عدد طالب املجموعة =  100طالب
عدد الطالب =  200طالب عدد املجموعات نظري= 2
جدول الفرقة األولى -قسم إدارة الفنادق
األسابيع الفردية (األسبوع رقم )13 -11 -9 -7 -5 -3 -1
مج ( Bقاعة )508
مج ( Aقاعة )507
سكشن B2+B1
سكشن A2+A1
أسس صناعة السياحة والضيافة
د .مؤمن كامل
الشئون الصحية في الفنادق (تطبيقي) – سكشن  B1أ .أميرة محمد
الشئون الصحية في الفنادق (تطبيقي) – سكشن  A1أ .محمود عبد العزيز
الشئون الصحية في الفنادق (تطبيقي) – سكشن  B2أ .أميرة محمد
الشئون الصحية في الفنادق (تطبيقي) – سكشن  A2أ .محمود عبد العزيز
الشئون الصحية في الفنادق (نظري)
د .مصطفي محمود
الشئون الصحية في الفنادق (نظري)
د .مصطفي محمود
اللغة األجنبية األولى نظري
اللغة األجنبية األولى تطبيقي
أقاليم مصر السياحية د .يحيي الكدواني
حقوق االنسان د .رجب زكي
حقوق االنسان د .رجب زكي
أقاليم مصر السياحية د .يحيي الكدواني
األسابيع الزوجية (األسبوع رقم )14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
مج B
مج A
أسس صناعة السياحة والضيافة
د .مؤمن كامل
الشئون الصحية في الفنادق (تطبيقي) – سكشن  B1أ .أميرة محمد
الشئون الصحية في الفنادق (تطبيقي) – سكشن  A1أ .محمود عبد العزيز
الشئون الصحية في الفنادق (تطبيقي) – سكشن  B2أ .أميرة محمد
الشئون الصحية في الفنادق (تطبيقي) – سكشن  A2أ .محمود عبد العزيز
عدد السكاشن= 4

اليوم

الساعة

األحد

10-8
12-10
2-12
4-2
11-9

األثنين

األربعاء
اليوم
األحد

األثنين

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

أسس الغذاء والتغذية
أ.م.د .أحمد محمود
أسس الغذاء والتغذية
أ.م.د .محمد طه
اللغة االجنبية الثانية نظرى (املانى-ايطالى – اسبانى -فرنس ى)
اللغة االجنبية الثانية تطبيقي (املانى-ايطالى – اسبانى -فرنس ى)

12-9
األربعاء

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

4-2
6-4
األحد الفردي:
األثنين الفردي:
األربعاء الفردي:

رئيس القسم
لشئون التعليم والطالب

1/2 – 12/19 – 12/5 – 11/21 – 11/7 – 10/24 – 10/10
1/3 – 12/20 – 12/6 – 11/22 – 11/8 – 10/25 – 10/11
1/5 – 12/22 – 12/8 – 11/24 – 11/10 – 10/27 – 10/13

األحدالزوجي:
األثنين الزوجي:
األربعاء الزوجي:

1/9 – 12/26 – 12/12 – 11/28 – 11/14 – 10/31 – 10/17
1/10 – 12/27 – 12/13 – 11/29 – 11/15 – 11/1 – 10/18
1/12 – 12/29 – 12/15 – 12/1 – 11/17 – 11/3 – 10/20

عميد الكلية

نائب رئيس الجامعة

د /محمد عادل عطيه

أ.د /عصام الدين

أ.د /سماح عبد الرحمن محمود

فرحات

اليوم

األحد

عدد طالب املجموعة  = 90طالب
جدول الفرقة الثانية قسم إدارة الفنادق عدد الطالب =  268طالب عدد املجموعات نظري= 3
األسابيع الفردية (األسبوع رقم )13 -11 -9 -7 -5 -3 -1
مج ( Bقاعة  + 517املطبخ  +قاعة )503
مج ( Aمدرج د  +املطبخ  +قاعة )503
سكشن B2+B1
سكشن A2+A1

الساعة
10-8

املحاسبة في صناعة الفنادق ( 1نظري) د .أحمد راض ي

إعداد وإنتاج األغذية ( 1نظري) د.أحمد محمود

12-10

إعداد وإنتاج األغذية ( 1نظري) د.أحمد محمود

شراء واستالم وتخزين األغذية (نظري) د .محمد عادل

املحاسبة في صناعة الفنادق ( 1نظري) د .أحمد راض ي

2-12

اللغة األجنبية األولى تطبيقي

اللغة األجنبية األولى تطبيقي

3-2
4-3

اللغة األجنبية األولى نظري

اللغة األجنبية األولى نظري

إعداد وإنتاج األغذية ( 1تطبيقي)
سكشن  A2 + A1أ .محمود عبد العزيز  -املطبخ

إدارة املوارد البشرية – د .حسين محمد

12-10

إدارة املوارد البشرية – د .حسين محمد

املحاسبة في صناعة الفنادق ( 1تطبيقي)  -سكشن  C1أ .محمود عز –قاعة 503
شراءواستالموتخزيناألغذية(تطبيقي)  -سكشن  . C2أ.بطه عالم – قاعة 518
املحاسبة في صناعة الفنادق ( 1تطبيقي)  -سكشن  C2أ .محمود عز –قاعة 503
شراءواستالموتخزيناألغذية(تطبيقي)  -سكشن  C1أ.بطه عالم – قاعة 518

املحاسبة في صناعة الفنادق ( 1تطبيقي)  -سكشن  B1أ .محمود عز – قاعة 503
شراءواستالموتخزيناألغذية(تطبيقي)  -سكشن  B2أ .بطه عالم  -قاعة 517

2-12
4-2
10-8

الخميس

مج ( Cقاعة  + 518املطبخ  +قاعة )503
سكشن C2+C1
شراء واستالم وتخزين األغذية (نظري) د .محمد عادل

10-8
الثالثاء

عدد السكاشن= 6

12-10

املحاسبة في صناعة الفنادق ( 1تطبيقي)
 سكشن  A1أ .محمود عز– قاعة 503شراءواستالموتخزيناألغذية(تطبيقي)  -سكشن  A2أ .بطه عالم – مدرج د
املحاسبة في صناعة الفنادق ( 1تطبيقي)
 سكشن  A2أ .محمود عز– قاعة 503شراءواستالموتخزيناألغذية(تطبيقي)  -سكشن  A1أ .بطه عالم – مدرج د

2-12

مبادئ األقتصاد واألحصاء د.محمد طه

إعداد وإنتاج األغذية ( 1تطبيقي)
سكشن  C2 + C1أ .أميرة محمد  -املطبخ

إعداد وإنتاج األغذية ( 1تطبيقي)
سكشن  B2 + B1أ .محمود عبد العزيز  +أ .أميرة محمد  -املطبخ

املحاسبة في صناعة الفنادق ( 1تطبيقي)  -سكشن  B2أ .محمود عز– قاعة 503
شراءواستالموتخزيناألغذية(تطبيقي)  -سكشن  B1أ .بطه عالم – قاعة 517

4-2

األحد الفردي:
الثالثاء الفردي:
الخميس الفردي:

رئيس القسم
الجامعة لشئون التعليم والطالب
د /محمد عادل عطيه
فرحات

1/2 – 12/19 – 12/5 – 11/21 – 11/7 – 10/24 – 10/10
1/4 – 12/21 – 12/7 – 11/23 – 11/9 – 10/26 – 10/12
1/6 – 12/23 – 12/9 – 11/25 – 11/11 – 10/28 – 10/14

األحدالزوجي:
الثالثاء الزوجي:
الخميس الزوجي:

1/9 – 12/26 – 12/12 – 11/28 – 11/14 – 10/31 – 10/17
1/11 – 12/28 – 12/14 – 11/30 – 11/16 – 11/2 – 10/19
1/13 – 12/30 – 12/16 – 12/2 – 11/18 – 11/4 – 10/21

عميد الكلية
أ.د /سماح عبد الرحمن محمود

نائب رئيس
أ.د /عصام الدين

جدول الفرقة الثانية قسم إدارة الفنادق عدد الطالب =  268طالب عدد املجموعات نظري= 3

عدد طالب املجموعة  = 90طالب

عدد السكاشن= 6

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

الساعة

األحد

10-8
12-10
2-12
4-2
10-8
12-10

الثالثاء

2-12

مج ( Aمدرج د  +املطبخ  +قاعة )503
سكشن A2+A1

مج ( Bقاعة  + 517املطبخ  +قاعة )503
سكشن B2+B1

مج ( Cقاعة  + 518املطبخ  +قاعة )503
سكشن C2+C1

اللغة االجنبية الثانية نظرى (املانى-ايطالي– اسبانى -فرنس ى)

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

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

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

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

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

شراء واستالم وتخزين األغذية (نظري) د .محمد عادل

املحاسبة في صناعة الفنادق ( 1نظري) د .أحمد راض ي

إعداد وإنتاج األغذية ( 1نظري) د.أحمد محمود

إعداد وإنتاج األغذية ( 1تطبيقي)
سكشن  A2 + A1أ .محمود عبد العزيز  -املطبخ

مبادئ األقتصاد واألحصاء د.محمد طه

اللغة األجنبية األولى نظري

إدارة املوارد البشرية – أ.م.د .محمد عبد املنعم

املحاسبة في صناعة الفنادق ( 1تطبيقي)  -سكشن  B1أ .محمود عز – قاعة 503
شراءواستالموتخزيناألغذية(تطبيقي)  -سكشن  B2أ .بطه عالم  -قاعة 517

3-2
4-2
10-8
الخميس

12-10

املحاسبة في صناعة الفنادق ( 1تطبيقي)
 سكشن  A1أ .محمود عز – قاعة 503شراءواستالموتخزيناألغذية(تطبيقي)  -سكشن  A2أ .بطه عالم – مدرج د
املحاسبة في صناعة الفنادق ( 1تطبيقي)
 سكشن  A2أ .محمود عز – قاعة 503شراءواستالموتخزيناألغذية(تطبيقي)  -سكشن  A1أ .بطه عالم – مدرج د

إعداد وإنتاج األغذية ( 1تطبيقي)
سكشن  B2 + B1أ .محمود عبد العزيز  +أ .أميرة محمد  -املطبخ

املحاسبة في صناعة الفنادق ( 1تطبيقي)  -سكشن  C1أ .محمود عز –قاعة 503
شراءواستالموتخزيناألغذية(تطبيقي)  -سكشن  . C2أ.بطه عالم – قاعة 518
املحاسبة في صناعة الفنادق ( 1تطبيقي)  -سكشن  C2أ .محمود عز –قاعة 503
شراءواستالموتخزيناألغذية(تطبيقي)  -سكشن  C1أ.بطه عالم – قاعة 518
إعداد وإنتاج األغذية ( 1تطبيقي)
سكشن  C2 + C1أ .أميرة محمد  -املطبخ

مبادئ األقتصاد واألحصاء د.محمد طه

املحاسبة في صناعة الفنادق ( 1تطبيقي)  -سكشن  B2أ .محمود عز – قاعة 503
شراءواستالموتخزيناألغذية(تطبيقي)  -سكشن  B1أ .بطه عالم – قاعة 517

2-12

األحد الفردي:
الثالثاء الفردي:
الخميس الفردي:

1/2 – 12/19 – 12/5 – 11/21 – 11/7 – 10/24 – 10/10
1/4 – 12/21 – 12/7 – 11/23 – 11/9 – 10/26 – 10/12
1/6 – 12/23 – 12/9 – 11/25 – 11/11 – 10/28 – 10/14

األحدالزوجي:
الثالثاء الزوجي:
الخميس الزوجي:

1/9 – 12/26 – 12/12 – 11/28 – 11/14 – 10/31 – 10/17
1/11 – 12/28 – 12/14 – 11/30 – 11/16 – 11/2 – 10/19
1/13 – 12/30 – 12/16 – 12/2 – 11/18 – 11/4 – 10/21

رئيس القسم

نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم

عميد الكلية

والطالب
د /محمد عادل عطيه

أ.د /عصام الدين فرحات

أ.د /سماح عبد الرحمن محمود

جدول الفرقة الثالثة قسم إدارة الفنادق عدد الطالب =  271طالب عدد املجموعات نظري=  3عدد طالب املجموعة =  90طالب
اليوم

الساعة

مج  ( Aقاعة + 509املطعم)
سكشن A2+A1

األسابيع الفردية (األسبوع رقم )13 -11 -9 -7 -5 -3 -1
مج ( Bقاعة  + 510املطعم)
سكشن B2+B1

9-8
األمن والسالمه املهنية في الفنادق (تطبيقي) سكشن  B1أ .محمود عز

10-9
11-10

اقتصاديات صناعة الفنادق أ.م.د .أبو القاسم عبد الوهاب
األمن والسالمه املهنية في الفنادق (تطبيقي) سكشن  B2أ .محمود عز

12-11
األثنين
2-12

4-2

فن خدمة املطاعم (تطبيقي) سكشن  A1أ .محمود عادل -املطعم
تخطيط الوجبات وقوائم الطعام (تطبيقي) سكشن A2أ.بطه
عالم– قاعة 509
فن خدمة املطاعم (تطبيقي) سكشن  A2أ .محمود عادل -املطعم
تخطيط الوجبات وقوائم الطعام (تطبيقي) سكشن A1أ.بطه
عالم– قاعة 509

تخطيط الوجبات وقوائم الطعام (نظري) أ.م.د .محمد عادل

عدد السكاشن= 6

مج ( Cقاعة  + 308قاعة  + 508املطعم)
سكشن C2 + C1
فن خدمة املطاعم (تطبيقي) سكشن  C1أ .محمود عادل– املطعم
تخطيط الوجبات وقوائم الطعام (تطبيقي) سكشن C2أ.بطه عالم-
قاعة 308
فن خدمة املطاعم (تطبيقي) سكشن  C2أ .محمود عادل– املطعم
تخطيط الوجبات وقوائم الطعام (تطبيقي) سكشن C1أ.بطه عالم–
قاعة 308
األمن والسالمه املهنية في الفنادق (تطبيقي) سكشن  C1أ .محمود
عز– قاعة 308
األمن والسالمه املهنية في الفنادق (تطبيقي) سكشن  C2أ .محمود
عز– قاعة 308

10-9
الثالثاء

12-10
2-12
9-8

األربعاء

10-9

فن خدمة املطاعم (نظري)
األمن والسالمه املهنية في الفنادق (نظري)

د .مؤمن كامل
د .مصطفي محمود

األمن والسالمه املهنية في الفنادق (تطبيقي) سكشن A1
أ .محمود عز

التشريعات الفندقية
فن خدمة املطاعم (نظري)

أ.م.د .محمد طه
د .مؤمن كامل

فن خدمة املطاعم (تطبيقي) سكشن  B1أ .محمود عادل -املطعم
تخطيط الوجبات وقوائم الطعام (تطبيقي) سكشن B2أ.بطه عالم –
قاعة 510

األمن والسالمه املهنية في الفنادق (نظري) د .مصطفي محمود– قاعة
508
تخطيط الوجبات وقوائم الطعام (نظري) أ.م.د .محمد عادل– قاعة
508
التشريعات الفندقية

أ.م.د .محمد طه  -قاعة 308

12-10

األمن والسالمه املهنية في الفنادق (تطبيقي) سكشن  A2أ.
محمود عز

2-12

اللغة األجنبية األولى (تطبيقي)
األثنين الفردي:
الثالثاء الفردي:
األربعاء الفردي:

فن خدمة املطاعم (تطبيقي) سكشن  B2أ .محمود عادل – املطعم
تخطيط الوجبات وقوائم الطعام (تطبيقي) سكشن B1أ.بطه عالم -قاعة
510
اللغة األجنبية األولى (نظري)

1/3 – 12/20 – 12/6 – 11/22 – 11/8 – 10/25 – 10/11
1/4 – 12/21 – 12/7 – 11/23 – 11/9 – 10/26 – 10/12
1/5 – 12/22 – 12/8 – 11/24 – 11/10 – 10/27 – 10/13

رئيس القسم

األثنين الزوجي:
الثالثاء الزوجي:
األربعاء الزوجي:

اللغة األجنبية األولى (تطبيقي)

1/10 – 12/27 – 12/13 – 11/29 – 11/15 – 11/1 – 10/18
1/11 – 12/28 – 12/14 – 11/30 – 11/16 – 11/2 – 10/19
1/12 – 12/29 – 12/15 – 12/1 – 11/17 – 11/3 – 10/20

نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب

عميد الكلية

د /محمد عادل عطيه

أ.د /عصام الدين فرحات

أ.د /سماح عبد الرحمن محمود

جدول الفرقة الثالثة قسم إدارة الفنادق عدد الطالب =  271طالب عدد املجموعات نظري=  3عدد طالب املجموعة =  90طالب
اليوم

الساعة

مج  ( Aقاعة + 509املطعم)
سكشن A2+A1

األسابيع الزوجية (األسبوع رقم )14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
مج ( Bقاعة  + 510املطعم)
سكشن B2+B1

10-8

12-10
األثنين
2-12
3-2
4-3
الثالثاء

األربعاء

12-10
2-12
3-2
9-8
10-9
12-10

األمن والسالمه املهنية في الفنادق (تطبيقي) سكشن  B1أ .محمود عز

تخطيط الوجبات وقوائم الطعام (نظري) أ.م.د .محمد عادل
فن خدمة املطاعم (تطبيقي) سكشن  A1أ .محمود عادل -املطعم
تخطيط الوجبات وقوائم الطعام (تطبيقي) سكشن A2أ.بطه
عالم – قاعة 509
فن خدمة املطاعم (تطبيقي) سكشن  A2أ .محمود عادل -املطعم
تخطيط الوجبات وقوائم الطعام (تطبيقي) سكشن A1أ.بطه
عالم – قاعة 509

األمن والسالمه املهنية في الفنادق (تطبيقي) سكشن  B2أ .محمود عز

اقتصاديات صناعة الفنادق أ.م.د .أبو القاسم عبد الوهاب

عدد السكاشن= 6

مج ( Cقاعة  + 308قاعة  + 508املطعم)
سكشن C2 + C1
فن خدمة املطاعم (تطبيقي) سكشن  C1أ .محمود عادل– املطعم
تخطيط الوجبات وقوائم الطعام (تطبيقي) سكشن C2أ.بطه عالم–
قاعة 308
فن خدمة املطاعم (تطبيقي) سكشن  C2أ .محمود عادل  -املطعم
تخطيط الوجبات وقوائم الطعام (تطبيقي) سكشن C1أ.بطه عالم–
قاعة 308
األمن والسالمه املهنية في الفنادق (تطبيقي) سكشن  C1أ .محمود
عز– قاعة 308
األمن والسالمه املهنية في الفنادق (تطبيقي) سكشن  C2أ .محمود
عز– قاعة 308
فن خدمة املطاعم (نظري)

التشريعات الفندقية

أ.م.د .محمد طه

األمن والسالمه املهنية في الفنادق (تطبيقي) سكشن  A1أ.
محمود عز – قاعة 509
األمن والسالمه املهنية في الفنادق (تطبيقي) سكشن  A2أ.
محمود عز – قاعة 509

األمن والسالمه املهنية في الفنادق (نظري)

د .مؤمن كامل  -قاعة 508

د .مصطفي محمود

فن خدمة املطاعم (تطبيقي) سكشن  B1أ .محمود عادل  -املطعم
تخطيط الوجبات وقوائم الطعام (تطبيقي) سكشن B2أ.بطه عالم–
قاعة 510
فن خدمة املطاعم (تطبيقي) سكشن  B2أ .محمود عادل– املطعم
تخطيط الوجبات وقوائم الطعام (تطبيقي) سكشن B1أ.بطه عالم–

اقتصاديات صناعة الفنادق
أ.م.د .أبو القاسم عبد الوهاب– قاعة 308

قاعة 510
2-12
4-2
6-4

اللغة األجنبية األولى (نظري)
اللغة االجنبية الثانية نظرى (املانى-ايطالى – اسبانى -فرنس ى)
اللغة االجنبية الثانية تطبيقي (املانى-ايطالى – اسبانى -فرنس ى)
األثنين الفردي:
الثالثاء الفردي:
األربعاء الفردي:

اللغة األجنبية األولى (تطبيقي)
اللغة االجنبية الثانية نظرى (املانى-ايطالى – اسبانى -فرنس ى)
اللغة االجنبية الثانية تطبيقي (املانى-ايطالى – اسبانى -فرنس ى)

1/3 – 12/20 – 12/6 – 11/22 – 11/8 – 10/25 – 10/11
1/4 – 12/21 – 12/7 – 11/23 – 11/9 – 10/26 – 10/12
1/5 – 12/22 – 12/8 – 11/24 – 11/10 – 10/27 – 10/13

رئيس القسم

األثنين الزوجي:
الثالثاء الزوجي:
األربعاء الزوجي:

اللغة األجنبية األولى (نظري)
اللغة االجنبية الثانية نظرى (املانى-ايطالى – اسبانى -فرنس ى)
اللغة االجنبية الثانية تطبيقي (املانى-ايطالى – اسبانى -فرنس ى)

1/10 – 12/27 – 12/13 – 11/29 – 11/15 – 11/1 – 10/18
1/11 – 12/28 – 12/14 – 11/30 – 11/16 – 11/2 – 10/19
1/12 – 12/29 – 12/15 – 12/1 – 11/17 – 11/3 – 10/20

نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم

عميد الكلية

والطالب
د /محمد عادل عطيه

أ.د /عصام الدين فرحات

أ.د /سماح عبد الرحمن محمود
جدول الفرقة الرابعة قسم إدارة الفنادق عدد الطالب =  147طالب عدد املجموعات نظري= 2عدد طالب املجموعة  =74طالب

اليوم

الساعة

األحد

9-8
12-9
2-12
4-2
10-8
11-10
12-11

الثالثاء

الخميس

2-12
3-2
4-3
2-12
4-2

عدد السكاشن= 4

األسابيع الفردية (األسبوع رقم )13 -11 -9 -7 -5 -3 -1
مج ( Bقاعة  + 309غرفة اإلشراف الداخلي)
مج (Aقاعة  + 308قاعة  + 506غرفة اإلشراف الداخلي)
سكشن B2+B1
سكشن A2+A1
دراسة جدوى املشروعات الفندقية (تطبيقي)
دراسة جدوى املشروعات الفندقية (تطبيقي)
إدارة جودة خدمات الفنادقد .محمد عبد املنعم
إدارة اإلشراف الداخلي (نظري) د .ريهام ضاحي
اللغة األجنبية األولى (تطبيقي)
اللغة األجنبية األولى (تطبيقي)
اللغة األجنبية األولى (نظري)
اللغة األجنبية األولى (نظري)
التسويق االلكتروني (تطبيقي) سكشن  –A1أ .أميرة محمد قاعة 506
تغذية الفئات واملجموعات (تطبيقي) سكشن  A2أ .محمود عادل – قاعة 308
التسويق االلكتروني نظري د .ريهام ضاحي
التسويق االلكتروني (تطبيقي) سكشن  A2أ .أميرة محمد– قاعة 506
تغذية الفئات واملجموعات (تطبيقي) سكشن  A1أ .محمود عادل – قاعة 308
دراسة جدوى املشروعات الفندقية (تطبيقي)
إدارة اإلشراف الداخلي (تطبيقي) سكشن  B1أ .محمود عبد العزيز – غرفة اإلشراف الداخلي
تغذية الفئات واملجموعات (نظري) أ.د.عبد البارئ أحمد علي
تغذية الفئات واملجموعات (تطبيقي) سكشن  B2أ .محمود عادل – قاعة 309
أ.م.د .أحمد محمود
إدارة اإلشراف الداخلي (تطبيقي) سكشن  B2أ .محمود عبد العزيز – غرفة اإلشراف الداخلي
تغذية الفئات واملجموعات (تطبيقي) سكشن  B1أ .محمود عادل – قاعة 309
دراسة جدوى املشروعات الفندقية (تطبيقي)
التسويق االلكتروني (تطبيقي) سكشن  B1أ .أميرة محمد
إدارة اإلشراف الداخلي (تطبيقي) سكشن  A1أ .محمود عبد العزيز – غرفة اإلشراف الداخلي
التسويق االلكتروني (تطبيقي) سكشن  B2أ .أميرة محمد
إدارة اإلشراف الداخلي (تطبيقي) سكشن  A2أ .محمود عبد العزيز – غرفة اإلشراف الداخلي
األحد الفردي:
الثالثاء الفردي:
الخميس الفردي:

1/2 – 12/19 – 12/5 – 11/21 – 11/7 – 10/24 – 10/10
1/4 – 12/21 – 12/7 – 11/23 – 11/9 – 10/26 – 10/12
1/6 – 12/23 – 12/9 – 11/25 – 11/11 – 10/28 – 10/14

األحدالزوجي:
الثالثاء الزوجي:
الخميس الزوجي:

1/9 – 12/26 – 12/12 – 11/28 – 11/14 – 10/31 – 10/17
1/11 – 12/28 – 12/14 – 11/30 – 11/16 – 11/2 – 10/19
1/13 – 12/30 – 12/16 – 12/2 – 11/18 – 11/4 – 10/21

رئيس القسم

نائب رئيس الجامعة لشئون

عميد الكلية

التعليم والطالب
د /محمد عادل عطيه

أ.د /سماح عبد الرحمن محمود

جدول الفرقة الرابعة قسم إدارة الفنادق عدد الطالب =  147طالب عدد املجموعات نظري= 2عدد طالب املجموعة  =74طالب
اليوم
األحد

الساعة
9-8
12-9
2-12
4-2
10-8
11-10
12-11

الثالثاء

الخميس

2-12
3-2
4-3
10-8
12-10
2-12
4-2

أ.د /عصام الدين فرحات

عدد السكاشن= 4

األسابيع الزوجية (األسبوع رقم )14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
مج ( Bقاعة  + 309غرفة اإلشراف الداخلي)
مج (Aقاعة  + 308قاعة  + 506غرفة اإلشراف الداخلي)
دراسة جدوى املشروعات الفندقية (تطبيقي)
دراسة جدوى املشروعات الفندقية (تطبيقي)
إدارة اإلشراف الداخلي (نظري) د .ريهام ضاحي
إدارة جودة خدمات الفنادق -د .محمد عبد املنعم
دراسة جدوى املشروعات الفندقية (نظري) د .حسين محمد
مبادئ البحث العلمي (نظري) أ.م.د .أبو القاسم عبد الوهاب
مبادئ البحث العلمي (نظري) أ.م.د .أبو القاسم عبد الوهاب
دراسة جدوى املشروعات الفندقية (نظري) د .حسين محمد
التسويق االلكتروني (تطبيقي) سكشن  –A1أ .أميرة محمد قاعة 506
تغذية الفئات واملجموعات (نظري) أ.د.عبد البارئ أحمد علي
تغذية الفئات واملجموعات (تطبيقي) سكشن  A2أ .محمود عادل – قاعة 308
أ.م.د .أحمد محمود
التسويق االلكتروني (تطبيقي) سكشن  A2أ .أميرة محمد – قاعة 506
تغذية الفئات واملجموعات (تطبيقي) سكشن  A1أ .محمود عادل – قاعة 308
دراسة جدوى املشروعات الفندقية (تطبيقي)
إدارة اإلشراف الداخلي (تطبيقي) سكشن  B1أ .محمود عبد العزيز – غرفة اإلشراف الداخلي
تغذية الفئات واملجموعات (تطبيقي) سكشن  B2أ .محمود عادل – قاعة 309
التسويق االلكتروني نظري د .ريهام ضاحي
إدارة اإلشراف الداخلي (تطبيقي) سكشن  B2أ .محمود عبد العزيز – غرفة اإلشراف الداخلي
تغذية الفئات واملجموعات (تطبيقي) سكشن  B1أ .محمود عادل – قاعة 309
دراسة جدوى املشروعات الفندقية (تطبيقي)
اللغة االجنبية الثانية نظرى (املانى-ايطالى – اسبانى -فرنس ى)
اللغة االجنبية الثانية نظرى (املانى-ايطالى – اسبانى -فرنس ى)
اللغة االجنبية الثانية تطبيقي (املانى-ايطالى – اسبانى -فرنس ى)
اللغة االجنبية الثانية تطبيقي (املانى-ايطالى – اسبانى -فرنس ى)
التسويق االلكتروني (تطبيقي) سكشن  B1أ .أميرة محمد
إدارة اإلشراف الداخلي (تطبيقي) سكشن  A1أ .محمود عبد العزيز – غرفة اإلشراف الداخلي
التسويق االلكتروني (تطبيقي) سكشن  B2أ .أميرة محمد
إدارة اإلشراف الداخلي (تطبيقي) سكشن  A2أ .محمود عبد العزيز – غرفة اإلشراف الداخلي

األحد الفردي:
الثالثاء الفردي:
الخميس الفردي:

رئيس القسم
د /محمد عادل عطيه

األحدالزوجي:
الثالثاء الزوجي:
الخميس الزوجي:

1/2 – 12/19 – 12/5 – 11/21 – 11/7 – 10/24 – 10/10
1/4 – 12/21 – 12/7 – 11/23 – 11/9 – 10/26 – 10/12
1/6 – 12/23 – 12/9 – 11/25 – 11/11 – 10/28 – 10/14

1/9 – 12/26 – 12/12 – 11/28 – 11/14 – 10/31 – 10/17
1/11 – 12/28 – 12/14 – 11/30 – 11/16 – 11/2 – 10/19
1/13 – 12/30 – 12/16 – 12/2 – 11/18 – 11/4 – 10/21

عميد الكلية
أ.د /سماح عبد الرحمن محمود

جدول الفرقة الرابعة قسم الدراسات الفندقية(الئحة قديمة) عدد الطالب = 10عدد املجموعات نظري= 1عدد طالب املجموعة = 10طالب
األسابيع الفردية (األسبوع رقم )13 -11 -9 -7 -5 -3 -1
مج  -Aسكشن ( -A1قاعة )501
الساعة
اليوم
املادة
إدارة الفنادق واإلدارة بالعائد أ.م.د .أبو القاسم عبد الوهاب
12-8
األحد
لغة أجنبية أولى متخصصه في الفنادق ()4
3-12
املشروع الفندقي د .حسين محمد
4-3
التسويق الفندقي (نظري) د .ريهام ضاحي
4-12
الثالثاء
اإلشراف الداخلي (تطبيقي)  -سكشن  A1أ .محمود عبد العزيز
6-4
التجهيزات الفندقية د .محمد طه
12-10
الخميس
مبادئ البحث العلمي (نظري) أ.م.د .أبو القاسم عبد الوهاب
2-12
املشروع الفندقي (تطبيقي)  -سكشن  A1أ .محمود عز
4-2
األسابيع الزوجية (األسبوع رقم )14 -12 -10 -8 -6 -4 -2
مج  -Aسكشن A2+A1
الساعة
اليوم
املادة
محاسبة التكاليف الفندقية أ.م.د .أحمد راض ي
10-8
األحد
لغة أجنبية أولى متخصصه في الفنادق ()4
3-12
اإلشراف الداخلي (نظري) د .ريهام ضاحي
4-3
تخطيط الوجبات وقوائم الطعام أ.م.د .محمد عادل
12-8
الثالثاء
اإلشراف الداخلي (تطبيقي)  -سكشن  A1أ .محمود عبد العزيز
6-4
الخميس
لغة أجنبية ثانية متخصصه في الفنادق ()4
11-8

نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب
أ.د /عصام الدين فرحات

عدد السكاشن= 1

4-2
األحد الفردي:
الثالثاء الفردي:
الخميس الفردي:

املشروع الفندقي (تطبيقي)  -سكشن A1أ .محمود عز

1/2 – 12/19 – 12/5 – 11/21 – 11/7 – 10/24 – 10/10
1/4 – 12/21 – 12/7 – 11/23 – 11/9 – 10/26 – 10/12
1/6 – 12/23 – 12/9 – 11/25 – 11/11 – 10/28 – 10/14

رئيس القسم
د /محمد عادل عطيه

األحدالزوجي:
الثالثاء الزوجي:
الخميس الزوجي:

عميد الكلية
أ.د /سماح عبد الرحمن محمود

1/9 – 12/26 – 12/12 – 11/28 – 11/14 – 10/31 – 10/17
1/11 – 12/28 – 12/14 – 11/30 – 11/16 – 11/2 – 10/19
1/13 – 12/30 – 12/16 – 12/2 – 11/18 – 11/4 – 10/21

نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب
أ.د /عصام الدين فرحات

