
 

 
 

   
 

 ـه1441قسن الشريعة للفصل الثاني هن العام الدراسي  عاا الساعات املكتبية أل
 

 عضو هيئة التدريس السبعبت املكتبية
5-6 : احملاضرةاالحد  ناصر البشر بن ابراهيمد.   

١إىل  ١١من الساعة  :الثالثاء أمحد بن حسني ادلباركيد.   
6-5احملاضرة  :الثالثاء حيىي الزهراين بن أمحدأ.   

١1-١١، 6-5 : احملاضرةالثالثاء أمحد اجلابري بن أسامةأ.   
االشقر بن سليمان أسامةد.  ظهرا١-١1 : من الساعةاالثنني واألربعاءو  األحد  

١١- 8األربعاء  غازي مرحبا بن إمساعيلأ.د.   
7 - 6 : من الساعةاالثننيو  /١ – ١1 : من الساعةاألحد بين كنانة بن حممود شرف.د.أأ   

١١، واحملاضرة:6 : احملاضرةالثالثاء إلياس عبد اإلله خباريأ.   
ظهرا ١ - ١1من الساعة  :األحد أنس بن عمر السبيلد.   

١-١١1 : الساعةاالثنني  سليمان العبدانبن أنس د.   
66مكتب  6-5احملاضرة  أمين بن سامل احلريبد. الثالثاء:   

4-3ء: احملاضرة األربعا تيسري بن صاحل دبلولأ.   
عصرا3-ظهرا ١األحد من الساعة   
ظهرا١-صباحا ١١واالثنني من الساعة  مهدي األكشة بن مجالد.   

ظهرا١-١1 : الساعةاالثنني   
مساء 9-8 : الساعةالثالثاء  
ظهرا١-١1 : الساعةاالربعاء حسن بن حامد العصيميد.   

3-١احملاضرة  :األحد محد شبكهأ بن خالدد.   
6-5األربعاء: احملاضرة   د.خالد بن عيد اجلريسي 

4-1 : احملاضرةربعاءواألثالثاء والثنني اال حممد الشلتوينبن د أنور    
6-5 : احملاضرةالثننيا الزهراين بن درويش د سعيد   
١1:3١-١١:3١حد األ سعيد بن عبيد العتييبأ.   

ساعة 9الثالثاء من األحد و  حسن الغامدي بن سعيدد.   
 



 

 
 

 
 

 ـه1441قسن الشريعة للفصل الثاني هن العام الدراسي  عاا الساعات املكتبية أل
 

 عضو هيئة التدريس السبعبت املكتبية
4-3األحد والثالثاء  لطان بن محود ب العمريد.س   

١. اخلامسة والنصف إىل الساعة السادسةيوم االثنني من الساعة    
  يوم األربعاء من الساعة اخلامسة والنصف إىل الساعة السادسة .1

شامي عبد اهلل العجياند. يوم األحد من الساعة التاسعة والنصف صباحا إىل العاشرة صباحا.3  
1-١: احملاضرة  صاحل بن سليمان احلميدد. االثنني   

ظهرا ١1،45 – ١١،45 ء الثالثا –ظهرا ١ -١1األحد  احلويسبن سليمان صاحل .د   
1-١: احملاضرة ثننياال ادل موسى جاب اهللد.ع   

صباحا١١-١١: االثنني  
ظهرا ١1-١١ :الثالثاء عارف بن عوض الركايبأ.د.   

صباحا 8 - 7والثالثاء: من الساعة  األحد الرمحن بن حممد القرين عبدأ.د.   
عبد العظيم رمضان عبد الصادق د.  ظهرا ١1:3١-١١واخلميس: من الساعة  األربعاء  

صباحا ١١-8حد: من الساعة األ  
الزهراين بن سعيد عبد احملسند.  صباحا 8-7: من الساعة األربعاءو  االثنني  

9 ةاالثنني واألربعاء الساع ياسني اخلطيب بن ادلهمني بدد.ع   
عبداهلل بن محد الغطيملأ.د.  6-5، واحملاضرة 1-١: احملاضرة األحد  

ظهرا ١ -صباحا ١١:3١ والثالثاء: من الساعة األحد بداهلل بن صاحل منكابود.ع   
ظهرا ١1:١١ -١١:4١ : من الساعة األحد بداهلل بن عبداللطيف الوابلد.ع    

ظهرا  1-١الساعة من :األحد  
حممد سليمان بشري بن ثماند.ع  ١١-١١: احملاضرةوالثالثاء   

زايد الفهمي بن دناند.ع  6-5 حملاضرةألحد: اا  
6-5 : احملاضرةالثالثاء أمحد عسريي بن عليأ.   

ظهرًا ١ - ١1من س والثالثاء: األحد غازي بن مرشد العتييبأ.د.   
فايز بن حممد احلسينأ.  صباحا ١١,5١ – ١١الساعة  من :الثالثاء  

ظهرا  1 -١1من األحد  فايز بن مرزوق السلميأ.   
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 عضو هيئة التدريس السبعبت املكتبية
بعد صالة العشاء ١1-١١: احملاضرة االثنني فهد بن عبداهلل العريينأ.د.    
١1:3١ - ١١:3١ واالثنني: الساعة األحد يصل بن داود ادلعلمد.ف   

مازن عبداهلل العقلد.  ظهرا ١1:3١-١١:3١ الساعة :ثننياألحد واال  
4-3الثالثاء: احملاضرة   د.حممد بن سعد العصيمي 

3-١ : من الساعةحداأل   
١-١١ : من الساعةاالثنني سعيد الرمالوي بن مدد.حم   

١١ -  ١1 ء: احملاضرةيوم الثالثا  سليمان العبدانبن مد د. حم   
١1-١١األربعاء من الساعة  بن عبد اهلل الصواط أ.د.حممد   

8-7/ 6-5 : احملاضرةالثالثاء العمري بن عبد اهلل حممدأ.   
مد بن علي الشمراينأ.حم ال يوجد عندي ساعات مكتبية  

ظهرا ١-١1صباحا / ومن الساعة١١-9الساعة  من :األحد الثمايل بن عوض حممدأ.د.   
ظهرا ١ -١1ثنني من واال ،بعد الظهر 3 - ١األحد من  حممد إبراهيم فايد مدد.حم   

4-3 : احملاضرة ربعاءواألثنني اال حممود الطوالبةبن مد د.حم   
١1- ١١ الساعة واخلميس من ،١-١1 الساعة من :االثنني حامد عثمانبن حممود أ.د.   

اخلامسة والسادسة : احملاضرةاالثننيو  األحد حممد الكبشبن مود د.حم   
مساءا ١ -صباحا  ١١: من الساعة يوم الثالثاء عبداهلل السلميبن سعود أ.م   

طلق بن حممد احلريبأ.م األحد احملاضرة الثانية والثالثة  
6-5االحد واالثنني: احملاضرة  ممدوح بن عبداهلل العتييبد.   

صباحا  ١١-8من الساعة :األحد دلهدي حممد احلرازيد.ا   
6-5 : احملاضرةالثالثاء  د.نايف بن فرحان العصيمي 

صباحا ١١ -8 الساعة من :األحد وائل بن سلطان احلارثيد.   
صباحا ١١-8من الساعة    يوسف أمخد حممد البدويأ.د. األحد:  

 


