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أصول الفقه
 أ.د. عياض
السلمي

أصول الفقه
 أ.د. عياض
السلمي

أصول الفقه
 أ.د. عياض
السلمي

قاعة البحث
 د. عبدالمحسن

الراشد

اإلسالميالعقد في الفقه
أ.د صالح الهليل

اإلسالميالعقد في الفقه
أ.د صالح الهليل

نظام القضاء
 د. عبدالعزيز

الناصر
نظام القضاء

 د. عبدالعزيز
الناصر

المعامالت المالية
أ.د. محمد
اللحيدان

المعامالت المالية
أ.د. محمد
اللحيدان

القواعد الفقهية
 د. عبدهللا الشهر

ي
القواعد الفقهية

 د. عبدهللا الشهر
ي

 د. عبدهللالنظمالمدخل إلى
الطريقي

 د. عبدهللالنظمالمدخل إلى
الطريقي

التعزيريةأنظمة الجرائم
د. أحمد الغزي

التعزيريةأنظمة الجرائم
د. أحمد الغزي

أصول الفقه
 أ.د. عياض
السلمي

قاعة البحث
 د. عبدالمحسن

الراشد

 د. عبدهللالنظمالمدخل إلى
الطريقي

 د. عبدهللالنظمالمدخل إلى
الطريقي

أصول الفقه
 أ.د. عياض
السلمي

أصول الفقه
 أ.د. عياض
السلمي

القواعد الفقهية
 د. عبدهللا الشهر

ي
القواعد الفقهية

 د. عبدهللا الشهر
ي

المعامالت المالية
 أ.د. محمد
اللحيدان

المعامالت المالية
 أ.د. محمد
اللحيدان

التعزيريةأنظمة الجرائم
د. أحمد الغزي

التعزيريةأنظمة الجرائم
د. أحمد الغزي

اإلسالميالعقد في الفقه
أ.د صالح الهليل

اإلسالميالعقد في الفقه
أ.د صالح الهليل

نظام القضاء

د. زياد الفواز
نظام القضاء

د. زياد الفواز

المعامالت المالية
 أ.د. صالح
اللحيدان

المعامالت المالية
 أ.د. صالح
اللحيدان

القواعد الفقهية
 د. عبدهللا الشهر

ي
القواعد الفقهية

 د. عبدهللا الشهر
ي

قاعة البحث
 د. عبدالمحسن

الراشد
أصول الفقه

 /معالي الشيخ
صالح بن حميد

أصول الفقه
 /معالي الشيخ
صالح بن حميد

أصول الفقه
 /معالي الشيخ
صالح بن حميد

 د. عبدهللالنظمالمدخل إلى
الطريقي

 د. عبدهللالنظمالمدخل إلى
الطريقي

التعزيريةأنظمة الجرائم
د. أحمد الغزي

التعزيريةأنظمة الجرائم
د. أحمد الغزي

اإلسالميالعقد في الفقه
أ.د صالح الهليل

اإلسالميالعقد في الفقه
أ.د صالح الهليل

نظام القضاء

د. زياد الفواز
نظام القضاء

د. زياد الفواز

القواعد الفقهية

د. محمد الفريح
القواعد الفقهية

د. محمد الفريح
أصول الفقه

د. راشد المطوع
أصول الفقه

د. راشد المطوع
قاعة البحث

 د. عبدالمحسن
الراشد

نظام القضاء

د. زياد الفواز
نظام القضاء

د. زياد الفواز
أصول الفقه

د. راشد المطوع

 أ.د. يوسفاإلسالميالعقد في الفقه
الشبيلي

 أ.د. يوسفاإلسالميالعقد في الفقه
الشبيلي

النظمالمدخل إلى
أ.د. منير البياتي

النظمالمدخل إلى
أ.د. منير البياتي

المعامالت المالية

د. فهد الصغير
المعامالت المالية

د. فهد الصغير

التعزيريةأنظمة الجرائم
د. أحمد الغزي

التعزيريةأنظمة الجرائم
د. أحمد الغزي

نظام القضاء

د. زياد الفواز
نظام القضاء

د. زياد الفواز
المعامالت المالية

 أ.د. صالح
اللحيدان

المعامالت المالية
 أ.د. صالح
اللحيدان

قاعة البحث
 د. عبداإلله

الدويش

التعزيريةأنظمة الجرائم
د. أحمد الغزي

التعزيريةأنظمة الجرائم
د. أحمد الغزي

أصول الفقه

د. راشد المطوع
القواعد الفقهية

د. محمد الفريح
القواعد الفقهية

د. محمد الفريح
أصول الفقه

د. راشد المطوع
أصول الفقه

د. راشد المطوع

 أ.د. يوسفاإلسالميالعقد في الفقه
الشبيلي

 أ.د. يوسفاإلسالميالعقد في الفقه
الشبيلي

النظمالمدخل إلى
د. الصرايرة

النظمالمدخل إلى
د. الصرايرة

اإلسالميالعقد في الفقه
د. سلمان الدخيل

اإلسالميالعقد في الفقه
د. سلمان الدخيل

 أ.د. إبراهيماإلسالميالحق في الفقه
الحمود

 أ.د. إبراهيماإلسالميالحق في الفقه
الحمود

المعامالت المالية
 أ.د. يوسف

القاسم
المعامالت المالية

 أ.د. يوسف
القاسم

الشرعيةالمرافعات
أ.د. ناصر الجوفان

الشرعيةالمرافعات
أ.د. ناصر الجوفان

أصول الفقه
 د. أحمد آل

الشيخ
أصول الفقه
 د. أحمد آل

الشيخ
فقه األسرة
 أ.د. خالد
الوذيناني

فقه األسرة
 أ.د. خالد
الوذيناني

أصول الفقه
 د. أحمد آل

الشيخ
القضاء اإلداري

د. عيد البلوي
القضاء اإلداري

د. عيد البلوي
القضاء اإلداري

د. عيد البلوي

 أ.د. عبدهللاإلسالميالعقد في الفقه
السلمي

 أ.د. عبدهللاإلسالميالعقد في الفقه
السلمي

المعامالت المالية
 أ.د. يوسف

القاسم
المعامالت المالية

 أ.د. يوسف
القاسم

القضاء اإلداري

د. عمر البوريني
القضاء اإلداري

د. عمر البوريني
فقه األسرة

 د. يوسف آل
الشيخ

فقه األسرة
 د. يوسف آل

الشيخ
أصول الفقه
 د. أحمد آل

الشيخ
أصول الفقه
 د. أحمد آل

الشيخ

 أ.د. إبراهيماإلسالميالحق في الفقه
الحمود

 أ.د. إبراهيماإلسالميالحق في الفقه
الحمود

أصول الفقه
 د. أحمد آل

الشيخ

الشرعيةالمرافعات
أ.د. ناصر الجوفان

الشرعيةالمرافعات
أ.د. ناصر الجوفان

القضاء اإلداري

د. عمر البوريني

 أ.د. عبدهللاإلسالميالعقد في الفقه
السلمي

 أ.د. عبدهللاإلسالميالعقد في الفقه
السلمي

فقه األسرة
 د. عبدهللا آل

الشيخ
فقه األسرة

 د. عبدهللا آل
الشيخ

أصول الفقه

د. عبدالنافع زالل
 معالي الشيخالقضاء اإلداري
 الدكتور/ خالد

اليوسف
 معالي الشيخالقضاء اإلداري
 الدكتور/ خالد

اليوسف
 معالي الشيخالقضاء اإلداري
 الدكتور/ خالد

اليوسف

 أ.د. إبراهيماإلسالميالحق في الفقه
الحمود

 أ.د. إبراهيماإلسالميالحق في الفقه
الحمود

الشرعيةالمرافعات
د. وليد التويجري

الشرعيةالمرافعات
د. وليد التويجري

المعامالت المالية
 د. عبدهللا
الغفيلي

المعامالت المالية
 د. عبدهللا
الغفيلي

أصول الفقه

د. عبدالنافع زالل
أصول الفقه

د. عبدالنافع زالل

فقه األسرة
 د. عبدهللا آل

الشيخ
فقه األسرة

 د. عبدهللا آل
الشيخ

القضاء اإلداري

د. عيد الحسبان
القضاء اإلداري

د. عيد الحسبان

اإلسالميالعقد في الفقه
أ.د. زيد الزيد

اإلسالميالعقد في الفقه
أ.د. زيد الزيد

المعامالت المالية
 أ.د. محمد
النجيمي

المعامالت المالية
 أ.د. محمد
النجيمي

اإلسالميالحق في الفقه
د. خالد العجالن

اإلسالميالحق في الفقه
د. خالد العجالن

الشرعيةالمرافعات
د. وليد التويجري

الشرعيةالمرافعات
د. وليد التويجري

أصول الفقه

د. نبيل اللجيدان
أصول الفقه

د. نبيل اللجيدان
أصول الفقه

د. نبيل اللجيدان
القضاء اإلداري

د. عيد الحسبان

اإلسالميالعقد في الفقه
أ.د. زيد الزيد

اإلسالميالعقد في الفقه
أ.د. زيد الزيد

المعامالت المالية
 أ.د. محمد
النجيمي

المعامالت المالية
 أ.د. محمد
النجيمي

فقه األسرة
 أ.د. أحمد

العبدالسالم
فقه األسرة
 أ.د. أحمد

العبدالسالم

الشرعيةالمرافعات
د. وليد التويجري

الشرعيةالمرافعات
د. وليد التويجري

اإلسالميالحق في الفقه
د. خالد العجالن

اإلسالميالحق في الفقه
د. خالد العجالن

أصول الفقه

د. نبيل اللجيدان
أصول الفقه

د. نبيل اللجيدان
القضاء اإلداري

د. عيد الحسبان
القضاء اإلداري

د. عيد الحسبان
القضاء اإلداري

د. عيد الحسبان
أصول الفقه

د. نبيل اللجيدان

أ١فقه 

ب١فقه 

ج١فقه 

د١فقه 

هـ١فقه 

أ٢فقه 

ب٢فقه 

ج٢فقه 

د٢فقه 

هـ٢فقه 

األحد االثنين الثالثاء األربعاء
1 1 1 12 2 2 23 3 3 34 4 4 4

الجدول العام للشعب الدراسيةالتعليم الصباحي
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اإلسالميالعقد في الفقه
أ.د. زيد الزيد

اإلسالميالعقد في الفقه
أ.د. زيد الزيد

 أ.د. عبداللطيفالشرعيةالمرافعات
خالفي

 أ.د. عبداللطيفالشرعيةالمرافعات
خالفي

فقه األسرة
 أ.د. أحمد

العبدالسالم
فقه األسرة
 أ.د. أحمد

العبدالسالم
القضاء اإلداري

د. عمر البوريني
أصول الفقه
د. عبداإلله
الدويش

القضاء اإلداري

د. عمر البوريني
القضاء اإلداري

د. عمر البوريني
المعامالت المالية

 د. عبدهللا
الغفيلي

المعامالت المالية
 د. عبدهللا
الغفيلي

اإلسالميالحق في الفقه
د. خالد العجالن

اإلسالميالحق في الفقه
د. خالد العجالن

أصول الفقه
 د. عبداإلله

الدويش
أصول الفقه
 د. عبداإلله

الدويش

 د. عبدالحميداإلسالميالعقد في الفقه
المجلي

 د. عبدالحميداإلسالميالعقد في الفقه
المجلي

القواعد الفقهية
 أ.د. عبدالعزيز

الفوزان
القواعد الفقهية
 أ.د. عبدالعزيز

الفوزان
أصول الفقه
 د. عبدهللا
المحمادي

أصول الفقه
 د. عبدهللا
المحمادي

األنظمةالمدخل إلى
أ.د. أيمن هيكل

األنظمةالمدخل إلى
أ.د. أيمن هيكل

النظام اإلداري

د. عيد الحسبان
النظام اإلداري

د. عيد الحسبان
النظام التجاري
 أ.د. يوسف

الخضير
النظام التجاري
 أ.د. يوسف

الخضير
األنظمة القضائية

 د. سليمان
التركي

األنظمة القضائية
 د. سليمان

التركي
قاعة البحث

 د. عبدالعزيز
المزيني

قاعة البحث
 د. عبدالعزيز

المزيني

القواعد الفقهية
 أ.د. عبدالعزيز

الفوزان
القواعد الفقهية
 أ.د. عبدالعزيز

الفوزان

األنظمةالمدخل إلى
أ.د. أيمن هيكل

األنظمةالمدخل إلى
أ.د. أيمن هيكل

 د. عبدالحميداإلسالميالعقد في الفقه
المجلي

 د. عبدالحميداإلسالميالعقد في الفقه
المجلي

النظام التجاري
 أ.د. يوسف

الخضير
النظام التجاري
 أ.د. يوسف

الخضير
أصول الفقه
 د. عبدهللا
المحمادي

أصول الفقه
 د. عبدهللا
المحمادي

النظام اإلداري

د. عيد الحسبان
النظام اإلداري

د. عيد الحسبان
األنظمة القضائية

 د. سليمان
التركي

األنظمة القضائية
 د. سليمان

التركي
قاعة البحث

 د. عبدالعزيز
المزيني

قاعة البحث
 د. عبدالعزيز

المزيني

األنظمة القضائية
 د. عبدالعزيز

الناصر
األنظمة القضائية
 د. عبدالعزيز

الناصر
أصول الفقه

 د. عبدالسالم
السليمان

أصول الفقه
 د. عبدالسالم

السليمان

الشرعيةالمرافعات
أ.د. سامر الداللعة

الشرعيةالمرافعات
أ.د. سامر الداللعة

النظام التجاري

د. محمود شكري
النظام التجاري

د. محمود شكري

السياسةالمدخل إلى
د. سعود البشر

السياسةالمدخل إلى
د. سعود البشر

التحقيق
 أ.د. مدني تاج

الدين
إدارة المحاكم

 د. عبدالعزيز بن
سطام آل سعود

المعاصرةالمعامالت المالية
أ.د. بندر السويلم

المعاصرةالمعامالت المالية
أ.د. بندر السويلم

النظام اإلداري

د. عمر البوريني
النظام اإلداري

د. عمر البوريني

السياسةالمدخل إلى
د. سعود البشر

السياسةالمدخل إلى
د. سعود البشر

النظام التجاري

د. محمود شكري
النظام التجاري

د. محمود شكري
األنظمة القضائية
 د. عبدالعزيز

الناصر
األنظمة القضائية
 د. عبدالعزيز

الناصر

 أ.د. عبداللطيفالشرعيةالمرافعات
خالفي

 أ.د. عبداللطيفالشرعيةالمرافعات
خالفي

التحقيق
 أ.د. مدني تاج

الدين
إدارة المحاكم

 د. عبدالعزيز بن
سطام آل سعود

النظام اإلداري

د. عمر البوريني
النظام اإلداري

د. عمر البوريني
أصول الفقه

 د. عبدالسالم
السليمان

أصول الفقه
 د. عبدالسالم

السليمان

المعاصرةالمعامالت المالية
د. فهد الصغير

المعاصرةالمعامالت المالية
د. فهد الصغير

القواعد الفقهية
 د. عبدالمحسن

البليهي
القواعد الفقهية

 د. عبدالمحسن
البليهي

أصول الفقه
 د. عبدالرحمن

التميمي
أصول الفقه

 د. عبدالرحمن
التميمي

األنظمة القضائية

د. ناصر السبيعي
األنظمة القضائية

د. ناصر السبيعي

األنظمةالمدخل إلى
د. فيصل الرميان

األنظمةالمدخل إلى
د. فيصل الرميان

في الفقهالنظريات العامة
د. بندر التوم

مقاصد الشريعة
 د. يعقوب
أباحسين

مقاصد الشريعة
 د. يعقوب
أباحسين

أصول الفقه
 د. عبدالرحمن

التميمي

في الفقهالنظريات العامة
د. بندر التوم

في الفقهالنظريات العامة
د. بندر التوم

قاعة البحث

د. محمود شكري
قاعة البحث

د. محمود شكري

قاعة البحث

د. عيد البلوي
قاعة البحث

د. عيد البلوي
أصول الفقه

 د. عبدالرحمن
التميمي

أصول الفقه
 د. عبدالرحمن

التميمي

األنظمةالمدخل إلى
أ.د. سامر الداللعة

األنظمةالمدخل إلى
أ.د. سامر الداللعة

القواعد الفقهية
 د. عبدالمحسن

البليهي
القواعد الفقهية

 د. عبدالمحسن
البليهي

 د. فيصلفي الفقهالنظريات العامة
السحيباني

 د. فيصلفي الفقهالنظريات العامة
السحيباني

 د. فيصلفي الفقهالنظريات العامة
السحيباني

أصول الفقه
 د. عبدالرحمن

التميمي
األنظمة القضائية

د. الصرايرة
األنظمة القضائية

د. الصرايرة
مقاصد الشريعة

 د. عبدهللا
الغمالس

مقاصد الشريعة
 د. عبدهللا
الغمالس

قاعة البحث
 د. مساعد

الحقيل
قاعة البحث

د. مساعد الحقيل
القواعد الفقهية

 د. عبدالمحسن
البليهي

القواعد الفقهية
 د. عبدالمحسن

البليهي

 د. فيصلفي الفقهالنظريات العامة
السحيباني

 د. فيصلفي الفقهالنظريات العامة
السحيباني

مقاصد الشريعة

د. خالد الحامد
مقاصد الشريعة

د. خالد الحامد

 د. فيصلفي الفقهالنظريات العامة
السحيباني

أصول الفقه
 د. عبدالعزيز

الربيعة
أصول الفقه

 د. عبدالعزيز
الربيعة

أصول الفقه
 د. عبدالعزيز

الربيعة
األنظمة القضائية

د. ناصر السبيعي
األنظمة القضائية

د. ناصر السبيعي

األنظمةالمدخل إلى
د. فيصل الرميان

األنظمةالمدخل إلى
د. فيصل الرميان

القواعد الفقهية
 د. عبدالعزيز

العيسى
القواعد الفقهية
 د. عبدالعزيز

العيسى

األنظمةالمدخل إلى
د. قاسم الفالح

األنظمةالمدخل إلى
د. قاسم الفالح

األنظمة القضائية
 د. سليمان

التركي
األنظمة القضائية

 د. سليمان
التركي

أصول الفقه
 د. عبدالعزيز

البخيت
أصول الفقه

 د. عبدالعزيز
البخيت

في الفقهالنظريات العامة
د. بندر التوم

في الفقهالنظريات العامة
د. بندر التوم

في الفقهالنظريات العامة
د. بندر التوم

أصول الفقه
 د. عبدالعزيز

البخيت
مقاصد الشريعة

د. منصور الشبيب
مقاصد الشريعة

د. منصور الشبيب
قاعة البحث

د. محمود شكري
قاعة البحث

د. محمود شكري

أصول الفقه
 د. عبدالعزيز

البخيت
أصول الفقه

 د. عبدالعزيز
البخيت

أصول الفقه
 د. عبدالعزيز

البخيت

في الفقهالنظريات العامة
أ.د. محمد األلفي

في الفقهالنظريات العامة
أ.د. محمد األلفي

في الفقهالنظريات العامة
أ.د. محمد األلفي

األنظمة القضائية

د. ناصر السبيعي
األنظمة القضائية

د. ناصر السبيعي

األنظمةالمدخل إلى
د. قاسم الفالح

األنظمةالمدخل إلى
د. قاسم الفالح

قاعة البحث
 د. عبدالعزيز

المزيني
قاعة البحث

 د. عبدالعزيز
المزيني

مقاصد الشريعة

د. منصور الشبيب
مقاصد الشريعة

د. منصور الشبيب
القواعد الفقهية
 د. عبدالعزيز

العيسى
القواعد الفقهية
 د. عبدالعزيز

العيسى

ز٢فقه 

أ١سياسة 

ب١سياسة 

أ٢سياسة 

ب٢سياسة 

أ١القضاء التجاري 

ب١القضاء التجاري 

أ١القضاء الجزائي 

أ١القضاء اإلداري 

أ١القضاء العمالي 

األحد االثنين الثالثاء األربعاء
1 1 1 12 2 2 23 3 3 34 4 4 4



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

٠٨/١٠/١٦تم إنشاء الجدول: aSc Timetables

في الفقهالنظريات العامة
أ.د. محمد األلفي

في الفقهالنظريات العامة
أ.د. محمد األلفي

في الفقهالنظريات العامة
أ.د. محمد األلفي

القواعد الفقهية
 د. عبدالعزيز

العيسى
األنظمة القضائية

د. الصرايرة
األنظمة القضائية

د. الصرايرة

األنظمةالمدخل إلى
د. قاسم الفالح

األنظمةالمدخل إلى
د. قاسم الفالح

مقاصد الشريعة

د. منصور الشبيب
مقاصد الشريعة

د. منصور الشبيب
قاعة البحث
 د. مساعد

الحقيل
قاعة البحث

د. مساعد الحقيل
القواعد الفقهية
 د. عبدالعزيز

العيسى
أصول الفقه

 د. عبدالعزيز
الربيعة

أصول الفقه
 د. عبدالعزيز

الربيعة
أصول الفقه

 د. عبدالعزيز
الربيعة

المعاصرةالمعامالت المالية
د.زيد الشثري

المعاصرةالمعامالت المالية
د.زيد الشثري

الشرعيةالمرافعات
د. الجهني

لإللتزاماتالنظريات العامة
أ.د. رضا وهدان

الشرعيةالمرافعات
د. الجهني

الشرعيةالمرافعات
د. الجهني

لإللتزاماتالنظريات العامة
أ.د. رضا وهدان

لإللتزاماتالنظريات العامة
أ.د. رضا وهدان

التجاريمبادئ النظام
د. أحمد الشبيب

التجاريمبادئ النظام
د. أحمد الشبيب

 أ.د. خالدالتجاريطرق اإلثبات
السليمان

 أ.د. خالدالتجاريطرق اإلثبات
السليمان

حقوق اإلنسان

أ.د. منير البياتي
حقوق اإلنسان

أ.د. منير البياتي
مبادئ اإلقتصاد مبادئ اإلقتصاد

لإللتزاماتالنظريات العامة
د. الصرايرة

لإللتزاماتالنظريات العامة
د. الصرايرة

لإللتزاماتالنظريات العامة
د. الصرايرة

الشرعيةالمرافعات
د. الجهني

المعاصرةالمعامالت المالية
د.زيد الشثري

المعاصرةالمعامالت المالية
د.زيد الشثري

الشرعيةالمرافعات
د. الجهني

الشرعيةالمرافعات
د. الجهني

التجاريطرق اإلثبات
أ.د. أحمد الربيش

التجاريطرق اإلثبات
أ.د. أحمد الربيش

التجاريمبادئ النظام
د. أحمد الشبيب

التجاريمبادئ النظام
د. أحمد الشبيب

مبادئ اإلقتصاد حقوق اإلنسانمبادئ اإلقتصاد

أ.د. منير البياتي
حقوق اإلنسان

أ.د. منير البياتي

طرق اإلثبات
 أ.د. سعد
الخراشي

طرق اإلثبات
 أ.د. سعد
الخراشي

 أ.د. هشام آلالنزاع ين الزوجينالتحكيم في
الشيخ

 أ.د. هشام آلالنزاع ين الزوجينالتحكيم في
الشيخ

فقه األسرة

د. عبدالنافع زالل
فقه األسرة

د. عبدالنافع زالل

لإللتزاماتالنظريات العامة
أ.د. رضا وهدان

لإللتزاماتالنظريات العامة
أ.د. رضا وهدان

فقه المواريث

د. سلمان الدخيل
فقه المواريث

د. سلمان الدخيل
فقه المواريث

د. سلمان الدخيل

لإللتزاماتالنظريات العامة
أ.د. رضا وهدان

فقه األسرة

د. عبدالنافع زالل

الشرعيةالمرافعات
أ.د. سامر الداللعة

الشرعيةالمرافعات
أ.د. سامر الداللعة

الشرعيةالمرافعات
أ.د. سامر الداللعة

 أ.د. مدني تاجالعامالتحقيق واالدعاء
الدين

 أ.د. مدني تاجالعامالتحقيق واالدعاء
الدين

 أ.د. مدني تاجالعامالتحقيق واالدعاء
الدين

 معالي األستاذقاعة البحث
 الدكتور/ سليمان

أبا الخيل
 معالي األستاذالنظام السياسي

 الدكتور/ سليمان
أبا الخيل

 معالي الشيخالمدنيةالمسؤولية
 الدكتور/ خالد

اليوسف

 معالي الشيخالمدنيةالمسؤولية
 الدكتور/ خالد

اليوسف

المستقبلاستشراف
أ.د. رضا وهدان

المستقبلاستشراف
أ.د. رضا وهدان

 معالي األستاذقاعة البحث
 الدكتور/ سليمان

أبا الخيل
 معالي األستاذالنظام السياسي

 الدكتور/ سليمان
أبا الخيل

 معالي الشيخجريمة اإلفساد
 الدكتور/ وليد

الصمعاني
 معالي الشيخجريمة اإلفساد
 الدكتور/ وليد

الصمعاني

المستقبلاستشراف
أ.د. رضا وهدان

المستقبلاستشراف
أ.د. رضا وهدان

 معالي األستاذقاعة البحث
 الدكتور/ سليمان

أبا الخيل
 معالي األستاذالنظام السياسي

 الدكتور/ سليمان
أبا الخيل

 معالي الشيخالمدنيةالمسؤولية
 الدكتور/ خالد

اليوسف

 معالي الشيخالمدنيةالمسؤولية
 الدكتور/ خالد

اليوسف

 أ.د. مدني تاجالعامالتحقيق واالدعاء
الدين

 أ.د. مدني تاجالعامالتحقيق واالدعاء
الدين

 أ.د. مدني تاجالعامالتحقيق واالدعاء
الدين

 معالي األستاذقاعة البحث
 الدكتور/ سليمان

أبا الخيل
 معالي األستاذالنظام السياسي

 الدكتور/ سليمان
أبا الخيل

 معالي الشيخجريمة اإلفساد
 الدكتور/ وليد

الصمعاني
 معالي الشيخجريمة اإلفساد
 الدكتور/ وليد

الصمعاني

أ١قضاء األحوال الشخصية 

أ٢القضاء التجاري 

ب٢القضاء التجاري 

أ٢قضاء األحوال الشخصية 

دكتوراه سياسة - أ

دكتوراه سياسة - ب

األحد االثنين الثالثاء األربعاء
1 1 1 12 2 2 23 3 3 34 4 4 4


