
 جامعة امللك سعود

 كلية السياحة واآلاثر

 اآلاثر قسم
 

النهائية االمتحاانتجدول   

ثاينالالفصل الدراسي   

هـ  1442 

 
 

 

 

 

 

 أستاذ املقرر الباتعدد الط الشعبةرقم  سم املقررا رمز املقرر

 ازهري مصطفىد.  5 11555 نظرايت يف علم اآلاثر آثر  155

 

 

 

 ص( 51: 13ـ   ص53 :13) الوقت:    5  الفرتة:  هـ7/9/5441  التاريخ:  ثنناأل  اليوم:



 جامعة امللك سعود

 كلية السياحة واآلاثر

 اآلاثر قسم
 

النهائية االمتحاانتجدول   

ثاينالالفصل الدراسي   

هـ  1442 

 
 

 

 

 أستاذ املقرر الباتعدد الط الشعبةرقم  سم املقررا رمز املقرر

 أزهري مصطفىد.  5 15114 أثريةمهارات  آثر 154

 

 

 

 

 

 ( م51: 13ـ   ص53 :13) الوقت:     5  الفرتة:  هـ5/9/5441  التاريخ:  ثالاثءال  اليوم:



 جامعة امللك سعود

 كلية السياحة واآلاثر

 اآلاثر قسم
 

النهائية االمتحاانتجدول   

ثاينالالفصل الدراسي   

هـ  1442 

 
 

 

 

 أستاذ املقرر الباتعدد الط الشعبةرقم  سم املقررا رمز املقرر

 آثر173
اململكة الصناعات التقليدية يف 
 العربية السعودية

 عبدهللا املنيفد.  5 11555

 اجلوهرة السعدوند.  51 11595 الفخار وتقنياته آثر 153

 

 

 ( م51: 13ـ   ص53 :13) الوقت:     5  الفرتة:  هـ9/9/5441  التاريخ:  األربعاء  اليوم:



 جامعة امللك سعود

 كلية السياحة واآلاثر

 اآلاثر قسم
 

النهائية االمتحاانتجدول   

ثاينالالفصل الدراسي   

هـ  1442 

 
 

 

 

 أستاذ املقرر الباتعدد الط الشعبةرقم  املقررسم ا رمز املقرر

 حسين عمارد. 1 47957 العمارة يف الشرق األدىن القدمي  آثر 119

 آثر 175
 عمارة إسالمية

 -موضوع خاص-
 د.أمحد السيد 5 11395

 د.سامل بن طريان 5 47995 اجلزيرة العربيةكتاابت  آثر 151

 آثر 194
 فنون إسالمية

 -موضوع حاص-
 د. دمحم الثنيان 4 11555

 ( م51: 13ـ  ص53:13) الوقت:     5  الفرتة:  هـ51/9/5441  التاريخ:  األحد  اليوم:



 جامعة امللك سعود

 كلية السياحة واآلاثر

 اآلاثر قسم
 

النهائية االمتحاانتجدول   

ثاينالالفصل الدراسي   

هـ  1442 

 
 

 

 

 

 

 أستاذ املقرر الباتعدد الط الشعبةرقم  سم املقررا رمز املقرر

 د. دمحم الثنيان 51 49514 الفنون اإلسالمية آثر  455

 دمحم متويلد.  1 11399 طرق التاريخ ووسائله آثر 151

 

 

 ( م51:13ـ   ص 53:13) الوقت:     5  الفرتة:  هـ54/9/5441  التاريخ:  ثنناأل  اليوم:



 جامعة امللك سعود

 كلية السياحة واآلاثر

 اآلاثر قسم
 

النهائية االمتحاانتجدول   

ثاينالالفصل الدراسي   

هـ  1442 

 
 

 

 

 أستاذ املقرر الباتعدد الط الشعبةرقم  سم املقررا رمز املقرر

 دادد. عبدهللا احل 54 45559 العمارة اإلسالمية آثر  117

 آثر 159
 فنون قدمية

 -موضوع خاص-
 د.محيد املزروع 5 47955

 د.اجلوهرة السعدون 4 11554 الفخار واخلزف اإلسالمي آثر 115

 د.سامل بن طريان 1 11551 كتاابت قدمية 155

 د.سعود الذايب 5 11397 العمارة التقليدية يف اجلزيرة آثر 179

 ( م51: 13ـ   ص 53:13) الوقت:     5  الفرتة:  هـ55/9/5441  التاريخ:  ربعاءاأل  اليوم:



 جامعة امللك سعود

 كلية السياحة واآلاثر

 اآلاثر قسم
 

النهائية االمتحاانتجدول   

ثاينالالفصل الدراسي   

هـ  1442 

 
 

 

 

 

 

 أستاذ املقرر الباتعدد الط الشعبةرقم  سم املقررا رمز املقرر

 متويلد. دمحم  1 11551 منهج البحث األثري آثر  157

 اهلنوف املفلحد.  5 55954 مقدمة يف آاثر اجلزيرة العربية آثر  113

 

 ( م51: 13ـ  ص 53:13) الوقت:     5  الفرتة:  هـ57/9/5441  التاريخ:  اخلميس  اليوم:



 جامعة امللك سعود

 كلية السياحة واآلاثر

 اآلاثر قسم
 

النهائية االمتحاانتجدول   

ثاينالالفصل الدراسي   

هـ  1442 

 
 

 

 

 أستاذ املقرر الباتعدد الط الشعبةرقم  سم املقررا رمز املقرر

 دمحم متويلد.  54 11933 مناهج البحث األثري آثر  435

 دمحم العتييبد.  1 49144 العمارة يف اجلزيرة العربية آثر  149

 د. أمحد السيد 4 11551 املسكوكات اإلسالمية آثر 149

 طالل شعباند.  1 11391 العمارة االسالمية  يف اجلزيرة العربية آثر 177

 د.حسين عمارة 5 45333 الفن يف اجلزيرة العربية آثر  191

 د.دمحم الديري 11 55915 نشأة الكتابة وتطورها آثر 151

 

 ( م51: 13ـ  ص 53:13) الوقت:     5  الفرتة:  هـ13/9/5441  التاريخ:  األحد  اليوم:



 جامعة امللك سعود

 كلية السياحة واآلاثر

 اآلاثر قسم
 

النهائية االمتحاانتجدول   

ثاينالالفصل الدراسي   

هـ  1442 

 
 

 

 

 أستاذ املقرر الباتعدد الط الشعبةرقم  سم املقررا رمز املقرر

 مشلح املرخييد.  51 11599 الكتاابت اإلسالمية آثر 115

 آثر 155
 ااثر قدمية

 -موضوع خاص-
 د.دمحم الذييب 1 11551

 د.دمحم الذييب 5 47995 الفنون يف الشرق االدىن القدمي آثر 159

 د.ظافرة الشهري 5 51113 مقدمة يف ااثر اجلزيرة العربية آثر 113

 املرخييد. مشلح  4 11555 الكتاابت اإلسالمية آثر 195

 د.عبدهللا احلداد 5 11395 أصول العمارة اإلسالمية آثر 195

 ( م51:13ـ   ص53:13) الوقت:     5  الفرتة:  هـ11/9/5441  التاريخ:  ربعاءاأل  اليوم:



 جامعة امللك سعود

 كلية السياحة واآلاثر

 اآلاثر قسم
 

النهائية االمتحاانتجدول   

ثاينالالفصل الدراسي   

هـ  1442 

 
 

 

 


