
 

 فصل الخريف ٠٢٠٢/٠٢٠٢الجداول الدراسية للعام الدراس ي                                                        كلية السياحة والفنادق

 عميد الكلية  وكيل الكلية لشؤؤن الطالب     رئيس قسم االرشاد السياحى مقرر الجدول 

 )قسم إلارشاد السياحي( جــــــــــــــدول الـمـــــســـــتــــــــــوي الثاني

 الثالث عشر  -الحادي عشر   -التاسع  -السابع  -الخامس  -الثالث-ألاسابيع الفردية: ألاسبوع: ألاول 

 اليوم
 مواعيد املحاضرات

٠٢,٢٢ -٠٢,٢٢ ٠٢,٢٢ -٠٢,٩ ٠٢,٩ -٠٢,٨ 
٠٢,٢٢- 
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 السبت

 Englishلغة أولي  
 ٠مــــــــــــــــــــــــــــدرج 

 Spanishلغة ثانية 

 Germanلغة ثانية 

 مكتب مدرس ي اللغات

  

 لغة ثانية إيطالي  
 

 أ ٠قاعة 

  

 Frenchلغة أولي  

 

 

 ب ٠قاعة 

اثار مصر  

 اليونانية

 الرومانية

 نطبيقى

 ب٠قاعة 

اثار مصر 

 الاسالمية

 نطبيقى

 ب٠قاعة 

 

 

 Frenchلغة ثانية   

 ب ٠قاعة 

  

 ألاحد

 ٢اثار مصر الاسالمية

 منار حافظ. د

 

ـــدرج  ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ  ٠مـ

 1اثار  مصر الفرعونية

 د ريهام الشيوى + دينا عز الدين. د.أ

 

ـــدرج  ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ  ٠مـ

  2لغة مصرية قديمة 

 د. يمنى عادل

 

 2مــــــــــــــــــــــــــــدرج 

 أساليب ارشاد سياحى متقدم

 يمنى عادل. د

 

ـــدرج  ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ  ٠مـ

 

      إلاثنين

      الثالثاء

      ألاربعاء

 الخميس

    الاقسام()جميع  ٢مقرر جامعة 

 التذوق امللبس ى

ـــدرج  ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ  ٠مـ

 ٢اثار مصر اليونانية الرومانية

 سارة كتات. د.م.أ

 

ـــدرج  ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ  ٠مـ

 ديانة مصر القديمة

 سارة كتات. د.م.أ

 

ـــدرج  ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ  ٠مـ

 Englishلغة ثانية 

 

 ب ٠قاعة 

 

اللياقة )جميع الاقسام(  ٠مقرر جامعة

ـــدرج البدنية ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ  ٢مـ

  أ ٠قاعة   



 

 فصل الخريف ٠٢٠٢/٠٢٠٢الجداول الدراسية للعام الدراس ي                                                        كلية السياحة والفنادق

 عميد الكلية  وكيل الكلية لشؤؤن الطالب     رئيس قسم االرشاد السياحى مقرر الجدول 

 )قسم إلارشاد السياحي( جــــــــــــــدول الـمـــــســـــتــــــــــوي الثالث

 عشر الثالث -الحادي عشر  -التاسع  -السابع -الخامس  -الثالث-ألاسابيع الفردية: ألاسبوع: ألاول  

 اليوم
 مواعيد املحاضرات
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 السبت
ريادة أعمال )مع قسم 

 الدراسات السياحية(

 ٠مدرج أ.م.دد.ميرى مجدى  

    

      ألاحد

 إلاثنين

 أسعافات أولية  ٢مقرر جامعة  

 أسابيع زوجية )كل الاقسام(

 أ.د. شادية 

 ٠مدرج 

   

 الثالثاء

 ارشاد سياحى يونانى رومانى

 أ.م.د. ميرى مجدى

 أ ٠قاعة 

 ٠اثار  مصر الاسالمية

 هبة سعد. د.أ

 أ ٠قاعة 

 ٠اثار مصر الرومانية

 مروة القاض ى. د.أ

 أ ٠قاعة 

  ٠مقرر جامعة 

 التثقيف ألاسرى 

 أسابيع زوجية )كل الاقسام(

 ٢مدرج 

 تطبيقى

 ارشاد عملى

 أ 2قاعة 

 

 

 ألاربعاء

 ٢مقرر إختياري 

 بيئة مصرية

 د. انجى فكرى 

  أ ٠قاعة 

 ٠مقرر إختياري 

 أدب مصرى قديم

 د.عزة محمد

 ب٠قاعة 

 ٠اثار مصر الفرعونية

ريهام . د+ دينا عز الدين. د.أ

 الشيوى 

 أ ٠قاعة 

 

 ٤قديمةلغة مصرية 

 د. عزة محمد

 أ ٠قاعة 

 تطبيقى

أثار  مصر 

 الاسالمية

 أ ٠قاعة 

 تطبيقى

أثار مصر 

 الفرعونية

 أ ٠قاعة 

 

 الخميس

 Englishلغة أولي 

 أ ٠قاعة                   

    

 Frenchلغة أولي 

 مكتب مدرس ي اللغات
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 الرابع عشر( -الثاني عشر   -العاشر  -الثامن   -السادس   -الرابع -ألاسبوع: الثاني  ألاسابيع الزوجية: 
 

 اليوم
 مواعيد املحاضرات

٠٢,٢٢ -٠٢,٢٢ ٠٢,٢٢ -٠٢,٩ ٠٢,٩ -٠٢,٨ 
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 السبت
     

 ألاحد

 

املوروث فى الحضارة الحديثة 

 واملعاصرة

 الرا عادل. د

 أ ٠قاعة 

 

مواقع )ارشاد سياحى 

 (ومتاحف

 الرا عادل.د

 أ ٠قاعة 

 

 معالم مصر عملى

٢٠.٠٢ 

 ٢.٠٢ارشاد عملى 

 أ ٠قاعة 

 

 

 

 

 ب٠قاعة 

 

 

 

 

 ب٠قاعة 

 

 إلاثنين

 

 مجتمع مصرى معاصر

 سارة رجب. د

 أ ٠قاعة 

 

 معالم مصر

 سارة رجب. د

 أ ٠قاعة 

 

 مقاطعات مصر القديمة

 عزة محمد.د

 

 أ ٠قاعة 

 ٢تطبيقى

 ٠.٠٢فنون اسالمية 

 ٠تطبيقى 

 ٠.٠٢مقاطعات مصر القديمة 

 أ ٠قاعة 

 

 الثالثاء
 فنون صغرى 

 الرا عادل. د

 ب2قاعة  

 نحت وفنون صغرى 

 د منال عفارة.أ

 هبة مجدى. د.م.أ

 أ ٠قاعة 

   

 

      ألاربعاء

 الخميس

 Englishلغة أولي   

 أ ٠قاعة 

  

 Frenchلغة أولي   

 مكتب مدرس ي اللغات

  

 


