
 

 

 

 

 

    

 هـ1441قسم انشريعة خالل انفصم اندراسي األول من انعام اجلامعي  عاا انساعات املكتبة أل

 

 

 عضو هيئة التدريس رقم المكتب الساعات المكتبية
ابراهيم ناصر البشرد. 1221 االثنني احملاضرة اخلامسة والسادسة  

سامة بن أمحد اجلابريد.أ  يوم الثالثاء احملاضرة السادسة، واحملاضرة احلادية عشرة  
 أ.د. امساعيل بن غازي مرحبا أ82 االثنني احملاضرة األوىل والثانية

 ٠٩٣:٩إىل  ٠٣:٩يوم األحد من الساعة 
ظهرا 2إىل ٠من الساعة    يوم األربعاء 

بين كنانةشرف بن حممود .د. أأ  

ظهرًا٠2إىل٠٠من الساعة   االثنني 
 

نس سليمان العبدان.أأ  
نس بن عمر السبيل.أأ  يوم األربعاء احملاضرة الثالثة والرابعة  

اعصرً  4إىل  2االثنني والثالثاء احملاضرة من الساعة  نور حممد الشلتويند.أ 1212   
بن سامل احلريب أميند. 66 يوم األربعاء احملاضرة الثالثة والرابعة  

احملاضرة الثالثة والرابعةيوم الثالثاء  مجال مهدى األكشةد. 92   
اظهرً  2إىل  ٠2ألحد من الساعة يوم ا حسن بن حامد العصيميد.    

االثنني احملاضرة الثانيةيوم ا سعيد بن حسن الغامديد.    
ةاحملاضرة اخلامسعة، ويوم اخلميس يوم االثنني واألربعاء احملاضرة الثالثة والراب سلطان بن محود العمريد. أ198   

صاحل سليمان احلميدأ.د. أ48 يوم االثنني احملاضرة األوىل والثانية  
احل بن سليمان احلويسد.ص 25 يوم االثنني احملاضرة األوىل والثانية  
ادل موسى عوض جاب اهللد. ع 125 يوم األحد احملاضرة الرابعة واخلامسة  

اخلامسة والسادسة احملاضرة يوم االثنني ارف بن عوض الركايبأ.د. ع مجعية أصول   
 ٠٩،٠٩إىل الساعة   ٠،4٩االثنني من الساعة يوم 

 ٠٩إىل الساعة  ٠،4٩الثالثاء من الساعة يوم 
 ٨إىل الساعة   ٩:،٠األربعاء من الساعة يوم 
٠٩إىل الساعة  ٠،4٩ألربعاء من الساعة  يوم ا  210 

الرمحن بن حممد القرين بدأ.د.ع  

والثالثاء احملاضرة الثالثة والرابعة االحديوم   
 

184 
 الطابق األول

بد العظيم رمضان أمحدد.ع  
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 عضو هيئة التدريس رقم ادلكتب الساعات ادلكتبية
بداهلل بن محد الغطيملأ.د.ع  االثنني احملاضرة األوىل والثانية  

بداهلل بن صاحل منكابود.ع  عصرًا 4إىل:الساعة  واألربعاء منالثنني  يوم  
صباًحا٠٠إىل  ٠يوم الثالثاء من الساعة  بداهلل بن عبداللطيف الوابلع.أ    

صباحا ٨إىل ٠ء من الساعة الثالثاو  يوم األحد واالثنني  
13 

قاعة  ش امام  
عبد احملسن بن سعيد الزهرايند.  

اظهرً  ٠2إىل ٠٩االحد واالثنني والثالثاء واألربعاء من بعد الساعه عبد ادلهيمن ياسني اخلطيبد. 1141   
صباحا٠٠إىل  ٠٩الثالثاء من الواحدة ا إىل الثانية ظهًر، واألربعاء من  عثمان حممد سليمان بشريد. 1086   

اخلامسة والسادسةاحملاضرة  ثننييوم اال  زايد الفهمي بن دناند.ع 1134   
علي أمحد عسريي.أ 1064 يوم االثنني احملاضرة اخلامسة والسادسة  

 صباحا ٨إىل ٠اخلميس من الساعة 
ظهرا ٠إىل  ٠2ومن الساعة   

حممد باجعفربن عمر أ.  

بن عبداهلل العريين فهدأ.د.  يوم االثنني احملاضرة األوىل والثانية  
٠٠إىل  ٠يوم الثالثاء من الساعة   

 
حممد احلريببن يصل أ.ف  

:إىل ٠يوم الثالثاء من الساعة   
 

سعيد الرمالوي بن حممدد.  
٠2إىل  ٠٠يوم األربعاء من الساعة  حممد سليمان العبدانأ.    

مد عبداهلل الصوا أ.د.حم  يوم االثنني احملاضرة األوىل والثانية  
اخلميس احملاضرة األوىل والثانيةيوم  حممد بن عبداهلل العمريأ.    

بن عوض الثمايل حممدأ.د. 40 ساعتان ؟؟  
ظهرا :إىل  ٠2 الساعة األحد منيوم  مد حممد إبراهيم فايدد.حم 9   
اخلامسة والسادسة احملاضرة األحد واالثننييوم   

 
حممد الكبش بن مودد.حم  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 هـ1441قسم انشريعة خالل انفصم اندراسي األول من انعام اجلامعي  عاا املكتبة ألانساعات 

 

 

 عضو هيئة التدريس رقم ادلكتب الساعات ادلكتبية
٩:،٠2 الساعة إىل ٩:،٠٠ الساعةمن  واألربعاء يوم الثالثاء عبداهلل السلمي بن مسعودأ.    

عبداهلل العتييب بن دو د. مم 1090 يوم األحد واالثنني احملاضرة اخلامسة والسادسة  
 يوم االثنني احملاضرة اخلامسة والسادسة

 
نايف بن فرحان العصيميأ.  

احملاضرة األوىل والثانية يوم االثنني ائل بن سلطان احلارثيد.و     
احملاضرة األوىل والثانيةربعاء أليوم ا يوسف أمحد البدويأ.د. 83   

 


