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 م 5102/  5102تشكيل وحدة القياس والتقويم الطالبي 

 المجلس االستشارى : –أ 

 :تنفيذي المجلس ال –ب

 مدير الوحدة                                                                                                   

 يجيدأ.د/على محمد عبدامل                                                   لوحدة    املدير التنفيذي ل    

 عميد الكلية                                                           أ.د/هند سليمان على حسن    

 درجة العلميةال إلاسم م
 أستاذ والتقويم الرياض ي بقسم علم النفس وإلاجتماع والتقويم الرياض ى  أ .د/ محمد نصر الدين رضوان 1

 ى أستاذ والتقويم الرياض ي بقسم علم النفس وإلاجتماع والتقويم الرياض  أ.د/ محمد صبحى حسانين 2

 أستاذ والتقويم الرياض ي بقسم علم النفس وإلاجتماع والتقويم الرياض ى  أ.د/ ليلى السيد فرحات 3

 أستاذ والتقويم الرياض ي بقسم علم النفس وإلاجتماع والتقويم الرياض ى  أ.د/ منى احمد عبد الحكيم 4

 اع والتقويم الرياض ى أستاذ والتقويم الرياض ي بقسم علم النفس وإلاجتم أ.د/ عرفه على سالمه 5

 اإليميل التليفون  الصفة  اإلسم م
  hend.soliman @gmail.com 01005114010 املدير التنفيذي للوحدة أ.د/هند سليمان على حسن 1

النائب وممثل قسم علم النفس وإلاجتماع  أ.د / رشا محمد أشرف 2

 رياض يوالتقويم ال

01005400334 Rasha_Ashraf2004@yahoo.com 

   مستشار السياسات بالوحدة أ.د / نبيل محمد محمد حسن 3

 ممثل وحدة ضمان الجودة بالكلية أ.م.د/محمد محمد عبد السالم 4

 عضو وممثل قسم الرياضات الفردية أ.م.د / عصام سيد أحمد 5

 قسم املناهج وطرق التدريس عضو وممثل أ.م.د / محمد حامد البلتاجي 6

 عضو وممثل قسم تدريب الرياضات ألاساسية أ.م.د / محمد على حسن خطاب 7

 عضو وممثل قسم تدريب الرياضات الجماعية م.د /أحمد أحمد حمودة 0

 عضو وممثل قسم علوم الصحة الرياضية م.د /ريهام الكيالني 9

  يالرياض م الحركة علعضو وممثل قسم  م.د/ محمد فوزى عبد الشكور  01

 عضو وممثل قسم الترويح الرياض ي م.د  / يحيى مصطفى كمال  00

 عضو وممثل قسم إلادارة الرياضية م.م /أحمد سيد أحمد 05

 عضو وممثل قسم كبار السن  م.م / عبد هللا سعيد على  01

 عضو وسكرتير الوحدة م.م / محمود محمد حسين 01

 عضو وممثل قسم التربية البدنية املعدلة م / عمر رفعت إبراهيم 02

       ممثل قسم التوريدات أ / عبد العاطى سيد حسان  02

 املدير التنفيذي للوحدة

)                      ( 

 أ.د/ هند سليمان على


