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الھیكل التنظیمي واإلدارات الداعمة2/1

 



الھیكل التنظیمي-2

:مالئم ومعتمدتنظيميهيكل  2/1/1

فـــي مجلـــس الكلیـــة مالئـــم ومعتمــد ) 1شـــكل ( ظیمـــيهیكــل تنالتمـــریض جامعـــة المنصـــورةلكلیــة

كمــا یوجــد ســي بــین مســتویاته ووحداتــهأن المتبــادل األفقــي والر یســمح بالتعــاو 17/5/2010بتــاریخ 

على الموقـع وقد تم اإلعالن عنه, للمسئولیات سواء للقیادات األكادیمیة أو التنفیذیة بالكلیةتحدید 

ملصقات ملونه وبحجم كبیـر اعدادكما تم ،www.edu.eg/facnur/arabicااللكتروني للكلیة 

.بالكلیة بأماكن مختلفةوتم تعلیقهاللهیكل التنظیمي 

 و تــم أیضــا تحدیــد 22/11/2010بتــاریخ ألزمــات والكــوارث إلدارة اوحــدة إنشــاءتــم الموافقــة علــى

بتــاریخ للوحــدة التشــكیل والالئحــة المعدلــةتــم اعتمــاد األدوار والمســئولیات للعــاملین بالوحــدة حیــث

)1-2(مرفــــق.22/6/2011

 20/3/2010بمجلـس  الكلیـة بتـاریخ تتوصیف وظیفي لمعظم وظائف الكلیة و اعتمـدإعدادتم

وجـاري العمـل وتـم طباعتـه وتوزیعـه علـى جمیـع أقسـام الكلیـةوتم االعالن عنها على موقع الكلیة

.تلفةبهذه التوصیفات في التعیین والنقل والندب للوظائف المخ

)2-2(مرفــــق
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لكلیةلالھیكل التنظیمي 

ذذ

عمید الكلیة

وكیل الكلیة لشئون
الدراسات العلیا 

وثوالبح

إدارة االمتیاز 

وحدة  األزمات 
والكوارث

مركز الخدمة 
العامة

وحدة ذات طابع (
)خاص

الدراساتقسم
العلیا والبحوث

العالقات قسم 
الثقافیة

المكتبة

قسم الحسابات والموازنة 

وحدة متابعة 
الخریجین

قسم شئون اإلداریة 

قسم المشتریات والمخازن

قسم المعامل التعلیمیة

وحدة الصیانة

وحدة نظم المعلومات و دعم 
اتخاذ القرار

وحدة األمن الصناعي

وحدة ضمان
الجودة

أمین الكلیة
وكیل الكلیة لشئون 

خدمة المجتمع وتنمیة 
البیئة

وكیل الكلیة لشئون 
التعلیم والطالب

التسجیل قسم شئون 
والخریجین

قسم شئون الدراسة 
واالمتحانات

التعلیم وحدة 
اإللكتروني

مجلس الكلیة

قسم شئون رعایة 
الطالب

األقسام العلمیة

تمریض األمومة 
وأمراض النساء

إدارة تمریض

تمریض الحاالت 
الحرجة

التمریض النفسي 
حة النفسیةوالص

تمریض المسنین

تمریض البالغین

تمریض أطفال

تمریض صحة 
المجتمع

)1(شكل 
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وحدة ضمان الجودة2/1/2

بتاریخ ) 45(لیة رقم حیث تم الموافقة على اعتمادها بمجلس الكتوجد بالكلیة وحدة ضمان الجودة

الــالزم ، ویوجــد لهــا باألســاسوهــي مدرجــة فــي الهیكــل التنظیمــي للكلیــة ومجهــزة 12/10/2005

.14/7/2010معتمد في مجلس الكلیة بتاریخ )2شكل (هیكل تنظیمي

 ویوجــــد تحدیــــد دقیــــق للســــلطات والمســــئولیات لجمیــــع العــــاملین بوحــــدة الجــــودة مــــن خــــالل عمــــل

الداخلیة للوحدة كما تتبع الوحدة ةلعاملین بالوحدة و الهیكل التنظیمي والالئحالتوصیف الوظیفي ل

.إداریا لعمید الكلیة

)3-2(مرفق

 توجد عالقة داعمة وواضحة بین الوحدة ومركز ضمان الجودة بالجامعة حیث یقـوم مركـز الجـودة

لفنـي للوحـدة وكـذلك یمثـل همـزة الوصـل بـین هیئـة ضـمان الجـودة بالجامعة بدور كبیر فـي الـدعم ا

والوحـــدة وتقـــدم الوحـــدة تقریـــرًا ســـنویًا عـــن نشـــاطها للمركـــز وكـــذلك یحضـــر مـــدیر الوحـــدة اجتمـــاع 

المجلس التنفیذي للمركز بصفة مستمرة بصفته عضو في المجلس التنفیذي وكذلك تشارك الوحـدة 

لجنــة (وى المجــالس الرســمیة مثــل مجــالس األقســام فــي عــرض ومناقشــة قضــایا الجــودة علــى مســت

وأیضا مجلس الكلیة من خالل عضویة مدیر الوحدة في مجلس الكلیة والـذي یقـوم بـدوره ) التیسیر

.شهریا الجودة بعرض ومناقشة موضوعات 



وحدة ضمان الجودة واالعتماد
جامعة المنصورة-كلیة التمریض

وحدة ضمان الجودةلمجلس ادارة الھیكل التنظیمي

رئیس مجلس االدارة

نائب رئیس مجلس االدارة
للمشاركة المجتمعیة

ةنائب رئیس مجلس االدار
للبحث العلمي والدراسات العلیا

نائب رئیس مجلس االدارة
للمعاییر األكادیمیة والبرامج 

التعلیمیة والتعلیم والتعلم

نائب رئیس مجلس اإلدارة
إلدارة الجودة



القدرة المؤسسیة: المحور األول
الھیكل التنظیمي

(      )28

نقاط القوة
للكلیـــــة هیكـــــل تنظیمـــــي رســـــمي مالئـــــم لحجـــــم ونـــــوع أنشـــــطتها، ویضـــــمن تحقیـــــق رســـــالتها وأهـــــدافها .1

.اإلستراتیجیة

.یتضمن الهیكل األقسام األساسیة الالزمة لتقدیم خدمات الدعم للعملیة التعلیمیة.2

. لجمیع وظائف الكلیة وتحدید دقیق للمسئولیاتقموثوجود توصیف .3

حیــث تتــولى مهــام التقــویم الــذاتي المســتمر، , تــوافر وحــدة لضــمان الجــودة فــي الهیكــل التنظیمــي للكلیــة.4
كما أنها تلعب دورا مهمًا في نشر ثقافـة الجـودة بـین أفـراد . سواء لقدرة المؤسسیة أو لفاعلیتها التعلیمیة

.لق بإدارة نظم الجودةالكلیة وفى تنمیة مهارات أعضاء هیئة التدریس والجهاز اإلداري فیما یتع

یوجد عالقة وطیدة  وفعالة بـین وحـدة ضـمان الجـودة ومركـز ضـمان الجـودة بالجامعـة، بمـا یسـهم فـي .5
. تفعیــل دورهــا ودعمهــا فنیــًا ویســاند أنشــطتها، ویراجــع خططهــا لضــمان تواؤمهــا مــع أهــداف الجامعــة

.وتقدم الوحدة تقریرًا سنویًا عن نشاطها للمركز

حسین نقاط تحتاج إلى ت
األزمات والكوارث إدارة عدم وجود مكان لوحدة .1

تفعیل التوصیف الوظیفي في التعیین والنقل والندب للوظائف المختلفةضعف.2

لبشریة اإلداریة والفنیة بالكلیةنقص الموارد ا.3

مقترحات التحسین
األزمات والكوارث إدارة إیجاد مكان لوحدة .1

االستفادة من التوصیف الوظیفي.2

لبشریة اإلداریة والفنیة بالكلیةلى زیادة الموارد االعمل ع.3


