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 أمٌن الكلٌة

 وحدة 

 ضمان الجودة

 وكٌل الكلٌة 

 لشئون التعلٌم والطالب

 وكٌل الكلٌة

 لشئون خدمة المجتمع  

 وتنمٌة البٌئة

 وكٌل الكلٌة 

 للدراسات العلٌا 

 والبحوث

 

 الدراسات العلٌا 

 العالقات الثقافٌة

 المجلة العلمٌة

 المكتبـــــــــة

 ادارة خدمة  

  المجتمع وتنمٌة

 البٌئة
 شئون 

 التعلٌم والطالب

 رعاٌة الطالب

 
 الهيكل التنظيمى

 كمية الزراعة سابا باشا
  

 

 مجلس الكلٌة
 

 
 

 عمٌد الكلٌة

 

 الوحدة الطالبٌة

 الطباعة والنسخ

  

 وحدة ذات الطابع الخاص 

 مركز الخدمات ) 

 (الزراعٌة 

 
 

 مكتب الوافدٌن

 (الطالب األجانب)

 وحدة الخدمات

 اإللكترونٌة 

 مكتب الخرٌجٌن

 

 وحدة التدرٌب 

 

 وحدة إدارة     

 األزمات والكوارث

  

 لجنة السالمة  

 والصحة المهنٌة

 الشئون القانونٌة

 قسم اإلنتاج النباتى

 قسم وقاٌـــة النبـات

 قسم النبات الزراعى

 قسم علوم االغذٌـــة

 قسم اإلقتصاد الزراعى

 قسم األراضى 

 والكٌمٌاء الزراعٌــة

 قسم اإلنتاج

 الحٌوانى والسمكـــى 

 الشئــــون االدارٌــة

 شئون هٌئة التدرٌس

 الشئـــون المالٌـــــة

 الشئـــون العامــــــة

 الوحـــدة الحسابٌـــة

 المشترٌات والمخازن

 اإلحصـاء والمتابعـــة

 اإلستحقـــــاقـــــات

 اإلدارة الهندسٌـة     

 والصٌانــة   

 رؤساء األقسام العلمٌة

 

 مزرعة الكلٌة 

 وحدة القٌاس 

 والتقوٌم
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 وحدة تنمٌة 

 الموارد الذاتٌة



 الهيكل التنظيمي لوحدة ضمان الجودة 

 كلية الزراعة سابا باشا

 عميد الكلية

 رئيس مجلس اإلدارة

 مدير وحدة ضمان الجودة
 نائب رئيس مجلس اإلدارة 

 إلدارة الجودة

 وكيل الكلية 

 لشئون خدمة المجتمع والبيئة 

 نائب رئيس مجلس اإلدارة

 لشئون خدمة المجتمع والبيئة

 

 وكيل الكلية 

 للدراسات العليا والبحوث 

 نائب رئيس مجلس اإلدارة

 للدراسات العليا والبحوث

 

 وكيل الكلية

لشئون التعليم والطالب   

 نائب رئيس مجلس اإلدارة

للمعايير األكاديمية والبرامج 
 التعليمية

نائب مدير وحدة 
 ضمان الجودة

منسقى الجودة 
 باألقسام اإلدارية

 أمين إتحاد الطالب 

 

 أمين الكلية

 

منسقي المعايير 
 واألقسام العلمية 

 سكرتارٌة  الوحدة
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 الهٌكل الوظٌفً للمجلس التنفٌذي 

 لوحدة ضمان الجودة 

 بكلٌة الزراعة ساباباشا

 رئٌس المجلس التنفٌذي 

 (مدٌر وحدة ضمان الجودة ) 

 لجنة 

 المقررات

 الدراسٌة  

 والمعاٌٌر 

 األكادٌمٌة

 لجنة

 اإلعالم  

 والتدرٌب

 المجلس التنفٌذينائب رئٌس 

 (الوحدة نائب مدٌر )    

 منسقً المعاٌٌر

 االقسام العلمٌةو  

 منسقً الجودة 

 باالقسام االدارٌة

 لجنة

 إدارة 

 األزمات   

 والكوارث

 لجنة

 المتابعة 

 والتقوٌم 

 لجنة

 اإلستبٌانات 

 لجنة 

 المعامل 

 والقاعات 

 الدراسٌة

 لجنة 

 الوحدة 

 الطالبٌة

 السكرتارٌة
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 الهيكل التنظيمي للمزرعة
 البحثية كلية الزراعة سابا باشا

 

 عمٌد الكلٌة

 منسق 

 اإلنتاج 

 الحٌوانى 

 والسمكى

 منسق 

 اإلنتاج 

 النباتى 

 وكٌل الكلٌة 

 لشئون خدمة المجتمع والبٌئة

 مشرف عام المزرعة مدٌر المزرعة

 منسق 

 اإلقتصاد

 الزراعى 

 منسق 

 النبات 

 الزراعى

 منسق 

 وقاٌة 

 النبات

 منسق 

 األراضى 

 والكٌمٌاء 

 الزراعٌة

 منسق

 علوم  

 األغذٌة
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 الهيكل التنظيمي لوحدة األزمات والكوارث
 كلية الزراعة سابا باشا جامعة األسكندرية

 وكٌل الكلٌة 

 لشئون خدمة المجتمع والبٌئة 

 لجنة السالمة 

 والصحة المهنٌة
 لجنة قسم الصٌانة

 األمن الداخلى 

 لجنة التدرٌب 

 والتوعٌة واإلعالم

 مدٌر الوحدة
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 الهٌكل التنظٌمى للكنترول المركزى

 كلٌة الزراعة سابا باشا جامعة األسكندرٌة 
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