
 

 
 رؤية قسم الشريعة 

 التميز األكاديمي والبحثي واالرتقاء بالمعرفة في الشريعة  
 رسالة قسم الشريعة 

 ة المجتمع المسلم. تقديم برامج أكاديمية شرعية تتوافق مع المعايير الوطنية والعلمية لتأهيل خريجين ذوي كفاءة عالية، والمساهمة في البحث العلمي، وخدم 

  

 
 

يعة  قسم الشر
                                 

 ه 1443امعي صل الدراسي األول من العام الجللف اتبالشطر الطلالساعات المكتبية 
 

   سم المحاضر  ا
ونر يد اإللكبر  موقع وقم المكتب  موعد الساعات المكتبية  اليوم  البر

 ايمان سالم صالح قبوس 
 

esgapos@ uqu.edu.sa  مكتب وكيلة رئيس القسم  ظهرا(  2ظهرا إلى  12)من الساعة  االحد 

 صباحا(,   8:50صباحا إلى   8)من الساعة   االحد bfoqla@uqu.edu.sa فراج علي العقالء بنان 
 صباحا( 9:50صباحا إلى    9)من الساعة 

 مبنى )أ( الدور الثاني 
207 /42  

 صباحا(,   8:50صباحا إلى   8)من الساعة   الثالثاء  ssthobytee@uqu.edu.sa سامية صالح دخيل هللا الثبيتي 
 صباحا( 9:50صباحا إلى    9)من الساعة 

 مبنى )أ( الدور الثاني
204 /39  

 صباحا(,   9:50صباحا إلى   9)من الساعة   االثنين  emaghamdi@uqu.edu.sa ابتسام محمد احمد الغامدي
 صباحا(  10:50صباحا إلى  10)من الساعة 

الثانيمبنى )أ( الدور   
212 /47  

 اريج فهد عابد الجابري 
  

afajabri@uqu.edu.sa  مبنى )أ( الدور الثاني صباحا(  12:50صباحا إلى  11:30)من الساعة   الثالثاء 
206 /42 

 مكتب وكيلة مدير المركز  صباحا( 9:50صباحا إلى   9)من الساعة   الثالثاء  frharbi@uqu.edu.sa فاطمة رازن بنيه اللقماني 

 ظهرا( 1ظهرا إلى  12)من الساعة  األربعاء 

 ابتسام بالقاسم عايض القرني 
  

ibqarni@uqu.edu.sa  مبنى )أ( الدور الثاني مساء(   4:50مساء إلى  4)من الساعة   الثالثاء 
212 /47  

 االء مجرب جبل السلمي
  

amgsolami@uqu.edu.sa  مكتب الجمعيات   ظهرا(1:50ظهرا إلى  1)من الساعة   االثنين 
 بقسم الشريعة 

 افنان محمد عبدالمجيد تلمساني 
  

amtilmisani@uqu.edu.sa  مبنى )أ( الدور الثاني صباحا(  11:50صباحا إلى 11)من الساعة   الثالثاء 
207/ 42 

صباحا(,   11:50صباحا إلى 11)من الساعة   األربعاء  smarosi@uqu.edu.sa سارة محمد عروسي محمد
 ظهرا(1:50ظهرا إلى 1)من الساعة 

 مبنى )أ( الدور الثاني
209 /44  

 مبنى )أ( الدور الثاني  ظهرا( 1:30ظهرا إلى  12:30)من الساعة   االحد shfelemban@uqu.edu.sa  صباح حسن الياس فلمبان 
211 /46 

 صباحا(,   8:50صباحا إلى   8)من الساعة   األربعاء  emhatemi@uqu.edu.sa محمد حمزة الحاتميعيده 
 صباحا( 9:50صباحا إلى    9)من الساعة 

 مبنى )أ( الدور الثاني 
214 /47 

 ظهرا(1:50ظهرا إلى  1)من الساعة   األربعاء  kaaboalreesh@uqu.edu.sa خديجة عبدهللا محمد ابو الريش 
 

 مبنى )أ( الدور الثاني 
206 /41 
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يعة  قسم الشر

 

 ه 1443امعي صل الدراسي األول من العام الجللف اتبالشطر الطلالساعات المكتبية 
 
 

 موقع ورقم المكتب  الساعة المكتبية  اليوم البريد اإللكتروني  اسم المحاضر  
 مبنى )أ( الدور الثاني صباحا( 9:50صباحا إلى   9)من الساعة   االحد tmbukhari@uqu.edu.sa تغريد مظهر يحيى بخاري خليفة 

 صباحا( 10صباحا إلى    9)من الساعة  األربعاء  37/ 202

 صباحا(,   10:50صباحا إلى  10)من الساعة   االحد hasudais@uqu.edu.sa حصه عبدالعزيز عبدهللا السديس 
 ظهرا(12:55ظهرا إلى  12)من الساعة 

الدور الثانيمبنى )أ(   
210 /45  

 ظهرا(, 12:55ظهرا إلى 12)من الساعة   الخميس jmselaty@uqu.edu.sa جميلة محمد مكي عبدهللا سلتي
 ظهرا( 1:50ظهرا إلى  1)من الساعة   

 مبنى )أ( الدور الثاني
204 /39  

 نوال سعيد عمر بادغيش 
  

nsobadghaish@uqu.edu.sa مبنى )أ( الدور الثاني صباحا(  10:50صباحا إلى  10)من الساعة   االحد 
214 /49  

 عروب سليمان وايل التويجري 
  

astuwaijri@uqu.edu.sa  مساء(   2:50مساء إلى  2)من الساعة   األربعاء - 

 صباحا(,   10:50صباحا إلى  10)من الساعة   األربعاء  mzsilmi@uqu.edu.sa مريم زيدان مزيد العطري 
 صباحا(  11:50صباحا إلى 11)من الساعة 

 مبنى )أ( الدور الثاني 
205 /40  

 سفانه علي محمد باروم 
  

sambaroom@uqu.edu.sa مبنى )أ( الدور الثاني ظهرا(12:55ظهرا إلى 12)من الساعة   الخميس 
205 /40  

 صباحا(,   9:50صباحا إلى   9)من الساعة   الخميس lsharthi@uqu.edu.sa لولوه صالح عايض الحارثي 
 صباحا(  11:50صباحا إلى 11)من الساعة  

 مبنى )أ( الدور الثاني
207 /42  

 صباحا(,   9:50صباحا إلى   9)من الساعة   االحد hbhebey@uqu.edu.sa هويدا بخيت حميد اللهيبي 
 صباحا(  10:50صباحا إلى  10)من الساعة  

 مبنى )أ( الدور الثاني
205 /40  

 ظهرا(,  12:55ظهرا إلى 12)من الساعة   األربعاء  aasolami@uqu.edu.sa اماني عبدهللا وصل السلمي
 ظهرا(  1:50ظهرا إلى   1)من الساعة 

- 

 مبنى )أ( الدور الثاني صباحا(  10:50صباحا إلى  10)من الساعة   االحد mhmonshi@uqu.edu.sa مريم حبيب الرحمن عبدالجبار منشي
 ظهرا( 12ظهر إلى   11:12)من الساعة  الخميس  37/ 202

 مبنى )أ( الدور الثاني صباحا(  10:50صباحا إلى  10)من الساعة   االحد akhazmai@uqu.edu.sa  عواطف خليل مساعد الحربي
207/ 42 
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يعة   قسم الشر
 

 ه 1443امعي صل الدراسي األول من العام الجللف اتبالشطر الطلالساعات المكتبية 
 
 

 موقع ورقم المكتب  الساعة المكتبية  اليوم البريد اإللكتروني  اسم المحاضر
 صباحا(,  8:50صباحا إلى   8)من الساعة   االحد nmmihmadi@uqu.edu.sa نورة مسلم سالم المحمادي 

 صباحا( 9:50صباحا إلى   9)من الساعة  
 مكتب وكيلة الكلية 

 مها غزاي عبدهللا العتيبي 
 

mgotibi@uqu.edu.sa نيالدور الثا صباحا(  10:50صباحا إلى  10)من الساعة  االحد  
212 /47 

 ظهرا(,  12:55ظهرا إلى 12)من الساعة   األربعاء  lnmogbel@uqu.edu.sa ليلى ناصر حمد المقبل 
 ظهرا( 1:50ظهرا إلى   1)من الساعة  

 مبنى )أ( الدور الثاني
211 /46  

 سمية محمود حمزة محمود عزوني
  

smazzouni@uqu.edu.sa مبنى )أ( الدور الثاني صباحا(  11:50صباحا إلى 11)من الساعة   االحد  

 صباحا(,  9:50صباحا إلى   9)من الساعة   االحد hmjustanieah@uqu.edu.sa هاله محمد حسين جستنية
 صباحا(  10:50صباحا إلى  10)من الساعة  

 مبنى )أ( الدور الثاني
211 /46  

 صباحا(, 8:50صباحا إلى    8من الساعة ( االحد hmhzamzami@uqu.edu.sa هند موسى هاشم زمزمي 
 صباحا( 9:50صباحا إلى   9)من الساعة  

 مبنى )أ( الدور الثاني
204 /39  

 صباحا(,   10:50صباحا إلى  10)من الساعة   االحد hmjustaniah@uqu.edu.sa حنان محمد حسين جستنية 
 ظهرا(12:55ظهرا إلى  12)من الساعة 

 مبنى )أ( الدور الثاني
202 /37  

 صباحا(,   10:50صباحا إلى  10)من الساعة   االثنين  rnameer@uqu.edu.sa رفيف نبيل هاشم امير
 صباحا(  11:50صباحا إلى 11)من الساعة 

- 

 مبنى )أ( الدور الثاني صباحا( 9:50صباحا إلى   9)من الساعة   االحد mssady@uqu.edu.sa  منال سليم رويفد الصاعدي 
204 /39  

 صباحا(,   10:50صباحا إلى  10)من الساعة   الخميس nhlehiany@uqu.edu.sa ناديه هاشم عابد اللحياني
 صباحا(  11:50صباحا إلى 11)من الساعة 

 مبنى )أ( الدور الثاني 
210 /45  

 الشنبري الشريفرشا عبدهللا حسين 
  

rashareef@uqu.edu.sa  ظهرا( 1:50ظهرا إلى   1)من الساعة   األربعاء - 

 اروى نبيل هاشم امير
  

anhameer@uqu.edu.sa  ظهرا( 1:50ظهرا إلى  1ا )من الساعة   األربعاء - 

 


