
النهائيةمتحاانتجدول اال
ه1444لفصل الدراسي األولا

(م06:00–م 04:00: )الوقتالرابعة            :  هـ              الفرتة 1444/4/13:   االثنني              التاريخ :   اليوم 

رقم القاعة أستاذ املقرر عدد الطالب ةرقم الشعب اسم املقرر رمز املقرر

14 ،17 أنوار السليمان/ أ 50 47785 أخالقيات املهنة سلم107

جامعة امللك سعود
كلية السياحة واآلاثر

إدارة موارد الرتاث واإلرشاد السياحيقسم

1صفحة 



رقم القاعة أستاذ املقرر عدد الطالب ةرقم الشعب اسم املقرر رمز املقرر

14 نورة القحطاين/ د 17 67190 مهارات الكتابة عرب100

2صفحة 

النهائيةمتحاانتجدول اال
ه1444لفصل الدراسي األولا

جامعة امللك سعود
كلية السياحة واآلاثر

إدارة موارد الرتاث واإلرشاد السياحيقسم

(م06:00–م 04:00: )الوقتالرابعة            :  هـ              الفرتة 1444/4/15:   األربعاء              التاريخ :   اليوم 



3صفحة 

النهائيةمتحاانتجدول اال
ه1444لفصل الدراسي األولا

جامعة امللك سعود
كلية السياحة واآلاثر

إدارة موارد الرتاث واإلرشاد السياحيقسم

(ص 10:00–ص08:00: )الوقتاألوىل          :  هـ              الفرتة 1444/4/19:   األحد              التاريخ :   اليوم 

رقم القاعة أستاذ املقرر عدد الطالب ةرقم الشعب اسم املقرر رمز املقرر

17 أحالم آل سعد/أ 17 66366 رايدة األعمال الرتاثية ترث309



4صفحة 

النهائيةمتحاانتجدول اال
ه1444لفصل الدراسي األولا

جامعة امللك سعود
كلية السياحة واآلاثر

إدارة موارد الرتاث واإلرشاد السياحيقسم

(م 12:30–ص10:30: )الوقتالثانية          :  هـ              الفرتة 1444/4/19:   األحد              التاريخ :   اليوم 

رقم القاعة أستاذ املقرر عدد الطالب ةرقم الشعب اسم املقرر رمز املقرر

17 ظافرة الشهري/د 32 41043 ةمقدمة يف آاثر اجلزيرة العربي أثر220



5صفحة 

النهائيةمتحاانتجدول اال
ه1444لفصل الدراسي األولا

جامعة امللك سعود
كلية السياحة واآلاثر

إدارة موارد الرتاث واإلرشاد السياحيقسم

(م 03:00–م01:00: )الوقتالثالثة            :  هـ               الفرتة 1444/4/19:   األحد            التاريخ :   اليوم 

رقم القاعة أستاذ املقرر عدد الطالب ةرقم الشعب اسم املقرر رمز املقرر

17 علي العراقي/د 26 66394 اقتصادايت الرتاث ترث251



6صفحة 

النهائيةمتحاانتجدول اال
ه1444لفصل الدراسي األولا

جامعة امللك سعود
كلية السياحة واآلاثر

إدارة موارد الرتاث واإلرشاد السياحيقسم

(ص 10:00–ص08:00: )الوقتاألوىل            :  هـ            الفرتة 1444/4/20:   االثنني              التاريخ :   اليوم 

رقم القاعة أستاذ املقرر عدد الطالب ةرقم الشعب اسم املقرر رمز املقرر

14 ،17 حممد الديري/د 26
25

71394
72512 نشأة الكتابة و تطورها أثر213

24 آالء الرويبعة/د 8 72117 ياحيتطبيق عملي يف اإلرشاد الس ترث437



7صفحة 

النهائيةمتحاانتجدول اال
ه1444لفصل الدراسي األولا

جامعة امللك سعود
كلية السياحة واآلاثر

إدارة موارد الرتاث واإلرشاد السياحيقسم

(م 12:30–ص10:30: )الوقتالثانية            :  هـ            الفرتة 1444/4/20:   االثنني              التاريخ :   اليوم 

رقم القاعة أستاذ املقرر عدد الطالب ةرقم الشعب اسم املقرر رمز املقرر

14 منر الصعب/أ 10 66560 األمناط السياحية سيح205



8صفحة 

النهائيةمتحاانتجدول اال
ه1444لفصل الدراسي األولا

جامعة امللك سعود
كلية السياحة واآلاثر

إدارة موارد الرتاث واإلرشاد السياحيقسم

(م 03:00–م01:00: )الوقتالثالثة            :  هـ            الفرتة 1444/4/20:   االثنني              التاريخ :   اليوم 

رقم القاعة أستاذ املقرر عدد الطالب ةرقم الشعب اسم املقرر رمز املقرر

14 سعد القحطاين/أ 2 61633 احلرف والصناعات التقليدية ترث243



9صفحة 

النهائيةمتحاانتجدول اال
ه1444لفصل الدراسي األولا

جامعة امللك سعود
كلية السياحة واآلاثر

إدارة موارد الرتاث واإلرشاد السياحيقسم

(ص10:00–ص08:00: )الوقتاألوىل            :  هـ              الفرتة 1444/4/21:   الثالاثء           التاريخ :   اليوم 

رقم القاعة أستاذ املقرر عدد الطالب ةرقم الشعب اسم املقرر رمز املقرر

17 آالء الرويبعة/د 18 72115 تطبيق عملي يف إدارة الرتاث ترث435

معمل ايسر اهلياجي/د 5 72112 إدارة خدمات احلج والعمرة ترث426



10صفحة 

النهائيةمتحاانتجدول اال
ه1444لفصل الدراسي األولا

جامعة امللك سعود
كلية السياحة واآلاثر

إدارة موارد الرتاث واإلرشاد السياحيقسم

(ص12:30–ص10:30: )الوقتالثانية            :  هـ              الفرتة 1444/4/21:   الثالاثء           التاريخ :   اليوم 

رقم القاعة أستاذ املقرر عدد الطالب ةرقم الشعب اسم املقرر رمز املقرر

14 حممد محوض/أ 28 66395 رتاثاملناهج والنظرايت يف إدارة ال ترث311

17 علي العراقي/د 31 61585 مقدمة يف إدارة أعمال الرتاث ترث141



11صفحة 

النهائيةمتحاانتجدول اال
ه1444لفصل الدراسي األولا

جامعة امللك سعود
كلية السياحة واآلاثر

إدارة موارد الرتاث واإلرشاد السياحيقسم

(م03:00–م01:00: )الوقتالثالثة            :  هـ              الفرتة 1444/4/21:   الثالاثء           التاريخ :   اليوم 

رقم القاعة أستاذ املقرر عدد الطالب ةرقم الشعب اسم املقرر رمز املقرر

14 هيفاء البصري/أ 1 72121 ياحيقضااي معاصرة يف اإلرشاد الس ترث375



12صفحة 

النهائيةمتحاانتجدول اال
ه1444لفصل الدراسي األولا

جامعة امللك سعود
كلية السياحة واآلاثر

إدارة موارد الرتاث واإلرشاد السياحيقسم

(ص 10:00–ص08:00: )الوقتاألوىل            :  هـ            الفرتة 1444/4/22:   األربعاء            التاريخ :   اليوم 

رقم القاعة أستاذ املقرر عدد الطالب ةرقم الشعب اسم املقرر رمز املقرر

17 حممد ابي/د 6 66371 تقنيات يف عرض الرتاث ترث310



13صفحة 

النهائيةمتحاانتجدول اال
ه1444لفصل الدراسي األولا

جامعة امللك سعود
كلية السياحة واآلاثر

إدارة موارد الرتاث واإلرشاد السياحيقسم

(م 12:30–ص10:30: )الوقتالثانية            :  هـ            الفرتة 1444/4/22:   األربعاء            التاريخ :   اليوم 

رقم القاعة أستاذ املقرر عدد الطالب ةرقم الشعب اسم املقرر رمز املقرر

17 انيف العنزي/د 28 61625 ثختطيط و هتيئة مواقع الرتا ترث242

معمل سلطان املطريي/د 23 72080 إدارة الرتاث العمراين ترث401



14صفحة 

النهائيةمتحاانتجدول اال
ه1444لفصل الدراسي األولا

جامعة امللك سعود
كلية السياحة واآلاثر

إدارة موارد الرتاث واإلرشاد السياحيقسم

(م 03:00–م01:00: )الوقتالثالثة            :  هـ            الفرتة 1444/4/22:   األربعاء            التاريخ :   اليوم 

رقم القاعة أستاذ املقرر عدد الطالب ةرقم الشعب اسم املقرر رمز املقرر

17 حممد محوض/د 4 72099 منظمات و أنظمة الرتاث ترث422



15صفحة 

النهائيةمتحاانتجدول اال
ه1444لفصل الدراسي األولا

جامعة امللك سعود
كلية السياحة واآلاثر

إدارة موارد الرتاث واإلرشاد السياحيقسم

(ص 10:00–ص08:00: )الوقتاألوىل            :  هـ              الفرتة 1444/4/23:   اخلميس          التاريخ :   اليوم 

رقم القاعة أستاذ املقرر عدد الطالب ةرقم الشعب اسم املقرر رمز املقرر

معمل سلطان املطريي/د 27 66336 ترث306 اململكةالرتاث العمراين التقليدي يف

14 عماد الشهري/د 25 66396 تسويق الرتاث ترث312



16صفحة 

النهائيةمتحاانتجدول اال
ه1444لفصل الدراسي األولا

جامعة امللك سعود
كلية السياحة واآلاثر

إدارة موارد الرتاث واإلرشاد السياحيقسم

(م 12:30–ص10:30: )الوقتالثانية            :  هـ              الفرتة 1444/4/23:   اخلميس          التاريخ :   اليوم 

رقم القاعة أستاذ املقرر عدد الطالب ةرقم الشعب اسم املقرر رمز املقرر

14 شيماء صائغ/أ 10 66428 حبوث يف اإلرشاد السياحي ترث316

14 منصور العتييب/د 1 58831 مقدمة يف اإلرشاد السياحي ترث207

14 2 61601 مقدمة يف إدارة املوارد البشرية ترث215



17صفحة 

النهائيةمتحاانتجدول اال
ه1444لفصل الدراسي األولا

جامعة امللك سعود
كلية السياحة واآلاثر

إدارة موارد الرتاث واإلرشاد السياحيقسم

(م 03:00–م01:00: )الوقتالثالثة            :  هـ              الفرتة 1444/4/23:   اخلميس          التاريخ :   اليوم 

رقم القاعة أستاذ املقرر عدد الطالب ةرقم الشعب اسم املقرر رمز املقرر

17 عماد الشهري/د 1 61592 إدارة اجلودة يف الرتاث ترث240



18صفحة 

النهائيةمتحاانتجدول اال
ه1444لفصل الدراسي األولا

جامعة امللك سعود
كلية السياحة واآلاثر

إدارة موارد الرتاث واإلرشاد السياحيقسم

(ص 10:00–ص08:00: )الوقتاألوىل            :  هـ              الفرتة 1444/4/26:   األحد            التاريخ :   اليوم 

رقم القاعة أستاذ املقرر عدد الطالب ةرقم الشعب اسم املقرر رمز املقرر

14 منصور العتييب/د 24 66342 مقدمة يف علم املتاحف ترث307

معمل ايسر اهلياجي/د 19 72105 الرتاث و التنمية ترث423



19صفحة 

النهائيةمتحاانتجدول اال
ه1444لفصل الدراسي األولا

جامعة امللك سعود
كلية السياحة واآلاثر

إدارة موارد الرتاث واإلرشاد السياحيقسم

(م 12:30–ص10:30: )الوقتالثانية            :  هـ              الفرتة 1444/4/26:   األحد            التاريخ :   اليوم 

رقم القاعة أستاذ املقرر عدد الطالب ةرقم الشعب اسم املقرر رمز املقرر

14 سامح أمحد/د 6 58830 املدخل إىل السياحة الفندقية سيح104

14 حممد أبو العطا/د 10 66437 إدارة اجملموعات السياحية ترث317



20صفحة 

النهائيةمتحاانتجدول اال
ه1444لفصل الدراسي األولا

جامعة امللك سعود
كلية السياحة واآلاثر

إدارة موارد الرتاث واإلرشاد السياحيقسم

(م 03:00–م01:00: )الوقتالثالثة            :  هـ              الفرتة 1444/4/26:   األحد            التاريخ :   اليوم 

رقم القاعة أستاذ املقرر عدد الطالب ةرقم الشعب اسم املقرر رمز املقرر

17 عبداللطيف افندي/د 27 61601 مقدمة يف إدارة املوارد البشرية ترث215

14 حممد أبو العطا/د 10 72113 أتهيل املرشد السياحي ترث427



21صفحة 

النهائيةمتحاانتجدول اال
ه1444لفصل الدراسي األولا

جامعة امللك سعود
كلية السياحة واآلاثر

إدارة موارد الرتاث واإلرشاد السياحيقسم

(ص 10:00–ص08:00: )الوقتاألوىل            :  هـ              الفرتة 1444/4/27:   االثنني            التاريخ :   اليوم 

رقم القاعة أستاذ املقرر عدد الطالب ةرقم الشعب اسم املقرر رمز املقرر

14 هيفاء البصري/أ 10 72110 أساليب اإلرشاد السياحي ترث425

17 أحالم آل سعد/أ 14 66361 إدارة املهرجاانت والفعاليات ترث308



22صفحة 

النهائيةمتحاانتجدول اال
ه1444لفصل الدراسي األولا

جامعة امللك سعود
كلية السياحة واآلاثر

إدارة موارد الرتاث واإلرشاد السياحيقسم

(م 12:30–ص10:30: )الوقتالثانية            :  هـ              الفرتة 1444/4/27:   االثنني            التاريخ :   اليوم 

رقم القاعة أستاذ املقرر عدد الطالب ةرقم الشعب اسم املقرر رمز املقرر

17 سعد الزكري/د 26 66403 تسجيل و توثيق الرتاث ترث313

14 وليد محلي/د 23 72071 ملاديإدارة الفلوكلور والرتاث غري ا ترث406



23صفحة 

النهائيةمتحاانتجدول اال
ه1444لفصل الدراسي األولا

جامعة امللك سعود
كلية السياحة واآلاثر

إدارة موارد الرتاث واإلرشاد السياحيقسم

(ص 10:00–ص08:00: )الوقتاألوىل          :  هـ              الفرتة 1444/4/28:   الثالاثء            التاريخ :   اليوم 

رقم القاعة أستاذ املقرر عدد الطالب ةرقم الشعب اسم املقرر رمز املقرر

14 حممد ابي/د 12 58832 مقدمة يف احلفاظ على الرتاث ترث140



24صفحة 

النهائيةمتحاانتجدول اال
ه1444لفصل الدراسي األولا

جامعة امللك سعود
كلية السياحة واآلاثر

إدارة موارد الرتاث واإلرشاد السياحيقسم

(م 12:30–ص10:30: )الوقتالثانية          :  هـ              الفرتة 1444/4/28:   الثالاثء            التاريخ :   اليوم 

رقم القاعة أستاذ املقرر عدد الطالب ةرقم الشعب اسم املقرر رمز املقرر

14 ،24 فاتن الشمري/د 36 61702 السياحة و اجملتمع سيح210

14 آالء الرويبعة/د 18 72116 مشروع حبث ترث436



25صفحة 

النهائيةمتحاانتجدول اال
ه1444لفصل الدراسي األولا

جامعة امللك سعود
كلية السياحة واآلاثر

إدارة موارد الرتاث واإلرشاد السياحيقسم

(ص 10:00–ص08:00: )الوقتاألوىل            :  هـ            الفرتة 1444/4/29:   األربعاء            التاريخ :   اليوم 

رقم القاعة أستاذ املقرر عدد الطالب ةرقم الشعب اسم املقرر رمز املقرر

14 آالء الرويبعة/د 8 72118 مشروع حبث ترث438



26صفحة 

النهائيةمتحاانتجدول اال
ه1444لفصل الدراسي األولا

جامعة امللك سعود
كلية السياحة واآلاثر

إدارة موارد الرتاث واإلرشاد السياحيقسم

(م 12:30–ص10:30: )الوقتالثانية            :  هـ            الفرتة 1444/4/29:   األربعاء            التاريخ :   اليوم 

رقم القاعة أستاذ املقرر عدد الطالب ةرقم الشعب اسم املقرر رمز املقرر

14 سعد الزكري/د 13 57380 مقدمة يف إدارة موارد الرتاث ترث206

14 حممد العطا عمر/د 11 71572 ةتصميم وإدارة الربامج السياحي سيح439



27صفحة 

النهائيةمتحاانتجدول اال
ه1444لفصل الدراسي األولا

جامعة امللك سعود
كلية السياحة واآلاثر

إدارة موارد الرتاث واإلرشاد السياحيقسم

(م 03:00–م01:00: )الوقتالثالثة            :  هـ            الفرتة 1444/4/29:   األربعاء            التاريخ :   اليوم 

رقم القاعة أستاذ املقرر عدد الطالب ةرقم الشعب اسم املقرر رمز املقرر

14 شيماء صائغ/أ 10 66443 ةنصوص متخصصة ابإلجنليزي ترث332



28صفحة 

النهائيةمتحاانتجدول اال
ه1444لفصل الدراسي األولا

جامعة امللك سعود
كلية السياحة واآلاثر

إدارة موارد الرتاث واإلرشاد السياحيقسم

(ص 10:00–ص08:00: )الوقتاألوىل            :  هـ            الفرتة 1444/4/30:   اخلميس           التاريخ :   اليوم 

رقم القاعة أستاذ املقرر عدد الطالب ةرقم الشعب اسم املقرر رمز املقرر

17 بكر برانوي/د 23 72075 إدارة املتاحف ترث421

14 بدر الفقري/د 6 61580 إدارة الرتاث الطبيعي ترث241



29صفحة 

النهائيةمتحاانتجدول اال
ه1444لفصل الدراسي األولا

جامعة امللك سعود
كلية السياحة واآلاثر

إدارة موارد الرتاث واإلرشاد السياحيقسم

(م 12:30–ص10:30: )الوقتالثانية            :  هـ            الفرتة 1444/4/30:   اخلميس           التاريخ :   اليوم 

رقم القاعة أستاذ املقرر عدد الطالب ةرقم الشعب اسم املقرر رمز املقرر

معمل ايسر اهلياجي/د 8 61508 السياحة الرتاثية ترث212

17 بكر برانوي/د 26 66415 املتحف واجملتمع ترث314



30صفحة 

النهائيةمتحاانتجدول اال
ه1444لفصل الدراسي األولا

جامعة امللك سعود
كلية السياحة واآلاثر

إدارة موارد الرتاث واإلرشاد السياحيقسم

(م 03:00–م01:00: )الوقتالثالثة            :  هـ            الفرتة 1444/4/30:   اخلميس           التاريخ :   اليوم 

رقم القاعة أستاذ املقرر عدد الطالب ةرقم الشعب اسم املقرر رمز املقرر

17 سامح أمحد/د 11 71571 إدارة الرتويج السياحي سيح438


