
 

 
 

   
 

 ـه1441الساعات املكتبية لعضوات قسن الشريعة للفصل الثاني هن العام الدراسي 
 

 اسم األستاذة الساعت املكتبيت
األربعاء: احملاضرة الرابعة -األحد: احملاضرة اخلامسة  القرينأ.د. ابتسام بنت  بلقاسم    

١..٠١_ ١..9 : الساعة، اخلميس ٠١_9 : الساعةاالحد  د.ابتسام بنت عويد ادلطريف 
 د.ابتسام بنت حممد الغامدي االثنني: احملاضرة الثالثة والرابعة

 أ.أروى نبيل أمري اخلميس: احملاضرة السابعة
 د.أريج بنت سليم الردادي اخلميس: احملاضرة الثانية

األوىل والثانيةاالثنني: احملاضرة   د.أريج بنت فهد اجلابري 
 أ.د.أفنان بنت حممد تلمساين الثالثاء: احملاضرة اخلامسة والسادسة
االء بنت جمرب السلميد. األربعاء: احملاضرة اخلامسة والسادسة  

 د.انعام بنت حممد حلواين اخلميس: احملاضرة الرابعة
السلمي عبد اهللبنت  أ.أماين اخلميس: احملاضرة الثالثة والرابعة  

 د.اميان بنت سامل قبوس األحد: احملاضرة اخلامسة والسادسة
 أ.بسمة بنت حسني صبان األربعاء: احملاضرة السابعة
 أ.بنان بنت فراج العقال االثنني: احملاضرة اخلامسة

اخلميس: احملاضرة الثالثة -األربعاء: احملاضرة الثالثة  د.تغريد بنت مظهر خباري 
 د.مجيلة بنت حممد سليت األحد: احملاضرة اخلامسة والسادسة

 د.حصة بنت عبد العزيز السديس الثالثاء: الثانية والسابعة
 د.حنان بنت حممد جستنية الثالثاء: الثالثة والرابعة

2-١.:٠الثالثاء: الساعة   أ.خدجية عبد اهلل أبو الريش 
احملاضرة اخلامسة -األحد: احملاضرة الثانية  أ.د.خريية عمر هوساوي 

 د.دالل بنت سليم احلريب األحد: احملاضرة السادسة
 أ.رشا بنت عبد اهلل الشنربي األحد: احملاضرة اخلامسة والسادسة

 أ.رفيف بنت نبيل أمري اخلميس: احملاضرة السابعة 
 د.سارة بنت حممد العروسي الثالثاء: احملاضرة اخلامسة والسادسة



 

 
 

 
 

 ـه1441املكتبية لعضوات قسن الشريعة للفصل الثاني هن العام الدراسي الساعات 
 

 اسم األستاذة الساعت املكتبيت
 د.سامية بنت صاحل الثبييت األربعاء: احملاضرة اخلامسة والسادسة
 أ.سفانة بنت علي باروم  اخلميس: احملاضرة السابعة والثامنة 
 أ.مسية بنت حممود عزوين  الثالثاء: احملاضرة اخلامسة والسادسة

 أ.مسية بنت حممد السلمي األربعاء: احملاضرة الرابعة
 أ.د.صباح بنت حسن فلمبان األحد: احملاضرة األوىل والثانية

 أ.عائشة بنت حممد باصمد اخلميس: احملاضرة اخلامسة
8ونصف إىل 7من ساعة  واخلميس: ثننياال  أ.عواطف بنت خليل احلريب  

ألوىل والثانيةا الثالثاء:  د.عيدة بنت حممد احلامتي 
 د.غادة بنت حممد العقال االثنني واألربعاء: احملاضرة الثالثة والرابعة 

الثانية احملاضرة :واألربعاء حداأل  أ.د.فتحية بنت امساعيل مشعل 
 أ.لطيفة بنت حامد السلمي األربعاء: احملاضرة اخلامسة
 د.لولوة بنت صاحل احلارثي األربعاء: احملاضرة الرابعة

 د.ليلى بنت ناصر ادلقبل األحد: احملاضرة اخلامسة والسادسة
 د.مرمي بنت حبيب الرمحن منشي األربعاء: احملاضرة الثالثة والرابعة
ير أ.مرمي بنت زيدان العط الثالثاء: احملاضرة األوىل والثانية  

٠١-١.:9األحد واألربعاء: من الساعة  بنت سليم الصاعدي د.منال   
 د.نادية بنت هاشم اللحياين األربعاء: الساعة التاسعة 

 د.نوال بنت سعيد بادغيش ٠2- .:٠٠ و   8-7:٠٧ واألربعاء: الساعة الثالثاء
 أ.د.نورة بنت مسلم احملمادي األربعاء: احملاضرة الثالثة والرابعة
جستنية أ.د.هالة بنت حممد األحد: احملاضرة الثانية واخلامسة  

 د.هدى بنت عبد اهلل الغطيمل االثنني: احملاضرة اخلامسة والسادسة
 د.هند بنت موسى زمزمي االثنني: احملاضرة اخلامسة والسادسة

١.:2إىل  ١.:٠اخلميس: من الساعة   أ.هيفاء بنت فيصل السروري 



 

 
 

 
 

 قسن الشريعة ب ألستاذات املتعاوناتالساعات املكتبية ل
 ـه1441العام الدراسي  للفصل الثاني هن

 
 

 اسم األستاذة الساعت املكتبيت
 أ.افنان بنت حممد األزوري األحد: الثالثة والرابعة 
 بسمة بنت عابد السادلي اخلميس: احملاضرة الثالثة

٠٠-٠١األربعاء من الساعة   أ.ثريا بنت سعيد الصبحي 
٠2-٠٠األثنني: من الساعة   أ.رغد بنت عبد الرمحن النفيعي 
٠2-٠٠األربعاء من الساعة   حليمة بنت حسن الزهراين 

٠2-٠٠: من  الساعة ميساخل هارد كونج سوب حنان   
 حواء بنت جابو آل جدة اخلميس: احملاضرة اخلامسة

2-٠االثنني: من الساعة   فاطمة بنت عبد الرمحن طالب 
١.:٠2-١.:٠٠األحد: من الساعة   مىن بنت غازي العتييب 

احملاضرة السابعةاخلميس:   ميسرة بنت حممد هبايت 
 


