
 لبرنامج الهندسة الطبية و الحيوية Fall 2018 االوللفصل الدراسى ل االرشاد االكاديميجدول 
 

 
 

 Facebook account ساعات االرشاد Mobile e.mail المرشد

 Ayman Gomaa السبت الثالثة وا لخميس الثانية ---------------- 01001915997 د. ايمن جمعة

 Whats App السبت الثالثة وا لخميس الثانية ---------------- 01016775780 د. احمد النقيب

االولي و الثانيةاالحد   ---------------- 01060645060 د. فاطمة العريان  Whats App 

 Whats App االربعاء التالتة و الرابعة ---------------- 01227074312 د. عبدالفتاح العدل

 Ehab H. Abdelhay الثالثاء الخامسة و االربعاء الخامسة e.h.abdelhay@gmail.com 01003707202 د. ايهاب عبدالحي

 Marwa Obayya االربعاء الرابعة و الخامسة ---------------- 01002994644 د. عبدالمنعم فودة

 john zaki االربعاء التالتة و الرابعة ---------------- 01001330871 د. جون فايز ونيس

 Mahmoud Saafan الثالثاء الخامسة و االربعاء الخامسة ---------------- 01008443668 د. محمود سعفان

 Whats App االربعاء الرابعة و الخامسة ---------------- 01004325044 د. نيفين عبدالفتاح

 Whats App االربعاء الرابعة و الخامسة  01000310880 د. اسالم اسماعيل

 Whats App االربعاء الرابعة و الخامسة ---------------- 01093321938 أم.د. احمد جالل
 

 تم اعالن قوائم الطالب المسجلين مع كل مرشد اكاديمي قبل بدأ التسجيل للفصل الدراسي 
  لشئون التعليم و الطالبيمكن الي طالب معرفة اسم المرشد االكاديمي له من حسابه الشخصي علي نظام ابن الهيثم 
 يجب علي كل طالب المشورة و أخذ راي المرشد االكاديمي له في كل ما يخص العملية التعليمية 
 عند وجود اي مشكلة في الدراسة او االنتظام يجب التواصل فورا مع المرشد االكاديمي لحل المشكلة 
 طالبه يقدم كل مرشد اكاديمي تقرير شهري بما تم عمله في سبيل مساعدة 
 و  عتماد لتحليل النتائجفي نهاية الفصل الدراسي يتم توزيع استمارة لتقييم المرشد االكاديمي علي كل طالب البرنامج لمألها و ارسالها لوحدة ضمان الجودة و اال

 رفعها علي موقع البرنامج
 
 

 
 نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع                       وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب                    مدير البرنامج                            لجنة الجدول              

 الكلية و تنمية البيئة و المشرف علي                                                                                                                                                            
 مهدي ابراهيم أ.د. محمد جمال       أم.د. حسام الدين مصطفي                        عبدالحي     هاني د. ايهاب 

 أ.د / محمود محمد المليجى                                                                                                                                                             

https://www.facebook.com/ayman.gomaa.5059?fref=gs&dti=668583599860359&hc_location=group
https://www.facebook.com/engsaafan?fref=gs&dti=668583599860359&hc_location=group

