
 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 جامعة الجوف
 بطبرجل والمجتمع كلية العلوم واآلداب

    وحدة اإلرشاد األكاديمي
______________________________________________________________ 

 اللغة االنجليزية قسمبن ون األكاديميولمرشدا
 هـ1438/1439للعام الجامعي الفصل الدراسي األول 

 قسم اللغة االنجليزية
 عدد الطالب البريد اإلليكتروني رقم الجوال اسم المرشد م
 Arabmoh1971@ju.edu.sa 21 0534713946 هاشم العرباوي محمد محمدد. 1
 irfanajouf@gmail.com 32 0543033218 سيد سيد عرفانأ.  2
 Drzubairkhan1980@gmail.com 32 0502529082 يوسف زوبير خاند. 3
 Mustafashazali65@gmail.com 32 0551308791 مصطفي مصطفي شاذليد. 4
 khreasat@gmail.com 20 0502848342 عبد القادر  محمد نايفد. 5
 mugableh@icloud.com 26 05549502 مقابلهإبراهيم أحمد أحمد د. 6
 bahaa.b2@gmail.com 27 0505466704 بهاء الدين حسن محمدأ. 7
 belfaig@gmail.com 27 0559298524 عبدالرحمن مستور الفائقأ. 8
 Karrarmozamel@gmail.com 22 0536039501 مزمل أحمد محمدأ. 9
 yasserw41@gmail.com 27 0576887917 ياسر محمد وتارأ. 10
 yousefjof@gmail.com 22 0501968393 يوسف صابر عيسيأ. 11
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 هـ1438/1439للعام الجامعي الفصل الدراسي األول   اللغة العربيةقسم بن المرشدون األكاديميو  ______________________________________________________________

 قسم اللغة العربية:
 عدد الطالب اإلليكترونيالبريد  رقم الجوال اسم المرشد م
 ibshahma@ju.edu.sa 14 0541915088 شحمةحسن إبراهيم ابراهيم د. 1
 ju.edu.saEsmater 34@ 0536548956 السعيد السعيد سليمان د. 2
 ju.edu.safmtony 22@ 0537242423 فرعلي تونيمكرم فرغل د. 3
 Melk7735@gmail.com 25 0541627835 علي اسماعيل محمد عليوةد. 4
 rehegazy@ju.edu.sa 26 0502101561 حجازيالسيد سيد رمزي د. 5
 mamhmoud@ju.edu.sa 23 0537108074 أحمد محمود محمد الطاهرد. 6
 ju.edu.saaamali 19@ 0566760502 محمد علي احمد عبدالعظيمد. 7
 ju.edu.samsshahin 29@ 0545273207 سيد أحمد محمود صبحيد. 8
 Aasddfvgg@gmail.com 37 0536788424 إبراهيم عواد محمد الشراريأ. 9
 Hakim.dehimi@yahoo.fr 37 05099027371 حكيم دهيميد. 10
 Zakaria.tounani@gmail.com 39 0505584132 زكرياء تونانيد. 11
 Aasddfvggaa@gmail.com 35 0534898425 عيسي عبدالرحمن معتق أ. 12
 oualidotmani@gmail.com 35 0548292632 عثمانيوليد د. 13
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 الرياضياتقسم ن بون األكاديميولمرشدا

 هـ1438/1439للعام الجامعي الفصل الدراسي األول 

 قسم الرياضيات:
 

 عدد الطالب البريد اإلليكتروني رقم الجوال اسم المرشد م
 dr.mohamma.hijazi@gmail.com 8 0536395570 محمد صالح حجازيد. 1
 safi@ju.edu.sa 13 0545676896 فراس خليل علي صافيد. 2
 miandad07@gmail.com 11 0531277915 محمد جاويد ميندادأ. 3
 Brakat.hamdy@yahoo.com 11 0550929839 حمدي محمد علي بركاتد. 4
 mahmooddarabseh@yahoo.com 12 0531992455 محمود زهير عبدالرحيمأ. 5
 Lalzalq@gmail.com 11 0534724431 لواء محمود نهارد. 6
 rafatshaab@yahoo.com 11 0533463898 رأفت عبدالمجيد محمدد. 7
 Jabrabqb@yahoo.com 10 0538043646 عبدالجبار آدم حسن أبكرد. 8
 Badry19822@gmail.com 11 0537524227 محمد البدري صالحد. 9
 Shamsalden20@hotmail.com 14 0536356491 شمس الدين أحمد محمدد. 10
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 السعودية المملكة العربية
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 جامعة الجوف
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 إدارة األعمالقسم ن بون األكاديميولمرشدا

 هـ1438/1439للعام الجامعي الفصل الدراسي األول 

 إدارة األعمال:قسم 
 عدد الطالب البريد اإلليكتروني رقم الجوال اسم المرشد م
 Dr.hasan.omari@hotmail.com 29 0554049552 حسن محمود محمد عمريد. 1
 ysahmed@ju.edu.sa 35 0530916109 يوسف سعيد أحمدد. 2
 Derdery1973@gmail.com 35 0552964374 الدرديري أحمد أسماعيلد. 3
 Mohyee20@gmail.com 30 0552964403 محي الدبن محمد إبراهيمد. 4
 Medaniahmed1@gmail.com 42 0557563418 أحمد مداني د. 5
 Ahmed.guess88@gmail.com 21 0557613628 أحمد قاسمي د. 6
 Lotfi_chabani@hotmail.com 43 0531446336 لطفي شعبانيد. 7
 hamednoureddine@yahoo.fr 35 0557542783 نور الدين حامدد. 8
 Louchene.wal@gmail.com 43 0557638036 وليد لوشان د. 9
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 علوم الحاسبقسم ن بون األكاديميولمرشدا

 هـ1438/1439للعام الجامعي الفصل الدراسي األول 

 قسم علوم الحاسب :
 

 عدد الطالب البريد اإلليكتروني رقم الجوال اسم المرشد م
 ameeneltoum@gmail.com 14 0595541853 األمين التوم محمدد. 1
 Drsalman1232@gmail.com 16 0591988541 سلمان علي سيدد. 2
 malikshzadali@gmail.com 14 0536008692 شهزاد علي ذو الفقارد. 3
 majidcharoo@gmail.com 16 0570438575 ماجد أحمد محمد أميند. 4
 shomar@ju.edu.sa 14 0531038732 سامي حسن عمر صالحد. 5
 Hijo1010@hotmail.com 19 0531993019 إبراهيم عبداهلل حاجد. 6
 Kais.khaldi@gmail.com 13 0557362545 قيس سالم خالديد. 7
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 الفيزياءقسم ن بون األكاديميولمرشدا

 هـ1438/1439للعام الجامعي الفصل الدراسي األول 

 قسم الفيزياء :
 

 عدد الطالب البريد اإلليكتروني رقم الجوال اسم المرشد م
 Ashrafkhater72@yahoo.com 10 0530786354 أشرف مصطفي عبدالمنعمد. 1
 farrag@yahoo.com 12 0530899131 فراجأحمد مصطفي عماد د. 2
 drayesh@gmail.com 11 0552927183 عايش سالم أيمن سليمأ.د. 3
 mahmoudphys@gmail.com 12 0568687195 أحمد  محمود سليماند. 4
 Sharif15002004_ali@yahoo.com 12 0562678097 شريف علي حسيند. 5
 ahmcheikho@gmail.com 11 0550531079 محمد الشيخأحمدو أ.د. 6

 

 مشرف وحدة اإلرشاد األكاديمي 
 الدكتور/ شعبان سيد أبوزيد هريدي     

 
 

 عميد الكلية 
 سعادة الدكتور/ مشعل بن محمد العنزي
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 المملكة العربية السعودية
 التعليموزارة 

 جامعة الجوف
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 ا______________________________________________________________

 

 ون بكلية المجتمعن األكاديميومرشدال

 هـ1438/1439للعام الجامعي 

 : اإلدارة الماليةقسم 
 

 عدد الطالب البريد اإلليكتروني الجوالرقم  اسم المرشد م
 salahgerinda@gmail.com 23 0534836117 صالح مرتضي عبدالرحمند. 1
 Osamaenad3@gmail.com 24 0538224001 أسامة محمد أحمد عنادد. 2
 Ali.nabil.ju@gmail.com 23 0557457428 علي نبيل بلوردد. 3

 

 : لغة االنجليزيةقسم ال
 

 عدد الطالب البريد اإلليكتروني رقم الجوال اسم المرشد م
 mstinoly@gmail.com 26 0508115089 محمد صديقي شانان د. 1
 Moser.khan@gmail.com 19 0509861968 موسر خان د. 2

 مشرف وحدة اإلرشاد األكاديمي
 الدكتور/ شعبان سيد أبوزيد هريدي

 
 

 عميد الكلية                        
 سعادة الدكتور/ مشعل بن محمد العنزي                        
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