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أصول الفقه

د. عمر الرشود

أصول الفقه

د. عمر الرشود

أصول الفقه

د. عمر الرشود

القضاء اإلداري

د. عيد البلوي

القضاء اإلداري

د. عيد البلوي

القضاء اإلداري

د. عيد البلوي

الحق في الفقه
اإلسالمي
أ.د. خالد
الوذيناني

الحق في الفقه
اإلسالمي
أ.د. خالد
الوذيناني

المعامالت المالية
المعاصرة

أ.د. يوسف
الشبيلي

المعامالت المالية
المعاصرة

أ.د. يوسف
الشبيلي

المرافعات
الشرعية

د. حمد الطيار

المرافعات
الشرعية

د. حمد الطيار

العقد في الفقه
اإلسالمي
د. عبدهللا
الغفيلي

العقد في الفقه
اإلسالمي
د. عبدهللا
الغفيلي

فقه األسرة

د. عبدالسالم
السليمان

فقه األسرة

د. عبدالسالم
السليمان

العقد في الفقه
اإلسالمي
د. عبدهللا
الغفيلي

العقد في الفقه
اإلسالمي
د. عبدهللا
الغفيلي

المرافعات
الشرعية

د. حمد الطيار

المرافعات
الشرعية

د. حمد الطيار

فقه األسرة

د. خالد العجالن

فقه األسرة

د. خالد العجالن

أصول الفقه

د. عمر الرشود

أصول الفقه

د. عمر الرشود

أصول الفقه

د. عمر الرشود

القضاء اإلداري

د. عيد البلوي

القضاء اإلداري

د. عيد البلوي

القضاء اإلداري

د. عيد البلوي

الحق في الفقه
اإلسالمي
أ.د. خالد
الوذيناني

الحق في الفقه
اإلسالمي
أ.د. خالد
الوذيناني

المعامالت المالية
المعاصرة

أ.د. يوسف
الشبيلي

المعامالت المالية
المعاصرة

أ.د. يوسف
الشبيلي

الحق في الفقه
اإلسالمي

د. خالد العجالن

الحق في الفقه
اإلسالمي

د. خالد العجالن

المعامالت المالية
المعاصرة

د. مازن الجريد

المعامالت المالية
المعاصرة

د. مازن الجريد

المرافعات
الشرعية

د. حمد الطيار

المرافعات
الشرعية

د. حمد الطيار

أصول الفقه

د. راشد المطوع

أصول الفقه

د. راشد المطوع

أصول الفقه

د. راشد المطوع

القضاء اإلداري

د. فيصل الرميان

القضاء اإلداري

د. فيصل الرميان

القضاء اإلداري

د. فيصل الرميان

العقد في الفقه
اإلسالمي

د. يوسف آل
الشيخ

العقد في الفقه
اإلسالمي

د. يوسف آل
الشيخ

فقه األسرة

د. عبدالسالم
السليمان

فقه األسرة

د. عبدالسالم
السليمان

أصول الفقه

د. راشد المطوع

أصول الفقه

د. راشد المطوع

أصول الفقه

د. راشد المطوع

القضاء اإلداري

د. فيصل الرميان

القضاء اإلداري

د. فيصل الرميان

القضاء اإلداري

د. فيصل الرميان

الحق في الفقه
اإلسالمي

د. خالد العجالن

الحق في الفقه
اإلسالمي

د. خالد العجالن

المعامالت المالية
المعاصرة

د. مازن الجريد

المعامالت المالية
المعاصرة

د. مازن الجريد

المرافعات
الشرعية

د. محمد الشريف

المرافعات
الشرعية

د. محمد الشريف

العقد في الفقه
اإلسالمي

 د. يوسف آل
الشيخ

العقد في الفقه
اإلسالمي

 د. يوسف آل
الشيخ

فقه األسرة

 د. عبدالعزيز
العيسى

فقه األسرة

 د. عبدالعزيز
العيسى

فقه األسرة

 د. أحمد آل
الشيخ

فقه األسرة

 د. أحمد آل
الشيخ

التطبيق القضائي

 د. منصور
الشبيب

التطبيق القضائي

 د. منصور
الشبيب

التنفيذ القضائي

د. فهد الرشودي

التنفيذ القضائي

د. فهد الرشودي

أصول الفقه

د. محمد الفريح

أصول الفقه

د. محمد الفريح

الفرائض (قسمة
(التركات

 د. سلمان
الدخيل

الفرائض (قسمة
(التركات

 د. سلمان
الدخيل

طرق اإلثبات

 أ.د. محمد
اللحيدان

طرق اإلثبات

 أ.د. محمد
اللحيدان

فقه الجنايات

 د. عبدهللا الشهر
ي

فقه الجنايات

 د. عبدهللا الشهر
ي

التخريج الفقهي

 د. يعقوب
أباحسين

التخريج الفقهي

 د. يعقوب
أباحسين

أصول الفقه

د. محمد الفريح

أصول الفقه

د. محمد الفريح

فقه األسرة

 د. أحمد آل
الشيخ

فقه األسرة

 د. أحمد آل
الشيخ

فقه الجنايات

 د. عبدهللا الشهر
ي

فقه الجنايات

 د. عبدهللا الشهر
ي

التطبيق القضائي

 د. منصور
الشبيب

التطبيق القضائي

 د. منصور
الشبيب

التنفيذ القضائي

د. فهد الرشودي

التنفيذ القضائي

د. فهد الرشودي

التخريج الفقهي

 د. يعقوب
أباحسين

التخريج الفقهي

 د. يعقوب
أباحسين

الفرائض (قسمة
(التركات

 د. سلمان
الدخيل

الفرائض (قسمة
(التركات

 د. سلمان
الدخيل

طرق اإلثبات

 أ.د. محمد
اللحيدان

طرق اإلثبات

 أ.د. محمد
اللحيدان

طرق اإلثبات

د. خالد الحامد

طرق اإلثبات

د. خالد الحامد

الفرائض (قسمة
(التركات

د. زياد التويجري

الفرائض (قسمة
(التركات

د. زياد التويجري

التخريج الفقهي

 أ.د. عبدهللا
السلمي

التخريج الفقهي

 أ.د. عبدهللا
السلمي

أصول الفقه

د. فهد الدهمش

أصول الفقه

د. فهد الدهمش

فقه األسرة

 د. أحمد آل
الشيخ

فقه األسرة

 د. أحمد آل
الشيخ

فقه الجنايات

أ.د. أحمد الربيش

فقه الجنايات

أ.د. أحمد الربيش

التطبيق القضائي

د. أحمد العروان

التطبيق القضائي

د. أحمد العروان

التنفيذ القضائي

د. عبدهللا الغيث

التنفيذ القضائي

د. عبدهللا الغيث

أصول الفقه

د. فهد الدهمش

أصول الفقه

د. فهد الدهمش

فقه األسرة

 د. عبدالرحمن
التميمي

فقه األسرة

 د. عبدالرحمن
التميمي

التنفيذ القضائي

د. عبدهللا الغيث

التنفيذ القضائي

د. عبدهللا الغيث

طرق اإلثبات

د. خالد الحامد

طرق اإلثبات

د. خالد الحامد

الفرائض (قسمة
(التركات

د. زياد التويجري

الفرائض (قسمة
(التركات

د. زياد التويجري

التخريج الفقهي

 أ.د. عبدهللا
السلمي

التخريج الفقهي

 أ.د. عبدهللا
السلمي

التطبيق القضائي

د. أحمد العروان

التطبيق القضائي

د. أحمد العروان

فقه الجنايات

أ.د. أحمد الربيش

فقه الجنايات

أ.د. أحمد الربيش

النظام التجاري

د. عارف العلي

النظام التجاري

د. عارف العلي

التحقيق

د. هشام البشر

إدارة المحاكم

د. عبدهللا الغيث

أصول الفقه

 د. عبدالعزيز
الحماد

أصول الفقه

 د. عبدالعزيز
الحماد

المعامالت المالية
المعاصرة

 د. مساعد
الحقيل

المعامالت المالية
المعاصرة

 د. مساعد
الحقيل

األنظمة القضائية

د. ناصر السبيعي

األنظمة القضائية

د. ناصر السبيعي

المرافعات
الشرعية

أ.د. ناصر الجوفان

المرافعات
الشرعية

أ.د. ناصر الجوفان

المدخل إلى
السياسة
الشرعية

د. هشام البشر

المدخل إلى
السياسة
الشرعية

د. هشام البشر

النظام اإلداري

 د. توفيق
السديري

النظام اإلداري

 د. توفيق
السديري

األنظمة القضائية

د. ناصر السبيعي

األنظمة القضائية

د. ناصر السبيعي

المدخل إلى
السياسة
الشرعية

د. هشام البشر

المدخل إلى
السياسة
الشرعية

د. هشام البشر

التحقيق

د. هشام البشر

إدارة المحاكم

د. عبدهللا الغيث

النظام التجاري

د. عارف العلي

النظام التجاري

د. عارف العلي

المرافعات
الشرعية

أ.د. ناصر الجوفان

المرافعات
الشرعية

أ.د. ناصر الجوفان

أصول الفقه

 /معالي الشيخ
صالح بن حميد

أصول الفقه

 /معالي الشيخ
صالح بن حميد

المعامالت المالية
المعاصرة

 د. مساعد
الحقيل

المعامالت المالية
المعاصرة

 د. مساعد
الحقيل

النظام اإلداري

 د. توفيق
السديري

النظام اإلداري

 د. توفيق
السديري

أ٢فقه 

ب٢فقه 

ج٢فقه 

د٢فقه 

أ٤قفه 

ب٤فقه 

ج٤فقه 

د٤فقه 

أ٢سياسة 

ب٢سياسة 

الثالثاءاالثنيناألحد
111 222 333 444 555 666

التعليم الصباحي

الجدول العام للشعب الدراسية
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أصول الفقه

د. فهد الدهمش

أصول الفقه

د. فهد الدهمش

النظام اإلداري

 د. عبدالرحمن
الريس

النظام اإلداري

 د. عبدالرحمن
الريس

القضاء اإلداري

د. سالم المطوع

القضاء اإلداري

د. سالم المطوع

النظام التجاري

د. تركي اليحيى

النظام التجاري

د. تركي اليحيى

طرق اإلثبات

د. فهد الصغير

طرق اإلثبات

د. فهد الصغير

التطبيق العملي

د. تميم العنيزان

التطبيق العملي

د. تميم العنيزان

النظام الجنائي

 أ.د. يوسف
الخضير

النظام الجنائي

 أ.د. يوسف
الخضير

النظام
االجتماعي

د. محمد عجيز

النظام
االجتماعي

د. محمد عجيز

أصول الفقه

 د. منصور
الشبيب

أصول الفقه

 د. منصور
الشبيب

النظام
االجتماعي

د. محمد عجيز

النظام
االجتماعي

د. محمد عجيز

التطبيق العملي

د. تميم العنيزان

التطبيق العملي

د. تميم العنيزان

النظام الجنائي

 أ.د. يوسف
الخضير

النظام الجنائي

 أ.د. يوسف
الخضير

النظام اإلداري

 د. عبدالرحمن
الريس

النظام اإلداري

 د. عبدالرحمن
الريس

القضاء اإلداري

د. سالم المطوع

القضاء اإلداري

د. سالم المطوع

النظام التجاري

د. تركي اليحيى

النظام التجاري

د. تركي اليحيى

طرق اإلثبات

د. فهد الصغير

طرق اإلثبات

د. فهد الصغير

أصول الفقه

 د. عبدالعزيز
البخيت

أصول الفقه

 د. عبدالعزيز
البخيت

أصول الفقه

 د. عبدالعزيز
البخيت

النظريات العامة
في الفقه

 أ.د. عبدالرحمن
المزيني

النظريات العامة
في الفقه

 أ.د. عبدالرحمن
المزيني

النظريات العامة
في الفقه

 أ.د. عبدالرحمن
المزيني

األنظمة القضائية

د. عبدهللا الالحم

األنظمة القضائية

د. عبدهللا الالحم

مقاصد الشريعة

د. بندر التوم

مقاصد الشريعة

د. بندر التوم

قاعة البحث

د. حمد التريكي

قاعة البحث

د. حمد التريكي

المدخل إلى
األنظمة

 د. عبدالعزيز
الناصر

المدخل إلى
األنظمة

 د. عبدالعزيز
الناصر

القواعد الفقهية

 د. عبدالعزيز
العيسى

القواعد الفقهية

 د. عبدالعزيز
العيسى

مقاصد الشريعة

د. بندر التوم

مقاصد الشريعة

د. بندر التوم

القواعد الفقهية

د. يزيد الفياض

القواعد الفقهية

د. يزيد الفياض

األنظمة القضائية

د. ناصر السبيعي

األنظمة القضائية

د. ناصر السبيعي

أصول الفقه

 د. عبدالعزيز
البخيت

أصول الفقه

 د. عبدالعزيز
البخيت

أصول الفقه

 د. عبدالعزيز
البخيت

النظريات العامة
في الفقه

 أ.د. عبدالرحمن
المزيني

النظريات العامة
في الفقه

 أ.د. عبدالرحمن
المزيني

النظريات العامة
في الفقه

 أ.د. عبدالرحمن
المزيني

المدخل إلى
األنظمة

د. بكري يوسف

المدخل إلى
األنظمة

د. بكري يوسف

قاعة البحث

د. محمد شكري

قاعة البحث

د. محمد شكري

أصول الفقه

د. سالم آل راكان

أصول الفقه

د. سالم آل راكان

أصول الفقه

د. سالم آل راكان

النظريات العامة
في الفقه

د. محمد العامر

النظريات العامة
في الفقه

د. محمد العامر

النظريات العامة
في الفقه

د. محمد العامر

مقاصد الشريعة

د. خالد الدغيلبي

مقاصد الشريعة

د. خالد الدغيلبي

المدخل إلى
األنظمة

 د. عبدالعزيز
الناصر

المدخل إلى
األنظمة

 د. عبدالعزيز
الناصر

القواعد الفقهية

د. عبدهللا الالحم

القواعد الفقهية

د. عبدهللا الالحم

األنظمة القضائية

د. عبدهللا الالحم

األنظمة القضائية

د. عبدهللا الالحم

قاعة البحث

 د. عبدالمحسن
الراشد

قاعة البحث

 د. عبدالمحسن
الراشد

النظريات العامة
في الفقه

 د. يوسف آل
الشيخ

النظريات العامة
في الفقه

 د. يوسف آل
الشيخ

النظريات العامة
في الفقه

 د. يوسف آل
الشيخ

أصول الفقه

 د. عبدالعزيز
التميمي

أصول الفقه

 د. عبدالعزيز
التميمي

أصول الفقه

 د. عبدالعزيز
التميمي

القواعد الفقهية

 د. عبدالعزيز
العيسى

القواعد الفقهية

 د. عبدالعزيز
العيسى

قاعة البحث

 د. عبدالمحسن
الراشد

قاعة البحث

 د. عبدالمحسن
الراشد

األنظمة القضائية

د. محمد الشريف

األنظمة القضائية

د. محمد الشريف

مقاصد الشريعة

د. خالد الدغيلبي

مقاصد الشريعة

د. خالد الدغيلبي

المدخل إلى
األنظمة

 د. عبدالعزيز
الناصر

المدخل إلى
األنظمة

 د. عبدالعزيز
الناصر

القواعد الفقهية

 د. عبدهللا الشهر
ي

القواعد الفقهية

 د. عبدهللا الشهر
ي

األنظمة القضائية

د. عبدهللا الالحم

األنظمة القضائية

د. عبدهللا الالحم

المدخل إلى
األنظمة

د. بكري يوسف

المدخل إلى
األنظمة

د. بكري يوسف

أصول الفقه

د. سالم آل راكان

أصول الفقه

د. سالم آل راكان

أصول الفقه

د. سالم آل راكان

النظريات العامة
في الفقه

د. محمد العامر

النظريات العامة
في الفقه

د. محمد العامر

النظريات العامة
في الفقه

د. محمد العامر

مقاصد الشريعة

د. خالد الدغيلبي

مقاصد الشريعة

د. خالد الدغيلبي

قاعة البحث

 د. عبدالمحسن
الراشد

قاعة البحث

 د. عبدالمحسن
الراشد

النظرية العامة
لإللتزامات

د. ناصر الشاللي

النظرية العامة
لإللتزامات

د. ناصر الشاللي

النظرية العامة
لإللتزامات

د. ناصر الشاللي

المرافعات
الشرعية

 الشيخ/ إبراهيم
آل عتيق

المرافعات
الشرعية

 الشيخ/ إبراهيم
آل عتيق

المرافعات
الشرعية

 الشيخ/ إبراهيم
آل عتيق

مبادئ اإلقتصاد

د. الصديق طلحة

مبادئ اإلقتصاد

د. الصديق طلحة

المعامالت المالية
المعاصرة

 د. عبدالهادي
المري

المعامالت المالية
المعاصرة

 د. عبدالهادي
المري

حقوق اإلنسان

د. محمد شكري

حقوق اإلنسان

د. محمد شكري

طرق اإلثبات
التجاري

د. يوسف الرشيد

طرق اإلثبات
التجاري

د. يوسف الرشيد

مبادئ النظام
التجاري

د. حمد التريكي

مبادئ النظام
التجاري

د. حمد التريكي

مبادئ اإلقتصاد

د. الصديق طلحة

مبادئ اإلقتصاد

د. الصديق طلحة

المعامالت المالية
المعاصرة

 د. عبدالهادي
المري

المعامالت المالية
المعاصرة

 د. عبدالهادي
المري

حقوق اإلنسان

د. محمد شكري

حقوق اإلنسان

د. محمد شكري

النظرية العامة
لإللتزامات

د. ناصر الشاللي

النظرية العامة
لإللتزامات

د. ناصر الشاللي

النظرية العامة
لإللتزامات

د. ناصر الشاللي

المرافعات
الشرعية

 د. عبدالحميد
المجلي

المرافعات
الشرعية

 د. عبدالحميد
المجلي

المرافعات
الشرعية

 د. عبدالحميد
المجلي

طرق اإلثبات
التجاري

د. يوسف الرشيد

طرق اإلثبات
التجاري

د. يوسف الرشيد

مبادئ النظام
التجاري
د. ياسر

السريحي

مبادئ النظام
التجاري
 د. ياسر

السريحي

النظرية العامة
لإللتزامات

د. عمر البوريني

النظرية العامة
لإللتزامات

د. عمر البوريني

النظرية العامة
لإللتزامات

د. عمر البوريني

المرافعات
الشرعية

د. سليمان
العمرو

المرافعات
الشرعية

 د. سليمان
العمرو

المرافعات
الشرعية

 د. سليمان
العمرو

المعامالت المالية
المعاصرة

د. مازن الجريد

المعامالت المالية
المعاصرة

د. مازن الجريد

مبادئ اإلقتصاد

د. الصديق طلحة

مبادئ اإلقتصاد

د. الصديق طلحة

طرق اإلثبات
التجاري

د. يوسف الرشيد

طرق اإلثبات
التجاري

د. يوسف الرشيد

حقوق اإلنسان

 /معالي الدكتور
ناصر الشهراني

حقوق اإلنسان

 /معالي الدكتور
ناصر الشهراني

مبادئ النظام
التجاري
 د. ياسر

السريحي

مبادئ النظام
التجاري
 د. ياسر

السريحي

أ٤سياسة 

ب٤سياسة 

أ١القضاء التجاري 

أ١القضاء الجزائي 

أ١القضاء اإلداري 

أ١قضاء األحوال الشخصية 

أ١القضاء العمالي 

أ٢القضاء التجاري 

ب٢القضاء التجاري 

ج٢القضاء التجاري 
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األوراق التجارية
واإلفالس

د. أحمد الشبيب

األوراق التجارية
واإلفالس

د. أحمد الشبيب

األوراق التجارية
واإلفالس

د. أحمد الشبيب

العقود التجارية
والمعامالت
المصرفية

د.زيد الشثري

العقود التجارية
والمعامالت
المصرفية

د.زيد الشثري

العقود التجارية
والمعامالت
المصرفية

د.زيد الشثري

التطبيق العملي

 د. حجاب
الذيباني

التطبيق العملي

 د. حجاب
الذيباني

عقود المقاوالت
في اإلنشاء

والتعمير

د. محمد شكري

عقود المقاوالت
في اإلنشاء

والتعمير

د. محمد شكري

الملكية التجارية
والصناعية

 أ.د. سامر
الداللعة

الملكية التجارية
والصناعية

 أ.د. سامر
الداللعة

النظام الجوي

 أ.د. منصور
الصرايرة

النظام الجوي

 أ.د. منصور
الصرايرة

القانون الدولي
الخاص

د. ماجد العتيبي

القانون الدولي
الخاص

د. ماجد العتيبي

عقود المقاوالت
في اإلنشاء

والتعمير

د. محمد شكري

عقود المقاوالت
في اإلنشاء

والتعمير

د. محمد شكري

الملكية التجارية
والصناعية

 أ.د. سامر
الداللعة

الملكية التجارية
والصناعية

 أ.د. سامر
الداللعة

التطبيق العملي

 د. حجاب
الذيباني

التطبيق العملي

 د. حجاب
الذيباني

األوراق التجارية
واإلفالس

د. أحمد الشبيب

األوراق التجارية
واإلفالس

د. أحمد الشبيب

األوراق التجارية
واإلفالس

د. أحمد الشبيب

العقود التجارية
والمعامالت
المصرفية

د.زيد الشثري

العقود التجارية
والمعامالت
المصرفية

د.زيد الشثري

العقود التجارية
والمعامالت
المصرفية

د.زيد الشثري

النظام الجوي

 أ.د. منصور
الصرايرة

النظام الجوي

 أ.د. منصور
الصرايرة

القانون الدولي
الخاص

د. ماجد العتيبي

القانون الدولي
الخاص

د. ماجد العتيبي

طرق اإلثبات
الجزائي

 أ.د. هشام آل
الشيخ

طرق اإلثبات
الجزائي

 أ.د. هشام آل
الشيخ

جرائم القصاص

أ.د. عثمان أحمد

جرائم القصاص

أ.د. عثمان أحمد

جرائم الحدود

 د. فيصل
السحيباني

جرائم الحدود

 د. فيصل
السحيباني

المرافعات
الشرعية

 /معالي الشيخ
محمد العبدهللا

المرافعات
الشرعية

 /معالي الشيخ
محمد العبدهللا

المرافعات
الشرعية

 /معالي الشيخ
محمد العبدهللا

النظرية العامة
لإللتزامات

أ.د. محمد األلفي

النظرية العامة
لإللتزامات

أ.د. محمد األلفي

النظرية العامة
لإللتزامات

أ.د. محمد األلفي

اإلجراءات الجزائية

 أ.د. مدني تاج
الدين

اإلجراءات الجزائية

 أ.د. مدني تاج
الدين

القواعد العامة
للنظام الجزائي

أ.د. أيمن هيكل

القواعد العامة
للنظام الجزائي

أ.د. أيمن هيكل

المرافعات
الشرعية

 /معالي الشيخ
محمد العبدهللا

المرافعات
الشرعية

 /معالي الشيخ
محمد العبدهللا

المرافعات
الشرعية

 /معالي الشيخ
محمد العبدهللا

النظرية العامة
لإللتزامات

أ.د. محمد األلفي

النظرية العامة
لإللتزامات

أ.د. محمد األلفي

النظرية العامة
لإللتزامات

أ.د. محمد األلفي

طرق اإلثبات
الجزائي

 أ.د. هشام آل
الشيخ

طرق اإلثبات
الجزائي

 أ.د. هشام آل
الشيخ

اإلجراءات الجزائية

 أ.د. مدني تاج
الدين

اإلجراءات الجزائية

 أ.د. مدني تاج
الدين

جرائم الحدود

 د. فيصل
السحيباني

جرائم الحدود

 د. فيصل
السحيباني

القواعد العامة
للنظام الجزائي

أ.د. أيمن هيكل

القواعد العامة
للنظام الجزائي

أ.د. أيمن هيكل

جرائم القصاص

أ.د. عثمان أحمد

جرائم القصاص

أ.د. عثمان أحمد

األحكام التعزيرية
في الفقه

أ.د. عثمان أحمد

األحكام التعزيرية
في الفقه

أ.د. عثمان أحمد

األحكام التعزيرية
في الفقه

أ.د. عثمان أحمد

األنظمة التعزيرية

أ.د. عثمان أحمد

التطبيق العملي

د. حمد الخضيري

التطبيق العملي

د. حمد الخضيري

السلطة التقديرية
للقاضي الجزائي

أ.د. أيمن هيكل

السلطة التقديرية
للقاضي الجزائي

أ.د. أيمن هيكل

األنظمة التعزيرية

أ.د. عثمان أحمد

األنظمة التعزيرية

أ.د. عثمان أحمد

نوازل الجنايات

 د. فيصل
السحيباني

نوازل الجنايات

 د. فيصل
السحيباني

اإلدعاء العام

 أ.د. مدني تاج
الدين

اإلدعاء العام

 أ.د. مدني تاج
الدين

نظرية الضرورة
في القضاء

الجزائي

د. بكري يوسف

نظرية الضرورة
في القضاء

الجزائي

د. بكري يوسف

الوظيفة العامة

د. عمر البوريني

الوظيفة العامة

د. عمر البوريني

الوظيفة العامة

د. عمر البوريني

النظرية العامة
لإللتزامات

أ.د. محمد األلفي

النظرية العامة
لإللتزامات

أ.د. محمد األلفي

النظرية العامة
لإللتزامات

أ.د. محمد األلفي

مبادئ النظام
اإلداري

 د. عبدالرحمن
الحمران

المرافعات
الشرعية

د. بدر الربيش

المرافعات
الشرعية

د. بدر الربيش

المرافعات
الشرعية

د. بدر الربيش

التحكيم

د. محمود وافي

التحكيم

د. محمود وافي

طرق اإلثبات

 د. عبدهللا
المحمادي

طرق اإلثبات

 د. عبدهللا
المحمادي

مبادئ النظام
اإلداري

 د. عبدالرحمن
الحمران

مبادئ النظام
اإلداري

 د. عبدالرحمن
الحمران

المرافعات
الشرعية

د. بدر الربيش

المرافعات
الشرعية

د. بدر الربيش

المرافعات
الشرعية

د. بدر الربيش

النظرية العامة
لإللتزامات

د. ناصر الشاللي

النظرية العامة
لإللتزامات

د. ناصر الشاللي

النظرية العامة
لإللتزامات

د. ناصر الشاللي

طرق اإلثبات

 د. عبدهللا
المحمادي

طرق اإلثبات

 د. عبدهللا
المحمادي

مبادئ النظام
اإلداري

 د. عبدالرحمن
الحمران

الوظيفة العامة

د. عمر البوريني

الوظيفة العامة

د. عمر البوريني

الوظيفة العامة

د. عمر البوريني

مبادئ النظام
اإلداري

 د. عبدالرحمن
الحمران

مبادئ النظام
اإلداري

 د. عبدالرحمن
الحمران

التحكيم

د. محمود وافي

التحكيم

د. محمود وافي

دعوى اإللغاء

د. أبو بكر زيادة

دعوى اإللغاء

د. أبو بكر زيادة

دعوى اإللغاء

د. أبو بكر زيادة

دعوى التعويض

د. بدر المطرودي

دعوى التعويض

د. بدر المطرودي

دعوى التعويض

د. بدر المطرودي

المرافعات أمام
ديوان المظالم

 /فضيلة الدكتور
أسامة الالحم

المرافعات أمام
ديوان المظالم

 /فضيلة الدكتور
أسامة الالحم

المرافعات أمام
ديوان المظالم

 /فضيلة الدكتور
أسامة الالحم

اإلثبات في
القضاء اإلداري

د. أبو بكر زيادة

اإلثبات في
القضاء اإلداري

د. أبو بكر زيادة

اإلثبات في
القضاء اإلداري

د. أبو بكر زيادة

التطبيق العملي

 /فضيلة الدكتور
إبراهيم البطي

التطبيق العملي

 /فضيلة الدكتور
إبراهيم البطي

حقوق اإلنسان

د. محمد شكري

حقوق اإلنسان

د. محمد شكري

فقه األسرة

د. عمر العمر

فقه المواريث

د. عبدالنافع زالل

فقه المواريث

د. عبدالنافع زالل

فقه المواريث

د. عبدالنافع زالل

التحكيم في
النزاع بين
الزوجين

د. محمد القاضي

التحكيم في
النزاع بين
الزوجين

د. محمد القاضي

طرق اإلثبات

 أ.د. سعد
الخراشي

طرق اإلثبات

 أ.د. سعد
الخراشي

المرافعات
الشرعية

د. وليد التويجري

المرافعات
الشرعية

د. وليد التويجري

النظرية العامة
لإللتزامات

د. أبو بكر زيادة

النظرية العامة
لإللتزامات

د. أبو بكر زيادة

فقه األسرة

د. عمر العمر

فقه األسرة

د. عمر العمر

المرافعات
الشرعية

د. وليد التويجري

النظرية العامة
لإللتزامات

د. أبو بكر زيادة

طرق اإلثبات

 أ.د. سعد
الخراشي

طرق اإلثبات

 أ.د. سعد
الخراشي

فقه األسرة

د. عمر العمر

فقه األسرة

د. عمر العمر

فقه األسرة

د. عمر العمر

فقه المواريث

د. عبدالنافع زالل

المرافعات
الشرعية

د. وليد التويجري

المرافعات
الشرعية

د. وليد التويجري

فقه المواريث

د. عبدالنافع زالل

فقه المواريث

د. عبدالنافع زالل

التحكيم في
النزاع بين
الزوجين

د. محمد القاضي

التحكيم في
النزاع بين
الزوجين

د. محمد القاضي

المرافعات
الشرعية

د. وليد التويجري

النظرية العامة
لإللتزامات

د. أبو بكر زيادة

النظرية العامة
لإللتزامات

د. أبو بكر زيادة

النظرية العامة
لإللتزامات

د. أبو بكر زيادة

أ٤القضاء التجاري 

ب٤القضاء التجاري 

أ٢القضاء الجزائي 

ب٢القضاء الجزائي 

أ٤القضاء الجزائي 

أ٢القضاء اإلداري 

ب٢القضاء اإلداري 

أ٤القضاء اإلداري 

أ٢قضاء األحوال الشخصية 

ب٢قضاء األحوال الشخصية 

الثالثاءاالثنيناألحد
111 222 333 444 555 666



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

٠٣/٠٢/١٩aSc Timetablesتم إنشاء الجدول:

منازعات تقسيم
التركات

د. زياد التويجري

منازعات تقسيم
التركات

د. زياد التويجري

منازعات تقسيم
التركات

د. زياد التويجري

فقه األسرة

أ.د. عقيل العقيل

فقه األسرة

أ.د. عقيل العقيل

فقه األسرة

أ.د. عقيل العقيل

الوالية على
النفس والمال
 أ.د. أحمد

العبدالسالم

الوالية على
النفس والمال
 أ.د. أحمد

العبدالسالم

التخريج الفقهي

 د. إبراهيم
الميمن

التخريج الفقهي

 د. إبراهيم
الميمن

التطبيق العملي

د. أحمد العروان

التطبيق العملي

د. أحمد العروان

نوازل في فقه
األسرة

 أ.د. أحمد
العبدالسالم

نوازل في فقه
األسرة

 أ.د. أحمد
العبدالسالم

طرق اإلثبات

أ.د. محمد األلفي

طرق اإلثبات

أ.د. محمد األلفي

النظرية العامة
لإللتزامات

 أ.د. عبداللطيف
خالفي

النظرية العامة
لإللتزامات

 أ.د. عبداللطيف
خالفي

النظرية العامة
لإللتزامات

 أ.د. عبداللطيف
خالفي

المرافعات
الشرعية

 د. سليمان
التركي

المرافعات
الشرعية

 د. سليمان
التركي

المرافعات
الشرعية

د. سليمان
التركي

آداب وأحكام
المهنة

د. محمود وافي

آداب وأحكام
المهنة

د. محمود وافي

التحكيم في
القضايا العمالية

د. محمود وافي

التحكيم في
القضايا العمالية

د. محمود وافي

اإلدارة العمالية

 د. عبدهللا
العبداللطيف

اإلدارة العمالية

 د. عبدهللا
العبداللطيف

طرق اإلثبات في
المنازعات
العمالية

 د. عبداإلله
الدويش

طرق اإلثبات في
المنازعات
العمالية

 د. عبداإلله
الدويش

المدخل إلى
نظام العمل

د. محمد عجيز

المدخل إلى
نظام العمل

د. محمد عجيز

المدخل إلى
نظام العمل

د. محمد عجيز

النظرية العامة
لإللتزامات

 أ.د. عبداللطيف
خالفي

آداب وأحكام
المهنة

د. محمود وافي

آداب وأحكام
المهنة

د. محمود وافي

اإلدارة العمالية

 د. عبدهللا
العبداللطيف

اإلدارة العمالية

 د. عبدهللا
العبداللطيف

المدخل إلى
نظام العمل

د. محمد عجيز

النظرية العامة
لإللتزامات

 أ.د. عبداللطيف
خالفي

النظرية العامة
لإللتزامات

 أ.د. عبداللطيف
خالفي

المرافعات
الشرعية

 د. سليمان
التركي

المرافعات
الشرعية

 د. سليمان
التركي

المرافعات
الشرعية

 د. سليمان
التركي

طرق اإلثبات في
المنازعات
العمالية

 د. عبداإلله
الدويش

طرق اإلثبات في
المنازعات
العمالية

 د. عبداإلله
الدويش

التحكيم في
القضايا العمالية

د. محمود وافي

التحكيم في
القضايا العمالية

د. محمود وافي

عقد التدريب
والتأهيل

د. محمد عجيز

عقد التدريب
والتأهيل

د. محمد عجيز

عقد العمل
البحري

 أ.د. عبداللطيف
خالفي

عقد العمل
البحري

 أ.د. عبداللطيف
خالفي

العمل في
المناجم والمحاجر

د. محمد شكري

العمل في
المناجم والمحاجر

د. محمد شكري

التأمينات
اإلجتماعية

د. محمد عجيز

التأمينات
اإلجتماعية

د. محمد عجيز

التأمينات
اإلجتماعية

د. محمد عجيز

عقد العمل
البحري

 أ.د. عبداللطيف
خالفي

التطبيق العملي

 د. عبدالعزيز
المهنا

التطبيق العملي

 د. عبدالعزيز
المهنا

عقد العمل
الجماعي

 أ.د. عبداللطيف
خالفي

عقد العمل
الجماعي

 أ.د. عبداللطيف
خالفي

عقد االستصناع

د. نبيل اللحيدان

عقد االستصناع

د. نبيل اللحيدان

الفروق الفقهية
واألصولية

 /معالي الدكتور
سعد الشثري

الفروق الفقهية
واألصولية

 /معالي الدكتور
سعد الشثري

نوازل فقه األسرة

 د. عبدهللا آل
الشيخ

نوازل فقه األسرة

 د. عبدهللا آل
الشيخ

نوازل مالية

 د. إبراهيم
الميمن

دراسة تحليلية
 معالي األستاذللمذاهب األربعة

 الدكتور/ سليمان
أبا الخيل

دراسة تحليلية
 معالي األستاذللمذاهب األربعة

 الدكتور/ سليمان
أبا الخيل

نوازل مالية

 د. إبراهيم
الميمن

نوازل مالية

 د. إبراهيم
الميمن

نوازل قضائية

د. خالد اللحيدان

نوازل قضائية

د. خالد اللحيدان

 معالي األستاذحلقة بحث
 الدكتور/ سليمان

أبا الخيل

 معالي األستاذحلقة بحث
 الدكتور/ سليمان

أبا الخيل

نوازل فقه األسرة

سماحة المفتي

نوازل فقه األسرة

سماحة المفتي

الفروق الفقهية
واألصولية

 /معالي الدكتور
سعد الشثري

الفروق الفقهية
واألصولية

 /معالي الدكتور
سعد الشثري

نوازل قضائية

د. خالد اللحيدان

نوازل قضائية

د. خالد اللحيدان

دراسة تحليلية
 معالي األستاذللمذاهب األربعة

 الدكتور/ سليمان
أبا الخيل

دراسة تحليلية
 معالي األستاذللمذاهب األربعة

 الدكتور/ سليمان
أبا الخيل

نوازل مالية

أ.د. محمد األلفي

نوازل مالية

أ.د. محمد األلفي

نوازل مالية

أ.د. محمد األلفي

 معالي األستاذحلقة بحث
 الدكتور/ سليمان

أبا الخيل

 معالي األستاذحلقة بحث
 الدكتور/ سليمان

أبا الخيل

الجرائم
االلكترونية

أ.د. أيمن هيكل

الجرائم
االلكترونية

أ.د. أيمن هيكل

الجرائم
االلكترونية

أ.د. أيمن هيكل

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 يوسف

علم النفس
الجنائي

د. بكري يوسف

حلقة بحث

 د. عبدهللا
الغمالس

حلقة بحث

 د. عبدهللا
الغمالس

الجريمة والعقوبة
في الفقه
اإلسالمي

 أ.د. خالدوالقانون المقارن
السليمان

الجريمة والعقوبة
في الفقه
اإلسالمي

 أ.د. خالدوالقانون المقارن
السليمان

الجريمة والعقوبة
في الفقه
اإلسالمي

 أ.د. خالدوالقانون المقارن
السليمان

العالمات التجارية

 أ.د. سامر
الداللعة

العالمات التجارية

 أ.د. سامر
الداللعة

العالمات التجارية

 أ.د. سامر
الداللعة

عقود نقل
التكنلوجيا

 أ.د. منصور
الصرايرة

عقود نقل
التكنلوجيا

 أ.د. منصور
الصرايرة

عقود نقل
التكنلوجيا

 أ.د. منصور
الصرايرة

منظمة التجارة
العالمية

 د. عبدهللا
التريكي

منظمة التجارة
العالمية

 د. عبدهللا
التريكي

منظمة التجارة
العالمية

 د. عبدهللا
التريكي

حلقة بحث

 د. عبدالعزيز
المحمود

حلقة بحث

 د. عبدالعزيز
المحمود

نوازل المعامالت
المالية

والمصرفية

د. فهد اللحيدان

نوازل المعامالت
المالية

والمصرفية

د. فهد اللحيدان

التفسير القضائي
للعقود اإلدارية

د. أبو بكر زيادة

التفسير القضائي
للعقود اإلدارية

د. أبو بكر زيادة

التفسير القضائي
للعقود اإلدارية

د. أبو بكر زيادة

نظام ديوان
المظالم

 /معالي الدكتور
خالد اليوسف

نظام ديوان
المظالم

 /معالي الدكتور
خالد اليوسف

حماية المال العام

د. عمر البوريني

حماية المال العام

د. عمر البوريني

حلقة بحث

 د. عبدالعزيز
المحمود

حلقة بحث

 د. عبدالعزيز
المحمود

دراسة تحليلية
في األحكام

اإلدارية
د. إبراهيم
الرشيد

دراسة تحليلية
في األحكام

اإلدارية
 د. إبراهيم

الرشيد

دراسة تحليلية
في األحكام

اإلدارية
 د. إبراهيم

الرشيد

حماية المال العام

د. عمر البوريني

أ٤قضاء األحوال الشخصية 

أ٢القضاء العمال 

ب٢القضاء العمالي 

أ٤القضاء العمالي 

دكتوراه فقه مقارن - أ

دكتوراه فقه مقارن - ب

دكتوراه - القضاء الجزائي

دكتوراه - القضاء التجاري

دكتوراه - القضاء اإلداري

الثالثاءاالثنيناألحد
111 222 333 444 555 666


