
 

  

 

 صالتعليم الخا  0202/0202لجامعي العام ا يع(الثاني )فصل الربالفصل الدراسي                                    

 

 كلية ،،، ميد الع                   المدير التنفيذي للبرامج العلمية والمتخصصة         
 أ.د/ عبير عطية                                                                                        
 

   (A)   ةفرديال األسابيع - الفرقة االولي 
 

 الخميس االربعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

22،02:9 

 أ (2)قاعة 

20:22،02 

 أ (2)قاعة 

22-22002  

 ب( 2)قاعة 

 تاريخ و آثار مصر

 

 هبة مجدي.د/ أ.م
 هام الشيويد/ ري

 افظ/ منار حد

 صناعة  عات فيالتشري
 والسياحة والضيافة  

 التراث
                 

  ارة عبد الفتاحسد/

 

 لغة انجليزية ومصطلحات

 

 حسند. رحاب 

    

 



 

  

 

 صالتعليم الخا  0202/0202لجامعي العام ا يع(الثاني )فصل الربالفصل الدراسي                                    

 

 كلية ،،، ميد الع                   المدير التنفيذي للبرامج العلمية والمتخصصة         
 أ.د/ عبير عطية                                                                                        
 

        (A)                  ةزوجيالاألسابيع  – رقة االوليالف 
 

 ـــــــــــــــداالحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

22،02:9 

 ( ب2ة  اع)ق

20:22،02 

 ( ب2)قاعة 

 المحاسبة في صناعة السياحة و الضيافة

  المحمد كمأ.م.د/ 

 

 في صناعة سلوك المستهلك

 السياحة و الضيافة 

 

 أ.م.د/ هبه سعيد  

    

 



 

  

 

 صالتعليم الخا  0202/0202لجامعي العام ا يع(الثاني )فصل الربالفصل الدراسي                                    

 

 كلية ،،، ميد الع                   المدير التنفيذي للبرامج العلمية والمتخصصة         
 أ.د/ عبير عطية                                                                                        
 

(B)             ةفردي  أسابيع- الفرقة االولي 
 

 الخميس ـــــــــــاءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالربعــــــــــــــــــــــــ

22،02:9 

 ب (2)قاعة  

20:22،02 

 ب (2)قاعة  

22002 –  

 ب (2)قاعة 2

السياحة  التشريعات في صناعة 

                  و التراثوالضيافة    

  ارة عبد الفتاحسد/ 

 

 تاريخ و آثار مصر

 هبة مجدي.د/ أ.م

 لشيويهام ا/ ريد

 / منار حافظد

 لغة انجليزية ومصطلحات

 د. رحاب

 

 



 

  

 

 صالتعليم الخا  0202/0202لجامعي العام ا يع(الثاني )فصل الربالفصل الدراسي                                    

 

 كلية ،،، ميد الع                   المدير التنفيذي للبرامج العلمية والمتخصصة         
 أ.د/ عبير عطية                                                                                        
 

(B)     ةزوجي بيعأسا – الفرقة االولي 
 

 االحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

22،02:9 

 (أ 2)قاعة  

20:22،02 

 ( أ2)قاعة 

في  سلوك المستهلك 

 ةصناعة السياحة و الضياف

 أ.م.د/ هبه سعيد 

 

المحاسبة في صناعة 

 السياحة و الضيافة

  المحمد كمم.د/ .أ

 

 
 

 



 

  

 

 صالتعليم الخا  0202/0202لجامعي العام ا يع(الثاني )فصل الربالفصل الدراسي                                    

 

 كلية ،،، ميد الع                   المدير التنفيذي للبرامج العلمية والمتخصصة         
 أ.د/ عبير عطية                                                                                        
 

A)      زوجيةاالسابيع ال   ()الفرقة التانية 
 

              ـاءــــــــــــــــــــــــــالثالثــــــــــــــــــــ حد األ

0002 – 7002 

 (0درج )م

22،02:9 

 (0مدرج )

20:22،02 

 (0مدرج )

في صناعة   اإلداريتصال اال 
 السياحة و الضيافة

 

 تياريمقرر اخ

 مصطفي السقاد/ 

د البشرية في الموار إدارة 
 السياحة و الضيافة

 
 أ.م.د/ نرمين عبد الحميد

 (2إدارة التراث السياحي )

 ا عز الدينأ.د/ دين

    

 



 

  

 

 صالتعليم الخا  0202/0202لجامعي العام ا يع(الثاني )فصل الربالفصل الدراسي                                    

 

 كلية ،،، ميد الع                   المدير التنفيذي للبرامج العلمية والمتخصصة         
 أ.د/ عبير عطية                                                                                        
 

(A)      سابيع الفرديةاال  التانية( )الفرقة 
 

 األربعاء ــــــــــاءثالثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا ــــتـــــــــــــــــــــالسبـــــــــــــــــ

5،02:0،02 

 (0مدرج )

22،02:9 

 (2مدرج)

0:0،02 

 (2مدرج )

  

في صناعة السياحة و  خالقاال إدارة
 الضيافة

 مقرر اختياري

 نهي كاملد/   

 سارة عبد الفتاحد/  

 سياحةلو تشغيل شركات ا إدارة
 

 يتن الروبي.م.د/ أأ

 في الفنادقمامية األمكاتب ال إدارة

  د/ مصطفي السقا

     
 



 

  

 

 صالتعليم الخا  0202/0202لجامعي العام ا يع(الثاني )فصل الربالفصل الدراسي                                    

 

 كلية ،،، ميد الع                   المدير التنفيذي للبرامج العلمية والمتخصصة         
 أ.د/ عبير عطية                                                                                        
 

 (B)      )فردية سابيع الاال )الفرقة التانية 
 

 بعاءاألر  الثالثــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ــتـــــــــالسبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5،02:0،02 

 (0مدرج)

22002-20 

 (2مدرج)

0  :5002 

 (2مدرج)

  

في صناعة السياحة و  خالقاال إدارة
 الضيافة

 مقرر اختياري

 نهي كاملد/ 
 سارة عبد الفتاحد/ 

 سياحةغيل شركات الو تش إدارة
 

 يتن الروبي.م.د/ أأ

 

 في الفنادقمامية األمكاتب ال إدارة

 د/ مصطفي السقا

    

 



 

  

 

 صالتعليم الخا  0202/0202لجامعي العام ا يع(الثاني )فصل الربالفصل الدراسي                                    

 

 كلية ،،، ميد الع                   المدير التنفيذي للبرامج العلمية والمتخصصة         
 أ.د/ عبير عطية                                                                                        
 

 (B)      )ابيع الزوجية االس )الفرقة التانية 
 

              ـاءــــــــــــــــــــــــــالثالثــــــــــــــــــــ حد األ

0002 – 7002 

 (0درج )م

20  :2002 

 (0مدرج )

 2002 :0 

 (0مدرج )

في صناعة   اإلداريتصال اال 
 السياحة و الضيافة

 

 تياريمقرر اخ

 مصطفي السقاد/ 

د البشرية في الموار إدارة 
 ياحة و الضيافةلسا

 
 أ.م.د/ نرمين عبد الحميد

 (2إدارة التراث السياحي )

 ا عز الدينأ.د/ دين

    



 

  

 

 صالتعليم الخا  0202/0202لجامعي العام ا يع(الثاني )فصل الربالفصل الدراسي                                    

 

 كلية ،،، ميد الع                   المدير التنفيذي للبرامج العلمية والمتخصصة         
 أ.د/ عبير عطية                                                                                        
 

 ةزوجيسابيع الاال  (A) التعليم الخاص         (الثالثةالفرقة )
 

    
 

 ـــــــــــــــاءاالربعـــــــــ

22002:9 

 ب 2قاعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0:20 

 ( ب 2)قاعة 

 في التسويقلحديثة ا االتجاهات الدولية

 السياحي و الفندقي 

 أماني نبيل.د / .مأ

 

  المنتجعات و المراكز الصحية إدارة

 مقرر اختياري

          محمد كمال.د / .مأ

        



 

  

 

 صالتعليم الخا  0202/0202لجامعي العام ا يع(الثاني )فصل الربالفصل الدراسي                                    

 

 كلية ،،، ميد الع                   المدير التنفيذي للبرامج العلمية والمتخصصة         
 أ.د/ عبير عطية                                                                                        
 

 زوجبةسابيع الاال   (B) التعليم الخاص                 (الثالثة)الفرقة 
 

 ـــــــــــــــاءاالربعـــــــــ

22002  :20 

 ب 2عة قا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0:20 

 ( ب 2)قاعة 

 في التسويقاالتجاهات الدولية الحديثة 

 السياحي و الفندقي 

 أماني نبيل.د / .مأ

 

  المنتجعات و المراكز الصحية إدارة

 مقرر اختياري

          محمد كمال.د / .مأ

    



 

  

 

 صالتعليم الخا  0202/0202لجامعي العام ا يع(الثاني )فصل الربالفصل الدراسي                                    

 

 كلية ،،، ميد الع                   المدير التنفيذي للبرامج العلمية والمتخصصة         
 أ.د/ عبير عطية                                                                                        
 

A أسابيع فردية الثالث مستويال 

 

 ــــــــــــــــــاءالثالثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـنــــــــــــــــــــــــاالثنيـــــــــــــــــــــــــ
20002:9002 

 ( ب2عة )قا

20002-0002 

 ( ب2)قاعة 
 

9-22002 

 ( أ2عة )قا

22002 – 20 

 ( أ2عة )قا

20 – 2002 

 ( أ2عة )قا

و تخطيط إنتاج األغذية 
 الوجبات
 يمقرر اختيار 

               
               محمود حمزةأ.د/

تصميم و تجهيزات 
    الفنادق

 يمقرر اختيار 

 

 أشرف تاج الدين أ.د/

البيئية في  اإلدارة
و صناعة السياحة 

 ةضيافال

 

 أ.د/ نشوي فؤاد

في الجودة  إدارة
و صناعة السياحة 

 ضيافةال

 

 لمي المنحليد/ س

التراث السياحي  إدارة
(0) 

 

 

 / هبة سعدأ.د



 

  

 

 صالتعليم الخا  0202/0202لجامعي العام ا يع(الثاني )فصل الربالفصل الدراسي                                    

 

 كلية ،،، ميد الع                   المدير التنفيذي للبرامج العلمية والمتخصصة         
 أ.د/ عبير عطية                                                                                        
 

B   بيع فرديةأسا -ي الثالث المستو 

 

 ـــاءـــــــــــــــالثالثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ االثنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 

20002:9002 

 ( أ2عة )قا

20002-0002 

 ( أ2)قاعة 

 

9-22002 
 ( ب2)قاعة 

 

22002 -  20 
 ( ب2)قاعة 

 

2002 – 0 
 ( ب2)قاعة 

 

و تخطيط ج األغذية إنتا
   الوجبات
 يمقرر اختيار 

                      
               محمود حمزةأ.د/ 

تصميم و تجهيزات 
   الفنادق

 يمقرر اختيار 

 

 أشرف تاج الدين أ.د/ 

في الجودة  إدارة
و صناعة السياحة 

 ضيافةال

 

 لمي المنحليد/ س

البيئية في  اإلدارة
و اعة السياحة صن

 ضيافةال

 

 أ.د/ نشوي فؤاد

السياحي  التراث إدارة
(0) 

 

 

 / هبة سعدأ.د


