
 جامعة امللك سعود
 كلية السياحة واآلاثر

  السياحية والفندقيةاإلدارة  قسم

النهائية االمتحاانتجدول   
هـ 4391 -1438 الثاينالفصل الدراسي   

 

  ميية األكاد ؤونللشة كيل الكليو                                                                                 
 المتحاانتارئيس جلنة                                                                                

 
 السحيباين بدالعزيزعبن  عبد الرمحن .د                                                                     

                     
 

 

 مساء  (    3 - 1)    الوقت:       3 الفرتة:  هـ1439/ 8  /  14 التاريخ:  اإلثنني اليوم:
 

 القاعةرقم  أستاذ املقرر عدد الطالب الشعبةرقم  سم املقرر ا رمز املقرر
 B1 6  احليدرماهر عبدهللا        41  35866    ةاملدخل اىل السياحة والفدق    سيح 104      
 B1 6 أجمد صاحل شقري         47 62644    ةاملدخل اىل السياحة والفدق    سيح 104      
 B 069 1 16 عبدالعزيز أمحد القصري      25 56540    ةاملدخل اىل السياحة والفدق    سيح 104      



 جامعة امللك سعود
 كلية السياحة واآلاثر

  السياحية والفندقيةاإلدارة  قسم

النهائية االمتحاانتجدول   
هـ 4391 -1438 الثاينالفصل الدراسي   

 

  ميية األكاد ؤونللشة كيل الكليو                                                                                 
 المتحاانتارئيس جلنة                                                                                

 
 السحيباين بدالعزيزعبن  عبد الرمحن .د                                                                     

 

 

 

 مساء  (   3 -  1)   الوقت:     3   الفرتة:  هـ1439/  8   /    14 التاريخ: اإلثنني اليوم:
 

 القاعةرقم  أستاذ املقرر عدد الطالب الشعبةرقم  سم املقرر ا رمز املقرر
 B 062 1 16 أجمد صاحل الشقري        22 56541    ةاملدخل اىل السياحة والفدق    سيح 104      
 B 068 1 16 عبدالعزيز عماش احلريب      23 35874    ةاملدخل اىل السياحة والفدق    سيح 104      
 A 034 1 16 عالء حسني السرايب       4 48496    مشروع حبث            سيح 419      



 جامعة امللك سعود
 كلية السياحة واآلاثر

  السياحية والفندقيةاإلدارة  قسم

النهائية االمتحاانتجدول   
هـ 4391 -1438 الثاينالفصل الدراسي   

 

  ميية األكاد ؤونللشة كيل الكليو                                                                                 
 المتحاانتارئيس جلنة                                                                                

 
 السحيباين بدالعزيزعبن  عبد الرمحن .د                                                                     

                                                                                                                                                                      
 

 مساء  (   3 -  1)   الوقت:     3   الفرتة:  هـ1439/  8   / 14  التاريخ:  اإلثنني اليوم:
 

 القاعةرقم  أستاذ املقرر عدد الطالب الشعبةرقم  سم املقرر ا رمز املقرر
 A 036 1 16 يشمحممد عبدالعزيز الدغ     7 48507    مشروع حبث             سيح 428      
 B 015 1 16 عيسى يوسف قدادة       7 51026    مشروع حبث             سيح 428      

 B 014 1 16 أديب عبدهللا اخلليل       7 51399    مشروع حبث             سيح 428      
 



 جامعة امللك سعود
 كلية السياحة واآلاثر

  السياحية والفندقيةاإلدارة  قسم

النهائية االمتحاانتجدول   
هـ 4391 -1438 الثاينالفصل الدراسي   

 

  ميية األكاد ؤونللشة كيل الكليو                                                                                 
 المتحاانتارئيس جلنة                                                                                

 
 السحيباين بدالعزيزعبن  عبد الرمحن .د                                                                     

 

 ( مساء 3  -  1 )  الوقت:     3   الفرتة:  هـ1439/ 8    / 15  التاريخ:  الثالاثء  اليوم:
 

 القاعةرقم  أستاذ املقرر عدد الطالب الشعبةرقم  سم املقرر ا رمز املقرر
 B 015  1  16 فواز انصر الرشيدان 7 48488 شركات السياحة ووكاالت السفر سيح 412

                                                                                          



 جامعة امللك سعود
 كلية السياحة واآلاثر

  السياحية والفندقيةاإلدارة  قسم

النهائية االمتحاانتجدول   
هـ 4391 -1438 الثاينالفصل الدراسي   

 

  ميية األكاد ؤونللشة كيل الكليو                                                                                 
 المتحاانتارئيس جلنة                                                                                

 
 السحيباين بدالعزيزعبن  عبد الرمحن .د                                                                     

 

 ( صباحاً  10  -  8)   الوقت:     1   الفرتة:  هـ1439/ 8    / 16  التاريخ:  الألربعاء  اليوم:
 

 القاعةرقم  أستاذ املقرر عدد الطالب الشعبةرقم  سم املقرر ا رمز املقرر
 B1 6 فواز انصر الرشيدان       43 41857    سلوك املستهلك السياحي      سيح 410      
 B 075  1  16 فواز انصر الرشيدان       25 60085    سلوك املستهلك السياحي      سيح 410      

 

 

 

 



 جامعة امللك سعود
 كلية السياحة واآلاثر

  السياحية والفندقيةاإلدارة  قسم

النهائية االمتحاانتجدول   
هـ 4391 -1438 الثاينالفصل الدراسي   

 

  ميية األكاد ؤونللشة كيل الكليو                                                                                 
 المتحاانتارئيس جلنة                                                                                

 
 السحيباين بدالعزيزعبن  عبد الرمحن .د                                                                     

 

 مساء  (   3 - 1)    الوقت:        3الفرتة:  هـ1439/ 8    / 16  التاريخ:  األربعاء اليوم:
 

 القاعةرقم  أستاذ املقرر عدد الطالب الشعبةرقم  سم املقرر ا رمز املقرر
 B 073  1  16 عالء حسني السرايب      35 51022    مبادئ التسويق السياحي      سيح 308      

 A 033  1  16 أجمد صاحل شقري        12 41846    مبادئ التسويق السياحي      سيح 308      
 A 036  1  16 شادي خالد ابحطاب      17 57224    مبادئ التسويق السياحي      سيح 308      

                                                                                                                                                                          



 جامعة امللك سعود
 كلية السياحة واآلاثر

  السياحية والفندقيةاإلدارة  قسم

النهائية االمتحاانتجدول   
هـ 4391 -1438 الثاينالفصل الدراسي   

 

  ميية األكاد ؤونللشة كيل الكليو                                                                                 
 المتحاانتارئيس جلنة                                                                                

 
 السحيباين بدالعزيزعبن  عبد الرمحن .د                                                                     

 
 

 

 

 (  12:30 م -10:30ص)  الوقت:     2   الفرتة:  هـ1439/  8   /  17 التاريخ:  اخلميس  اليوم:
 

 القاعةرقم  أستاذ املقرر عدد الطالب الشعبةرقم  سم املقرر ا رمز املقرر
 B 062  1  16 منر عبدالرمحن الصعب      16 60094     يةتطبيق عملي يف اإلدارة الفندق سيح 427      

                                                                                                                                                                          
 



 جامعة امللك سعود
 كلية السياحة واآلاثر

  السياحية والفندقيةاإلدارة  قسم

النهائية االمتحاانتجدول   
هـ 4391 -1438 الثاينالفصل الدراسي   

 

  ميية األكاد ؤونللشة كيل الكليو                                                                                 
 المتحاانتارئيس جلنة                                                                                

 
 السحيباين بدالعزيزعبن  عبد الرمحن .د                                                                     

 مساء  (   3 - 1)    الوقت:     3   الفرتة:  هـ1439/ 8    / 17  التاريخ:  اخلميس اليوم:
 

 القاعةرقم  أستاذ املقرر عدد الطالب الشعبةرقم  سم املقرر ا رمز املقرر
 B 070  1  16 ايهاب علي الفرة        17 60088    يةادارة و أمن املنشآت الفندق   سيح 421      
 A 030  1  16 جهاد عيسى الشبار       9 60095    مشروع حبث            سيح  428      
 B 014  1  16 منر عبدالرمحن الصعب      7 60096    مشروع حبث            سيح 428      

                                                                                                                                                                         
 

 



 جامعة امللك سعود
 كلية السياحة واآلاثر

  السياحية والفندقيةاإلدارة  قسم

النهائية االمتحاانتجدول   
هـ 4391 -1438 الثاينالفصل الدراسي   

 

  ميية األكاد ؤونللشة كيل الكليو                                                                                 
 المتحاانتارئيس جلنة                                                                                

 
 السحيباين بدالعزيزعبن  عبد الرمحن .د                                                                     

 ( صباحاً    10-  8)   الوقت:      1  الفرتة:  هـ1439/   8  /  19 التاريخ:  السبت  اليوم:
 

 القاعةرقم  أستاذ املقرر عدد الطالب الشعبةرقم  سم املقرر ا رمز املقرر
 B1  6  حممد العطا عمر         43 41856    دراسة جدوى املشروعات السياحية سيح 409      
 B 072  1  16 حممد العطا عمر         28 60084    دراسة جدوى املشروعات السياحية سيح 409      

                                                                                                                                                                          
 

 

 



 جامعة امللك سعود
 كلية السياحة واآلاثر

  السياحية والفندقيةاإلدارة  قسم

النهائية االمتحاانتجدول   
هـ 4391 -1438 الثاينالفصل الدراسي   

 

  ميية األكاد ؤونللشة كيل الكليو                                                                                 
 المتحاانتارئيس جلنة                                                                                

 
 السحيباين بدالعزيزعبن  عبد الرمحن .د                                                                     

 ( م12:30-ص10:30) الوقت:     2   الفرتة:  هـ1439/ 8    / 19  التاريخ:  السبت  اليوم:
 

 القاعةرقم  أستاذ املقرر عدد الطالب الشعبةرقم  سم املقرر ا رمز املقرر
 B 068  1  16 سامح أمحد رفعت       31 36336    قةنداملوارد البشرية يف السياحة والف سيح 207      
 B 070  1  16 فعتسامح أمحد ر        22 48484    قةنداملوارد البشرية يف السياحة والف سيح 207      
 B 075  1  16 سامح أمحد رفعت       34 51020    قةنداملوارد البشرية يف السياحة والف سيح 207      

                                                                                                                                                                          
 



 جامعة امللك سعود
 كلية السياحة واآلاثر

  السياحية والفندقيةاإلدارة  قسم

النهائية االمتحاانتجدول   
هـ 4391 -1438 الثاينالفصل الدراسي   

 

  ميية األكاد ؤونللشة كيل الكليو                                                                                 
 المتحاانتارئيس جلنة                                                                                

 
 السحيباين بدالعزيزعبن  عبد الرمحن .د                                                                     

 (  م12:30 – ص10:30)  الوقت:     2   الفرتة:  هـ1439/ 8    / 19  التاريخ:  السبت اليوم:
 

 القاعةرقم  أستاذ املقرر عدد الطالب الشعبةرقم  سم املقرر ا رمز املقرر
ختطيط وادارة املواقع والوجهات  سيح 417      

 السياحية
    B 009  1  16 ايهاب علي الفرة        4 48493   

تطبيق عملي يف اإلدارة  سيح 418      
 السياحية

 A 035  1  16 أديب عبدهللا اخلليل       13 48494   

 B 062  1  16 عبدهللا حممد املسعود       23 48501    مرافق وجتهيزات فندقية سيح 422      



 جامعة امللك سعود
 كلية السياحة واآلاثر

  السياحية والفندقيةاإلدارة  قسم

النهائية االمتحاانتجدول   
هـ 4391 -1438 الثاينالفصل الدراسي   

 

  ميية األكاد ؤونللشة كيل الكليو                                                                                 
 المتحاانتارئيس جلنة                                                                                

 
 السحيباين بدالعزيزعبن  عبد الرمحن .د                                                                     

    

 

 

 مساء  (   3 - 1)    الوقت:        3 الفرتة:  هـ1439/  8   /   19التاريخ:  السبت  اليوم:
 

 القاعةرقم  أستاذ املقرر عدد الطالب الشعبةرقم  سم املقرر ا رمز املقرر
 B 073 1  16 عالء حسني السرايب       33 60083     ادارة الرتويج السياحي سيح 408      
ادارة وخدمة األغذية  سيح 426      

 شروابتوامل
 B 068  1  16 ماجد مهنا املهنا        25 48505    



 جامعة امللك سعود
 كلية السياحة واآلاثر

  السياحية والفندقيةاإلدارة  قسم

النهائية االمتحاانتجدول   
هـ 4391 -1438 الثاينالفصل الدراسي   

 

  ميية األكاد ؤونللشة كيل الكليو                                                                                 
 المتحاانتارئيس جلنة                                                                                

 
 السحيباين بدالعزيزعبن  عبد الرمحن .د                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 باحاً ص(  10  -   8)  الوقت:       1 الفرتة:  هـ1439/   8  /  20 التاريخ:  األحد اليوم:

 
 القاعةرقم  أستاذ املقرر عدد الطالب شعبةالرقم  سم املقرر ا رمز املقرر

 B 1 6 عالء حسني السرايب 39 62643 ةإدارة األعمال السياحية والفندقي سيح 102
 B 075 1 16 اجمد صاحل شقري 35 57221 ةإدارة األعمال السياحية والفندقي سيح 102
 B 068 1 16 اجمد صاحل شقري 32 50458 ةإدارة األعمال السياحية والفندقي سيح 102

                                                                                                                                                                          



 جامعة امللك سعود
 كلية السياحة واآلاثر

  السياحية والفندقيةاإلدارة  قسم

النهائية االمتحاانتجدول   
هـ 4391 -1438 الثاينالفصل الدراسي   

 

  ميية األكاد ؤونللشة كيل الكليو                                                                                 
 المتحاانتارئيس جلنة                                                                                

 
 السحيباين بدالعزيزعبن  عبد الرمحن .د                                                                     

 

 ( صباحاً  10  -    8) الوقت:       1 الفرتة:  هـ1439/   8  / 20  التاريخ:  األحداليوم:
 

 القاعةرقم  أستاذ املقرر عدد الطالب الشعبةرقم  سم املقرر ا رمز املقرر
السياحية  األعمالإدارة  سيح 102

 والفندقية
 B 1 6 ماهر عبدهللا احليدر 38 35872

 B 070 1 16 عبدهللا حممد املسعود 31 60089 مرافق وجتهيزات فندقة سيح 422
                                                                                                                                                                          

 



 جامعة امللك سعود
 كلية السياحة واآلاثر

  السياحية والفندقيةاإلدارة  قسم

النهائية االمتحاانتجدول   
هـ 4391 -1438 الثاينالفصل الدراسي   

 

  ميية األكاد ؤونللشة كيل الكليو                                                                                 
 المتحاانتارئيس جلنة                                                                                

 
 السحيباين بدالعزيزعبن  عبد الرمحن .د                                                                     

 

 ساء  م -باحاً ( ص 3  -   1)  الوقت:       3 الفرتة:  هـ1439/  8   / 20  التاريخ:  األحد اليوم:
 

 القاعةرقم  أستاذ املقرر عدد الطالب الشعبةرقم  سم املقرر ا رررمز املق
إدارة وخدمة األغذية  سيح 426

 واملشروابت
 A 034 1 16 ماجد مهنا املهنا 8 60093

 B 015 1 16 حممد ابراهيم الزييب 6 48489 تصميم وإدارة الربامج السياحية سيح  413
                                                                                                                                                                          

 



 جامعة امللك سعود
 كلية السياحة واآلاثر

  السياحية والفندقيةاإلدارة  قسم

النهائية االمتحاانتجدول   
هـ 4391 -1438 الثاينالفصل الدراسي   

 

  ميية األكاد ؤونللشة كيل الكليو                                                                                 
 المتحاانتارئيس جلنة                                                                                

 
 السحيباين بدالعزيزعبن  عبد الرمحن .د                                                                     

 

 

 باحاً ص(  10  -   8)  الوقت:     1   الفرتة:  هـ1439/  8   / 21  التاريخ:  اإلثنني اليوم:
 

 القاعةرقم  أستاذ املقرر عدد الطالب عبةالشرقم  سم املقرر ا رمز املقرر
 B 1 6 جهاد عيسى الشبار 39 36338 االقتصاد السياحي والفندقي  سيح 209
 B 073 1 16 جهاد عيسى الشبار 19 48487 االقتصاد السياحي والفندقي  سيح 209
 B 1 6 جهاد عيسى الشبار 42 57223 االقتصاد السياحي والفندقي  سيح 209

                                                                                                                                                                          



 جامعة امللك سعود
 كلية السياحة واآلاثر

  السياحية والفندقيةاإلدارة  قسم

النهائية االمتحاانتجدول   
هـ 4391 -1438 الثاينالفصل الدراسي   

 

  ميية األكاد ؤونللشة كيل الكليو                                                                                 
 المتحاانتارئيس جلنة                                                                                

 
 السحيباين بدالعزيزعبن  عبد الرمحن .د                                                                     

 

 باحاً ص(  10  -   8)  الوقت:     1   الفرتة:  هـ1439/   8  /  21 التاريخ:  اإلثنني اليوم:
 

 القاعةرقم  أستاذ املقرر عدد الطالب الشعبةرقم  سم املقرر ا رمز املقرر
 A 032 1 16 سامح امحد رفعت 9 48492 قضااي سياحية معاصرة سيح  416
 B 070 1 16 ايهاب علي الفرا 31 60091 إشراف داخلي سيح  424
 B 015 1 16 ايهاب علي الفرا 5 48503 إشراف داخلي سيح  424

                                                                                                                                                                          



 جامعة امللك سعود
 كلية السياحة واآلاثر

  السياحية والفندقيةاإلدارة  قسم

النهائية االمتحاانتجدول   
هـ 4391 -1438 الثاينالفصل الدراسي   

 

  ميية األكاد ؤونللشة كيل الكليو                                                                                 
 المتحاانتارئيس جلنة                                                                                

 
 السحيباين بدالعزيزعبن  عبد الرمحن .د                                                                     

 
 

 مساء  (  3  -  1)   الوقت:     3   الفرتة:  هـ1439/  8  /  21 التاريخ:  اإلثنني اليوم:
 

 القاعةرقم  أستاذ املقرر عدد الطالب الشعبةرقم  سم املقرر ا املقرر رمز
 B 081 1 16 حممد ابراهيم الزييب 1 48884 (1مكاتب سياحية ) سيح 404

 
                                                                                                                                                                          

 



 جامعة امللك سعود
 كلية السياحة واآلاثر

  السياحية والفندقيةاإلدارة  قسم

النهائية االمتحاانتجدول   
هـ 4391 -1438 الثاينالفصل الدراسي   

 

  ميية األكاد ؤونللشة كيل الكليو                                                                                 
 المتحاانتارئيس جلنة                                                                                

 
 السحيباين بدالعزيزعبن  عبد الرمحن .د                                                                     

 ( صباحاً   10 -  8)   الوقت:       1 الفرتة:  هـ1439/  8   /  22 التاريخ:  الثالاثء  اليوم:
 

 القاعةرقم  أستاذ املقرر عدد الطالب الشعبةرقم  سم املقرر ا رمز املقرر
 B 1 6 مد املسعودعبدهللا حم 42 41830 األمناط السياحية  سيح 205
 B 070 1 16 ماجد مهنا املهنا 36 62562 األمناط السياحية  سيح 205
 B 068 1 16 سيف سليمان السويد 30 60880 األمناط السياحية  سيح 205

                                                                                                                                                                          
 



 جامعة امللك سعود
 كلية السياحة واآلاثر

  السياحية والفندقيةاإلدارة  قسم

النهائية االمتحاانتجدول   
هـ 4391 -1438 الثاينالفصل الدراسي   

 

  ميية األكاد ؤونللشة كيل الكليو                                                                                 
 المتحاانتارئيس جلنة                                                                                

 
 السحيباين بدالعزيزعبن  عبد الرمحن .د                                                                     

 
 ( صباحاً   10 -  8)   الوقت:       1 الفرتة:  هـ1439/  8   /  22 التاريخ:  الثالاثء  اليوم:

 
 القاعةرقم  أستاذ املقرر عدد الطالب الشعبةرقم  سم املقرر ا رمز املقرر

 B 1 6 عبدالعزيز عماش احلريب 37 51019 األمناط السياحية  سيح 205
 A 033 1 16 عبدالعزيز عماش احلريب 11 36334 األمناط السياحية  سيح 205

                                                                                                                                                                          
 



 جامعة امللك سعود
 كلية السياحة واآلاثر

  السياحية والفندقيةاإلدارة  قسم

النهائية االمتحاانتجدول   
هـ 4391 -1438 الثاينالفصل الدراسي   

 

  ميية األكاد ؤونللشة كيل الكليو                                                                                 
 المتحاانتارئيس جلنة                                                                                

 
 السحيباين بدالعزيزعبن  عبد الرمحن .د                                                                     

 
 

 ( صباحاً  10 -  8)   الوقت:     1   الفرتة:  هـ1439/   8  /  23 التاريخ:  األربعاء اليوم:
 

 القاعةرقم  أستاذ املقرر عدد الطالب الشعبةرقم  سم املقرر ا رمز املقرر
 B 75 1 16 حممد ابراهيم الزييب 35 41851 نظم معلومات سياحية وفندقية سيح 312
 B 068 1 16 حممد ابراهيم الزييب 22 54622 نظم معلومات سياحية وفندقية سيح 312
 B 015 1 16 منر عبدالرمحن الصعب 6 60090 مكاتب أمامية  سيح  423



 جامعة امللك سعود
 كلية السياحة واآلاثر

  السياحية والفندقيةاإلدارة  قسم

النهائية االمتحاانتجدول   
هـ 4391 -1438 الثاينالفصل الدراسي   

 

  ميية األكاد ؤونللشة كيل الكليو                                                                                 
 المتحاانتارئيس جلنة                                                                                

 
 السحيباين بدالعزيزعبن  عبد الرمحن .د                                                                     

                                                                                                                                                                          
 

 ( صباحاً  10 -  8)   الوقت:     1   الفرتة:  هـ1439/   8  /  23 التاريخ:  األربعاء اليوم:
 

 القاعةرقم  أستاذ املقرر عدد الطالب الشعبةرقم  سم املقرر ا رمز املقرر
 B 070 1 16 بدالرمحن الصعبمنر ع 31 48502 مكاتب أمامية  سيح  423

                                                                                                                                                                          
 



 جامعة امللك سعود
 كلية السياحة واآلاثر

  السياحية والفندقيةاإلدارة  قسم

النهائية االمتحاانتجدول   
هـ 4391 -1438 الثاينالفصل الدراسي   

 

  ميية األكاد ؤونللشة كيل الكليو                                                                                 
 المتحاانتارئيس جلنة                                                                                

 
 السحيباين بدالعزيزعبن  عبد الرمحن .د                                                                     

 
 

 مساء  (  3  -   1)  الوقت:     3   الفرتة:  هـ1439/   8  /  23 التاريخ:  األربعاء  اليوم:
 

 القاعةرقم  أستاذ املقرر عدد الطالب الشعبةرقم  سم املقرر ا رمز املقرر
 B 068 1 16 حممد ابراهيم الزييب 16 41848 إدارة الفعاليات السياحية سيح  309
 B 075 1 16 حممد ابراهيم الزييب 34 51023 إدارة الفعاليات السياحية سيح  309
 B 072 1 16 ماهر عبدهللا احليدر 17 57226 إدارة الفعاليات السياحية سيح  309

 



 جامعة امللك سعود
 كلية السياحة واآلاثر

  السياحية والفندقيةاإلدارة  قسم

النهائية االمتحاانتجدول   
هـ 4391 -1438 الثاينالفصل الدراسي   

 

  ميية األكاد ؤونللشة كيل الكليو                                                                                 
 المتحاانتارئيس جلنة                                                                                

 
 السحيباين بدالعزيزعبن  عبد الرمحن .د                                                                     

 مساء  (  3  -   1)  الوقت:     3   الفرتة:  هـ1439/   8  /  23 التاريخ:  األربعاء  اليوم:
 

 القاعةرقم  أستاذ املقرر عدد الطالب الشعبةرقم  سم املقرر ا رمز املقرر
ي يف اإلدارة السياحية تطبيق عمل سيح  406

(1) 
 B 081 1 16 اجمد صاحل شقري 1 30692

 A 030 1 16 اديب عبدهللا اخلليل 7 48491 يةرايدة األعمال يف املنشآت السياح سيح 415
 B 070 1 16 فراس حممد املنيع 31 60087 الربوتوكول واصول الضيافة سيح 420

                                                                                                                                                                          



 جامعة امللك سعود
 كلية السياحة واآلاثر

  السياحية والفندقيةاإلدارة  قسم

النهائية االمتحاانتجدول   
هـ 4391 -1438 الثاينالفصل الدراسي   

 

  ميية األكاد ؤونللشة كيل الكليو                                                                                 
 المتحاانتارئيس جلنة                                                                                

 
 السحيباين بدالعزيزعبن  عبد الرمحن .د                                                                     

                                                                                                                                                                          
 مساء  (  3  -  1)   الوقت:     3   الفرتة:  هـ1439/  8   /  24 التاريخ:  اخلميس  اليوم:

 
 القاعةرقم  أستاذ املقرر عدد الطالب الشعبةرقم  سم املقرر ا رمز املقرر

 B 068 1 16 خلليفةحسني علي ا 33 35873 املوارد السياحية يف اململكة سيح 103
 B 1 6 شادي خالد ابحطاب 37 41829 املوارد السياحية يف اململكة سيح 103
 B 070 1 16 بدر عادل الفقري 31 57222 املوارد السياحية يف اململكة سيح 103

                                                                                                                                                                          



 جامعة امللك سعود
 كلية السياحة واآلاثر

  السياحية والفندقيةاإلدارة  قسم

النهائية االمتحاانتجدول   
هـ 4391 -1438 الثاينالفصل الدراسي   

 

  ميية األكاد ؤونللشة كيل الكليو                                                                                 
 المتحاانتارئيس جلنة                                                                                

 
 السحيباين بدالعزيزعبن  عبد الرمحن .د                                                                     

 
 

 مساء  (  3  -  1)   الوقت:     3   الفرتة:  هـ1439/  8   /  24 التاريخ:  اخلميس  اليوم:
 

 القاعةرقم  أستاذ املقرر عدد الطالب الشعبةرقم  سم املقرر ا رمز املقرر
 B 1 6 شادي خالد ابحطاب 38 62653 املوارد السياحية يف اململكة سيح 103
 A 034 1 16 حممد عبدالعزيز الدغيشم 12 48506 يةتطبيق عملي يف اإلدارة الفندق سيح 427

 



 جامعة امللك سعود
 كلية السياحة واآلاثر

  السياحية والفندقيةاإلدارة  قسم

النهائية االمتحاانتجدول   
هـ 4391 -1438 الثاينالفصل الدراسي   

 

  ميية األكاد ؤونللشة كيل الكليو                                                                                 
 المتحاانتارئيس جلنة                                                                                

 
 السحيباين بدالعزيزعبن  عبد الرمحن .د                                                                     

 ( صباحاً  10  -   8)  الوقت:     1   لفرتة: ا هـ1439/  8   /  26 التاريخ:  السبت اليوم:
 

 القاعةرقم  أستاذ املقرر عدد الطالب الشعبةرقم  سم املقرر ا رمز املقرر
 B 062 1 16 عبدهللا حممد احلميداين 26 60878 السياحة واجملتمع سيح 206
 B 068 1 16 سامح امحد رفعت 24 60876 السياحة واجملتمع سيح 206
 B 070 1 16 عبدهللا حممد احلميداين 28 60877 لسياحة واجملتمعا سيح 206

                                                                                                                                                                          
 



 جامعة امللك سعود
 كلية السياحة واآلاثر

  السياحية والفندقيةاإلدارة  قسم

النهائية االمتحاانتجدول   
هـ 4391 -1438 الثاينالفصل الدراسي   

 

  ميية األكاد ؤونللشة كيل الكليو                                                                                 
 المتحاانتارئيس جلنة                                                                                

 
 السحيباين بدالعزيزعبن  عبد الرمحن .د                                                                     

 ( صباحاً  10  -   8)  الوقت:     1   الفرتة:  هـ1439/  8   /  26 التاريخ:  السبت اليوم:
 

 القاعةرقم  أستاذ املقرر عدد الطالب الشعبةرقم  سم املقرر ا رمز املقرر
 B 075 1 16 سيف سليمان السيف 30 60874 السياحة واجملتمع سيح 206
 B 074 1 16 عيسى يوسف قداده 33 36335 السياحة واجملتمع سيح 206
 A 035 1 16 عبدهللا حممد احلميداين 13 36347 السياحة واجملتمع سيح 206

                                                                                                                                                                          
 



 جامعة امللك سعود
 كلية السياحة واآلاثر

  السياحية والفندقيةاإلدارة  قسم

النهائية االمتحاانتجدول   
هـ 4391 -1438 الثاينالفصل الدراسي   

 

  ميية األكاد ؤونللشة كيل الكليو                                                                                 
 المتحاانتارئيس جلنة                                                                                

 
 السحيباين بدالعزيزعبن  عبد الرمحن .د                                                                     

 

 ( صباحاً  10  -   8)  الوقت:     1   الفرتة:  هـ1439/  8   /  26 التاريخ:  تالسب اليوم:
 

 القاعةرقم  أستاذ املقرر عدد الطالب الشعبةرقم  سم املقرر ا رمز املقرر
 B 072 1 16 سيف سليمان السويد  30 51030 السياحة واجملتمع سيح 206
 A 032 1 16 سني علي اخلليفةح 9 48498 الربوتوكول وأصول الضيافة سيح 420

 
 

 



 جامعة امللك سعود
 كلية السياحة واآلاثر

  السياحية والفندقيةاإلدارة  قسم

النهائية االمتحاانتجدول   
هـ 4391 -1438 الثاينالفصل الدراسي   

 

  ميية األكاد ؤونللشة كيل الكليو                                                                                 
 المتحاانتارئيس جلنة                                                                                

 
 السحيباين بدالعزيزعبن  عبد الرمحن .د                                                                     

(    12:30- 10:30)  الوقت:     2   الفرتة:  هـ1439/   8  / 26  التاريخ:  السبت اليوم:
 صباحاً 

 
 القاعةرقم  أستاذ املقرر عدد الطالب الشعبةرقم  سم املقرر ا رمز املقرر

إدارة اجلودة يف املنشآت  سيح 411
 السياحية والفندقية

 B 1 6 عيسى يوسف قداده 36 41858

إدارة اجلودة يف املنشآت  سيح 411
 السياحية والفندقية

 B 069 1 16 عيسى يوسف قداده 31 60086



 جامعة امللك سعود
 كلية السياحة واآلاثر

  السياحية والفندقيةاإلدارة  قسم

النهائية االمتحاانتجدول   
هـ 4391 -1438 الثاينالفصل الدراسي   

 

  ميية األكاد ؤونللشة كيل الكليو                                                                                 
 المتحاانتارئيس جلنة                                                                                

 
 السحيباين بدالعزيزعبن  عبد الرمحن .د                                                                     

                                                                                                                                                                          
 

 مساء  (  3  -   1)  الوقت:      3  الفرتة:  هـ1439/  8   / 26  التاريخ:  السبت اليوم:
 

 القاعةرقم  أستاذ املقرر عدد الطالب الشعبةرقم  سم املقرر ا رمز املقرر
 B 010 1 16 حممد العطا حممد 8 48490 النقل السياحي سيح 414
 A 36 1 16 ايهاب علي الفرا 12 48500 وأمن املنشآت الفندقيةإدارة  سيح  421

                              



 جامعة امللك سعود
 كلية السياحة واآلاثر

  السياحية والفندقيةاإلدارة  قسم

النهائية االمتحاانتجدول   
هـ 4391 -1438 الثاينالفصل الدراسي   

 

  ميية األكاد ؤونللشة كيل الكليو                                                                                 
 المتحاانتارئيس جلنة                                                                                

 
 السحيباين بدالعزيزعبن  عبد الرمحن .د                                                                     

 
 

 

 ( صباحاً  10-  8)   الوقت:        1 الفرتة:  هـ1439/   8  /  27 التاريخ:  األحد اليوم:
 

 القاعةرقم  أستاذ املقرر عدد الطالب الشعبةرقم  سم املقرر ا رمز املقرر
 B 068  1  16 ايهاب علي الفرا 31 60092 ةقيالصحة العامة و الرقابة الفند حسي 425

 



 جامعة امللك سعود
 كلية السياحة واآلاثر

  السياحية والفندقيةاإلدارة  قسم

النهائية االمتحاانتجدول   
هـ 4391 -1438 الثاينالفصل الدراسي   

 

  ميية األكاد ؤونللشة كيل الكليو                                                                                 
 المتحاانتارئيس جلنة                                                                                

 
 السحيباين بدالعزيزعبن  عبد الرمحن .د                                                                     

                                                                                                                                                                          
 اء  مس( 3  -   1)  الوقت:      3  الفرتة:  هـ1439/  8   /   27التاريخ:  األحد اليوم:

 
 القاعةرقم  أستاذ املقرر عدد الطالب الشعبةرقم  سم املقرر ا رمز املقرر

 B 069  1  16 جهاد عيسى الشبار 34 51024 احملاسبة السياحية والفندقية سيح 311
 B 068  1  16 جهاد عيسى الشبار 21 41850 احملاسبة السياحية والفندقية سيح 311
 B 1  6 عيسى يوسف قدادة 39 41854 حبوث التسويق السياحي والفندقي سيح 407
 A 034  1  16 عيسى يوسف قدادة 13 60082 حبوث التسويق السياحي والفندقي سيح 407



 جامعة امللك سعود
 كلية السياحة واآلاثر

  السياحية والفندقيةاإلدارة  قسم

النهائية االمتحاانتجدول   
هـ 4391 -1438 الثاينالفصل الدراسي   

 

  ميية األكاد ؤونللشة كيل الكليو                                                                                 
 المتحاانتارئيس جلنة                                                                                

 
 السحيباين بدالعزيزعبن  عبد الرمحن .د                                                                     

 

 مساء  ( 3 - 1) الوقت:     3   الفرتة:  هـ1439/   8  / 27  التاريخ:  األحد اليوم:
 

 القاعةرقم  أستاذ املقرر عدد الطالب الشعبةرقم  سم املقرر ا رمز املقرر
 B 014  1  16 سامح أمحد رفعت 5 48495 مشروع حبوث سيح 419

 
 
 
  



 جامعة امللك سعود
 كلية السياحة واآلاثر

  السياحية والفندقيةاإلدارة  قسم

النهائية االمتحاانتجدول   
هـ 4391 -1438 الثاينالفصل الدراسي   

 

  ميية األكاد ؤونللشة كيل الكليو                                                                                 
 المتحاانتارئيس جلنة                                                                                

 
 السحيباين بدالعزيزعبن  عبد الرمحن .د                                                                     

 اً ( صباح  10 -  8)   الوقت:     1   الفرتة:  هـ1439/ 8   /   28التاريخ:  اإلثنني  اليوم:
 

 القاعةرقم  أستاذ املقرر عدد الطالب الشعبةرقم  قرر سم املا رمز املقرر
 B 1  6 فراس حممد املنيع 36 48486 يةاملنظمات واألنظمة السياحية والفندق سيح 208
 B 075  1  16 فراس حممد املنيع 35 51021 يةاملنظمات واألنظمة السياحية والفندق سيح 208
 B 074  1  16 فراس حممد املنيع 30 36337 ةدقياملنظمات واألنظمة السياحية والفن سيح 208
 A 030  1  16 ايهاب علي الفرا 7 48504 الصحة العامة والرقابة الفندقية سيح 425

                                                                                                                                                                          



 جامعة امللك سعود
 كلية السياحة واآلاثر

  السياحية والفندقيةاإلدارة  قسم

النهائية االمتحاانتجدول   
هـ 4391 -1438 الثاينالفصل الدراسي   

 

  ميية األكاد ؤونللشة كيل الكليو                                                                                 
 المتحاانتارئيس جلنة                                                                                

 
 السحيباين بدالعزيزعبن  عبد الرمحن .د                                                                     

                                                                                                                                                                       
      

 مساء  (   3 -  1)   الوقت:        3 فرتة: ال هـ1439/   8  / 28  التاريخ:  اإلثنني  اليوم:
 

 القاعةرقم  أستاذ املقرر عدد الطالب الشعبةرقم  سم املقرر ا رمز املقرر
 B 068  1  16 عالء حسني السرايب 17 41855 ادارة الرتويج السياحي سيح 408

 
 
  



 جامعة امللك سعود
 كلية السياحة واآلاثر

  السياحية والفندقيةاإلدارة  قسم

النهائية االمتحاانتجدول   
هـ 4391 -1438 الثاينالفصل الدراسي   

 

  ميية األكاد ؤونللشة كيل الكليو                                                                                 
 المتحاانتارئيس جلنة                                                                                

 
 السحيباين بدالعزيزعبن  عبد الرمحن .د                                                                     

 ء  مسا(  3  -  1)   ت: الوق     3  الفرتة:  هـ1439/  8   /  29 التاريخ:  الثالاثء   اليوم:
 

 القاعةرقم  أستاذ املقرر عدد الطالب الشعبةرقم  سم املقرر ا رمز املقرر
 B 1  6 حممد العطا حممد 37 57227 التخطيط اإلسرتاتيجي يف السياحة سيح 310
 B 062  1  16 أديب عبدهللا اخلليل 21 41849 التخطيط اإلسرتاتيجي يف السياحة سيح 310
 B 069  1  16 حممد العطا حمم 28 60081 التخطيط اإلسرتاتيجي يف السياحة سيح 310

                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


