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 الدراسى األول الفصل                                                                                                                                        المنيا                               جامعة 
                                  رق                 جدول الف                                         كلية السياحة والفنادق                              

 األولى مدرج ) د(  الفرقة            م                                            2020- 2019قسم إدارة الفنادق                                                 للمرحلة األولى للعام الدراسي  
 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8  انسبػخ

   انشئىٌ انصحُخ فً انفُبدق )رطجُمً(  انشئىٌ انصحُخ فً انفُبدق )َظزي( أسس انغذاء وانزغذَخ   ) َظزي(  إسى انًبدح األحذ

   (1أ/ يحًىد ػبدل ) سكشٍ   د/ يصطفً يحًىد يحًذ أ.د/ ػجذ انجبري أحًذ ػهً = د/ أحًذ يحًىد يحًذ انؼضى

      يذرج ) د(  يذرج ) د(  انمبػخ

   انشئىٌ انصحُخ فً انفُبدق )رطجُمً( حمىق اإلَسبٌ  ) َظزي(  ألبنُى يصز انسُبحُخ  انشئىٌ انصحُخ فً انفُبدق )رطجُمً( إإسى انًبدح اإٌلثٍُُ 

   (3سكشٍ أ/ يحًىد ػبدل )  أ.د/ حسٍ سُذ د/ يبجذ انكذواًَ (2أ/ يحًىد ػبدل ) سكشٍ  انؼضى

     يذرج ) د(  يذرج ) د(   انمبػخ

     انشئىٌ انصحُخ فً انفُبدق )رطجُمً( انهغخ األجُجُخ انثبَُخ ) رطجُمً(  انهغخ األجُجُخ انثبَُخ) َظزي( إسى انًبدح  انثالثبء

     (4أ/ يحًىد ػبدل ) سكشٍ  د/  د/  انؼضى

       اسجبًَ( -اَطبنً-أنًبًَ -فزَسً) اسجبًَ( -اَطبنً-أنًبًَ -)فزَسً انمبػخ 

     انهغخ األجُجُخ األونً ) َظزي( أسس صُبػخ انسُبحخ وانضُبفخ  )  َظزي(  إسى انًبدح األرثؼبء

     أ.د/ يحًىد ػجذ انًجُذ د/ يحًذ طه أحًذ  انؼضى

     يذرج )د(  يذرج ) د(    انمبػخ

           إسى انًبدح انخًُس

           انؼضى

           انمبػخ

 

 

 

 رئُس انمسى              وكُم انكهُخ              ػًُذ انكهُخ                                                            
 

 أ.د/ سًبح ػجذ انزحًٍ يحًىد                                                  يحًذ ػبدل ػطُهد/                                         

 

 

 

 ػًهٍ َظزٌ  انًبدح

 - 4 أسس صُبػخ انسُبحخ وانضُبفخ 

 - 3 أسس انغذاء وانزغذَخ

 2 2 انشئىٌ انصحُخ فً انفُبدق

 -     2      ألبنُى يصز انسُبحُخ

  2 حمىق اإلَسبٌ 

  2 انهغخ األجُجُخ األونً

  2 انهغخ األجُجُخ انثبَُخ 

  17 يجًىع ػذد انسبػبد= 



 األولالفصل الدراسي                                                                                                                                        المنيا                                جامعة 
  جدول الفرق                                                                                     كلية السياحة والفنادق                               

 القبلى( المبنى 308الفرقة الثانية )                                               م2020-  2019قسم إدارة الفنادق                                                 للمرحلة األولى للعام الدراسي 
 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8  انسبػخ

  يجبديء اإللزصبد واإلحصبء  شزاء واسزالو ورخزٍَ األغذَخ ( 1انًحبسجخ فً صُبػخ انفُبدق )  إسى انًبدح األحذ

  د/ رَهبو ضبحً يحًذ  د/ يحًذ ػبدل ػطُه ) َظزي(  د/ أحًذ راضً ػجذ انجىاد  انؼضى

  ( و لجهً  ) َظزي(308لبػخ ) ( و لجهً  ) َظزي(308لبػخ ) ( و لجهً  ) َظزي( 308لبػخ )  انمبػخ

    صُبػخ انفُبدق إدارح انًىارد انجشزَخ فً ( رطجُم4ًسكشٍ ) –إػذاد واَزبج  األغذَخ  إإسى انًبدح اإٌلثٍُُ 

    د/ يحًذ ػجذ انًُؼى إثزاهُى + د/ حسٍُ يحًذ حسٍُ أ/ يحًىد ػز انذٍَ يحًذ  انؼضى

    ( و لجهً  ) َظزي(308لبػخ )  انمبػخ

   انهغخ األجُجُخ انثبَُخ ) رطجُمً(  َظزي(انهغخ األجُجُخ انثبَُخ)  ) رطجُمً (  (  أ/ يحًىد ػجذ انؼزَز 3سكشٍ )  1إػذاد وإَزبج األغذَخ  إسى انًبدح  انثالثبء

 شزاء واسزالو ورخزٍَ األغذَخ  انؼضى

 ( رطجُمً أ/ َطه رثُغ 1سكشٍ )

 انًحبسجخ فً صُبػخ انفُبدق 

 ( رطجُمً 4سكشٍ ) –أ/ يحًىد ػز انذٍَ 

 شزاء واسزالو ورخزٍَ األغذَخ 

 ( رطجُمً أ/ َطه رثُغ 2سكشٍ )

 انًحبسجخ فً صُبػخ انفُبدق 

 ( رطجُم1ًسكشٍ ) –أ/ يحًىد ػز انذٍَ 

   د/  د/ 

   اسجبًَ( -اَطبنً-أنًبًَ -)فزَسً اسجبًَ( -اَطبنً-أنًبًَ -)فزَسً انمبػخ 

   انهغخ األجُجُخ األونً ) َظزي( (1إػذاد وإَزبج األغذَخ ) ) رطجُمً ( (  أ/ يحًىد ػجذ انؼزَز  1سكشٍ )  1إػذاد وإَزبج األغذَخ  إسى انًبدح األرثؼبء

 شزاء واسزالو ورخزٍَ األغذَخ انؼضى

 ( رطجُمً 3سكشٍ )  -أ/ ثطه رثُغ

 –انًحبسجخ فً صُبػخ انفُبدق 

 سكشٍ –أ/ يحًىد ػز انذٍَ  

 (رطجُمً 2) 

 شزاء واسزالو ورخزٍَ األغذَخ

 أ/ ثطه رثُغ سُذ

 ( رطجُمً 4سكشٍ ) 

 –انًحبسجخ فً صُبػخ انفُبدق 

 ( رطجُم3ًسكشٍ ) –أ/ يحًىد ػز انذٍَ  

   أ.د/ يحًىد ػجذ انًجُذ د/ أحًذ يحًىد يحًذ ) َظزي( 

   ( و لجهً  ) َظزي(308لبػخ ) ( و لجهً  ) َظزي(308لبػخ ) انمبػخ

       ( رطجُمً 2سكشٍ ) –إػذاد واَزبج  األغذَخ  إسى انًبدح انخًُس

       أ/ يحًىد ػز انذٍَ يحًذ  انؼضى

           انمبػخ

 

 

 

                                       

 ػًُذ انكهُخ                                          رئُس انمسى                 وكُم انكهُخ                    
 

 أ.د/ سًبح ػجذ انزحًٍ يحًىد                                                             يحًذ ػبدل ػطُهد/               

 

 ػًهٍ َظزٌ  انًبدح

 - 4 يجبديء اإللزصبد واإلحصبء

 - 3 إدارح انًىاردانجشزَخ فً انفُبدق 

 2 2 شزاء وإسزالو ورخزٍَ األغذَخ 

 4      2       1إػذاد وإَزبج األغذَخ 

 2 2 1انًحبسجخ فً صُبػخ انفُبدق 

 2 2 انهغخ األجُجُخ األونً 

 2 2 األجُجُخ انثبَُخانهغخ 

 12 17 يجًىع ػذد انسبػبد = 



 األوللدراسي الفصل ا                                                                                                                                    المنيا                               جامعة 
  جدول الفرق                                                                              كلية السياحة والفنادق                               

 ( المبنى البحرى 518)  الثالثةم                                              الفرقة 2020- 2019قسم إدارة الفنادق                                                 للمرحلة األولى للعام الدراسي  
 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8  انسبػخ

    رخطُظ انىججبد ولىائى انطؼبو انهغخ األجُجُخ انثبَُخ ) رطجُمً(  انهغخ األجُجُخ انثبَُخ) َظزي(  إسى انًبدح األحذ

    أ/ ثطه رثُغ سُذ د/  د/   انؼضى

    ( رطجُمً  1سكشٍ )   اسجبًَ( -اَطبنً-أنًبًَ -)فزَسً اسجبًَ( -اَطبنً-أنًبًَ -)فزَسً  انمبػخ

    فٍ خذيخ انًطبػى وانجزورىكىل األيٍ وانساليخ  انًهُُخ فً انفُبدق رخطُظ انىججبد ولىائى انطؼبو   إإسى انًبدح اإٌلثٍُُ 

    د/ يحًذ طه أحًذ  د/ يصطفً يحًىد يحًذ ) َظزي( د/ يحًذ ػبدل ػطُه ) َظزي(   انؼضى

    ( و ثحزي ) َظزي( 518لبػخ ) ( و ثحزي518لبػخ ) ( و ثحزي518لبػخ )  انمبػخ

 انهغخ األجُجُخ األونً) رطجُمً(    ( إلزصبدَبد فً صُبػخ انفُبدق ) َظزي انزشزَؼبد انًُظًخ نصُبػخ انفُبدق ) َظزي(  إسى انًبدح  انثالثبء

    د/ يؤيٍ كبيم أثى انؼز  د/ حسٍُ يحًذ حسٍُ + د/ رَهبو ضبحً يحًذ  انؼضى

 ( و ثحزي518لبػخ )   ( و ثحزي518لبػخ ) ( و ثحزي518لبػخ ) انمبػخ 

   فٍ خذيخ انًطبػى وانجزورىكىل فٍ خذيخ انًطبػى وانجزورىكىل انهغخ األجُجُخ األونً ) َظزي(  فٍ خذيخ انًطبػى وانجزورىكىل إسى انًبدح األرثؼبء

   ( رطجُمً 3سكشٍ )  -أ/ يحًىد ػبدل  ( رطجُمً 2سكشٍ )  -أ/ يحًىد ػبدل  د/ يحًذ فزحً سهًُبٌ   -أ/ يحًىد ػبدل  انؼضى

   2سكشٍ  –أ/ثطه رثُغ  -األيٍ وانساليه   3 سكشٍ –أ/ثطه رثُغ  -األيٍ وانساليه  ( و ثحزي518لبػخ ) ( رطجُمً 1سكشٍ )  انمبػخ

     رخطُظ انىججبد ولىائى انطؼبو رخطُظ انىججبد ولىائى انطؼبو األيٍ وانساليه  ) رطجُمً( إسى انًبدح انخًُس

     أ/ ثطه رثُغ سُذ أ/ ثطه رثُغ سُذ (  1سكشٍ ) –أ/ ثطه رثُغ  انؼضى

     ( رطجُمً  3)  سكشٍ  ( رطجُمً  2سكشٍ )    انمبػخ

 

 

 

 ػًُذ انكهُخ                                         رئُس انمسى                 وكُم انكهُخ                                   
 

 أ.د/ سًبح ػجذ انزحًٍ يحًىد                                                            يحًذ ػبدل ػطُه د/                               

 

 

 

 ػًهٍ َظزٌ  انًبدح

 2 2 فٍ خذيخ انًطبػى وانجزرىكىل

 2 2 رخطُظ انىججبد ولىائى انطؼبو

 2 2 األيٍ وانساليخ انًهُُخ فً انفُبدق

 -     3      إلزصبدَبد صُبػخ انفُبدق

  3 انزشزَؼبد انًُظًخ نصُبػخ انفُبدق 

 2 2 انهغخ األجُجُخ األونً

 2 2 األجُجُخ انثبَُخانهغخ 

 10 16 يجًىع ػذد انسبػبد = 



 األول الفصل الدراسي                                                                                                                                      المنيا                               جامعة 
                                             جدول الفرق                                         كلية السياحة والفنادق                              

 ( المبنى البحرى 517)  الرابعة م                                              الفرقة 2020- 2019للمرحلة األولى للعام الدراسي        قسم إدارة الفنادق                                               
 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8  انسبػخ

 انهغخ األجُجُخ انثبَُخ ) رطجُمً( انهغخ األجُجُخ انثبَُخ ) َظزي( رغذَخ انفئبد وانًجًىػبد دراسخ جذوي يشزوػبد انفُبدق   إسى انًبدح األحذ

 و. ثحزي (  517لبػخ )  د/  ( رطجُم1ًسكشٍ ) -أ/ يحًىد ػبدل  د/ أثى انمبسى ػجذ انىهبة    انؼضى

 أ/ يحًىد ػز انذٍَ  -إشزاف داخهً ( و ثحزي ) َظزي( 517لبػخ )   انمبػخ

 (  رطجُمً  2سكشٍ ) 
 أسجبًَ( -إَطبنً-إنًبًَ-)فزَسً أسجبًَ( -إَطبنً-إنًبًَ-فزَسً)

    انفُبدق ) َظزي(  انزسىَك األنكززوًَ فً     انهغخ األجُجُخ األونً) َظزي(  إإسى انًبدح اإٌلثٍُُ 

    د/ يؤيٍ كبيم أثى انؼز + د/ رَهبو ضبحً يحًذ        د/ أَبد انخطُت  انؼضى

    ( و ثحزي517لبػخ )       ( و ثحزي ) َظزي(517لبػخ )  انمبػخ

   وانًجًىػبد رغذَخ انفئبد انًشزوع انفُذلً ) رطجُمً (  رغذَخ انفئبد وانًجًىػبد ) َظزي(  إسى انًبدح  انثالثبء

   ( رطجُم2ًسكشٍ ) -أ/ يحًىد ػبدل  أ/ يحًىد ػز انذٍَ    أ.د/ ػجذ انجبري أحًذ ػهً + د/ أحًذ يحًىد يحًذ  انؼضى

 )رطجُمً ( –انزسىَك انفُذلً  ) يجًىػبد (   ( و ثحزي  517لبػخ ) انمبػخ 

 (  1سكشٍ )  –أ/ يحًىد ػجذ انؼزَز 

  

   )رطجُمً ( –انزسىَك انفُذلً  إدارح اإلشزاف انذاخهً ) َظزي(  إدارح جىدح خذيبد انفُبدق ) َظزي(  إسى انًبدح األرثؼبء

   (   2سكشٍ )  –أ/ يحًىد ػجذ انؼزَز  د/ رَهبو ضبحً يحًذ  د/ حسٍُ يحًذ حسٍُ  انؼضى

 أ/ يحًىد ػز انذٍَ  -إشزاف داخهً ( و ثحزي ) َظزي(517لبػخ ) ( و ثحزي ) َظزي(517لبػخ ) انمبػخ

 (  رطجُمً 1سكشٍ ) 

  

       انًشزوع انفُذلً ) رطجُمً (   إسى انًبدح انخًُس

       أ/ يحًىد ػجذ انؼزَز    انؼضى

       ) يجًىػبد (    انمبػخ

 

 

 

 ػًُذ انكهُخ                              رئُس انمسى                 وكُم انكهُخ                               
 
 أ.د/ سًبح ػجذ انزحًٍ يحًىد                                                         يحًذ ػبدل ػطُهد/                        

 

 
 

 ػًهٍ َظزٌ  انًبدح

 - 3 إدارح جىدح خذيبد انفُبدق

 2 3 إدارح اإلشزاف انذاخهً

   2 3 األنكززوًَ فً انفُبدقانزسىَك 

 2       3       رغذَخ انفئبد وانًجًىػبد

 2 2 دراسخ انًسزوع انفُذلً

 2 2 انهغخ األجُجُخ األونً 

 2 2 انهغخ األجُجُخ انثبَُخ

 12 18 يجًىع ػذد انسبػبد 



                                         المنيا                                جامعة 
 السياحة والفنادقكلية 

 ( الدراسات العليام                      )  2019-م 2018قسم إدارة الفنادق                           للمرحلة األولى والدراسات العليا للعام الدراسي  

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8  الساعة

  إدارة مطاعم وخدمة سريعة إدارة فندقية  متقدمة إحصاء فندقى متقدم  صحة األغذية متقدم  إسم المادة األحد

  د/ محمد طه أحمد د/ محمد عبد المنعم إبراهيم عبد الجوادي د/ أحمد راض د/ مصطفى محمود محمد  العضو

           القاعة

 إحصاء تطبيقى   النظم القانونية للعقود  أساليب البحث العلمى  ادارة الجودة فى الفنادق   إسم المادة اإلثنين

 د/ أحمد راضى   د/ إنتداب من كلية الحقوق جامعة المنيا  أ.د/ عبد البارى أحمد على  د/ مؤمن كامل  أبو العز   العضو

      د/ أبو القاسم عبد الوهاب عبد هللا      القاعة

           إسم المادة  الثالثاء

           العضو

           القاعة

           إسم المادة األربعاء

           العضو

           القاعة 

           إسم المادة الخميس

           العضو

           القاعة

 

 وكُم انكهُخ نهذراسبد انؼهُب                  ػًُذ انكهُخ                                                                                    

 
 سًبح ػجذ انزحًٍ يحًىد    أ.د/ أ.د/ سًز يصطفً كًبل                                                                                         

 

 

 
 
 

 

 ػًهٍ َظزٌ  انًبدح

 - 2 صحة األغذية متقدم

 - 2 إدارة فندقية  متقدمة

 - 2 إدارة الجودة فى الفنادق

 1       2     إحصاء فندقى متقدم

 - 2 نظم القانونية للعقود

 - 2 إدارة مطاعم وخدمة سريعة

 - 2 أساليب البحث العلمى

 1 14 اجمالى عدد الساعات 



 الدراسي األولالفصل                                                 المنيا                              جامعة 
 الفرق                                                      شيف / محمد على محمد عبد هللا   الفنادقجداولكلية السياحة 

 قسم إدارة الفنادق 

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 األَبو  انسبػخ

  

 

 انسجذ

 

 رجهُز انًؼذاد وانخبيبد

           إسى انًبدح األحذ

           انؼضى

           انمبػخ

           إسى انًبدح ااإلثٍُُ

           انؼضى

           انمبػخ

       إػذاد وإَزبج األغذَخ  إسى انًبدح  انثالثبء

       ) رطجُمٍ( 1سكشٍ – انؼضى

        انمبػخ 

       إػذاد وإَزبج األغذَخ  إسى انًبدح األرثؼبء

       ) رطجُمٍ( 3سكشٍ – انؼضى

        انمبػخ

   إػذاد وإَزبج األغذَخ  إػذاد وإَزبج األغذَخ  إسى انًبدح انخًُس

   ) رطجُمٍ( 4سكشٍ – ) رطجُمٍ( 2 سكشٍ – انؼضى

        انمبػخ

 

 انفزلخ ٍػًه انًبدح 
 فُبدق انفزلخ انثبَُخ  16 (1إػذاد وإَزبج األغذَخ )

 سبػخ  16يجًىع ػذد انسبػبد =    

 رئُس انجبيؼخ                   ػًُذ انكهُخ   وكُم انكهُخ                       رئُس انمسى                                                                                                                        

 
     د/ سًبح ػجذ انزحًٍ يحًىدأ.                                      / يحًذ ػبدل ػطُه د                                                                                                                  

 يصطفٍ ػجذ انُجٍ ػجذ انزحًٍأ.د/                                                                                                                                                                                                                                      


