
   

  

 

 

 اإلرشاد األكاديمي لقسم الدراسات الفندقية

 للجدول االتي طبقا  والمواعيد التالية لكل الدفعات في األيام ( 0202/0200 الربيعفصل ) الثانيللفصل الدراسي  تقرر عقد االرشاد األكاديمي

 المرشد األكاديمي الدفعه
الهيئة 

 المعاونه
 مكان اإلرشاد األكاديمي المجموعـــــــة ميعاد / تاريخ اإلرشاد األكاديمي

4102 /4102 
4102/4102 
4102/4102 
4102/4102 

 أ.د/ محمـد نصار
 

 د/ مصطفى الســقا
--- 

 مكتب د مصطفى السقا 21/21و 21/21و 21/21دفعات  ظ 2ص الى  22من  00/0الثالثاء 
 

 21/21ة ـــدفع ص 22ص الى  9من  02/0األربعاء  )الدور األرضي(

4102/4102 

 )الفرقة الرابعه(

 أ.م.د/ محمد كمال

 أ إسراء عصام

 المجموعة األولى  عصرا 1ظ الى  0من  02/0األربعاء 

إنتظار الطالب في 

 ب 2قاعه 

 مكتب د محمد كمال

 المجموعة الثانية ظ 0ظ الى  20من  01/0الخميس  (الثاني)الدور 

 د/ أيمـان شوقـي
 مكتب د إيمان شوقي المجموعة األولى ظ 2ص الى  22من  00/0الثالثاء 

 الثانيةالمجموعة  ظ 2ظ الى  22من  02/0األربعاء  )الدور الثالث(

4102/4141 

 )الفرقة الثالثة(

 أ.د محمود حمزة

 أ نسمة مصطفى

 المجموعة األولى ظ 20ص  الى 22من  02/0األربعاء 
إنتظار الطالب خارج 

مبنى الكلية والتوجه 

بالتوقيت  لإلرشاد

 الفرقةالمعلن بجدول 

 مكتب أ.د محمود حمزة

 المجموعة الثانية ظ 0ظ الى  20من  01/0الخميس  )الدور األول(

 د دينا سالـــم
 مكتب د دينا سـالم األولىالمجموعة  ظ 0322ظ الى  2من  02/0االثنين 

 المجموعة الثانية ظ 0ص الى  22322 00/0الثالثاء  )الدور الثاني(

0202/0202 
 

 )الفرقة الثانية(

 أ منه هللا ابراهيم أ.د/ حنــان قطارة
 مكتب أ.د/ حنان قطارة 022211الى  022222من رقم   ص 22ص الى  9من  00/0الثالثاء 

 022202الى رقم  022211من رقم  ص 22ص الى  9من  02/0األربعاء  )الدور األول(

 أ أحمد توفيق أ.د/ أشرف تاج الدين
 د أشرف تاج الدينأ.مكتب  022001الى رقم  022201من رقم  ص 22322ص الى  9322من  02/0االثنين 

 022229الى  022022من رقم  ظ 0ظ الى  20من  01/0الخميس  )الدور األرضي(

 --- د/ أحمد عبد المعطي
 مكتب د هشام دار 022110الى  022201من رقم  ظ 0ظ الى  20من  02/0االثنين 

 022112الى  022112من رقم  ظ 20ص  الى 22من  02/0األربعاء  )الدور الثاني(

 --- د/ هشــــــــام دار

 022199الى  022110من رقم  ظ 2ص الى  22من  02/0االثنين 
 هشام دارمكتب د 

 ظ 20ص الى  22من  00/0الثالثاء  )الدور الثاني(
 022121الى  022112من رقم 

 + الطالب المحولون للكلية

 

 وعدم التخلف عنها حسب الرقم الجامعي على جميع الطالب ضرورة االلتزام بالحضور في المواعيد المقررة

  : امـــــــــة هــــــتنبي

 ومغادرة الكلية فور اإلنتهاء. .منعا للتكدس واالستعداد لإلرشادلتنظيم الموعد  فيحضور الطالب  -

 يرجى ، لذالهم بتسجيل مواد دراسية لهذا الفصل لهم تحت اي عذر لن يتم السماحالطالب المتخلفين عن مواعيد االرشاد  -

 .االلتزام التام من جميع الطالب

 حتى أقرباء الدرجة األولى. أحد عنهوال يجوز إنابه بصفة شخصية  / الطالبة حضور الطالب -

 .بدون إرتداء الكمامه أو المكاتب بالدخول للقاعات ولن يسمححضور الطالب/الطالبة متبعا كافة اإلجراءات اإلحترازيه  -

 

 

 منسق القسم لإلرشاد األكاديمي 

 د. هشـام دار            
     

 عميد الكلية                              وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب                           قسم الدراسات الفندقيةرئيس 

 أ.د/ عبير عطـــية                                أ.د / حنــــــان العصار                                   أ.د/ أشـرف تـاج الديـن     


