
 

 فصل الخريف  ٢٠٢١/٢٠٢٢الجداول الدراسية للعام الدراس ي                                                         كلية السياحة والفنادق 

ـــــوي الرابع ـــســـــتـــــ  )قسم الدراسات السياحية( جــــــــــــــدول الـمــ
 ( 1/1الثالث عشر )  -(  18/12الحادي عشر )  -(  04/12التاسع )  -(  20/11السابع )  -(  6/11الخامس )  -(  23/10الثالث )-(  9/10األسبوع: األول )األسابيع الفردية: 

 اليوم

 املحاضرات مواعيد 

٣٠,١١- ٣٠,١٢ ٣٠,١٠- ٣٠,١١ ٣٠,٩- ٣٠,١٠ ٣٠,٨- ٣٠,٩ 

٣٠,

١٢-

 

٣٠,

١ 

٣٠,٥- ٣٠,٦ ٣٠,٤- ٣٠,٥ ٣٠,٣- ٣٠,٤ ٣٠,٢ - ٣٠,٣ ٣٠,١- ٣٠,٢ 

 السبت

  

 Frenchلغة أولي 

 

 مكتب مدرس ي اللغة

 Frenchلغة ثانية 

ــــــدرج  ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ  أ. عفاف غانم   ١مـ

 دراسات جدوي 

 )عملي(

 ١مدرج 

  

 لغة ثانية إيطالي

 ب ٢قاعة 

)أ.د شريف ابو املكارم + أ. 

 سامح عوض محمد الدالي( 

 Englishلغة ثانية 

أ. داليا عالء+ أ. هبة   أ٢قاعة 

 العشماوي 

 Spanishلغة ثانية 

أ. محمد عبد      أ٣قاعة 

 السالم

  األحد 
 Germanلغة ثانية  

 قاعة 3ب  أ. ماريان ادوارد

 Englishلغة أولي 

ــــــدرج  ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ  أ. أشرف شاهين   1مـ
  

 اإلثنين

 ٢مقرر إختياري   

 سياحة محلية

 أ.م.د/ نهى أحمد كامل 

ــــــدرج  ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ  ١مـ

  

 ١مقرر إختياري 

 توظيف  مواقع سياحية

 د/سارة عبد الفتاح +

 د/ دعاء سمير 

ــــــدرج  ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ  ٢مـ

 الثالثاء 

 

 

ــــــدرج  ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ  ٢مـ

 سياحة متواصلة وبيئة 

 أ.د/ عبير عطية + أ.د/ نشوي فؤاد

ــــــدرج  ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ  ٢مـ

 إدارة املوارد اليشرية

أ.م.د/أماني نبيل+ أ.م.د/ نرمين 

 عبد الحميد 
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ــــــدرج  ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ  ٢مـ

 األربعاء 

 دراسة جدوى المشروعات السياحية 

 د/سارة عبد الفتاح

ــــــدرج  ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ  ٢مـ

 مقرر جامعة  

 األسرة المستدامة   
ــدرج   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ٢مـ

 أعمال شركات طيران

 أ.م.د/سمر القصراوي + 

 أ.م.د/ أيتن الروبي+

 د/ غدير املواردي 

ــــــدرج  ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ  ٢مـ

   

 النظام القانوني المصري 
ــــــدرج  ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ  1مـ

      الخميس

ـــــوي الثاني ـــســـــتـــــ  )قسم الدراسات السياحية( جــــــــــــــدول الـمــ

 ( 8/1الرابع عشر )  -(  25/12عشر  )الثاني    -(  11/12العاشر  )  -(  27/11الثامن )  -(  13/11السادس )  -(  30/10الرابع )  -(  16/10األسبوع: الثاني )األسابيع الزوجية: 

 اليوم
 مواعيد املحاضرات

٣٠,٥- ٣٠,٦ ٣٠,٤- ٣٠,٥ ٣٠,٣- ٣٠,٤ ٣٠,٢ - ٣٠,٣ ٣٠,١- ٣٠,٢ ٣٠,١٢- ٣٠,١ ٣٠,١١- ٣٠,١٢ ٣٠,١٠- ٣٠,١١ ٣٠,٩- ٣٠,١٠ ٣٠,٨- ٣٠,٩ 

 السبت

 Englishلغة أولي 

ــــدرج  ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ  ١مــ
 أ. أشرف شاهين

 Frenchلغة ثانية 

 ١مدرج 

 د. هدي العيسوي 

 Germanلغة ثانية 

 أ  ٣قاعة 

 أ. ماريان ادوارد

 Germanلغة أولي 
 )قسم السياحة( 

 ب  ٢قاعة 

 أ. ماريان ادوارد

 

 لغة  ثانية إيطالي 
 ب ٢قاعة 

 أ. سامح عوض محمد الدالي 

 Spanishلغة ثانية 
 )قسمي السياحة والفنادق( 

 

 أ  ٢قاعة 

 أ. محمد عبد السالم

  

 Englishلغة ثانية  

 أ  ٣قاعة 
 أ. داليا عالء+ أ. هبة العشماوي 

 Frenchلغة أولي 

 ب  ٣قاعة 

 د. هدي العيسوي 

  

     

      األحد 

 اإلثنين

 ١مقرر إختياري 

 أنماط السياحة
 أ.م.د/ هبه سعيد +  

 د/ سابرينا رفعت

 الحاسب اآللي وتطبيقاته 

 د/ شيماء طه 

ــــدرج  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ١مــــ

 إحصاء سياحي 
 أ.د/ هاله هاللي

ــــدرج  ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ  ١مــ

 اقتصاديات السياحة

 د/ إلهام شكري 

ــــدرج  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ١مــــ
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ــــدرج  ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ  ١مــ

 الثالثاء

 ٢مقرر إختياري 

 حضارة مصر عبر العصور 

 د/ دعاء سمير+ د/ الرا عادل

ــــدرج  ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ  ١مــ

 تنمية إقتصادية وإجتماعية 

 د/ إيمان الطناحي

ــــدرج  ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ  ١مــ

 مقرر جامعة 

 اإلنسان والبيئة 

ــــدرج  ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ  ١مــ

 

 حاسب آلي 

 عملي( )

إحصاء 

 سياحي 

 (عملي) 

 

 

 مقدمة في العلوم السياسية
ــــدرج  ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ    2مــ

      األربعاء

      الخميس 

 

ـــــوي الثالث ـــســـــتـــــ  )قسم الدراسات السياحية( جــــــــــــــدول الـمــ
 ( 8/1الرابع عشر )  -(  25/12الثاني عشر  )  -(  11/12العاشر  )  -(  27/11الثامن )  -(  13/11السادس )  -(  30/10الرابع )  -(  16/10األسبوع: الثاني )األسابيع الزوجية: 

 

 اليوم
 مواعيد املحاضرات

٣٠,٩- ٣٠,١٠ ٣٠,٨- ٣٠,٩ 
٣٠,١٠- 

٣٠,١١ 
٣٠,٥- ٣٠,٦ ٣٠,٤- ٣٠,٥ ٣٠,٣- ٣٠,٤ ٣٠,٢ - ٣٠,٣ ٣٠,١- ٣٠,٢ ٣٠,١٢- ٣٠,١ ٣٠,١١- ٣٠,١٢ 

 السبت

 Frenchلغة ثانية 

ــــدرج  ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ  د. هدي العيسوي  ٢مــ

 لغة ثانية إيطالي

 سامح عوض محمد الدالي أ.  أ ٢قاعة 

 Englishلغة أولي 

ــــدرج  ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ  أ. هبة العشماوي  ١مــ

  

   Germanلغة أولي  
 أ. ماريان ادوارد    مكتب مدرس ي اللغات

 Englishلغة ثانية ِ

 أ.حمدي عبد العزيز   ب ٢قاعة 
 

   Frenchلغة أولي  

 أ. دعاء محمد  مكتب مدرس ي اللغات

 Germanلغة ثانية  

 أ. ماريان ادوارد ب ٣قاعة 

 

 

      األحد 

      اإلثنين

 الثالثاء

 تنظيم وإدارة المنشآت السياحية 
 أ.م.د/ نرمين عبد الحميد + 

 د/ غدير المواردي
ــــدرج  ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ  ٢مــ

 تخطيط سياحي 

 أ.د/ حنان العصار + 
 د/ سارة عبد الفتاح

 

ــــدرج  ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ  ٢مــ

 اقتصاديات النقل السياحي

د/ إيمان الطناحي +  
 )د/سابرينا + 

 د/ غدير المواردي 

 



 

 فصل الخريف  ٢٠٢١/٢٠٢٢الجداول الدراسية للعام الدراس ي                                                         كلية السياحة والفنادق 

ــــدرج  ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـــــدرج  ٢مــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ  ٢مـ

 األربعاء

 ١مقرر إختياري 

 4إدارة جودة الخدمات السياحية
 أ.م.د/أماني نبيل+ د/ غدير املواردي 

ــــدرج  ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ  ٢مــ

    

 الخميس 

 ٢مقرر إختياري 

 آثار مصر عبر العصور
 د/ دعاء سمير + 
 د/ياسمين طارق 

ــــدرج  ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ  ٢مــ

 مقرر جامعة 

 مقدمة في علم اإلقتصاد 

ــــدرج  ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ  ٢مــ

 (1أعمال وكاالت السياحة والسفر )
 أ.م.د/ سمر القصراوي + 

 أ.م.د/ آيتن الروبي
ــــدرج  ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ  ٢مــ

اعمال وكاالت  

السياحة و  

 1سفر

 (عملي)

 

 
 

 البيئة الزراعية 
ــــدرج  ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ  1مــ

 


