
 جامعة امللك سعود
 كلية السياحة واآلاثر

  اآلاثر قسم

النهائية االمتحاانتجدول   
هـ 4391 -1438 الثاينالفصل الدراسي   

 

  األكادميية  للشؤونة كيل الكليو                                                                                 
 المتحاانتارئيس جلنة                                                                                

 
 السحيباين بدالعزيزعبن  عبد الرمحن .د                                                                     

 

 

 

 

 

 ( صباحاً  10  -8)     الوقت:     األوىل الفرتة: هـ8/1439 /   13 التاريخ:  األحد  اليوم:
 

 القاعةرقم  أستاذ املقرر عدد الطالب الشعبةرقم  سم املقرر ا رمز املقرر
 1أ  33 د.عبد الرمحن السحيباين 16 36349 يةربالعمارة القدمية يف اجلزيرة الع أثر 252



 جامعة امللك سعود
 كلية السياحة واآلاثر

  اآلاثر قسم

النهائية االمتحاانتجدول   
هـ 4391 -1438 الثاينالفصل الدراسي   

 

  األكادميية  للشؤونة كيل الكليو                                                                                 
 المتحاانتارئيس جلنة                                                                                

 
 السحيباين بدالعزيزعبن  عبد الرمحن .د                                                                     

         

 

 

 

 

  ( صباحاً  12.30  -10.30)     الوقت:     الثانيةالفرتة: هـ8/1439  /  13 التاريخ:  األحد ليوم:ا
 

 القاعةرقم  أستاذ املقرر عدد الطالب الشعبةرقم  سم املقرر ا رمز املقرر
 1أ 32 د.أمحد الصاوي 15 55443 الفنون اإلسالمية  أثر 411

                                                                                                                                                                          
 



 جامعة امللك سعود
 كلية السياحة واآلاثر

  اآلاثر قسم

النهائية االمتحاانتجدول   
هـ 4391 -1438 الثاينالفصل الدراسي   

 

  األكادميية  للشؤونة كيل الكليو                                                                                 
 المتحاانتارئيس جلنة                                                                                

 
 السحيباين بدالعزيزعبن  عبد الرمحن .د                                                                     

 
 
 

 مساء  (    3-  1)   الوقت:     الثالثة   الفرتة:  هـ1439/  8   /13   التاريخ:  األحد اليوم:
 

 القاعةرقم  أستاذ املقرر عدد الطالب الشعبةم رق سم املقرر ا رمز املقرر
 1أ  30 أ.د مشلح املرخيي 12 17803 الكتاابت اإلسالمية أثر  356
 1ب  73 د.سامر سحله 28 42298 آاثر بالد الشام أثر 405

                                                                                                                                                                          
 



 جامعة امللك سعود
 كلية السياحة واآلاثر

  اآلاثر قسم

النهائية االمتحاانتجدول   
هـ 4391 -1438 الثاينالفصل الدراسي   

 

  األكادميية  للشؤونة كيل الكليو                                                                                 
 المتحاانتارئيس جلنة                                                                                

 
 السحيباين بدالعزيزعبن  عبد الرمحن .د                                                                     

 

 

 ء  مسا( 3   - 1)    الوقت:     الثالثة   الفرتة:  هـ1439/    8 /14   التاريخ:  االثنني اليوم:
 

 القاعةرقم  أستاذ املقرر عدد الطالب الشعبةرقم  سم املقرر ا رمز املقرر
 2ب  6 د.حممد الديري 42 62635 لكتابة وتطورهانشأة ا أثر 213
 2ب  6 د.حممد الديري 36 17779 نشأة الكتابة وتطورها أثر 213
 1ا  33 أ.د عبد الرزاق املعمري 17 17792 اإلثنوغرافيا األثرية أثر  301
 4أ ب  د.حممد متويل 19 48684 تطبيقات حديثة يف علم اآلاثر أثر 455

                                                                                                                                                                          
 



 جامعة امللك سعود
 كلية السياحة واآلاثر

  اآلاثر قسم

النهائية االمتحاانتجدول   
هـ 4391 -1438 الثاينالفصل الدراسي   

 

  األكادميية  للشؤونة كيل الكليو                                                                                 
 المتحاانتارئيس جلنة                                                                                

 
 السحيباين بدالعزيزعبن  عبد الرمحن .د                                                                     

 

 

 

 مساء  ( 3   -1)     الوقت:     الثالثة   الفرتة:  هـ1439/  8   /16   التاريخ:  األربعاءاليوم:
 

 القاعةرقم  أستاذ املقرر عدد الطالب الشعبةرقم  سم املقرر ا ملقرررمز ا
 1أ  34 د.حسين عمار 17 17795 آاثر وادي النيل أثر  304
 1أ  32 د.حسين عمار 16 42294 آاثر وادي النيل أثر 304

                                                                                                                                                                          
 



 جامعة امللك سعود
 كلية السياحة واآلاثر

  اآلاثر قسم

النهائية االمتحاانتجدول   
هـ 4391 -1438 الثاينالفصل الدراسي   

 

  األكادميية  للشؤونة كيل الكليو                                                                                 
 المتحاانتارئيس جلنة                                                                                

 
 السحيباين بدالعزيزعبن  عبد الرمحن .د                                                                     

 

 

 

 ( صباحاً 10   -8)     الوقت:  األوىل  الفرتة:  هـ1439/ 8    / 17  التاريخ:  اخلميساليوم:
 

 القاعةرقم  أستاذ املقرر عدد الطالب الشعبةرقم  سم املقرر ا رمز املقرر
 1ب  73 أ.د أزهري صادق 25 42296 مناهج ونظرايت يف علم اآلاثر رأث 309
 1أ  33 أ.د أزهري صادق 17 48679 يخاإلنسان والبيئة فيما قبل التار  أثر 425

 
 
 
 



 جامعة امللك سعود
 كلية السياحة واآلاثر

  اآلاثر قسم

النهائية االمتحاانتجدول   
هـ 4391 -1438 الثاينالفصل الدراسي   

 

  األكادميية  للشؤونة كيل الكليو                                                                                 
 المتحاانتارئيس جلنة                                                                                

 
 السحيباين بدالعزيزعبن  عبد الرمحن .د                                                                     

 

 

 

 

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

 القاعةرقم  أستاذ املقرر عدد الطالب الشعبةرقم  رر سم املقا رمز املقرر
 1ب  9 د.حممد الشهري 8 60024 الفخار وتقنياته أثر 310
 1ب  15 د.حسين عمار 8 48681 فنون الشرق األدىن القدمي أثر 432

                                                                                                                                                                          
 



 جامعة امللك سعود
 كلية السياحة واآلاثر

  اآلاثر قسم

النهائية االمتحاانتجدول   
هـ 4391 -1438 الثاينالفصل الدراسي   

 

  األكادميية  للشؤونة كيل الكليو                                                                                 
 المتحاانتارئيس جلنة                                                                                

 
 السحيباين بدالعزيزعبن  عبد الرمحن .د                                                                     

 

 

 

 احاً ( صب10   - 8)    الوقت:      األوىل  الفرتة:  هـ1439/ 8    / 19  التاريخ:  السبت اليوم:
 

 القاعةرقم  أستاذ املقرر عدد الطالب الشعبةرقم  سم املقرر ا رمز املقرر
 1ب  73 أ.د عبد الرزاق املعمري 18 17784 ةبيلعصور احلجرية يف اجلزيرة العر ا أثر 251

                                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 



 جامعة امللك سعود
 كلية السياحة واآلاثر

  اآلاثر قسم

النهائية االمتحاانتجدول   
هـ 4391 -1438 الثاينالفصل الدراسي   

 

  األكادميية  للشؤونة كيل الكليو                                                                                 
 المتحاانتارئيس جلنة                                                                                

 
 السحيباين بدالعزيزعبن  عبد الرمحن .د                                                                     

 

 

 صباحاً ( 12.30   -10.30)    الوقت:  الثانية الفرتة:  هـ1439/   8  /19   التاريخ:  السبتاليوم:
 

 القاعةرقم  أستاذ املقرر عدد الطالب الشعبةرقم  سم املقرر ا رمز املقرر
 1ب  74 د.حممد الديري 35 62633 اتريخ اجلزيرة العربية القدمي أثر 141
 1أ  32 د.حممد الديري 14 56446 القدمي  اتريخ اجلزيرة العربية أثر 141
 1ب  15 أ.د سليمان الذييب 9 42292 لغات مشال اجلزيرة العربية  أثر 308
 1ب  14 د.أمحد الصاوي 6 48676 لسالفن والعمارة يف املغرب واألند أثر  355
 1ب  72 د.حممد الديري 26 18441 اآلاثر اليواننية والرومانية أثر  404
  د.أمحد العبودي 8 18489 تدريب عملي يف التنقيب األثري أثر 451
  د.حممد الذييب 8 18423 تدريب عملي يف التنقيب األثري أثر 451



 جامعة امللك سعود
 كلية السياحة واآلاثر

  اآلاثر قسم

النهائية االمتحاانتجدول   
هـ 4391 -1438 الثاينالفصل الدراسي   

 

  األكادميية  للشؤونة كيل الكليو                                                                                 
 المتحاانتارئيس جلنة                                                                                

 
 السحيباين بدالعزيزعبن  عبد الرمحن .د                                                                     

            
 

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

 القاعةرقم  أستاذ املقرر عدد الطالب الشعبةرقم  سم املقرر ا رمز املقرر
 1ب  72 د.حممد متويل 25 35887 املدخل إىل علم اآلاثر أثر101
 1ب  62 د.حممد متويل 35 62632 املدخل إىل علم اآلاثر أثر 101
 1أ  -30 أ.د عبد الرزاق املعمري 13 17677 املدخل إىل علم اآلاثر  أثر  101
 1أ  32 د.حممد الشهري 14 42315 الفخار وتقنياته أثر 310
 1ب  69 أ.د أزهري صادق 23 36352 اآلاثر واجملتمع اثر 223

                                                                                                                                                                         



 جامعة امللك سعود
 كلية السياحة واآلاثر

  اآلاثر قسم

النهائية االمتحاانتجدول   
هـ 4391 -1438 الثاينالفصل الدراسي   

 

  األكادميية  للشؤونة كيل الكليو                                                                                 
 المتحاانتارئيس جلنة                                                                                

 
 السحيباين بدالعزيزعبن  عبد الرمحن .د                                                                     

 

 

 

 مساء( 3   -1)     الوقت:      االثالثة  الفرتة:  هـ1439/   8  / 20  التاريخ:  األحدليوم:ا
 

 القاعةرقم  أستاذ املقرر عدد الطالب الشعبةرقم  سم املقرر ا رمز املقرر
 1ب  73 د.سعود الذايب 22 48678 اآلاثر الغارقة أثر 410

                                                                                                                                                                          
 
 
 
 



 جامعة امللك سعود
 كلية السياحة واآلاثر

  اآلاثر قسم

النهائية االمتحاانتجدول   
هـ 4391 -1438 الثاينالفصل الدراسي   

 

  األكادميية  للشؤونة كيل الكليو                                                                                 
 المتحاانتارئيس جلنة                                                                                

 
 السحيباين بدالعزيزعبن  عبد الرمحن .د                                                                     

 

 

 

 

 ( صباحاً 10   -8)     الوقت:      األوىل  الفرتة:  هـ1439/   8  / 21  التاريخ:  االثننياليوم:
 

 القاعةرقم  أستاذ املقرر عدد الطالب الشعبةم رق سم املقرر ا رمز املقرر
 2ب  6 أ.د عبد الرزاق املعمري 48 62634 آاثر ما قبل التاريخ أثر 211

                                                                                                                                                                          
 



 جامعة امللك سعود
 كلية السياحة واآلاثر

  اآلاثر قسم

النهائية االمتحاانتجدول   
هـ 4391 -1438 الثاينالفصل الدراسي   

 

  األكادميية  للشؤونة كيل الكليو                                                                                 
 المتحاانتارئيس جلنة                                                                                

 
 السحيباين بدالعزيزعبن  عبد الرمحن .د                                                                     

 

 

 

 ( صباحاً 10   -8)     الوقت:     األوىل   الفرتة:  هـ1439/  8   / 23  التاريخ:  األربعاءاليوم:
    
 

 القاعةرقم  أستاذ املقرر عدد الطالب الشعبةرقم  سم املقرر ا رمز املقرر
 1ب  72 ا.د عبد الرزاق املعمري 23 43711 اتريخ اجلزيرة العربية القدمي أثر  141
 1ب  69 ا.د حممد الثنيان 20 36501 العمارة اإلسالمية أثر 257
 1ب  81 د.سعود الذايب 4 17801 املسكوكات اإلسالمية  أثر 354
 1أ  32 د.عبد اللطيف أفندي 16 48686 ترميم وصيانة املعثورات األثرية أثر 456

                                                                                                                                                                          



 جامعة امللك سعود
 كلية السياحة واآلاثر

  اآلاثر قسم

النهائية االمتحاانتجدول   
هـ 4391 -1438 الثاينالفصل الدراسي   

 

  األكادميية  للشؤونة كيل الكليو                                                                                 
 المتحاانتارئيس جلنة                                                                                

 
 السحيباين بدالعزيزعبن  عبد الرمحن .د                                                                     

 
 

 مساء  (  3  -1)     الوقت:        الثالثةالفرتة:  هـ1439/  8   / 23  التاريخ:  األربعاءاليوم:
 

 القاعةرقم  أستاذ املقرر عدد الطالب الشعبةرقم   سم املقررا رمز املقرر
 1ب  74 أ.د سامل طريان 22 42299 لغات جنوب اجلزيرة العربية أثر 409

                                                                                                                                                                          
 
 
 



 جامعة امللك سعود
 كلية السياحة واآلاثر

  اآلاثر قسم

النهائية االمتحاانتجدول   
هـ 4391 -1438 الثاينالفصل الدراسي   

 

  األكادميية  للشؤونة كيل الكليو                                                                                 
 المتحاانتارئيس جلنة                                                                                

 
 السحيباين بدالعزيزعبن  عبد الرمحن .د                                                                     

 

 ( صباحاً 10   -8)     الوقت:      األوىل  الفرتة:  هـ1439/  8   / 24  التاريخ:  اخلميساليوم:
 

 القاعةرقم  أستاذ املقرر عدد الطالب الشعبةرقم  سم املقرر ا رمز املقرر
 1ب  72 هريد.حممد الش 33 35871 مقدمة يف آاثر اجلزيرة العربية أثر 220
 1ب  73 د.حممد الشهري 30 35789 مقدمة يف آاثر اجلزيرة العربية أثر 220
 1ب  74 د.سعود الذايب 21 42310 مقدمة يف آاثر اجلزيرة العربية أثر 220
 1ب  62 أ.د عبد هللا احلداد 31 44068 مقدمة يف آاثر اجلزيرة العربية أثر 220
 1ب  69 د.حممد الشهري 29 56471 لعربيةمقدمة يف آاثر اجلزيرة ا أثر 220
 1ب  68 د.فهد احلواس 33 56472 مقدمة يف آاثر اجلزيرة العربية أثر 220
 2ب  6 أ.د عبد هللا احلداد 39 62636 مقدمة يف آاثر اجلزيرة العربية أثر  220
 2ب  6 د.حممد الشهري 35 62637 مقدمة يف آاثر اجلزيرة العربية أثر 220



 جامعة امللك سعود
 كلية السياحة واآلاثر

  اآلاثر قسم

النهائية االمتحاانتجدول   
هـ 4391 -1438 الثاينالفصل الدراسي   

 

  األكادميية  للشؤونة كيل الكليو                                                                                 
 المتحاانتارئيس جلنة                                                                                

 
 السحيباين بدالعزيزعبن  عبد الرمحن .د                                                                     

 
 
 

 مساء  ( 3   -1)     الوقت:     الثالثة   الفرتة:  هـ1439/  8   /24   التاريخ:  اخلميساليوم:
 

 القاعةرقم  أستاذ املقرر عدد الطالب الشعبةرقم  سم املقرر ا رمز املقرر
 1ب  73 د.محيد املزروع 20 17786 الفن العريب القدمي أثر 253

                                                                                                                                                                          
 
 
 



 جامعة امللك سعود
 كلية السياحة واآلاثر

  اآلاثر قسم

النهائية االمتحاانتجدول   
هـ 4391 -1438 الثاينالفصل الدراسي   

 

  األكادميية  للشؤونة كيل الكليو                                                                                 
 المتحاانتارئيس جلنة                                                                                

 
 السحيباين بدالعزيزعبن  عبد الرمحن .د                                                                     

 

 

 

 ( صباحاً 10   -8)     الوقت:       األوىل الفرتة:  هـ1439/  8   / 26  التاريخ:  السبتاليوم:
 

 القاعةرقم  أستاذ املقرر عدد الطالب الشعبةرقم  سم املقرر ا رمز املقرر
 1ب  73  الشارخد.عبد هللا 20 17778 آاثر ما قبل التاريخ أثر 212

                                                                                                                                                                          
 
 
 



 جامعة امللك سعود
 كلية السياحة واآلاثر

  اآلاثر قسم

النهائية االمتحاانتجدول   
هـ 4391 -1438 الثاينالفصل الدراسي   

 

  األكادميية  للشؤونة كيل الكليو                                                                                 
 المتحاانتارئيس جلنة                                                                                

 
 السحيباين بدالعزيزعبن  عبد الرمحن .د                                                                     

 

 

 

 مساء  ( 3   -1)     الوقت:        الثالثةالفرتة:  هـ1439/ 8    / 26  التاريخ:  السبتاليوم:
 

 القاعةرقم  أستاذ املقرر عدد الطالب الشعبةرقم  سم املقرر ا رمز املقرر
 1أ  33 أ.د عبد الرزاق املعمري 15 35888 آاثر ما قبل التاريخ أثر  212

                                                                                                                                                                          
 
 
 
 



 جامعة امللك سعود
 كلية السياحة واآلاثر

  اآلاثر قسم

النهائية االمتحاانتجدول   
هـ 4391 -1438 الثاينالفصل الدراسي   

 

  األكادميية  للشؤونة كيل الكليو                                                                                 
 المتحاانتارئيس جلنة                                                                                

 
 السحيباين بدالعزيزعبن  عبد الرمحن .د                                                                     

 

 

 

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

 القاعةرقم  أستاذ املقرر عدد الطالب الشعبةرقم  سم املقرر ا رمز املقرر
 1ب  62 د.عبد هللا الشارخ 24 36503 الرسوم الصخرية أثر 222

                                                                                                                                                                          
 
 



 جامعة امللك سعود
 كلية السياحة واآلاثر

  اآلاثر قسم

النهائية االمتحاانتجدول   
هـ 4391 -1438 الثاينالفصل الدراسي   

 

  األكادميية  للشؤونة كيل الكليو                                                                                 
 المتحاانتارئيس جلنة                                                                                

 
 السحيباين بدالعزيزعبن  عبد الرمحن .د                                                                     

 

 

 

 ( صباحاً 10   -8)     الوقت:       األوىل الفرتة:  هـ1439/  8   / 28  التاريخ:  االثننياليوم:
 

 القاعةرقم  أستاذ املقرر عدد الطالب الشعبةرقم  سم املقرر ا رمز املقرر
 1ب  73 د.حسين عمار 27 36351 آاثر وفنون بالد الرافدين أثر  259

                                                                                                                                                                          
 
 
 
 



 جامعة امللك سعود
 كلية السياحة واآلاثر

  اآلاثر قسم

النهائية االمتحاانتجدول   
هـ 4391 -1438 الثاينالفصل الدراسي   

 

  األكادميية  للشؤونة كيل الكليو                                                                                 
 المتحاانتارئيس جلنة                                                                                

 
 السحيباين بدالعزيزعبن  عبد الرمحن .د                                                                     

 

 

 

 مساء  (  3  -1)     الوقت:     الثالثة   الفرتة:  هـ1439/  8   /28   التاريخ:  االثننياليوم:
 

 القاعةرقم  أستاذ املقرر البعدد الط الشعبةرقم  سم املقرر ا رمز املقرر
 1ب  72 أ.د سليمان الذييب 17 36502 اللغة النبطية أثر 258
 1ب  15 أ.د سليمان الذييب 14 48680 اللغة اآلرامية أثر 426

                                                                                                                                                                          
 
 
 



 جامعة امللك سعود
 كلية السياحة واآلاثر

  اآلاثر قسم

النهائية االمتحاانتجدول   
هـ 4391 -1438 الثاينالفصل الدراسي   

 

  األكادميية  للشؤونة كيل الكليو                                                                                 
 المتحاانتارئيس جلنة                                                                                

 
 السحيباين بدالعزيزعبن  عبد الرمحن .د                                                                     

 

 

 

 مساء  ( 3   -1)     الوقت:       الثالثة الفرتة:  هـ1439/  8   / 29  التاريخ:  الثالاثءاليوم:
 

 القاعةرقم  أستاذ املقرر عدد الطالب الشعبةرقم  سم املقرر ا رمز املقرر
 1ا  30 أ.د عبد الرزاق املعمري 15 35891 جيامقدمة يف األنثروبولو  أثر 221
 1ب  72 د.سامر سحله 24 42297 املسكوكات القدمية أثر 305
 1ب  15 د.أمحد الصاوي 2 48677 ميالفن والعمارة يف املشرق اإلسال أثر 407

                                                                                                                                                                          
 
 


