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 جملس الكلية

 عميد الكلية

رؤساء مجالس األقسام 
 العلمية

تدريس قسم المناهج و

  التربية الرياضية

 قسم اإلدارة الرياضية

 والترويح

 يلرياضقسم التدريب ا

 وعلوم الحركة الرياضية

قسم علوم الصحة 

 الرياضية

قسم علوم التربوية 

 ةالرياضي والنفسية 
 معمل علم النفس الرياضي

معمل قياسات فسيولوجيا 

 الرياضة

 معمل التحليل الحركي

 الوسائل التعليميةمعمل 

وكيل الكلية لشئون التعليم 

 والطالب

 التعليم والطالب شئون لجنة

معامل تكنولوجيا 

 بلطاللالمعلومات 

 وكيل لشئون التعليممكتب 
 والطالب

 إدارة شئون التعليم والطالب

 مكتب شئون الخريجين

 إدارة  رعاية الشباب

 مكتب التدريب الميداني

 متابعة سير الدراسة لجنة

 واإلمتحانات

 األنشطة الطالبية

وكيل الكلية لشئون الدراسات 

 العليا والبحوث

 لجنة الدراسات العليا والبحوث

 العلمية و الثقافية لجنة العالقات

 لجنة المكتبات 

  لجنة إدارة المعامل

 مل تكنولوجيا المعلومات مع

 ألعضاء هيئة التدريس

 وكيل لشئون الدراساتمكتب 

 العليا والبحوث

 الدراسات العليا والبحوث إدارة

 العالقات الثقافيةإدارة 

 والعلمية

 إدارة المكتبات

 مكتب عميد الكلية 

  إدارة األمن الجامعي

وكيل الكلية لشئون خدمة اجملتمع 
 وتنمية البيئة

 جلنة خدمة اجملتمع وتنمية البيئة

 املشاركة اجملتمعيةجلنة 

 جلنة إدارة األزمات والكوارث

 خدمة اجملتمع وتنمية وكيل لشئونمكتب 
 البيئة

 خدمة اجملتمع وتنمية البيئةإدارة 

  إدارة اخلرجييني

 مركز الخدمة العامة

 النادي الصيفي

 

 ةأمين الكلي
  واإلعتماد وحدة ضمان اجلودة

 لس اإلدارة ) عميد الكلية ( رئيس جم

 جملس إدارة الوحدة

 ) مدير الوحدة(

 الوحدة ائب مديرن

 ممثاًل للمجتمع املدني

 أمني عام الكلية

 ممثاًل الحتاد طالب الكلية

مكتب أمين 

 الكلية

إدارة الشئون 

 اإلدارية
إدارة الشئون 

 المالية

 التعليم المفتوح

 رعاية الطالب

 وحدة النشر العلمي مكتب اتحاد طالب الكلية

 )المجلة العلمية(

 حمام السباحة

 ة اإلسعافات األوليةوحد وحدة اللياقة البدنية

 لجنة الشكاوى والمقترحات

 وحدة الدفاع المدنى

 العالقات العامة  إدارة 
 

 وحدة األجازات

 وحدة التعيينات

الماهيات  وحدة

 االستحقاقاتو

  المشترياتقسم 

 م المخازنقس

إدارة الخدمات 

 الداخلية

 

قسم التحصيل 

  والصرف

 وحدة المشروعات

لمشروعات ا
 والبروتوكالت الخارجية

المشروعات 
 الداخلية

 مجلس الكلية

 األقسام العلمية

 

 

 عميد الكلية

 اللجان الفرعية

 

 

 قطاع التعليم والطالب

 اللجان المنبثقة عن مجلس الكلية

 

 

 قطاع الدراسات العليا والبحوث

 أمين الكلية ـ الجهاز اإلداري

 

 

 اع خدمة المجتمع وتنمية البيئةقط

 وتكنولوجيا المعلومات ةالمعامل التخصصي

 

 

 وحدة الجودة واالعتماد

 المشروعاتوحدة 

 ـ كلية التربية الرياضية ـ وحدة الجودة واالعتماد ـ مخطط الهيكل التنظيمي للكليةجامعة أسيوط 

 

 

 التدريس خدمة أعضاء هيئة جلنة
 التدريس

 

 اجمللس التنفيذي

 

 لجنة اإلرشاد الطالبي

 معاون الكلية

 المطبعة

 عمال الكلية
وحدة 

 المعاشات

 المالعب

 األرشيف

 وحدة الصيانة


