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:مقدمة
 
ً
ـــاق ســـــ ــــــةاا التنميــ وخطــــــــط باململكــــــــة ـــيم ـــ التعلــ ــة ــــ سياســ ـــــ ـــ ورد ـــا ـــ مــ ـــع ـــ ــــــة-مــ ــ رؤ ــــــيما ســ

ــــــة؛م٢٠٣٠ ـــ ــ ـــــ امعــ ا ـــداف ــــــ ــــ ـــــ وأ ــــدة ــــــ ــــ ـــــــثالواعــــ ـــ ــــــرراتبحيــــــــ ـــ ـــ ــــ للمقــ ــة ـــ ـــ ــــ العلميــــــ ــــادة ــــــ ــــ املــــ ـــــــــون ـــ تكــــــ

ــــن ــــــ مــ ــة ــــ ـــ منطلقـــ ــية ـــ ــــ ــــــةالدراســـ ـــ تمـــ م ــــة، ـــــــ العامليـ ــــا ـــ ـــــ وتطورا ا ـــــــتجدا ملســـــ ـــــــة ـــ مراعيــ ا، ــــول ـــ ــــ أصـ

ـــــة ـــ ـــ املمارســـ ـــــــلوكيات ــــ وســـ ــــــــات ـــ ـــــــــ،بأخالقيـــ ــ ـــ رو ــــــد ــــــ ــــــةفقــ ـــ طـــــ ا ــذه ــ ـــــ ـــ ــ ـــداد ــــ ـــ ـــ إعـ ــــــــــ ـــ ــــــاي،ـ ـــ املعـــــ

ـــــــــاس ـــ للقيـــ ـــــة ـــ ـــ الوطنيــــ ـــــــة ــ ــــ يئــ ال ـــوابط ـــ ـــــ ــ وضــ ــانون، ـــــــ ـــ القـــ ـــــــم ـــ قســـــ ـــامج ـــ ـــــــ برنــ ــــوى ـــ ــــ ملحتــــ ـــــــة ــ اديميــــــ

ا با ــــا املنــــ ر ـــــو وتطـــ ــــط طــــ ا ـــدة ــــ وحـ ــــن مــــ ـــد ـــ املعتمــ ـــدليل والـــــ ــاد، ــــ عتمــ و م ـــو ــــةوالتقـــــ . معــــ

ي يتمثل ما و : و

تحديـــد ـــ ــ ـ الشـــرعية،رو اململكـــةأناملقـــررات ثوابـــت ـــاعكـــس لعـــالمامركـــزباعتبار

. سالمي

ــــ ــ ــ ــانون تحديــــدرو القــ يمقــــررات مــــا ــ، ــ ــب ملمــ يكــــون أن ــانون القــ ج بــــھــــر ــقا وفــ ،

ة النظ ليات ال عليھ . املستقر

ـــــررات املقـــــــ ــــــض ـــ عـــ ــيفات ـــ توصـــــــ ــــــديل ــ عــــ ـــــم لتتـــــــ ــــــــة التقليديــــ ــية ــ ــــــبالدراســــــــ ـــ ــــوراتواكـــ ــــــ تطــ

ــــانون  القــــــ ـــم ــ ــــــتجداتھعلـــــ ـــــةومســــ ــــ والعامليـ ـــــة ـــ املحليــ ن ــــاحت ـــــ السـ ــ ــ ــــــ ـــتع ــ ـــ فــ ــ؛ ــ ــــــ ع ـــــــــ ـ ك ال م

ـــــــررات؛ املقــ محتـــــــــوى ـــــد ـــ تحديـ ـــ ــــــ ــــي ــــ التطبيقـ ـــــب انــــ ــا ــ ــــــةلاتقليًصـــــ الدراســـ ن بـــــــــ ــــوة ـــ لفجــ

، ــ ــ ــــ العم ــع والواقــــــ ــــة ــــ ـــاالنظر ــــ مـ ــــو ــــ ـــانونو القـــــ ــــامج ـــ برنـ ــ ـــ ـــ ع ــــــفي ــيضــ ــ ــنوًعــــ ــ ــــ التم ــــن مــــ ا

ـــذي ـــ الــ ــر ــــ مــ ــــة، داثــــ ـــــوييوا ـــنقـــ ــمـــــ ــ ــــ ـــــة ليـــ ال ــ ــ ــــ خر ـــرص ـــ ــــقفــ ــالتنافتحقيــــ ــ ــيســــ ــ ــــ ة

ي القانو العمل . سوق

،ن ت خ ن ت الس مقررات اختيار انوعيةرو مضمو وحداثة ااملقررات ط ور ،

بالقانون؛ املعنية املؤسسات العمل البواقع مؤ ج ر ا سوقليكون لالنخراط

ي القانو . العمل

ـوف، ا جامعـة والقـانون عة الشـر ليـة ب القـانون برنامج أن سبق، ما يحقـقوجملة

ـــ ـــــ
ً
نتوازن بــــــــ ــــا ـــ وظـ م ـــيةا ــــ الدراسـ ـــررات ـــ املقــ مــــــــن ــــد ـــ ـــررات؛العديـ ـــ مقــ ـــــا ـــ ــيةم ــ ــــرىأساســــ وأخــــ

و  ـــــية، ــــةتخصصـــ ـــ ـــــة،و وثالثـ ـــ ار عــــــــةم ـــدذاترا ـــ ،عــ ــــــــ يوخامســــــــةدو ـــانو القـــــ ــــالفكر ـــ بـ ــ ــــــ ع

ــاملعاصـــر، ـ لـــھ القـــانون وذلـــك ــم قسـ برنـــامج ملحتـــوى اديميـــة املعـــاي وضـــوابط،ضـــوء

م ـــو والتقــ للقيـــــاس ــة الوطنيـــ يئـــــة املنـــــا،ال ر وتطـــــو طـــــط ا ـــدة وحــ مـــــن ــد املعتمـــ والـــــدليل

امعة . با



kingdom of Saudi Arabia
Ministry of Education

Al-Jouf University
Faculty of Shari'a & Law

ــ ــــــ ـــــــ ــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ

ي القانو م
ُّ
والتعل التعليم مجاالت والتم ادة الر

العلمي سالمياملبتكروالبحث و ي العر ن واملجتمع السعودي املجتمع .وتنمية

ع قادر متم ج خر إعداد

ي القانو العمل سوق افئة املت ودولًيا؛املنافسة وإقليمًيا .محلًيا

".وممارسةإعداد خرباء تعلُّم"

ا م أ تفصيلية؛ داف أ عدة العام، دف ال عن ثق : تن

ــ ـ خر يـــل وتأ إعـــداد ـــ ودولًيـــا محلًيـــا املعتمـــدة ـــادة والر ـــ التم معـــدالت ـــ إ الوصـــول

القانون  . ليات

اململكـة ـة رؤ مـع سـق ي بمـا املختلفـة القـانون مجـاالت العلمي البحث م٢٠٣٠يع

ا داف أ حقق .و

قضــــايا تنــــاول ــ ــ ــال الفعــ ام العلمــــيمجتمــــعســــ بالبحــــث باململكــــة الشــــمالية املنطقــــة

واملبتكر ن . املس

ج ـــر ــ ـــــ ا ــ ـــ ــــ ـ ــ ـــ ـــ ــ و ــــــــة بالدرجــ ـــــل ـــ يتمثــ ــــــذي ـــ والـ ـــــــي، التعليمـــ ـــرج ــــ املخـــ ــــودة ـــ جـــ ـــــد عـــــ ــــــــم لــ

املعرفـــــــة ــ ــ ـــ ع ــــــرة قاصـ والبحـــــــث، م
ُّ
ــتعل ــــ الـ ــ ـــ ــ ع ــــادر ــــب،التقليديـــــــةالقـــ ــــفحســـ ـــ ع ـــــا أيًضــ بـــــــل

ـــداع ـــ بـ و ـــدم ــ التقــ ــــي ـــ أدا ـــا مــــ باعتبار ، ـــــــ امل ــــــث والبحـ م
ُّ
الـــــــتعل ــ ــ ـــ ع ــدرة ــ ن. القـــ ـــــ يتعــ ــــــذا، لـ

ـــا ـــ م ــــ ــ وال ـــانون، القـــ طــــــالب ـــن مـــ ليــــــة ال ــ ـــ ـ خر ـــــفات مواصـ ــــــم أ ـــــد ــادراتحديـ ـــ قـ يكــــــون أن

: ع

نةتحصيل الرص القانونية .املعرفة

ا وتطبيقا املختلفة القانون فروع ن ب ط .العمليةالر

للنتائج والوصول املقارنات وإجراء .النقد

واستخالص باط ديثةاست ا املصادر من القانونية . املعلومات

القانونية الدراسات مجال املتم العلمي البحث

املستحدثة القضايا مع .التعاطي

ــــــود والعقـــ ــــذكرات ــ املـــ ــــــداد إعـــ ـــ ـــ ـــ ا ــتخدام ـــــ واســ ـــــــة ديثــ ا ــا ـــ ـــ التكنولوجيـ ــــع ـــ مــ ـــل ـــ ــــعالتفاعـــ ـــ افــ وال

ي و .لك

ق الفر بروح والعمل فعال، ل ش ن خر مع .التفاعل
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التقا مجال ختالف ثقافة يعاب .اس

واملواطنــــة يــــة الدي بالثوابــــت ام ــــ نــــةل امل وآداب أخالقيــــات يومراعــــاة القــــانو عملــــھ أداء ــــ

ي .والقضا

املعتمدة الساعات ع توز

لتخصص الدراسية طة القانون ا

النوعاملتطلب

مجموع

املعتمدة الساعات

ة املئو سبة ال

الدراسية طة ا ساعات مجموع من

امعة ا متطلبات

%١٧١١.٨٨إجباري 

--اختياري 

لية ال متطلبات

%١٦١١.١٨إجباري 

--اختياري 

القسم متطلبات

%١١٠٧٦.٩٢إجباري 

--اختياري 

حرة مقررات

--إجباري 

--اختياري 

ــي ـــ ِ
ّ
ل

ُ
ال ــوع %١٤٣١٠٠املجمــ

ة جبار امعة ا . ساعة) ١٧(متطلبات

رقمم

املقرر 

رمز

املقرر 

املقرر  اسم

ـــالساع ـــ ــ ــ ـــ ــــــ ــ ـــــــ ـــــ اتـ

املتطلبات

السابقة

بعمنظري  / تدر

ن تمار

معتمدة

ةعرب١.١٠١ اللغو ارات ٢--٢امل

يعرب٢.١٠٢ العر ر ٢--٢التحر

املجتمعسلم٣.١٠٢ ناء و ٢--٢سالم

سالمسلم٤.١٠٣ قتصادي ٢--٢النظام

سالمسلم٥.١٠٤ السيا النظام ٢--٢أسس

سانسلم٦.١٠٥ حقوق ٢--٢مباديء

سالميةسلم٧.١٠١ ٢--٢الثقافة

٨.١٠١Anglية نجل ٣--٣اللغة
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ة ختيار امعة ا .ساعة) ٠٠(متطلبات

رقمم

املقرر 

رمز

املقرر 

املقرر  اسم

ــــــات ــ ــــ ـــ ــــــــ ـــــ ـــ ــ الساعـ

السابقة املتطلبات بعمنظري  / تدر

ن تمار

معتمدة

يوجد-- -----ال

ة جبار لية ال .ساعة) ١٦(متطلبات

رقمم

املقرر 

رمز

املقرر 

املقرر  اسم

ــــــات ــ ــــ ـــ ــــــــ ـــ ــ ــ ـ ــ الساعـ

السابقة املتطلبات بعمنظري  / تدر

ن تمار

معتمدة

-١--١صالحيةالدعوةشرع٩.١٠١

مالنآقر الشرع١٠.١٠٢ -٢--٢)١(كر

مآالقر شرع١١.١٠٣ الكر شرع٢١٠٢--٢)٢(ن

سالميشرع١٢.١١٠ الفقھ لدراسة -٢--٢املدخل

ديثشرع١٣.١١١ ا -٢--٢مصط

العباداتشرع١٤.١١٢ شرع٢١١٠--٢)١(فقھ

الفقھشرع١٥.١١٣ -٣--٣)١(أصول

-٢--٢)١(العقيدةشرع١٦.١١٤

الفقھشرع١٧.١٢٢ شرع٣١١٣--٣)٢(أصول

ة ختيار لية ال .ساعة) ....(متطلبات

رقمم

املقرر 

رمز

املقرر 

املقرر  اسم

ــــــات ــ ــــ ـــ ــــــــ ـــ ــ ــ ـ ــ الساعـ

السابقة املتطلبات بعمنظري  / تدر

ن تمار

معتمدة

يوجد-- -----ال

ة جبار القسم املعتمدة% ٧٥حوا[ساعة) ١١٠(متطلبات الساعات مجموع . ]من

رقمم

املقرر 

رمز

املقرر 

املقرر  اسم

ـــــات ـــ ــ ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ الساعــــــــ

السابقة املتطلبات بعمنظري  / تدر

ن تمار

معتمدة

القانون نظم١٨.١١١ -٣--٣مبادئ

القانون نظم١٩.١١٢ خ -٣--٣تار

الدستورينظم٢٠.١٢١ -٣--٣القانون

اماتنظم٢١.١٢٢ لالل العامة ة نظم٣١١١--٣)١(النظر

دارينظم٢٢.١٢٤ -٣--٣)١(القانون
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امنظم٢٣.٢٣٢ -٣--٣سرةأح

العامةنظم١.٢٤١ ة اماتالنظر نظم٣١٢٢--٣)٢(لالل

ةنظم٢.٢٤٢ دار نظم٣٢٣٣--٣املنازعات

والضرائبنظم٣.٢٤٣ اة الز -٣--٣نظام

العامنظم٤.٢٤٤ ي زا ا نظم٣١١١--٣القانون

املرافعاتنظم٥.٢٤٥ نظم٣٢٣٤--٣قانون

اصنظم٦.٣٥١ ا ي زا ا نظم٣٢٤٤--٣القانون

البنوكنظم٧.٣٥٢ وعمليات ة التجار نظم٣٢٣٥--٣العقود

ثباتنظم٨.٣٥٣ نظم٣٢٤١--٣نظام

مختارةنظم٩.٣٥٤ قانونية وموضوعات ات ية(مصط ٣Engl 101--٣)باإلنجل

املدنيةنظم١٠.٣٥٥ نظم٣٢٤١--٣العقود

ةنظم١١.٣٦١ التجار فالسوراق نظم٣٢٣٥--٣و

العملنظم١٢.٣٦٢ نظم٣٣٥٥--٣قانون

ةنظم١٣.٣٦٣ دار نظم٣٢٣٣--٣العقود

والوقفنظم١٤.٣٦٤ والوصايا ث املوار ام نظم٣٢٣٢--٣أح

العامةنظم١٥.٣٦٥ نظم٣٢٤٣--٣املالية

اصنظم١٦.٤٧١ ا الدو نظم٣٢٤١--٣القانون

موالنظم١٧.٤٧٢ و امللكية نظم٣٣٥٥--٣نظام

زائيةنظم١٨.٤٧٣ ا نظم٣٢٤٤--٣جراءات

سالمينظم١٩.٤٧٤ الفقھ املالية نظم٣٣٥٥--٣املعامالت

ئةنظم٢٠.٤٧٥ الب نظم٣٢٤١--٣قانون

التنفيذنظم٢١.٤٨١ ام نظم٣٢٤٥--٣أح

وينظم٢٢.٤٨٢ وا البحري نظم٣٣٥٢--٣القانون

جتماعيةنظم٢٣.٤٨٣ نظم٣٣٦٢--٣التأمينات

والنظم٢٤.٤٨٤ العي الضمان ام نظم٣٤٧٢--٣أح

بنظم٢٥.٤٨٥ والتدر البحث -٣--٣مشروع

ة ختيار القسم ساعة) ....(متطلبات

رقمم

املقرر 

رمز

املقرر 

املقرر اسم

ــــــات ــ ــــ ـــ ــــــــ ـــ ــ ــ ـ ــ الساعـ

السابقة املتطلبات بعمنظري  / تدر

ن تمار

معتمدة

يوجد-- -----ال
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ول *  *املستوى

املقرر م رمزرقم

املقرر 

املقرر  اسم

ـــــــــــــات ــ ــــــــ ـــ ــ ـــ ــ الساعـ

السابقة املتطلبات بعمنظري  / تدر

ن تمار

معتمدة

مالنآقر الشرع١.١٠٢ ٣-١٢)١(كر

سالميشرع٢.١١٠ الفقھ لدراسة ٢--٢املدخل

القانون نظم٣.١١١ ٣--٣مبادئ

ديثشرع٤.١١١ ا ٢--٢مصط

الدستورينظم٥.١٢١ ٣--٣القانون

ةعرب٦.١٠١ اللغو ارات ٢--٢امل

سالميةسلم٧.١٠١ الثقافة إ ٢--٢املدخل

الفقھشرع٨.١١٣ ٣--٣)١(أصول

٢--٢)١(العقيدةشرع٩.١١٤

٢١: جما

ي*  الثا *املستوى

رقمم

املقرر 

رمز

املقرر 

املقرر  اسم

ـــــات ـــ ــ ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ الساعــــــــ

السابقة املتطلبات بعمنظري  / تدر

ن تمار

معتمدة

١٠.١٠١Englية نجل -٣--٣اللغة

صالحيةشرع١١.١٠١ -١--١الدعوة

مآالقر شرع١٢.١٠٣ الكر شرع٣١٠٢-١٢)٢(ن

القانون نظم١٣.١١٢ خ -٣--٣تار

العباداتشرع١٤.١١٢ شرع٢١١٠--٢)١(فقھ

اماتنظم١٥.١٢٢ لالل العامة ة نظم٣١١١--٣)١(النظر

دارينظم١٦.١٢٤ -٣--٣)١(القانون

املجتمعسلم١٧.١٠٢ ناء و -٢--٢سالم

١٩: جما
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الثالث*  *املستوى

رقمم

املقرر 

رمز

املقرر 

املقرر  اسم

ــــــات ــ ـــــــ ـــــــــــــ ـ ــ الساعـــ

السابقة املتطلبات بعمنظري  / تدر

ن تمار

معتمدة

الفقھشرع١٨.١٢٢ شرع٣١١٣--٣)٢(أصول

العامنظم١٩.٢٣١ الدو نظم٣١١١--٣)١(القانون

سرةنظم٢٠.٢٣٢ ام -٣--٣أح

دارينظم٢١.٢٣٣ نظم٣١٢٤--٣)٢(القانون

اململكةنظم٢٢.٢٣٤ ي القضا -٣--٣التنظيم

التجاري نظم٢٣.٢٣٥ نظم٣١٢٢--٣القانون

يعرب٢٤.١٠٣ العر ر -٢--٢التحر

سالمسلم٢٥.١٠٣ قتصادي -٢--٢النظام

٢٢: جما

ع*  الرا *املستوى

م
رقم

املقرر 

رمز

املقرر 
املقرر  اسم

ـــات ـــ ـــــــــ ــ ـــــــــ ــ الساعــــــ

السابقة املتطلبات بعمنظري  / تدر

ن تمار

معتمدة

الشرعيةشرع٢٦.١١٥ السياسة إ -٢--٢املدخل

اماتنظم٢٧.٢٤١ لالل العامة ة نظم٣١٢٢--٣)٢(النظر

ةاملنازعاتنظم٢٨.٢٤٢ نظم٣٢٣٣--٣دار

والضرائبنظم٢٩.٢٤٣ اة الز -٣--٣نظام

العامنظم٣٠.٢٤٤ ي زا ا نظم٣١١١--٣القانون

املرافعاتنظم٣١.٢٤٥ نظم٣٢٣٤--٣قانون

السياسلم٣٢.١٠٤ النظام -٢--٢سالمأسس

١٩: جما



امس*  ا *املستوى

رقمم

املقرر 

رمز

املقرر 

املقرر  اسم

ـــــات ـــــ ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ـــ ــ الساعــــــــ

السابقة املتطلبات بعمنظري  / تدر

ن تمار

معتمدة
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ــ ــــــ ـــــــ ــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ

اصنظم٣٣.٣٥١ ا ي زا ا نظم٣٢٤٤--٣القانون

البنوكنظم٣٤.٣٥٢ وعمليات ة التجار نظم٣٢٣٥--٣العقود

ثباتنظم٣٥.٣٥٣ نظم٣٢٤١--٣نظام

مختارةنظم٣٦.٣٥٤ قانونية وموضوعات ات ية(مصط ٣Engl 101--٣)باإلنجل

املدنيةنظم٣٧.٣٥٥ نظم٣٢٤١--٣العقود

سانسلم٣٨.١٠٥ حقوق -٢--٢مبادئ

١٧: جما

السادس*  *املستوى

رقمم

املقرر 

رمز

املقرر 

املقرر  اسم

ــــــات ــ ـــــــ ـــــــــــــ ـ ــ الساعـــ

السابقة املتطلبات بعمنظري  / تدر

ن تمار

معتمدة

ونظم٣٩.٣٦١ ة التجار نظم٣٢٣٥--٣فالسوراق

العملنظم٤٠.٣٦٢ نظم٣٣٥٥--٣قانون

ةالعقودنظم٤١.٣٦٣ نظم٣٢٣٣--٣دار

والوقفأنظم٤٢.٣٦٤ والوصايا ث املوار ام نظم٣٢٣٢--٣ح

العامةنظم٤٣.٣٦٥ نظم٣٢٤٣--٣املالية

١٥: جما



ع*  السا *املستوى

رقمم

املقرر 

رمز

املقرر 

املقرر  اسم

ـــات ـــ ـــــــــ ــ ـــــــــ ــ الساعــــــ

السابقة املتطلبات بعمنظري  / تدر

ن تمار

معتمدة

اصنظم٤٤.٤٧١ ا الدو نظم٣٢٤١--٣القانون

موالنظم٤٥.٤٧٢ و امللكية نظم٣٣٥٥--٣نظام

زائيةنظم٤٦.٤٧٣ ا نظم٣٢٤٤--٣جراءات

سالمينظم٤٧.٤٧٤ الفقھ املالية نظم٣٣٥٥--٣املعامالت

ئةنظم٤٨.٤٧٥ الب نظم٣٢٤١--٣قانون

١٥:جما

الثامن*  *املستوى

رقمم

املقرر 

رمز

املقرر 

املقرر  اسم

ــــــــــات ــ ـ ــ ـــ ـــــ ـــ ــ ـ ــ ــ الساعـ

السابقة املتطلبات بعمنظري  / تدر

ن تمار

معتمدة

التنفيذنظم٤٩.٤٨١ ام نظم٣٢٤٥--٣أح

وينظم٥٠.٤٨٢ وا البحري نظم٣٣٥٢--٣القانون
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ــ ــــــ ـــــــ ــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ

جتماعيةنظم٥١.٤٨٣ نظم٣٣٦٢--٣التأمينات

والنظم٥٢.٤٨٤ العي الضمان ام نظم٣٤٧٢--٣أح

بنظم٥٣.٤٨٥ والتدر البحث -٣--٣مشروع

١٥:جما



The Pennsylvania 
State University, 

U.S.A



ي.١ القحطا ع محمد دكتوراهأحمد . أنظمة/محاضر

السياط.٢ سعود بن دكتوراهعاصم . أنظمة/محاضر

منصور .٣ آل حمد سعيد ن دكتوراهحس . أنظمة/محاضر

ي.٤ القحطا محسن ع دكتوراهيح . أنظمة/محاضر

الشنقيطي.٥ محمود املؤجلأحمد ن للتعي أنظمة/مر . ماجست

العمري .٦ يح أحمد أنظمة/معيديح ماجست ع . حاصل
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ي .٧ الع سالم مرزوق أنظمة/معيدعوض ماجست ع . حاصل

السلطان.٨ نايف أنظمة/معيدسلطان ماجست ع . حاصل

الشمري .٩ شالش م أنظمة/معيدةمر ملاجست . التحض

ش.١٠ املو كساب املاجست/معيدةناء . أنظمة/والدكتوراهدراسة

الزراع.١١ ع د ف املؤجلتقى ن للتعي ة أنظمة/ مر ماجست قبول ع صول ا شرط لغة . دراسة

البلوي .١٢ معزي صالح والدكتوراه/معيدةاسالم وماجست اللغة . أنظمة/دراسة

الدرعان.١٣ سم ودكتوراه/معيدةوفاء . أنظمة/ماجست

هللا.١٤ عبد سعود يأالء زا أنظمة/معيدةال ماجست ع . حاصلة

ي .١٥ الع عودة د أنظمة/معيدةأمل . ماجست

ي.١٦ العمرا سالمة حماد أنظمة/معيدةمنال ماجست ع . حاصل

..انت


