
 جامعة امللك سعود
 كلية السياحة واآلاثر 

  اآلاثر قسم

النهائية االمتحاانت جدول   
هـ  3144 األولالفصل الدراسي   

 

   األكادميية  للشؤونكيل الكلية و                                                                                  
 االمتحاانت رئيس جلنة                                                                                

 فهد بن علي احلسي  .د                                                                     

        

 

 ( صباحاً  10  -8 )   الوقت:     األوىل الفرتة: هـ 5/1443  /16التاريخ:  االثني اليوم:
 

 املراقبي  القاعةرقم  أستاذ املقرر عدد الطالب  الشعبة رقم  سم املقرر  ا رمز املقرر 
 F 73  د.محيد املزروع 23 71031 الفن العريب القدمي أثر  231

 
 

                                                                                                                                                                            
 

  



 جامعة امللك سعود
 كلية السياحة واآلاثر 

  اآلاثر قسم

النهائية االمتحاانت جدول   
هـ  3144 األولالفصل الدراسي   

 

   األكادميية  للشؤونكيل الكلية و                                                                                  
 االمتحاانت رئيس جلنة                                                                                

 فهد بن علي احلسي  .د                                                                     

 مساء (   12.30-10.30)   الوقت:     الثانية   الفرتة:  هـ 5/1443    /16   التاريخ:  االثني اليوم:
 

 املراقبي  القاعةرقم  أستاذ املقرر عدد الطالب  الشعبة رقم  سم املقرر  ا رمز املقرر 
  F 73  د. خالد األمسري  6 74549 مهارات أثرية   أثر  414
  F 4 د.حممد الديري  5 78932 اآلاثر اليواننية الرومانية  أثر  415

  
 

  



 جامعة امللك سعود
 كلية السياحة واآلاثر 

  اآلاثر قسم

النهائية االمتحاانت جدول   
هـ  3144 األولالفصل الدراسي   

 

   األكادميية  للشؤونكيل الكلية و                                                                                  
 االمتحاانت رئيس جلنة                                                                                

 فهد بن علي احلسي  .د                                                                     

 مساء (  3-1)   الوقت:     الثالثة   الفرتة:  هـ 1443/  5 /16   التاريخ:  الثنيا اليوم:
 

 املراقبي  القاعةرقم  أستاذ املقرر عدد الطالب  الشعبة رقم  سم املقرر  ا رمز املقرر 
  F 73  د.حممد الذيب  15         50551 آاثر وادي النيل أثر   304

                                                                                                                                                                            
 

  



 جامعة امللك سعود
 كلية السياحة واآلاثر 

  اآلاثر قسم

النهائية االمتحاانت جدول   
هـ  3144 األولالفصل الدراسي   

 

   األكادميية  للشؤونكيل الكلية و                                                                                  
 االمتحاانت رئيس جلنة                                                                                

 فهد بن علي احلسي  .د                                                                     

 مساء  ( 3-1) الوقت:     الثالثة    الفرتة:  هـ 1443/ 5    /19 التاريخ:  خلميس ا اليوم:
 

 املراقبي  القاعةرقم  أستاذ املقرر عدد الطالب  الشعبة رقم  سم املقرر  ا رمز املقرر 
  F 24 د. خالد األمسري  11 36066 مقدمة يف األنثروبولوجيا   أثر  221

                                                                                                                                                                            
 

  



 جامعة امللك سعود
 كلية السياحة واآلاثر 

  اآلاثر قسم

النهائية االمتحاانت جدول   
هـ  3144 األولالفصل الدراسي   

 

   األكادميية  للشؤونكيل الكلية و                                                                                  
 االمتحاانت رئيس جلنة                                                                                

 فهد بن علي احلسي  .د                                                                     

 ( صباحا 10 -  8) الوقت:  األوىل  الفرتة:  هـ 5/1443 / 21  التاريخ:  السبت  اليوم:
 

 املراقبي  القاعةرقم  أستاذ املقرر عدد الطالب  الشعبة رقم  سم املقرر  ا رمز املقرر 
  F 76 د. عبد هللا الشارخ  37 69195 آاثر ما قبل التاريخ  أثر  211
  F 72 د. سامر سحله  16 71030 العمارة القدمية يف اجلزيرة العربية  أثر  230

 
 
 
 
 
 
 



 جامعة امللك سعود
 كلية السياحة واآلاثر 

  اآلاثر قسم

النهائية االمتحاانت جدول   
هـ  3144 األولالفصل الدراسي   

 

   األكادميية  للشؤونكيل الكلية و                                                                                  
 االمتحاانت رئيس جلنة                                                                                

 فهد بن علي احلسي  .د                                                                     

 ( صباحا12.30-10.30) الوقت:   الثانية  الفرتة:  هـ 5/1443 / 21  التاريخ:  السبت  اليوم:
 

 املراقبي  القاعةرقم  أستاذ املقرر عدد الطالب  الشعبة رقم  سم املقرر  ا رمز املقرر 
  F 73 د. حممد متول  19 69197 اجليولوجيا األثرية  أثر  215
الفن والعمارة يف املشرق   أثر  433

 اإلسالمي 
  F 5 الصاوي د. أمحد  9 79220

  



 جامعة امللك سعود
 كلية السياحة واآلاثر 

  اآلاثر قسم

النهائية االمتحاانت جدول   
هـ  3144 األولالفصل الدراسي   

 

   األكادميية  للشؤونكيل الكلية و                                                                                  
 االمتحاانت رئيس جلنة                                                                                

 فهد بن علي احلسي  .د                                                                     

 ( مساء  3-1)  الوقت:  الثالثة   الفرتة:  هـ 1443/   5 /  21 التاريخ:  السبت اليوم:
 

 املراقبي  القاعةرقم  أستاذ املقرر عدد الطالب  الشعبة رقم  سم املقرر  ا رمز املقرر 
  F 4  د. علي األعور  4 36061 املدخل إىل علم اآلاثر  أثر  101
  F 76 د. خالد األمسري  30 62554 إىل علم اآلاثر املدخل  أثر  101

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                            
 



 جامعة امللك سعود
 كلية السياحة واآلاثر 

  اآلاثر قسم

النهائية االمتحاانت جدول   
هـ  3144 األولالفصل الدراسي   

 

   األكادميية  للشؤونكيل الكلية و                                                                                  
 االمتحاانت رئيس جلنة                                                                                

 فهد بن علي احلسي  .د                                                                     

 ( صباحا10-8)  الوقت:    األوىل   الفرتة:  هـ 1443/ 5 /  22 التاريخ:  األحد   اليوم:
 

 املراقبي  القاعةرقم  أستاذ املقرر عدد الطالب  الشعبة رقم  سم املقرر  ا رمز املقرر 
  F 10 د. علي األعور  1 88102 تطبيقات حديثة يف علم اآلاثر   أثر  455
اتريخ وحضارة اجلزيرة العربية   أثر  141

 القدمي
  F 4 د. عبد هللا ابسنبل 10 39930

  F 30 أ.د أزهري صادق  10 39918 مناهج ونظرايت يف علم اآلاثر أثر  309
 

  



 جامعة امللك سعود
 كلية السياحة واآلاثر 

  اآلاثر قسم

النهائية االمتحاانت جدول   
هـ  3144 األولالفصل الدراسي   

 

   األكادميية  للشؤونكيل الكلية و                                                                                  
 االمتحاانت رئيس جلنة                                                                                

 فهد بن علي احلسي  .د                                                                     

 صباحا (   12.30-10.30)  الوقت    الثانية   الفرتة:  هـ 5/1443    / 22  التاريخ:  األحد اليوم:
 

 املراقبي  القاعةرقم  أستاذ املقرر عدد الطالب  الشعبة رقم  سم املقرر  ا رمز املقرر 
  F 5 د. حسين عمار 5 43754 الشرق األدىن القدميفنون  أثر   432

 
 
 
 
  

 
 
 



 جامعة امللك سعود
 كلية السياحة واآلاثر 

  اآلاثر قسم

النهائية االمتحاانت جدول   
هـ  3144 األولالفصل الدراسي   

 

   األكادميية  للشؤونكيل الكلية و                                                                                  
 االمتحاانت رئيس جلنة                                                                                

 فهد بن علي احلسي  .د                                                                     

 ( مساء  3-1)  الوقت:  الثالثة  الفرتة:  هـ 5/1443 /22   التاريخ:  حداأل اليوم:

 
 املراقبي  القاعةرقم  أستاذ املقرر عدد الطالب  الشعبة رقم  سم املقرر  ا رمز املقرر 

  F 75 هللا الشارخ د. عبد  28 37703 الرسوم الصخرية  أثر  222
             

 
 
 
 
 
 
 



 جامعة امللك سعود
 كلية السياحة واآلاثر 

  اآلاثر قسم

النهائية االمتحاانت جدول   
هـ  3144 األولالفصل الدراسي   

 

   األكادميية  للشؤونكيل الكلية و                                                                                  
 االمتحاانت رئيس جلنة                                                                                

 فهد بن علي احلسي  .د                                                                     

 صباحا ( 10-8)     الوقت:   األوىل  الفرتة:  هـ 5/1443    /23   التاريخ:  االثني   اليوم:
 

 املراقبي  القاعةرقم  أستاذ املقرر عدد الطالب  الشعبة رقم  سم املقرر  ا رمز املقرر 
العصور احلجرية يف اجلزيرة   أثر  251

 العربية  
  F 74 أ.د عبد الرزاق املعمري  18 69199

  25F  د. حسين عمار 11 37704 آاثر وفنون بالد الرافدين  أثر  259
                                                          

 
 
 
 

                                                                                            
 



 جامعة امللك سعود
 كلية السياحة واآلاثر 

  اآلاثر قسم

النهائية االمتحاانت جدول   
هـ  3144 األولالفصل الدراسي   

 

   األكادميية  للشؤونكيل الكلية و                                                                                  
 االمتحاانت رئيس جلنة                                                                                

 فهد بن علي احلسي  .د                                                                     

 ( مساء  3 – 1)     الوقت:      الثالثة   الفرتة:  هـ 1443/ 5  / 23  التاريخ:  االثني اليوم:
 املراقبي  القاعةرقم  أستاذ املقرر عدد الطالب  الشعبة رقم  سم املقرر  ا رمز املقرر 

  F 74 د. حممد السبيعي  29 59103 مقدمة يف آاثر اجلزيرة العربية  أثر  220
  F 4 د. سعود الذايب  7 74696 مقدمة يف آاثر اجلزيرة العربية  أثر  220
  F5 أ.د عبد الرزاق املعمري  16 59101 مقدمة يف آاثر اجلزيرة العربية  أثر  220
  F 73 أ.د عبد هللا احلداد  16 51949 اجلزيرة العربية مقدمة يف آاثر  أثر  220
  F 41 أ.د عبد هللا احلداد  24 43636 مقدمة يف آاثر اجلزيرة العربية  أثر  220
  F 9 د. عبد هللا ابسنبل 4 74700 مقدمة يف آاثر اجلزيرة العربية  أثر  220
  F 076 سحله د. سامر  33 36064 مقدمة يف آاثر اجلزيرة العربية  أثر  220
  F 075 د. علي األعور  33 36067 مقدمة يف آاثر اجلزيرة العربية  أثر  220
  G 55 أ.د عبد هللا احلداد  17 37707 العمارة اإلسالمية  أثر  257
  G 55 د. سعود الذايب 4 79221 املسكوكات اإلسالمية أثر 302



 جامعة امللك سعود
 كلية السياحة واآلاثر 

  اآلاثر قسم

النهائية االمتحاانت جدول   
هـ  3144 األولالفصل الدراسي   

 

   األكادميية  للشؤونكيل الكلية و                                                                                  
 االمتحاانت رئيس جلنة                                                                                

 فهد بن علي احلسي  .د                                                                     

 

 

   ( صباحا10-8) الوقت:     ألوىلا  الفرتة:  هـ 5/1443   / 24  التاريخ:  الثالاثء اليوم:
 

 املراقبي  القاعةرقم  أستاذ املقرر عدد الطالب  الشعبة رقم  سم املقرر  ا رمز املقرر 
  F 23 د. عبد هللا اب سنبل  1          17576 الفن العريب القدمي   أثر  253
  F 73 د. سعود الذايب  8 43751 اآلاثر الغارقة أثر  410

  
 

  



 جامعة امللك سعود
 كلية السياحة واآلاثر 

  اآلاثر قسم

النهائية االمتحاانت جدول   
هـ  3144 األولالفصل الدراسي   

 

   األكادميية  للشؤونكيل الكلية و                                                                                  
 االمتحاانت رئيس جلنة                                                                                

 فهد بن علي احلسي  .د                                                                     

 ( مساء   3-1) الوقت:     لثالثةا   الفرتة:  هـ 1443/ 5   / 24  التاريخ:  الثالاثء اليوم:
 

 املراقبي  القاعةرقم  أستاذ املقرر عدد الطالب  الشعبة رقم  سم املقرر  ا رمز املقرر 
  F 25 د. حممد الديري  1 22356 اآلاثر اليواننية والرومانية  أثر  404

 
 
 

                                                                                                                                                                            
 
 
 
 



 جامعة امللك سعود
 كلية السياحة واآلاثر 

  اآلاثر قسم

النهائية االمتحاانت جدول   
هـ  3144 األولالفصل الدراسي   

 

   األكادميية  للشؤونكيل الكلية و                                                                                  
 االمتحاانت رئيس جلنة                                                                                

 فهد بن علي احلسي  .د                                                                     

 صباحا(   10  -    8) الوقت:        األوىلالفرتة:  هـ 1443/ 5   / 25  التاريخ:  األربعاء اليوم:
 

 املراقبي  القاعةرقم  أستاذ املقرر عدد الطالب  الشعبة رقم  سم املقرر  ا رمز املقرر 
  F 73 د. علي األعور  21 37706 اآلاثر واجملتمع أثر  223
  F 4 د. حممد الشهري  8 43744 الفخار وتقنياته أثر  310

                                                                                                                                                                            
 
 
 

  



 جامعة امللك سعود
 كلية السياحة واآلاثر 

  اآلاثر قسم

النهائية االمتحاانت جدول   
هـ  3144 األولالفصل الدراسي   

 

   األكادميية  للشؤونكيل الكلية و                                                                                  
 االمتحاانت رئيس جلنة                                                                                

 فهد بن علي احلسي  .د                                                                     

 مساء ( 3   -)     الوقت:     الثالثة   الفرتة:  هـ 5/1443    / 25  التاريخ:  األربعاء اليوم:
 

 املراقبي  القاعةرقم  أستاذ املقرر عدد الطالب  الشعبة رقم  سم املقرر  ا رمز املقرر 
  F 73 د. سامر سحله  13 3992 املسكوكات القدمية  أثر  305

 
 
 
 
 
 
 
 



 جامعة امللك سعود
 كلية السياحة واآلاثر 

  اآلاثر قسم

النهائية االمتحاانت جدول   
هـ  3144 األولالفصل الدراسي   

 

   األكادميية  للشؤونكيل الكلية و                                                                                  
 االمتحاانت رئيس جلنة                                                                                

 فهد بن علي احلسي  .د                                                                     

                                                                                                                                                                            
 صباحا ( 10 - 8) الوقت:     األوىل   الفرتة:  هـ 1443/ 5    /26   التاريخ:  اخلميس  اليوم:

 
 املراقبي  القاعةرقم  أستاذ املقرر عدد الطالب  الشعبة رقم  سم املقرر  ا رمز املقرر 

  F 40 أ.د سامل طريان 16 73732 لغات مشال اجلزيرة العربية  أثر  260 
   F 73 د. سامر سحله  11 43738 آاثر بالد الشام  أثر  405

 
 
 
 

                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                           



 جامعة امللك سعود
 كلية السياحة واآلاثر 

  اآلاثر قسم

النهائية االمتحاانت جدول   
هـ  3144 األولالفصل الدراسي   

 

   األكادميية  للشؤونكيل الكلية و                                                                                  
 االمتحاانت رئيس جلنة                                                                                

 فهد بن علي احلسي  .د                                                                     

 ( مساء 3   -1) الوقت:     الثالثة   الفرتة:  هـ 1443/ 5    /26   التاريخ:  اخلميس  اليوم:
 

 املراقبي  القاعةرقم  أستاذ املقرر عدد الطالب  الشعبة رقم  سم املقرر  ا رمز املقرر 
اإلنسان والبيئة يف ما قبل   أثر  425

 التاريخ
  F 5 د. خالد األمسري  9 43752

 
 

  



 جامعة امللك سعود
 كلية السياحة واآلاثر 

  اآلاثر قسم

النهائية االمتحاانت جدول   
هـ  3144 األولالفصل الدراسي   

 

   األكادميية  للشؤونكيل الكلية و                                                                                  
 االمتحاانت رئيس جلنة                                                                                

 فهد بن علي احلسي  .د                                                                     

 صباحا(    10 -8)     الوقت:     وىلاأل الفرتة:  هـ 1443  /5 / 28  التاريخ:  السبت  اليوم:
 

 املراقبي  القاعةرقم  أستاذ املقرر عدد الطالب  الشعبة رقم  سم املقرر  ا رمز املقرر 
  F 25 د. حممد العتيب  1 17578 العمارة القدمية يف اجلزيرة العربية  أثر  252
الفن والعمارة يف املشرق   أثر   407

 اإلسالمي 
  F 5 د. أمحد الصاوي  3 22359

                               
 
 
 

  



 جامعة امللك سعود
 كلية السياحة واآلاثر 

  اآلاثر قسم

النهائية االمتحاانت جدول   
هـ  3144 األولالفصل الدراسي   

 

   األكادميية  للشؤونكيل الكلية و                                                                                  
 االمتحاانت رئيس جلنة                                                                                

 فهد بن علي احلسي  .د                                                                     

 ( مساء   3- 1) الوقت:     الثالثة الفرتة:  هـ 1443/ 5 / 28  التاريخ:  السبت اليوم:
 

 املراقبي  القاعةرقم  أستاذ املقرر عدد الطالب  الشعبة رقم  سم املقرر  ا رمز املقرر 
  F 24 أ.د مشلح املرخيي  18 39933 الكتاابت اإلسالمية  أثر  356

  
 
 
 
 

  



 جامعة امللك سعود
 كلية السياحة واآلاثر 

  اآلاثر قسم

النهائية االمتحاانت جدول   
هـ  3144 األولالفصل الدراسي   

 

   األكادميية  للشؤونكيل الكلية و                                                                                  
 االمتحاانت رئيس جلنة                                                                                

 فهد بن علي احلسي  .د                                                                     

 ( مساء  12.30 -10.30)   الوقت:     الثانية   الفرتة:  هـ 1443/ 5/ 29 التاريخ األحد اليوم:
    

 
 املراقبي  القاعةرقم  أستاذ املقرر عدد الطالب  الشعبة رقم  سم املقرر  ا رمز املقرر 

  F 12 د. خالد األمسري  6 43746 األثنوغرافيا األثرية  أثر  301
  

 
 

  



 جامعة امللك سعود
 كلية السياحة واآلاثر 

  اآلاثر قسم

النهائية االمتحاانت جدول   
هـ  3144 األولالفصل الدراسي   

 

   األكادميية  للشؤونكيل الكلية و                                                                                  
 االمتحاانت رئيس جلنة                                                                                

 فهد بن علي احلسي  .د                                                                     

   ( مساء  3-1) الوقت:     الثالثة   الفرتة:  هـ 5/1443    / 29  التاريخ:  األحد اليوم:
 

 املراقبي  القاعةرقم  أستاذ املقرر عدد الطالب  الشعبة رقم  سم املقرر  ا املقرر رمز 
اتريخ وحضارة اجلزيرة العربية   أثر   141

 القدمي
  F 73 هللا ابسنبل   دد. عب 25 66066

الفن والعمارة يف املغرب   أثر  355
 واألندلس

  F 10 د. أمحد الصاوي  10 43748

                                                                                                                                                                            
 
 
 
 
 



 جامعة امللك سعود
 كلية السياحة واآلاثر 

  اآلاثر قسم

النهائية االمتحاانت جدول   
هـ  3144 األولالفصل الدراسي   

 

   األكادميية  للشؤونكيل الكلية و                                                                                  
 االمتحاانت رئيس جلنة                                                                                

 فهد بن علي احلسي  .د                                                                     

 ( صباحا  10-8) الوقت:     األوىل الفرتة:  هـ 5/1443    / 30  التاريخ:  االثني   اليوم:
 

 املراقبي  القاعةرقم  أستاذ املقرر عدد الطالب  الشعبة رقم  سم املقرر  ا رمز املقرر 
  F 9 أ.د سامل طريان   3 39769 لغات مشال اجلزيرة العربية  أثر   308

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 جامعة امللك سعود
 كلية السياحة واآلاثر 

  اآلاثر قسم

النهائية االمتحاانت جدول   
هـ  3144 األولالفصل الدراسي   

 

   األكادميية  للشؤونكيل الكلية و                                                                                  
 االمتحاانت رئيس جلنة                                                                                

 فهد بن علي احلسي  .د                                                                     

 ( مساء    3-1) الوقت:     الثالثة   الفرتة:  هـ 5/1443   / 30  التاريخ:  األثني اليوم:
 

 املراقبي  القاعةرقم  أستاذ املقرر عدد الطالب  الشعبة رقم  سم املقرر  ا رمز املقرر 
  F 9 د. أمحد الصاوي  9 43742 الفنون اإلسالمية  أثر  411

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة امللك سعود
 كلية السياحة واآلاثر 

  اآلاثر قسم

النهائية االمتحاانت جدول   
هـ  3144 األولالفصل الدراسي   

 

   األكادميية  للشؤونكيل الكلية و                                                                                  
 االمتحاانت رئيس جلنة                                                                                

 فهد بن علي احلسي  .د                                                                     

   ( صباحا10-8) الوقت:      األوىل الفرتة:  هـ 6/1443    / 1  التاريخ:  الثالاثء  اليوم:
 

 املراقبي  القاعةرقم  أستاذ املقرر عدد الطالب  الشعبة رقم  سم املقرر  ا رمز املقرر 
  F 5 د. سعود الذايب  4 17619 املسكوكات اإلسالمية أثر  354

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة امللك سعود
 كلية السياحة واآلاثر 

  اآلاثر قسم

النهائية االمتحاانت جدول   
هـ  3144 األولالفصل الدراسي   

 

   األكادميية  للشؤونكيل الكلية و                                                                                  
 االمتحاانت رئيس جلنة                                                                                

 فهد بن علي احلسي  .د                                                                     

 ( مساء  12.30-10.30) الوقت:     الثانية  الفرتة:  هـ 6/1443/ 2  التاريخ:  األربعاء اليوم:
 

 املراقبي  القاعةرقم  أستاذ املقرر عدد الطالب  الشعبة رقم  سم املقرر  ا رمز املقرر 
  F 73 أ.د سامل طريان 16 37708 اللغة النبطية  أثر  258

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة امللك سعود
 كلية السياحة واآلاثر 

  اآلاثر قسم

النهائية االمتحاانت جدول   
هـ  3144 األولالفصل الدراسي   

 

   األكادميية  للشؤونكيل الكلية و                                                                                  
 االمتحاانت رئيس جلنة                                                                                

 فهد بن علي احلسي  .د                                                                     

 ( مساء    3-1) الوقت:     الثالثة   الفرتة:  هـ 6/1443 / 2  التاريخ:  األربعاء اليوم:
 

 املراقبي  القاعةرقم  أستاذ املقرر عدد الطالب  الشعبة رقم  سم املقرر  ا رمز املقرر 
  F 73 أ.د سامل طريان   13 43740 لغات جنوب اجلزيرة العربية  أثر 409

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة امللك سعود
 كلية السياحة واآلاثر 

  اآلاثر قسم

النهائية االمتحاانت جدول   
هـ  3144 األولالفصل الدراسي   

 

   األكادميية  للشؤونكيل الكلية و                                                                                  
 االمتحاانت رئيس جلنة                                                                                

 فهد بن علي احلسي  .د                                                                     

   صباحا( 10-8) الوقت:     األوىل الفرتة:  هـ 6/1443 / 3  التاريخ:  اخلميس  اليوم:
 

 املراقبي  القاعةرقم  أستاذ املقرر عدد الطالب  الشعبة رقم  سم املقرر  ا رمز املقرر 
  F 4 أ.د سامل طريان 10 43753 اللغة اآلرامية أثر  426

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة امللك سعود
 كلية السياحة واآلاثر 

  اآلاثر قسم

النهائية االمتحاانت جدول   
هـ  3144 األولالفصل الدراسي   

 

   األكادميية  للشؤونكيل الكلية و                                                                                  
 االمتحاانت رئيس جلنة                                                                                

 فهد بن علي احلسي  .د                                                                     

 ( مساء   12.30-10.30) الوقت:     الثانية  الفرتة:  هـ 6/1443/ 3  التاريخ:  اخلميس  اليوم:
 

 املراقبي  القاعةرقم  أستاذ املقرر عدد الطالب  الشعبة رقم  سم املقرر  ا املقرر رمز 
  F 10 د. حممد الديري   6 74691 نشأة الكتابة وتطورها  أثر   213
  F 74 د. حممد الديري  25 69270 نشأة الكتابة وتطورها  أثر  213
  F 75 د. حممد الديري  35 36065 نشأة الكتابة وتطورها  أثر  213

 


