
 اعالن هام

 االرشاد االكاديمى لقسم الدراسات السياحية لجميع الدفعات 

 (  ربيع)  الفصل الدراسي الثانى 0202/  0202 يعلن قسم الدرسات السياحية عن بدء االرشاد االكاديمى لطالب القسم للعام الجامعى

 و ذلك لجميع الدفعات بالقسم وفقا لمواعيد كل دفعة وفقا للمواعيد المحددة كما في الجدول التالى 

 دفعة
0222 /0222 

 دفعة
0222/0222 

 دفعة
0222/0222 

 دفعة
0222/0222 

 دفعة
0222/0222 

 دفعة
0222/0202 

 د/ سارة عبد الفتاح أ.م.د/ هبة سعيد أ.م.د / نرمين عبد الحميد
 سمير/ دعاء د 

 / غدير المواردىد 

 أ.م.د / سمر القصراوى
 أ.م .د / أمانى نبيل

 د/ نهى كامل

 أ.م.د / نرمين عبد الحميد
 أ.م.د / ايتن الروبى

 د/ الهام شكرى

 د/ سابرينا رفعت
 د/ شيماء طه

 د/ سلمى المنحلى

 موعد اإلرشاد 
 يوم االربعاء

 0202مارس  32 
 2إلى  22من الساعة 
 يوم الخميس

 0202إبريل  2 
 3إلى  20من الساعة 
 أ / رنا رفيق

 موعد اإلرشاد 
 يوم االثنين

 0202مارس  02 
 3إلى  20من الساعة 
 يوم الخميس

 0202إبريل  2 
 2إلى  22من الساعة 

  / سلمى سراجأ

 موعد اإلرشاد 
 يوم االثنين 

 0202مارس  02
  2-22من الساعة 

 يوم  االربعاء
 0202مارس  32 

 3إلى  20من الساعة 
 أ / نورهان أحمد

 

 موعد اإلرشاد 
 يوم الثالثاء 
 0202 مارس 32 

 3إلى  20من الساعة 
 يوم  االربعاء

 0202مارس  32 
 2إلى  22من الساعة 

 / رانيا رجب أ 

 موعد اإلرشاد 
 يوم االربعاء

 0202مارس  32 
 2إلى  22من الساعة 
 يوم الخميس

 0202إبريل  2 
 3إلى  20من الساعة 

 أ / رنا رفيق 

 موعد اإلرشاد 
 يوم الثالثاء

 0202مارس  32 
 3إلى  20من الساعة 
 يوم الخميس

 0202إبريل  2 
 2إلى  22من الساعة 
 أ/ هبة أحمد 

 

لذا نرجو من جميع الطالب بالقسم االلتزام التام بما تم اعالنه  شدين في المواعيد المعلنه اعاله ، علما بأنه لن يتم تحديد مواعيد اخري ولن يتسني الي طالب تغيير أو حذف أي مادة اال من خالل المر
 حرصا علي مصلحتهم .

 ب .ام وااللتزام بالمواعيد المعلنة حرصا علي مصلحة الطالوعلي جميع الطالب ضرورة االلتزام والحضور في االيام والمواعيد المحددة وعدم التأخير حيث لن يتم عمل أرشاد اكاديمي لذا نرجو االهتم

 ع الطالب .تنبية هام : الطالب المتخلفين عن مواعيد االرشاد لن يتم تسجيل مواد دراسية لهذا الفصل لهم تحت اي عذر برجاء االلتزام التام من جمي

 رئيس قسم الدراسات السياحية                                                                                                                                                              

 ا.م.د/ سمر القصراوى                                                                                                                                                                      


