
 

 

 

 

 

    

 هـ 1441الساعات املكتبة لعضوات قسم الشريعة خالل الفصل الدراسي األول من العام اجلامعي    
 

 عضو هيئة التدريس  الساعات املكتبية 
 أ.د. ابتسام القرن  االثنني واألربعاء من الساعة الثانية عشر إىل الواحدة

والثانية الثالاثء احملاضرة األوىل    د.ابتسام املطرف  
 د.ابتسام الغامدي  الثالاثء احملاضرة الثالثة والرابعة 

 أ.أروى األمي  الثالاثء احملاضرة السابعة 
 أ.أريج الردادي  اخلميس احملاضرة السابعة 

 د.أريج اجلابري  االثنني احملاضرة  
 أ.د. افنان تلمسان  االثنني احملاضرة اخلامسة والسادسة 

6-5االثنني احملاضرة   د.آالء السلمي  
 د.انعام حلوان  االثنني والثالاثء احملاضرة اخلامسة والسادسة 

 أ.أمان السلمي  الثالاثء احملاضرة السابعة  
 د. إميان قبوس  االثنني احملاضرة األوىل والثانية واخلامسة والسادسة 

 أ.بسمة صبان  اخلميس احملاضرة السابعة والثامنة 
 أ.بنان العقال  االحد واالثنني احملاضرة اخلامسة 

 د.تغريد خباري  الثالاثء واألربعاء من الساعة احلادية عشر إىل الثانية عشر 
 د.حصة السديس  األحد احملاضرة اخلامسة والسادسة 

 د.حنان جستينة  الثالاثء احملاضرة اخلامسة 
الثالاثء احملاضرة السابعة االثنني احملاضرة اخلامسة والسادسة،   د.مجيلة سلت  

 أ.خدجية أبو الريش  اخلميس احملاضرة اخلامسة 
 أ.د. خيية هوساوي  االثنني احملاضرة األوىل والثانية واخلامسة 

 د.دالل احلرب  االثنني احملاضرة اخلامسة والسادسة  
 أ.رشا الشريف  األربعاء من احملاضرة اخلامسة والسادسة 

 أ.رفيف األمي  األربعاء احملاضرة اخلامسة 
 د.سارة عروسي  األربعاء من احملاضرة اخلامسة والسادسة 

 



 

 

 

 

 

        

 

 

 هـ1441الساعات املكتبة لعضوات قسم الشريعة خالل الفصل الدراسي األول من العام اجلامعي   

 

 عضو هيئة التدريس  الساعات املكتبية 
 أ.سفانة ابروم   االحد الثالثة والرابعة  

 د.سامية الثبيت  األربعاء احملاضرة اخلامسة والسادسة 
 أ.د.صباح إلياس  االثنني الساعة التاسعة 

عائشة ابصمد أ. االثنني احملاضرة اخلامسة والسادسة   
 أ.عواطف احلازمي  االثنني واخلميس من الساعة التاسعة والنصف إىل العاشرة

 د.غادة العقال  االثنني احملاضرة اخلامسة والسادسة 
 أ.د.فتحية مشعل  األربعاء احملاضرة اخلامسة والسادسة 

 أ.لطيفة السلمي  اخلميس احملاضرة الثالثة والرابعة 
 د.لولوة احلارثي  االحد من الساعة الثانية عشر إىل الثانية، الثالاثء من الثانية عشر إىل الواحدة 

احملاضرة اخلامسة والسادسة االحد   د.ليلى املقبل  
 د.مرمي منشي  االثنني احملاضرة اخلامسة والسادسة 

 أ.مرمي العطري  الثالاثء احملاضرة الثالثة والرابعة 
 د.منال الصاعدي  الثالاثء احملاضرة اخلامسة والسادسة 

 د.مها العتيب  االثنني احملاضرة األوىل والثانية 
احملاضرة األوىل والثانية األربعاء   د.اندية اللحيان  

 د.نوال ابدغيش  اخلميس من الساعة العاشرة والنصف إىل الثانية عشرة
 أ.د.نورة احملمادي  االثنني احملاضرة األوىل والثانية، األربعاء احملاضرة الرابعة 

 أ.د.هالة جستنية  األحد احملاضرة اخلامسة، االثنني احملاضرة الثانية 
 د.هدى الغطيمل  االثنني احملاضرة اخلامسة والسادسة 
 د.هند زمزمي  الثالاثء احملاضرة اخلامسة والسادسة 
 د.هويدا اللهيب  األحد احملاضرة اخلامسة والسادسة 

 


