكللسٚى يغللبشٖ: يللدٚس ٔحللدح إدازح يشللسٔعبد

 انجبطُٗ ٔانجساحٗ 

  ٔيدزض ثقعى تًسٚض انجلبطُٗ  انتطٕٚس إدازح يشسٔعبدد| عبٚدِ أحًد يحًد : َبئت يدٚس ٔحدح

 ٔانجساحٗ 

 ًشسٔعبد انًعئٕنٍٛ عٍ يتبثعخ ان: 

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

  / ثقعى إدازح خديبد انتًسٚض يدزض:  عصِ عجد انداٚىد 

  د/شبدّٚ فتحٗ : يدزض ثقعى تًسٚض انصحخ انُفعٛخ ٔانعصجٛخ 

  /صحخ انًجتًع: يدزض ثقعى تًسٚض  فبطًّ يحًدد 

 ألقعبو انعهًٛخ:يُعقٗ اانفسٚق انتُفٛرٖ نهٕحدح ٔزاثعبً : 

يزُ ألزيبر ِٕظك ِٓ وً لظُ تٍّي ٌيىْٛ ِّضح  ؽزيبعبد اٌزطٛيز ثّؾبٚرٖ اٌّ زٍفالخ دالالً اٌمظالُ اٌعٍّالي اٌّّضالً  

 .يمِٛٛا ثّزبثعخ اٌّشزٚتبد اٌمبئّخ دالً األلظبَق وّب ٌٗ 

   هٛخثبنك يُعقٗ األقعبو انعهًٛخانفسٚق انتُفٛرٖ نٕحدح إدازح يشسٔعبد انتطٕٚس ٔأظًبء : 

 انجسٚد ااألنكتسَٔٙ انتهٛفٌٕ انًُعقأظى  انقعى و

تًللللللللللللسٚض  1

انجلللللللللللللبطُٗ 

 ٔانجساحٗ

فبطًللخ يحًللد  |  و.و

 عجد انحًٛد

  

    يُصٕز َٕز | و

شللسٚٓبٌ عللٕ   | وتًللللللللللللسٚض  2

 هللا 
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   َٓٗ جًبل انعٛد | و انًعٍُٛ

تًللللللللللللسٚض  3

انصللللللللللللللحخ 

 انُفعللللٛخ

 ٔانعصجٛخ

ثعللللللًّ عجللللللد .و | و

  انًجٛد انغسثبٖٔ

  

   يٗ اثٕ شٚد | و

تًللللللللللللسٚض  4

 األطفبل

   يسِٔ عبطف | و

دعبء صالح عجد  | و

 انًقصٕد

  

تًللللللللللللسٚض  5

صللللللللللللللللللحخ 

 انًجتًع 

ْللدٖ إثللساْٛى |  و. و

 عجد انفتبح

  

دعلللللبء قلللللدزٖ |  و.و

 يحًٕد

  

تًللللللللللللسٚض  6

انُعلللللللللللللللبء 

 ٔانتٕنٛد

فبطًللللّ طللللالل |  و.و

 فتحٗ 

  

   يسِٔ عجبض | و

إدازح  7

خللللللللللللللديبد 

 ًسٚضانت

   زٔفٛدِ يبجد | و

   أظًبعٛمأّٚ  | و

 

 :خبيعبً: ظكستبزٚخ انٕحدح 

طىزربريخ رغيد اٌٍضخ ا ٔغٍيشيخ وزبثالخ ٚرؾالدس ٚرغيالد عّيالت ِعالبِحد اٌىِٛجيالٛرز ٌٚٙالب لجالزح فالي اٌزظالٛيك ٚتٕالد٘ب 

 .ِٙبرح اٌزعبًِ ِت إٌبص

 ٗانجبطُٗ ٔانجساحٗ: يعٛدح ثقعى تًسٚض  أظساء يحًد عه . 

 ٕ01222041500ٌ | تهٛف 

  | َٗٔانجسٚد األنكتسsara_hanfy2016@ yahoo.com 

 يعٛدح ثقعى تًسٚض األطفبل 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 : أ.د ( 

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

 Email: upmu_zu@admin.zu.edu.eg 

 Tel & Fax: 0552372518 

 Mobile:01022244741 

 : ٌِجٕالالٝ  -اإلدارح اٌعبِالالخ ٌغبِعالالخ اٌشلالالبسيك  -اٌشلالالبسيك  -ِؾبفظالالخ اٌشالالزليخ  -عّٙٛريالالخ ِصالالز اٌعزثيالالخ انعُللٕا

 ٚؽدح إدارح اٌّشزٚتبد -اٌدٚر اٌضبٔٝ  -ِعبًِ اٌؾبطجبد 

 : األزقبو انداخهٛخ 

  : 0742اٌشئْٛ اٌّبٌيخ / اٌزٛريداد  

  : 0742اٌّزبثعخ ٚاٌّعٍِٛبد  

 : 0746اٌظىزربريخ اٌزٕفيذيخ  

  :4474557327508تهٛفبكط 

                                                                                  

                                                                      

 عميد الكلية                                                                             مدير وحدة إدارة مشروعات التطوير

  أ. د. ناديه حممد طه                              د. جنالء عبد الكريم مغازى                                                          
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