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 )قسم الدراسات السياحية( الثاني جــــــــــــــدول الـمـــــســـــتــــــــــوي 

 (٢١/5الرابع عشر ) -( 7/5الثاني عشر  ) -( ٢3/4العاشر  ) -( 9/4الثامن ) -( ٢2/3السادس ) -( ١٢/3الرابع ) -( ٢2/٢ألاسبوع: الثاني ) :ألاسابيع الزوجية

 اليوم
 مواعيد املحاضرات

3٠,٨- 3٠,9 3٠,9- 3٠,١٠ 3٠,١٠- 3٠,١١ 3٠,١١- 3٠,١٢ 3٠,١٢- 3٠,١ 3٠,١- 3٠,٢ 3٠,٢ - 3٠,3 3٠,3- 3٠,4 3٠,4- 3٠,5 3٠,5- 3٠,2 

 السبت

 

 Englishلغة أولي 
 أ/أشرف شاهين

 ١مــــــــــــــــــــــــــــدرج 

 French ثانية لغة
 د.هدي عيسوي 

 ١مدرج 

 German ثانيةلغة 
 أ.ماريان

 أ 3قاعة 

  

 ثانية إيطالي  لغة 
 أ/سامح  عوض

 ب 3قاعة 

 Spanishثانية لغة 
 جمعة أ.هند

 أ ٢قاعة 

  

 English ثانية لغة 
 أ/أشرف شاهين

 أ 3قاعة 

 Frenchلغة أولي 
 د.هدي عيسوي 

 ب ٢قاعة 

  

      ألاحد

 إلاثنين

 (5مقرر )
 (١اختياري )

 ادارة سياحة املناسبات 
 د. إلهام شكري 

 

 ١مــــــــــــــــــــــــــــدرج 

 (١مقرر )
 محاسبة سياحية وفندقية

+ أ.م.د أ.م.د سمر القصراوي 
 أيتن الروبي

 ١مــــــــــــــــــــــــــــدرج 

 (٢مقرر )
 تكنولوجيا نظم معلومات سياحية

 + د. شيماء طه الروبيأ.م.د أيتن 
 ١مــــــــــــــــــــــــــــدرج 

 (3مقرر )
 سيكولوجية السائح 

 أ.م.د هبة سعيد
 ١مــــــــــــــــــــــــــــدرج 

 

 الثالثاء

 (2مقرر )
 (٢اختياري )

خدمة العمالء في القطاع 
 السياحي

 د. غدير املوارديد. شيماء طه + 
 

 ١مــــــــــــــــــــــــــــدرج 

 (4مقرر )
 

 تسويق سياحي
  د. غدير املاوردي+ د. مروة خاطر

 
 ١مــــــــــــــــــــــــــــدرج 

 (٨مقرر جامعة )
 جميع ألاقسام

 
 

 ١مــــــــــــــــــــــــــــدرج 

تكنولوجيا 
 نظم

 عملي()

 ١مــــــــــــــــــــــــــــدرج 

محاسبة 
 سياحية
 )عملي(
 ١مــــــــــــــــــــــــــــدرج 

 
 

 ألاربعاء
 (٢مقرر جامعة )   

 جميع ألاقسام

 ١مــــــــــــــــــــــــــــدرج 

 

      الخميس
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 الدراسات السياحية( )قسم جــــــــــــــدول الـمـــــســـــتــــــــــوي الثالث
 (٢١/5الرابع عشر ) -( 7/5الثاني عشر  ) -( ٢3/4العاشر  ) -( 9/4الثامن ) -( ٢2/3السادس ) -( ١٢/3الرابع ) -( ٢2/٢ألاسبوع: الثاني ) :ألاسابيع الزوجية

 

 اليوم
 مواعيد املحاضرات

3٠,٨- 3٠,9 3٠,9- 3٠,١٠ 3٠,١٠- 3٠,١١ 3٠,١١- 3٠,١٢ 3٠,١٢- 3٠,١ 3٠,١- 3٠,٢ 3٠,٢ - 3٠,3 3٠,3- 3٠,4 3٠,4- 3٠,5 3٠,5- 3٠,2 

 السبت

 Frenchلغة ثانية 
 د.هدي عيسوي 

 ٢مــــــــــــــــــــــــــــدرج 

 لغة ثانية إيطالي
 أ/سامح  عوض

 أ ٢قاعة 

 Englishلغة أولي 
 أ.هبة العشماوي+أ.داليا عالء

 ١مــــــــــــــــــــــــــــدرج 

  

 لغة ثانية أسباني
 جمعة أ.هند

 د3قاعة 
 German  أولىلغة 

 أ.ماريان
 ب ٢قاعة 

 Englishلغة ثانية ِ
 أ.هبة العشماوي+أ.داليا عالء

 ب  ٢قاعة 

  French أولي لغة 
 أ.دعاء محمد

 مكتب مدرس ي اللغات

  German ثانية لغة 
 أ.ماريان

 ب 3قاعة  

 

      ألاحد

      إلاثنين

 الثالثاء
 (3)مقرر  

 ترويج سياحي
 أ.م.د أماني نبيل

 ٢مــــــــــــــــــــــــــــدرج 

 (١مقرر جامعة )
 ألاقسام جميع

 
 ٢مــــــــــــــــــــــــــــدرج 

 (٢)جامعة  مقرر 
 جميع ألاقسام

 
 ٢مــــــــــــــــــــــــــــدرج 

 

 ألاربعاء

 4مقرر اختياري  

 تنمية مجتمعات محلية      

 د. ايمان الطناحي 
 ٢مــــــــــــــــــــــــــــدرج 

 (٨مقرر )

 أقاليم مصر السياحية

 شكري د. الهام 
 ٢مــــــــــــــــــــــــــــدرج 

  

 الخميس

 5مقرر إختياري 
 أسواق سياحية

 د. دعاء سمير + د. غدير املواردي
 

 ٢مــــــــــــــــــــــــــــدرج 

 (2مقرر )
 بحوث التسويق السياحي
 أ.م.د نرمين عبد الحميد

 

 ٢مــــــــــــــــــــــــــــدرج 

 (7مقرر )
 تنمية سياحية

 + د.دعاء سمير  د. سارة عبد الفتاح
 

 ٢مــــــــــــــــــــــــــــدرج 

بحوث تسويق 
 سياحي

 (عملي)

 أ٢ق 

 ترويج
 

 (عملي)
 أ٢ق
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 )قسم الدراسات السياحية( جــــــــــــــدول الـمـــــســـــتــــــــــوي الرابع
 (١4/5الثالث عشر ) - (3٠/4الحادي عشر ) - (١2/4التاسع ) - (٢/4السابع ) - (١9/3الخامس ) - (5/3الثالث )-( ١9/٢ألاسبوع: ألاول ): ألاسابيع الفردية

 اليوم
 مواعيد املحاضرات

3٠,٨- 3٠,9 
3٠,9- 

3٠,١٠ 
3٠,١٠- 3٠,١١ 

3٠,١١- 

3٠,١٢ 
3٠,١٢- 3٠,١ 3٠,١- 3٠,٢ 

3٠,٢ - 

3٠,3 
3٠,3- 3٠,4 

3٠,4- 

3٠,5 
3٠,5- 3٠,2 

 السبت

 Frenchلغة أولي  
 

 مكتب مدرس ي اللغة

 Frenchلغة ثانية 
 أ/ عفاف غانم        

 ١مــــــــــــــــــــــــــــدرج 

 Spanishلغة ثانية  
  جمعةأ.هند 

 أ٢قاعة 

 

 Englishلغة ثانية 

 أ/أشرف شاهين     

 ٢قاعة 

 لغة ثانية إيطالي

 أ.د.شريف أبو املكارم+ أ/سامح  عوض

 ب ٢قاعة 

  ألاحد
 Germanلغة ثانية 

 أ.ماريان
 قاعة 3 ب

 Englishلغة أولى 
 أ/أشرف شاهين

أ٢قاعة   

 
 (عملي) 

 مدرج ١
  

 إلاثنين

 3مقرر إختياري   
 في التسويق السياحياتجاهات حديثة 

 د. مروة خاطر
 ١مــــــــــــــــــــــــــــدرج 

  

 4مقرر إختياري 
 إدارة املواقع السياحية  

 د. سارة عبد الفتاح + د. دعاء سمير

 ٢مــــــــــــــــــــــــــــدرج 

 الثالثاء
 
 

 

 (١مقرر )
 رة الازمات السياحيةااد

 أ.م.د نهى كامل
 ٢مــــــــــــــــــــــــــــدرج 

   

 ألاربعاء

 (5مقرر )
 مشروع تطبيقي

د.دعاء سمير+ د.غدير 
 املاوردي+ د. مروة خاطر

 ٢مــــــــــــــــــــــــــــدرج 

 (٢مقرر )
 تشريعات سياحية
 أ.م.د سابرينا رفعت

 ٢مــــــــــــــــــــــــــــدرج 

 (2مقرر )
 (٢والسفر )أعمال وكاالت السياحة 

 سمر القصراوي + أ.م.د أيتن الروبيأ.م.د 
 ٢مــــــــــــــــــــــــــــدرج 

   

      الخميس
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