
 
 

 جــــــــــــــدول الـمـــــســـــتــــــــــوي الثاني )قسم اإلرشاد السياحي(

 (14/5الثالث عشر ) -( 30/4الحادي عشر ) -(  16/4التاسع ) -( 2/4السابع ) -( 3/ 19الخامس ) -( 5/3الثالث )-( 19/2األسابيع الفردية: األسبوع: األول )

 اليوم 
 املحاضرات مواعيد 

30,٨- 30,9 30,9- 30,10 30,10- 30,11 30,11- 30,12 30,12- 30,1 30,1- 30,2 30,2 - 30,3 30,3- 30,4 30,4- 30,5 30,5- 30,6 

 السبت 

 Englishلغة أولي  

أ. هبه العشماوي  / أ.داليا عالء  
 مــــــــــــــــــــــــــــدرج 2

 Spanishلغة ثانية 

ابيع زوجية حضورا  أس  د()سياحة و إرشا

 بالكلية 
 

 اللغاتمكتب مدرس ي 

   

 Frenchلغة أولي  
 

 

 ب 2قاعة 

 لغة ثانية ايطالي 
 

 أ  2قاعة  

  

 Frenchلغة ثانية   
 

 

 ب 3قاعة 

  

 األحد 
 ديانة مصر القديمة 

 أ.د/ سارة كتات

ـــــدرج   ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ  2مــ

 1 آثار مصر الفرعونية

 د/ ريهام الشيوي 
 2مــــــــــــــــــــــــــــدرج 

 1 آثار مصر اإلسالمية

 د/ منار أحمد حافظ 
 2مــــــــــــــــــــــــــــدرج 

عملي اثار مصر 

   اليونانية

 2مــــــــــــــــــــــــــــدرج 

عملي اثار مصر 

 االسالمية  
 2مــــــــــــــــــــــــــــدرج 

 

      اإلثنين 

 الثالثاء 
 ( التذوق امللبس ي 1)مقرر جامعة   

 جميع االقسام حضورا بالكلية 

 1 مــــــــــــــــــــــــــــدرج

  

 األربعاء 
 ( اللياقة البدنية 2)مقرر جامعة    

 جميع االقسام حضورا بالكلية 

 1 مــــــــــــــــــــــــــــدرج

 

 الخميس 

 2 لغة مصرية قديمة

 د/ عزة محمد حسن
 

 

 2مــــــــــــــــــــــــــــدرج 

 1 آثار مصر اليونانية الرومانية

 د/ إنجي فكري 
 

 

 2مــــــــــــــــــــــــــــدرج 

 متقدم اخياري  أساليب اإلرشاد السياحي

 د/ عزة محمد حسن
 

 

 2مــــــــــــــــــــــــــــدرج 

 Englishلغة ثانية 
 

 

         أ. أشرف شاهين/  أ. حمدي عبد العزيز

 ب 2قاعة 

 

 Germanلغة ثانية    
 

 

 أ 3قاعة 

 



 
 

 
 جــــــــــــــدول الـمـــــســـــتــــــــــوي الثالث )قسم اإلرشاد السياحي(

 (14/5الثالث عشر ) -( 30/4الحادي عشر ) -(  16/4التاسع ) -( 2/4السابع ) -( 3/ 19الخامس ) -( 5/3الثالث )-( 19/2األول )األسابيع الفردية: األسبوع: 

 اليوم 
 مواعيد املحاضرات 

30,٨- 30,9 
30,9-  

30,10 
30,10- 30,11 30,11- 30,12 30,12- 30,1 30,1- 30,2 30,2 - 30,3 30,3- 30,4 30,4- 30,5 30,5- 30,6 

      السبت 

 األحد 

 شاد سياحيإر 

اقع ومتاحف( نظري   )مو

 أ.د/ فاطمة موس ى 

 أ.د/ ميري مجدي 

 1مدرج 

 2 آثار مصر اليونانية الرومانية

 أ.د/ سارة كتات

 

 1مدرج 

 4لغة مصرية قديمة 

 أ.م.د/ رانيا يونس مرزبان 

 

 1مدرج 

  

      اإلثنين 

 الثالثاء 

 2 آثار مصر الفرعونية

 عزالدينأ.د/ دينا 

 1مدرج 

 2 تاريخ وآثار مصر اإلسالمية

 أ.د/ هبة محمود سعد

 1مدرج 

 

   (1مقرر  جامعة )

 التثقيف األسري 

   
ً
جميع االقسام حضورا

 بالكلية  

 2مدرج 

 ( 2مقرر  جامعة )

 اإلسعافات األولية 

 بالكلية   
ً
 جميع االقسام حضورا

 2مدرج 

 بيئة مصرية  

2مدرج   

 

 األربعاء 
 قديم اختياري أدب مصري  

 د/ يمنى عادل 

 1مدرج 

   

 

 الخميس 

 

 Frenchلغة أولي 

 ب 3قاعة 

30,10- 30,11 

تاريخ وآثار مصر  

 اإلسالمية 

أ.د/ هبة  

 محمود سعد

 عملي 

 

30,11- 30,12 

آثار مصر  

 الفرعونية

أ.د/ دينا  

 عزالدين

 عملي

 

30,12 –   30,2 

 إرشاد سياحي

اقع ومتاحف(   )مو

 أ.د/ فاطمة موس ى 

 أ.د/ ميري مجدي 

 عملي

 Englishلغة أولي 

 أ.داليا عالء/  أ. هبه العشماوي 

 2مدرج 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 )قسم اإلرشاد السياحي( رابعجــــــــــــــدول الـمـــــســـــتــــــــــوي ال

 (21/5الرابع عشر ) -( 7/5الثاني عشر  ) -( 23/4العاشر  ) -( 9/4الثامن ) -( 26/3السادس ) -( 12/3الرابع ) -( 26/2األسابيع الزوجية: األسبوع: الثاني ) 

 اليوم

 مواعيد املحاضرات 

30,9- 30,10 
30,10-  

30,11 
30,11- 30,12 30,12- 30,1 30,1- 30,2 

30,2 -  

30,3 
30,3- 30,4 

30,4-  

30,5 
30,5- 30,6 

       السبت 

 األحد

فنون صغرى )العصر  

 العثماني 

العصر الحديث  – 

 واملعاصر( 

 أ  3قاعة  )عملي( 

30,10-30,12 

 فنون صغرى 

 )العصر العثماني 

 العصر الحديث واملعاصر(  – 

 د/ الرا عادل 

 ب 3قاعة 

30,12-30,2 

 إرشاد سياحي 

اقع ومتاحف  مو

 د/ ياسمين طارق 

 ب 3قاعة 

 

30,2-30,4 

 مجتمع مصري معاصر 

 ٨مقرر اختياري 

 د/ ياسمين طارق 

 ب 3قاعة 

 

 االثنين

معالم مصر الحديثة 

 واملعاصرة 

 د/ سارة مصطفى

 أ 2قاعة 

 مقاطعات مصر القديمة 

 أ.م.د/ داليا أبو ستيت

 أ 2قاعة 

   

 الثالثاء 

30,٨- 30,9 

ارشاد سياحي  عملي  

 ومعاصر  حديث

اقع ومتاحف   مو

 د/ ياسمين طارق 

 أ 2قاعة 

30,9- 30,11 

 نحت وفنون صغرى 

الفرعوني الجزء  ) 

 يوناني( وال

 أ.د/ جمال عبد الرازق 

 أ.م.د/ هبة مجدي

   

 

 األربعاء 

 30,10-30,12 

 Englishلغة أولي 

 أ. أشرف شاهين/  

                        أ. حمدي عبد العزيز 

 أ 2قاعة 

12,30-2,30 

 املوروث في الحضارة املصرية

 الحديثة واملعاصرة 

 ٨مقرر اختياري 

 د/ سارة مصطفى

 أ 2قاعة 

)عملي( 

مقاطعات  

مصر القديمة  

 )عملي( 

 أ 2قاعة 

 )عملي( 

معالم مصر الحديثة 

 املعاصر ة

 أ 2قاعة 

 

 الخميس 
     



 
 

 


