
                                             المملكة العربية السعودية                                                                                                     
 جامعة الملك سعود

  كلية السياحة واآلثار
 ( سلم101االختبار النهائي لمقرر )

 االسالمية اصول الثقافة
 هـ1438/1439الفصل الدراسي الثاني 

 هـ14/8/1439يوم االثنين 
 صباحا   10:00إلى  8:00الفترة األولى: 

 

 
 مالحظات هامة:

 وكيل الكلية للشؤون األكاديمية                                                                                   هذه الشعب خاصة بكلية السياحة واآلثار 
  ورئيس لجنة تنظيم االختبارات                                                          الطالب التعرف على قاعة االختبار والحضور بوقت كافي.على 
 .على الطالب التأكد من رقم الشعبة والحضور إلى الشعبة المسجل اسمه فيها 
 .د. عبدالرحمن بن عبدالعزيز السحيباني                                                              لن يسمح للطالب دخول االختبار بدون بطاقته الجامعية 

الرقم 
 والرمز

 الشعبة
عدد  موعد االختبار

 الطالب
 القاعة

أستاذ 
 المقرر

 المراقبون
 الفترة التاريخ اليوم

101 
 سلم

 55 10:00 – 8:00 هـ14/8/1439 االثنين 42024
 6مبنى 
 (1)ب

د. عبدهللا 
 الناصر

 



                                             المملكة العربية السعودية                                                                                                     
 جامعة الملك سعود

  كلية السياحة واآلثار
 ( سلم102االختبار النهائي لمقرر )

 االسرة في االسالم
 هـ1438/1439الفصل الدراسي الثاني 

 هـ13/8/1439 االحديوم 
 ظهرا   12:30إلى  10:30: الثانيةالفترة 

 

 
 مالحظات هامة:

 وكيل الكلية للشؤون األكاديمية                                                                                   هذه الشعب خاصة بكلية السياحة واآلثار 
 .ورئيس لجنة تنظيم االختبارات                                                          على الطالب التعرف على قاعة االختبار والحضور بوقت كافي 
 الطالب التأكد من رقم الشعبة والحضور إلى الشعبة المسجل اسمه فيها. على 
 .د. عبدالرحمن بن عبدالعزيز السحيباني                                                              لن يسمح للطالب دخول االختبار بدون بطاقته الجامعية 

الرقم 
 والرمز

 الشعبة
عدد  موعد االختبار

 الطالب
 المراقبون المقررأستاذ  القاعة

 الفترة التاريخ اليوم

102 
 سلم

 51 12:30 – 10:30 هـ13/8/1439 االحد 42096
 6مبنى 
 (1)ب

د. سلطان 
 الحمدان

 



                                                                                                                                المملكة العربية السعودية                  
 جامعة الملك سعود

  كلية السياحة واآلثار
 ( سلم103االختبار النهائي لمقرر )

 النظام االقتصادي االسالمي
 هـ1438/1439الفصل الدراسي الثاني 

 هـ13/8/1439 االحديوم 
 ظهرا   12:30إلى  10:30: الثانيةالفترة 

 مالحظات هامة:
 وكيل الكلية للشؤون األكاديمية                                                                                   هذه الشعب خاصة بكلية السياحة واآلثار 
 .ورئيس لجنة تنظيم االختبارات                                                          على الطالب التعرف على قاعة االختبار والحضور بوقت كافي 
 الطالب التأكد من رقم الشعبة والحضور إلى الشعبة المسجل اسمه فيها. على 
 .د. عبدالرحمن بن عبدالعزيز السحيباني                                                              لن يسمح للطالب دخول االختبار بدون بطاقته الجامعية 

الرقم 
 والرمز

 الشعبة
عدد  موعد االختبار

 الطالب
 المراقبون أستاذ المقرر القاعة

 الفترة التاريخ اليوم

103 
 سلم

 33 12:30 – 10:30 هـ13/8/1439 االحد 42221
 6مبنى 
 (2)ب

د. عبدهللا 
 الحيد

 

103 
 سلم

 25 12:30 – 10:30 هـ13/8/1439 االحد 42222
 6مبنى 
 (2)ب

د. حسين 
 معلوي

 



 
                                                                                                                                 المملكة العربية السعودية                 

 جامعة الملك سعود
  كلية السياحة واآلثار

 ( سلم104االختبار النهائي لمقرر )
 النظام السياسي االسالمي

 هـ1438/1439الفصل الدراسي الثاني 
 هـ14/8/1439 االثنينيوم 

 ظهرا   12:30إلى  10:30: الثانيةالفترة 

 مالحظات هامة:
 وكيل الكلية للشؤون األكاديمية                                                                                   هذه الشعب خاصة بكلية السياحة واآلثار 
 .ورئيس لجنة تنظيم االختبارات                                                          على الطالب التعرف على قاعة االختبار والحضور بوقت كافي 
 الطالب التأكد من رقم الشعبة والحضور إلى الشعبة المسجل اسمه فيها. على 
 .د. عبدالرحمن بن عبدالعزيز السحيباني                                                              لن يسمح للطالب دخول االختبار بدون بطاقته الجامعية 

الرقم 
 والرمز

 الشعبة
عدد  موعد االختبار

 الطالب
 المراقبون أستاذ المقرر القاعة

 الفترة التاريخ اليوم

104 
 سلم

 49 12:30 – 10:30 هـ14/8/1439 االثنين 42265
 6مبنى 
 (1)ب

د. وليد 
 السعد

 

104 
 سلم

 42 12:30 – 10:30 هـ14/8/1439 االثنين 42266
 6مبنى 
 (1)ب

د. ابراهيم 
 الريس

 



                                                                                                                                المملكة العربية السعودية                  
 جامعة الملك سعود

  كلية السياحة واآلثار
 ( سلم105االختبار النهائي لمقرر )
 حقوق االنسان

 هـ1438/1439الفصل الدراسي الثاني 
 هـ13/8/1439 االحديوم 

 صباحا   10:00إلى  08:00الفترة األولى: 
 

 مالحظات هامة:
 وكيل الكلية للشؤون األكاديمية                                                                                   هذه الشعب خاصة بكلية السياحة واآلثار 
 .ورئيس لجنة تنظيم االختبارات                                                          على الطالب التعرف على قاعة االختبار والحضور بوقت كافي 
 .على الطالب التأكد من رقم الشعبة والحضور إلى الشعبة المسجل اسمه فيها 
 .بن عبدالعزيز السحيباني د. عبدالرحمن                                                              لن يسمح للطالب دخول االختبار بدون بطاقته الجامعية 

 

الرقم 
 والرمز

 الشعبة
عدد  موعد االختبار

 الطالب
 المراقبون أستاذ المقرر القاعة

 الفترة التاريخ اليوم

105 
 سلم

 71 10:00 – 8:00 هـ13/8/1439 االحد 54492
 6مبنى 
 (1)ب

د. سطام 
 النمي

 



                                             المملكة العربية السعودية                                                                                                     
 جامعة الملك سعود

  كلية السياحة واآلثار
 ( سلم107لمقرر )االختبار النهائي 

 اخالقيات المهنة
 هـ1438/1439الفصل الدراسي الثاني 

 هـ14/8/1439 االثنينيوم 
 ظهرا   12:30إلى  10:30: الثانيةالفترة 

 

 مالحظات هامة:
 وكيل الكلية للشؤون األكاديمية                                                                                   هذه الشعب خاصة بكلية السياحة واآلثار 
 .ورئيس لجنة تنظيم االختبارات                                                          على الطالب التعرف على قاعة االختبار والحضور بوقت كافي 
 .على الطالب التأكد من رقم الشعبة والحضور إلى الشعبة المسجل اسمه فيها 
  د. عبدالرحمن بن عبدالعزيز السحيباني                                                              الجامعية.لن يسمح للطالب دخول االختبار بدون بطاقته 

 

الرقم 
 والرمز

 الشعبة
عدد  موعد االختبار

 الطالب
 المراقبون أستاذ المقرر القاعة

 الفترة التاريخ اليوم

107 
 سلم

 54 12:30 – 10:30 هـ14/8/1439 االثنين 54493
 6مبنى 
 (2)ب

د. عائض 
 الدوسري

 


