
    مركز اإلرشاد األكاديمي
 

 
اإلرشاد األكادیميمركز  إدارة  

المبنى / رقم  البرید اإللكتروني
 المكتب

 اسم الموظف المسمى الوظیفي رقم المكتب

w.rebeeha@qu.edu.qa  مبنى مكتبھ البنات
) ، C03القدیم (

 309مكتب 

مركز  مدیر 4403-6533
 اإلرشاد األكادیمي

ربیعھوداد   

-huda
alshammari@qu.edu.qa 

 البنات مبنى مكتبھ
،  (C03) القدیم

 308مكتب 

 ھدى الشمري منسق اداري 4403-6820

 

استبقاء الطالبقسم   
المبنى / رقم  البرید اإللكتروني

 المكتب
 اسم الموظف المسمى الوظیفي رقم المكتب

nalnahawi@qu.edu.qa البنات مبنى مكتبھ 
،  (C03)القدیم

 304مكتب 

رئیس قسم االستبقاء  4403-6734
 باإلنابة

 نحويالنور 

d.morina@qu.edu.qa البنات مبنى مكتبھ 
،  (C03)القدیم

 306مكتب 

أخصائي استبقاء  4403-5016
 باالنابة (أول)

 دردان  مورینا

o.y.aljarod@qu.edu.qa البنات مبنى مكتبھ 
،  (C03)القدیم

 306مكتب 

 أخصائي استبقاء 4403-7724
 باالنابة

 عمر الجارود 

 

 قسم تطویر اإلرشاد األكادیمي
اإللكترونيالبرید  المبنى / رقم  

 المكتب
 اسم الموظف المسمى الوظیفي رقم المكتب

elmaatic@qu.edu.qa البنات مبنى مكتبھ 
،  (C03) القدیم

 303مكتب 

تطویر رئیس قسم  4403-3875
 اإلرشاد األكادیمي

 ایلما ایتیك

tzaghmout@qu.edu.q 
 

 البنات مبنى مكتبھ
،  (C03) القدیم

 302مكتب 

أخصائي تطویر  4403-5908
 أول إرشاد أكادیمي

زغموت ا تمار  

 farjana.m@qu.edu.qa 
 

 البنات مبنى مكتبھ
،  (C03) القدیم

 310مكتب 

أخصائي تطویر  4403-7948
 إرشاد أكادیمي

 فرجانھ ماھجبین

sturkiah@qu.edu.qa البنات مبنى مكتبھ 
،  (C03) القدیم

 311مكتب 

أخصائي تطویر  4403-5944
 إرشاد أكادیمي

 سوزان تركیھ
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    مركز اإلرشاد األكاديمي
 

 

كلیة اآلداب والعلوم  –المرشدین األكادیمیین   
المبنى / رقم  البرید اإللكتروني

 المكتب
 اسم الموظف المسمى الوظیفي رقم المكتب

sh.alqahtani@qu.edu.qa  كلیة العلوم، حرم
-Bالبنات، مكتب 

228 

رئیس مكتب  4403-5320
اإلرشاد األكادیمي 

و  اآلداببكلیة 
 العلوم

 شروق القحطاني

بنات  –مكتب اإلرشاد األكادیمي   
amra.ikan@qu.edu.qa  كلیة العلوم، حرم

-Bالبنات، مكتب 
228 

مرشد أكادیمي  4403-6437
 أول

 ایكانوفیتش امره 

alreem.alqubaisi@qu.edu.qa  مبنى البنات
الرئیسي/ مكتب 

201 

 القبیسي الریم مرشد أكادیمي 4403-7943

j.ali@qu.edu.qa  مبنى البنات
الرئیسي/ مكتب 

105 

 مرشد أكادیمي 4403-4526
  أول

 الجعیديجمیلة 

mayhabib@qu.edu.qa  كلیة العلوم، حرم
-Bالبنات، مكتب 

228 

 مي فؤاد حبیب مرشد أكادیمي 4403-6534

reem.aljabri@qu.edu.qa  كلیة العلوم، حرم
-Bالبنات، مكتب 

228 

 ریم  الجابرى أكادیميمرشد  4403-6822

hissa.alkharji@qu.edu.qa  مبنى البنات
الرئیسي/ مكتب 

201 

 حصة الخرجي مرشد أكادیمي 4403-5909

w.alkubaisi@qu.edu.qa  مبنى البنات
الرئیسي/ مكتب 

105 

 وضحى الكبیسي مرشد أكادیمي 4403-6532

noura@qu.edu.qa  مبنى البنات
الرئیسي/ مكتب 

105 

 نورة عبدالرحمن مرشد أكادیمي 4403-6536

 h.ansari@qu.edu.qa  مبنى البنات
الرئیسي/ مكتب 

201 

 أنصاريحیاة  مرشد أكادیمي 4403-7919

 reem.alnaimi@qu.edu.qa  مبنى البنات
الرئیسي/ مكتب 

201 

 ریم النعیمي مرشد أكادیمي 4403-6827

hadeel.alattar@qu.edu.qa  مبنى البنات
الرئیسي/ مكتب 

201 

 ھدیل العطار مرشد أكادیمي 4403-6828
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    مركز اإلرشاد األكاديمي
 

hayaalnaemi@qu.edu.qa  مبنى البنات
الرئیسي/ مكتب 

105 

 ھیا النعیمي مرشد أكادیمي 4403-5321

sarah.alkhelaifi@qu.edu.qa  مبنى البنات
الرئیسي/ مكتب 

105 

 سارة الخلیفي مرشد أكادیمي 4403-5329

nabusharida@qu.edu.qa  مبنى األنشطة
بنات  -الطالبیة 

(C05) 
 132مكتب 

 نورة ابوشریدة مرشد أكادیمي 4403-6826

   reem.saleh@qu.edu.qa  مبنى األنشطة
بنات  -الطالبیة 

(C05) 
 132مكتب 

 ریم صالح مرشد أكادیمي -59354403

noor.alsulaiti@qu.edu.qa  مبنى األنشطة
بنات  -الطالبیة 

(C05) 
 132مكتب 

4403-7109 
 

 نور السلیطي مرشد أكادیمي

aldanah.almutairi@qu.edu.qa  مبنى األنشطة
بنات  -الطالبیة 

(C05) 
 132مكتب 

4403-7108 
 

 المطیريالدانة  مرشد أكادیمي

sh.alothman@qu.edu.qa  مبنى األنشطة
بنات  -الطالبیة 

(C05) 
 132مكتب 

4403-7101 
 

 شیخة العثمان مرشد أكادیمي

 بنین  –مكتب اإلرشاد األكادیمي 
m.aldalis@qu.edu.qa  مبنى البنین

الرئیسي/ مكتب 
145 

 مرشد أكادیمي 4403-5979
 أول

 میسون الدعلیس

sanakh@qu.edu.qa  مبنى البنین
الرئیسي/ مكتب 

145 

مرشد أكادیمي  4403-6821
 أول

 الخالدى سنى 

dalamro@qu.edu.qa  مبنى البنین
الرئیسي/ مكتب 

145 

 دیما نایل العمرو مرشد أكادیمي 4403-3763

ahadi@qu.edu.qa 
 

مبنى البنین 
الرئیسي/ مكتب 

145 

 عبدهللا ھادي مرشد أكادیمي 7604-4403
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    مركز اإلرشاد األكاديمي
 

 

 

 

كلیة اإلدارة واالقتصاد  –المرشدین األكادیمیین   
المبنى / رقم  البرید اإللكتروني

 المكتب
 اسم الموظف المسمى الوظیفي رقم المكتب

humaidi@qu.edu.qa-s.al  كلیة اإلدارة
، واالقتصاد

الطابق الثاني/ 
 C-204مكتب  

رئیس مكتب  4403-6469
اإلرشاد األكادیمي 

بكلیة اإلدارة 
 واالقتصاد باإلنابة

 الحمیدي ساره

بنات -مكتب اإلرشاد األكادیمي   
ralaqili@qu.edu.qa  كلیة اإلدارة

، االقتصادو
الطابق الثاني/ 

 C-204مكتب 

مرشد أكادیمي  4403-5017
 أول

 العقیلي ریم 

aalmejali@qu.edu.qa  كلیة اإلدارة
قتصاد، االو

الطابق الثاني/ 
  C-204 مكتب

 امنھ المجلى مرشد أكادیمي 4403-7141

hshouman@qu.edu.qa  كلیة اإلدارة
واالقتصاد، 

الطابق الثاني/ 
 C-232 مكتب

مرشد أكادیمي  4403-5028
 أول

 زار شومانھ

helen.saba@qu.edu.qa  كلیة اإلدارة
واالقتصاد، 

الطابق الثاني/ 
 C-232 مكتب

مرشد أكادیمي  4403-5027
 أول

 ھیلین سابا
 

omar@qu.edu.qa-h  كلیة اإلدارة
، واالقتصاد

الطابق الثاني/ 
 C-232 مكتب

مرشد أكادیمي  4403-5020
 أول

 الدفع ھند 

 shaima.fakhri@qu.edu.qa  كل�ة اإلدارة و
اإلقتصاد، الطابق 

/ مكتب   ي
-Aالثاين

206 

 شیماء فخري مرشد أكادیمي 4403-6736

hannah.a@qu.edu.qa  كل�ة اإلدارة و
اإلقتصاد، الطابق 

/ مكتب   ي
-Aالثاين

206 
 

 ھنا أبوندا  مرشد أكادیمي 4403-5005
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    مركز اإلرشاد األكاديمي
 

ghada@qu.edu.qa  كل�ة اإلدارة و
، الطابق االقتصاد 

/ مكتب   ي
-Cالثاين

203 

مرشد أكادیمي  4403-5029
 أول

 غادة العناني

bbaraba@qu.edu.qa  كل�ة اإلدارة و
، الطابق االقتصاد 

/ مكتب   ي
-Aالثاين

206 

 بشایر بارباع مرشد أكادیمي 4403-5272

Lari.f@qu.edu.qa  كل�ة اإلدارة و
اإلقتصاد، الطابق 

/ مكتب   ي
-Aالثاين

206 

 فاطمة الري أكادیميمرشد  4403-7110

ma.alobaidli@qu.edu.qa 
 

كل�ة اإلدارة و 
، الطابق االقتصاد 

/ مكتب   ي
-Cالثاين

203 

6737-4403  مھا العبیدلي مرشد أكادیمي 

 بنین –مكتب اإلرشاد األكادیمي 
obadr@qu.edu.qa  كلیة اإلدارة

، واالقتصاد
الطابق الثاني/ 

 E-221مكتب 

مرشد أكادیمي  4403-6730
 أول

 بدر  ةمنیأ

ameera.elhusain@qu.edu.qa  كلیة اإلدارة
، واالقتصاد

الطابق الثاني/ 
 E-221مكتب 

 الحسین  ةمیرأ مرشد أكادیمي 4403-6731

 e.alhijjaji@qu.edu.qa  كلیة اإلدارة
، واالقتصاد

الطابق الثاني/ 
 E-221مكتب 

 الحجاجيإكرام  مرشد أكادیمي 4403-7137
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    مركز اإلرشاد األكاديمي
 

 

 

كلیة التربیة –المرشدین األكادیمیین   
المبنى / رقم  البرید اإللكتروني

 المكتب
 اسم الموظف المسمى الوظیفي رقم المكتب

hend.aziz@qu.edu.qa  مبنى كلیة التربیة
 , - I10   الطابق

 E107األرضي 

رئیس مكتب  6834 4403
اإلرشاد األكادیمي 

 التربیةكلیة ل

 ھند المغیصیب

بنات -مكتب اإلرشاد األكادیمي   
l.elmusharaf@qu.edu.qa  مبنى كلیة التربیة

 , - I10   الطابق
 E118األرضي 

 المشرف لیلى  مرشد أكادیمي 5112 4403

safaa.hani@qu.edu.qa  مبنى كلیة التربیة
 , - I10   الطابق

 E119األرضي 

 صفاء حسن مرشد أكادیمي 5129 4403

malalloh@qu.edu.qa  مبنى كلیة التربیة
 , - I10   الطابق

 E118األرضي 

 میمونھ اللوح مرشد أكادیمي 7918 4403

zkhan@qu.edu.qa  مبنى كلیة التربیة
 , - I10   الطابق

 E118األرضي 

 زینب میر مرشد أكادیمي 6538 4403

d.alshamari@qu.edu.qa 
 

College of 
Education 

building, I 10, 
Ground floor E 

119 

4403-6502 
 

 ضحى الشمري مرشد أكادیمي

 بنین   –مكتب اإلرشاد األكادیمي 
younga@qu.edu.qa  مبنى البنین

 B05الرئیسي 
 225مكتب 

 أبو بكر یونغا مرشد أكادیمي 5962 4403
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    مركز اإلرشاد األكاديمي
 

 

 

كلیة الھندسة –المرشدین األكادیمیین   
المبنى / رقم  البرید اإللكتروني

 المكتب
 اسم الموظف المسمى الوظیفي رقم المكتب

eekarama@qu.edu.qa 
 

مبنى كلیة الھندسة 
 بنات 

 140مكتب 

اإلرشاد  قسمرئیس  4403-4239
 یمياألكاد

 بكلیة الھندسة 

 مدياد. كرامة ح

 مكتب اإلرشاد األكادیمي  بنات 
dimaissa@qu.edu.qa  كلیة الھندسة مبنى

  تبنا
 140مكتب 

 عیسىدیما  مرشد أكادیمي 4403-6370

alkhatib.amira@qu.edu.qa  كلیة الھندسة مبنى
  بنات
 140مكتب 

4403-4238  أمیرة الخطیب مرشد أكادیمي 

raldisi@qu.edu.qa  كلیة الھندسة مبنى
  بنات
 140مكتب 

 ریم الدیسي أكادیمي مرشد 7374 -4403

wmohammad@qu.edu.qa  كلیة الھندسة مبنى
  بنات
 140مكتب 

 وسن محمد مرشد أكادیمي 7375- 4403

hanadawoud@qu.edu.qa  كلیة الھندسة مبنى 
 مكتب  BCRبنین 

H201 

 ھناء داوود مرشد أكادیمي 4403-7376

nalyafeai@qu.edu.qa  كلیة الھندسة مبنى
  بنات
 140مكتب 

 نوره الیافعي مرشد أكادیمي 7902 -4403

 بنین  –مكتب اإلرشاد األكادیمي 
ahassanain@qu.edu.qa  كلیة الھندسة مبنى 

 مكتب BCRبنین 
H201 

 عاصم حسنین مرشد أكادیمي أول 4403-6381

@qu.edu.qamousaabeer 
 

 كلیة الھندسة مبنى 
 مكتب  BCRبنین 

H201 

 موسى عبیر  مرشد أكادیمي أول 4403-3866

askri.saloua@qu.edu.qa  كلیة الھندسة مبنى 
 مكتب  BCRبنین 

H207 

 سلوى عسكري مرشد أكادیمي أول 4403-6379

elsadig.eltai@qu.edu.qa  كلیة الھندسة مبنى 
 مكتب  BCRبنین 

H201 

 د. الصادق التاي مرشد أكادیمي 6641 -4403
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    مركز اإلرشاد األكاديمي
 

rand@qu.edu.qa  كلیة الھندسة مبنى 
 مكتب  BCRبنین 

H207 

 رند الشورفا مرشد أكادیمي 7377 -4403

 

 

 

كلیة الشریعة والدراسات اإلسالمیة –المرشدین األكادیمیین   
المبنى / رقم  البرید اإللكتروني

 المكتب
 اسم الموظف المسمى الوظیفي رقم المكتب

dalal.almushaifri@qu.edu.qa 

مبنى الشریعة 
والدراسات 

االسالمیة  بنات  
)C11 الطابق، (

 303الثالث ،مكتب 

4403-6436 

رئیس مكتب 
اإلرشاد األكادیمي 

 بكلیة الشریعة
 باإلنابة

 دالل المشیفري

بنات  –مكتب اإلرشاد األكادیمي   

@qu.edu.qajameela.alqadi 

مبنى الشریعة 
والدراسات 
االسالمیة  

 (C11)بنات
،الطابق الثالث 

 303،مكتب 

 جمیلة القاضي مرشد أكادیمي 4403-7920

Fatima.asheer@qu.edu.qa 
 

الشریعة مبنى 
والدراسات 
االسالمیة  
 (C11)بنات

،الطابق الثالث 
303،مكتب   

 شیرافاطمة ع مرشد أكادیمي 4403-6825

sarasalhajri@qu.edu.qa 

مبنى الشریعة 
والدراسات 
االسالمیة  
 (C11)بنات

،الطابق الثالث 
303،مكتب   

 سارة الھاجري مرشد أكادیمي 4403-6410

 بنین  –مكتب اإلرشاد األكادیمي 
younga@qu.edu.qa  مبنى الشریعة

والدراسات 
االسالمیة  
بنین،الطابق 

 225الثاني،مكتب 

  مرشد أكادیمي 4403-5962
 أول

 أبو بكر یونقا
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    مركز اإلرشاد األكاديمي
 

 

 

كلیة العلوم الصحیة  –المرشدین األكادیمیین   
المبنى / رقم  البرید اإللكتروني

 المكتب
 اسم الموظف المسمى الوظیفي رقم المكتب

halla.mousa@qu.edu.qa  مبئن هيئة التدر�س
I03  404مكتب 

 

رئیس مكتب  4403-6835
 األكادیمي اإلرشاد

لتجمع الكلیات 
 الصحیة باإلنابة

 ھال موسى

reladem@qu.edu.qa  مبئن هيئة التدر�س
I03  428مكتب 

 ریتا العضم  مرشد أكادیمي 4403-6537

halmasri@qu.edu.qa  مبئن هيئة التدر�س
I03  427مكتب 

 ھبة المصري مرشد أكادیمي 4404-5643

 

 

كلیة الطب  –المرشدین األكادیمیین   
اإللكترونيالبرید  المبنى / رقم  

 المكتب
 اسم الموظف المسمى الوظیفي رقم المكتب

halla.mousa@qu.edu.qa  مبئن هيئة التدر�س
I03  404مكتب 

 

رئیس مكتب  4403-6835
 األكادیمي اإلرشاد

لتجمع الكلیات 
 الصحیة باإلنابة

 ھال موسى

rdebes@qu.edu.qa  مبئن هيئة التدر�س
I03  429مكتب 

 رشا الدبس  مرشد أكادیمي 4403-7832

 

 

كلیة الصیدلة  –المرشدین األكادیمیین   
المبنى / رقم  البرید اإللكتروني

 المكتب
 اسم الموظف المسمى الوظیفي رقم المكتب

halla.mousa@qu.edu.qa  مبئن هيئة التدر�س
I03  404مكتب 

 

رئیس مكتب  4403-6835
 األكادیمي اإلرشاد

لتجمع الكلیات 
 الصحیة باإلنابة

 ھال موسى

halmasri@qu.edu.qa  مبئن هيئة التدر�س
I03  427مكتب 

 ھبة المصري مرشد أكادیمي 4404-5643
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    مركز اإلرشاد األكاديمي
 

 

 

 

 

كلیة القانون  –المرشدین األكادیمیین   
المبنى / رقم  البرید اإللكتروني

 المكتب
 اسم الموظف المسمى الوظیفي رقم المكتب

suad.alhashemi@qu.edu.qa  كل�ة القانونI09  ,
ي , 

الطابق األر�ن
 C112مكتب 

رئیس مكتب  4403-6535
 األكادیمي اإلرشاد

في كلیة القانون 
 باإلنابة

 سعاد الھاشمي

بنات  –مكتب اإلرشاد األكادیمي   
amal.alsarraf@qu.edu.qa  كل�ة القانونI09  ,

ي , 
الطابق األر�ن

 C112Aمكتب 

 الصراف أمل  مرشد أكادیمي 4403-5964

a.nuesser@qu.edu.qa 
 

,  I09كل�ة القانون 
ي , 

الطابق األر�ن
 C112Dمكتب 

 أماني نویصر مرشد أكادیمي 5945 4403

rakiaredissi@qu.edu.qa  كل�ة القانونI09  ,
ي , 

الطابق األر�ن
 C112Cمكتب 

 راقیة ردیسي مرشد أكادیمي 4403-4127

 بنین  –مكتب اإلرشاد األكادیمي 
h.elmoghazy@qu.edu.qa  كل�ة القانونI09  ,

ي , 
الطابق األر�ن

 A104Bمكتب 

 مرشد أكادیمي 4403-6701
 أول

 ھادي المغازي
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