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 التدريب امليداين لطالب القسم

 عدد الطالب املشاركني الفرتة أسم النشاط

الب لطنفذ القسم برانمج تدريب ميداين 
 القسم، ومت تطبيق برانمج التدريب يف مدينة

 الرايض املدينة املنورة، وحمافظة العال.

الفصل الدراسي الثاين 
، هـ4131هـ/ 4331

 وملدة ثالثة أشهر.

موزعني على ختصصني  طالب (41)مشل التدريب 
طالب مسار اإلرشاد السياحي،  (7بواقع )

 طالب مسار إدارة موارد الرتاث. (44و)

  
 

التدريب على شرح قلعة موسى بن نصري 
 والطالب يسجلون املعلومات يف مدائن صاحل

 الطالب اثناء رفع املبىن مساحيا  
 وحساب املقاسات

 

جبل الرماة الشرح واإلرشاد يف منطقة 
 أبحد

 .التدريب امليداين لطالب القسم (1) اللوحة
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 التدريب الصيفي لطالب القسم

 عدد الطالب املشاركني الفرتة أسم النشاط

برانمج التدريب الصيفي، لطلبة كلية العمارة 
السياحة واآلاثر جبامعة امللك  ، وكليةوالتخطيط

سعود، وكلية اهلندسة املعمارية والتصميم الرقمي 
 جبامعة دار العلوم 

خالل  ه4131للعام -أسابيع 6
 77شعبان حىت  47الفرتة من 

يونية 41ه/ املوافق 4131رمضان 
 م.7141يوليو  71حىت 

41 

 

   

/ عبد اللطيف أفندي أثناء إلقاء د
 توثيق وتسجيل املباين حماضرة بعنوان

 الرتاثي

حتديد آلية الرفع املعماري يف حي املليحة 
 ابلرايض

 

 

طالب التدريب أثناء قيامهم إبعداد الطني 
 وصناعة الطوب اللنب ابجملمعة

 التدريب الصيفي لطالب القسم. (2) اللوحة
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 التدريب الربيعي لطالب القسم 

 عدد الطالب املشاركني الفرتة أسم النشاط

الدرعية،  ،ب الربيعي يف املناطق التارخييةبرانمج التدري
 .الغاطوأشيقر، و 

والذي نفذه خرباء من منظمة أرسيكا برعاية مؤسسة 
 الرتاث اخلريية

/ 6/ 71-74خالل الفرتة من 
مارس  72-77هـ املوافق 4131

 م 7141

41 

   
على مواد البناء للرتاث العمراين ابلطني واألخشاب تدريب الطالب من خالل احملاضرات والتطبيق العملي  

 التدريب الربيعي مشاركة طالب القسم يف  (4) اللوحة 
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 دورة مشروع حتسني املهارات الشخصية واملهنية للطالبمشاركة أعضاء هيئة التدريس يف تنفيذ 

عدد الطالب  الفرتةاجلهة الداعمة/ أسم النشاط
 املشاركني

تنظيم فعاليات مشروع حتسني مهارات  شارك القسم يف
يف برانمج املشروع، وقد شارك  الطالب الشخصية واملهنية

 ساعة تدريب. 46دورة مبعدل  46قدمت هلم 

التعليمية وكالة اجلامعة للشؤون 
/ 1/ 1خالل الفرتة من  األكادمييةو 

 ه43/7/4131حىت هـ 4131

 

 طالب 727

    
 (1صورة )

الفتوح حياضر يف دورة كيف د. حممد أبو 
 تكشف عن اآلاثر املزورة

(3صورة )  

د. سعيد خضر حياضر يف دورة  
 كيف تصبح مرشداً سياحياً 

(7صورة )  

د. عبد اللطيف أفندي حياضر يف 
دورة تقنيات مهنية يف العرض 

 املتحفي

(4صورة )  

د. حممد أبو العطا حياضر يف دورة 
 أخالقيات املهنة يف صناعة السياحة

 التدريب اإلثرائي لطالب القسم  (5) اللوحة 

 
























































