
 6طالب          عدد السكاشن=  95عدد طالب املجموعة =        3عدد املجموعات نظري=         285قسم اإلرشاد السياحي        عدد الطالب =  -جدول الفرقة األولى

 الساعة اليوم
 (306)قاعة  Cمج  (ب)مدرج B مج  (د)مدرج A مج 

 C1+ C2ن شسك B1+ B2ن شسك A1+ A2ن شسك

 السبت

 (1لغة مصرية قديمة ) (1آثار مصر القديمة ) (2تاريخ مصر القديمة ) 8-11

 آثار وحضارة املنيا (2تاريخ مصر القديمة ) (1آثار مصر القديمة ) 11-2

 التشريعات السياحية    2-5

 األثنين

  B1ن شسك -مقدمة في الحاسب اآللي )تطبيقي( A1ن شسك -مقدمة في الحاسب اآللي )تطبيقي( 8-10

 C1ن شسك -مقدمة في الحاسب اآللي )تطبيقي( B2ن شسك -مقدمة في الحاسب اآللي )تطبيقي( مقدمة في الحاسب اآللي )نظري( 10-12

 C2ن شسك -مقدمة في الحاسب اآللي )تطبيقي( مقدمة في الحاسب اآللي )نظري( A2ن شسك -مقدمة في الحاسب اآللي )تطبيقي( 12-2

 األربعاء
   التشريعات السياحية  8-11

  التشريعات السياحية   11-2

 (306)قاعة  Cمج  (ب)مدرج B مج  (د)مدرج A مج  الساعة اليوم

 السبت
 (2تاريخ مصر القديمة ) (1لغة مصرية قديمة ) آثار وحضارة املنيا 8-11

 (1آثار مصر القديمة ) آثار وحضارة املنيا (1قديمة )لغة مصرية  11-2

 األثنين

 مقدمة في الحاسب اآللي )نظري( B1ن شسك -مقدمة في الحاسب اآللي )تطبيقي( A1ن شسك -مقدمة في الحاسب اآللي )تطبيقي( 8-10

 C1ن شسك -مقدمة في الحاسب اآللي )تطبيقي( B2ن شسك -مقدمة في الحاسب اآللي )تطبيقي(  10-12

  C2نشسك -مقدمة في الحاسب اآللي )تطبيقي(  A2ن شسك -مقدمة في الحاسب اآللي )تطبيقي( 12-2

 األربعاء

2-4 
 ظرى ( ن1متخصصة )لغة اجنبية  

 فرنس ى(  -اسبانى  –ايطالى  -)املانى  

 ظرى ( ن1متخصصة )لغة اجنبية  

 فرنس ى(  -اسبانى –ايطالى  -)املانى

 ي ظر ( ن1متخصصة )لغة اجنبية  

 فرنس ى(  -اسبانى –ايطالى  -)املانى

4-6 
 تطبيقي(  1متخصصة )لغة اجنبية  

 فرنس ى(  -اسبانى –ايطالى  -)املانى

 تطبيقي(  1متخصصة )لغة اجنبية  

 فرنس ى(  -اسبانى –ايطالى  -)املانى

 تطبيقي(  1متخصصة )لغة اجنبية  

 فرنس ى(  -اسبانى –ايطالى  -)املانى
 

 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                        والطالب  لشئون التعليم وكيل الكلية      رئيس القسم                                                  

 أ.د/ عصام الدين فرحات          أ.د/ سماح عبد الرحمن محمود                            ر            د/ يسري النشا                أ.د/ شريف الصبان                                          

  



 8عدد السكاشن=                   طالب        75عدد طالب املجموعة =               4عدد املجموعات نظري=                300جدول الفرقة الثانية قسم اإلرشاد السياحي                  عدد الطالب = 

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

 الساعة اليوم
 (307قاعة ) Dمج  (306قاعة ) Cمج  (مدرج ب) Bمج  (د)مدرج  Aمج 

 D1+ D2ن شسك C1+ C2ن شسك B1+ B2ن شسك A1+ A2ن شسك

 األحد

8-10 
 (3مصر القديمة )آثار  (4تاريخ مصر القديمة )

 األزمات واملخاطر في اإلرشاد السياحي تاريخ مصر اليوناني والروماني

10-11 
 تاريخ مصر اليوناني والروماني األزمات واملخاطر في اإلرشاد السياحي

11-12 
 (4تاريخ مصر القديمة ) (3آثار مصر القديمة )

12-2   

 الثالثاء 

 (3)لغة مصرية قديمة  9-12
  B1+ B2ن شسك ارشاد سياحي تطبيقي

  

12-1 
  A1+ A2ن شسك (1)  ارشاد سياحي تطبيقي

  

   (3لغة مصرية قديمة ) 1-4

 D1+ D2ن شسك( 2) ارشاد سياحي تطبيقي C1+ C2ن شسك( 2) ارشاد سياحي تطبيقي   12-8 الخميس

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

 Dمج  Cمج  Bمج  Aمج  الساعة اليوم

 األحد

 فرنس ى(  -اسبانى –ايطالى  -نظرى )املانى (3متخصصة )لغة اجنبية  فرنس ى(  -اسبانى –ايطالى  -)املانى نظرى  (3متخصصة )لغة اجنبية  فرنس ى(  -اسبانى –ايطالى  -)املانى  ي نظر  (3متخصصة )ا لغة اجنبية  فرنس ى(  -اسبانى -يايطال-)املانى نظرى  (3متخصصة )لغة اجنبية  8-10

 فرنس ى(  -اسبانى –ايطالى  -تطبيقي )املانى( 3متخصصة )لغة اجنبية  فرنس ى(  -اسبانى –ايطالى  -)املانىتطبيقي ( 3متخصصة )لغة اجنبية  فرنس ى(  -اسبانى –ايطالى  -تطبيقي )املانى( 3متخصصة )لغة اجنبية  فرنس ى(  -اسبانى –ايطالى  -تطبيقي )املانى (3متخصصة )لغة اجنبية  10-12

  (3لغة مصرية قديمة )   12-3

 الثالثاء

8-9  

 B1+ B2ن شسك( 1) ارشاد سياحي تطبيقي
  10-9 (3آثار مصر القديمة ) (4تاريخ مصر القديمة )

10-11 
 اليوناني والرومانيتاريخ مصر 

11-12 

 1-12 (4تاريخ مصر القديمة ) (3آثار مصر القديمة )

 A1+ A2 شنسك( 1)  ارشاد سياحي تطبيقي
 تاريخ مصر اليوناني والروماني

1-2 

2-4   
 (3لغة مصرية قديمة )

4-5    

 الخميس
  السياحياألزمات واملخاطر في اإلرشاد السياحي  8-10

 D1+ D2ن شسك( 1) ارشاد سياحي تطبيقي C1+ C2ن شسك( 1) ارشاد سياحي تطبيقي
 األزمات واملخاطر في اإلرشاد السياحي السياحي  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

 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                                  د/ يسري النشار                            أ.د/ شريف الصبان                                           



 4طالب            عدد السكاشن=  85عدد طالب املجموعة =          2عدد املجموعات نظري=            170قسم اإلرشاد السياحي       عدد الطالب =  الثالثةجدول الفرقة 

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

 الساعة اليوم 
 (411)قاعة  Bمج  (402)قاعة  Aمج 

 B1+ B2ن شسك A1+  A2ن شسك

 السبت 
 (5آثار مصر القديمة ) (1آثار مصر االسالمية ) 9-12

 B1+ B2ن اشسك  (4) ارشاد سياحي تطبيقي A1+ A2ن اشسك  (4) ارشاد سياحي تطبيقي 12-4

 (2صر اليونانية والرومانية )آثار م تاريخ وآثار مصر البيزنطية 12-9 األثنين

 األربعاء 

  (2تاريخ مصر اإلسالمية ) 9-12

2-4   

4-6   

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

  (411)قاعة  Bمج  (402)قاعة  Aمج  الساعة اليوم 

 السبت 
 (1آثار مصر االسالمية ) (5آثار مصر القديمة ) 9-12

 A1+ A2ن اشسك  (4) ارشاد سياحي تطبيقي A1+ A2ن اشسك  (4) ارشاد سياحي تطبيقي 12-4

 تاريخ وآثار مصر البيزنطية (2اليونانية والرومانية )صر آثار م 12-9 األثنين

 األربعاء 

 (2تاريخ مصر اإلسالمية )  12-2

 فرنس ى(  -اسبانى –ايطالى -اللغة االجنبية الثانية نظرى )املانى فرنس ى(  -اسبانى –ايطالى -اللغة االجنبية الثانية نظرى )املانى 2-4

 فرنس ى(  -اسبانى  –ايطالى -اللغة االجنبية الثانية تطبيقي )املانى فرنس ى(  -اسبانى  –ايطالى -تطبيقي )املانىاللغة االجنبية الثانية  4-6

 

 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                            أ.د/ شريف الصبان                                          

  



 

 2عدد السكاشن=       طالب 103عدد طالب املجموعة =        1عدد املجموعات نظري=     103عدد الطالب =  قسم اإلرشاد السياحي      الرابعةجدول الفرقة 

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

 الساعة اليوم 
 (411+  402)قاعة  Aمج 

 A1+  A2ن شسك

 األحد
 لذوي االحتياجات الخاصة سياحي الرشاد اال  9-11

 )تطبيقي( البيئي سياحي الرشاد اال   11-1

 التذكارات السياحية  11-9 الثالثاء

 الخميس
 (3آثار مصر االسالمية ) 8-11

 معالم مصر الحديثة واملعاصرة  11-2

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

 الساعة اليوم 
 Aمج 

 A1+  A2ن شسك

 األحد
 البيئي )نظري(سياحي الرشاد اال  11 -9

 البيئي )تطبيقي( سياحي الرشاد اال  11-1

  12-9 الثالثاء

 الخميس 

 فرنس ى(  -اسبانى –ايطالى -اللغة االجنبية الثانية نظرى )املانى 8-10

 فرنس ى(  -اسبانى  –ايطالى -اللغة االجنبية الثانية تطبيقي )املانى 10-12

 املعاصرتاريخ مصر  12-3

 

 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                                                  

 فرحات أ.د/ عصام الدين          أ.د/ سماح عبد الرحمن محمود                            د/ يسري النشار                            أ.د/ شريف الصبان                                          

  



 

 1عدد السكاشن=        طالب 4عدد طالب املجموعة =      1عدد املجموعات نظري=     4عدد الطالب =  )الئحة قديمة(قسم اإلرشاد السياحي  الرابعةجدول الفرقة 

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

 الساعة اليوم 
 (508)قاعة  Aمج 

 A1ن شسك

 األحد
 (5آثار مصر الفرعونية ) 8-12

 (4لغة مصرية قديمة ) 12-4

 (5) إرشاد سياحي تطبيقي 2-8 الثالثاء

 (4لغة أجنبية أولى متخصصة فى اإلرشاد السياحى ) 11-8 الخميس

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

 الساعة اليوم 
 (508)قاعة  Aمج 

 A1ن شسك

 األحد
 تاريخ مصر املعاصر 8-12

 آثار مصر اليونانية 12-4

 (5) إرشاد سياحي تطبيقي 2-8 الثالثاء

 (4متخصصة فى اإلرشاد السياحى ) ثانيةلغة أجنبية  11-8 الخميس 

 

 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                                                  

 فرحات أ.د/ عصام الدين          أ.د/ سماح عبد الرحمن محمود                            د/ يسري النشار                            أ.د/ شريف الصبان                                          

 


