
 6طالب               عدد السكاشن=  90عدد طالب املجموعة =                 3عدد املجموعات نظري=                  268عدد الطالب =         إدارة الفنادققسم   -جدول الفرقة األولى

 (15-13 -11 -9 -7 -5 -3 -1األسابيع الفردية )األسبوع رقم 

 الساعة اليوم

  Aمج 

 املبني البحري الدور الخامس (517)قاعة 

 + معمل الحاسب اآللي

 Bمج 

 املبني البحري الدور الخامس (518)قاعة  

 + معمل الحاسب اآللي

 C مج 

 الرابعالدور  القبلياملبني  (410)قاعة 

 الحاسب اآللي+ معمل  

 C1+C2ن  شسك B1+B2ن  شسك A1+A2ن  شسك

 السبت

  A1سكشن    -حاسب آلي )تطبيقي(   8-9

 A2سكشن     -اإلتيكيت والبروتوكول )تطبيقي(  
  B1سكشن  -حاسب آلي )تطبيقي(   

 

9-10  

10-11 
 حاسب آلي )نظري(

   B2سكشن  -حاسب آلي )تطبيقي(

 B1سكشن     -اإلتيكيت والبروتوكول )تطبيقي(  
   C1سكشن  -حاسب آلي )تطبيقي(  

11-12 

   A2سكشن  -حاسب آلي )تطبيقي(   12-1

 A1سكشن     -اإلتيكيت والبروتوكول )تطبيقي(  
  C2سكشن  -حاسب آلي )تطبيقي(   حاسب آلي )نظري(

1-2 

    األجنبية األولى نظري اللغة   اللغة األجنبية األولى نظري  2-4

 األثنين 

8-9 

  إدارة األغذية واملشروبات
 B2سكشن     -اإلتيكيت والبروتوكول )تطبيقي(  

 10-9 إدارة الضيافة

10-11 

  12-11   اإلدارة والسلوك التنظيمي
 C1سكشن     -اإلتيكيت والبروتوكول )تطبيقي(  

12-1  

1-2   
 C2سكشن     -اإلتيكيت والبروتوكول )تطبيقي(  

2-3   

 األربعاء

8-9 

 اإلدارة والسلوك التنظيمي

 
 اإلتيكيت والبروتوكول )نظري(

9-10  

10-11   

 

 22/5 - 8/5 - 24/4 - 10/4 - 3/ 27 - 13/3 - 27/2 :الزوجيالسبت  15/5 - 1/5 - 17/4 - 3/4 -20/3 -3/ 6 - 20/2 السبت الفردي:

 24/5 - 10/5 - 26/4 - 4/ 12 - 29/3 - 15/3 - 1/3 األثنين الزوجي: 17/5 - 3/5 - 19/4 - 5/4 - 22/3 - 8/3 - 22/2 األثنين الفردي:

 26/5 - 12/5 - 28/4 - 4/ 14 - 31/2 - 17/3 - 3/3 :الزوجياألربعاء  19/5 - 5/5 - 21/4 - 7/4 - 3/ 24 - 10/3 - 24/2 :لفردي األربعاء ا

 

 عميد الكلية                         نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب                لشئون التعليم والطالب رئيس القسم                             وكيل الكلية                             

 فرحات   الدين عصام /د.أ                       محمود  الرحمن عبد سماح  /د.أ                   النشار  يسري  /د                                    عطيه عادل محمد  /د                      

 

 

 

 

 



 6= السكاشن عدد               طالب 90=   املجموعة طالب عدد               3= نظري  املجموعات عدد                 268=  الطالب عدد        الفنادق إدارة  قسم -األولى الفرقة جدول 

 (16-14 -12 -10 -8 -6 -4 -2سبوع رقم األسابيع الزوجية )األ 

 الساعة اليوم

  Aمج 

 املبني البحري الدور الخامس (517)قاعة 

 + معمل الحاسب اآللي

 Bمج 

 املبني البحري الدور الخامس (518)قاعة  

 + معمل الحاسب اآللي

 C مج 

 املبني القبلي الدور الرابع (410)قاعة 

 + معمل الحاسب اآللي

 C1+C2ن  شسك B1+B2ن  شسك A1+A2ن  شسك

 السبت

 A1سكشن    -حاسب آلي )تطبيقي(   8-9

 A2سكشن     -اإلتيكيت والبروتوكول )تطبيقي(  
 حاسب آلي )نظري(  B1سكشن  -حاسب آلي )تطبيقي(   

9-10 

10-11 
 اإلتيكيت والبروتوكول )نظري(

   B2سكشن  -حاسب آلي )تطبيقي(

 B1سكشن     -اإلتيكيت والبروتوكول )تطبيقي(  
   C1سكشن  -حاسب آلي )تطبيقي(  

11-12 

  A2سكشن  -آلي )تطبيقي(  حاسب   12-1

 إدارة الضيافة   A1سكشن     -اإلتيكيت والبروتوكول )تطبيقي(  
     C2سكشن  -حاسب آلي )تطبيقي(  

1-2 

2-3  
   اللغة األجنبية األولى نظري 

3-4   

 األثنين 

8-9 

 إدارة الضيافة
 B2سكشن     -اإلتيكيت والبروتوكول )تطبيقي(  

 10-9 إدارة األغذية واملشروبات

10-11  

11-12  

 إدارة األغذية واملشروبات
   C1سكشن     -اإلتيكيت والبروتوكول )تطبيقي(  

12-1  

1-2  
   C2سكشن     -اإلتيكيت والبروتوكول )تطبيقي(  

2-3   

 األربعاء

8-9   

  10-9 اإلدارة والسلوك التنظيمي
 اإلتيكيت والبروتوكول )نظري(

10-11  

11-12    

 فرنس ى(   -اسبانى  –ايطالى  -اللغة االجنبية الثانية نظرى )املانى فرنس ى(   -اسبانى  –ايطالى  -)املانىاللغة االجنبية الثانية نظرى   فرنس ى(   -اسبانى  –ايطالى  -اللغة االجنبية الثانية نظرى )املانى 2-4

 فرنس ى(  -اسبانى –ايطالى  -انىاللغة االجنبية الثانية تطبيقي )امل فرنس ى(  -اسبانى –ايطالى  -اللغة االجنبية الثانية تطبيقي )املانى فرنس ى(  -اسبانى –ايطالى  -اللغة االجنبية الثانية تطبيقي )املانى 4-6
 

 22/5 - 8/5 - 24/4 - 10/4 - 3/ 27 - 13/3 - 27/2 :الزوجيالسبت  15/5 - 1/5 - 17/4 - 3/4 -20/3 -3/ 6 - 20/2 السبت الفردي:

 24/5 - 10/5 - 26/4 - 4/ 12 - 29/3 - 15/3 - 1/3 األثنين الزوجي: 17/5 - 3/5 - 19/4 - 5/4 - 22/3 - 8/3 - 22/2 األثنين الفردي:

 26/5 - 12/5 - 28/4 - 4/ 14 - 31/2 - 17/3 - 3/3 :الزوجياألربعاء  19/5 - 5/5 - 21/4 - 7/4 - 3/ 24 - 10/3 - 24/2 :لفردي األربعاء ا

 عميد الكلية                         نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب         لشئون التعليم والطالب رئيس القسم                             وكيل الكلية                             

 فرحات  الدين عصام  /د.أ                  محمود الرحمن   عبد  سماح /د.أ               النشار  يسري  /د                                    عطيه عادل محمد /د                       

 

  



 6طالب                     عدد السكاشن=  92عدد طالب املجموعة =               3عدد املجموعات نظري=        274عدد الطالب =  إدارة الفنادققسم جدول الفرقة الثانية 

 (15-13 -11 -9 -7 -5 -3 -1سبوع رقم )األ  األسابيع الفردية

 الساعة اليوم

  Aمج 

 + معمل الفيدليو الخامس الدور  البحري  املبني( 517 قاعة)

 ( املبني القبلي الدور الخامس + املطبخ503قاعة )+ 

 Bمج 

 + معمل الفيدليو الخامس الدور  البحري  املبني( 518 قاعة)

 ( املبني القبلي الدور الخامس + املطبخ503+ قاعة )

 C مج 

 + معمل الفيدليو الرابع الدور  القبلي املبني( 410 قاعة)

 ( املبني القبلي الدور الخامس + املطبخ503+ قاعة )

 C1+C2ن شسك B1+B2ن شسك A1+A2ن شسك

 األحد

 إدارة نظم وتكنولوجيا املعلومات في الفنادق )نظري(  التجهيزات الفندقية )نظري(  )نظري(  2املحاسبة في صناعة الفنادق   8-10

 )نظري(  2املحاسبة في صناعة الفنادق   إدارة نظم وتكنولوجيا املعلومات في الفنادق )نظري( )نظري(  2إعداد وإنتاج األغذية  10-12

 خدمة العمالء )نظري(  اللغة األجنبية األولى تطبيقي اللغة األجنبية األولى نظري  12-2

 )نظري(  2إعداد وإنتاج األغذية  (تطبيقي) 2  الفنادق  صناعة في  املحاسبة التجهيزات الفندقية )نظري(  2-4

 الثالثاء

8-10 
 إدارة نظم وتكنولوجيا املعلومات في الفنادق )تطبيقي(

 )تطبيقي(  2املحاسبة في صناعة الفنادق 
 تطبيقي() العمالء خدمة

 (تطبيقي) 2إعداد وانتاج األغذية 

 ( تطبيقي) الفندقية التجهيزات

10-12 
 إدارة نظم وتكنولوجيا املعلومات في الفنادق )تطبيقي(

 ( تطبيقي) 2 الفنادق صناعة في املحاسبة
 )نظري(  2إعداد وإنتاج األغذية 

 تطبيقي( ) 2إعداد وانتاج األغذية 

 ( تطبيقي) الفندقية التجهيزات

 خدمة العمالء )تطبيقي(  12-2
 تطبيقي( ) 2إعداد وانتاج األغذية 

 (تطبيقي) الفندقية التجهيزات

 إدارة نظم وتكنولوجيا املعلومات في الفنادق )تطبيقي(

 ()تطبيقي 2صناعة الفنادق  املحاسبة في 

 خدمة العمالء )تطبيقي(  2-4
 تطبيقي( ) 2إعداد وانتاج األغذية 

 التجهيزات الفندقية )تطبيقي(  
 إدارة نظم وتكنولوجيا املعلومات في الفنادق )تطبيقي(

 الخميس

8-10 
 )تطبيقي(  2إعداد وانتاج األغذية 

 (تطبيقي) الفندقية التجهيزات

 وتكنولوجيا املعلومات في الفنادق )تطبيقي(إدارة نظم 

 )تطبيقي( 2سبة في صناعة الفنادق املحا
 خدمة العمالء )تطبيقي( 

10-12 
 )تطبيقي(  2إعداد وانتاج األغذية 

 (تطبيقي) الفندقية التجهيزات
 (تطبيقي) الفنادق في املعلومات وتكنولوجيا نظم إدارة

 )تطبيقي(  2املحاسبة في صناعة الفنادق  

 ( تطبيقي)  العمالء  خدمة

  ( تطبيقي) العمالء خدمة  12-2
 

 23/5 - 9/5 - 25/4 - 11/4 - 3/ 28 - 14/3 - 28/2 :األحدالزوجي   16/5 - 2/5 - 18/4 - 4/4 - 21/3 - 7/3 -2/ 21 الفردي: األحد

 25/5 - 11/5 - 27/4 - 4/ 13 - 30/3 - 16/3 - 2/3 الثالثاء الزوجي: 18/5 - 4/5 - 20/4 - 6/4 - 23/3 - 9/3 - 23/2 الثالثاء الفردي:

 27/5 - 13/5 - 29/4 - 15/4 - 1/4 - 18/3 - 4/3 :الخميس الزوجي 20/5 - 6/5 - 22/4 - 8/4 - 3/ 25 - 11/3 - 25/2 :لفردي الخميس ا
 

 عميد الكلية                         نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب        لشئون التعليم والطالب   رئيس القسم                             وكيل الكلية                        

 فرحات  الدين عصام  /د.أ                  محمود الرحمن   عبد  سماح /د.أ               النشار  سري ي /د                                    عطيه عادل  محمد /د                     

 

 

 



 6طالب                     عدد السكاشن=  92عدد طالب املجموعة =               3عدد املجموعات نظري=        274عدد الطالب =  إدارة الفنادققسم جدول الفرقة الثانية 

 (16-14 -12 -10 -8 -6 -4 -2سبوع رقم األسابيع الزوجية )األ 

 الساعة اليوم

  Aمج 

 + معمل الفيدليو الخامس الدور  البحري  املبني( 517 قاعة)

 ( املبني القبلي الدور الخامس + املطبخ503+ قاعة )

 Bمج 

 + معمل الفيدليو الخامس الدور  البحري  املبني( 518 قاعة)

 ( املبني القبلي الدور الخامس + املطبخ503+ قاعة )

 C مج 

 + معمل الفيدليوالرابع  الدور  القبلي املبني( 410 قاعة)

 ( املبني القبلي الدور الخامس + املطبخ503+ قاعة )

 C1+C2ن شسك B1+B2ن شسك A1+A2ن شسك

 األحد

 فرنس ى(   -اسبانى  –ايطالى  -اللغة االجنبية الثانية نظرى )املانى فرنس ى(   -اسبانى  –ايطالى  -اللغة االجنبية الثانية نظرى )املانى فرنس ى(  -اسبانى  –يايطال-بية الثانية نظرى )املانىاالجناللغة   8-10

 فرنس ى(  -اسبانى –ايطالى  -اللغة االجنبية الثانية تطبيقي )املانى فرنس ى(  -اسبانى –ايطالى  -االجنبية الثانية تطبيقي )املانىاللغة   فرنس ى(  -اسبانى –ايطالى  -اللغة االجنبية الثانية تطبيقي )املانى 10-12

 اللغة األجنبية األولى نظري  )نظري(  2املحاسبة في صناعة الفنادق   خدمة العمالء )نظري(  12-2

 التجهيزات الفندقية )نظري(  (تطبيقي) 2  الفنادق  صناعة في  املحاسبة إدارة نظم وتكنولوجيا املعلومات في الفنادق )نظري(  2-4

 الثالثاء

8-10 
 إدارة نظم وتكنولوجيا املعلومات في الفنادق )تطبيقي(

 )تطبيقي(  2املحاسبة في صناعة الفنادق 
 (تطبيقي) العمالء خدمة

 (تطبيقي) 2وانتاج األغذية إعداد 

 ( تطبيقي) الفندقية التجهيزات

10-12 
 إدارة نظم وتكنولوجيا املعلومات في الفنادق )تطبيقي(

 ( تطبيقي) 2 الفنادق صناعة في املحاسبة
 خدمة العمالء )نظري(

 تطبيقي( ) 2إعداد وانتاج األغذية 

 ( تطبيقي) الفندقية التجهيزات

 خدمة العمالء )تطبيقي(  12-2
 تطبيقي() 2إعداد وانتاج األغذية 

 ( تطبيقي) الفندقية التجهيزات

 إدارة نظم وتكنولوجيا املعلومات في الفنادق )تطبيقي(

 )تطبيقي( 2سبة في صناعة الفنادق  املحا

 خدمة العمالء )تطبيقي(  2-4
 تطبيقي( ) 2إعداد وانتاج األغذية 

 التجهيزات الفندقية )تطبيقي(  
 إدارة نظم وتكنولوجيا املعلومات في الفنادق )تطبيقي(

 الخميس

8-10 
 ()تطبيقي 2إعداد وانتاج األغذية 

 (تطبيقي) الفندقية التجهيزات

 إدارة نظم وتكنولوجيا املعلومات في الفنادق )تطبيقي(

 )تطبيقي( 2املحاسبة في صناعة الفنادق 
 خدمة العمالء )تطبيقي( 

10-12 
 )تطبيقي(  2إعداد وانتاج األغذية 

 (تطبيقي) الفندقية التجهيزات
 (تطبيقي) الفنادق في املعلومات وتكنولوجيا نظم إدارة

 )تطبيقي(  2املحاسبة في صناعة الفنادق  

 (تطبيقي)  العمالء  خدمة

  ( تطبيقي) العمالء خدمة  12-2

 

 23/5 - 9/5 - 25/4 - 11/4 - 3/ 28 - 14/3 - 28/2 :األحدالزوجي   16/5 - 2/5 - 18/4 - 4/4 - 21/3 - 7/3 -2/ 21 الفردي: األحد

 25/5 - 11/5 - 27/4 - 4/ 13 - 30/3 - 16/3 - 2/3 الثالثاء الزوجي: 18/5 - 4/5 - 20/4 - 6/4 - 23/3 - 9/3 - 23/2 الثالثاء الفردي:

 27/5 - 13/5 - 29/4 - 15/4 - 1/4 - 18/3 - 4/3 :الخميس الزوجي 20/5 - 6/5 - 22/4 - 8/4 - 3/ 25 - 11/3 - 25/2 :لفردي الخميس ا

 عميد الكلية                         نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب         لشئون التعليم والطالب رئيس القسم                             وكيل الكلية 

 فرحات  الدين  عصام  /د.أ                  محمود الرحمن  عبد  سماح  /د.أ               النشار  يسري  /د                                    عطيه  عادل  محمد / د    

 

 

 

 

 

 

 



 4طالب            عدد السكاشن=  74عدد طالب املجموعة =    2عدد املجموعات نظري=      147عدد الطالب =    إدارة الفنادققسم  الثالثةجدول الفرقة 

 (15-13 -11 -9 -7 -5 -3 -1سبوع رقم )األ  األسابيع الفردية

 الساعة اليوم 

 Aمج 

 + معمل الفيدليو   املبني القبلي الدور الثالث  (308)قاعة 

 ( املبني القبلي الدور الثالث 301+ قاعة )

  Bمج 

 + معمل الفيدليو  ( املبني القبلي الدور الثالث 309)قاعة 

 ( املبني القبلي الدور الثالث 301+قاعة)

 B1+B2ن شسك A1 +A2ن شسك

 السبت 

8-10 
  A2 سكشن( تطبيقي) الفندقي اإلحصاء

   A1سكشن ( تطبيقي) الفندقي التسويق
 

 إدارة املكاتب األمامية )نظري(  اإلحصاء الفندقي )نظري(  10-12

12-2  
   B2سكشن( تطبيقي) الفندقي اإلحصاء

  B1 سكشن( تطبيقي) الفندقي التسويق

 األثنين

8-10 
 A1 محاسبة التكاليف الفندقية )تطبيقي( سكشن 

    A2إدارة املكاتب األمامية )تطبيقي( سكشن 

  B1 سكشن( تطبيقي) الفندقي اإلحصاء

  B2 سكشن( تطبيقي) الفندقي التسويق

  محاسبة التكاليف الفندقية )نظري( 10-12
 التسويق الفندقي )نظري( 

 األجهزة واملنظمات الفندقية  12-2

2-4 
 A1 اإلحصاء الفندقي )تطبيقي( سكشن 

  A2التسويق الفندقي )تطبيقي( سكشن  

    B2محاسبة التكاليف الفندقية )تطبيقي( سكشن

   B1 سكشن( تطبيقي) األمامية املكاتب إدارة

 األربعاء 

8-10 
   A2محاسبة التكاليف الفندقية )تطبيقي( سكشن 

   A1 سكشن( تطبيقي) األمامية املكاتب إدارة
 

10-12  
 B1محاسبة التكاليف الفندقية )تطبيقي( سكشن 

    B2إدارة املكاتب األمامية )تطبيقي( سكشن 

  اللغة األجنبية األولى )نظري(   اللغة األجنبية األولى )تطبيقي( 12-2

 

 

 22/5 - 8/5 - 24/4 - 10/4 - 3/ 27 - 13/3 - 27/2 :الزوجيالسبت  15/5 - 1/5 - 17/4 - 3/4 -20/3 -3/ 6 - 20/2 السبت الفردي:

 24/5 - 10/5 - 26/4 - 4/ 12 - 29/3 - 15/3 - 1/3 األثنين الزوجي: 17/5 - 3/5 - 19/4 - 5/4 - 22/3 - 8/3 - 22/2 األثنين الفردي:

 26/5 - 12/5 - 28/4 - 4/ 14 - 31/2 - 17/3 - 3/3 :الزوجياألربعاء  19/5 - 5/5 - 21/4 - 7/4 - 3/ 24 - 10/3 - 24/2 :لفردي األربعاء ا

 

 عميد الكلية                         نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب               لشئون التعليم والطالب رئيس القسم                             وكيل الكلية                   

 أ.د/ سماح عبد الرحمن محمود                 أ.د/ عصام الدين فرحات        د/ يسري النشار             د/ محمد عادل عطيه                                                   

 

 



 4طالب            عدد السكاشن=  74عدد طالب املجموعة =    2عدد املجموعات نظري=      147عدد الطالب =    إدارة الفنادققسم  الثالثةجدول الفرقة 

 (16-14 -12 -10 -8 -6 -4 -2الزوجية )األسبوع رقم األسابيع 

 الساعة اليوم 

 Aمج 

 ( املبني القبلي الدور الثالث + معمل الفيدليو  308)قاعة 

 ( املبني القبلي الدور الثالث 301+ قاعة )

  Bمج 

 ( املبني القبلي الدور الثالث + معمل الفيدليو 309)قاعة 

 ( املبني القبلي الدور الثالث 301+قاعة)

 B1+B2ن شسك A1 +A2ن شسك

 السبت 

8-10 
  A2 سكشن( تطبيقي) الفندقي اإلحصاء

   A1سكشن ( تطبيقي) الفندقي التسويق
  الفندقية واملنظمات األجهزة

 اإلحصاء الفندقي )نظري(  إدارة املكاتب األمامية )نظري(  10-12

12-2   
   B2سكشن( تطبيقي) الفندقي اإلحصاء

  B1 سكشن( تطبيقي) الفندقي التسويق

 األثنين

8-10 
 A1 محاسبة التكاليف الفندقية )تطبيقي( سكشن 

    A2إدارة املكاتب األمامية )تطبيقي( سكشن 

  B1 سكشن( تطبيقي) الفندقي اإلحصاء

  B2 سكشن( تطبيقي) الفندقي التسويق

10-12 
 التسويق الفندقي )نظري( 

  محاسبة التكاليف الفندقية )نظري(

12-1  

1-3 
 A1 اإلحصاء الفندقي )تطبيقي( سكشن 

  A2التسويق الفندقي )تطبيقي( سكشن  

    B2محاسبة التكاليف الفندقية )تطبيقي( سكشن

  B1 سكشن( تطبيقي) األمامية املكاتب إدارة

 األربعاء 

8-10 
   A2محاسبة التكاليف الفندقية )تطبيقي( سكشن 

    A1 سكشن( تطبيقي) األمامية املكاتب إدارة
 

10-12  
  B1محاسبة التكاليف الفندقية )تطبيقي( سكشن 

    B2إدارة املكاتب األمامية )تطبيقي( سكشن 

   اللغة األجنبية األولى )تطبيقي( (اللغة األجنبية األولى )نظري  12-2

 فرنس ى(  -اسبانى –ايطالى -نظرى )املانىاللغة االجنبية الثانية  فرنس ى(  -اسبانى –ايطالى -اللغة االجنبية الثانية نظرى )املانى 2-4

 فرنس ى(  -اسبانى  –ايطالى -اللغة االجنبية الثانية تطبيقي )املانى فرنس ى(  -اسبانى  –ايطالى -اللغة االجنبية الثانية تطبيقي )املانى 4-6
 

 22/5 - 8/5 - 24/4 - 10/4 - 3/ 27 - 13/3 - 27/2 :الزوجيالسبت  15/5 - 1/5 - 17/4 - 3/4 -20/3 -3/ 6 - 20/2 السبت الفردي:

 24/5 - 10/5 - 26/4 - 4/ 12 - 29/3 - 15/3 - 1/3 األثنين الزوجي: 17/5 - 3/5 - 19/4 - 5/4 - 22/3 - 8/3 - 22/2 األثنين الفردي:

 26/5 - 12/5 - 28/4 - 4/ 14 - 31/2 - 17/3 - 3/3 :الزوجياألربعاء  19/5 - 5/5 - 21/4 - 7/4 - 3/ 24 - 10/3 - 24/2 :لفردي األربعاء ا

 

 عميد الكلية                         نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب                لشئون التعليم والطالب رئيس القسم                             وكيل الكلية                        

 أ.د/ سماح عبد الرحمن محمود                 أ.د/ عصام الدين فرحات          د/ يسري النشار            د/ محمد عادل عطيه                                                       

 

 



 2طالب       عدد السكاشن=  84عدد طالب املجموعة =      1عدد املجموعات نظري=      84عدد الطالب =  إدارة الفنادققسم   الرابعةجدول الفرقة 

 (15-13 -11 -9 -7 -5 -3 -1سبوع رقم )األ  األسابيع الفردية

 الساعة اليوم 

 Aمج 

 الثالث  الدور  القبلي املبني( 309) قاعة + ( املبني القبلي الدور الثالث 308قاعة )

 A1 +A2ن شسك

 األحد

    A2سكشن  -)تطبيقي(  واملؤتمرات الحفالت إدارة 8-10

  A2سكشن  +  A1  سكشن دراسة جدوى املشروعات الفندقية )تطبيقي(  10-12

  اللغة األجنبية األولى )نظري( 12-2

   اللغة األجنبية األولى )تطبيقي( 2-4

 الثالثاء
 إدارة املنتجعات  8-11

 (دراسة جدوى املشروعات الفندقية )نظري  11-1

 الخميس

 خدمات الضيافة في وسائل السفر )نظري(  10-12

  A1خدمات الضيافة في وسائل السفر )تطبيقي(  سكشن   12-2

2-4 
  A2خدمات الضيافة في وسائل السفر )تطبيقي(  سكشن  

   A1  سكشن  -( تطبيقي) واملؤتمرات الحفالت إدارة

 (16- 14 -12 -10 -8 -6 -4 -2بوع رقم الزوجية )األساألسابيع 

 الساعة اليوم 
 Aمج 

 الثالث  الدور  القبلي املبني( 309) قاعة + ( املبني القبلي الدور الثالث 308قاعة )

 األحد
    A2 سكشن  -( تطبيقي) واملؤتمرات الحفالت إدارة 8-10

   A2 سكشن + A1 سكشن( تطبيقي) الفندقية املشروعات جدوى  دراسة 10-12

 الثالثاء
 إدارة املؤتمرات والحفالت )نظري(  10-12

 تاريخ وحضارة مصر  12-4

 الخميس

 فرنس ى(  -اسبانى –ايطالى -)املانىاللغة االجنبية الثانية نظرى  8-10

 فرنس ى(  -اسبانى  –ايطالى -اللغة االجنبية الثانية تطبيقي )املانى 10-12

  A1خدمات الضيافة في وسائل السفر )تطبيقي(  سكشن   12-2

2-4 
  A2خدمات الضيافة في وسائل السفر )تطبيقي(  سكشن  

   A1  سكشن  -( تطبيقي) والحفالت املؤتمرات إدارة
 

 23/5 - 9/5 - 25/4 - 11/4 - 3/ 28 - 14/3 - 28/2 :األحدالزوجي   16/5 - 2/5 - 18/4 - 4/4 - 21/3 - 7/3 -2/ 21 الفردي: األحد

 25/5 - 11/5 - 27/4 - 4/ 13 - 30/3 - 16/3 - 2/3 الثالثاء الزوجي: 18/5 - 4/5 - 20/4 - 6/4 - 23/3 - 9/3 - 23/2 الثالثاء الفردي:

 27/5 - 13/5 - 29/4 - 15/4 - 1/4 - 18/3 - 4/3 :الخميس الزوجي 20/5 - 6/5 - 22/4 - 8/4 - 3/ 25 - 11/3 - 25/2 :لفردي الخميس ا

 عميد الكلية                         نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب                   لشئون التعليم والطالب   رئيس القسم                             وكيل الكلية                         

 فرحات  الدين عصام  /د.أ                  محمود الرحمن  عبد   سماح /د.أ                    النشار   يسري  /د                                    عطيه عادل  محمد /د                    

 



 1عدد السكاشن=        طالب 15عدد طالب املجموعة =      1عدد املجموعات نظري=10 عدد الطالب =  )الئحة قديمة(الدراسات الفندقيةقسم  الرابعةجدول الفرقة 

 (15 - 13 -11 -9 -7 -5 -3 -1سبوع رقم )األ  األسابيع الفردية

 الساعة اليوم 

 A1ن  شسك -Aمج 

 + معمل الحاسب اآللي  ( املبني القبلي الدور الثالث 301)قاعة 

 املادة

 األحد

 )نظري(  3الحاسب اآللي وتطبيقاته  9-10

   A1سكشن  -)تطبيقي(  3الحاسب اآللي وتطبيقاته  10-12

 ( 4لغة أجنبية أولى متخصصه في الفنادق ) 12-3

3-4  

 

 الثالثاء

 تغذية الفئات واملجموعات  8-12

 املشروع الفندقي )نظري( 12-1

  A1سكشن   -املشروع الفندقي )تطبيقي(  2-4 

   الخميس

 (16 - 14 -12 -10 -8 -6 -4 -2الزوجية )األسبوع رقم األسابيع 

 الساعة اليوم 

 A1  سكشن -A مج

 اآللي  الحاسب معمل+ الثالث  الدور  القبلي املبني( 301 قاعة)

 املادة

 األحد

 الرقابة والجودة الشاملة  8-10

   A1سكشن  -)تطبيقي(  3الحاسب اآللي وتطبيقاته  10-12

12-2  

 األمن الصناعي   2-4

 

 الثالثاء

 تنظيم وإدارة املؤتمرات والحفالت  10-12

 تاريخ مصر الحديث واملعاصر  12-4

  A1سكشن   -املشروع الفندقي )تطبيقي(  4-6

 (4لغة أجنبية ثانية متخصصه في الفنادق ) 11-8 الخميس

 

 23/5 - 9/5 - 25/4 - 11/4 - 3/ 28 - 14/3 - 28/2 :األحدالزوجي   16/5 - 2/5 - 18/4 - 4/4 - 21/3 - 7/3 -2/ 21 الفردي: األحد

 25/5 - 11/5 - 27/4 - 4/ 13 - 30/3 - 16/3 - 2/3 الثالثاء الزوجي: 18/5 - 4/5 - 20/4 - 6/4 - 23/3 - 9/3 - 23/2 الثالثاء الفردي:

 27/5 - 13/5 - 29/4 - 15/4 - 1/4 - 18/3 - 4/3 :الخميس الزوجي 20/5 - 6/5 - 22/4 - 8/4 - 3/ 25 - 11/3 - 25/2 :لفردي الخميس ا

 

 عميد الكلية                         نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب                      لشئون التعليم والطالب وكيل الكلية       رئيس القسم                                          

 فرحات  الدين عصام  /د.أ                    محمود الرحمن عبد سماح  /د.أ                     النشار  يسري  /د                              عطيه عادل محمد  /د                      

  



 جامعة املنيا

 كلية السياحة والفنادق

 قسم اإلرشاد السياحي 

 

 

 

 الجداول الدراسية 

 ي الثانيس الفصل الدرا 

 2021/ 2020العام الجامعي  

  



 جامعة املنيا

 كلية السياحة والفنادق

 ةالسياحي الدراساتقسم 

 

 

 

 الجداول الدراسية 

 ي الثانيس الفصل الدرا 

 2021/ 2020العام الجامعي  

  



 جامعة املنيا

 كلية السياحة والفنادق

 إدارة الفنادققسم 

 

 

 

 الجداول الدراسية 

 ي الثانيس الفصل الدرا 

 2021/ 2020العام الجامعي  

 

 


