
                                                                                   

 

 شطر الطالب
         

     
 
 

 المملكة العربية السعودية 
 عليم العالي ــــــوزارة الت

 قرى ـــــعة أم الـــــــجام
 الجامعية بالقنفذة  الكلية :

 )شطر الطالب(االحياء وشعبه الكيمياءالقسم : 
 

 االربعاء الثالثاء االثنين االحد الرقم الوظيفي المحاضر م
الخمي
 س

 البريد الجامعي

12-10 12-10 4331154 عبده احمد صبيحي 1   10-12   aasubaihi@uqu.edu.sa 

12-10 12-10  12-10 4340699 احمد محمد الدسوقي احمد 2   amahmed@uqu.edu.sa 

12-10 12-10  10-8 4281796 عوض عقيل شيبان الراشدي 3   aarashdi@uqu.edu.sa 

  wazordok@uqu.edu.sa     12-8 4320435 وائل عبدهللا زردق 4

 wfazzam@uqu.edu.sa 1-11   1-11 1-11 4331185 وليد فندي نوفان العزام 5

   11-10   1-11 2-12 4310417 محمد علي عبدالرحمن بابكر 6
muhammed.wadaljad@hot

mail.com 

12-10 12-10  12-10 4282377 علي محسن علي الحازمي 7   amahazmi@uqu.edu.sa 

1-12 11-9 11-10 10-9 4361151 علي محمد الوجهاني 8   aliouejhani@yahoo.fr 

11-8  4350559 فيصل العكرمي الفائدي 9  8-9 8-9   faycalfaidi@gmail.com 

12-9  4400047 حسن محمد هاشم الشهابي 10  10-12 10-11   hmshihabi@uqu.edu.sa 

12-10 12-10 4281799 عتيق احمد حسن الزهراني 11   10-12   aaalzahrani@uqu.edu.sa 

11-8 11-8   4350597 فرج إبراهيم محمد إبراهيم  12   aaalzahrani@uqu.edu.sa 

1-11 12-11 4281793 احمد محمد احمد العيسي 13  11-1 11-12   amaessi@uqu.edu.sa 

 
 

 

 هـ1441/  1440( لعام   الثانيلفصل الدراسي )ل جدول الساعات المكتبية 
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 شطر الطالبات

              
 عميد الكلية :                                                                                                                                                              : القسمرئيس     

 عمر الهزازيد. أ.                                                                  عبده احمد عبده الصبيحي                                                                             د. 

 البريد الجامعي الخميس االربعاء الثالثاء االثنين االحد المحاضر م

 د. العنود محمد الدعيس 1
1-2 

5-6 

1-2 

5-6 

1-2 

 

3-4 

5-6 
1-6 amdies@uqu.edu.sa 

 nehazmi@uqu.edu.sa  4-3  9-8  د. نوال عيسى الحازمي 2

 rhsamadani@uqu.edu.sa  7 4-3   د. رشا دخيل هللا الصمداني 3

 shhammami@uqu.edu.sa  6-5  4  د. سميحه الحبيب حمامي 4

 famali@uqu.edu.sa  4  4-3  د. فاطمه محمد علي 5

 Mrsayad@uqu.edu.sa 5    2-1 د. مروه رمضان الصياد 6

 Tmradade@uqu.edu.sa   4-3 7 7 الرداديا/ تحرير محمد سعيد  7

 smmarhabi@uqu.edu.sa   6-5 2-1 2-1 أ/ سالمة محمد يحيى المرحبي 8

 armehmadi@uqu.edu.sa   6 6 6 أ/ عائشة رجاء نويفع المحمادي 9

 azhadadi@uqu.edu.sa 6-5  7   أ/ امنه زين علي حدادي 10

 kfmoslehy@uqu.edu.sa 6-5   4  أ/ خلود فايز المصلحي  11

 2    4-3 أ/ مها مجاهد ابو دوله 12
mmaabudoleh@uqu.edu.s
a 

 Tnt2033@hotmail.com 8-7     أ/ حنان محمد المرحبي  13

 sahosawi@uqu.edu.sa  5 6  4 أ/ ساره عبدالرزاق  هوساوي  14
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