
 6طالب      عدد السكاشن=   120عدد طالب املجموعة =         3عدد املجموعات نظري=           360عدد الطالب =        الدراسات السياحةقسم  -جدول الفرقة األولى     

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

 الساعة اليوم
 (302)قاعة  Cمج  )مدرج ج( Bمج  )مدرج أ( Aمج 

 C1 +C2سكسن  B1 + B2سكسن  A1 + A2سكسن 

 
 السبت

9-10 
 1اقتصاديات صناعة الساحة 

 د.محمد عنتر

  

 2سياحى تطبيقى الحصاء ل ا 10-11
 أ.محمدعبدالرءوف 

 د. محمد عزت  - التيكيت والبروتوكول
11-12 

12-2 
 2سياحى تطبيقى الحصاء ل ا

 1اقتصاديات صناعة الساحة  أ.محمدعبدالرءوف 

 د.محمد عنتر

 2سياحى تطبيقى الحصاء ل ا

 أ.أحمد مبروك

2-4 
 نظرى 1الحصاء السياحى 

 د.أسماء عبدالرءوف  
 

 
 األثنين

   د.حسين عبدالوهاب -مقاصد السياحة العالمية 8-10

 )نظري(( 1متخصصة )  اولى جنبيةلغة ا د.حسين عبدالوهاب - مقاصد السياحة العالمية  10-12

 )تطبيقى(( 1متخصصة )  اولى جنبيةلغة ا د.أسماء عبدالرءوف  - نظرى  1الحصاء السياحى   12-2

2-4    

 
 األربعاء

 C1عملى لى  الحاسب مقدمة فى ال B1عملى لى  الحاسب مقدمة فى ال د.عالء زكى – لى  نظرى الحاسب مقدمة فى ال 8-10

 C2عملى لى  الحاسب مقدمة فى ال د.عالء زكى –نظرى لى  الحاسب مقدمة فى ال A1عملى لى  الحاسب مقدمة فى ال 10-12

  B2عملى لى  الحاسب مقدمة فى ال A2عملى لى  الحاسب مقدمة فى ال 12-2

2-4 
 نظرى( 1متخصصة ) ثانية  جنبيةلغة ا

 فرنسى( -اسبانى –ايطالى -)المانى 

 نظرى( 1متخصصة ) ثانية  جنبيةلغة ا

 فرنسى( -اسبانى –ايطالى -)المانى 

 نظرى ( 1متخصصة ) ثانية  جنبيةلغة ا

 فرنسى( -اسبانى –ايطالى -)المانى

4-6 
 تطبيقي( 1متخصصة ) ثانية  جنبيةلغة ا

 فرنسى( -اسبانى –ايطالى -)المانى 

 تطبيقي( 1متخصصة ) ثانية  جنبيةلغة ا

 فرنسى( -اسبانى –ايطالى -)المانى 

 تطبيقي ( 1متخصصة ) ثانية  جنبيةلغة ا

 فرنسى( -اسبانى –ايطالى -)المانى

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

 Cمج  Bمج  Aمج  الساعة اليوم

 السبت 

9-10   
 د.محمد عنتر - 1الساحة اقتصاديات صناعة 

 أ.محمدعبدالرءوف -2سياحى تطبيقى الحصاء ل ا د. محمد عزت  - التيكيت والبروتوكول 10-12

 أ.أحمد مبروك - 2سياحى تطبيقى الحصاء ل ا د. محمد عزت  - التيكيت والبروتوكول أ.محمدعبدالرءوف -2سياحى تطبيقى الحصاء ل ا 12-2

 األثنين

8-10    

 د.حسين عبدالوهاب -مقاصد السياحة العالمية )تطبيقى(( 1متخصصة )  اولى جنبيةلغة ا )نظري(( 1متخصصة )  اولى جنبيةلغة ا 10-12

 د.أسماء عبدالرءوف  - 1الحصاء السياحى  )نظرى(( 1متخصصة )  اولى جنبيةلغة ا )تطبيقى(( 1متخصصة )  اولى جنبيةلغة ا 12-2

2-4    

 األربعاء

 C1عملى لى  الحاسب مقدمة فى ال B1عملى لى  الحاسب مقدمة فى ال  8-10

 C2عملى لى  الحاسب مقدمة فى ال  A1عملى لى  الحاسب مقدمة فى ال 10-12

 د.عالء زكى –نظرى لى  الحاسب مقدمة فى ال B2عملى لى  الحاسب مقدمة فى ال A2عملى لى  الحاسب مقدمة فى ال 12-2

2-4    
 

 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 وكيل الكلية       رئيس القسم                                                     

 أ.د/ عصام الدين فرحات          أ.د/ سماح عبد الرحمن محمود                                        د/ يسري النشار                                         محمد عزت محمدد/                 



 

 8طالب             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  (310)قاعة  Cمج  )مدرج ج( Bمج  )مدرج أ( Aمج 

 D1+D2سكشن  C1 +C2سكسن  B1 + B2سكشن  A1 + A2سكشن 

 األحد

8-10 
 نظرى( 2متخصصة ) ثانية  جنبيةلغة ا

 فرنسى( -اسبانى –ايطالى -)المانى 

 تطبيقي( 2متخصصة ) ثانية  جنبيةلغة ا

 فرنسى( -اسبانى –ايطالى -)المانى 

 نظرى( 2متخصصة ) ثانية  جنبيةلغة ا

 فرنسى( -اسبانى –ايطالى -)المانى 

 نظرى ( 2متخصصة ) ثانية  جنبيةلغة ا

 فرنسى( -اسبانى –ايطالى -)المانى

10-12 
 تطبيقي ( 2متخصصة ) ثانية  جنبيةلغة ا

 فرنسى( -اسبانى –ايطالى -)المانى

 نظرى( 2متخصصة ) ثانية  جنبيةلغة ا

 فرنسى( -اسبانى –ايطالى -)المانى 

 تطبيقي ( 2متخصصة ) ثانية  جنبيةلغة ا

 فرنسى( -اسبانى –ايطالى -)المانى

 تطبيقي( 2متخصصة ) ثانية  جنبيةلغة ا

 فرنسى( -اسبانى –ايطالى -)المانى 

 د.ايه مجدى -الجودة فى صناعة السياحة د.نسرين خيرى –الجودة فى صناعة السياحة  د. محمد عزت  -سياحية نظرى المحاسبة ال 12-2

   د. محمد عزت  -سياحية نظرى المحاسبة ال  2-4

 
 الثالثاء

 (2التاريخ والحضارة المصرية ) 8-10

 د. شعبان سمير

 (2التاريخ والحضارة المصرية )

 د. احمد خلف

 )تطبيقي(( 2متخصصة )  اولى جنبيةلغة ا )نظري(( 2متخصصة )  اولى جنبيةلغة ا

 )نظرى(( 2متخصصة )  اولى جنبيةلغة ا )تطبيقى(( 2متخصصة )  اولى جنبيةلغة ا 10-12

  د.محمد عنتر  -نظرى  2أعمال شركات السياحة   د.حسين عبدالوهاب -نظرى  2أعمال شركات الطيران  12-2

2-4  
 نظرى 2أعمال شركات الطيران 

 د.حسين عبدالوهاب 
 

 نظرى 2أعمال شركات السياحة 

 د.محمد عنتر

 الخميس

 أ.الء الشاذلى -تطبيقى 2أعمال شركات الطيران  أ.أحمد مبروك تطبيقى 2أعمال شركات الطيران  أ.دينا المغربى تطبيقى محاسبة سياحية أ.رغدة معوض تطبيقى محاسبة سياحية 9-11

 أ.دينا المغربى تطبيقى سياحيةالمحاسبة ال أ.رغدة معوض تطبيقى سياحيةالمحاسبة ال أ.محمدعبدالرءوف  -تطبيقى 2أعمال شركات السياحة  أ.دينا المغربى -تطبيقى 2أعمال شركات السياحة  11-1

 أ.محمدعبدالرءوف  -تطبيقى 2السياحة أعمال شركات  أ.دينا المغربى -تطبيقى 2أعمال شركات السياحة  أ.الء الشاذلى -تطبيقى 2أعمال شركات الطيران  أ.أحمد مبروك -تطبيقى 2أعمال شركات الطيران  1-3

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

 Dمج  Cمج  Bمج  Aمج  الساعة اليوم

 
 األحد

     

  د. محمد عزت  -سياحية نظرى المحاسبة ال د.ايه مجدى -الجودة فى صناعة السياحة د.نسرين خيرى –الجودة فى صناعة السياحة 12-2

 د. محمد عزت  -سياحية نظرى المحاسبة ال    2-4

 
 الثالثاء

 ( 1التاريخ والحضارة المصرية ) )تطبيقي(( 2متخصصة )  اولى جنبيةلغة ا )نظري(( 2متخصصة )  اولى جنبيةلغة ا 8-10

 د. شعبان سمير

 ( 1التاريخ والحضارة المصرية )

 )نظرى(( 2متخصصة )  اولى جنبيةلغة ا )تطبيقى(( 2متخصصة )  اولى جنبيةلغة ا 12-10 د. احمد خلف

  د.محمد عنتر -نظرى  2أعمال شركات السياحة  12-2
 -نظرى  2أعمال شركات الطيران 

 د.حسين عبدالوهاب 
 

2-4  
 نظرى 2أعمال شركات السياحة 

 د.محمد عنتر
 

 نظرى 2أعمال شركات الطيران 

 د.حسين عبدالوهاب 

 
 الخميس

 أ.الء الشاذلى -تطبيقى 2أعمال شركات الطيران  أ.أحمد مبروك -تطبيقى 2أعمال شركات الطيران  أ.دينا المغربى- تطبيقى سياحيةالمحاسبة ال أ.رغدة معوض تطبيقى سياحيةالمحاسبة ال 9-11

 أ.دينا المغربى تطبيقى سياحيةالمحاسبة ال أ.رغدة معوض تطبيقى سياحيةالمحاسبة ال أ.محمدعبدالرءوف  -تطبيقى 2أعمال شركات السياحة  أ.دينا المغربى -تطبيقى 2أعمال شركات السياحة  11-1

 أ.محمدعبدالرءوف  -تطبيقى 2أعمال شركات السياحة  أ.دينا المغربى-تطبيقى 2السياحة أعمال شركات  أ.الء الشاذلى -تطبيقى 2أعمال شركات الطيران  أ.أحمد مبروك -تطبيقى 2أعمال شركات الطيران  1-3
 

 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                                                   

 أ.د/ عصام الدين فرحات           أ.د/ سماح عبد الرحمن محمود                          سري النشار            د/ ي                                       محمد عزت محمدد/ 



 8طالب             عدد السكاشن=  60عدد طالب املجموعة =                4عدد املجموعات نظري=                   240عدد الطالب =        الدراسات السياحةقسم  -الثالثةجدول الفرقة 

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

 الساعة اليوم
 (307)قاعة  Dمج  (306)قاعة  Cمج  (311)قاعة  Bمج  (310)قاعة  Aمج 

 D1+D2سكسن  C1+C2سكسن  B1 + B2سكسن  A1 + A2سكسن 

 
 السبت

 د.نسرين خيرى – الترويج السياحى 9-11
 تكنولوجيا المعلومات نظم التصالت و

 أ.رغدة معوض - تطبيقى
  د.ايه مجدى -ادارة الموارد البشرية

11-1 
 تكنولوجيا المعلومات نظم التصالت و

 أ.رغدة معوض  - تطبيقى
 د.نسرين خيرى –السياحىالترويج 

 تكنولوجيا المعلومات نظم التصالت و
 أ.الء الشاذلى  - تطبيقى

 د.ايه مجدى -ادارة الموارد البشرية

1-3    
 تكنولوجيا المعلومات نظم التصالت و

 أ.الء الشاذلى  - تطبيقى

 
 األثنين

 د.أسماء عبدالرءوف - التخطيط السياحى 9-12
 

  د.محمد عنتر - الجهزة والمنظمات السياحية

12-2 

  

 الجهزة والمنظمات السياحية
 التخطيط السياحى  3-2 د.حسين عبدالوهاب -

  5-3 د.أسماء عبدالرءوف  

 
 األربعاء

 تطبيقى( 3متخصصة )  اولى جنبيةلغة ا  نظرى( 3متخصصة )  اولى جنبيةلغة ا تطبيقى( 3متخصصة )  اولى جنبيةلغة ا 8-10

  تطبيقى( 3متخصصة )  اولى جنبيةلغة ا تطبيقى( 3متخصصة )  اولى جنبيةلغة ا نظرى( 3متخصصة )  اولى جنبيةلغة ا 10-12

12-2 
 تكنولوجيا المعلومات نظم التصالت و

 د. محمد عزت -
 تكنولوجيا المعلومات نظم التصالت و

 د.ايه مجدى -
  

2-4 
 نظرى( 3متخصصة ) ثانية  جنبيةلغة ا

 فرنسى( -اسبانى –ايطالى -)المانى 

 نظرى ( 3متخصصة ) ثانية  جنبيةلغة ا

 فرنسى( -اسبانى –ايطالى -)المانى

 نظرى ( 3متخصصة ) ثانية  جنبيةلغة ا

 فرنسى( -اسبانى –ايطالى -)المانى

 نظرى ( 3متخصصة ) ثانية  جنبيةلغة ا

 فرنسى( -اسبانى –ايطالى -)المانى

4-6 
 تطبيقي ( 3متخصصة ) ثانية  جنبيةلغة ا

 فرنسى( -اسبانى –ايطالى -)المانى

 تطبيقي( 3متخصصة ) ثانية  جنبيةلغة ا

 فرنسى( -اسبانى –ايطالى -)المانى 

 تطبيقي ( 3متخصصة ) ثانية  جنبيةلغة ا

 فرنسى( -اسبانى –ايطالى -)المانى

 تطبيقي( 3متخصصة ) ثانية  جنبيةلغة ا

 فرنسى( -اسبانى –ايطالى -)المانى 

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

 Dمج  Cمج  Bمج  Aمج  الساعة اليوم

 السبت

  د.نسرين خيرى –الترويج السياحى  مجدىد.ايه  -ادارة الموارد البشرية 9-11

11-1 
 تكنولوجيا المعلومات نظم التصالت و

 أ.رغدة معوض - تطبيقى
 د.ايه مجدى -ادارة الموارد البشرية

 تكنولوجيا المعلومات نظم التصالت و
 أ.الء الشاذلى - تطبيقى

 د.نسرين خيرى –الترويج السياحى

1-3  
 تكنولوجيا المعلومات نظم التصالت و

 أ.رغدة معوض - تطبيقى
 

 تكنولوجيا المعلومات نظم التصالت و
 أ.الء الشاذلى - تطبيقى

 األثنين
 د.أسماء عبدالرءوف - التخطيط السياحى  د.محمد عنتر -الجهزة والمنظمات السياحية 9-12

 
12-2 

 د.حسين عبدالوهاب -الجهزة والمنظمات السياحية 
  2-3 

 د.أسماء عبدالرءوف -التخطيط السياحى
 3-5   

 األربعاء
 تطبيقى( 3متخصصة )  اولى جنبيةلغة ا نظرى( 3متخصصة )  اولى جنبيةلغة ا  تطبيقى( 3متخصصة )  اولى جنبيةلغة ا 8-10

 نظرى( 3متخصصة )  اولى جنبيةلغة ا تطبيقى( 3متخصصة )  اولى جنبيةلغة ا تطبيقى( 3متخصصة )  اولى جنبيةلغة ا  10-12

 د.ايه مجدى - تكنولوجيا المعلومات فى السياحة د. محمد عزت - تكنولوجيا المعلومات فى السياحة   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 وكيل الكلية        رئيس القسم                                               

 رحات أ.د/ عصام الدين ف          أ.د/ سماح عبد الرحمن محمود                            د/ يسري النشار                                                    محمد عزت محمدد/                 



 

 4طالب             عدد السكاشن=  90عدد طالب املجموعة =           2عدد املجموعات نظري=           179عدد الطالب =        الدراسات السياحةقسم  -الرابعة جدول الفرقة 

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

  اليوم
 الساعة

 (411)قاعة  Bمج    (519)قاعة  Aمج    

 B1 +B2سكسن    A1 + A2سكسن 

 
 الحد

  د.ايه مجدى -االدارة والسلوك التنظيمى 8-11

 نظرى( 4متخصصة )  اولى جنبيةلغة ا د.محمد عزت - )نظري( المشروع السياحى 11-1

 تطبيقى( 4متخصصة )  اولى جنبيةلغة ا تطبيقى( 4متخصصة )  اولى جنبيةلغة ا 1-3

 أ.رغدة معوضB1 +B2سكسن  )تطبيقى(المشروع السياحى  ى الءالشاذل .أ A1 + A2سكسن  تطبيقىالمشروع السياحى  3-5

 
 الثالثاء

  د.نسرين خيرى –ادارة الزمات والمن السياحى 8-12

 د.نسرين خيرى –مهارات التصال والعالقات العامة 12-2
 د.أسماء عبدالرءوف - السياحيةالتنمية 

2-3  

 
 الخميس

 فرنسى( -اسبانى-ىايطالى-نظرى )المانى(4متخصصة) ثانية  جنبيةلغة ا فرنسى( -اسبانى-ىايطالى-نظرى )المانى(4متخصصة) ثانية  جنبيةلغة ا 8-10

 فرنسى( -اسبانى-ىايطالى-)المانى  (تطبيقى4متخصصة) ثانية  جنبيةلغة ا فرنسى(-اسبانى-ىايطالى-)المانى(تطبيقى4متخصصة) ثانية  جنبيةلغة ا 10-12

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

 Bمج  Aمج    الساعة اليوم

 
 الحد

 د.ايه مجدى -االدارة والسلوك التنظيمى  8-11

 د.محمد عزت - )نظري( المشروع السياحى نظرى( 4متخصصة )  اولى جنبيةلغة ا 11-1

 تطبيقى( 4متخصصة )  اولى جنبيةلغة ا تطبيقى( 4متخصصة )  اولى جنبيةلغة ا 1-3

 أ.رغدة معوضB1 +B2سكسن  )تطبيقى(المشروع السياحى  ى الءالشاذل .أ A1 + A2سكسن  تطبيقىالمشروع السياحى  3-5

 
 الثالثاء

 د.نسرين خيرى – ادارة الزمات والمن السياحى  8-12

12-2 

 د.أسماء عبدالرءوف  -  التنمية السياحية

 د.نسرين خيرى – مهارات التصال والعالقات العامة
 

2-3  

 
 الخميس

8-10   

10-12   
 

 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
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 1طالب    عدد السكاشن=  5دد طالب املجموعة = ع    1عدد املجموعات نظري=    5 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. نسرين خيرى  –تنظيم وادارة املؤتمرات والحفالت  8-10

 لغة أجنبية أولى 10-1

  -تاريخ مصر المعاصر  1-5

 ثاءالثال

 التجارة االلكترونية وأعمال السياحة والترويح د. محمد عزت 8-11

 د.محمد عزت  –( 2التسويق السياحى ) 11-1

 فرنسى( -اسبانى –ايطالى -اللغة االجنبية الثانية نظرى )المانى 1-3
 أ. رغدة معوض  (تطبيقى) المشروع السياحى 3-5

  

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

 الساعة اليوم 
 املبنى القبلي( 502)قاعة  Aمج 

 A1سكشن 

 األحد
 د. ايه مجدى المشروع السياحى نظرى  9-10

 أ. رغدة معوض  (تطبيقى) المشروع السياحى 10-12

 الثالثاء

 د. محمد عنتر   -الجديدةاملتغيرات الدولية وانماط السياحة  8-12

 الحاسب االلى   12-1

  

 

 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
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