
 

 (معدل) فصل الربيع ٠٢٠٢/٠٢٠٢الجداول الدراسية للعام الدراس ي                                                         كلية السياحة والفنادق

 / ألاسابيع الزوجية )قسم الدراسات السياحية( جــــــــــــــدول الـمـــــســـــتــــــــــوي الثاني

 اليوم
 مواعيد املحاضرات

٠٣,٦ -٠٣,٥ ٠٣,٥ -٠٣,٤ ٠٣,٤ -٠٣,٠ ٠٣,٠ - ٠٣,١ ٠٣,١ -٠٣,٠ ٠٣,٠ -٠٣,٠١ ٠٣,٠١ -٠٣,٠٠ ٠٣,٠٠ -٠٣,٠٣ ٠٣,٠٣ -٠٣,٩ ٠٣,٩ -٠٣,٨ 

 السبت

 Englishلغة أولي 
 

 

ــــدرج  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ٢مــــ

 Frenchلغة ثانية 
 

 

 ب ٠قاعة 

 Germanلغة أولي 
 )قسمي السياحة والفنادق(

 
 

 املكتب

  

 لغة  ثانية إيطالي 
 

 

ــــدرج  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ٢مــــ

 Spanishلغة ثانية 
 )قسمي السياحة والفنادق(

 

 أ ٠قاعة 

  

 Germanلغة ثانية  

 ب ٣قاعة 

 Englishلغة ثانية 

 أ ٣قاعة 

  

  ألاحد
 Frenchلغة أولي 

 قاعة ٠ ب
   

 إلاثنين

 ٢مقرر إختياري 

 خدمة العمالء في القطاع السياحي

 د. نهي كامل

 د شيماء طه

 ٢مــــــــــــــــــــــــــــدرج 

 سيكولوجية السائح

 د هبة سعيد

 د. نهي كامل

 ٢مــــــــــــــــــــــــــــدرج 

 محاسبة سياحية 

 د الهام شكري 

 

 ٢مــــــــــــــــــــــــــــدرج 

 عملي 

 نظم املعلومات تكنولوجيا 
ــــدرج  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ٢مــــ

 عملي 

 محاسبة سياحية

 ٢مدرج 

 

 الثالثاء

 ٠مقرر إختياري 

ادارة سياحة مناسبات /د الهام 

 شكري 

 ٢مــــــــــــــــــــــــــــدرج 

 تكنولوجيا نظم معلومات سياحية

 د ايتن الروبي

 

 ٢مــــــــــــــــــــــــــــدرج 

 تسويق سياحي

 د سلمى املنحلي -د اماني نبيل  

 

 ٢مــــــــــــــــــــــــــــدرج 

  

      ألاربعاء

 الخميس

 )أسابيع فردية( 

 مقرر جامعة 

  ٢اللياقة البدنية مدرج

 

 ٠مدرج التذق امللبس ي 

    

 

    

 



 

 (معدل) فصل الربيع ٠٢٠٢/٠٢٠٢الجداول الدراسية للعام الدراس ي                                                         كلية السياحة والفنادق

 )قسم الدراسات السياحية( /أسابيع زوجية جــــــــــــــدول الـمـــــســـــتــــــــــوي الثالث

 اليوم
 مواعيد املحاضرات

٠٣,٦ -٠٣,٥ ٠٣,٥ -٠٣,٤ ٠٣,٤ -٠٣,٠ ٠٣,٠ - ٠٣,١ ٠٣,١ -٠٣,٠ ٠٣,٠ -٠٣,٠١ ٠٣,٠١ -٠٣,٠٠ ٠٣,٠٠ -٠٣,٠٣ ٠٣,٠٣ -٠٣,٩ ٠٣,٩ -٠٣,٨ 

 السبت

 Frenchلغة ثانية 
 

 

ــــدرج  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ٠مــــ

 لغة ثانية إيطالي

 
 

 أ ٠قاعة 

 Englishلغة أولي 

 
 

ــــدرج  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ٢مــــ

 ٠مقرر إختياري 

 Germanلغة ثانية  
 

 ب ٠قاعة 

 

  السبت أسابيع فردية
 ريادة أعمال

 ٠مدرج 

 أ.م.د./ ميري مجدي

   Spanishلغة ثانية  

 
 

 

 مكتب مدرس ي اللغات

  

      ألاحد

 إلاثنين
 مقرر جامعة  

 أسعافات أولية

 ٠مدرج 

   

 الثالثاء
 مقرر جامعة    

 التثقيف ألاسري 

 ٢مدرج 

 

 ألاربعاء

 ٢مقرر إختياري 

 اسواق سياحية

 د دعاء سمير –ا.م.د سمر القصراوي 
ــــدرج  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ٠مــــ

 بحوث التسويق السياحي 

 أ.م.د نرمين عبد الحميد
 

ــــدرج  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ٠مــــ

 ترويج سياحي

 أ.م.د اماني نبيل
 

ــــدرج  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ٠مــــ

 عملي

 بحوث التسويق

ــــدرج  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ٠مــــ

 عملي

 ترويج سياحي

ــــدرج  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ٠مــــ

 

 الخميس

 ٠مقرر إختياري 
 

 تنمية مجتمعات محلية

 د ايمان الطناحي
ــــدرج  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ٠مــــ

 

 اقاليم مصر السياحية

د الهام  –د ايمان الطناحي 

 شكري 
 

ــــدرج  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ٠مــــ

 

 تنمية سياحية 

 د سارة عبد الفتاح
 

ــــدرج  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ٠مــــ

 

 

 

 



 

 (معدل) فصل الربيع ٠٢٠٢/٠٢٠٢الجداول الدراسية للعام الدراس ي                                                         كلية السياحة والفنادق

 ألاسابيع الفردية )قسم الدراسات السياحية( / جــــــــــــــدول الـمـــــســـــتــــــــــوي الرابع

 اليوم
 مواعيد املحاضرات

٠٣,٠٣ -٠٣,٩ ٠٣,٩ -٠٣,٨ 
٠٣,٠٣- 

٠٣,٠٠ 
٠٣,١ -٠٣,٠ ٠٣,٠ -٠٣,٠١ ٠٣,٠١ -٠٣,٠٠ 

٠٣,١ - 

٠٣,٠ 
٠٣,٦ -٠٣,٥ ٠٣,٥ -٠٣,٤ ٠٣,٤ -٠٣,٠ 

 السبت

 Englishلغة أولي  
 

 

 

ــــدرج  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ٢مــــ

 Frenchلغة ثانية 
 

 

 

ــــدرج  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ٢مــــ

 Englishلغة ثانية 
 

 

 

 أ ٣قاعة 

 

 Frenchلغة أولي 
 

 

 

 

 أ ٣قاعة 

 لغة ثانية إيطالي
 

 

 

 ب ٠قاعة 

      ألاحد

 إلاثنين

 Germanلغة ثانية   

 

 

 

 أ ٠قاعة  

 ٠مقرر إختياري 

 ادارة املواقع السياحية

 د دعاء سمير  –د سارة عبد الفتاح 
ــــدرج   ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ٢مـــــ

  

 ٢مقرر إختياري 

 اتجاهات حديثة في التسويق السياحي

 أ.م.د نرمين عبد الحميد

ــــدرج د شيماء طه     ــــ ــــ ــــ ــــ  ٠مــــــــ

 الثالثاء

 تشريعات سياحية

 د سابرينا رفعت
 

ــــدرج  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ٠مــــ

 مشروع تطبيقي / أ.د هالة هاللي

 د دعاء سمير  علي
 

ــــدرج  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ٠مــــ

   

 ألاربعاء

 ادارة الازمات  السياحية

 د سلمى املنحلي
 

 

ــــدرج  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ٠مــــ

 ٠اعمال وكاالت السياحة والسفر 

 أ.م.د سمر القصراوي 

 ا.م.د ايتن الروبي
 

ــــدرج  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ٠مــــ

 عملي

 أعمال وكاالت
ــــدرج  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ٠مــــ

 

 عملي

 إدارة ألازمات
ــــدرج  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ٠مــــ

 عملي

 مشروع

 تطبيقي
ــــدرج  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ٠مــــ

  

      الخميس



 

 (معدل) فصل الربيع ٠٢٠٢/٠٢٠٢الجداول الدراسية للعام الدراس ي                                                         كلية السياحة والفنادق

 


