
 

 االختباراتتنظيم مقرر �جنة 

 إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا�� بقسم 

 رئيس قسم 

 إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا��

 

األ�اديمية للشئون  ال�لية كيلو   

االختباراتتنظيم �جنة رئيس    

   

      ا�حس�ن بن ع��  فهد / د د/ آالء سالم الرو�بعة  د/ محمد بن عبد الفتاح باي
 
 
 

 جامعة امللك سعود 

 �لية السياحة واآلثار 

 قسم إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا��

 مواعيد االختبارات ال��ائية 

 هـ 1443الفصل الدرا��ي األول 
 

  
 
 
 
 
 

 القاعة  أستاذ املقرر  املراقب�ن 
عدد  

 الطالب 
 رمز املقرر  اسم املقرر  الشعبة 

 ترث  241 الطب�عي  التراث  إدارة F76 33 71034 د. عبد اللطیف أفندي  ا. إبراه�م الفوزان

 
 
 
 
 
 

  10-8الوقت:     الف��ة: األو��  هـ1443/ 5/ 16التار�خ:  اليوم: االثن�ن 
ً
 صباحا



 

 االختباراتتنظيم مقرر �جنة 

 إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا�� بقسم 

 رئيس قسم 

 إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا��

 

األ�اديمية للشئون  ال�لية كيلو   

االختباراتتنظيم �جنة رئيس    

   

      ا�حس�ن بن ع��  فهد / د د/ آالء سالم الرو�بعة  د/ محمد بن عبد الفتاح باي
 
 
 

 جامعة امللك سعود 

 �لية السياحة واآلثار 

 قسم إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا��

 مواعيد االختبارات ال��ائية 

 هـ 1443الفصل الدرا��ي األول 
 

 
 
 

 القاعة  أستاذ املقرر  املراقب�ن 
عدد  

 الطالب 
 رمز املقرر  اسم املقرر  الشعبة 

 ترث  140 وص�انته التراث على الحفاظ في مقدمة F75 37 69628 د. محمد �اي العتیبي منصور. ا
 ترث  240 التراث في الجودة إدارة F76 39 71033 العراقي  علي  .د الزكري  سعد . ا

 ترث  303 التراث�ة االعمال ر�ادة F5 3 39765 د. عبد اللطیف أفندي  

 
 

 

 

 مساء 12:30- 10:30الوقت:     الثانيةالف��ة:  هـ1443/ 5/ 16التار�خ:  اليوم: االثن�ن 



 

 االختباراتتنظيم مقرر �جنة 

 إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا�� بقسم 

 رئيس قسم 

 إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا��

 

األ�اديمية للشئون  ال�لية كيلو   

االختباراتتنظيم �جنة رئيس    

   

      ا�حس�ن بن ع��  فهد / د د/ آالء سالم الرو�بعة  د/ محمد بن عبد الفتاح باي
 
 
 

 جامعة امللك سعود 

 �لية السياحة واآلثار 

 قسم إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا��

 مواعيد االختبارات ال��ائية 

 هـ 1443الفصل الدرا��ي األول 
 

 

 

 القاعة  أستاذ املقرر  املراقب�ن 
عدد  

 الطالب 
 رمز املقرر  اسم املقرر  الشعبة 

 ترث  314 المتحف والمجتمع F74 24 44445  حملي  ولید . ا

 

 

 

 

 

 مساء 4-    1الوقت:     الثالثة الف��ة:  هـ1443/ 5/ 16التار�خ:  اليوم: االثن�ن 



 

 االختباراتتنظيم مقرر �جنة 

 إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا�� بقسم 

 رئيس قسم 

 إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا��

 

األ�اديمية للشئون  ال�لية كيلو   

االختباراتتنظيم �جنة رئيس    

   

      ا�حس�ن بن ع��  فهد / د د/ آالء سالم الرو�بعة  د/ محمد بن عبد الفتاح باي
 
 
 

 جامعة امللك سعود 

 �لية السياحة واآلثار 

 قسم إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا��

 مواعيد االختبارات ال��ائية 

 هـ 1443الفصل الدرا��ي األول 
 

 

 

 القاعة  أستاذ املقرر  املراقب�ن 
عدد  

 الطالب 
 رمز املقرر  اسم املقرر  الشعبة 

 ترث  242 التراث  مواقع وتهیئة تخط�ط F76 36 73966 د. نایف فل�ح العنزي  حملي  ولید . ا

 
 

 

 القاعة  أستاذ املقرر  املراقب�ن 
عدد  

 الطالب 
 رمز املقرر  اسم املقرر  الشعبة 

 ترث  451 المتحف�ة والعروض المعارض تصم�م F74 23 30272  الشھري  عماد. ا

 

  10-8الوقت:     الف��ة: األو��  هـ1443/ 5 /17التار�خ:  الثالثاءاليوم:  
ً
 صباحا

 مساء 4-    1الوقت:     الثالثة الف��ة:  هـ1443/ 5 /17التار�خ:  الثالثاءاليوم:  



 

 االختباراتتنظيم مقرر �جنة 

 إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا�� بقسم 

 رئيس قسم 

 إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا��

 

األ�اديمية للشئون  ال�لية كيلو   

االختباراتتنظيم �جنة رئيس    

   

      ا�حس�ن بن ع��  فهد / د د/ آالء سالم الرو�بعة  د/ محمد بن عبد الفتاح باي
 
 
 

 جامعة امللك سعود 

 �لية السياحة واآلثار 

 قسم إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا��

 مواعيد االختبارات ال��ائية 

 هـ 1443الفصل الدرا��ي األول 
 

 

 

 القاعة  أستاذ املقرر  املراقب�ن 
عدد  

 الطالب 
 رمز املقرر  اسم املقرر  الشعبة 

 ترث  312   تسو�ق التراث 11G A 024 12 44443 0128 العراقي  علي  .د 

 

  

 مساء 12:30- 10:30الوقت:     الثانيةالف��ة:  هـ1443/ 5 /18التار�خ:  األر�عاءاليوم:  



 

 االختباراتتنظيم مقرر �جنة 

 إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا�� بقسم 

 رئيس قسم 

 إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا��

 

األ�اديمية للشئون  ال�لية كيلو   

االختباراتتنظيم �جنة رئيس    

   

      ا�حس�ن بن ع��  فهد / د د/ آالء سالم الرو�بعة  د/ محمد بن عبد الفتاح باي
 
 
 

 جامعة امللك سعود 

 �لية السياحة واآلثار 

 قسم إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا��

 مواعيد االختبارات ال��ائية 

 هـ 1443الفصل الدرا��ي األول 
 

 

 

 القاعة  املقرر أستاذ  املراقب�ن 
عدد  

 الطالب 
 رمز املقرر  اسم املقرر  الشعبة 

 F5 1 44476 ا. ش�ماء صائغ القحطاني  سعد . ا
أسالیب االرشاد الس�احي (متاحف 

 ومواقع) 
 ترث  425

 

  

 مساء 12:30- 10:30الوقت:     الثانيةالف��ة:  هـ1443/ 5 /19التار�خ:  ا�خميس اليوم:  



 

 االختباراتتنظيم مقرر �جنة 

 إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا�� بقسم 

 رئيس قسم 

 إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا��

 

األ�اديمية للشئون  ال�لية كيلو   

االختباراتتنظيم �جنة رئيس    

   

      ا�حس�ن بن ع��  فهد / د د/ آالء سالم الرو�بعة  د/ محمد بن عبد الفتاح باي
 
 
 

 جامعة امللك سعود 

 �لية السياحة واآلثار 

 قسم إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا��

 مواعيد االختبارات ال��ائية 

 هـ 1443الفصل الدرا��ي األول 
 

 

 

 القاعة  املقرر أستاذ  املراقب�ن 
عدد  

 الطالب 
 رمز املقرر  اسم املقرر  الشعبة 

 ترث  141 التراث اعمال  إدارة في مقدمة F75 36 71032 ا. إبراه�م الفوزان القحطاني  سعد . ا
 ترث  206 التراث موارد إدارة في مقدمة F74 21 39935 ا. عماد الشهري  حملي  ولید . ا

 

  

  10-8الوقت:     الف��ة: األو��  هـ1443/ 5 /21التار�خ:  السبت اليوم:  
ً
 صباحا



 

 االختباراتتنظيم مقرر �جنة 

 إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا�� بقسم 

 رئيس قسم 

 إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا��

 

األ�اديمية للشئون  ال�لية كيلو   

االختباراتتنظيم �جنة رئيس    

   

      ا�حس�ن بن ع��  فهد / د د/ آالء سالم الرو�بعة  د/ محمد بن عبد الفتاح باي
 
 
 

 جامعة امللك سعود 

 �لية السياحة واآلثار 

 قسم إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا��

 مواعيد االختبارات ال��ائية 

 هـ 1443الفصل الدرا��ي األول 
 

 

 

 القاعة  أستاذ املقرر  املراقب�ن 
عدد  

 الطالب 
 رمز املقرر  اسم املقرر  الشعبة 

 ترث  215 ال�شر�ة   الموارد إدارة في مقدمة F73 27 37685 د. عبد اللطیف أفندي  العتیبي منصور. ا
 ترث  309 التراث�ة االعمال ر�ادة F39 17 73973 د. عبد اللطیف أفندي  الزكري  سعد . ا

  F9 13 44471 ترث  421 إدارة المتاحف 

 ترث  427 تأهیل المرشد الس�احي  F7 1 44478 ا. إبراه�م الفوزان 

 

  

  11-8الوقت:     الف��ة: األو��  هـ1443/ 5 /21التار�خ:  السبت اليوم:  
ً
 صباحا



 

 االختباراتتنظيم مقرر �جنة 

 إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا�� بقسم 

 رئيس قسم 

 إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا��

 

األ�اديمية للشئون  ال�لية كيلو   

االختباراتتنظيم �جنة رئيس    

   

      ا�حس�ن بن ع��  فهد / د د/ آالء سالم الرو�بعة  د/ محمد بن عبد الفتاح باي
 
 
 

 جامعة امللك سعود 

 �لية السياحة واآلثار 

 قسم إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا��

 مواعيد االختبارات ال��ائية 

 هـ 1443الفصل الدرا��ي األول 
 

 

 

 القاعة  أستاذ املقرر  املراقب�ن 
عدد  

 الطالب 
 رمز املقرر  اسم املقرر  الشعبة 

 ترث  206 التراث موارد إدارة في مقدمة F40 14 36075 ا. د. عبد الناصر الزهراني 

 ترث  206 التراث موارد إدارة في مقدمة F75 36 69630 ولید حملي ا.  القحطاني  سعد . ا

 ترث  316 �حوث في االرشاد الس�احي  F4 6 44434 ا. سلطان الصالح  

 

  

 مساء 12:30- 10:30الوقت:     الثانيةالف��ة:  هـ1443/ 5 /21التار�خ:  السبت  اليوم:  



 

 االختباراتتنظيم مقرر �جنة 

 إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا�� بقسم 

 رئيس قسم 

 إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا��

 

األ�اديمية للشئون  ال�لية كيلو   

االختباراتتنظيم �جنة رئيس    

   

      ا�حس�ن بن ع��  فهد / د د/ آالء سالم الرو�بعة  د/ محمد بن عبد الفتاح باي
 
 
 

 جامعة امللك سعود 

 �لية السياحة واآلثار 

 قسم إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا��

 مواعيد االختبارات ال��ائية 

 هـ 1443الفصل الدرا��ي األول 
 

 

 

 القاعة  أستاذ املقرر  املراقب�ن 
عدد  

 الطالب 
 رمز املقرر  اسم املقرر  الشعبة 

 ترث  206 التراث موارد إدارة في مقدمة F26 22 45058 د. عبد اللطیف أفندي  العتیبي منصور. ا

 ترث  206 التراث موارد إدارة في مقدمة F75 41 66069 ا. سعد القحطاني  الشھري  عماد. ا

 ترث  207 في االرشاد الس�احي مقدمة G A 030 10 68634 11 0128 ا. سلطان الصالح  

 

  

 مساء 4-    1الوقت:     الثالثة الف��ة:  هـ1443/ 5 /21التار�خ:  السبت  اليوم:  



 

 االختباراتتنظيم مقرر �جنة 

 إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا�� بقسم 

 رئيس قسم 

 إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا��

 

األ�اديمية للشئون  ال�لية كيلو   

االختباراتتنظيم �جنة رئيس    

   

      ا�حس�ن بن ع��  فهد / د د/ آالء سالم الرو�بعة  د/ محمد بن عبد الفتاح باي
 
 
 

 جامعة امللك سعود 

 �لية السياحة واآلثار 

 قسم إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا��

 مواعيد االختبارات ال��ائية 

 هـ 1443الفصل الدرا��ي األول 
 

 

 

 القاعة  أستاذ املقرر  املراقب�ن 
عدد  

 الطالب 
 رمز املقرر  اسم املقرر  الشعبة 

 ترث  212 التراث�ةالس�احة  F12 6 37681 د. �اسر اله�اجي  

 ترث  212 الس�احة التراث�ة F74 28 69632 د. �اسر اله�اجي  العتیبي منصور. ا

 

  

  11-8الوقت:     الف��ة: األو��  هـ1443/ 5 /22التار�خ:  األحد اليوم:  
ً
 صباحا



 

 االختباراتتنظيم مقرر �جنة 

 إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا�� بقسم 

 رئيس قسم 

 إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا��

 

األ�اديمية للشئون  ال�لية كيلو   

االختباراتتنظيم �جنة رئيس    

   

      ا�حس�ن بن ع��  فهد / د د/ آالء سالم الرو�بعة  د/ محمد بن عبد الفتاح باي
 
 
 

 جامعة امللك سعود 

 �لية السياحة واآلثار 

 قسم إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا��

 مواعيد االختبارات ال��ائية 

 هـ 1443الفصل الدرا��ي األول 
 

 

 القاعة  أستاذ املقرر  املراقب�ن 
عدد  

 الطالب 
 املقرر رمز  اسم املقرر  الشعبة 

 ترث  251 اقتصاد�ات التراث F9 8 23944 العراقي  علي  .د 

 ترث  318 س�كولوج�ة السائح F10 4 44436 محسن ابراه�مد.  

 

 

 القاعة  أستاذ املقرر  املراقب�ن 
عدد  

 الطالب 
 رمز املقرر  اسم املقرر  الشعبة 

 ترث  423 التراث والتنم�ة F40 13 44473 ا. سعد القحطاني  

 

 مساء 12:30- 10:30الوقت:     الثانيةالف��ة:  هـ1443/ 5 /22التار�خ:  األحد   اليوم:  

 مساء 3-    1الوقت:     الثالثة الف��ة:  هـ1443/ 5 /22التار�خ:  األحد   اليوم:  



 

 االختباراتتنظيم مقرر �جنة 

 إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا�� بقسم 

 رئيس قسم 

 إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا��

 

األ�اديمية للشئون  ال�لية كيلو   

االختباراتتنظيم �جنة رئيس    

   

      ا�حس�ن بن ع��  فهد / د د/ آالء سالم الرو�بعة  د/ محمد بن عبد الفتاح باي
 
 
 

 جامعة امللك سعود 

 �لية السياحة واآلثار 

 قسم إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا��

 مواعيد االختبارات ال��ائية 

 هـ 1443الفصل الدرا��ي األول 
 

 

 القاعة  أستاذ املقرر  املراقب�ن 
عدد  

 الطالب 
 املقرر رمز  اسم املقرر  الشعبة 

 ترث  310 تقن�ات في عرض التراث G A 034 14 73976 11 0128 د. عبد اللطیف أفندي  

  F5 5 73962 ترث  435 تطبیق عملي في إدارة التراث 

 

 

 القاعة  أستاذ املقرر  املراقب�ن 
عدد  

 الطالب 
 رمز املقرر  اسم املقرر  الشعبة 

 ترث  313 تسجیل وتوثیق التراث  F39 14 4444 ا. سعد الزكري  

 ترث  401 العمراني إدارة التراث F9 9 26670 د. سلطان المطیري  

 

  10-8الوقت:     الف��ة: األو��  هـ1443/ 5 /23التار�خ:  االثن�ن اليوم:  
ً
 صباحا

  11-8الوقت:     الف��ة: األو��  هـ1443/ 5 /23التار�خ:  االثن�ن اليوم:  
ً
 صباحا



 

 االختباراتتنظيم مقرر �جنة 

 إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا�� بقسم 

 رئيس قسم 

 إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا��

 

األ�اديمية للشئون  ال�لية كيلو   

االختباراتتنظيم �جنة رئيس    

   

      ا�حس�ن بن ع��  فهد / د د/ آالء سالم الرو�بعة  د/ محمد بن عبد الفتاح باي
 
 
 

 جامعة امللك سعود 

 �لية السياحة واآلثار 

 قسم إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا��

 مواعيد االختبارات ال��ائية 

 هـ 1443الفصل الدرا��ي األول 
 

 

 

 القاعة  أستاذ املقرر  املراقب�ن 
عدد  

 الطالب 
 رمز املقرر  اسم املقرر  الشعبة 

 ترث  422  منظمات وأنظمة التراث F4 8 44472 ا. ولید حملي  

 ترث  436 مشروع �حث  F24 7 77520 الرو��عة آالء .د 

 

  

  10-8الوقت:     الف��ة: األو��  هـ1443/ 5 /24التار�خ:  الثالثاءاليوم:  
ً
 صباحا



 

 االختباراتتنظيم مقرر �جنة 

 إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا�� بقسم 

 رئيس قسم 

 إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا��

 

األ�اديمية للشئون  ال�لية كيلو   

االختباراتتنظيم �جنة رئيس    

   

      ا�حس�ن بن ع��  فهد / د د/ آالء سالم الرو�بعة  د/ محمد بن عبد الفتاح باي
 
 
 

 جامعة امللك سعود 

 �لية السياحة واآلثار 

 قسم إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا��

 مواعيد االختبارات ال��ائية 

 هـ 1443الفصل الدرا��ي األول 
 

 

 

 القاعة  أستاذ املقرر  املراقب�ن 
عدد  

 الطالب 
 رمز املقرر  اسم املقرر  الشعبة 

 ترث  207 في االرشاد الس�احي مقدمة F40 19 36076 ا. سلطان الصالح  الفوزان  إبراھیم. ا

 ترث  355 قضا�ا معاصرة في إدارة التراث F41 13 26653 العراقي  علي  .د 

 ترث  375 االرشاد الس�احي قضا�ا معاصرة في F6 6 26662 ا. د. محمد أبو العطا 

 

  

 مساء 4-    1الوقت:     الثالثة الف��ة:  هـ1443/ 5 /24التار�خ:  الثالثاء    اليوم:  



 

 االختباراتتنظيم مقرر �جنة 

 إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا�� بقسم 

 رئيس قسم 

 إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا��

 

األ�اديمية للشئون  ال�لية كيلو   

االختباراتتنظيم �جنة رئيس    

   

      ا�حس�ن بن ع��  فهد / د د/ آالء سالم الرو�بعة  د/ محمد بن عبد الفتاح باي
 
 
 

 جامعة امللك سعود 

 �لية السياحة واآلثار 

 قسم إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا��

 مواعيد االختبارات ال��ائية 

 هـ 1443الفصل الدرا��ي األول 
 

 

 القاعة  أستاذ املقرر  املراقب�ن 
عدد  

 الطالب 
 رمز املقرر  اسم املقرر  الشعبة 

 ترث  437 تطبیق عملي في االرشاد الس�احي F25 2 73964 د. فهد الحسین 
 ترث  207 في االرشاد الس�احي مقدمة F72 21 68633 ا. منصور العتیبي حملي  ولید . ا
 الشھري  عماد. ا
 ترث  207 في االرشاد الس�احي مقدمة G A 075 37 69631 11 0128 ا. سلطان الصالح  الفوزان  إبراھیم. ا

 ترث  207 في االرشاد الس�احي مقدمة F30 13 36071 ا. منصور العتیبي الزكري  سعد . ا

 ترث  207 في االرشاد الس�احي مقدمة F76 32 66070 ا. د. محمد أبو العطا الفوزان  إبراھیم. ا

 F26 9 44423 ا. سلطان الصالح  
موضوعات في التار�خ الحضاري 

 واالجتماعي
 ترث  315

 ترث  424 إدارة الحرف والصناعات التقلید�ة  F35 16 44474 د. فهد الحسین 

 

  

  11-8الوقت:     الف��ة: األو��  هـ1443/ 5 /25التار�خ:  األر�عاءاليوم:  
ً
 صباحا



 

 االختباراتتنظيم مقرر �جنة 

 إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا�� بقسم 

 رئيس قسم 

 إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا��

 

األ�اديمية للشئون  ال�لية كيلو   

االختباراتتنظيم �جنة رئيس    

   

      ا�حس�ن بن ع��  فهد / د د/ آالء سالم الرو�بعة  د/ محمد بن عبد الفتاح باي
 
 
 

 جامعة امللك سعود 

 �لية السياحة واآلثار 

 قسم إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا��

 مواعيد االختبارات ال��ائية 

 هـ 1443الفصل الدرا��ي األول 
 

 

 

 القاعة  أستاذ املقرر  املراقب�ن 
عدد  

 الطالب 
 رمز املقرر  اسم املقرر  الشعبة 

 ترث  308 التراث�ة والفعال�ات المهرجانات إدارة F75 28 73971 ا. سعد الزكري  ا. سلطان الصالح 

 

  

 مساء 4-    1الوقت:     الثالثة الف��ة:  هـ1443/ 5 /25التار�خ:  األر�عاء      اليوم:  



 

 االختباراتتنظيم مقرر �جنة 

 إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا�� بقسم 

 رئيس قسم 

 إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا��

 

األ�اديمية للشئون  ال�لية كيلو   

االختباراتتنظيم �جنة رئيس    

   

      ا�حس�ن بن ع��  فهد / د د/ آالء سالم الرو�بعة  د/ محمد بن عبد الفتاح باي
 
 
 

 جامعة امللك سعود 

 �لية السياحة واآلثار 

 قسم إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا��

 مواعيد االختبارات ال��ائية 

 هـ 1443الفصل الدرا��ي األول 
 

 

 القاعة  أستاذ املقرر  املراقب�ن 
عدد  

 الطالب 
 رمز املقرر  اسم املقرر  الشعبة 

 ترث  306 التراث العمراني التقلیدي في المملكة F72 21 73968 د. سلطان المطیري  حملي  ولید . ا

 

 

 القاعة  أستاذ املقرر  املراقب�ن 
عدد  

 الطالب 
 رمز املقرر  اسم املقرر  الشعبة 

 ترث  243 الحرف والصناعات التقلید�ة F75 33 73967 ا. سعد القحطاني  الشھري  عماد. ا

 

  

  10-8الوقت:     الف��ة: األو��  هـ1443/ 5 /26التار�خ:  ا�خميس اليوم:  
ً
 صباحا

  11-8الوقت:     الف��ة: األو��  هـ1443/ 5 /26التار�خ:  ا�خميس اليوم:  
ً
 صباحا



 

 االختباراتتنظيم مقرر �جنة 

 إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا�� بقسم 

 رئيس قسم 

 إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا��

 

األ�اديمية للشئون  ال�لية كيلو   

االختباراتتنظيم �جنة رئيس    

   

      ا�حس�ن بن ع��  فهد / د د/ آالء سالم الرو�بعة  د/ محمد بن عبد الفتاح باي
 
 
 

 جامعة امللك سعود 

 �لية السياحة واآلثار 

 قسم إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا��

 مواعيد االختبارات ال��ائية 

 هـ 1443الفصل الدرا��ي األول 
 

 

 

 القاعة  أستاذ املقرر  املراقب�ن 
عدد  

 الطالب 
 رمز املقرر  اسم املقرر  الشعبة 

 F9 9 44437 ا. د. محمد أبو العطا 
نصوص متخصصة �اإلنجلیز�ة في 

 االرشاد الس�احي 
 ترث  332

 

  

 مساء 12:30- 10:30الوقت:     الثانيةالف��ة:  هـ1443/ 5 /26التار�خ:  ا�خميس     اليوم:  



 

 االختباراتتنظيم مقرر �جنة 

 إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا�� بقسم 

 رئيس قسم 

 إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا��

 

األ�اديمية للشئون  ال�لية كيلو   

االختباراتتنظيم �جنة رئيس    

   

      ا�حس�ن بن ع��  فهد / د د/ آالء سالم الرو�بعة  د/ محمد بن عبد الفتاح باي
 
 
 

 جامعة امللك سعود 

 �لية السياحة واآلثار 

 قسم إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا��

 مواعيد االختبارات ال��ائية 

 هـ 1443الفصل الدرا��ي األول 
 

 

 

 القاعة  أستاذ املقرر  املراقب�ن 
عدد  

 الطالب 
 رمز املقرر  اسم املقرر  الشعبة 

 ترث  317 إدارة المجموعات الس�اح�ة F39 6 44435 ا. د. محمد أبو العطا 

 

 

 القاعة  أستاذ املقرر  املراقب�ن 
عدد  

 الطالب 
 رمز املقرر  اسم املقرر  الشعبة 

 ترث  302 التراث�ة والفعال�ات المهرجانات إدارة F12 3 39764 د. �اسر اله�اجي  

 

  10-8الوقت:     الف��ة: األو��  هـ1443/ 5 /28التار�خ:  السبت اليوم:  
ً
 صباحا

 مساء 12:30- 10:30الوقت:     الثانيةالف��ة:  هـ1443/ 5 /28التار�خ:  السبت     اليوم:  



 

 االختباراتتنظيم مقرر �جنة 

 إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا�� بقسم 

 رئيس قسم 

 إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا��

 

األ�اديمية للشئون  ال�لية كيلو   

االختباراتتنظيم �جنة رئيس    

   

      ا�حس�ن بن ع��  فهد / د د/ آالء سالم الرو�بعة  د/ محمد بن عبد الفتاح باي
 
 
 

 جامعة امللك سعود 

 �لية السياحة واآلثار 

 قسم إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا��

 مواعيد االختبارات ال��ائية 

 هـ 1443الفصل الدرا��ي األول 
 

 

 

 القاعة  أستاذ املقرر  املراقب�ن 
عدد  

 الطالب 
 رمز املقرر  اسم املقرر  الشعبة 

 ترث  426 إدارة خدمات الحج والعمرة  F10 1 44477 د. �اسر اله�اجي  

 ترث  438 مشروع �حث  G A 029 7 79192 11 0128 ا. سلطان الصالح  

 

 

 القاعة  أستاذ املقرر  املراقب�ن 
عدد  

 الطالب 
 رمز املقرر  اسم املقرر  الشعبة 

 ترث  406 إدارة الفلكلور والتراث غیر المادي F41 11 26675 ا. ولید حملي  

 

 مساء 12:30- 10:30الوقت:     الثانيةالف��ة:  هـ1443/ 5 /29التار�خ:  األحد     اليوم:  

 مساء 4-    1الوقت:     الثالثة الف��ة:  هـ1443/ 5 /29التار�خ:  األحد      اليوم:  



 

 االختباراتتنظيم مقرر �جنة 

 إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا�� بقسم 

 رئيس قسم 

 إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا��

 

األ�اديمية للشئون  ال�لية كيلو   

االختباراتتنظيم �جنة رئيس    

   

      ا�حس�ن بن ع��  فهد / د د/ آالء سالم الرو�بعة  د/ محمد بن عبد الفتاح باي
 
 
 

 جامعة امللك سعود 

 �لية السياحة واآلثار 

 قسم إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا��

 مواعيد االختبارات ال��ائية 

 هـ 1443الفصل الدرا��ي األول 
 

 

 

 القاعة  أستاذ املقرر  املراقب�ن 
عدد  

 الطالب 
 رمز املقرر  اسم املقرر  الشعبة 

 ترث  311 المناهج والنظر�ات في إدارة التراث F73 18 44442 د. �اسر اله�اجي  القحطاني  سعد . ا

 

  

 مساء 3-    1الوقت:     الثالثة الف��ة:  هـ1443/ 5 /30التار�خ:  االثن�ن      اليوم:  



 

 االختباراتتنظيم مقرر �جنة 

 إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا�� بقسم 

 رئيس قسم 

 إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا��

 

األ�اديمية للشئون  ال�لية كيلو   

االختباراتتنظيم �جنة رئيس    

   

      ا�حس�ن بن ع��  فهد / د د/ آالء سالم الرو�بعة  د/ محمد بن عبد الفتاح باي
 
 
 

 جامعة امللك سعود 

 �لية السياحة واآلثار 

 قسم إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا��

 مواعيد االختبارات ال��ائية 

 هـ 1443الفصل الدرا��ي األول 
 

 

 

 القاعة  أستاذ املقرر  املراقب�ن 
عدد  

 الطالب 
 رمز املقرر  اسم املقرر  الشعبة 

 ترث  307 مقدمة في علم المتاحف  F75 31 73969 ا. منصور العتیبي الفوزان  إبراھیم. ا

 ترث  307 مقدمة في علم المتاحف  G A 072 16 75059 11 0128 ا. منصور العتیبي الزكري  سعد . ا

 

 مساء 3-    1الوقت:     الثالثة الف��ة:  هـ1443/ 6 /1التار�خ:  الثالثاء     اليوم:  


