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 هــ 1439-1438الفصل الدراسي األول من العام الجامعي  قاعدة بيانات المرشدين األكاديميين

 المسمي الوظيفى المؤهل األكاديمي القسم الكلية اسم المرشد األكاديمي
عدد سنوات الخبرة 
فى مجال اإلرشاد 

 األكاديمي

عدد الطلبةالذين 
 يرشدهم أكاديميا  

 26 8 محاضر الماجستير اللغة االنجليزية العلوم واآلداب بطبرجل محمد صديق شنان خان
 19 0 محاضر الماجستير اللغة االنجليزية العلوم واآلداب بطبرجل موسر خان

 23 8 أستاذ مساعد الدكتوراه إدارة األعمال بطبرجلالعلوم واآلداب  صالح مرتضي 
 24 2 أستاذ مساعد الدكتوراه إدارة األعمال العلوم واآلداب بطبرجل أسامه محمد أحمد عناد

 23 0 أستاذ مشارك الدكتوراه إدارة األعمال العلوم واآلداب بطبرجل علي نبيل بلورد
 

 

 مشرف وحدة اإلرشاد األكاديمي    
 الدكتور/ شعبان سيد أبوزيد هريدي     

 

 عميد الكلية 
 سعادة الدكتور/ مشعل بن محمد العنزي
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 هــ 1439-1438الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي  قاعدة بيانات المرشدين األكاديميين

 المسمي الوظيفى المؤهل األكاديمي القسم الكلية اسم المرشد األكاديمي
عدد سنوات الخبرة 
فى مجال اإلرشاد 

 األكاديمي

عدد الطلبةالذين 
 يرشدهم أكاديميا  

 30 8 محاضر الماجستير اللغة االنجليزية  العلوم واآلداب بطبرجل محمد صديق شنان خان
 24 0 محاضر الماجستير اللغة االنجليزية  العلوم واآلداب بطبرجل موسر خان 

 32 8 أستاذ مساعد الدكتوراه إدارة األعمال العلوم واآلداب بطبرجل صالح مرتضي 
 37 2 أستاذ مساعد الدكتوراه إدارة األعمال العلوم واآلداب بطبرجل أسامه محمد أحمد عناد

 

 

 مشرف وحدة اإلرشاد األكاديمي    
 الدكتور/ شعبان سيد أبوزيد هريدي     

 

 عميد الكلية 
 سعادة الدكتور/ مشعل بن محمد العنزي
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 هــ 1439-1438من العام الجامعي  فصل الدراسي األولال المرشدين األكاديميينقاعدة بيانات 

عدد سنوات الخبرة فى  المسمي الوظيفى المؤهل األكاديمي القسم الكلية اسم المرشد األكاديمي
 مجال اإلرشاد األكاديمي

عدد الطلبةالذين 
 يرشدهم أكاديميا  

 8 4 أستاذ مساعد الدكتوراه الرياضيات العلوم واآلداب بطبرجل حجازي صالحمحمد 
 11 6 أستاذ مساعد الدكتوراه الرياضيات العلوم واآلداب بطبرجل حمدي محمد علي بركات
 13 4 أستاذ مساعد الدكتوراه الرياضيات العلوم واآلداب بطبرجل فراس خليل علي صافي

 14 0 أستاذ مساعد الدكتوراه الرياضيات العلوم واآلداب بطبرجل شمس الدين أحمد
 11 1 أستاذ مساعد الدكتوراه الرياضيات العلوم واآلداب بطبرجل رأفت عبدالمجيد محمد 

 11 4 أستاذ مساعد الدكتوراه الرياضيات العلوم واآلداب بطبرجل محمد البدري صالح
 10 1 أستاذ مساعد الدكتوراه الرياضيات العلوم واآلداب بطبرجل عبدالجبار آدم حسن

 11 1 أستاذ مساعد الدكتوراه الرياضيات العلوم واآلداب بطبرجل لواء محمود نهار الزلق 
 11 6 محاضر الماجستير الرياضيات العلوم واآلداب بطبرجل محمد جاويد مبنداد

 12 1 محاضر الماجستير الرياضيات العلوم واآلداب بطبرجل محمود زهير عبدالرحيم 
 21 3 أستاذ مساعد الدكتوراه اللغة االنجليزية  العلوم واآلداب بطبرجل محمد محمد العرباوي 

 32 7 أستاذ مساعد الدكتوراه اللغة االنجليزية  العلوم واآلداب بطبرجل زوبير خان يوسف خان 
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 هــ 1439-1438الفصل الدراسي األول من العام الجامعي  قاعدة بيانات المرشدين األكاديميين

عدد سنوات الخبرة فى  المسمي الوظيفى المؤهل األكاديمي القسم الكلية اسم المرشد األكاديمي
 مجال اإلرشاد األكاديمي

عدد الطلبةالذين 
 يرشدهم أكاديميا  

 20 1 أستاذ مساعد الدكتوراه اللغة االنجليزية  العلوم واآلداب بطبرجل محمد نايف عبد القادر 
 32 5 أستاذ مشارك الدكتوراه اللغة االنجليزية  العلوم واآلداب بطبرجل مصطفي شاذلي مصطفي 

 32 6 محاضر الماجستير اللغة االنجليزية  العلوم واآلداب بطبرجل سيد عرفان سيد
 22 0 محاضر الماجستير اللغة االنجليزية  العلوم واآلداب بطبرجل يوسف صابر عبدالعزيز 

 27 0 محاضر البكالوريوس اللغة االنجليزية  العلوم واآلداب بطبرجل ياسر محمد وتار 
 22 0 محاضر الماجستير اللغة االنجليزية  العلوم واآلداب بطبرجل مزمل أحمد محمد

 27 0 محاضر الماجستير اللغة االنجليزية  العلوم واآلداب بطبرجل عبدالرحمن مستور 
 26 0 أستاذ مساعد الدكتوراه اللغة االنجليزية  العلوم واآلداب بطبرجل أحمد مقابله

 27 0 محاضر الماجستير اللغة االنجليزية  العلوم واآلداب بطبرجل بهاء الدين حسن محمد 
 14 2 أستاذ مساعد الدكتوراه علوم الحاسب  واآلداب بطبرجلالعلوم  األمين التوم محمد 

 16 1 أستاذ مساعد الدكتوراه علوم الحاسب  العلوم واآلداب بطبرجل ماجد أحمد محمد أمين
 14 1 أستاذ مساعد الدكتوراه علوم الحاسب  العلوم واآلداب بطبرجل شهزاد علي ذو الفقار 

 



 العالي وزارة التعليم   
 جامعة الجوف

 بطبرجل العلوم واآلدابكلية 
 وحدة اإلرشاد األكاديمي

 Ministry of Education 
     Al Jouf University 
College of Science and Art 
Academic Counseling Unit  

________________________________________________________________________________________________________ 

 هــ 1439-1438الفصل الدراسي األول من العام الجامعي  قاعدة بيانات المرشدين األكاديميين

عدد سنوات الخبرة فى  المسمي الوظيفى المؤهل األكاديمي القسم الكلية اسم المرشد األكاديمي
 مجال اإلرشاد األكاديمي

عدد الطلبةالذين 
 يرشدهم أكاديميا  

 16 1 أستاذ مساعد الدكتوراه علوم الحاسب  العلوم واآلداب بطبرجل سلمان علي سيد 
 14 10 أستاذ مساعد الدكتوراه علوم الحاسب  العلوم واآلداب بطبرجل سامي حسن عمر صالح

 19 0 أستاذ مساعد الدكتوراه علوم الحاسب  العلوم واآلداب بطبرجل التوم إبراهيم عبداهلل حاج
 13 0 أستاذ مساعد الدكتوراه علوم الحاسب  العلوم واآلداب بطبرجل قيس سالم خالدي

 14 4 أستاذ مشارك الدكتوراه اللغة العربية العلوم واآلداب بطبرجل إبراهيم حسن إبراهيم 
 22 4 أستاذ مساعد الدكتوراه اللغة العربية العلوم واآلداب بطبرجل فرعل مكرم توني فرغل
 23 7 أستاذ مساعد الدكتوراه اللغة العربية العلوم واآلداب بطبرجل محمد الطاهر أحمد 

 16 5 أستاذ مساعد الدكتوراه اللغة العربية العلوم واآلداب بطبرجل رمزي السيد سيد حجازي 
 25 2 أستاذ مساعد الدكتوراه اللغة العربية واآلداب بطبرجلالعلوم  محمد عليوة علي 

 37 0 أستاذ مشارك الدكتوراه اللغة العربية العلوم واآلداب بطبرجل حكيم دهيمي
 19 6 أستاذ مشارك الدكتوراه اللغة العربية العلوم واآلداب بطبرجل أحمد عبدالعظيم محمد

 34 4 أستاذ مساعد الدكتوراه اللغة العربية بطبرجلالعلوم واآلداب  السعيد سليمان السعيد 
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 هــ 1439-1438الفصل الدراسي األول من العام الجامعي  قاعدة بيانات المرشدين األكاديميين

عدد سنوات الخبرة فى  المسمي الوظيفى المؤهل األكاديمي القسم الكلية األكاديمياسم المرشد 
 مجال اإلرشاد األكاديمي

عدد الطلبةالذين 
 يرشدهم أكاديميا  

 29 1 أستاذ مساعد الدكتوراه اللغة العربية العلوم واآلداب بطبرجل محمود صبحي سيد أحمد 
 39 0 أستاذ مشارك الدكتوراه اللغة العربية العلوم واآلداب بطبرجل زكريا توناني 

 35 0 معيد البكالوريوس اللغة العربية العلوم واآلداب بطبرجل عيسي عبدالرحمن
 37 0 معيد البكالوريوس اللغة العربية العلوم واآلداب بطبرجل إبراهيم عواد الشراري

 35 0 أستاذ مساعد الدكتوره اللغة العربية العلوم واآلداب بطبرجل وليد عثماني
 10 4 أستاذ مساعد الدكتوراه الفيزياء العلوم واآلداب بطبرجل أشرف مصطفي مصطفي 
 12 1 أستاذ مساعد الدكتوراه الفيزياء العلوم واآلداب بطبرجل عماد أحمد مصطفي فراج

 12 3 أستاذ مساعد الدكتوراه الفيزياء العلوم واآلداب بطبرجل شريف علي حسين 
 12 1 أستاذ مساعد الدكتوراه الفيزياء العلوم واآلداب بطبرجل محمود سليمان أحمد 
 11 1 أستاذ مشارك الدكتوراه الفيزياء العلوم واآلداب بطبرجل أيمن سليم عايش سالم
 11 0 أستاذ مشارك  الدكتوراه الفيزياء العلوم واآلداب بطبرجل أحمدو محمد الشيخ
 43 0 أستاذ مشارك الدكتوراه إدارة األعمال واآلداب بطبرجلالعلوم  لطفي شعباني 
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 هــ 1439-1438الفصل الدراسي األول من العام الجامعي  قاعدة بيانات المرشدين األكاديميين

عدد سنوات الخبرة فى  المسمي الوظيفى المؤهل األكاديمي القسم الكلية المرشد األكاديمياسم 
 مجال اإلرشاد األكاديمي

عدد الطلبةالذين 
 يرشدهم أكاديميا  

 42 0 أستاذ مشارك الدكتوراه إدارة األعمال العلوم واآلداب بطبرجل أحمد مداني 
 43 0 أستاذ مشارك الدكتوراه األعمالإدارة  العلوم واآلداب بطبرجل وليد لوشان

 35 2 أستاذ مساعد الدكتوراه اإلدارة المالية العلوم واآلداب بطبرجل الدرديري أحمد أسماعيل 
 35 9 أستاذ مساعد الدكتوراه إدارة األعمال العلوم واآلداب بطبرجل يوسف سعيد أحمد آمين

 30 14 أستاذ مساعد الدكتوراه إدارة األعمال العلوم واآلداب بطبرجل محي الدين محمد إبراهيم 
 35 0 أستاذ مشارك البكالوريوس إدارة األعمال العلوم واآلداب بطبرجل نورالدين حامد 
 21 0 أستاذ مساعد الدكتوراه إدارة األعمال العلوم واآلداب بطبرجل أحمد قاسمي

 29 2 أستاذ مساعد الدكتوراه إدارة األعمال العلوم واآلداب بطبرجل حسن محمود محمد 
 

 مشرف وحدة اإلرشاد األكاديمي    
 الدكتور/ شعبان سيد أبوزيد هريدي     

 

 عميد الكلية 
 سعادة الدكتور/ مشعل بن محمد العنزي
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 هــ 1439-1438الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي  قاعدة بيانات المرشدين األكاديميين

عدد سنوات الخبرة فى  المسمي الوظيفى المؤهل األكاديمي القسم الكلية اسم المرشد األكاديمي
 مجال اإلرشاد األكاديمي

عدد الطلبةالذين 
 أكاديميا  يرشدهم 

 10 4 أستاذ مساعد الدكتوراه الرياضيات العلوم واآلداب بطبرجل محمد صالح حجازي
 11 6 أستاذ مساعد الدكتوراه الرياضيات العلوم واآلداب بطبرجل حمدي محمد علي بركات
 12 4 أستاذ مساعد الدكتوراه الرياضيات العلوم واآلداب بطبرجل فراس خليل علي صافي
 14 0 أستاذ مساعد الدكتوراه الرياضيات العلوم واآلداب بطبرجل شمس الدين أحمد 

 12 1 أستاذ مساعد الدكتوراه الرياضيات العلوم واآلداب بطبرجل رأفت عبدالمجيد محمد 
 12 4 أستاذ مساعد الدكتوراه الرياضيات العلوم واآلداب بطبرجل محمد البدري صالح
 12 1 أستاذ مساعد الدكتوراه الرياضيات العلوم واآلداب بطبرجل عبدالجبار آدم حسن

 12 1 أستاذ مساعد الدكتوراه الرياضيات العلوم واآلداب بطبرجل لواء محمود نهار الزلق 
 16 6 محاضر الماجستير الرياضيات العلوم واآلداب بطبرجل محمد جاويد مبنداد

 12 1 محاضر الماجستير الرياضيات بطبرجلالعلوم واآلداب  محمود زهير عبدالرحيم 
 20 3 أستاذ مساعد الدكتوراه اللغة االنجليزية  العلوم واآلداب بطبرجل محمد محمد العرباوي 

 31 7 أستاذ مساعد الدكتوراه اللغة االنجليزية  العلوم واآلداب بطبرجل زوبير خان يوسف خان 
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 هــ 1439-1438الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي  قاعدة بيانات المرشدين األكاديميين

عدد سنوات الخبرة فى  المسمي الوظيفى المؤهل األكاديمي القسم الكلية اسم المرشد األكاديمي
 مجال اإلرشاد األكاديمي

عدد الطلبةالذين 
 يرشدهم أكاديميا  

 31 1 أستاذ مساعد الدكتوراه اللغة االنجليزية  العلوم واآلداب بطبرجل محمد نايف عبد القادر 
 31 5 أستاذ مشارك الدكتوراه اللغة االنجليزية  العلوم واآلداب بطبرجل مصطفي شاذلي مصطفي 

 31 6 محاضر الماجستير اللغة االنجليزية  العلوم واآلداب بطبرجل سيد عرفان سيد
 21 0 محاضر الماجستير اللغة االنجليزية  العلوم واآلداب بطبرجل يوسف صابر عبدالعزيز 

 18 0 محاضر الماجستير اللغة االنجليزية  العلوم واآلداب بطبرجل مزمل أحمد محمد
 24 0 محاضر الماجستير اللغة االنجليزية  العلوم واآلداب بطبرجل عبدالرحمن مستور 

 31 0 أستاذ مساعد الدكتوراه اللغة االنجليزية  العلوم واآلداب بطبرجل أحمد مقابله
 30 0 محاضر الماجستير اللغة االنجليزية  العلوم واآلداب بطبرجل بهاء الدين حسن محمد 

 27 0 أستاذ مساعد الدكتوراه اللغة االنجليزية  بطبرجلالعلوم واآلداب  أشرف سعيد متولي
 12 2 أستاذ مساعد الدكتوراه علوم الحاسب  العلوم واآلداب بطبرجل األمين التوم محمد 

 13 1 أستاذ مساعد الدكتوراه علوم الحاسب  العلوم واآلداب بطبرجل شهزاد علي ذو الفقار 
 14 1 أستاذ مساعد الدكتوراه علوم الحاسب  العلوم واآلداب بطبرجل سلمان علي سيد 
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 هــ 1439-1438الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي  قاعدة بيانات المرشدين األكاديميين

عدد سنوات الخبرة فى  المسمي الوظيفى المؤهل األكاديمي القسم الكلية اسم المرشد األكاديمي
 مجال اإلرشاد األكاديمي

عدد الطلبةالذين 
 يرشدهم أكاديميا  

 13 10 أستاذ مساعد الدكتوراه علوم الحاسب  العلوم واآلداب بطبرجل سامي حسن عمر صالح
 19 0 أستاذ مساعد الدكتوراه علوم الحاسب  العلوم واآلداب بطبرجل إبراهيم عبداهلل حاج التوم
 9 0 أستاذ مساعد الدكتوراه علوم الحاسب  العلوم واآلداب بطبرجل محمد عثمان عبدالهادي

 10 0 أستاذ مساعد الدكتوراه علوم الحاسب  العلوم واآلداب بطبرجل سعد محمد سعد 
 13 0 أستاذ مساعد الدكتوراه علوم الحاسب  العلوم واآلداب بطبرجل قيس سالم خالدي

 13 4 أستاذ مشارك الدكتوراه اللغة العربية العلوم واآلداب بطبرجل إبراهيم حسن إبراهيم 
 22 4 أستاذ مساعد الدكتوراه اللغة العربية العلوم واآلداب بطبرجل فرعل مكرم توني فرغل
 24 7 أستاذ مساعد الدكتوراه اللغة العربية العلوم واآلداب بطبرجل محمد الطاهر أحمد 

 23 5 أستاذ مساعد الدكتوراه اللغة العربية العلوم واآلداب بطبرجل رمزي السيد سيد حجازي 
 23 2 أستاذ مساعد الدكتوراه اللغة العربية العلوم واآلداب بطبرجل محمد عليوة علي 

 35 0 مشارك أستاذ الدكتوراه اللغة العربية العلوم واآلداب بطبرجل حكيم دهيمي
 23 6 أستاذ مشارك الدكتوراه اللغة العربية العلوم واآلداب بطبرجل أحمد عبدالعظيم محمد
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 هــ 1439-1438الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي  قاعدة بيانات المرشدين األكاديميين

عدد سنوات الخبرة فى  المسمي الوظيفى المؤهل األكاديمي القسم الكلية اسم المرشد األكاديمي
 مجال اإلرشاد األكاديمي

عدد الطلبةالذين 
 يرشدهم أكاديميا  

 33 4 أستاذ مساعد الدكتوراه اللغة العربية العلوم واآلداب بطبرجل السعيد سليمان السعيد 
 27 1 أستاذ مساعد الدكتوراه اللغة العربية العلوم واآلداب بطبرجل محمود صبحي سيد أحمد 

 37 0 أستاذ مشارك الدكتوراه اللغة العربية العلوم واآلداب بطبرجل زكريا توناني 
 35 0 معيد البكالوريوس اللغة العربية العلوم واآلداب بطبرجل عيسي عبدالرحمن معتق 

 37 0 معيد البكالوريوس اللغة العربية العلوم واآلداب بطبرجل إبراهيم عواد الشراري
 20 0 أستاذ مساعد الدكتوراه اللغة العربية العلوم واآلداب بطبرجل طامي دغليب غرسان 

 40 0 أستاذ مساعد الدكتوره اللغة العربية العلوم واآلداب بطبرجل وليد عثماني
 11 4 أستاذ مساعد الدكتوراه الفيزياء العلوم واآلداب بطبرجل أشرف مصطفي مصطفي 
 10 1 أستاذ مساعد الدكتوراه الفيزياء العلوم واآلداب بطبرجل عماد أحمد مصطفي فراج

 8 3 أستاذ مساعد الدكتوراه الفيزياء العلوم واآلداب بطبرجل شريف علي حسين 
 12 1 أستاذ مساعد الدكتوراه الفيزياء العلوم واآلداب بطبرجل محمود سليمان أحمد 
 11 1 أستاذ مشارك الدكتوراه الفيزياء العلوم واآلداب بطبرجل أيمن سليم عايش سالم
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 هــ 1439-1438الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي  المرشدين األكاديميين قاعدة بيانات

عدد سنوات الخبرة فى  المسمي الوظيفى المؤهل األكاديمي القسم الكلية اسم المرشد األكاديمي
 مجال اإلرشاد األكاديمي

عدد الطلبةالذين 
 يرشدهم أكاديميا  

 8 10 أستاذ الدكتوراه الفيزياء بطبرجلالعلوم واآلداب  خالد أحمد إبراهيم 
 10 0 أستاذ مشارك  الدكتوراه الفيزياء العلوم واآلداب بطبرجل أحمدو محمد الشيخ
 41 0 أستاذ مشارك الدكتوراه إدارة األعمال العلوم واآلداب بطبرجل لطفي شعباني 
 42 0 مشاركأستاذ  الدكتوراه إدارة األعمال العلوم واآلداب بطبرجل أحمد مداني 
 39 0 أستاذ مشارك الدكتوراه إدارة األعمال العلوم واآلداب بطبرجل وليد لوشان

 41 2 أستاذ مساعد الدكتوراه إدارة األعمال العلوم واآلداب بطبرجل الدرديري أحمد أسماعيل 
 36 9 أستاذ مساعد الدكتوراه إدارة األعمال العلوم واآلداب بطبرجل يوسف سعيد أحمد آمين

 35 14 أستاذ مساعد الدكتوراه إدارة األعمال العلوم واآلداب بطبرجل محي الدين محمد إبراهيم 
 37 0 أستاذ البكالوريوس إدارة األعمال العلوم واآلداب بطبرجل نورالدين حامد 
 34 0 أستاذ مساعد الدكتوراه إدارة األعمال العلوم واآلداب بطبرجل أحمد قاسمي

 35 2 أستاذ مساعد الدكتوراه إدارة األعمال العلوم واآلداب بطبرجل حسن محمود محمد 
 

 مشرف وحدة اإلرشاد األكاديمي    
     الدكتور/ شعبان سيد أبوزيد هريدي

 

 عميد الكلية 
 سعادة الدكتور/ مشعل بن محمد العنزي
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