
 

 االختباراتتنظيم مقرر �جنة 

 بقسم إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا�� 

 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 

 السياحة واآلثار �لية 

 قسم إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا��

 مواعيد االختبارات ال��ائية 

 هـ 1443 الثا�يالفصل الدرا��ي 
 

 

 

 10 -  8 الوقت: األولى  الفترة: ھـ28/10/1443 التاریخ: األحد  الیوم:
 المراقبین استاذ المقرر القاعة  عدد الطالب الشعبة اسم المقرر رمز المقرر 

  أفندي  عبد اللطیفد.   11 73327 مشروع بحث  ترث  436
 

 

 

 

 

 

 



 

 االختباراتتنظيم مقرر �جنة 

 بقسم إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا�� 

 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 

 السياحة واآلثار �لية 

 قسم إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا��

 مواعيد االختبارات ال��ائية 

 هـ 1443 الثا�يالفصل الدرا��ي 
 

 

 

 12.30-10.30 الوقت: الثانیة الفترة: ھـ28/10/1443 التاریخ: األحد  الیوم:
 المراقبین استاذ المقرر القاعة  عدد الطالب الشعبة اسم المقرر رمز المقرر 

  سلطان صالح ا.     5 73328 مشروع بحث  ترث  438
 

 

 

 

 

 

 



 

 االختباراتتنظيم مقرر �جنة 

 بقسم إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا�� 

 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 

 السياحة واآلثار �لية 

 قسم إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا��

 مواعيد االختبارات ال��ائية 

 هـ 1443 الثا�يالفصل الدرا��ي 
 

 

 

 10-8الوقت:  الفترة: األولى  ھـ1443/ 11/ 2 التاریخ: األربعاء  الیوم:
 المراقبین استاذ المقرر القاعة  الطالبعدد  الشعبة اسم المقرر رمز المقرر 

  د. سلطان المطیري  F24 18 30979 ادارة التراث العمراني  ترث  401
 

 

 

 

 

 

 



 

 االختباراتتنظيم مقرر �جنة 

 بقسم إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا�� 

 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 

 السياحة واآلثار �لية 

 قسم إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا��

 مواعيد االختبارات ال��ائية 

 هـ 1443 الثا�يالفصل الدرا��ي 
 

 

 

 12.30-10.30الوقت:  الفترة: الثانیة ھـ1443/ 11/ 2 التاریخ: األربعاء  الیوم:
 المراقبین استاذ المقرر القاعة  عدد الطالب الشعبة اسم المقرر رمز المقرر 

  د. علي العراقي F25 15 19843 ادارة التراث العمراني  ترث  355
 

 

 

 

 

 

 



 

 االختباراتتنظيم مقرر �جنة 

 بقسم إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا�� 

 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 

 السياحة واآلثار �لية 

 قسم إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا��

 مواعيد االختبارات ال��ائية 

 هـ 1443 الثا�يالفصل الدرا��ي 
 

 

 

 12.30-10.30الوقت :  الفترة : الثانیة  ھـ 1443/ 11/ 3التاریخ :  الیوم : الخمیس 
 المراقبین استاذ المقرر القاعة  عدد الطالب الشعبة اسم المقرر رمز المقرر 

تصمیم المعارض   ترث   451
  د. بكر برناوي  F5 8 30883 والعروض المتحفیة 

 

 

 

 

 

 



 

 االختباراتتنظيم مقرر �جنة 

 بقسم إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا�� 

 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 

 السياحة واآلثار �لية 

 قسم إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا��

 مواعيد االختبارات ال��ائية 

 هـ 1443 الثا�يالفصل الدرا��ي 
 

 

 

 3-1الوقت :  الفترة : الثالثة  ھـ1443/ 11/ 3التاریخ :  الیوم : الخمیس 
 المراقبین استاذ المقرر القاعة  عدد الطالب الشعبة اسم المقرر رمز المقرر 

تطبیق عملي في ادارة  ترث  435
  عبداللطیف افندي د.   10 80308 موارد التراث 

تطبیق عملي في   ترث  437
  د. أالء الرویبعة   2 80309 اإلرشاد السیاحي

 

 

 

 

 



 

 االختباراتتنظيم مقرر �جنة 

 بقسم إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا�� 

 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 

 السياحة واآلثار �لية 

 قسم إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا��

 مواعيد االختبارات ال��ائية 

 هـ 1443 الثا�يالفصل الدرا��ي 
 

 

 

 4-1الوقت :  الثالثة الفترة :  ھـ 1443/ 11/ 3التاریخ :  الخمیس الیوم : 
 المراقبین استاذ المقرر القاعة  عدد الطالب الشعبة اسم المقرر رمز المقرر 

 عماد الشھريا.  سعد القحطاني ا.  F67 45 36277 موارد التراثمقدمة في ادارة  ترث  206
 ولید حملي ا.  سعد الزكريا.  F58 38 62533 مقدمة في ادارة موارد التراث ترث  206
 منصور العتیبي ا.  د. عبداللطیف افندي  G55 34 42397 مقدمة في ادارة موارد التراث ترث  206
 ابراھیم الفوزانا.  سعد الزكزيا.  F73 24 62638 التراثمقدمة في ادارة موارد  ترث  206

 

 

 

 

 



 

 االختباراتتنظيم مقرر �جنة 

 بقسم إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا�� 

 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 

 السياحة واآلثار �لية 

 قسم إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا��

 مواعيد االختبارات ال��ائية 

 هـ 1443 الثا�يالفصل الدرا��ي 
 

 

 

 12.30-10.30الوقت :  الثانیةالفترة :  ھـ 1443/ 11/ 5التاریخ :  السبتالیوم : 
 المراقبین استاذ المقرر القاعة  عدد الطالب الشعبة اسم المقرر رمز المقرر 

أسالیب اإلرشاد السیاحي  ترث  425
 د. محمد باي  ھیفاء البصريا.  F24 8 48742 ومتاحف) (مواقع 

 

 

 

 

 

 



 

 االختباراتتنظيم مقرر �جنة 

 بقسم إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا�� 

 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 

 السياحة واآلثار �لية 

 قسم إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا��

 مواعيد االختبارات ال��ائية 

 هـ 1443 الثا�يالفصل الدرا��ي 
 

 

 

 10-8الوقت :  األولى الفترة :  ھـ 1443/ 11/ 6التاریخ :  األحد الیوم : 
 المراقبین استاذ المقرر القاعة  عدد الطالب الشعبة اسم المقرر رمز المقرر 

 ولید حملي ا.  القحطاني سعد ا.  F26 18 64760 الحرف والصناعات التقلیدیة  ترث  243
 

 

 

 

 

 

 



 

 االختباراتتنظيم مقرر �جنة 

 بقسم إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا�� 

 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 

 السياحة واآلثار �لية 

 قسم إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا��

 مواعيد االختبارات ال��ائية 

 هـ 1443 الثا�يالفصل الدرا��ي 
 

 

 

 4-1الوقت :  االولى الفترة :  ھـ 1443/ 11/ 6التاریخ :  االحد  الیوم :
 المراقبین استاذ المقرر القاعة  عدد الطالب الشعبة اسم المقرر رمز المقرر 

 ابراھیم الفوزان ا.  سعد القحطاني ا.  F58 42 36342 السیاحة التراثیة ترث  212
 عماد الشھريا. 

  منصور العتیبي ا.  F24 10 64700 السیاحة التراثیة ترث  212
  د. بكر برناوي  F23 11 42451 المتحف والمجتمع  ترث  314
  أ.د. محمد ابو العطا F72 11 42481 ادارة المجموعات السیاحیة  ترث  317

 

 

 

 



 

 االختباراتتنظيم مقرر �جنة 

 بقسم إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا�� 

 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 

 السياحة واآلثار �لية 

 قسم إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا��

 مواعيد االختبارات ال��ائية 

 هـ 1443 الثا�يالفصل الدرا��ي 
 

 

 

 12.30-10.30الوقت :  الفترة : الثانیة ھـ 1443/ 11/ 6التاریخ :  الیوم : األحد 
 المراقبین استاذ المقرر القاعة  عدد الطالب الشعبة اسم المقرر رمز المقرر 

   سعد الزكريا.  F40 22 64759 تخطیط وتھیئة مواقع التراث ترث  242
 

 

 

 

 

 

 



 

 االختباراتتنظيم مقرر �جنة 

 بقسم إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا�� 

 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 

 السياحة واآلثار �لية 

 قسم إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا��

 مواعيد االختبارات ال��ائية 

 هـ 1443 الثا�يالفصل الدرا��ي 
 

 

 

 10-8الوقت :  الفترة : االولى  ھـ 1443/ 11/ 7التاریخ :  الیوم : االثنین 
 المراقبین استاذ المقرر القاعة  عدد الطالب الشعبة اسم المقرر رمز المقرر 

   ابراھیم الفوزانا.  F24 11 67894 مقدمة في علم المتاحف  ترث  307
 ولید حملي ا.  منصور العتیبي ا.  G55 25 68229 مقدمة في علم المتاحف  ترث  307

 

 

 

 

 

 



 

 االختباراتتنظيم مقرر �جنة 

 بقسم إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا�� 

 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 

 السياحة واآلثار �لية 

 قسم إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا��

 مواعيد االختبارات ال��ائية 

 هـ 1443 الثا�يالفصل الدرا��ي 
 

 

 

 12.30– 10.30الوقت :  الفترة : الثانیة ھـ 1443/ 11/ 7التاریخ :  الیوم : االثنین 
 المراقبین استاذ المقرر القاعة  عدد الطالب الشعبة اسم المقرر رمز المقرر 

   عماد الشھريا.  F74 17 42449 تسویق التراث  ترث  312
 

 

 

 

 

 

 



 

 االختباراتتنظيم مقرر �جنة 

 بقسم إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا�� 

 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 

 السياحة واآلثار �لية 

 قسم إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا��

 مواعيد االختبارات ال��ائية 

 هـ 1443 الثا�يالفصل الدرا��ي 
 

 

 

   3 – 1الوقت :  الفترة : الثالثة  ھـ 1443/ 11/ 7التاریخ :  الیوم : االثنین 
 المراقبین استاذ المقرر القاعة  الطالبعدد  الشعبة اسم المقرر رمز المقرر 

   القحطاني سعد. ا د. عبداللطیف افندي  F75 32 64701 ادارة الجودة في التراث ترث  240
  ولید حملي ا.  G55 17 48739 منظمات وانظمة التراث  ترث  422

 

 

 

 

 

 



 

 االختباراتتنظيم مقرر �جنة 

 بقسم إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا�� 

 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 

 السياحة واآلثار �لية 

 قسم إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا��

 مواعيد االختبارات ال��ائية 

 هـ 1443 الثا�يالفصل الدرا��ي 
 

 

 

 4 - 1الوقت :  الفترة : الثالثة  ھـ 1443/ 11/ 8التاریخ :  الیوم : الثالثاء 
 المراقبین استاذ المقرر القاعة  عدد الطالب الشعبة اسم المقرر رمز المقرر 

ادارة المھرجانات والفعالیات  ترث  308
 سعد الزكريا.  د. یاسر الھیاجي  F74 25 68220 التراثیة 

 

 

 

 

 

 



 

 االختباراتتنظيم مقرر �جنة 

 بقسم إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا�� 

 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 

 السياحة واآلثار �لية 

 قسم إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا��

 مواعيد االختبارات ال��ائية 

 هـ 1443 الثا�يالفصل الدرا��ي 
 

 

 

 11-8الوقت :  الفترة : األولى  ھـ 1443/ 11/ 9التاریخ :  الیوم : االربعاء 
 المراقبین استاذ المقرر القاعة  عدد الطالب الشعبة المقرراسم  رمز المقرر 

مقدمة في ادارة اعمال   ترث  141
 منصور العتیبي ا.  عماد الشھريا.  F75 33 64699 التراث

  د. علي العراقي F24 12 48740 التراث والتنمیة  ترث  423
  الفوزانابراھیم ا.  F4 10 48744 تأھیل المرشد السیاحي  ترث  427

 

 

 

 

 



 

 االختباراتتنظيم مقرر �جنة 

 بقسم إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا�� 

 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 

 السياحة واآلثار �لية 

 قسم إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا��

 مواعيد االختبارات ال��ائية 

 هـ 1443 الثا�يالفصل الدرا��ي 
 

 

 

 4 - 1الوقت :  الفترة : الثالثة  ھـ 1443/ 11/ 9التاریخ :  الیوم : االربعاء 
 المراقبین استاذ المقرر القاعة  عدد الطالب الشعبة اسم المقرر رمز المقرر 

عبدالرحمن  ا.  د. علي العراقي G55 32 68221 ریاد األعمال التراثیة  ترث  309
 الزھراني

مقدمة في الحفاظ على   ترث  140
   –انور المالكي ا.  د. عبداللطیف افندي  F74 41 62640 التراث وصیانتھ 

 نواف العتیبي ا. 
  د. محسن ابراھیم  F40 7 42482 سیكولوجیة السائح ترث  318

 

 

 

 



 

 االختباراتتنظيم مقرر �جنة 

 بقسم إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا�� 

 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 

 السياحة واآلثار �لية 

 قسم إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا��

 مواعيد االختبارات ال��ائية 

 هـ 1443 الثا�يالفصل الدرا��ي 
 

 

 

 4 - 1الوقت :  الفترة : الثالثة  ھـ 10/11/1443التاریخ :  الیوم : الخمیس 
 المراقبین استاذ المقرر القاعة  عدد الطالب الشعبة المقرراسم  رمز المقرر 

  ا.د. محمد ابو العطا F36 8 42480 بحوث في االرشاد السیاحي  ترث  316
 

 

 

 

 

 

 



 

 االختباراتتنظيم مقرر �جنة 

 بقسم إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا�� 

 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 

 السياحة واآلثار �لية 

 قسم إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا��

 مواعيد االختبارات ال��ائية 

 هـ 1443 الثا�يالفصل الدرا��ي 
 

 

 

 10-8الوقت :  الفترة : االولى  ھـ 12/11/1443التاریخ :  الیوم : السبت
 المراقبین المقرراستاذ  القاعة  عدد الطالب الشعبة اسم المقرر رمز المقرر 

  د. محمد باي  G55 18 68222 تقنیات في عرض التراث ترث  310
 

 

 

 

 

 

 



 

 االختباراتتنظيم مقرر �جنة 

 بقسم إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا�� 

 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 

 السياحة واآلثار �لية 

 قسم إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا��

 مواعيد االختبارات ال��ائية 

 هـ 1443 الثا�يالفصل الدرا��ي 
 

 

 

 4 - 1الوقت :  الفترة : الثالثة  ھـ 12/11/1443التاریخ :  الیوم : السبت
 المراقبین استاذ المقرر القاعة  عدد الطالب الشعبة اسم المقرر رمز المقرر 

  د. علي العراقي F29 11 42448 التراث المناھج والنظریات في ادارة  ترث  311
  د. یاسر الھیاجي  F26 10 48743 ادارة خدمات الحج والعمرة ترث  426

 

 

 

 

 

 



 

 االختباراتتنظيم مقرر �جنة 

 بقسم إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا�� 

 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 

 السياحة واآلثار �لية 

 قسم إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا��

 مواعيد االختبارات ال��ائية 

 هـ 1443 الثا�يالفصل الدرا��ي 
 

 

 

 4 - 1الوقت :  الفترة : الثالثة  ھـ 13/11/1443التاریخ :  الیوم : االحد 
 المراقبین استاذ المقرر القاعة  عدد الطالب الشعبة اسم المقرر رمز المقرر 

موضوعات في التاریخ الحضاري  ترث  315
  سلطان صالحا.  F25 8 42479 واالجتماعي 

  د. بكر برناوي  F35 14 47838 ادارة المتاحف  ترث  421
 

 

 

 

 



 

 االختباراتتنظيم مقرر �جنة 

 بقسم إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا�� 

 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 

 السياحة واآلثار �لية 

 قسم إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا��

 مواعيد االختبارات ال��ائية 

 هـ 1443 الثا�يالفصل الدرا��ي 
 

 

 

 11- 8الوقت :  الفترة : االولى  ھـ 14/11/1443التاریخ :  الیوم : االثنین 
 المراقبین المقرراستاذ  القاعة  عدد الطالب الشعبة اسم المقرر رمز المقرر 

  –عماد الشھري ا.  سلطان صالحا.  F76 40 35870 مقدمة في االرشاد السیاحي  ترث  207
 سلطان العتیبي  ا. 

   –سعد القحطاني ا.  سلطان صالحا.  F75 36 35875 مقدمة في االرشاد السیاحي  ترث  207
 نواف العتیبي ا. 

   –منصور العتیبي  ا.  ا.د. محمد ابو العطا F67 44 62639 مقدمة في االرشاد السیاحي  ترث  207
 انور المالكي ا. 

  د. علي العراقي F40 16 18540 اقتصادیات التراث  ترث  251
 عبدالرحمن الزھراني ا.  د. سلطان المطیري  F73 27 68219 التراث العمراني التقلیدي في المملكة  ترث  306
 سعد الزكريا.  ا.د. محمد ابو العطا F7 8 19837 السیاحي قضایا معاصرة في االرشاد  ترث  375

 

 



 

 االختباراتتنظيم مقرر �جنة 

 بقسم إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا�� 

 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 

 السياحة واآلثار �لية 

 قسم إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا��

 مواعيد االختبارات ال��ائية 

 هـ 1443 الثا�يالفصل الدرا��ي 
 

 

 

 11 - 8الوقت :  الفترة : االولى  ھـ 15/11/1443التاریخ :  الیوم : الثالثاء 
 المراقبین استاذ المقرر القاعة  عدد الطالب الشعبة اسم المقرر رمز المقرر 

  د. فھد الحسین  F24 7 48741 ادارة الحرف والصناعات التقلیدیة  ترث  424
 

 

 

 

 

 

 



 

 االختباراتتنظيم مقرر �جنة 

 بقسم إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا�� 

 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 

 السياحة واآلثار �لية 

 قسم إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا��

 مواعيد االختبارات ال��ائية 

 هـ 1443 الثا�يالفصل الدرا��ي 
 

 

 

 12.30-10.30الوقت :  الفترة : الثانیة ھـ 15/11/1443التاریخ :  الیوم : الثالثاء 
 المراقبین استاذ المقرر القاعة  عدد الطالب الشعبة اسم المقرر رمز المقرر 

 سلطان العتیبي ا.  د. عبداللطیف افندي  F72 25 64757 ادارة التراث الطبیعي  ترث  241
 

 

 

 

 

 

 



 

 االختباراتتنظيم مقرر �جنة 

 بقسم إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا�� 

 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 

 السياحة واآلثار �لية 

 قسم إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا��

 مواعيد االختبارات ال��ائية 

 هـ 1443 الثا�يالفصل الدرا��ي 
 

 

 

 4 - 1الوقت :  الفترة : الثالثة  ھـ 15/11/1443التاریخ :  الیوم : الثالثاء 
 المراقبین استاذ المقرر القاعة  عدد الطالب الشعبة اسم المقرر رمز المقرر 

  ابراھیم الفوزانا.  F35 4 36345 مقدمة في ادارة الموارد البشریة ترث  215
  عماد الشھريا.  F75 21 60884 البشریةمقدمة في ادارة الموارد   ترث  215
  د. یاسر الھیاجي  F36 8 64758 مقدمة في ادارة الموارد البشریة ترث  215

نصوص متخصصة باالنجلیزیة في   ترث  332
  منصور العتیبي ا.  F6 7 42484 االرشاد السیاحي

  حملي ولید ا.  G55 21 30715 ادارة الفلكور والتراث غیر المادي ترث  406
 

 

 



 

 االختباراتتنظيم مقرر �جنة 

 بقسم إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا�� 

 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 

 السياحة واآلثار �لية 

 قسم إدارة موارد ال��اث واإلرشاد السيا��

 مواعيد االختبارات ال��ائية 

 هـ 1443 الثا�يالفصل الدرا��ي 
 

 

 

 12.30-10.30الوقت :  الفترة : الثانیة ھـ 16/11/1443التاریخ :  الیوم : االربعاء 
 المراقبین استاذ المقرر القاعة  عدد الطالب الشعبة اسم المقرر رمز المقرر 

  سلطان صالحا.  G55 14 42450 تسجیل وتوثیق التراث ترث  313
 




