
 

 
 رؤية قسم الشريعة 

 التميز األكاديمي والبحثي واالرتقاء بالمعرفة في الشريعة  
 رسالة قسم الشريعة 
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يعة  قسم الشر
                                    

 ه 1443امعي صل الدراسي األول من العام الجللفشطر الطالب لالساعات المكتبية 
         

 

 
ا
   االسم كامل

ون  يد اإللكبر  المكتب موقع ورقم  لساعة المكتبية موعد ا اليوم البر

 ظهرا(, 50  1ظهرا إىل 1)من الساعة  الثالثاء  ahgashlan@uqu.edu.sa عل  حسن صالح قشالن 
 ظهرا( 50  2ظهرا إىل  2)من الساعة 

 مكتب رئيس القسم

  ظهرا( 50  1ظهرا إىل 1)من الساعة  االحد nfalosaimi@uqu.edu.sa  نايف فرحان ترك  العصيم  

 صباحا(,   50  9صباحا إىل  9)من الساعة  االحد igmarhaba@uqu.edu.sa اسماعيل غازي احمد مرحبا 
 صباحا( 50  10صباحا إىل  10الساعة )من 

 

  صباحا( 50  10صباحا إىل  10)من الساعة  الثالثاء 

  ظهرا( 50  1ظهرا إىل 1)من الساعة  االثني    msramlawy@uqu.edu.sa  محمد سعيد محمد الرمالوي

 ظهرا( 50  1ظهرا إىل 1)من الساعة  األربعاء  mmalharbi@uqu.edu.sa مطلق محمد مطلق الحرنر  
 ظهرا( 50  2ظهرا إىل  2)من الساعة 

 

  ظهرا( 50  1ظهرا إىل 1)من الساعة  االحد amgaballa@uqu.edu.sa  عادل موىس عوض جاب للا 

  كنانة
ف محمود عقلة بن    صباحا( 50  10صباحا إىل  10)من الساعة  االحد amkinane@uqu.edu.sa اشر

  ظهرا( 1ظهًرا إىل   12)من الساعة  الثالثاء 

 صباحا(,   50  9صباحا إىل  9)من الساعة  الثالثاء  mmkabsh@uqu.edu.sa محمود محمد احمد الكبش 
 صباحا( 50  11صباحا إىل 11)من الساعة 

 

 صباحا(, 50  10صباحا إىل  10من الساعة ) االثني    amharazy@uqu.edu.sa المهدي محمد يوسف الحرازي
 صباحا( 50  11صباحا إىل 11)من الساعة 

 

 فيصل داود سليمان المعلم 
 

fdmuallim@uqu.edu.sa    صباحا( 50  11صباحا إىل 11)من الساعة  االثني  

 صباحا(,   50  9صباحا إىل  9)من الساعة  االحد kashabaka@uqu.edu.sa خالد احمد سليمان شبكة 
 صباحا( 50  10صباحا إىل  10)من الساعة 
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   االسم كامال 
ون  يد اإللكبر  موقع ورقم المكتب  موعد الساعة المكتبية  اليوم البر

 صباحا( 50  10صباحا إىل  10من الساعة ) الثالثاء  mmfayed@uqu.edu.sa محمد محمد ابراهيم فايد 
 

 

 صباحا(, 50  11صباحا إىل 11الساعة )من  االثني    aanatto@uqu.edu.sa امجد عبدللا محمد نتو 
 ظهرا( 50  1ظهرا إىل 1)من الساعة 

 

  
  ظهرا( 50  2ظهرا إىل  2)من الساعة  االثني    amshaltouni@uqu.edu.sa  انور محمد سليمان الشلتون 

 طارق طالل محسن عنقاوي 
 

ttangawi@uqu.edu.sa  ظهرا( 50  1ظهرا إىل 1)من الساعة  الثالثاء  

 الدور األول  مساء(  50  6مساء إىل  6)من الساعة  الثالثاء  mmtawalba@uqu.edu.sa محمود عل  الطوالبهمحمد 
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 مساء(,  50  4مساء إىل  4)من الساعة  األربعاء  shamri@uqu.edu.sa سلطان حمود ثالب العمري 
 مساء(,  50  5مساء إىل  5)من الساعة 
 مساء(,  50  6مساء إىل  6)من الساعة 
 مساء(  50  7مساء إىل  7)من الساعة 

 

 صباحا(,   50  8صباحا إىل  8)من الساعة  األربعاء  aykhateeb@uqu.edu.sa عبدالمهيمن ياسي   نارص الخطيب
 صباحا(,   50  9صباحا إىل  9)من الساعة 
 صباحا(, 50  10صباحا إىل  10)من الساعة 
 صباحا( 50  11صباحا إىل 11)من الساعة 

 

 مسعود عبدللا جابر السلم  
 

majsulami@uqu.edu.sa  ظهًرا( 50  12إىل ظهرا 12)من الساعة  الثالثاء  

 محمد عبدللا عابد الصواط 
 

maswat@uqu.edu.sa    صباحا( 50  10صباحا إىل  10)من الساعة  االثني  

 عبدالعظيم رمضان عبدالصادق احمد 
 

arahmad@uqu.edu.sa    صباحا(   50  8صباحا إىل  8الساعة )من  االثني  
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   االسم كامال 
ون  يد اإللكبر  موقع ورقم المكتب  موعد الساعة المكتبية  اليوم البر

يف   الشر
 مساء(,  50  8إىل مساء  8)من الساعة  االثني    whharthy@uqu.edu.sa وائل سلطان حمزة الحارن 

 مساء(  50  9مساء إىل  9)من الساعة 
 

 صباحا(,   50  9صباحا إىل  9)من الساعة  الثالثاء  aaabdelfadil@uqu.edu.sa عارف عوض عبدالحليم عبدالفاضل
 صباحا( 50  10صباحا إىل  10)من الساعة 

 

 الدور األول  ظهرا( 50  2ظهرا إىل  2)من الساعة  األربعاء  maalotaibi@uqu.edu.sa ممدوح عبدللا ماطر العتينر  
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  صباحا( 50  10صباحا إىل  10)من الساعة  االحد aawabel@uqu.edu.sa  عبدللا عبداللطيف عبدللا الوابل

صباحا(,   50  10إىل صباحا  10)من الساعة  الثالثاء  ooashqar@uqu.edu.sa اسامة عمر سليمان االشقر 
 صباحا( 50  11صباحا إىل 11)من الساعة 

 الدور األول 
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 صباحا(,   50  8صباحا إىل  8)من الساعة  االحد ombashir@uqu.edu.sa عثمان محمد سليمان بشب  
 صباحا(,   50  9صباحا إىل  9)من الساعة 

 الدو ر األول 

 ظهرا(1إىل  صباحا  30 11 الساعة من) االحد asmenkabo@uqu.edu.sa عبدللا صالح عبدالمعز منكابو 
 مساء ( 6إىل  ظهرا  30 2من )

 

الثالثاء  
 واألربعاء 

 ظهرا( 1إىلصباحا  30 11من )

 محمد صالح عبدللا بن حميد 
 

msbinhumid@uqu.edu.sa صباحا( 50  10صباحا إىل  10)من الساعة  االحد  

 صباحا(, 50  10صباحا إىل  10)من الساعة  األربعاء  hhosimi@uqu.edu.sa العصيم  حسن حامد مقبول 
 صباحا( 50  11صباحا إىل 11)من الساعة 

 الدور األول 
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 (ظهرا 1اىل الساعة  ظهرا 12من الساعة ) الثني   ا

  
ي  صباحا(   50  9صباحا إىل  9)من الساعة  االثني    rsqurashi@uqu.edu.sa رداد سليم عبدللا القرىسر

 الدور األرض 
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   اسم المحارص  
ون  يد اإللكبر  موقع ورقم المكتب  موعد الساعة المكتبية  اليوم البر

  ظهرا( 50  1ظهرا إىل 1)من الساعة  االثني    gmotaiby@uqu.edu.sa غازي مرشد خلف العتينر  

ي  صباحا( 50  11صباحا إىل 11)من الساعة  االحد maaaql@uqu.edu.sa  مازن عبدللا عل  العقل 
 الدور الثان 

 الدور األول  ظهرا( 50  1ظهرا إىل 1من الساعة ) االحد aosobayl@uqu.edu.sa انس عمر محمد السبيل 
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 مساء(,  50  4مساء إىل  4)من الساعة  االثني    asharbi@uqu.edu.sa أيمن سالم صالح السفري الحرنر  
 مساء(  50  5مساء إىل  5)من الساعة 

ي 
 الدور األرض 
69 

 مساء(,  50  4مساء إىل  4)من الساعة  الخميس  msabdan@uqu.edu.sa محمد سليمان إبراهيم العبدان 
 مساء(  50  5مساء إىل  5)من الساعة 

 

  الفهم  
  صباحا(   50  9صباحا إىل  9)من الساعة  االحد azfahmi@uqu.edu.sa عدنان زايد محمد الفتين 

 صباحا(,   50  9صباحا إىل  9من الساعة ) االحد yabadawi@uqu.edu.sa يوسف احمد محمد البدوي 
 صباحا( 50  10صباحا إىل  10)من الساعة 

 

  
ي  صباحا( 50  10صباحا إىل  10)من الساعة  االحد iszahrani@uqu.edu.sa ابراهيم صالح محمد الزهران 

 الدور األرض 


