
 

 فصل الربيع 2021/2022الجداول الدراسية للعام الدراسي 

 رئيس قسم الدراسات الفندقية   وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                                                                                      عميد الكلية   
أ.د /عبير عطيه                                                                                               أ.د/ أشرف تاج الدين                                                         أ.د/ حنان العصار 

  
                  

 كلية السياحة والفنادق 
ـــــوي الثاني ـــســـــتـــــ  ()قسم الدراسات الفندقية جــــــــــــــدول الـمــ

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

 اليوم
 مواعيد املحاضرات 

٣٠,٤ -٣٠,٣ ٣٠,٣ - ٣٠,٢ ٣٠,٢ -٣٠,١ ٣٠,١ -٣٠,١٢ ٣٠,١٢ -٣٠,١١ ٣٠,١١ -٣٠,١٠ ٣٠,١٠ -٣٠,٩ ٣٠,٩ -٣٠,٨ 
٣٠,٤-  

٣٠,٥ 
٣٠,٦ -٣٠,٥ 

 السبت

 
 

 
 أسس الطهو الفندقي )عملى( 

 

 االحد
     

 االثنين 
     

 الثالثاء
 Eلغة أولى 

 ( 2مدرج)

 أ3أملانى ثانية لغة 

 ب 3ثانية إيطالى  لغة 

 ب2لغة ثانية أسبانى 

 التذوق امللبس ى 

 ( 1مدرج )
 F لغة أولى     

  مكتب مدرس اللغة

 األربعاء

 د/ إيمان شوقى  

 فندقى ال ءحصاال 

 1مدرج 

 أسس الطهى الفندقى 

 أ.د/ منا بركات 

 

ــدرج  ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ  ١مــ

 شراف داخلى  إدارة ال  

 د/ دينا سالم

 

ــدرج  ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ  ١مــ

     اللياقة البدنية
ــدرج  ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ  ١مــ

 

 الخميس

 

 د/ أحمد عبد املعطى  

 الرقابة الداخلية للعمليات الفندقية  

 مدرج ا

 إدارة املوارد بشرية 

 أ.د/ حنان قطارة  
ــدرج  ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ  ١مــ

مبادئ التسويق السياحى  

 والفندقى 

 د/ مصطفى السقا 
ــدرج  ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ  ١مــ

 Eلغة ثانية  

 مكتب مدرس ي اللغة 

 

 

 
 Fلغة ثانية 

 (1مدرج )
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ــــــــوي الثالث كلية السياحة والفنادق  ــتــ ـــــدول الـمـــــســـ  )قسم الدراسات الفندقية(  جـــــــــ

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

 اليوم
 مواعيد املحاضرات 

٣٠,١١ -٣٠,١٠ ٣٠,١٠ -٣٠,٩ ٣٠,٩ -٣٠,٨ 
٣٠,١١-  

٣٠,١٢ 
٣٠,١ -٣٠,١٢ 

٣٠,١-  

٣٠,٢ 
٣٠,٤ -٣٠,٣ ٣٠,٣ - ٣٠,٢ 

٣٠,٤-  

٣٠,٥ 
٣٠,٦ -٣٠,٥ 

 السبت

  

 

 Englishلغة أولي 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

ـــدرج  ــ ــ ـــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ  ٢مـ

 Frenchلغة ثانية 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

ــدرج  ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ  ١مــ

 

 Frenchلغة أولي 
 

 

 

 ب  ٣ قاعة 

 لغة ثانية إيطالي 
 

 

 

 

 أ  ٢قاعة 

 

 

 Germanلغة ثانية 
 

 

 

 

 ب ٣قاعة 

 

 األحد

محاسبة إدارية وتكاليف  

 فندقية 

 )إنتداب( 
ــدرج ٢ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ  مــ

 

 تجهيزات فندقية 

 د/ هشام دار
ــدرج ٢ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ  مــ

 دراسة جدوى املشروعات 

 د/أحمد عبد املعطى 
 

ــدرج ٢ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ  مــ

 

 

 الثنين

 صحة وسالمة الغذاء

 أ.د/محمود حمزة  
 

 

ــدرج  ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ  ٢مــ

 تخطيط قوائم الطعام 

 أ.د/ دينا وهيبة
 

ــدرج  ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ  ٢مــ

 نظم معلومات فندقية

 د/ هشام دار 
 

ــدرج  ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ  ٢مــ

نظم معلومات 

 فندقية)عملى( 

 )أ( 2قاعة 

تخطيط قوائم 

 )عملي ( 

 )أ( 2قاعة 

 

 الثالثاء
 Englishلغة ثانية 

 

 

 (أ) ٣قاعة 

 التثقيف األسرى  

 ( 2مدرج )

 سعافات األولية ال 

 (2مدرج )

  

       االربعاء

 الخميس
   

 

  



 

 فصل الربيع 2021/2022الجداول الدراسية للعام الدراسي 
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ــــــــوي الرابع كلية السياحة والفنادق  ــتــ ـــــدول الـمـــــســـ  )قسم الدراسات الفندقية(  جـــــــــ

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

 اليوم 
 مواعيد املحاضرات 

٣٠,١٠ -٣٠,٩ ٣٠,٩ -٣٠,٨ 
٣٠,١٠-  

٣٠,١١ 
٣٠,١٢ -٣٠,١١ 

٣٠,١٢-  

٣٠,١ 
٣٠,٤ -٣٠,٣ ٣٠,٣ - ٣٠,٢ ٣٠,٢ -٣٠,١ 

٣٠,٤-  

٣٠,٥ 
٣٠,٦ -٣٠,٥ 

 السبت
 عملي   

 إدارة تطوير املنشأت  

   )أ( 2قاعة 

 Spanishلغة ثانية      

 سياحة وفنادق 

 أ  ٣قاعة 

 

 األحد

 French  أولي لغة

 مكتب مدرس ي اللغات 

 Frenchلغة ثانية  

   أ ٣قاعة 

 

 لغه ثانية املاني  -  

 سياحة وفنادق 

 )ب(    3قاعة 

 Englishلغة ثانية    

 ب ٣قاعة 
  

      الثنين 

      الثالثاء 

 األربعاء

 مشروع التخرج  

 أ.د/ محمد نصار  

ــــدرج   ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ١مـــــ

 تغذية املجموعات 

 حمزةأ.د / محمود 

ــــدرج   ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ١مـــــ

 إدارة الغرف  

 د/ إيمان شوقى 

ــــدرج   ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ١مـــــ

 

 الخميس 

 Englishلغة أولي 

ــــدرج   ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ١مـــــ

 إدارة الفنادق الدولية 

 أ.م.د/ محمد كمال 

ــــدرج   ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ١مـــــ

 إدارة األزمات فى الفنادق

 أ.م.د/محمد كمال 

ــــدرج   ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ١مـــــ

 مشروع بحثي  -عملي

 مقسمين علي 

 ب ٣قاعة  /أ  ٢قاعة 

 

 

 إدارة التطوير فى املنشآت السياحية   

 د/ دينا سالم

ــــدرج   ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ١مـــــ

 

 لغة ثانية إيطالي 

 أ  ٣قاعة 
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 كلية السياحة والفنادق 

  

 


