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٢٧/٠١/١٨aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

أصول الفقه

د. راشد المطوع

أصول الفقه

د. راشد المطوع

أصول الفقه

د. راشد المطوع

القضاء اإلداري

د. عید البلوي

القضاء اإلداري

د. عید البلوي

القضاء اإلداري

د. عید البلوي

فقه األسرة

د. أحمد آل
الشیخ

فقه األسرة

د. أحمد آل
الشیخ

المرافعات
الشرعیة

أ.د. ناصر الجوفان

المرافعات
الشرعیة

أ.د. ناصر الجوفان

الحق في الفقه
اإلسالمي

د. عبداهللا الشھر
ي

الحق في الفقه
اإلسالمي

د. عبداهللا الشھر
ي

العقد في الفقه
اإلسالمي

د. يوسف آل
الشیخ

العقد في الفقه
اإلسالمي

د. يوسف آل
الشیخ

المعامالت المالیة
المعاصرة

أ.د. عبدالعزيز
الفوزان

المعامالت المالیة
المعاصرة

أ.د. عبدالعزيز
الفوزان

العقد في الفقه
اإلسالمي

د. يوسف آل
الشیخ

العقد في الفقه
اإلسالمي

د. يوسف آل
الشیخ

المعامالت المالیة
المعاصرة
د. عبداهللا
الغفیلي

المعامالت المالیة
المعاصرة
د. عبداهللا
الغفیلي

فقه األسرة

د. عبدالمحسن
الراشد

فقه األسرة

 د. عبدالمحسن
الراشد

أصول الفقه

د. راشد المطوع

أصول الفقه

د. راشد المطوع

أصول الفقه

د. راشد المطوع

القضاء اإلداري

د. عید البلوي

القضاء اإلداري

د. عید البلوي

القضاء اإلداري

د. عید البلوي

المرافعات
الشرعیة

أ.د. ناصر الجوفان

المرافعات
الشرعیة

أ.د. ناصر الجوفان

الحق في الفقه
اإلسالمي

د. عبداهللا الشھر
ي

الحق في الفقه
اإلسالمي

د. عبداهللا الشھر
ي

العقد في الفقه
اإلسالمي

 د. يوسف آل
الشیخ

العقد في الفقه
اإلسالمي

 د. يوسف آل
الشیخ

الحق في الفقه
اإلسالمي

د. عمر الرشود

الحق في الفقه
اإلسالمي

د. عمر الرشود

فقه األسرة

د. عبدالمحسن
الراشد

فقه األسرة

 د. عبدالمحسن
الراشد

أصول الفقه

 د. عبداإلله
الدويش

أصول الفقه

د. عبداإلله
الدويش

أصول الفقه

 د. عبداإلله
الدويش

القضاء اإلداري

د. عبدالرحمن
الحمران

القضاء اإلداري

د. عبدالرحمن
الحمران

القضاء اإلداري

 د. عبدالرحمن
الحمران

المعامالت المالیة
المعاصرة
د. عبداهللا
الغفیلي

المعامالت المالیة
المعاصرة
د. عبداهللا
الغفیلي

المرافعات
الشرعیة

د. ولید التويجري

المرافعات
الشرعیة

د. ولید التويجري

القضاء اإلداري

 د. عبدالرحمن
الحمران

القضاء اإلداري

 د. عبدالرحمن
الحمران

القضاء اإلداري

د. عبدالرحمن
الحمران

أصول الفقه

 د. عبدالعزيز
العیسى

أصول الفقه

د. عبدالعزيز
العیسى

أصول الفقه

د. عبدالعزيز
العیسى

الحق في الفقه
اإلسالمي

د. عمر الرشود

الحق في الفقه
اإلسالمي

د. عمر الرشود

المعامالت المالیة
المعاصرة

أ.د. عبدالعزيز
الفوزان

المعامالت المالیة
المعاصرة

 أ.د. عبدالعزيز
الفوزان

العقد في الفقه
اإلسالمي

د. يوسف الرشید

العقد في الفقه
اإلسالمي

د. يوسف الرشید

فقه األسرة

 د. عبدالمحسن
الراشد

فقه األسرة

 د. عبدالمحسن
الراشد

المرافعات
الشرعیة

د. ولید التويجري

المرافعات
الشرعیة

د. ولید التويجري

التخريج الفقھي

 د. يعقوب
أباحسین

التخريج الفقھي

 د. يعقوب
أباحسین

التطبیق القضائي

د. أحمد العروان

التطبیق القضائي

د. أحمد العروان

فقه الجنايات

د. محمد العامر

فقه الجنايات

د. محمد العامر

أصول الفقه

 /معالي الشیخ
صالح بن حمید

أصول الفقه

 /معالي الشیخ
صالح بن حمید

الفرائض (قسمة
(التركات

 د. سلمان
الدخیل

الفرائض (قسمة
(التركات

 د. سلمان
الدخیل

طرق اإلثبات

د. خالد العجالن

طرق اإلثبات

د. خالد العجالن

التنفیذ القضائي

د. فھد الرشودي

التنفیذ القضائي

د. فھد الرشودي

فقه األسرةفقه األسرة

فقه األسرة

 د. عبدالسالم
السلیمان

فقه األسرة

 د. عبدالسالم
السلیمان

التطبیق القضائي

د. أحمد العروان

التطبیق القضائي

د. أحمد العروان

طرق اإلثبات

 أ.د. سعد
الخراشي

طرق اإلثبات

 أ.د. سعد
الخراشي

التنفیذ القضائي

د. فھد الرشودي

التنفیذ القضائي

د. فھد الرشودي

التخريج الفقھي

 د. عبدالعزيز
البخیت

التخريج الفقھي

 د. عبدالعزيز
البخیت

أصول الفقه

د. فھد الدھمش

أصول الفقه

د. فھد الدھمش

الفرائض (قسمة
(التركات

 د. سلمان
الدخیل

الفرائض (قسمة
(التركات

 د. سلمان
الدخیل

فقه الجنايات

 أ.د. خالد
الوذيناني

فقه الجنايات

 أ.د. خالد
الوذيناني

الفرائض (قسمة
(التركات

د. زياد التويجري

الفرائض (قسمة
(التركات

د. زياد التويجري

التنفیذ القضائي

 د. عبدالحمید
المجلي

التنفیذ القضائي

 د. عبدالحمید
المجلي

التخريج الفقھي

د. نبیل اللجیدان

التخريج الفقھي

د. نبیل اللجیدان

فقه الجنايات

 أ.د. خالد
الوذيناني

فقه الجنايات

 أ.د. خالد
الوذيناني

التطبیق القضائي

د. أحمد العروان

التطبیق القضائي

د. أحمد العروان

أصول الفقه

د. محمد الفريح

أصول الفقه

د. محمد الفريح

فقه األسرة

 د. عبدالسالم
السلیمان

فقه األسرة

 د. عبدالسالم
السلیمان

طرق اإلثبات

 أ.د. سعد
الخراشي

طرق اإلثبات

 أ.د. سعد
الخراشي

فقه األسرة

 د. أحمد آل
الشیخ

فقه األسرة

 د. أحمد آل
الشیخ

التنفیذ القضائي

 د. عبدالحمید
المجلي

التنفیذ القضائي

 د. عبدالحمید
المجلي

أصول الفقه التخريج الفقھيأصول الفقه

 د. عبدالعزيز
البخیت

التخريج الفقھي

 د. عبدالعزيز
البخیت

الفرائض (قسمة
(التركات

د. زياد التويجري

الفرائض (قسمة
(التركات

د. زياد التويجري

طرق اإلثبات

د. خالد الحامد

طرق اإلثبات

د. خالد الحامد

التطبیق القضائي

 د. إبراھیم
الجھني

التطبیق القضائي

 د. إبراھیم
الجھني

فقه الجنايات

أ.د. أحمد الربیش

فقه الجنايات

أ.د. أحمد الربیش

التخريج الفقھي

 د. عبدالعزيز
البخیت

التخريج الفقھي

 د. عبدالعزيز
البخیت

الفرائض (قسمة
(التركات

د. زياد التويجري

الفرائض (قسمة
(التركات

د. زياد التويجري

أصول الفقه

د. محمد الفريح

أصول الفقه

د. محمد الفريح

فقه األسرة

 د. أحمد آل
الشیخ

فقه األسرة

 د. أحمد آل
الشیخ

التنفیذ القضائي

 د. عبدالحمید
المجلي

التنفیذ القضائي

 د. عبدالحمید
المجلي

فقه الجنايات

أ.د. أحمد الربیش

فقه الجنايات

أ.د. أحمد الربیش

التطبیق القضائي

 د. إبراھیم
الجھني

التطبیق القضائي

 د. إبراھیم
الجھني

طرق اإلثبات

د. خالد الحامد

طرق اإلثبات

د. خالد الحامد

النظام اإلداري

د. عمر البوريني

النظام اإلداري

د. عمر البوريني

النظام التجاري

د. عارف العلي

النظام التجاري

د. عارف العلي

أصول الفقه

 د. عبداإلله
الدويش

أصول الفقه

 د. عبداإلله
الدويش

المعامالت المالیة
المعاصرة

 أ.د. عبداهللا
السلمي

المعامالت المالیة
المعاصرة

 أ.د. عبداهللا
السلمي

المدخل إلى
السیاسة
الشرعیة

 أ.د. يوسف
الخضیر

المدخل إلى
السیاسة
الشرعیة

 أ.د. يوسف
الخضیر

األنظمة القضائیة

د. ناصر السبیعي

األنظمة القضائیة

د. ناصر السبیعي

التحقیق

 أ.د. مدني تاج
الدين

إدارة المحاكم

د. عبداهللا الغیث

المرافعات
الشرعیة

 د. عبدالعزيز
الناصر

المرافعات
الشرعیة

 د. عبدالعزيز
الناصر

أ٢فقه 

ب٢فقه 

ج٢فقه 

د٢فقه 

أ٤فقه 

ب٤فقه 

ج٤فقه 

د٤فقه 

ھـ٤فقه 

أ٢سیاسة 

الثالثاءاالثنیناألحد
111 222 333 444 555 666

١٤٣٩/١٤٣٨الفصل الدراسي الثاني 

الجدول العام للشعب الدراسیة
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٢٧/٠١/١٨aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

المعامالت المالیة
المعاصرة

 أ.د. عبداهللا
السلمي

المعامالت المالیة
المعاصرة

أ.د. عبداهللا
السلمي

المدخل إلى
السیاسة
الشرعیة

 أ.د. يوسف
الخضیر

المدخل إلى
السیاسة
الشرعیة

 أ.د. يوسف
الخضیر

المرافعات
الشرعیة

د. ولید التويجري

المرافعات
الشرعیة

د. ولید التويجري

النظام اإلداري

د. عمر البوريني

النظام اإلداري

د. عمر البوريني

النظام التجاري

د. عارف العلي

النظام التجاري

د. عارف العلي

أصول الفقه

 د. عبدالعزيز
العیسى

أصول الفقه

 د. عبدالعزيز
العیسى

األنظمة القضائیة

د. ناصر السبیعي

األنظمة القضائیة

د. ناصر السبیعي

التحقیق

 أ.د. مدني تاج
الدين

إدارة المحاكم

د. عبداهللا الغیث

النظام
االجتماعي

د. سعود البشر

النظام
االجتماعي

د. سعود البشر

القضاء اإلداري

د. فیصل الرمیان

القضاء اإلداري

د. فیصل الرمیان

أصول الفقه

د. فھد الدھمش

أصول الفقه

د. فھد الدھمش

النظام اإلداري

د. فیصل الرمیان

النظام اإلداري

د. فیصل الرمیان

النظام الجنائي

د. ناصر السبیعي

النظام الجنائي

د. ناصر السبیعي

طرق اإلثبات

د. فھد الصغیر

طرق اإلثبات

د. فھد الصغیر

النظام التجاري

د. تركي الیحیى

النظام التجاري

د. تركي الیحیى

التطبیق العملي

 /معالي الدكتور
خالد الیوسف

التطبیق العملي

 /معالي الدكتور
خالد الیوسف

النظام اإلداري

د. عمر البوريني

النظام اإلداري

د. عمر البوريني

النظام الجنائي

أ.د. أيمن ھیكل

النظام الجنائي

أ.د. أيمن ھیكل

طرق اإلثبات

د. فھد الصغیر

طرق اإلثبات

د. فھد الصغیر

النظام التجاري

د. تركي الیحیى

النظام التجاري

د. تركي الیحیى

النظام
االجتماعي

د. سعود البشر

النظام
االجتماعي

د. سعود البشر

القضاء اإلداري

د. فیصل الرمیان

القضاء اإلداري

د. فیصل الرمیان

التطبیق العملي

د. عبداهللا الغیث

التطبیق العملي

د. عبداهللا الغیث

أصول الفقه

د. فھد الدھمش

أصول الفقه

د. فھد الدھمش

النظريات العامة
لإللتزامات

أ.د. بندر السويلم

النظريات العامة
لإللتزامات

أ.د. بندر السويلم

النظريات العامة
لإللتزامات

أ.د. بندر السويلم

المرافعات
الشرعیة

 د. عبدالعزيز
المزيني

المرافعات
الشرعیة

 د. عبدالعزيز
المزيني

المرافعات
الشرعیة

 د. عبدالعزيز
المزيني

طرق اإلثبات
التجاري

 أ.د. ھشام آل
الشیخ

طرق اإلثبات
التجاري

 أ.د. ھشام آل
الشیخ

حقوق اإلنسان

د. قاسم الفالح

حقوق اإلنسان

د. قاسم الفالح

مبادئ النظام
التجاري

د. حمد التريكي

مبادئ النظام
التجاري

د. حمد التريكي

مبادئ االقتصاد

د. الصديق

مبادئ االقتصاد

د. الصديق

المعامالت المالیة
المعاصرة

 أ.د. يوسف
الشبیلي

المعامالت المالیة
المعاصرة

 أ.د. يوسف
الشبیلي

مبادئ االقتصاد

د. الصديق

مبادئ االقتصاد

د. الصديق

المعامالت المالیة
المعاصرة

 أ.د. يوسف
الشبیلي

المعامالت المالیة
المعاصرة

 أ.د. يوسف
الشبیلي

طرق اإلثبات
التجاري

 أ.د. ھشام آل
الشیخ

طرق اإلثبات
التجاري

 أ.د. ھشام آل
الشیخ

النظريات العامة
لإللتزامات

أ.د. بندر السويلم

النظريات العامة
لإللتزامات

أ.د. بندر السويلم

النظريات العامة
لإللتزامات

أ.د. بندر السويلم

المرافعات
الشرعیة

 د. عبدالعزيز
المزيني

المرافعات
الشرعیة

 د. عبدالعزيز
المزيني

المرافعات
الشرعیة

 د. عبدالعزيز
المزيني

حقوق اإلنسان

د. قاسم الفالح

حقوق اإلنسان

د. قاسم الفالح

مبادئ النظام
التجاري

د. حمد التريكي

مبادئ النظام
التجاري

د. حمد التريكي

األوراق التجارية
واإلفالس

د. أحمد الشبیب

األوراق التجارية
واإلفالس

د. أحمد الشبیب

األوراق التجارية
واإلفالس

د. أحمد الشبیب

العقود التجارية
والمعامالت
المصرفیة

د.زيد الشثري

العقود التجارية
والمعامالت
المصرفیة

د.زيد الشثري

العقود التجارية
والمعامالت
المصرفیة

د.زيد الشثري

القانون الدولي
الخاص

د. ماھر بوخوات

القانون الدولي
الخاص

د. ماھر بوخوات

التطبیق العملي

 د. منصور
الشبیب

التطبیق العملي

 د. منصور
الشبیب

الملكیة التجارية
والصناعیة

د. محمد شكري

الملكیة التجارية
والصناعیة

د. محمد شكري

النظام الجوي

 د. عبدالعزيز
الناصر

النظام الجوي

 د. عبدالعزيز
الناصر

عقود المقاوالت
في اإلنشاء

والتعمیر

د. محمد شكري

عقود المقاوالت
في اإلنشاء

والتعمیر

د. محمد شكري

النظام الجوي

 د. عبدالعزيز
الناصر

النظام الجوي

 د. عبدالعزيز
الناصر

عقود المقاوالت
في اإلنشاء

والتعمیر

د. محمد شكري

عقود المقاوالت
في اإلنشاء

والتعمیر

د. محمد شكري

الملكیة التجارية
والصناعیة

د. محمد شكري

الملكیة التجارية
والصناعیة

د. محمد شكري

األوراق التجارية
واإلفالس

د. أحمد الشبیب

األوراق التجارية
واإلفالس

د. أحمد الشبیب

األوراق التجارية
واإلفالس

د. أحمد الشبیب

العقود التجارية
والمعامالت
المصرفیة

د.زيد الشثري

العقود التجارية
والمعامالت
المصرفیة

د.زيد الشثري

العقود التجارية
والمعامالت
المصرفیة

د.زيد الشثري

القانون الدولي
الخاص

د. ماھر بوخوات

القانون الدولي
الخاص

د. ماھر بوخوات

التطبیق العملي

 د. منصور
الشبیب

التطبیق العملي

 د. منصور
الشبیب

الوظیفة العامة

د. أبو بكر زيادة

الوظیفة العامة

د. أبو بكر زيادة

الوظیفة العامة

د. أبو بكر زيادة

النظريات العامة
لإللتزامات

 أ.د. عبدالرحمن
المزيني

النظريات العامة
لإللتزامات

 أ.د. عبدالرحمن
المزيني

النظريات العامة
لإللتزامات

 أ.د. عبدالرحمن
المزيني

مبادئ النظام
اإلداري

د. عمر البوريني

مبادئ النظام
اإلداري

د. عمر البوريني

مبادئ النظام
اإلداري

د. عمر البوريني

المرافعات
الشرعیة

 د. سلیمان
التركي

المرافعات
الشرعیة

 د. سلیمان
التركي

المرافعات
الشرعیة

 د. سلیمان
التركي

طرق اإلثبات

 د. مساعد
الحقیل

طرق اإلثبات

 د. مساعد
الحقیل

التحكیم

د. أبو بكر زيادة

التحكیم

د. أبو بكر زيادة

دعوى التعويض

د. بدر المطرودي

دعوى التعويض

د. بدر المطرودي

دعوى التعويض

د. بدر المطرودي

اإلثبات في
القضاء اإلداري

د. خالد العجالن

اإلثبات في
القضاء اإلداري

د. خالد العجالن

اإلثبات في
القضاء اإلداري

د. خالد العجالن

دعوى اإللغاء

د. أبو بكر زيادة

دعوى اإللغاء

د. أبو بكر زيادة

دعوى اإللغاء

د. أبو بكر زيادة

المرافعات أمام
ديوان المظالم

د. بدر المطرودي

المرافعات أمام
ديوان المظالم

د. بدر المطرودي

المرافعات أمام
ديوان المظالم

د. بدر المطرودي

حقوق اإلنسان

د. حمد الطیار

حقوق اإلنسان

د. حمد الطیار

التطبیق العملي

د. منصور
الشبیب

التطبیق العملي

 د. منصور
الشبیب

القواعد العامة
للنظام الجزائي

أ.د. أيمن ھیكل

القواعد العامة
للنظام الجزائي

أ.د. أيمن ھیكل

جرائم الحدود

 د. عبداهللا
الغمالس

جرائم الحدود

 د. عبداهللا
الغمالس

طرق اإلثبات
الجزائي

د. مساعد
الحقیل

طرق اإلثبات
الجزائي

د. مساعد
الحقیل

المرافعات
الشرعیة

د. بكري

المرافعات
الشرعیة

د. بكري

المرافعات
الشرعیة

د. بكري

النظريات العامة
لإللتزامات

د. عبدالرحمن
الفواز

النظريات العامة
لإللتزامات

د. عبدالرحمن
الفواز

النظريات العامة
لإللتزامات

د. عبدالرحمن
الفواز

جرائم القصاص

د. محمد العامر

جرائم القصاص

د. محمد العامر

اإلجراءات الجزائیة

 أ.د. مدني تاج
الدين

اإلجراءات الجزائیة

أ.د. مدني تاج
الدين

ب٢سیاسة 

أ٤سیاسة 

ب٤سیاسة 

أ٢القضاء التجاري 

ب٢القضاء التجاري 

أ٤القضاء التجاري 

ب٤القضاء التجاري 

أ٢القضاء اإلداري 

أ٤القضاء اإلداري 

أ٢القضاء الجزائي 

الثالثاءاالثنیناألحد
111 222 333 444 555 666



 Higher Judicial Institute, Eastern Ring Road P.O.Box 5810, Riyadh

٢٧/٠١/١٨aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

األنظمة التعزيرية

أ.د. عثمان أحمد

األنظمة التعزيرية

أ.د. عثمان أحمد

األنظمة التعزيرية

أ.د. عثمان أحمد

األحكام التعزيرية
في الفقه
 د. إبراھیم
الجھني

األحكام التعزيرية
في الفقه
د. إبراھیم
الجھني

األحكام التعزيرية
في الفقه
د. إبراھیم
الجھني

االدعاء العام

أ.د. مدني تاج
الدين

االدعاء العام

 أ.د. مدني تاج
الدين

السلطة التقديرية
للقاضي الجزائي

أ.د. أيمن ھیكل

السلطة التقديرية
للقاضي الجزائي

أ.د. أيمن ھیكل

التطبیق العملي

 د. فیصل
السحیباني

التطبیق العملي

 د. فیصل
السحیباني

نوازل الجنايات

د. فیصل
السحیباني

نوازل الجنايات

د. فیصل
السحیباني

نظرية الضرورة
في القضاء
الجزائي

د. بكري

نظرية الضرورة
في القضاء
الجزائي

د. بكري

المرافعات
الشرعیة

د. عبداهللا الالحم

المرافعات
الشرعیة

د. عبداهللا الالحم

المرافعات
الشرعیة

د. عبداهللا الالحم

فقه األسرة

أ.د. محمد األلفي

فقه األسرة

أ.د. محمد األلفي

فقه األسرة

أ.د. محمد األلفي

فقه المواريث

 أ.د. عبدالرحمن
المزيني

فقه المواريث

أ.د. عبدالرحمن
المزيني

فقه المواريث

أ.د. عبدالرحمن
المزيني

النظريات العامة
لإللتزامات

د. مازن الجريد

النظريات العامة
لإللتزامات

د. مازن الجريد

النظريات العامة
لإللتزامات

د. مازن الجريد

طرق اإلثبات

د. عبداهللا
المحمادي

طرق اإلثبات

د. عبداهللا
المحمادي

التحكیم في
النزاع بین
الزوجین

د. سالم آل راكان

التحكیم في
النزاع بین
الزوجین

د. سالم آل راكان

فقه األسرة

د. عبدالنافع زالل

فقه األسرة

د. عبدالنافع زالل

فقه األسرة

د. عبدالنافع زالل

منازعات تقسیم
التركات

د. عبدالنافع زالل

طرق اإلثبات

د. سالم آل راكان

طرق اإلثبات

د. سالم آل راكان

الوالية على
النفس والمال
 أ.د. أحمد

العبدالسالم

الوالية على
النفس والمال
أ.د. أحمد

العبدالسالم

التخريج الفقھي

د. نبیل اللجیدان

التخريج الفقھي

د. نبیل اللجیدان

التطبیق العملي

 د. فیصل
السحیباني

التطبیق العملي

د. فیصل
السحیباني

منازعات تقسیم
التركات

د. عبدالنافع زالل

منازعات تقسیم
التركات

د. عبدالنافع زالل

نوازل في فقه
األسرة

أ.د. أحمد
العبدالسالم

نوازل في فقه
األسرة

أ.د. أحمد
العبدالسالم

المرافعات
الشرعیة

د. ھشام البشر

المرافعات
الشرعیة

د. ھشام البشر

المرافعات
الشرعیة

د. ھشام البشر

النظريات العامة
لإللتزامات

د. مازن الجريد

النظريات العامة
لإللتزامات

د. مازن الجريد

النظريات العامة
لإللتزامات

د. مازن الجريد

المدخل إلى
نظام العمل

د. محمد عجیز

المدخل إلى
نظام العمل

د. محمد عجیز

اإلدارة العمالیة

د. رشید غازي

اإلدارة العمالیة

د. رشید غازي

طرق اإلثبات في
المنازعات
العمالیة

د. عبداهللا
المحمادي

طرق اإلثبات في
المنازعات
العمالیة

 د. عبداهللا
المحمادي

آداب وأحكام
المھنة

د. عبدالرحمن
الفواز

آداب وأحكام
المھنة

د. عبدالرحمن
الفواز

التحكیم في
القضايا العمالیة
د. سلیمان

التركي

التحكیم في
القضايا العمالیة
د. سلیمان

التركي

عقد التدريب
والتأھیل

د. محمد عجیز

عقد التدريب
والتأھیل

د. محمد عجیز

العمل في
المناجم والمحاجر
د. عبداللطیف

خالفي

العمل في
المناجم والمحاجر
د. عبداللطیف

خالفي

التأمینات
االجتماعیة

د. محمد عجیز

التأمینات
االجتماعیة

د. محمد عجیز

التطبیق العملي

د. عبداهللا الغیث

التطبیق العملي

د. عبداهللا الغیث

عقد العمل
البحري

د. عبداللطیف
خالفي

عقد العمل
البحري

 د. عبداللطیف
خالفي

عقد العمل
البحري

د. عبداللطیف
خالفي

التأمینات
االجتماعیة

د. محمد عجیز

عقد العمل
الجماعي

د. محمد عجیز

عقد العمل
الجماعي

د. محمد عجیز

عقد االستصناع

د. يوسف الرشید

عقد االستصناع

د. يوسف الرشید

عقود نقل
التكنولوجیا

د. منصور الصرايرة

عقود نقل
التكنولوجیا

د. منصور الصرايرة

عقود نقل
التكنولوجیا

د. منصور الصرايرة

العالمات التجارية

أ.د. سامر
الداللعة

العالمات التجارية

أ.د. سامر
الداللعة

العالمات التجارية

أ.د. سامر
الداللعة

 معالي األستاذحلقة بحث
 الدكتور/ سلیمان

أبا الخیل

معالي األستاذحلقة بحث
الدكتور/ سلیمان

أبا الخیل

منظمة التجارة
العالمیة

نوازل المعامالت
المالیة

والمصرفیة
أ.د. محمد
اللحیدان

نوازل المعامالت
المالیة

والمصرفیة
أ.د. محمد
اللحیدان

منظمة التجارة
العالمیة

منظمة التجارة
العالمیة

عقود نقل
التكنولوجیا

د. منصور الصرايرة

عقود نقل
التكنولوجیا

د. منصور الصرايرة

عقود نقل
التكنولوجیا

د. منصور الصرايرة

العالمات التجارية

أ.د. سامر
الداللعة

العالمات التجارية

أ.د. سامر
الداللعة

العالمات التجارية

 أ.د. سامر
الداللعة

 معالي األستاذحلقة بحث
 الدكتور/ سلیمان

أبا الخیل

 معالي األستاذحلقة بحث
 الدكتور/ سلیمان

أبا الخیل

منظمة التجارة
العالمیة

نوازل المعامالت
المالیة

والمصرفیة
أ.د. محمد
اللحیدان

نوازل المعامالت
المالیة

والمصرفیة
 أ.د. محمد
اللحیدان

منظمة التجارة
العالمیة

منظمة التجارة
العالمیة

الجريمة والعقوبة
في الفقه
والقانون
أ.د. خالد
السلیمان

الجريمة والعقوبة
في الفقه
والقانون
أ.د. خالد
السلیمان

الجريمة والعقوبة
في الفقه
والقانون
أ.د. خالد
السلیمان

النظام الجزائي
الدولي

أ.د. مدني تاج
الدين

النظام الجزائي
الدولي

 أ.د. مدني تاج
الدين

النظام الجزائي
الدولي

 أ.د. مدني تاج
الدين

علم النفس
الجنائي

د. بكري

علم النفس
الجنائي

د. بكري

معالي األستاذحلقة بحث
الدكتور/ سلیمان

أبا الخیل

معالي األستاذحلقة بحث
الدكتور/ سلیمان

أبا الخیل

الجرائم
اإللكترونیة

أ.د. أيمن ھیكل

الجرائم
اإللكترونیة

أ.د. أيمن ھیكل

الجرائم
اإللكترونیة

أ.د. أيمن ھیكل

أ٤القضاء الجزائي 

أ٢قضاء األحوال الشخصیة 

أ٤قضاء األحوال الشخصیة 

أ٢القضاء العمالي 

أ٤القضاء العمالي 

دكتوراه - القضاء التجاري - أ

دكتوراه - القضاء التجاري - ب

دكتوراه - القضاء الجزائي

الثالثاءاالثنیناألحد
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