
 4طالب           عدد السكاشن=     عدد طالب املجموعة =                2عدد املجموعات نظري=                    عدد الطالب =        الدراسات السياحةقسم  -جدول الفرقة األولى

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

 الساعة اليوم
 (301قاعة ) Bمج  )مدرج أ( Aمج 

  

 
 األثنين

8-9 
 د. حسين عبدالوهاب –أسس صناعة السياحة 

 

 د.أسماء عبدالرءوف –اإلدارة السياحية  9-12

 اللغة األجنبية األولى )نظري( أقاليم مصر السياحية 12-2

 محاسبة سياحية تطبيقي  محاسبة سياحية تطبيقي  2-4

 األربعاء

   

 اللغة األجنبية األولى )تطبيقى( د. محمد عزت -نظري محاسبة سياحية  10-12

 حقوق االنسان اللغة األجنبية األولى )تطبيقى( 12-2

 فرنسى( -اسبانى –ايطالى -نظرى )المانىاللغة االجنبية الثانية  فرنسى( -اسبانى –ايطالى -نظرى )المانىاللغة االجنبية الثانية  2-4

4-6 
 فرنسى( -اسبانى –ايطالى -تطبيقي )المانىاللغة االجنبية الثانية 

 
 فرنسى( -اسبانى –ايطالى -تطبيقي )المانىاللغة االجنبية الثانية 

 Bمج  Aمج  الساعة اليوم

 االثنين

8-9  

 د. حسين عبدالوهاب –أسس صناعة السياحة 
 د.ايه مجدى -اإلدارة السياحية  9-12

 اللغة األجنبية األولى )نظرى( 12-2
 أقاليم مصر السياحية

 

 محاسبة سياحية تطبيقي  محاسبة سياحية تطبيقي  2-4

 االربعاء

   

10-12 
 اللغة األجنبية األولى )تطبيقى(

 
 اللغة األجنبية األولى )تطبيقى(

12-2 
 حقوق االنسان

 
 عبدالرءوفد. محمد  -محاسبة سياحية نظري 

 

  األثنين الزوجي:   األثنين الفردي: 

   : الزوجياألربعاء    : األربعاء اللفردي

 نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب      عميد الكلية                                    رئيس القسم                                                                             

 أ.د/ عصام الدين فرحات           أ.د/ سماح عبد الرحمن محمود          زت محـمد                        ـمحـمد عد/                                                

 

 

 

 

 

 



 4طالب             عدد السكاشن 90عدد طالب املجموعة =                4عدد املجموعات نظري=                  360عدد الطالب =        الدراسات السياحةقسم  -الثانيةجدول الفرقة 

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

 الساعة اليوم
 (311)قاعة  Dمج  )مدرج ج( Cمج  (310)قاعة  Bمج  )مدرج أ( Aمج 

    

 األحد

 فرنسى( -اسبانى –ايطالى -نظرى )المانىاللغة االجنبية الثانية  فرنسى( -اسبانى –ايطالى -نظرى )المانىاللغة االجنبية الثانية  فرنسى( -اسبانى –ايطالى -تطبيقي )المانىاللغة االجنبية الثانية  فرنسى( -اسبانى –ايطالى -نظرى )المانىاللغة االجنبية الثانية  8-10

 فرنسى( -اسبانى –ايطالى -تطبيقي )المانىاللغة االجنبية الثانية  فرنسى( -اسبانى –ايطالى -تطبيقي )المانىاللغة االجنبية الثانية  فرنسى( -اسبانى –ايطالى -نظرى )المانىاللغة االجنبية الثانية  فرنسى( -اسبانى –ايطالى -تطبيقي )المانىاللغة االجنبية الثانية  10-12

  د.ايه مجدى -( نظرى1) سياحيةأعمال شركات  12-2
 ( نظري1أعمال شركات طيران )

 د. حسين عبدالوهاب
 

 -( نظرى1) سياحيةأعمال شركات   2-4
 د.محمدعبدالرءوف

 
 

 ( نظري1أعمال شركات طيران )
 د. حسين عبدالوهاب

 
 الثالثاء

 (1التاريخ والحضارة المصرية ) 8-10
 يسرى عزت د.

 (1التاريخ والحضارة المصرية )
 د. والء محمد

 اللغة األجنبية األولى )تطبيقي( اللغة األجنبية األولى )نظري(

 اللغة األجنبية األولى )نظرى( اللغة األجنبية األولى )تطبيقى( 10-12

  د.محمد عنتر -(2صناعة السياحة ) اقتصاديات  د.أسماء عبدالرءوف( نظري 2السياحي) اإلحصاء 12-2

 د.محمد عنتر -(2صناعة السياحة ) اقتصاديات  د.أسماء عبدالرءوف( نظري 2السياحي) اإلحصاء  2-4

 الخميس

 D2+ D1سكشن احصاء سياحي تطبيقي  C2+ C1احصاء سياحي تطبيقي سكشن   B1+B2سكشن أعمال شركات سياحة تطبيقي   A1+ A2سكشن احصاء سياحي تطبيقي  9-11

 D2+ D1أعمال شركات سياحة تطبيقي سكشن  C2+ C1أعمال شركات طيران تطبيقي سكشن  B1+B2سكشن احصاء سياحي تطبيقي   A1+ A2سكشن أعمال شركات سياحة تطبيقي  11-1

 D2+ D1سكشن أعمال شركات طيران تطبيقي  C2+ C1أعمال شركات سياحة تطبيقي سكشن  B1+B2سكشن أعمال شركات طيران تطبيقي   A1+ A2سكشن أعمال شركات طيران تطبيقي  1-3

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

 Dمج  Cمج  Bمج  Aمج  الساعة اليوم

 االحد
12-2 

 ( نظري1أعمال شركات طيران )
 د. حسين عبدالوهاب

  مجدىد.ايه  -( نظرى1) سياحيةأعمال شركات  

2-4 
 
 

 ( نظري1أعمال شركات طيران )
 د. حسين عبدالوهاب

 -( نظرى1) سياحيةأعمال شركات  
 د.محمدعبدالرءوف

 
 الثالثاء

 (1التاريخ والحضارة المصرية ) اللغة األجنبية األولى )تطبيقي( اللغة األجنبية األولى )نظري( 8-10
 د. يسرى عزت

 (1التاريخ والحضارة المصرية )
 اللغة األجنبية األولى )نظرى( اللغة األجنبية األولى )تطبيقى( 12-10 والء محمدد. 

  د.أسماء عبدالرءوف( نظري 2السياحي) اإلحصاء  د.محمد عنتر -(2صناعة السياحة ) اقتصاديات 12-2

 عبدالرءوفد.أسماء ( نظري 2السياحي) اإلحصاء  د.محمد عنتر -(2صناعة السياحة ) اقتصاديات  2-4

 
 الخميس

 D2+ D1أعمال شركات سياحة تطبيقي سكشن  C2+ C1احصاء سياحي تطبيقي سكشن   B1+B2سكشن أعمال شركات سياحة تطبيقي   A1+ A2سكشن احصاء سياحي تطبيقي  9-11

 D2+ D1سكشن احصاء سياحي تطبيقي  C2+ C1أعمال شركات طيران تطبيقي سكشن  B1+B2سكشن احصاء سياحي تطبيقي   A1+ A2سكشن أعمال شركات سياحة تطبيقي  11-1

 D2+ D1سكشن أعمال شركات طيران تطبيقي  C2+ C1أعمال شركات سياحة تطبيقي سكشن  B1+B2سكشن أعمال شركات طيران تطبيقي   A1+ A2سكشن أعمال شركات طيران تطبيقي  1-3
 

  :الزوجي األحد  الفردي: األحد

  الثالثاء الزوجي:   الثالثاء الفردي: 

   : الخميس الزوجي   : لفرديالخميس ا
 

 نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب                                عميد الكلية                                                رئيس القسم                                                    

 أ.د/ عصام الدين فرحات                                أ.د/ سماح عبد الرحمن محمود                                      زت محـمد             ـمحـمد عد/                         



 4طالب             عدد السكاشن=  90عدد طالب املجموعة =                4عدد املجموعات نظري=                  360عدد الطالب =        الدراسات السياحةقسم  -الثالثةجدول الفرقة 

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

 (311)قاعة  Dمج  (310)قاعة  Cمج  (302)قاعة  Bمج  (مدرج ج) Aمج  الساعة اليوم

 
 األثنين

8-10 
 د.محمد عزت -التسويق السياحى

  د.نسرين خيرى -إدارة المزارات السياحية 

 د.نسرين خيرى -إدارة المزارات السياحية   B2+ B1ن شتطبيقي سكأعمال شركات السياحة  10-12

 A2+ A1تطبيقي سكسن أعمال شركات السياحة  12-2
 د.محمد عزت -التسويق السياحى

 د.ايه مجدى -السياحة والبيئة  C2+ C1تطبيقي سكسن أعمال شركات السياحة 

  D2+ D1تطبيقي سكسن أعمال شركات السياحة  د.ايه مجدى -السياحة والبيئة  2-4

   تشريعات سياحية تشريعات سياحية 4-5

 
 األربعاء

8-10 
 -نظرى (3أعمال شركات السياحة )

 محمدعبدالرءوفد.
   تشريعات سياحية

 تشريعات سياحية 10-12
 - نظرى (3أعمال شركات السياحة )

 محمدعبدالرءوفد.
 تطبيقى( 3لغة أجنبية أولى ) ( نظرى3لغة أجنبية أولى )

 نظرى( 3لغة أجنبية أولى ) تطبيقى( 3لغة أجنبية أولى ) تشريعات سياحية  12-2

2-4 
 –ايطالى -نظرى )المانىاللغة االجنبية الثانية 

 فرنسى( -اسبانى

 –ايطالى -نظرى )المانىاللغة االجنبية الثانية 

 فرنسى( -اسبانى

 –ايطالى -نظرى )المانىاللغة االجنبية الثانية 

 فرنسى( -اسبانى

 -اسبانى –ايطالى -نظرى )المانىاللغة االجنبية الثانية 

 فرنسى(

4-6 
 –ايطالى -تطبيقي )المانىاللغة االجنبية الثانية 

 فرنسى( -اسبانى

 –ايطالى -تطبيقي )المانىاللغة االجنبية الثانية 

 فرنسى( -اسبانى

 –ايطالى -تطبيقي )المانىاللغة االجنبية الثانية 

 فرنسى( -اسبانى

 -اسبانى –ايطالى -تطبيقي )المانىاللغة االجنبية الثانية 

 فرنسى(

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

 Dمج  Cمج  Bمج  Aمج  الساعة اليوم

 األثنين

  د.نسرين خيرى -إدارة المزارات السياحية 8-10
 د.محمد عزت -التسويق السياحى

 

  D2+ D1تطبيقي سكسن أعمال شركات السياحة  د.نسرين خيرى -السياحيةإدارة المزارات  A2+ A1تطبيقي سكسن أعمال شركات السياحة  10-12

  C2+ C1تطبيقي سكسن أعمال شركات السياحة   B2+ B1تطبيقي سكسن أعمال شركات السياحة  د.نسرين خيرى -السياحة والبيئة 12-2
 د.محمد عزت -التسويق السياحى

  د.نسرين خيرى -السياحة والبيئة  2-4

     

 األربعاء

8-10   
 -نظرى (3أعمال شركات السياحة )

 تشريعات سياحية محمدعبدالرءوفد.

10-11 
 تطبيقى( 3لغة أجنبية أولى ) ( نظرى3لغة أجنبية أولى )

 

11-12 
 تشريعات سياحية

 -نظرى (3أعمال شركات السياحة )
 1-12 محمدعبدالرءوفد.

 نظرى( 3لغة أجنبية أولى ) تطبيقى( 3لغة أجنبية أولى )
1-2   

     
 

  :الزوجيالسبت   السبت الفردي:

  األثنين الزوجي:   األثنين الفردي: 

                       : الزوجياألربعاء    : األربعاء اللفردي

 نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب                          عميد الكلية                                                                رئيس القسم                                                  

 أ.د/ عصام الدين فرحات                                 حمن محمود           أ.د/ سماح عبد الر                                                       مدـزت محـمد عـمحد/                 

 

 



 

 2طالب             عدد السكاشن=  120عدد طالب املجموعة =          2عدد املجموعات نظري=            240عدد الطالب =        الدراسات السياحةقسم  -الرابعةجدول الفرقة 

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

  اليوم
 الساعة

 (بحرى -411)قاعة  Bمج    (بحرى -519)قاعة  Aمج    
  

 
 االحد

 د.محمد عنتر  -بحوث التسويق السياحى د.محمد عزت -المشروع السياحى نظرى 8-10
   تطبيقىالمشروع السياحى  د.محمد عزت -السياحة االلكترونية 10-12
 Bتطبيقي سكسن  السياحة االلكترونية A تطبيقي سكسن  السياحة االلكترونية 12-2
 مبادىء البحث العلمى مبادىء البحث العلمى 2-4
 د.محمد عنتر  -بحوث التسويق السياحى  4-5

 
 الثالثاء

  د اسماء  - )نظرى( دراسة جدوى المشروعات السياحية 9-11
  تطبيقىالمشروع السياحى  11-1

 د نسرين -والمؤتمراتإدارة األحداث الخاصة 
1-2  
 (تطبيقى) دراسة جدوى المشروعات السياحية (تطبيقى) دراسة جدوى المشروعات السياحية 2-4
4-6   

 
 الخميس

 فرنسى( -اسبانى –ايطالى -نظرى )المانىاللغة االجنبية الثانية  فرنسى( -اسبانى –ايطالى -نظرى )المانىاللغة االجنبية الثانية  8-10
 فرنسى( -اسبانى –ايطالى -تطبيقي )المانىاللغة االجنبية الثانية  10-12

 
 فرنسى( -اسبانى –ايطالى -تطبيقي )المانىاللغة االجنبية الثانية 

 تطبيقى( 4لغة أجنبية أولى ) ( نظرى4لغة أجنبية أولى ) 12-2
  ( نظرى4لغة أجنبية أولى ) تطبيقى( 4لغة أجنبية أولى ) 2-4

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

 Bمج  Aمج    الساعة اليوم
 
 االحد

 د.محمد عزت -المشروع السياحى نظرى د.محمد عنتر  -بحوث التسويق السياحى 8-10
 د.محمد عزت -السياحة االلكترونية تطبيقىالمشروع السياحى  10-12
 تطبيقي  السياحة االلكترونية تطبيقي  السياحة االلكترونية 12-2
  د.محمد عنتر  -بحوث التسويق السياحى 2-3

 
 الثالثاء

 د.نسرين  - )نظرى( دراسة جدوى المشروعات السياحية  9-11
11-1 

 د نسرين -إدارة األحداث الخاصة والمؤتمرات
  تطبيقىالمشروع السياحى 

1-2  
 (تطبيقى) دراسة جدوى المشروعات السياحية (تطبيقى) السياحيةدراسة جدوى المشروعات  2-4

   
 

  الثالثاء الزوجي:   الثالثاء الفردي: 

   : الخميس الزوجي   : لفرديالخميس ا

 

 نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب                              عميد الكلية                                                          رئيس القسم                                                  

 عصام الدين فرحات أ.د/                                          أ.د/ سماح عبد الرحمن محمود                                                      مدـزت محـمد عـمحد/                 



 

 

 1دد طالب املجموعة =  طالب    عدد السكاشن= ع    1عدد املجموعات نظري=     عدد الطالب =   الئحة قديمة()  الدراسات السياحيةقسم  الرابعةجدول الفرقة 

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

 الساعة اليوم
 املبنى القبلي( 502)قاعة  Aمج 

 A1سكشن 

 االحد
 د. محمد عنتر – بحوث االسواق السياحية 10-12

 لغة أجنبية أولى 12-3

 الثالثاء

 ايه مجدىد.  – السياحة والبيئة 10-12

 فرنسى( -اسبانى –ايطالى -اللغة االجنبية الثانية نظرى )المانى 12-2

 (تطبيقى) المشروع السياحى 2-4

  

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

 الساعة اليوم
 املبنى القبلي( 502)قاعة  Aمج 

 A1سكشن 

 األحد

  المشروع السياحى نظرى 9-10

 د. اسماء عبدالرءوف  التنمية السياحية 10-12

 د. محمد عزت  دراسة جدوى المشروعات السياحية 12-2

 الثالثاء
 د. محمد عنتر اقتصاديات النقل السياحى 9-12

 (تطبيقى) المشروع السياحى 12-2

 

  :الزوجي األحد  الفردي: األحد

  الثالثاء الزوجي:   الثالثاء الفردي: 

   : الخميس الزوجي   : لفرديالخميس ا

                    

 نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب                          عميد الكلية                                                           رئيس القسم                                                  

 أ.د/ عصام الدين فرحات                                أ.د/ سماح عبد الرحمن محمود                                                              مدـزت محـمد عـمحد/               

 

 


