
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ول ة للفصل الدراسي األول الدراسياالجد
 2022 /2021كاديمي للعام األ 

 رشاد السياحيلقسم ال 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 الولي الفرقة ا                                            لرحمن الرحيم           بسم هللا ا                                                جامعة المنيا                            

 األول  الدراسيالفصل                                        جدول الفرق                          كلية السياحة والفنادق                                                              

   المبني القبلي 411قاعة                       2022/ 2021 الدراسيللعام  والبكالوريوسللمرحلة األولى                                             الرشاد السياحيقسم 
 

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

  اليوم

  حقوق االنسان البيئة المصرية  1تاريخ مصر القديمة اسم المادة االثنين

 + د/ فرج عبيد زكي د/ أحمد محمد خلف  د/ والء عبد الحكيم والعض
  أ.د/ حسن سند

     القاعة

   أسس صناعة الضيافة المجتمع المصري د/ أسماء عبد الرؤوف  اسم المادة ءالثالثا

   د/ محمد طه د/ شريف الصبان + د/ شعبان سمير أ. أسس صناعة السياحة  العضو

       القاعة

 الفرنسية -االلمانية  –االيطالية  –( االسبانية 1اللغة االجنبية المتخصصة ) )نظري( أقاليم مصر السياحية   اسم المادة اءاألربع

 انتداب من كلية االلسن وكلية اآلداب )تطبيقي(  انتداب من كلية االلسن )نظري(  أ.د/ محمد البدري محمد   العضو

      القاعة

 

       

 

 

 د الكلية            نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالبعمي    رئيس القسم     وكيل الكلية  لشئون التعليم والطالب      

                                                                                               

 

 م الدين فرحات       أ.د/ عصا    أ.د/ سماح عبد الرحمن محمود                                      إنجي الكيالني       /أ.د

 

 

 

 

 عملي نظري  المادة

  3 1تاريخ مصر القديمة 
  3 أقاليم مصر السياحية 

  3 البيئة المصرية 
  أسس صناعة السياحة

 والضيافة 
3  

المجتمع المصري القديم عبر  

 العصور 
3  

  2 حقوق االنسان

اللغة االجنبية المتخصصة 

(1) 

2 2 



 

 

 

 

 
 الفرقة الثانية                                             بسم هللا الرحمن الرحيم                                                                     جامعة المنيا                            

 الفصل الدراسي األول                                                                           جدول الفرق                                        كلية السياحة والفنادق                   

 403+ قاعة  مدرج )ب(                                     2021/2022للمرحلة األولى والدراسات العليا للعام الدراسي                    قسم الرشاد السياحي              
 

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

  اليوم 

   الديانة مصرية قديمة  الفرنسية -االلمانية  –االيطالية  –( االسبانية 3اللغة االجنبية المتخصصة ) اسم المادة  األحد 

   أ.د/ هبة ابراهيم مهران  انتداب من كلية االلسن وكلية اآلداب )تطبيقي(  االلسن نظري  انتداب من كلية العضو 

   مدرج ) ب (    القاعة 

 ( 2لغة مصرية قديمة )  ( 3الحضارة المصرية القديمة ) ( 1االرشاد السياحي التطبيقي )  اسم المادة  الثالثاء 

 أ.د/ أحمد محمد أبو المجد  د/ والء محمد عبد الحكيم الكيالني +  أ.د/ إنجي  د/ أحمد محمد خلف + أ/ جهاد محمد   العضو 

 مدرج ) ب (  مدرج )ب (  403قاعة   القاعة 

  ( 1االرشاد السياحي التطبيقي ) ( 2آثار مصر القديمة ) ( 3)تاريخ مصر القديمة   اسم المادة  األربعاء

  أ.د/ إنجي الكيالني + أ/ آالء أحمد توفيق  في كمال د/ سمر مصط أ.د/ أحمد محمد أبو المجد + د/ ماجد راضي      العضو 

  403قاعة  مدرج ) ب (  مدرج ) ب (  القاعة 

 

    

 

    

 

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

                                                                                               

 

 أ.د/ سماح عبد الرحمن محمود           أ.د/ عصام الدين فرحات                                     إنجي الكيالني       /أ.د

 

 

 

 
 

 عملي  نظري  المادة 

  3 ( 2لغة مصرية قديمة ) 

  3 الديانة المصرية القديمة 

  3 ( 2آثار مصر القديمة)

  3 (3)الحضارة المصرية القديمة 

  3 ( 3تاريخ مصر القديمة )

 4  ( 1تطبيقي )سياحي  إرشاد

 2 2 ( 3اللغة االجنبية المتخصصة )



 

 

 

 

 

 الفرقة الثالثة                                                            بسم هللا الرحمن الرحيم                                جامعة المنيا                                       

 الفصل الدراسي األول                      جدول الفرق                                                                              كلية السياحة والفنادق                              

 ( المبني القبلي 307)قاعة  مدرج ) ب (                2022/ 2021والدراسات العليا للعام الدراسي   للمرحلة األولى            لسياحي                        رشاد اقسم ال
 

 

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

  اليوم 

      وفنون مصر االسالمية  حضارة    اسم المادة  األحد 

      أ.د/ سماح عبد الرحمن محمود     العضو 

      مدرج ) ب (     القاعة 

  ( 4لغة مصرية قديمة )  آثار مصر اليونانية الرومانية  1تاريخ مصر السالمية   اسم المادة  االثنين 

  أبو المجد  د/ أحمد محمد  د/ دعاء عبد المتعال أحمد  د/ محمد سهري برشاوي   العضو 

  مدرج ) ب (  مدرج ) ب (  مدرج ) ب (   القاعة 

    3ارشاد سياحي تطبيقي    4آثار مصر القديمة    اسم المادة  ء الثالثا

    د/ والء محمد + أ/ آية طارق   أ.د/ شريف الصبان + د/ ماجد راضي  العضو 

    307قاعة   مدرج ) ب (   القاعة 

 الفرنسية -االلمانية  –االيطالية  –( االسبانية 5اللغة االجنبية المتخصصة ) 3ارشاد تطبيقي    اسم المادة  األربعاء 

 انتداب من كلية االلسن تطبيقي  انتداب من كلية االلسن نظري  د/ فرج عبيد + أ/ بيشوي ناجي صادق    العضو 

   307قاعة     القاعة 

 

 

 

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

                                                                                               

 

    أ.د/ سماح عبد الرحمن محمود           أ.د/ عصام الدين فرحات                                    إنجي الكيالني       /أ.د

 

 
 

 عملي نظري  المادة

  2 (1تاريخ مصر االسالمية )

  3 ةالروماني ةمصر اليونانيآثار 

  3 (4)قديمةآثار مصر ال

 4 - (3إرشاد سياحي تطبيقي)

  2 وفنون مصر السالمية حضارة 

  3 (4لغة مصرية قديمة )

 2 2 (5المتخصصة ) اللغة أألجنبية



 

 

 

 

 الفرقة الرابعة                                                     بسم هللا الرحمن الرحيم                                              جامعة المنيا                                  

 الفصل الدراسي األول                جدول الفرق                                                                                     كلية السياحة والفنادق                             

 السيمنار  (402) قاعة                                    2022/ 2021للمرحلة األولى والدراسات العليا للعام الدراسي                               قسم الرشاد السياحي
 

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

  اليوم

    (6آثار مصر القديمة ) (2آثار مصر االسالمية ) اسم المادة األحد

    د/ فرج عبيد زكي + د/ أحمد محمد خلف  أ.د/ سماح عبد الرحمن + د/ شعبان سمير عبد الرازق العضو

      القاعة

 األثنين

 

 

  (5لغة مصرية قديمة ) مبادئ البحث العلمي (5االرشاد السياحي التطبيقي )  اسم المادة

  أ.د/ أحمد محمد أبو المجد+ د/ ماجد راضي أ.د/ إنجي الكيالني + أ / آية طارق  أ.د/ سماح عبد الرحمن  العضو

      القاعة

 

 الثالثاء

 

    تاريخ مصر الحديث (5يقي )االرشاد السياحي التطب  اسم المادة

    د/ هند محمد عبد الرحمن د/  محمد سهري   العضو

       القاعة

   حضارة مصر اليونانية الفرنسية -االلمانية  –االيطالية  –( االسبانية 7اللغة االجنبية المتخصصة ) اسم المادة الخميس

   د/ يسري عزت حسين االلسن وكلية اآلداب )تطبيقي( انتداب من كلية  انتداب من كلية االلسن نظري  العضو

      القاعة

 

 

 

 لشئون التعليم والطالب رئيس الجامعة نائب  د الكلية     عمي             لشئون التعليم والطالبوكيل الكلية   رئيس القسم      

                                                                                               

 

        أ.د/ عصام الدين فرحات     أ.د/ سماح عبد الرحمن محمود                                         إنجي الكيالني   /أ.د

 

 

 

 

 عملي  نظري  المادة

  3 (6)قديمة آثار مصر ال
  3 تاريخ مصر الحديث
  3 (5لغة مصرية قديمة )

  3 (2مصر السالمية ) آثار
  3 حضارة مصر اليونانية

 4  (5تطبيقي) سياحيارشاد 
 2 2 7اللغة أألجنبية المتخصصة 



 

 

 

 

 الئحة قديمة  الفرقة الرابعة                                  بسم هللا الرحمن الرحيم                                                  جامعة المنيا                             

 الفصل الدراسي األول                                       جدول الفرق                                                     كلية السياحة والفنادق                           

 ( الدور الرابع المبني البحري  306قاعة )                  2022/ 2021يا للعام الدراسي للمرحلة األولى والدراسات العل                           قسم الرشاد السياحي
 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8  الساعة

  اليوم

    (4ارشاد سياحـــــــي تطبيـقي ) (4ر الفرعونية)ـــــــآثار مص  اسم المادة األحد

    د/ محمد سهري برشاوي صباند/ شريف سعيد ال  العضو

       القاعة

 طية ـــــــر القبــــــار مصـــــآث (4ونية)ـر الفرعــــــآثار مص (2آثار وحضارة مصر االسالمية ) (4ارشاد سياحـــــــي تطبيـقي )  اسم المادة االثنين

 د/ أحمد خلف الصباند/ شريف سعيد  د/ محمد سهري برشاوي شعبان سمير عبد الرازقد/   العضو

      القاعة

  اللغة أألجنبية الثانية ي ــــــة األولــ يــبــــنـــة األجــــــغـــالل التذكارات السياحية اسم المادة ءالثالثا

  / فرنساوي  ايطالي   /   اسباني ألماني   / د/ لبني توفيق فرج عبيد زكيد/  العضو

     القاعة

ــ خ مصــــــــــــــــــتاري (4ارشاد سياحـــــــي تطبيـقي )  ادةاسم الم األربعاء    ث ــــــــديـــــــــــــــر الحــــــــــــــ

   الرحمن د/ هند محمد عبد د/ محمد سهري برشاوي  العضو

      القاعة

 

 

 

 ن التعليم والطالبرئيس القسم     وكيل الكلية  لشئون التعليم والطالب         عميد الكلية          نائب رئيس الجامعة لشئو

                                                                                               

 

 أ.د/ سماح عبد الرحمن محمود           أ.د/ عصام الدين فرحات                                     إنجي الكيالني       /أ.د

 عملي  نظري  المادة
  4 (4آثار مصر الفرعونية)
  4 تاريخ مصر الحديث

  2 القبطية آثار مصر
حضارة مصر آثار و

 (2) السالمية
2  

  2 التذكارات السياحية
 6  (4ارشاد سياحي تطبيقي)

  3 لغة أجنبية أولي )انجليزي(
  3 اللغة أألجنبية الثانية


