
 يقجامعة الزقاز 

 كلية التمريض

 لكلية التمريض  ظيمي ل التنكاهلي

 مدير مكتب العميد 
 والعالقات العامة

  عميد الكلية 

 وكيل الكلية لشئون  
 التعليم والطالب 

 

 قسم الشئون التعليمية

 

 قسم شئون الطالب

 

 ينالطالب الوافد

 قسم رعاية الشباب

 قسم المعامل 

 

 وكيل الكلية لشئون  
 الدراسات العليا والبحوث

 قسم العالقات الثقافية 

 قسم الدراسات العليا 

 الطالب الوافدين

 المكتبة

 المجلة العلمية 

خدمة  ون شئوكيل الكلية ل
 المجتمع وتنمية البيئة  

 متابعة الخريجين وحدة

 وحدة األزمات 

عليم وحدة الت
 التمريضي المستمر 

 وحدة اإلرشاد 

 ضة العنف ضد المراة ة مناه وحد

 أمين الكلية

 قسم الحسابات والموازنة 

 قسم المشتريات والمخازن 

 العيادة

 قسم الشئون اإلدارية

شئون  
 العاملين 

 ةاللكترونيالبوابة ا
شئون أعضاء 
 هيئة التدريس

 االستحقاقات 

 عميد الكلية 
 أ.د/ نادية حممد طه 

 مسئول املعيار  
 د/ مها عابدين 

 يم وحدة القياس والتقو 

 

                 
  التدريبوحدة   

         جملس الكلية      

   وحدة مشروعات التطوير 
            
      

                  
            

 

 األقسام العلمية 

 تمريض الباطنة والجراحة 
 

 تمريض األطفال

 والتوليد  تمريض النساء
 

 يض صحة المجتمع تمر 

 

 ض الصحة النفسية ريتم
 

 إدارة تمريض 
 

 تمريض المسنين 

 وحدة التخطيط االستراتيجي 
 

 

 لجودةاوحدة إدارة  



 جامعة الزقازيق

 كلية التمريض
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