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Level 2 

ID Course Name Title Author/Edition Publisher 

قنن 121  
المدخل لدراسة علم 

 القانون

القانونيةالمدخل لدراسة العلوم   
د. خالد عبد العزيز د. رزق 

 الرويس

–الرياض –مكتبة الشقرى

م2002الطبعة  الرابعة  

األنظمةدراسة علم  فيمقدمه   
أبو  د. محمد الهواشان، د.فخري

 سيف

المكتب المصرى الحديث 

-اإلسكندريه-للطباعه والنشر

1291 

قنن 122  القانون الدستوري 

 العربيةالنظام السياسي والدستوري للمملكة 

 السعودية
د. أحمد بن عبدهللا الباز-  

الرياض –دار الخريجين 

1221 

 السياسة الشرعية في النظام األساسي للحكم
 د. على بن سليمان

دكتوراه رساله  
هـ1229جامعة اإلمام محمد   

قنن 121  علم االجرام والعقاب 

م1221جامعة حلب  د.عبود السراج علم اإلجرام والعقاب  

صبحى د.محمد علم اإلجرام والعقاب الثقافةمكتبة دار    
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Level 3 

ID Course Name Title Author/Edition Publisher 

 
قنن 211  

المدخل لدراسة الفقه 
 االسالمي

المدخل لدراسة الشريعة االسالمية-  مكتبة القدس، دار الوفاء د/عبد الكريم زيدان 

 مكتبة دار الثقافة للنشر د/مصطفي الزلمي المدخل لدراسة الشريعة االسالمية

قنن 212  تاريخ القانون 

 د/محمود سالم الزناتي تاريخ النظم القانونية في الجزيرة العربية
الثقافة للنشر مكتبة دار 

1221والتوزيع، عمان  

 د/فايز حسين أصول النظم القانونية
منشورات الحلبي الحقوقية 

م2002،  

قنن 211  أحكام العقد 

العقد: دراسة مقارنة بين القوانين الوضعية والفقه 
 االسالمي

د/بهاء الدين العاليلي- 2002دار الشواف،-   

معمقة ومقارنة  نظرية العقد واالرادة المنفردة دراسة

 بالفقه االسالمي
 د/عبد الفتاح عبد الباقي

مطبعة نهضة مصر القاهرة 

م1212،  

قنن 212  القانون االداري 

القانون االداري السعودي-  د/انور رسالن 
معهد االدارة -

هـ1201العامة،  

القانون االداري السعودي-  جامعة الملك سعود د/السيد خليل هيكل 
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Level 4 

ID Course Name Title Author/Edition Publisher 

221قنن  القانون الجزائي العام 
المختصر الجنائي المقارن ـ األحكام العامة للجريمة 

 والعقوبة في الشريعة والقانون

د. سعد بن محمد شايع 

 القحطاني
 مكتبة الملك فهد الوطنية

قنن 222  المسؤولية المدنية 

الشريعة االسالميةالمسئولية التقصيرية في   
 –محمود خيامي حسن 

 رسالة دكتوراه

-كلية الشريعة والقانون

جامعة  -القاهرة

م1211االزهر  

 

م2000دار الفكر العربي  الشيخ علي الخفيف الضمان في الفقه االسالمي  

قنن 221  د/محمد حسن الجبر القانون التجاري السعودي القانون التجاري 

مطبوعات الملك 

سعود،الطبعة الخامسة 

م1221  

قنن 222  القضاء واالثبات 

الوسيط في شرح التنظيم القضائي السعودي الجديد 

 بالمملكة العربية السعودية
 د/احمد صالح مخلوف

معهد االدارة العامة الرياض،  

م2011  

 د/علي رمضان علي بركات الوسيط في شرح نظام القضاء السعودي الجديد
واالقتصاد مكتبة القانون 

م2011/  
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قنن 221  القانون الدولي العام 

 الوسيط في القانون الدولي العام
الجياللي بوزيد، د/ماجد 

 الحموي

–دار الشواف

هـ1211الرياض،  

م2010دار النهضة العربية، د/احمد ابو الوفا الوسيط في القانون الدولي العام  

 

Level 5 

ID Course Name Title Author/Edition Publisher 

111 

 قنن

 

قانون العمل 

 والتأمينات االجتماعية

هـ1221جامعة الملك سعود  د/السيد عيد نايل الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات االجتماعية  

 محمد بن براك الفوزان التعليق علي نظام العمل السعودي
مكتبة القانون واالقتصاد 

م2010،الطبعة الثانية   

قنن 112  القضاء االداري 

 دار النهضة العربية،القاهرة د/فهد محمد الدغيثر رقابة القضاء علي قرارات االدارة

والية المظالم في االسالم وتطبيقاتها في المملكة 

 العربية السعودية
 د/محمد أنس جعفر

دار النهضة 

م1219العربية،القاهرة  

قنن 111  العقود المدنية 

االسالميالعقود المسماة في الفقه   الدار الشامية للنشر محمد مصطفي الزرقا 

 الشيخ احمد بن عبدهللا مجلة االحكام الشرعية

 

مكتبة القانون واالقتصاد، 

 الرياض، الطبعة الثانية
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م2011هـ ـــ1219  

قنن 112  
المواريث والوصايا 

 والوقف

هـ1221دار البيان، عبدالرحمن بن نافع السلمي المواريث والوصايا  

 صالح الفوزان التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية
–مكتبة المعارف 

م2001الرياض،  

قنن 111  إجراءات التقاضي 

 التعليق علي قانون المرافعات الشرعية السعودي
د/طلعت دويدار،د/محمد علي 

 كومان

 1دارحافظ للنشر والتوزيع،ط

م2009-  

عبدالمنعم عبدالعظيم جيرةد/ نظام القضاء في المملكة العربية السعودية  
معهد االدارة العامة،ادارة 

م1211البحوث،  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الكتب الدراسية لبرنامج القانون
 
 

Level 6 

 

ID Course Name Title Author/Edition Publisher 

121قنن  بهاء الدين العاليلي ضمانات الديون ضمانات الديون 

 

 السيد عيد نايل

 

 دار الشواف

 

 مطابع جامعة الملك سعود

122قنن واألموالالملكية    د. السيد محمد عمران الملكية واألموال 

 د. طلبه وهبه خطاب

 جامعة اإلسكندرية

 جامعة الملك سعود

121قنن العقود التجارية  

 وعمليات البنوك

 د. محمد حسن الجبر العقود التجارية وعمليات البنوك

 

 عبد الرحمن قرمان

 جامعة الملك سعود

 

 مكتبة الشقري

122قنن الجزائي القانون  

 الخاص

 د. فتوح الشاذلي القانون الجزائي الخاص

 

 د. عبد الفتاح خضر

 مطبوعات جامعة الملك سعود

 

 دار الكتاب العربي ـــ بيروت
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121قنن  أ.د. محمد بن أحمد الصالح قانون األسرة قانون األسرة 

 د. أحمد الغندور

 

رسالة دكتوراه ــ جامعة 

 األزهر

 

 دار حنين للنشر والتوزيع

 

Level 7 

 

ID Course Name Title Author/Edition Publisher 

211قنن  د. عبد هللا محمد العمران األوراق التجارية األوراق التجارية 

 

 عرفات تركي

مطبوعات معهد اإلدارة 

 العامة

 

 مكتبة القانون واالقتصاد

212قنن  د. يوسف محمد الزكاة والضرائب الزكاة والضرائب 

 

 

عاطف البناد. محمود   

 مؤسسة الرسالة

 

 

 دار العلوم ــ الرياض

211قنن   عبد هللا بن حمد وهيبي العقود االدارية العقود االدارية 
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 د. محمود عاطف البنا

 

 

 

 دار العلوم للطباعة والنشر

212قنن  عبد الوهاب خالف أصول الفقه أصول الفقه 

 عبد الكريم زيدان

 بدران أبو العينين

 مكتبة الدعوة

 مؤسسة الرسالة ــ بيروت

 مؤسسة شباب الجامعة

211قنن إصدارات جامعة نايف العربية  الملكية الفكرية الملكية الفكرية 

 للعلوم األمنية

 

 د. عبد الرزاق شيخ نجيب

 

إصدارات جامعة نايف 

 العربية للعلوم األمنية

 

 جامعة الملك سعود

211قنن القانون التجاري  

 الدولي

الدوليالقانون التجاري  دار الثقافة للنشر والتوزيع  طالب حسن موسى 

 ـــ مصر

219قنن أصول الصياغة  

 القانونية

 محمود محمد علي صبرة أصول الصياغة القانونية

 د. فايز حسين

دار الكتب القانونية ـــ 

 القاهرة

دار المطبوعات الجامعية 

 باإلسكندرية
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ID Course Name Title Author/Edition Publisher 

LAW 101 
Legal Environment of 

Business 

Dynamic Business Law 
Kubasek / 2nd 

edition 
McGrawHill CourseSmart 

Doing Business in Saudi Arabia, 
Michael O'Kane, 

2010 
Al-Andalus Publishing 

LAW402 Law of E-Commerce 

The Law of Electronic Commerce 
Alan Davidson, 

1st.,  2009. 

Cambridge University 

Press 

The Law of E-Commerce: E-

Contracts, E-Business, 

Abdulhadi M. 

Alghamdi, 2011 
AuthorHouseUK 

LAW401 Companies law Understanding Corporate Law 

Arthur R. Pinto, 

Douglas M. 

Branson, 4 ed. 2013 

LEXISNEXIS 


