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الهيكل الإداري لكلية احلقوق والعلوم ال�صيا�صية

وحدة التعليم الإلكرتوين 

وتقنية املعلومات
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كلمة �صعادة عميد الكلية

الدكتور/ مفلح بن ربيعان القحطاين

                                

بسم اهلل الرحمن الرحيم

 وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه          وبعد

لكليتنا  التي حتققت بفضل اهلل  الذي يشتمل على اإلجنازات  التقرير  لهذا  أن أقدم  فيسعدني 
خالل العام اجلامعي املنصرم ) 1436 / 1437 هـ(. كما يتضمن أبرز التطلعات والطموحات التي 
نأمل أن تتحقق بعون اهلل خالل العام اجلاري، وذلك يف إطار سعي الكلية املستمر للمساهمة يف 

تدعيم مكانة جامعة امللك سعود التي باتت تصنف ضمن كبريات اجلامعات العاملية.

للعمل على ترسيخ أقدامها ومكانتها ككلية  ولقد سعت كلية احلقوق والعلوم السياسية    
رائدة يف تخصصها داخل اململكة العربية السعودية وخارجها، وذلك عبر العديد من اخلطوات 
التي توجت بحصول الكلية على االعتماد األكادميي الدولي من الهيئة الفرنسية لتقومي البحث 
لتخصصي  جديدة  منهجية  تطبيق  يف  الكلية  بدأت  كما   ،)  AERES  ( العالي  والتعليم  العلمي 
القانون والعلوم السياسية، روعي فيها حتقيق التوازن بني املتطلبات األكادميية لتكوين اخلريج 
وبني االحتياجات الواقعية لسوق العمل ، كما مت استحداث برنامج للحصول على درجة املاجستير 
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يف القانون بفرعيه اخلاص و العام ، وبدأ القبول فيهما إضافة إلى حتديث برنامج املاجستير يف العلوم السياسية حيث أضيف مسار جديد يكتفي بدراسة 
مقررات دون حاجة لرسالة. هذا فضاًل عن االستمرار يف االستفادة مما عقدته الكلية من اتفاقيات مع العديد من اجلهات العامة واخلاصة ذات العالقة 
مبجال تخصصها، وذلك بغية توفير فرص متعددة أمام طالبها للتدريب واكتساب املهارات الالزمة للتعامل مع سوق العمل. مع حرص الكلية يف الوقت نفسه 

على اإلستمرار يف تنظيم العديد من الدورات التدريبية التي تضيف خلريجي الكلية املزيد من اخلبرات العلمية والعملية.

ويف هذا االطار تابعت الكلية، خطواتها التي اجنزتها خالل العام اجلامعي 1435 / 1436 هـ، يف مجال األنشطة الالصفية والتدريب الطالبي؛ حيث سبق ان 
نظمت "منوذج احملاكاة الثاني" ملنظمة دولية متثلت يف "جامعة الدول العربية" للطالب يف برنامج العلوم السياسية ،و هو ما تواصل يف العام اجلامعي املاضي 
عبر تنظيم منوذج حملاكاة "مجلس االمن" باألمم املتحدة, ويعتبر هذا النموذج األول من نوعه يف اجلامعات السعودية واجلامعات اخلليجية. كما دشنت الكلية 
"احملكمة الصورية التدريبية" لطالب القانون بعد إعداد قاعتني دائمتني ومجهزتني بأحدث التقنيات املعروفة يف هذا السياق، إحداهما للطالب واألخرى 
للطالبات وأصبح طالب وطالبات تخصص احلقوق ينظمون بني احلني واألخر خالل الفصل الدراسي العديد من احملاكمات التدريبية. هذا إلى جانب 
استمرار الكلية يف مد جسور العالقات مع القطاعات ذات الصلة بتخصصات الكلية واالنفتاح عليها لالستفادة منها يف مجاالت التدريب والتوظيف ، إلى 
جانب تقدمي خدمات للطالب تتجاوز حدود الكلية، وذلك عبر تعريفهم باجلهات التي ميكن أن يلتحقوا بها بعد تخرجهم وطبيعة العمل فيها ومجاالته. 
و قد استمر حتسني تطبيق اخلطة االستراتيجية للكلية )1438/1433هـ( التي سبق اعتمادها يف العام اجلامعي) 1434/1433 هـ ( وتفعيلها على ارض 

الواقع يف مختلف أنشطة الكلية.

كما تواصلت اجلهود على صعيد تطوير اخلدمة التعليمية والرعاية الطالبية وتدعيم البنية التحتية للكلية، خاصة بعد انتهاء عملية إعادة تأهيل مبنى الكلية 
، األمر الذي سمح مبضاعفة أعداد قاعات احملاضرات من ناحية، وكذا زيادة املساحات املخصصة لألنشطة املختلفة سواء اخلاصة بالتدريس والنشاط 

الطالبي، أو تلك املتعلقة بالنشاط البحثي, أو اخلدمات املساندة كالصالة الترفيهية للطالب و املطعم ومكتب ذوي اإلحتياجات اخلاصة.

هذا فضاًل عن إستمرار إسهام الكلية يف خدمة املجتمع من خالل ما يقدمه منسوبيها وخريجيها من خدمات للوطن يف مختلف قطاعات الدولة مثل مجلس 
الوزراء ومجلس الشورى ووزارات اخلارجية والداخلية والثقافة والشؤون االجتماعية واإلعالم وهيئة التحقيق واالدعاء العام واجلمعيات والهيئات احلقوقية 
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وغيرها من القطاعات احلكومية واخلاصة، إلى جانب تواجد بعضهم يف مواقع مرموقة باملنظمات الدولية كمجلس التعاون لدول اخلليج العربية ومنظمة 
التعاون اإلسالمي.

ويف اخلتام ال يفوتني أن أتوجه بخالص شكري وتقديري ملعالي مدير اجلامعة االستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر على دعمه ومساندته الدائمة 
للكلية وإلى سعادة وكالء اجلامعة وعلى وجه اخلصوص سعادة وكيل اجلامعة للشؤون التعليمية وسعادة وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير على االهتمام 
واملتابعة والشكر موصول جلميع منسوبي الكلية، أساتذة وطالباً وإداريني، على جميع ما بذلوه ويبذلونه من جهد يف سبيل االرتقاء بكليتنا العريقة. كما 
أتوجه بالشكر لفريق إعداد التقرير الذين عمل معنا إلجناز هذا التقرير وهم كل من: سعادة الدكتور هواري بالعربي املشرف على وحدة اجلودة وسعادة 
احملاضر األستاذ عبدالعزيز بن عبد اهلل النوفل املشرف على وحدة االختبارات وتقنية املعلومات واملشرف على إعادة تأهيل الكلية وسعادة األستاذ موسى 
بن جرمان العتيبي مسجل الكلية وسعادة األستاذتان عفاف بنت بندر الشمري و تهاني بنت صالح احلسياني املنسقتان بقسم الطالبات بالكلية وسعادة 

سكرتير اللجنة األستاذ فهد بانخر. داعني اهلل عز وجل أن يعيننا جميعاً على خدمة كليتنا وجامعتنا ووطننا احلبيب انه سميع مجيب.              

                                                     
                                                                                                       عميد الكلية
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كلية احلقوق والعلوم ال�صيا�صية يف �صطور

ا�صم الكلية : 

كلية احلقوق والعلوم السياسية 

تعريف بالكلية ون�صاأتها

تأسست كلية احلقوق والعلوم السياسية حتت مسماها اجلديد في عام )1427هـ( مبوجب قرار مجلس التعليم العالي القاضي بتقسيم كلية العلوم اإلدارية 
إلى كليتني: كلية األنظمة والعلوم السياسية، وكلية إدارة األعمال. وصدرت املوافقة السامية على قرار مجلس التعليم العالي عام )1431هـ( بتعديل مسمى 
الكلية إلى كلية احلقوق والعلوم السياسية وإعادة هيكلة أقسامها إلى قسمي القانون العام والقانون اخلاص، وقسم العلوم السياسية. وعلى الرغم من أن 
تسمية كلية احلقوق والعلوم السياسية من التسميات اجلديدة في اجلامعة، إال أن أقسامها املتمثلة في قسم العلوم السياسية، وقسم القانون، تعتبر من أعرق 
األقسام األكادميية في اجلامعة،حيث يعود تأسيس قسم العلوم السياسية ألكثر من أربعني عاماً، بينما يزيد عمر قسم القانون الذي مت تقسيمه إلى قسمني 

مؤخراً على ثالثني عاماً.

 ولقد خّرجت الكلية أجياالً تلو أجيال ممن خدموا دينهم ووطنهم وتبؤوا أعلى املراتب الوظيفية في العديد من األجهزة احلكومية واملؤسسات اخلاصة.
وكان من بني أساتذة هذه الكلية وعمدائها من أصبحوا وزراء وسفراء ومدراء بنوك وشركات في شتى أنحاء اململكة العربية السعودية. وتفخر الكلية كذلك 

باحتضانها لعدد من األساتذة املرموقني ، الذين أثرت مساهماتهم العلمية والثقافية املكتبة العربية بالعديد من البحوث واملؤلفات القيمة.

اأق�صام الكلية الأكادميية

تضم الكلية، بعد إعادة هيكلتها ، ثالثة أقسام علمية  هي : قسم القانون اخلاص، وقسم القانون العام، وقسم  العلوم السياسية.
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روؤية الكلية

الريادة والتميز في مجال احلقوق والعلوم السياسية إقليميا وعامليا في التعليم 
والبحث العلمي وخدمة املجتمع.

ر�صالة الكلية

 تقدمي تعليم متميز، وإنتاج بحوث إبداعية تخدم املجتمع وتسهم في بناء اقتصاد 
املعرفة والتنمية املستدامة ، من خالل إعداد كوادر عالية التأهيل في مختلف 

تخصصات الكلية ودرجاتها العملية.

اأهداف الكلية

تهدف الكلية إلى حتقيق عدة أهداف عامة يتمثل أبرزها فيما يلي :
• املساهمة في تطوير املعرفة اإلنسانية وتوظيفها واإلستفادة منها في مختلف 	

التخصصات القانونية والسياسية .
•  تخريج الكوادر املؤهلة في مختلف تخصصات الكلية.	
•  تأهيل الشباب للحصول على فرص عمل مناسبة في سوق العمل.	
•  املساهمة الفعالة في حل املشكالت السياسية والقانونية التي تواجه الدولة 	

جسور  وبناء  املتخصصة  والدراسات  البحوث  إجراء  خالل  من  واملجتمع 
التواصل مع اجلامعات والشركات واملجموعات احمللية والعاملية.



جمل�س الكلية

الدكتور / مفلح بن ربيعان القحطاين )عميد الكلية(

)رئيس املجلس(

اأ.د عبداهلل بن جمعان الغامدي

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي
)عضوا(

د. ع�صام بن �صعد الغامدي

وكيل الكلية للشؤون األكادميية
)عضوا(

الأ�صتاذة �صارة ال�صديري

وكيلة الكلية املكلفة
)عضوا(

د. علي بن ح�صني القحطاين

وكيل الكلية للتطوير واجلودة
)عضوا(



د. فهد بن اإبراهيم ال�صويان

رئيس قسم القانون العام
)عضوا(

د. اأ�صامة بن حممد ال�صليماين

عضو هيئة التدريس بقسم القانون العام
)عضوا(

د. اإبراهيم بن حممود النحا�س

رئيس قسم العلوم السياسية
)عضوا(

د. خالد بن �صاملني بان�صر

عضو هيئة التدريس بقسم القانون اخلاص
)عضوا(

د.�صالح ابراهيم ال�صياري

رئيس قسم القانون اخلاص
)عضوا(

د.حممد بن عو�س احلارثي

عميد عمادة تطوير املهارات
)عضوا(





اأهم وحدات وجلان الكلية واملهام املكلفة بها للعام اجلامعي 1437/1436هـ
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)1( جلنة ا�صتحداث برنامج الدكتوراه يف ق�صم العلوم ال�صيا�صية

اأوًل: ت�صكيل جلنة برئا�صة �صعادة الدكتور/ عبد اهلل بن جمعان الغامدي )وكيل الكلية للدرا�صات العليا والبحث العلمي( وبع�صوية كل من:: 

• د. أحمد محمد وهبان	
• د. أسامه أحمد السيد العادلي	
• د. غالب بن عواد اخلالدي	
• أحمد بن منصور البوري )سكرتيراً(	

ثانيًا: تقوم اللجنة بو�صع مفردات املقررات، وترجمة حمتوى الربنامج اإىل اللغة الإجنليزية، والعمل على ا�صتيفاء جميع متطلبات عمادة 

الدرا�صات العليا متهيداً لرفع الربنامج لعتماده. 

)2( جلنة مراجعة اخلطة الدار�صية لتخ�ص�س القانون 

اأوًل: ت�صكيل جلنة مراجعة اخلطة الدار�صية لتخ�ص�س القانون برئا�صة �صعادة الدكتور/ ع�صام بن �صعد الغامدي )وكيل الكلية لل�صوؤون 

الأكادميية( وبع�صوية كل من:

)مقرراً(د. إبراهيم بن محمد احلديثي
)عضواً(د. خالد بن حسن بانصر

)عضواً(د. ياسر بن فضل السريحي
)عضواً(د. عبدالله بن خالد املسفر

)عضواً(أ.د. عبدالستار عبداحلميد سلمي



21

)عضواً(د. السيد محمد شريف
)عضواً(د. هواري بلعربي

)عضواً(د. عبدالرزاق الشيخ جنيب
)سكرتيراً(أ. محمد بن علي الهفوفي )سكرتيراً(

ثانيًا:  مهام اللجنة:

•  مراجعة اخلطة الدراسية لتخصص القانون بهدف تخصيص املستوى التاسع من اخلطة للتدريب وكتابة مشروع بحث على أن يتضمن املقترح يف هذا 	
الشأن كيفية تنفيذ التدريب يف الواقع العملي للطالب والطالبات.                                                                               

•  النظر يف إعادة توصيف مقرر )405 حقق( قاعة بحث وتدريب مبا يتوافق وحتسني مخرجات الكلية ورفع مستوى املهارات القانونية لدى الطالب 	
والطالبات.

•  ترفع توصيات اللجنة لعميد الكلية.	

)3( دمج مركز احلا�صب اليل مع وحدة الختبارات

اأوًل: �صم مركز احلا�صب بالكلية اإىل وحدة الختبارات وتغيري م�صماها اإىل وحدة الختبارات وتقنية املعلومات وتعيني الأ�صتاذ/ عبد العزيز 

بن عبد اهلل النوفل )املحا�صر بق�صم القانون اخلا�س( م�صرفًا عليها.

ثانيًا: تتوىل الوحدة املهام التالية:

•  تنظيم سير عملية االختبارات الفصلية والنهائية لكل فصل دراسي، وحجز القاعات واستكمال ما يلزم في هذا الشأن.	
•  ربط البث لالجتماعات واحملاضرات بني قسم الرجال والنساء عبر الشبكة.	
•  متابعة أعمال الصيانة والتهيئة الدورية للشبكة واألجهزة. 	
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ثالثًا: يعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره. 

)4( جلنة �صوؤون الطالب

�صكلت جلنة �صوؤون الطالب بالكلية للعام اجلامعي 1437/1436هـ بع�صوية كل من :

رئيساًد.عصام بن سعد الغامدي
عضواًأ. عبد العزيز بن عبد الله النوفل

عضواًأ. موسى بن جرمان العتيبي
سكرتيراًأ. محمد بن عبدالله السبيعي

• وتختص هذه اللجنة بدراسة احلاالت الطالبية املرفوع لها. كما تقوم بتحديد ضوابط عملها للتعامل مع احلاالت الطالبية املعروضة أمامها في ضوء 	
األنظمة واللوائح املعمول بها في اجلامعة. و تقوم بالرفع بالتوصيات اخلاصة باحلاالت املعروضة عليها لسعادة عميد الكلية.

 )5( اللجنة الفرعية لوحدة حماية احلقوق الطالبية ) ق�صم الطالب (

مت ت�صكيل اللجنة الفرعية حلماية احلقوق الطالبية يف الكلية برئا�صة �صعادة الدكتور/ ع�صام بن �صعد الغامدي )وكيل الكلية لل�صوؤون 

الأكادميية( وبع�صوية كل من :         

عضواًد. فهد بن محمد املاجد
عضواًد. سعود بن مساعد التمامي

عضواًالطالب/ ناهي بن نواف املطيري
عضواًالطالب/ عبد الرحمن محمد املبدل

سكرتيراًاألستاذ/ رياض بن عبدالله العبيد
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• و تختص هذه اللجنة بتلقي الشكاوى والتظلمات املقدمة من الطالب بشأن أي من املشكالت األكادميية وغير األكادميية التي يتعرض لها الطالب داخل 	
الكلية، ومتارس اللجنة تلك االختصاصات وفقاً للقواعد واإلجراءات املنصوص عليها في القواعد املنظمة لوحدة حماية احلقوق الطالبية.

)6( اللجنة الفرعية لوحدة حماية احلقوق الطالبية )ق�صم الطالبات(

مت ت�صكيل اللجنة الفرعية بالكلية حلماية احلقوق الطالبية بق�صم الطالبات على النحو الآتي:

عضوةأ. سارة السديري
عضوةد. أماني عبداللطيف

عضوةأ.أسماء األحمري
عضوةأ.أبتهال الصمان

عضوةالطالبة/ العنود العصيمي
عضوةالطالبة/ شاهه عبدالعزيز السويد

سكرتيرةاألستاذة/ لطيفة اجلوير

• وتختص اللجنة بتلقي الشكاوى والتظلمات املقدمة من الطالبات بشأن أي من املشكالت األكادميية وغير األكادميية التي تتعرض لها الطالبة داخل 	
الكلية، ومتارس اللجنة تلك االختصاصات وفقاً للقواعد واإلجراءات املنصوص عليها في القواعد املنظمة لوحدة حماية احلقوق الطالبية.
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)7( املجل�س ال�صت�صاري الطالبي ) طالب (

مت ت�صكيل املجل�س ال�صت�صاري الطالبي )طالب( لعميد الكلية )رئي�س املجل�س( للعام اجلامعي )1437/1436( بع�صوية كل من:

نائب رئيس املجلسعبدالرحمن بن علي املشهوري
عضواًعمر بن عقله العقله

عضواًعبدالعزيز بن ناصر القحطاني
عضواًخالد بن فهد الشمري

عضواًمشعل بن عثمان السويح
عضواًعلي بن شاهر القحطاني

عضواًخالد بن سعد احلارثي
عضواًفهد بن ناصر الفردان
عضواًالوليد بن خالد الفضل

عضواًعبدالرحمن محمد املبدل
عضواًطالل فايز الفارسي

عضواًمحمد بن عبدالله املقحم
عضواًمعاذ بن مذكر القحطاني

عضواًنواف بن عبدالرحمن الضويحي
عضواًفيصل بن مانع العنزي
عضواًناصر بن صالح املفرج
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عضواًعبدالله عبدالعزيز العجالن
عضواًمتعب بن فهد بن عتيق
عضواًمؤيد عطا الله العياف

• ويختص املجلس بدارسة املوضوعات احملالة إليه من سعادة عميد الكلية وكذلك املقترحات واملرئيات التي يرى أعضاء املجلس طرحها للنقاش وإبداء الرأي فيها 	
بعد عرضها على سعادة عميد الكلية وإحالتها إلى املجلس مرة أخرى كتابياً. مع االلتزام مبضمون وثيقة املجلس االستشاري لكلية احلقوق والعلوم السياسية .

)8( املجل�س ال�صت�صاري الطالبي ) طالبات (

مت ت�صكيل املجل�س ال�صت�صاري الطالبي )الطالبات( لعميد الكلية )رئي�س املجل�س( للعام اجلامعي )1437/1436( بع�صوية كل من:

نائب رئيس املجلسأ.سارة السديري
أمينة املجلسأ.سارة بنت عبدالعزيز العبدالكرمي

عضواًشاهه عبدالعزيز السويد
عضواًمشاعل سعد بن درعان

عضواًنادية ابراهيم بالغنيم
عضواًأثار خالد العثيمني
عضواًغادة حمد السبيعي

•  ويختص املجلس بدارسة املوضوعات احملالة إليه من سعادة عميد الكلية وكذلك املقترحات واملرئيات التي يرى أعضاء املجلس طرحها للنقاش وإبداء الرأي 	
فيها بعد عرضها على سعادة عميد الكلية وإحالتها إلى املجلس مرة أخرى كتابياً. مع االلتزام مبضمون وثيقة املجلس االستشاري لكلية احلقوق والعلوم 

السياسية.
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)9( وحدة الإر�صاد الأكادميي

مت اإعادة ت�صكيل جمل�س اإدارة وحدة الإر�صاد الأكادميي للعام اجلامعي )1436/1435هـ( يف الكلية برئا�صة �صعادة الدكتور/ ع�صام بن �صعد 

الغامدي )وكيل الكلية لل�صوؤون الأكادميية( وبع�صوية كل من:

عضواًرئيس وحدة اجلودةد. هواري بلعربي

عضواًرئيس جلنة اإلرشاد بقسم القانون اخلاصد. متولي عبداملؤمن املرسي

عضواًرئيس جلنة اإلرشاد بقسم القانون العامد. محمد صافي اخليش
عضواًرئيس جلنة اإلرشاد في قسم العلوم السياسيةد. أسامة أحمد العادلي

عضواًرئيس قسم اإلرشاد – طالباتد. أماني عبداللطيف حافظ
عضواًمسجل الكليةأ.موسى بن جرمان العتيبي

عضواًاملعيده بقسم القانون اخلاصأ.أبرار بنت فهد الدريعي
عضواًمسجلة الكلية للطالباتأ.ساره بنت سعد الغوينم
عضواًمدير وحدة اإلرشاد بالكليةأ.فهد بن ناصر احلسني

سكرتيرااملوظف بوحدة شؤون الطالبأ. عبدالرحمن بن محمد العمار

• وتختص الوحدة باستقبال وتوجيه الطالب املستجدين وتعريفهم بأقسام الكلية ومساعدتهم للتهيئة للدراسة واحلياة اجلامعية، وكذلك إرشاد طلبة 	
الكلية أكادميياً ونفسيا وإجتماعيا وعلمياً وتقدمي املشورة لهم، واالهتمام بالطالب والطالبات الذين يعانون من ضعف في حتصيلهم الدراسي، وكذلك 

الطالب والطالبات املوهوبني، ودراسة احلاالت التي تتطلب دعما ماديا من صندوق الطالب. 
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 )10( جلنة تاأديب الطالب

مت ت�صكيل جلنة لتاأديب الطالب يف الكلية برئا�صة �صعادة الدكتور )وكيل الكلية للتطوير واجلودة( وبع�صوية كٍل من: 

عضواًأ.د. عبدالستار عبداحلميد سلمي
عضواًد. محمد السيد محمد رفاعي

سكرتيراأ. فهد بن سعد احلماد

• و تختص اللجنة بالنظر في املخالفات التي تقع من طالب الكلية وفق مضمون نص املادة التاسعة عشر من الئحة تأديب الطالب، وترفع توصياتها إلى 	
سعادة عميد الكلية إليقاع العقوبة أو الرفع باستكمال النظر في املخالفة إلى صاحب الصالحية إلحالة املوضوع إلى جلنة تأديب الطالب باجلامعة.

)11( جلنة تاأديب الطالبات 

مت ت�صكيل جلنة لتاأديب الطالبات يف الكلية برئا�صة �صعادة الأ�صتاذة  اأ.�صارة ال�صديري  )وكيلة الكلية املكلفة( وبع�صوية كٍل من: 

عضواًد. د.جنوى البشير
عضواًد.منتهى عبيدات

عضواًد. د.نعيمة قوينس

• و تختص اللجنة بالنظر في املخالفات التي تقع من طالب الكلية وفق مضمون نص املادة التاسعة عشر من الئحة تأديب الطالب، وترفع توصياتها إلى 	
سعادة عميد الكلية إليقاع العقوبة أو الرفع باستكمال النظر في املخالفة إلى صاحب الصالحية إلحالة املوضوع إلى جلنة تأديب الطالب باجلامعة.





اأع�صاء هيئة التدري�س بالكلية ح�صب الأق�صام الأكادميية للعام اجلامعي 1437/1436هـ
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اأوًل: ق�صم القانون اخلا�س

جمموع اأع�صاء هيئة التدري�س العاملني ح�صب الرتبة الأكادميية للعام اجلامعي 1437/1436هــ

الرتبة األكادميية
املجموع

معيدمحاضر أستاذ مساعدأستاذ مشاركأستاذ

%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد
3%3.706%7.4019%23.466%7.4047%58.0481%100

جدول رقم )1(
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اأع�صاء هيئة التدري�س بالق�صم ح�صب ال�صم واملوؤهل العلمي والرتبة الأكادميية وتاريخ بداية العمل بالكلية

الق�صم الأكادميي: القانون اخلا�س

اجلنسيةاسم عضو هيئة التدريسم
املؤهل العلمي

تاريخ العمل الرتبة األكادميية
بالكلية الدرجة 

سنة اجلامعةالتخصص الدقيقاجلامعية العليا
التخرج

1437هـأستاذ2002مالقاهرة - مصرالقانون املدنيدكتوراهمصريأ.د.الشهابي الشرقاوي1

1432/10/9هـأستاذ1999مالزقازيق - مصرقانون جتاريدكتوراهمصريأ.د.عبدالستارعبداحلميد سلمي2

1431/10/10هـأستاذ1991ماملنار - تونسالقانون املدنيدكتوراهتونسيأ.د. علي خليفة اجللولي3

11/27/ 1414هـأستاذ مشارك1993مأدنبره – اململكة املتحدةقانون جتارىدكتوراهسعوديد. أحمد بن عبد الرزاق الغديان4

1418/2/20هـأستاذ مشارك1980مالسوربون - فرنساالقانون املدنيدكتوراهلبنانيد. بهاء الدين العاليلي5

1404هـأستاذ مشارك1994مرن1 - فرنساقانون جتارىدكتوراهسعوديد. خالد بن عبد العزيز الرويس6

1994مأستاذ مشارك1994مرن1 - فرنساالقانون املدنيدكتوراهسعوديد. رزق بن مقبول الريس7

1423هـأستاذ مشارك1994م)ستراسبورج3( - فرنساالقانون املدنيدكتوراهسوريد. عبد الرزاق الشيخ جنيب8

1433/11/2هـأستاذ مشارك2002ماجلامعة اللبنانية الرسميةالقانون املدنيدكتوراهاردنيد. محمد احمد البديرات9

1411/2/23هـأستاذ مساعد2000مساوثهمبتون - بريطانياتأمني جتارىدكتوراهسعوديد. خالد ساملني بانصر10

1428هـأستاذ مساعد2001منانت - فرنساالقانون املدنيدكتوراهمصريد. رضا محمود ابراهيم11

1433/7/21استاذ مساعد2012منيو كاسل – بريطانياقانون جتاريدكتوراهسعوديد. سلطان برجس العبدالكرمي12

1417هـأستاذ مساعد1996منانت - فرنساالقانون اخلاصدكتوراهسعوديد. صالح بن إبراهيم السياري13

1437هـاستاذ مساعد2015مانديانا- امريكاالقانون املدنيدكتوراهسعوديد. عثمان طالبي14
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اجلنسيةاسم عضو هيئة التدريسم
املؤهل العلمي

تاريخ العمل الرتبة األكادميية
بالكلية الدرجة 

سنة اجلامعةالتخصص الدقيقاجلامعية العليا
التخرج

1418هـأستاذ مساعد )معار(1418ستراسبورج - فرنساتأمنيدكتوراهسعوديد. فهد بن حمود العنزي15

1421/11/2هأستاذ مساعد2009مانشستر – بريطانياقانون جتارىدكتوراهسعوديد. فهد بن محمد املاجد16

1432هـأستاذ مساعد1999املنصورة - مصرفلسفة القانوندكتوراهمصريد.متولي عبد املؤمن املرسي17

1434هـاستاذ مساعد2010الزقازيق- مصرقانون املرافعاتدكتوراهمصريد. محمد السيد محمد رفاعي18

1432/4/15هـأستاذ مساعد2007رن1 - فرنساالقانون التجاريدكتوراهأردنيد. معن محمد أمني القضاه19

1418هـأستاذ مساعد1997ستراسبورج - فرنساالقانون املدنيدكتوراهسعوديد. مفلح بن ربيعان القحطاني20

1432/8/16هـاستاذ مساعد1425جامعة االمام - السعوديةالشريعةدكتوراهسعوديد. نايف بن محمد ابا اخليل21

1426هـأستاذ مساعد2002ليون3 - فرنساالقانون اخلاصدكتوراهفرنسيد. هواري بلعربي22

1430/9/19هـأستاذ مساعد2008بواتييه - فرنساقانون جتارىدكتوراهسعوديد. ياسر فضل السريحى23

1436/3/2هـأستاذ مساعد2014سوتهامبتون.بريطانياالقانون جتاري دكتوراةسعوديةد. أروى ابراهيم اجلالل 24

1427/12/19هـأستاذ مساعد1997القاهرة - مصرالقانون املدنيدكتوراهمصريةد. وفاء خالف25

1427/4/11هـأستاذ مساعد2000املنصورة - مصرالقانون املدنيدكتوراهمصريةد. أماني عبد اللطيف حافظ26

1438/11/30هـأستاذ مساعد2006املنصورة - مصرالقانون املدنيدكتوراهمصريةد. إميان مأمون سليمان27

1409/2/27هـمحاضر1995ستراسبورج - فرنساالقانون التجاريماجستيرسعوديأ. عبدالعزيز بن عبداهلل النوفل28

1433/5/3هـمحاضرة1431جامعة اإلمام محمد بن سعوداصول الفقهماجستيرسعوديةأ. ساره بنت فهيد الرويلي29

1433/5/3هـمحاضرة1431جامعة اإلمام محمد بن سعوداصول الفقهماجستيرسعوديةأ . اميان بنت سليمان اخلمشي30
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اجلنسيةاسم عضو هيئة التدريسم
املؤهل العلمي

تاريخ العمل الرتبة األكادميية
بالكلية الدرجة 

سنة اجلامعةالتخصص الدقيقاجلامعية العليا
التخرج

1431/6/24هـمحاضرة2012جامعة سفوك.امريكاقانون مدنيماجستيرسعوديةأ. نورة عبدالرحمن الدرع31

1430/3/30هـمحاضرة2006جامعة اليرموك-االردنقانون جتاريماجستيراردنيةأ/ إميان حسني الشلول32

1430/3/30هـمحاضرة2006جامعة اليرموك- االردنقانون دوليماجستيراردنيةأ/ االء مصطفى عبنده33

1431/5/15هـمعيدة2014جامعة شامبان.امريكاقانون جتاريماجستيرسعوديةأ. صباح دخيل اخلثعمي34

1431/11/17هـمعيدة2014جامعة كنكتيكتقانون مدنيماجستيرسعوديةأ.رمي عبد اهلل الفليج35

1413/11/12هـمعيدة2013جامعة اسكس.بريطانياقانون االنترنتماجستيرسعوديةأ.سارة فهد السديري36

1428/4/1هـمعيد1427الشارقة - اإلماراتالقانون املدنيالبكالوريوسسعوديأ. أسامة الرباح37

1428/10/10هـمعيد1425هـامللك سعودالقانون املدنيالبكالوريوسسعوديأ. عبد الوهاب اخلضيري38

1421/9/3هـمعيد1420هـامللك سعودالقانون املدنيالبكالوريوسسعوديأ. موسى بن جرمان العتيبي39

1428/3/26هـمعيد1426امللك سعودالقانون املدنيماجستيرسعوديأ. ناصر بن صالح الشماسي40

1426/12/30هـمعيد1425امللك سعودالقانون التجاريالبكالوريوسسعوديأ. عبد اللطيف محمد آل الشيخ41

8/27/هـ1430معيد1429امللك سعودالقانون التجاريالبكالوريوسسعوديأ. هشام بن علي السبت42

1430/8/27هـمعيد1429امللك سعودالقانون التجاريالبكالوريوسسعوديأ. علي بن محمد آل ساري43

9/21/هـ1431معيد1430امللك سعودالقانون التجاريالبكالوريوسسعوديأ. سعد بن محمد الرشيد44

1431هـمعيد1429امللك سعودالقانون اخلاصماجستيرسعوديأ.عبد اهلل صالح اجلمعة45

1432هـمعيد1431امللك سعودالقانون اخلاصماجستيرسعوديأ.سلمان بن مفلح القحطاني46

1431/9/20هـمعيد1431امللك سعودالقانون التجاريالبكالوريوسسعوديأ. أحمد سعيد اخلبتي47
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اجلنسيةاسم عضو هيئة التدريسم
املؤهل العلمي

تاريخ العمل الرتبة األكادميية
بالكلية الدرجة 

سنة اجلامعةالتخصص الدقيقاجلامعية العليا
التخرج

1432هـمعيد1432هـامللك سعودالقانون اخلاصالبكالوريوسسعوديأ.عبد الرحمن نبيل الصالح48

1432هـمعيد1432هـامللك سعودالقانون اخلاصالبكالوريوسسعوديأ.عبد اهلل بن سعد املقرن49

1432هـمعيد1432هـامللك سعودالقانون اخلاصالبكالوريوسسعوديأ.أحمد عبد اخلالق العمري50

1432هـمعيد1432هـامللك سعودالقانون اخلاصالبكالوريوسسعوديأ.عبد امللك عبد اهلل العياضي51

1432هـمعيد1432هـامللك سعودالقانون اخلاصالبكالوريوسسعوديأ. يحى بن حسني الشريف52

1432هـمعيد1432هـامللك سعودالقانون اخلاصالبكالوريوسسعوديأ. محمد بن ناصر العامر53

1432هـمعيد1432هـامللك سعودالقانون اخلاصالبكالوريوسسعوديأ.عبد العزيز بن محمد الناصر54

1433هـمعيد1433هـامللك سعودالقانون اخلاصالبكالوريوسسعوديأ. ماجد بن عبد اهلل اجلطيلي55

1431/7/7هـمعيدة1430هـامللك سعودالقانون التجاريالبكالوريوسسعوديةأ. والء احمد حمد الدهش56

1436/10/25هـمعيدة2014امللك سعودالقانون التجاريالبكالوريوسسعوديةأ. نوف فهد العرجاني57

1430/11/17هـمعيدة2010امللك سعودالقانون التجاريالبكالوريوسسعوديةأ. مليحة ضويحى العتيبي58

1431/11/15هـمعيدة2014امللك سعودالقانون املدنيالبكالوريوسسعوديةأ. ملياء عبد اهلل العصيمي59

1434/12/4هـمعيدة2010امللك سعودالقانون املدنيالبكالوريوسسعوديةأ. أشواق حسن العسيري60

1431/5/10هـمعيدة2009امللك سعودالقانون املدنيالبكالوريوسسعوديةأ. ابتهال عبد اهلل على الصمان61

1433/3/9هـمعيدة1431هـامللك سعودالقانون املدنيبكالوريوسسعوديةأ. صابرين عبدالقادر العسيري62

1433/9/24هـمعيدة1432هـامللك سعودقانون جتاريبكالوريوسسعوديةأ أروى بنت فوزان الفوزان63
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اجلنسيةاسم عضو هيئة التدريسم
املؤهل العلمي

تاريخ العمل الرتبة األكادميية
بالكلية الدرجة 

سنة اجلامعةالتخصص الدقيقاجلامعية العليا
التخرج

1433/3/5هـ معيدة1431هـامللك سعودالقانون املدنيبكالوريوسسعوديةأ. فوزية عبد اهلل الدريس64

1432/8/23هـمعيدة1431هـامللك سعودالقانون اخلاصبكالوريوسسعوديةأ. منيرة محمد هذال السبيعي65

1433/3/5هـمعيدة1431هـامللك سعودالقانون اخلاصبكالوريوسسعوديةأ. نورة سعد احلقباني 66

1433/3/5هـمعيدة1433هـامللك سعودالقانون اخلاصبكالوريوسسعوديةأ. هدى إبراهيم علي الوهيبي67

1433/8/28هـمعيدة2011امللك سعودقانون جتاريبكالوريوسسعوديةأ . هبة عبدالعزيز العيسي68

1433/8/28هـمعيدة1433هـامللك سعودقانون مدنيبكالوريوسسعودية أ . ابرار فهد الدريعي69

1434/4/29هـمعيدة1433هـامللك سعودقانون مدنيبكالوريوسسعوديةأ. الهنوف عبداهلل الشدي70

1435/11/15هـمعيدة1434هـامللك سعودقانون خاصبكالوريوسسعوديةأ . لطيفة فهد املنيع71

1435/11/7هـمعيدة 1434هـامللك سعودقانون مدنيبكالوريوسسعوديةأ.العنود عبد الرحمن العقيل 72

1432/8/19هـمعيدة2014امللك سعودقانون مدنيبكالوريوسسعودية أ/ أسماء بنت مشبب االحمري73

1434/6/16هـمعيدةامللك سعود-بكالوريوسسعوديةأ/ أروى بنت محمد الدريس74

1435/11/23هـمعيدةامللك سعود قانون جتاريبكالوريوسسعوديةأ/ وجدان بنت سعد احليد75

1436/5/13هـمعيدة1434هـامللك سعودقانون جتاريبكالوريوسسعوديةأ/ أسماء ال حمود76

1437/1/5هـمعيدةامللك سعودقانون جتاريبكالوريوسسعوديةأ.هيا الشعيبي77

جدول رقم )2(
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قائمة باأع�صاء هيئة التدري�س املتعاونني وامل�صتعان بخدماتهم يف ق�صم القانون اخلا�س

اجلنسيةالتخصص الدقيقالتخصص العامالعملاالســـمم

سعوديشريعةشريعةعضو هيئة كبار العلماء ومستشار بالديوان امللكيد. سعد بن ناصر الشثري1

سعوديشريعةشريعةعضو سابق بهيئة كبار العلماءد. يوسف بن محمد الغفيص2

سعوديشريعةشريعةجامعة االمام محمد بن سعود االسالميةأ.د. محمد بن يحيي النجيمي3

سعوديأنظمة املرافعات والقضاء والتحكيمقانونمجلس الوزراءد. مهيدب بن إبراهيم املهيدب4

سعودي القانون التجاريقانوناألمني العام ملجلس التعليم العاليد. محمد بن عبد العزيز الصالح5

سعوديشريعةشريعةجامعة االمام محمد بن سعود االسالميةد. وليد بن ابراهيم العجاجي6

سعوديشريعةشريعةقاضي سابقد. محمد بن عبد اهلل السحيم7

سعوديالقانون التجاريجتاريمحاميأ.ممدوح الدعيجي8

سعوديشريعةأستاذ جامعيد. سالم بن راشد املطيري9

سعوديكلية امللك خالد العسكريةشريعةأستاذ جامعيد. عبد اهلل احلايف10

سعوديشريعةشريعةقاضي بديوان املظالمأ.صالح بن علي الربيعة11

جدول رقم )3(

قائمة باملحا�صرات املتعاونات مع ق�صم القانون اخلا�س

اجلنسيةالتخصص العاماالســـمم

سعوديةأصول فقه أ. باسمة بنت مبارك الدوسري1

سعوديةأصول فقه أ. نوف الصقبي2

جدول رقم )4(
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ثانيًا: ق�صم القانون العام

جمموع اأع�صاء هيئة التدري�س العاملني ح�صب الرتبة الأكادميية للعام اجلامعي 1437/1436هــ

الرتبة األكادميية
املجموع

معيدمحاضرأستاذ مساعدأستاذ مشاركأستاذ

%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد

1%1.567%9.378%10.934%4.6849%73.4361%100

جدول رقم )5(
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اأع�صاء هيئة التدري�س بالق�صم ح�صب ال�صم واملوؤهل العلمي والرتبة الأكادميية وتاريخ بداية العمل بالكلية

الق�صم الأكادميي: القانون العام

اجلنسيةاسم عضو الهيئة التدريسم
املؤهل العلمي

الرتبة 
األكادميية

تاريخ بداية العمل 
بالكلية الدرجة 

سنة التخرجاجلامعةالتخصص الدقيقاجلامعية العليا

1431/10/09هـأستاذ1987تونس - تونسالقانون الدولي العامدكتوراهتونسيأ.د. محمد علي املسعودي1

1990مأستاذ مشارك1990بواتييه - فرنساالقانون اجلنائيدكتوراهسعوديد. أسامة بن محمد السليماني2

1418 هـأستاذ مشارك1997بواتييه - فرنساالقانون اجلنائيدكتوراهسعوديد. خالد بن عثمان العمير3

1419/05/14هـأستاذ مشارك1995وهران - اجلزائرالقانون العامدكتوراهجزائريد. الدين اجلياللي بوزيد4

1430/07/18هـأستاذ مشارك2006درم - بريطانياالقانون اإلداريدكتوراهسعوديد. إبراهيم بن محمد احلديثي5

1414/07/01هـأستاذ مشارك1993رن1 - فرنساالقانون اإلداريدكتوراهسعوديد. فهد بن إبراهيم الضويان6

2007/08/25مأستاذ مشارك2001باريس 10- نانتير - فرنساالقانون الدولي العامدكتوراهمصريد. محمد صايف اخليش7

1437/04/8هـأستاذ مشاركالقانون اإلداريدكتوراهتونسيد. جمال العجرود8

1427/9/3هـأستاذ مساعد2000نانت- فرنساالقانون اجلنائيدكتوراهمصرىد. أحمد لطفى السيد مرعى9

1428 هـأستاذ مساعد2002القاهرة - مصرالقانون اجلنائيدكتوراهمصريد. السيد محمد حسن شريف10

1429/12/24هـأستاذ مساعد2008هارفارد - أمريكاالقانون الضريبيدكتوراهسعوديد. تركي بن عبد العزيز الثنيان11

1430/03/13هـأستاذ مساعد2006أدنبرة اململكة املتحدةالقانون الدولي العامدكتوراهسعوديد. وائل بن محمد اإلدريسي12

2013مأستاذ مساعد2013بريطانياالقانون اإلداريدكتوراهسعوديد. عبد اهلل خالد املسفر13
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اجلنسيةاسم عضو الهيئة التدريسم

املؤهل العلمي
الرتبة 

األكادميية
تاريخ بداية العمل 

بالكلية الدرجة 
سنة التخرجاجلامعةالتخصص الدقيقاجلامعية العليا

1433/3/14هـأستاذ مساعد2007القاهرة - مصرالقانون العامدكتوراهمصريةد. عال عزت عبد احملسن محمد15

أستاذ مساعدالقاهرة - مصرالقانون اجلنائيدكتوراهمصريةد. حنان محمد حسيني16

1416هـمحاضر1415بريطانياالقانون اجلنائيماجستيرسعوديأ. سليمان بن عبد اهلل العيسى17

1425/1/26هـمحاضر1425بواتييه - فرنساالقانون اجلنائيماجستيرسعوديأ. هاني بن صالح احلسياني18

1429هـمعيد1423امللك سعودالقانون اجلنائيبكالوريوسسعوديأ. سلمان مهدي الزهراني19

1423/2/2هـمحاضر1422الواليات املتحدةالقانون الدولي العامماجستيرسعوديأ. عبد احملسن محمد العثمان20

1428/4/6هـمعيد1428امللك سعودالقانون اإلداريبكالوريوسسعوديأ. موسى ابراهيم الكلثم21

1431/11/17هـمعيد1435هـالواليات املتحدةالقانون الدولي العامماجستيرسعوديأ. معاذ بن معال اللويحق 22

1431/11/11هـمعيد1429الواليات املتحدةالقانون الدولي العامماجستيرسعوديأ. محمد بن فهد بن محمد الرميح23

1431/11/11هـمعيد1431امللك سعودالقانون العامبكالوريوسسعوديأ. أنس بن عبد الرحمن املزروع24

1431/11/19هـمعيد1429امللك سعودالقانون الدولي العامبكالوريوسسعوديأ. محمد بن عبد الكرمي البريثن25

1432/8/25هـمعيد1434هـالواليات املتحدةالقانون اجلنائيماجستيرسعوديأ. عبد املجيد الشعالن26

1427/1/12هـمعيد1434هـالواليات املتحدةالقانون اجلنائيماجستيرسعوديأ. مشاري محمد السقياني27

1429/10/13هـمعيد1429امللك سعودالقانون اإلداريبكالوريوسسعوديأ. محمد عبد احلميد العمري28

1433/2/11هـمعيد1432هـامللك سعودالقانون اجلنائيبكالوريوسسعوديأ. عبد املجيد السلمي29

1432/11/27هـمعيد1431هـامللك سعودالقانون الدولي العامبكالوريوسسعوديأ. محمد صالح السحيمان30
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اجلنسيةاسم عضو الهيئة التدريسم
املؤهل العلمي

الرتبة 
األكادميية

تاريخ بداية العمل 
بالكلية الدرجة 

سنة التخرجاجلامعةالتخصص الدقيقاجلامعية العليا

1433/2/10هـمعيد1436هـالواليات املتحدةالقانون الدولي العامماجستيرسعوديأ. فهد مصلح املالكي32

1433/2/10هـمعيد1432هـامللك سعودالقانون الضريبيبكالوريوسسعوديأ. مساعد بن فهد الوهيبي33

1433/2/10هـمعيد1432هـامللك سعودالقانون الدولي العامبكالوريوسسعوديأ. ماجد بن مرزوق العتيبي34

1433/2/10هـمعيد1432هـامللك سعودالقانون اإلداريبكالوريوسسعوديأ. فهد عبد اهلل العرفج35

1433/2/10هـمعيد1432هـامللك سعودالقانون اإلداريبكالوريوسسعوديأ. ابراهيم محمد الشيبان36

1433/2/6هـمعيد1432هـامللك سعودالقانون اإلداريماجستيرسعوديأ. محمد أنور جبرتي37

1433/2/6هـمعيد1432هـامللك سعودالقانون اجلنائيبكالوريوسسعوديأ. ناصر خالد الدوسري38

1435/10/17هـمعيد1433هـامللك سعودالقانون اإلداريبكالوريوسسعودي    أ. عبد العزيز عقالء العقالء39

1435/10/7هـمعيد1433هـامللك سعودالقانون اإلداريبكالوريوسسعوديأ. أحمد صالح عناني40

1435/10/7هـمعيد1433 هـامللك سعودالقانون اإلداريبكالوريوسسعوديأ. عبد الرحمن سعود السعيد41

1435/12/26هـمعيد1433هـامللك سعودالقانون اإلداريبكالوريوسسعوديأ. أحمد عبد الرحمن احلسني42

1431/11/11هـمحاضرة1430هـامللك سعودالقانون الدولي العامماجستيرسعوديةأ. منيرة فهد احلمدان43

1431/11/19هـمعيدة1430هـامللك سعودالقانون اجلنائيبكالوريوسسعوديةأ. فريدة معيكل القحطاني44

1432/7/24هـمعيدة1430هـامللك سعودالقانون اجلنائيبكالوريوسسعوديةأ. حنان احمد الزهراني45

1432/7/24هـمعيدة1433هـامللك سعودالقانون اجلنائيبكالوريوسسعوديةأ.والء سعد الكثيري46

1433/2/29هـمعيدة1430هـامللك سعودالقانون اإلداريبكالوريوسسعوديةأ. جنالء عبد الرحمن احلقيل47
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اجلنسيةاسم عضو الهيئة التدريسم
املؤهل العلمي

الرتبة 
األكادميية

تاريخ بداية العمل 
بالكلية الدرجة 

سنة التخرجاجلامعةالتخصص الدقيقاجلامعية العليا

1433/8/11هـمعيدة1433هـامللك سعودالقانون العامبكالوريوسسعوديةأ. جمانة محمد اجلبير49

1433/8/11هـمعيدة2012امللك سعودالقانون العامبكالوريوسسعوديةأ. سارة سبتي السبتي50

1433/8/11هـمعيدة2012امللك سعودالقانون العامبكالوريوسسعوديةأ. مها عبد اهلل الشعالن51

1433/8/11هـمعيدة1432هـامللك سعودالقانون العامبكالوريوسسعوديةأ. آالء بدر الصالح52

1431/11/17هـمعيدة1430هـامللك سعودالقانون العامبكالوريوسسعوديةأ. دانيا عبد الرحمن محيسن53

1431/11/11هـمعيدة1431هـامللك سعودالقانون العامبكالوريوسسعوديةأ. بسمة منصور شلهوب54

1431/11/18هـمعيدة2014امللك سعودالقانون اجلنائيبكالوريوسسعوديةأ. وجدان خالد السعيد55

1431/11/17هـمعيدة2009امللك سعودالقانون اجلنائيبكالوريوسسعوديةأ. سارة عبد العزيز العبد الكرمي56

1433/2/6هـمعيدة1431هـامللك سعودالقانون الدوليبكالوريوسسعوديةأ. ماجدة سعود السويحلي57

1431/7/4هـمعيدة1430هـامللك سعودالقانون اجلنائيبكالوريوسسعوديةأ. سحر علي الهبدان58

1435/10/25هـمعيدة1435هـامللك سعودالقانون اإلداريبكالوريوسسعوديةأ. بيان علي أبوراس59

1435/9/24هـمعيدة2012امللك سعودالقانون اإلداريبكالوريوسسعوديةأ. بشاير عبد الرحمن الزير60

1435/9/24هـمعيدة2013امللك سعودالقانون اإلداريبكالوريوسسعوديةأ. نورة ناصر الدوسري61

1435/12/23هـمعيدة2013امللك سعودالقانون اإلداريبكالوريوسسعوديةأ. نوف عبد اهلل الوهيبي62

1435/12/23هـمعيدةامللك سعودالقانون العامبكالوريوسسعوديةأ. ندى احلسيان63

جدول رقم )6(
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ثالثًا: ق�صم العلوم ال�صيا�صية

جمموع اأع�صاء هيئة التدري�س العاملني ح�صب الرتبة الأكادميية للعام اجلامعي 1437/1436هــ

الرتبة األكادميية
املجموع

معيدمحاضرأستاذ مساعدأستاذ مشاركأستاذ

%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد

3%12.96%15.59%231%2.620%4639100

جدول رقم )7(
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اأع�صاء هيئة التدري�س ح�صب ال�صم واملوؤهل العلمي والرتبة الأكادميية وتاريخ بداية العمل بالكلية 

الق�صم الأكادميي : العلوم ال�صيا�صية

اجلنسيةاسم عضو الهيئة التدريسم
الرتبة املؤهل العلمي

األكادميية
تاريخ بداية 
العمل بالكلية الدرجة اجلامعية 

العليا
التخصص 

سنة اجلامعةالدقيق
التخرج

1404هـأستاذ1992جامعة والية فلوريدا احلكوميةسياسة مقارنةدكتوراهسعوديأ.د. عبداهلل جمعـان الغامـدي1

1404هـأستاذ1993جامعة كانسس ) لورنس(نظم سياسيةدكتوراهسعوديأ.د. صالـح محمـد اخلثـالن2

2001مأستاذ1996جامعة دنفر/ كلورادوعالقات دوليةدكتوراهسعوديأ.د. عبداهلل بـن جبـر العتيبـي3

1397هـأستاذ مشارك1991جامعة اكسترنظم سياسيةدكتوراهسعوديد.سرحـان دبيـل محمـد العتيبـي4

1398هـأستاذ مشارك1407جامعة والية فلوريدا احلكوميةأنظمة سياسيةدكتوراهسعوديد. طالل بن محمود ضاحي5

1428هـأستاذ مشارك1996جامعة اإلسكندريةعالقات دوليةدكتوراهمصريد. احمد محمد وهبان6

1432هـأستاذ مشارك2006جامعة القاهرةأنظمة سياسيةدكتوراهمصريد. محمد احمد عدوي7

1406هـأستاذ مشارك1997جامعة كاليفورنيا-لوس أجنلسنظم سياسيةدكتوراهسعوديد.عـادل عبد الكرمي العبدالكريـم8

1405هـأستاذ مشارك1996جامعة كاليفورنيا-لوس أجنلسنظرية سياسيةدكتوراهسعوديد. عبداهلل محمـد احلميـد9

1404هـأستاذ مساعد2001جامعة والية نيويورك )بنجهامتون(نظرية سياسيةدكتوراهسعوديد. محمـد بـن عـوض احلارثـي10

1426هـأستاذ مساعد1999جامعة اإلسكندريةنظم سياسيةدكتوراهمصريد.أسامـة أحمـد العادلـي11

1428هـأستاذ مساعد2007جامعة غرب فرجينياعالقات دوليةدكتوراهسعوديد. إبراهيم بن محمود النحاس12

2000مأستاذ مساعد2007جامعة غرب فرجينياعالقات دوليةدكتوراهسعوديد. علي بن حسني القحطاني13

2001 مأستاذ مساعد2010جامعة اكسترنظرية سياسيةدكتوراهسعوديد. سعود بن مساعد التمامي14

2005مأستاذ مساعد2004جامعة فيينااجتماع سياسيدكتوراهسودانيةد. جنوي محمد علي البشير15

1432هـأستاذ مساعد2010جامعة القاهرةأنظمة سياسية مقارنةدكتوراهأردنيةد. منتهى محمود عبيدات16
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اجلنسيةاسم عضو الهيئة التدريسم
املؤهل العلمي

الرتبة 
األكادميية

تاريخ بداية 
العمل بالكلية الدرجة اجلامعية 

العليا
التخصص 

سنة اجلامعةالدقيق
التخرج

1423هـمعيد1423    جامعة امللك سعودعلوم سياسيةماجستيرسعوديأ.عبدالغني شمس الدين الكندي17

1425هـمعيد1425    جامعة امللك سعودعلوم سياسيةماجستيرسعوديأ.مثال بن عبداهلل املطيري18

1425هـمعيد1424    جامعة امللك سعودعلوم سياسيةماجستيرسعوديأ.عبداحملسن بن محمد آل سعود19

1429هـمعيد1429جامعة امللك سعودعلوم سياسيةبكالوريوسسعوديأ. فيصل بن محمد العليوي20

1430هـمعيد1427جامعة امللك سعودعلوم سياسيةبكالوريوسسعوديأ. عبدالعزيز بن غربي امللحم21

1430هـمعيد1425جامعة امللك سعودعلوم سياسيةبكالوريوسسعودي   أ. ناصر بن علي املري22

1431هـمعيد1430جامعة امللك سعودعلوم سياسيةبكالوريسسعوديأ.مسفر علي القحطاني23

1432هـمعيد1432جامعة امللك سعودعلوم سياسيةبكالوريسسعوديأ.خالد بن صالح السلطان24

1432هـمعيد1432جامعة امللك سعودعلوم سياسيةبكالوريسسعوديأ.خالد بن سعود احلميدي25

1432هـمعيد1433جامعة امللك سعودعلوم سياسيةبكالوريسسعوديأ.عساف بن محمد املطيري26

1433هـمعيد1433جامعة امللك سعودعلوم سياسيةبكالوريسسعوديأ.مصعب بن عيسى البريكان27

1433هـمعيد1433جامعة امللك سعودعلوم سياسيةبكالوريسسعوديأ.عقاب بن جبريل خرمي28

1435هـمعيد134جامعة امللك سعودعلوم سياسيةبكالوريسسعوديأ.فيصل فهد املشوح29

1435هـمعيد1434جامعة امللك سعودعلوم سياسيةبكالوريسسعوديأ.محمد فايد الرشيدي30

1435هـمعيد1434جامعة امللك سعودعلوم سياسيةبكالوريسسعوديأ.عبد اهلل العجالن31

1435هـمعيد1435جامعة امللك سعودعلوم سياسيةبكالوريسسعوديأ.محمد املفيريج32

1435هـمعيد2012جامعة دوكنيعلوم سياسيةماجستيرسعوديةأ.تغريد السابح33
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اجلنسيةاسم عضو الهيئة التدريسم
املؤهل العلمي

الرتبة 
األكادميية

تاريخ بداية 
العمل بالكلية الدرجة اجلامعية 

العليا
التخصص 

سنة اجلامعةالدقيق
التخرج

1437هـمعيد1436هـجامعة امللك سعودعلوم سياسيةبكالوريسسعوديأ.فهاد محمد آل حشان34

1437هـمعيد1436هـجامعة امللك سعودعلوم سياسيةبكالوريسسعوديأ.وليد اخلضيري35

جدول رقم )8(

قائمة باملحا�صرين املتعاونني مع ق�صم العلوم ال�صيا�صية

اجلنسيةجامعة التخرجالتخصص العاماالســـمم

سعوديجامعةكاليفورنياريفرسايدعالقات دولية أ. محمـد بـن رشيـد املجـالد1

جدول رقم )9(

التخ�ص�صات التي تدر�س يف الكلية واأعداد الطلبة امل�صجلني فيها

التخصصالتسلسل
عدد الطلبة

%الرقم
149771.6احلقوق1
59428.4العلوم السياسية2
2091100إجمالي3

جدول رقم )10(
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اإح�صاءات الطالب والطالبات والربامج الأكادميية يف الكلية للعام اجلامعي 1436 / 1437هـ
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اأعداد الطلبة ح�صب امل�صتوى الدرا�صي والتخ�ص�س

اأوًل: اأق�صام القانون

                       القسم

    اسم التخصص 

املستوى الدارسي
اخلامسالرابعالثالثالثانياألول

%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد

احلقوق

10.07221.549032.744429.720513.7
املستوى الدراسي

املجموع الكليالتاسعالثامنالسابعالسادس
%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد
18212.2875.8523.5120.81497100

جدول رقم )11(         

ملحوظة : هذه الأعداد ت�صمل جميع الطالب املقيدين يف ق�صمي القانون

ثانيا : ق�صم العلوم ال�صيا�صية

اأعداد الطالب بق�صم العلوم ال�صيا�صية ح�صب امل�صتوى الدرا�صي

العدداملستوىالعدداملستوىالعدداملستوىالعدداملستوى

89الرابع312الثالث10الثاني2األول

2الثامن18السابع56السادس98اخلامس

6التاسع

جدول رقم )12(
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الطلبة اخلريجون ح�صب التخ�ص�س للعام اجلامعي 1436/ 1437هـ

التخصصالرقم
فصل صيفيفصل 2فصل 1

مجموع اخلرجني يف هذا العامالناجحون

%العدد%العدد%العدد%العدد
1245183343715244100احلقوق

التخصصالرقم
فصل صيفيفصل 2فصل 1

مجموع اخلرجني يف هذا العامالناجحون

%العدد%العدد%العدد%العدد

4652.92933.3112313.887100السياسة

جدول رقم )13(

اإجراءات القبول والت�صجيل والطرق امل�صتخدمة يف ت�صجيل الطلبة وتوثيق عالماتهم

عدد العاملني يف القبول عدد طلبة الكلية 
والتسجيل 

عدد أجهزة احلاسوب املخصصة 
للتسجيل 

طرق التسجيل املستخدمة )نظام 
الطرق املستخدمة يف توثيق  العالماتحاسوب, إنترنت(

209153E. RegisterE. Register

البوابة االلكترونية
البوابة االلكترونيةنظام سمر

جدول رقم )14(
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ثالثًا: اإح�صاءات الطالبات 

اأعداد الطالبات يف الكلية للعام اجلامعي 1436 / 1437هـ

التخصص
عدد الطالبات

%الرقم
1194100احلقوق
1194100إجمالي

 )جدول رقم 15(

اأعداد الطالبات ح�صب امل�صتوى الدرا�صي 

اسم التخصصالقسم

املستوى الدارسي

اخلامسالرابعالثالثالثانياألول

%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد

80.712122819.120417.120617.3احلقوقاحلقوق

اسم التخصصالقسم

املستوى الدراسي

املجموع الكليالتاسعالثامنالسابعالسادس
%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد

21618.115012.6950.8756.31194100احلقوقاحلقوق

جدول رقم )16(

ملحوظة : هذه الأعداد ت�صمل جميع الطالبات املقيدات يف ق�صمي القانون
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الطالبات اخلريجات للعام اجلامعي 1436/ 1437هـ

التخصصالرقم
فصل صيفيفصل 2فصل 1

مجموع اخلرجني يف هذا العامالناجحون

%العدد%العدد%العدد%العدد

12661.57536.540.2205100احلقوق

جدول رقم )17(

اإجراءات القبول والت�صجيل والطرق امل�صتخدمة يف ت�صجيل الطالبات وتوثيق عالماتهن

عدد العامالت يف القبول عدد طالبات الكلية 
والتسجيل 

عدد أجهزة احلاسوب املخصصة 
للتسجيل 

طرق التسجيل املستخدمة ) نظام 
حاسوب, إنترنت(

الطرق املستخدمة يف توثيق  
العالمات

119433E. RegisterE. Register

البوابة االلكترونية
البوابة االلكترونيةنظام سمر

جدول رقم )18(
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اأ�صماء الطالب والطالبات اخلريجني احلا�صلني على مراتب �صرف باأق�صام الكلية خالل العام اجلامعي 1437/1436هـ

بيانات الطالب املتفوقني للف�صل الدرا�صي الول – تخ�ص�س احلقوق - لعام 37/36 هـ

مرتبة الشرفاسم الطالبرقم الطالبم

مرتبة الشرف األولىفهد بن سلطان بن فهد الناصر آل سعود1433108112
مرتبة الشرف األولىعبداحلكيم بن محمد بن عبداهلل املرزوقي2432100867
مرتبة الشرف األولىعبدالعزيز بن سعود بن سليمان الكليبي3432105719
مرتبة الشرف األولىعبداهلل بن سليمان بن ضيف اهلل الوذيناني العتيبي4432106846
مرتبة الشرف الثانيةبدر بن حمد بن ناصر الشبانات5432104156
مرتبة الشرف الثانيةفيصل بن منصور بن عبدالرحمن الزامل6432105389
مرتبة الشرف الثانيةأمين بن خالد بن عبدالعزيز احلميضي7432103116
مرتبة الشرف الثانيةصقر بن حمد بن ظافر الشهري8432108322
مرتبة الشرف الثانيةمهند بن عمار بن عبداهلل العتيبي9432101256
مرتبة الشرف الثانيةفارس بن حسن بن مشبب الشهراني10432105634
مرتبة الشرف الثانيةفهد بن خالد بن عوض الشهراني11432101514
مرتبة الشرف الثانيةاحمد بن عائض بن عوض القحطاني12432101223
مرتبة الشرف الثانيةمتعب بن فهد بن ناصر بن عتيق13432105370
مرتبة الشرف الثانيةصالح بن خالد بن صالح اخلليوي14432101853
مرتبة الشرف الثانيةمشعل بن زهير بن محمد االدريسي15432100037
مرتبة الشرف الثانيةعبداهلل بن منيع بن حمد الرشيد16432110821
مرتبة الشرف الثانيةصالح بن عبداهلل بن صالح العيد17432107633
مرتبة الشرف الثانيةعبداهلل بن ابراهيم بن عبدالعزيز املوسى18432105295
مرتبة الشرف الثانيةابراهيم بن محمد بن ابراهيم الشريدة19431102993
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مرتبة الشرفاسم الطالبرقم الطالبم

مرتبة الشرف الثانيةفهد بن مرزوق بن منير العتيبي20432106410
مرتبة الشرف الثانيةعبدالرحمن بن خالد بن علي التومي21432103118
مرتبة الشرف الثانيةمحمد بن فهد بن عبدالعزيز التويجري22432104606
مرتبة الشرف الثانيةمنصور بن خالد بن منصور اجلديعي23432104537
مرتبة الشرف الثانيةحسام بن عبدالعزيز بن ابراهيم النغيمشي24432101995
مرتبة الشرف الثانيةسلمان بن ناصر بن صالح الوشمي25432101500
مرتبة الشرف الثانيةخالد بن سامي بن عمر الفاضل26432103064
مرتبة الشرف الثانيةابراهيم بن صالح بن محمد احلميضي27432101800
مرتبة الشرف الثانيةعبدالعزيز بن خالد بن عبدالعزيز النصار28432105751
مرتبة الشرف الثانيةاحمد بن راضي بن عبداهلل البقشي29432105716
مرتبة الشرف الثانيةناصر بن محمد بن عبدالرحمن العبداللطيف30432102279

جدول رقم )21(

بيانات الطالب املتفوقني للف�صل الدرا�صي الول – تخ�ص�س العلوم ال�صيا�صية – لعام 37/36 هـ

مرتبة الشرفاسم الطالبرقم الطالبم

مرتبة الشرف األولىمزهر محسن عبده قردش1431110721
مرتبة الشرف الثانيةمحمد بن غازي بن مشعل اجلرباء2432101353
مرتبة الشرف الثانيةناهي بن نواف بن هادي املطيري3432106849
مرتبة الشرف الثانيةالوليد بن عبداهلل بن علي شطوان4432101887
مرتبة الشرف الثانيةاحمد بن عبداهلل بن محمد العتيبي5432101592
مرتبة الشرف الثانيةمحمد بن عبداهلل بن محمد بني هميم6432106574

جدول رقم )22(
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بيانات الطالب املتفوقني للف�صل الدرا�صي الثاين – تخ�ص�س احلقوق – لعام 37/36 هـ

مرتبة الشرفاسم الطالبرقم الطالبم

مرتبة الشرف األولىعبدالرحمن بن علي بن ظافر املشهوري1432105534
مرتبة الشرف األولىسعود بن عبدالرحمن بن صالح العبدالقادر2433101519
مرتبة الشرف األولىبندر بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود3434107260
مرتبة الشرف الثانيةعبدامللك بن عبدالعزيز بن عبداهلل بن جبر4433103779
مرتبة الشرف الثانيةفيصل بن محمد بن علي خيري5433105205
مرتبة الشرف الثانيةتركي بن عبدالرحمن بن محمد بن عياف آل مقرن6432106143
مرتبة الشرف الثانيةيوسف بن سليمان بن يوسف العمري7433101548
مرتبة الشرف الثانيةفيصل بن فهد بن عبدالرحمن العمر8432107370
مرتبة الشرف الثانيةنايف بن عبداهلل بن علي العريني9433100137
مرتبة الشرف الثانيةالبراء بن احمد بن محمد قطب10433101481
مرتبة الشرف الثانيةعبدالعزيز بن محمد بن عبداهلل ابابطني11432103235
مرتبة الشرف الثانيةمعاذ بن مذكر بن دغش القحطاني12432100664
مرتبة الشرف الثانيةعبدالوهاب بن عبداهلل بن سعد املنصور13433101510
مرتبة الشرف الثانيةعبدالرحمن بن عبداهلل بن عمر البراك14433101065
مرتبة الشرف الثانيةعبداهلل بن عبدالعزيز بن محمد الهويريني15433103026
مرتبة الشرف الثانيةعبداالله بن عامر بن فهد العجمي16432102889
مرتبة الشرف الثانيةعبداهلل بن محمد بن احمد ال عامر االسمري17433101945
مرتبة الشرف الثانيةمشهور سعد محمد العنزي18432107198
مرتبة الشرف الثانيةخالد بن محمد بن مطلق العصيمي العتيبي19433103653
مرتبة الشرف الثانيةمحمد بن عبداهلل بن محمد الزمامي20432100105

جدول رقم )23(
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بيانات الطالب املتفوقني للف�صل الدرا�صي الثاين – تخ�ص�س العلوم ال�صيا�صية – لعام 37/36 هـ

مرتبة الشرفاسم الطالبرقم الطالبم

مرتبة الشرف األولىبدر ساملني سلوم باجعيفر1433106829

مرتبة الشرف الثانيةابراهيم بن محمد بن عبداهلل املاجد2432102066

جدول رقم )24(

بيانات الطالبات املتفوقات للف�صل الدرا�صي الول – تخ�ص�س احلقوق – لعام 37/36 هـ

مرتبة الشرفاسم الطالبةرقم الطالبةم
مرتبة الشرف األولىأميمه بنت محمد بن راشد العثمان الهزاني1432201767
مرتبة الشرف األولىنوف بنت احمد بن محمد الغامدى2432202411
مرتبة الشرف األولىيارا بنت محمد بن ناصر الدباس3432200635
مرتبة الشرف األولىاماني بنت مبارك بن خلف الدوسري4432200933
مرتبة الشرف األولىندى بنت مسفر بن حسن ال عيسى القحطاني5432201769
مرتبة الشرف األولىساره بنت ابراهيم بن محمد هويدي6432202417
مرتبة الشرف األولىعبير بنت محمد بن صالح عبدالعزيز املفرج7432200394
مرتبة الشرف األولىنوف بنت مطير بن عبداملعني اجلحدلي8432200251
مرتبة الشرف األولىنوره بنت صالح بن محمد الدبيان9432200820
مرتبة الشرف األولىروان بنت عبد العزيز بن صالح السهلي10432202492
مرتبة الشرف األولىغدير بنت راشد بن محمد القريني11432201048
مرتبة الشرف األولىفوزيه بنت علي بن عبداهلل ال محمد عسيري12432202260
مرتبة الشرف األولىسلطانة بنت محمد بن سعد البتال13432200988
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مرتبة الشرفاسم الطالبةرقم الطالبةم

مرتبة الشرف األولىنهال بنت احمد بن محمد النجيباني14432201073
مرتبة الشرف األولىهيفاء بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن محمد البليخي15432201409
مرتبة الشرف األولىمنيره بنت فهد بن محمد اخلثران16432200971
مرتبة الشرف األولىمرمي بنت مسفر بن مسلم ال تني الدوسري17432200562
مرتبة الشرف األولىغاده بنت عبدالعزيز بن محمد العبدالوهاب18432200587
مرتبة الشرف األولىرزان بنت خالد بن سعد ال تومي19432200025
مرتبة الشرف األولىعبير بنت فهد بن بندر السبيعي20432201478
مرتبة الشرف األولىطرفه بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن املشرف21432201193
مرتبة الشرف األولىمها بنت عبدالرحمن بن محمد احلويل22431201306
مرتبة الشرف األولىوجدان بنت عبداهلل بن سعد املطوع23432200878
مرتبة الشرف األولىغدير بنت عثمان بن محمد الثميري24432202329
مرتبة الشرف األولىاريج بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن اجلهيمي25432201507
مرتبة الشرف األولىغاده بنت عبداهلل بن عبدالرحمن العجالن26432203115
مرتبة الشرف األولىحصه بنت سعد بن علي العرفج27432202384
مرتبة الشرف األولىوسن بنت محمد بن غزاي املطيري28432201506
مرتبة الشرف األولىعروب بنت محمد عبداهلل بن محمد املاجد29432201585
مرتبة الشرف األولىاالء بنت محمد بن عبداهلل البشر30432200412
مرتبة الشرف األولىاسماء بنت محمد بن عبداهلل بن عمار31430201911
مرتبة الشرف األولىرزان بنت غازي بن باتل الروق القحطاني32432200628
مرتبة الشرف األولىاجلوهره بنت محمد بن سليمان الدليالن33432202294
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مرتبة الشرفاسم الطالبةرقم الطالبةم

مرتبة الشرف األولىبثينه بنت يوسف بن ابراهيم الوابل34432201753
مرتبة الشرف األولىنوره بنت خالد بن عبداهلل بن عقيل35432200578
مرتبة الشرف األولىلولوه بنت عامر بن ناصر املطير الصالح36432202128
مرتبة الشرف األولىيارا بنت يوسف بن طراد السعدون37432200170
مرتبة الشرف األولىفاطمه بنت علي بن عبيد الديري الرويس38432200348
مرتبة الشرف الثانيةهيا بنت محمد بن عبداهلل اخلنفري القحطاني39432200016
مرتبة الشرف الثانيةميسان بنت عبداهلل بن عبدالعزيز العبيد40432201283
مرتبة الشرف الثانيةملى بنت عناد بن حراب املطيري41432200687
مرتبة الشرف الثانيةرزان بنت فيصل بن عبداهلل املالكي42432200782
مرتبة الشرف الثانيةرغد بنت عبداحملسن بن عبدالعزيز القباني43432201282
مرتبة الشرف الثانيةروان بنت بدران بن عبدالعزيز العمر44432201105
مرتبة الشرف الثانيةرمي بنت محمد بن سعد املهناء45432201491
مرتبة الشرف الثانيةحصه بنت فيصل بن عبد الرحمن القميزي46432201589
مرتبة الشرف الثانيةملياء بنت سليمان بن عبدالعزيز الغفيلي47432201179
مرتبة الشرف الثانيةالهنوف بنت سعد بن سعود آل تومي48432202300
مرتبة الشرف الثانيةربى بنت علي بن بدر العمري احلربي49432200561
مرتبة الشرف الثانيةمرام بنت عبدالعزيز بن محمد الشبانات50429203259
مرتبة الشرف الثانيةوداد بنت حمود بن سيف احلنيفي الشهراني51432200964
مرتبة الشرف الثانيةدميه بنت عبد الرحيم بن يحيى االيوبي52432201107
مرتبة الشرف الثانيةتغريد بنت محمد بن ابراهيم الفايز53432202421
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مرتبة الشرفاسم الطالبةرقم الطالبةم

مرتبة الشرف الثانيةمنيره بنت عبدالرحمن بن عبدالعزيز احلسني54432202512
مرتبة الشرف الثانيةنهله بنت عبدالرحمن بن بكر العليان55432200788
مرتبة الشرف الثانيةرزان بنت علي بن محمد احلداوي الغامدي56432200020
مرتبة الشرف الثانيةالعنود بنت سليمان بن عبداهلل السليمان57432202364
مرتبة الشرف الثانيةرنا بنت عبدالعزيز بن عبداهلل املقبل58432201726
مرتبة الشرف الثانيةذكرى بنت علي بن محمد الدرفاسي الزهراني59432200858
مرتبة الشرف الثانيةلطيفه بنت علي بن عبداهلل بن عومير60431925068
مرتبة الشرف الثانيةهيفاء بنت فهد بن حسني العساف61432201707
مرتبة الشرف الثانيةآالء بنت محمد بن صالح املجحدي62432202251
مرتبة الشرف الثانيةالدانه بنت احمد بن صالح احمد السلطان63432201125
مرتبة الشرف الثانيةفاطمه بنت سعيد بن حمزه الفريدي احلربي64432201752
مرتبة الشرف الثانيةجمانة بنت عبدالعزيز بن غادن املخلفي احلربي65432202142
مرتبة الشرف الثانيةساره بنت صالح بن يوسف املقيط66432200351
مرتبة الشرف الثانيةساره بنت سليمان بن سعد اللحيدان67432201034
مرتبة الشرف الثانيةامل بنت براهيم بن صالح احلواس68432202458
مرتبة الشرف الثانيةاماني بنت محمد بن سعد الفهيد69432200377
مرتبة الشرف الثانيةانوار حسن محمد الكثيري70432203407
مرتبة الشرف الثانيةميساء بنت عثمان بن عبداهلل ال غمسان الغامدي71432200584

جدول رقم )25(
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بيانات الطالبات املتفوقات للف�صل الدرا�صي الثاين- تخ�ص�س احلقوق - لعام 37/36 هـ

مرتبة الشرفأسم الطالبةرقم الطالبةم

مرتبة الشرف األولىهياء بنت فهد بن ابراهيم املسعود1432201233
مرتبة الشرف األولىحصه بنت غصاب بن محمد القحطاني2432201053
مرتبة الشرف األولىغيداء بنت عبداهلل بن سعد الكثيري3432203110
مرتبة الشرف األولىمنيره بنت فهد بن سعد بن جليل4432200791
مرتبة الشرف األولىانفال بنت صالح بن ابراهيم الصعيليك5432202767
مرتبة الشرف األولىملياء بنت سلطان بن شليويح العتيبي6432200807
مرتبة الشرف األولىمنيره بنت محمد بن ابراهيم بن قعود7432201360
مرتبة الشرف الثانيةنوره بنت فهد بن فرج الصقيه8432201406
مرتبة الشرف الثانيةحنان بنت طارق بن فهد محمد بن مجالد9432200218
مرتبة الشرف الثانيةغادة بنت سليمان بن محمد ملهي العريفي10432201342
مرتبة الشرف الثانيةرزان بنت محمد بن ابراهيم املقحم11432200873
مرتبة الشرف الثانيةهاجر بنت محمد بن حمد الهاجري12433203219
مرتبة الشرف الثانيةوفاء بنت زيد بن عبداهلل بن سيف13432200148
مرتبة الشرف الثانيةعهود بنت سعد بن حزام الشرايف الدوسري14432200483
مرتبة الشرف الثانيةمنيره بنت راشد بن احمد الفريخ15432202092
مرتبة الشرف الثانيةسميه بنت يوسف بن علي بن رسيس الدعيجي16432201533
مرتبة الشرف الثانيةهاجر بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن البليخي17432202138
مرتبة الشرف الثانيةعهود بنت عواض بن معوض الهجله املطيري18432201709
مرتبة الشرف الثانيةعبير بنت منور بن سمير املشيعلي احلربي19432202457
مرتبة الشرف الثانيةنوره بنت وهق بن سعود السهلي20432200970
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مرتبة الشرفأسم الطالبةرقم الطالبةم

مرتبة الشرف الثانيةبشائر بنت عبداحملسن بن عبداهلل السليمان21432200436
مرتبة الشرف الثانيةنورة بنت سعد بن عبدالعزيز اخلنني22432200906
مرتبة الشرف الثانيةامل خليل قعود الزعبي23432925325
مرتبة الشرف الثانيةمي بنت محمد بن عسل آل عبود القحطاني24432202340
مرتبة الشرف الثانيةأثير بنت إبراهيم بن عبدالعزيز املنيع25432200520
مرتبة الشرف الثانيةعبير بنت أحمد بن عبداهلل الراشد26432201896
مرتبة الشرف الثانيةشهد بنت سعيد بن علي سعد ال مصلفح األحمري27432200957
مرتبة الشرف الثانيةفاطمه بنت عبد الرحمن بن مبارك ال فرج28432202206
مرتبة الشرف الثانيةساره بنت فهد بن منصور املنصور29432200875
مرتبة الشرف الثانيةفدوى بنت عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن شامان30432200757
مرتبة الشرف الثانيةندى بنت ابراهيم بن عبداهلل الزهراني31432201352
مرتبة الشرف الثانيةساره بنت عمر بن نايف العتيبي32432201985
مرتبة الشرف الثانيةالهنوف بنت احمد بن ابراهيم محمد برناوي33432200889
مرتبة الشرف الثانيةالهنوف بنت فهد بن عبدالعزيز الهاجري34432201612
مرتبة الشرف الثانيةاجلوهرة بنت محمد بن ناصر الشثري35432200911
مرتبة الشرف الثانيةبدور بنت عادل بن حمد الدحيالن36432200001
مرتبة الشرف الثانيةنوف بنت ابراهيم بن عبداهلل احلربش37432201548
مرتبة الشرف الثانيةأمنه بنت فرحان بن سلمان غزواني38432201112
مرتبة الشرف الثانيةسحر بنت عبدالعزيز بن صالح الدسيماني39432925413
مرتبة الشرف الثانيةجنود بنت محمد بن سالم القويعي40432202494

جدول رقم )26(
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الن�صاطات والفعاليات الهادفة لدعم روؤية ور�صالة الكلية خالل العام الأكادميي 1436 / 1437هـ
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اأوًل : الفعاليات التي متت يف �صبيل تطوير وحتديث قدرات اأع�صاء هيئة التدري�س وتعميم ثقافة اجلودة

 )يف اإطار اجلامعة وخارجها(

التاريخ جهة التدريب*اجلهة املستفيدةالفئة املستهدفة
)شهر / عام (

العدد اإلجمالي
 للدورات 

  عدد 
املستفيدات

11جمادى ثاني/1437هـعمادة تطوير املهاراتالشئون اإلداريةالقيادات اإلدارية

اإلداريات

 وحدة األنشطة الطالبية
وحدة شؤون الطالبات
        وحدة شؤون املوظفات

عمادة تطوير املهارات 
عمادة التعامالت

 اإللكترونية
66رجب /1436هـ

 قسم القانون العام/وحدة اجلودة
 وحدة األنشطة الطالبية

 وحدة املتابعة
78شعبان /1436هـعمادة تطوير املهارات

 وحدة شؤون الطالبات
وحدة اإلرشاد األكادميي
 وحدة شؤون املوظفات

34ذو القعدة/1436هـعمادة تطوير املهارات

قسم القانون العام /قسم القانون اخلاص
 وحدة شؤون املوظفات
 وحدة شؤون الطالبات

46ذو احلجه/1436هـعمادة تطوير املهارات 

  وحدة الوثائق واملعلومات
 وحدة شؤون املوظفات

 جلنة اخلريجات

عمادة تطوير املهارات
عمادة شؤون 

القبول والتسجيل
1317محرم/1437هـ

 وحدة اجلودة/وحدة األنشطة الطالبية
 وحدة اخلدمات املساندة

 جلنة اخلريجات/ االتصاالت االدارية
1010صفر/1437هـعمادة تطوير املهارات
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التاريخ جهة التدريب*اجلهة املستفيدةالفئة املستهدفة
)شهر / عام (

العدد اإلجمالي
 للدورات 

  عدد 
املستفيدات

اإلداريات

 قسم السياسة /وحدة اإلرشاد األكادميي
35ربيع أول/1437هـعمادة تطوير املهارات وحدة األنشطه الطالبية /املكتبات

السكرتارية/وحدة شؤون الطالبات
قسم القانون اخلاص

وحدة الوثائق واملعلومات
85ربيع ثاني/1437هـعمادة تطوير املهارات

قسم السياسة/وحدة شؤون املوظفات
510جمادى أول /1437هـعمادة تطوير املهارات وحدة اخلدمات املساندة

وحدة األنشطة الطالبية
وحدة الدراسات العليا

 وحدة اخلدمات املساندة
  الوحدة املالية

68جمادى ثاني/1437هـعمادة تطوير املهارات

جدول رقم )27(
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تنظيم الدورات التدريبية 

تاريخ التنظيماسم الدورةم
الفئة املستهدفة أسماء املنظمات *اجلهة املنظمة) شهر / عام (

وحدة تطوير املهارات بكلية ذو احلجه / 1436هـحقوق وواجبات املوظف1
احلقوق 

أ/رمي بنت خالد بن خميس
أ/وديان بنت عبداهلل امللوحي

موظفات كلية احلقوق 
والعلوم السياسية 

محرم / 1437هـلغة اجلسد يف بيئة العمل2
وحدة تطوير املهارات بكلية 

احلقوق
أ/رمي  بنت خالد بن خميس

أ/وديان بنت عبداهلل  امللوحي
موظفات كلية احلقوق 

والعلوم السياسية

طالب  كلية احلقوق عمادة تطوير املهاراتعمادة تطوير املهارات1437/4/24دورة بناء وكتابة السيرة الذاتية3
والعلوم السياسية  

وحدة تطوير املهارات بكلية جمادى ثاني  / 1437هـ  التخزين السحابي 4
احلقوق

أ/رمي  بنت خالد بن خميس
أ/وديان بنت عبداهلل  امللوحي

موظفات كلية احلقوق 
والعلوم السياسية

طالبات جامعة امللك سعودد/عال عزت عبداحملسنقانون خاصصفر/1437هـالدفوع يف نظام االجراءات اجلزائية5

طالبات جامعة امللك سعودأ/ ابرار بنت فهد الدريعي قانون خاصقافلة اخالقيات البحث العلمي6

7
- كيف تكتب بحث بطريقة علمية 
- مهارات قراءة األدبيات السابقة 

واملراجع ونقدها 
د/علياء أحمد فرغلي العلوم السياسيةجمادى أول /1437هـ

طالبات جامعة امللك سعودد/ جنوى محمد البشير

طالبات جامعة امللك سعودد/منتهى منصور عبيداتالعلوم السياسيةجمادى ثاني /1437هـفن اإلتكيت والتعامل والبرتوكول8

جدول رقم )28(
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تنظيم ور�س العمل 

التاريخأسماء األعضاء املنظمونالفئة املستهدفة*اجلهة املنظمةاسم الورشةم
 شهر / عام 

كلية احلقوق والعلوم السياسية ملتقى اإلدارات القانونية1
وجمعية قضاء

اإلدارات القانونية يف القطاع 
األثنني 1437/5/27هـأ.عبد العزيز بن عبد اهلل النوفلالعام واخلاص

طالبات كلية احلقوق والعلوم نادي القانون كتابة التقرير القانوني 2
جمادى ثاني / 1437هـا/ اميان املعطشالسياسية

طالبات كلية احلقوق والعلوم كلية احلقوق والعلوم السياسيةصوتك يفرق3
السياسية

قانون عام 
ذو احلجه/1436هـقانون خاص 

جدول رقم )29(
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ح�صور ور�س العمل 

اإلجنازم
نوعه

) تنظيم /
القسم         املوضوع / العنوان  حضور(

التاريخاملشاركات
شهر /عام املرتبة العلميةاالسم ثالثيًا

استاذ مساعدد/جنوى محمد البشيرالعلوم السياسيةمعلم املستقبل)اعداده وتطويره(حضورمؤمتر1

ذو احلجة /1436هـ

معيدأ/ منيرة بنت فهد احلمدانالقانون العاماملؤمتر السعودي الثاني للنشر العلميحضور

معيدأ/ منيرة بنت فهد احلمدانالقانون العاماللجوء يف القانون الدوليحضور

ورشة عمل التقرير السنوي 1436-1437حضور

إدارة ضبط اجلودة 
بأقسام العلوم 

اإلنسانية )وحدة 
التوثيق واإلحصاء(

وحدة التوثيق واإلحصاء
 بكلية احلقوق والعلوم السياسية

استاذ مساعدد/نعيمة قوينسالقانون العامالبحث العلميحضور

جمادى ثاني/1437هـأستاذ مساعدد/جنوى محمد البشيرالعلوم السياسيةالتدريس اجلامعي الثالثحضور

ندوة2

معيدا/ساره بنت فهد السديريالقانون اخلاصاتفاقية حقوق الطفلتنظيم
صفر/1437هـ

معيدا/ساره بنت فهد السديريالقانون اخلاصتعزيز احلقوق الطالبية يف البيئة اجلامعيةتنظيم

القانون اخلاصدور هيئة اخلبراء يف اصدار التشريعات حضور
أ/ساره بنت فهد السديري 

أ/االء بنت حامد عبنده
د/نعيمه قوينس

معيد
محاضر 

استاذ مساعد
ربيع ثاني/1436هـ
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اإلجنازم
نوعه

) تنظيم /
القسم         املوضوع / العنوان  حضور(

التاريخاملشاركات
شهر /عام

املرتبة العلميةاالسم ثالثيًا

محاضرة3

رجب/1436هـمعيدا/ رمي عبداهلل الفليجالقانون اخلاصجتربة دراسة القانون يف امريكاحضور

محرم /1437هـمعيدأ/ منيرة بنت فهد احلمدانالقانون العاممفاتيح البحث العلميتنظيم 

صفر/1437هـاستاذ مساعدد/علياء أحمد فرغليالعلوم السياسيةكيف تكتبني بحث بطريقة علميةتنظيم 

صفر/1437هـمعيدأ/ منيرة بنت فهد احلمدانالقانون العامجتربة دراسة القانون يف بريطانياتنظيم 

جمادى أول/1437هـاستاذ مساعدد/متولي عبداملؤمن القانون اخلاصأصول البحث العلمي يف املجال القانونيتنظيم

جمادى أول/1437هـاستاذ مساعدد/بهاء الدين مختار القانون اخلاصمنهجية إعداد خطه بحثية تنظيم

جمادى أول /1437هـاستاذ مساعدد/نعيمة قوينسالقانون العامكيف تستخدمني أدوات البحث العلميتنظيم

لقاء علمي 4
صفر/1437هـاستاذ مساعدد/منتهى منصور عبيداتالعلوم السياسية قافلة البحث العلمي حضور 

جمادى أول/1437هـاستاذ مساعدد/جنوى محمد البشيرالعلوم السياسيةاللقاء العلمي السابع للطالب تنظيم

معرض5

ربيع ثاني/1437هـمحاضرأ/ االء بنت حامد عبندهالقانون اخلاصاسبوع املهنهحضور

جمادى أول/1437هـمحاضرأ/ االء بنت حامد عبندهالقانون اخلاصيوم اإلعاقةحضور

جمادى أول/1437هـمعيدأ/أبرار فهد الدريعيالقانون اخلاصبرنامج مساري )السنة التحضيرية (حضور

جدول رقم )30(
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ح�صور الدورات التدريبية 

اسم الدورةاسم عضو هيئة التدريس ثالثيًاالفئة املستهدفة
التاريخ

عدد املستفيداتشهر / عام 

أعضاء هيئة تدريس

1رجب /1436هـانشاء ونشر احملتوى االلكترونيد/ جنوى محمد البشير

التعليم املجتمع مبمارسة التدريب ا/االء مصطفى عبنده
1ذو احلجه /1436هـ- استراتيجية التعليم النشط 

د/ علياء أحمد فرغلي  
ا/ رمي عبداهلل الفليج

د/ نعيمة قوينس

-إدارة األزمات الدولية
-احلماية القانونية للمؤلفني واملؤلفات

- تصميم املناهج التعليمية
3محرم/1437هـ

- تصميم وبناء املقررا/ االء مصطفى عبندة 
1صفر/ 1437هـ-  تصميم املواد التعليمية االلكترونية

1ربيع أول/1437هـالنشر العلمي يف الدوريات العاملية أ/إميان حسني الشلول 

ا/أسماء مشبب األحمري 
ا/اميان حسني الشلول

-أساسيات نظام إدارة التعلم اإللكتروني 
2ربيع ثاني/1437هـ- تصميم املواد التعليمية اإللكترونية 

د/ منتهى منصور عبيدات

أ/إميان حسني الشلول

ا/ االء مصطفى عبندة

- مستقبل العالم العربي يف ضوء األحداث الراهنه
- تقييم الطالب بواسطة أدوات يطورها األستاذ/ التدريس 

اجلامعي الفعال 
- أساسيات نظام إدارة التعلم  

- أصول البحث العلمي يف املجال القانوني 
- كيف تكون ناجحا

3جمادى أول/1437ه

أ/االء مصطفى عبنده
أ/ وجدان بنت خالد السعيد

- توظيف القاعات الذكية يف التدريس
2جمادى ثاني/1437هـ- أساسيات التقييم الوظيفي 

جدول رقم )31(
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ثانيًا : البحث العلمي 

م�صروعات البحث العلمي التي مت النتهاء من ن�صرها اأو قبلت للن�صر خالل العام اجلامعي 1436 / 1437ه

نسبة اإلجنازجهة نشر البحث/ املشروعاجلهة املمولةتاريخ النشراسم البحث/ املشروع صاحب البحث/املشروعم

 د. مفلح بن ربيعان1
مقبول للنشرمجلة الشريعة و القانون. اإلماراتذاتي1437موقف القضاء السعودي من حضانة األطفالالقحطاني

 التطبيق على نظام اإليجار التمويلي السعوديأ د. علي خليفة اجللولي2
لم ينشرذاتي2016والئحته التنفيذية

 حجية وسائل االتصال احلديثة يف مسائلد.هواري بلعربي3
منشورمجلة احلقوق – الكويتذاتيمارس 2016الطالق أمام القضاء السعودي

املجلة العلمية لكلية احلقوق والعلوم ذاتييوليو 2016الدولة وسياسات التنمية يف املنطقة العربيةد.محمد أحمد عدوي4
منشورالسياسية

كرسي دراسات السالم يوليو 2016احملددات الثقافية لسياسات التنميةد.محمد أحمد عدوي5
بجامعة امللك سعود

املجلة العلمية لكلية احلقوق والعلوم 
منشورالسياسية

كتاب الوجيز يف شرح نظام االجراءات د.السيد محمد شريف6
منشورمكتبة العالم العربي ذاتي1437هـاجلزائية السعودي

منشورمكتبة العشرذاتي1437مبادى القانون اإلداري وتطبيقاتها يف اململكةأ.د.الدين اجلياللي بوزيد7

منشورمجلة احلقوق بالكويتذاتياإلثبات يف املواد اإلداريةأ.د.الدين اجلياللي بوزيد8

حتت التحكيمذاتي1437أحكام املنازعات اإلدارية وتطبيقاتها يف اململكةأ.د.الدين اجلياللي بوزيد9

د.أحمد لطفي السيد 10
مرعي

كتاب الوالية القضائية اجلنائية العاملية, 
منشوردار النهضة العربية ذاتي2015/2013دراسة مقارنة



75

نسبة اإلجنازجهة نشر البحث/ املشروعاجلهة املمولةتاريخ النشراسم البحث/ املشروعصاحب البحث/املشروعم

د.إبراهيم محمد احلديثي11
هيئة البيعة يف اململكة العربية السعودية : 

اختصاصاتها وإجراءات عملها )دراسة حتليلية 
نقدية(

املجلة العلمية لكلية احلقوق والعلوم ذاتي1437هـ
منشورالسياسية

منشورذاتي1437هـالقانون الدستوري باململكة العربية السعودية د/ نعيمة قوينس12

توجهات السياسة اخلارجية اإلجرائية جتاه د/منتهى منصور عبيدات13
منشورذاتي1437هـاالجتماعات يف الوطن العربي

جدول رقم )32(

املوؤمترات والندوات العلمية التي �صارك فيها اأع�صاء هيئة التدري�س بالكلية خالل العام اجلامعي 1436 /1437

تاريخ املؤمتراجلهة املنظمةعنوان الورقةاسماء املشاركنيعنوان املؤمترم

التأسيس والهيكلة )إدارة اجللسة(د. مفلح بن ربيعان القحطانيملتقى اإلدارات القانونية1

كلية احلقوق والعلوم السياسية 
األثنني 1437/5/27وجمعية قضاء

دور اإلدارات القانونية يف حماية املشروعيةد. إبراهيم احلديثيملتقى اإلدارات القانونية2

نحو إدارة قانونية فعالةد. فهد بن محمد املاجدملتقى اإلدارات القانونية3

دور اإلدارات القانونية يف ظل الشراكات د. هواري بالعربيملتقى اإلدارات القانونية4
اجلامعية احمللية والدولية
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املؤمتر الدولي الثامن للبيئة والتنمية يف 5
احملددات السياسية ودور الدولة يف التنميةد.محمد أحمد عدويالوطن العربي

املؤمتر الدولي »للقضاء والتحكيم/6
مظاهر التوسع يف االختصاص القضائي د. محمد صايف اخليشالواقع واآلفاق

للمحكمة الدولية لقانون البحار
املعهد العالي للقضاء بجامعة

1437هـ االمام محمد بن سعود اإلسالمية

7
ندوة احلماية القانونية للطفل يف ضوء 
التطورات التشريعية يف اململكة العربية 

السعودية
كليات الشرق العربي للدراسات الشكاوى الفردية أمام جلنة حقوق الطفلد. محمد صايف اخليش

1437هـالعليا بالرياض

املؤمتر الدولي »للقضاء والتحكيم/الواقع 8
السياسة التركية جتاه دول املشرق العربي د. أحمد محمد وهبانواآلفاق

وآسيا الوسطى)2014(.
معهد الدراسات الدبلوماسية – 

2014/11/24موزارة اخلارجية السعودية

د/ نعيمة قوينسالندوة العاملية عن تاريخ امللك فهد9
مرتكزات ومرجعيات اإلصالح الدستوري 
واإلداري يف اململكة العربية السعودية يف 

عهد امللك فهد بن عبد العزيز
مارس 2015مدارة امللك عبد العزيز

جدول رقم )33(
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الن�ساط البحثي ملجلة جامعة امللك �سعود ) فرع كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية( العام اجلامعي 1436 /1437هـ

عدد البحوث اجلديدة الواردة للمجلة وقرار هيئة التحرير للعام اجلامعي )1437/1436هـ (

وضع البحوث
املجموعمصدر البحوث

العددخارج اململكةخارج اجلامعةداخل اجلامعة

2237مقبول من الهيئة
07512مرفوض من الهيئة

00019املجموع

جدول رقم )34(

عدد البحوث اجلديدة الواردة للمجلة والتي متت املوافقة عليها للعام اجلامعي )1437/1436هـ (

وضع البحوث
املجموعمصدر البحوث

العددخارج اململكةخارج اجلامعةداخل اجلامعة

1203حتت التحكيم
1203حتت التعديل

2237مقبولة
07512بحوث مرفوضة

412825املجموع

جدول رقم )35(
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توزيع البحوث الواردة اإىل املجلة ح�صب التخ�ص�س للعام اجلامعي  )1437/1436 هـ (

التخصص
املجموعالوضع العام للبحوث

العددمرفوضمقبولحتت التعديلحتت التحكيم

045817تخصص قانون

12205تخصص سياسية

167822املجموع

جدول رقم )36(

البحوث املن�صورة يف املجلة للعدد رقم )1( للعام اجلامعي )1437/1436هـ (

التخصصاسم الباحثعنوان البحثم

هيئة البيعة يف اململكة العربية السعودية : اختصاصاتها وإجراءات عملها 1
قانوند.إبراهيم محمد احلديثي)دراسة حتليلية نقدية(

قانوند. هيثم حامد املصاورةصياغة الئحة احتراف العبي كرة القدم السعودية: دراسة انقادية2

3
السؤولية املدنية ملراقب احلسابات وفقاً لألنظمة السعودية: 

دراسة قانونية حتليلية ومقارنة
قانوند. أحمد عبدالرحمن املجالي

سياسةأ.د. عبدالناصر بن رابح جندليالعالقات الدولية بني إشكالية التحقيب الزمني وأزمة التنظير4

جدول رقم )  37 (
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البحوث املن�صورة يف املجلة للعدد رقم )2( للعام اجلامعي )1437/1436هـ(

التخصصاسم الباحثعنوان البحثم

قانوند. معن محمد أمني القضاهالبيئة القانونية لشركات السمسرة )الوساطة( يف بورصة األوراق املالية السعودية(1

قانوند. ياسني محمود اجلبوريالعلم باملبيع وتعيينه يف القانون املدني األردني2

قانوند. فهد هادي حبتورقرينة البراءة ونتائجها يف القانون اجلنائي3

سياسةد.محمد أحمد علي العدوياحملددات السياسية لدور الدولة يف التنمية يف املنطقة العربية4

جدول رقم ) 38  (

الن�ساط البحثي للجمعية ال�سعودية للعلوم ال�سيا�سية العام اجلامعي 1436 /1437هـ

قائمة مبنشورات اجلمعية للعام اجلامعي 1436 -1437

تاريخ النشرعنوان الدراسةاسم املؤلفم

2016اخلليج والربيع العربي . مواجهة غير مبررةأ د. صالح بن محمد اخلثالن1

عدد خاص مبناسبة مرور عام على تولي خادم احلرمني الشريفني العدد االول للنشرة الدورية اخلاصة باجلمعية2
2016قيادة األمة

جدول رقم )  39 (
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القسم الخامس
دور الكلية يف خدمة املجتمع خالل العام اجلامعي 1436-1437ه
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دور الكلية يف خدمة املجتمع خالل العام اجلامعي 1436-1437ه

اجلهة املستفيدةاجلهة املقدمة للخدمةمقدم اخلدمةنوع اخلدمة املقدمةم

مجلس الشورىقسم القانون اخلاصد. فهد بن حمود العنزيعضوية مجلس الشورى1

اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسانقسم القانون اخلاصد.مفلح القحطانيرئيس جمعية2

اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسانقسم العلوم السياسيةأ.د. صالح اخلثالننائب رئيس جمعية3

اجلمعية السعودية للعلوم السياسيةقسم العلوم السياسيةد. سرحان العتيبيرئيس مجلس إدارة4

جمعية األنظمة السعوديةقسم القانون العامد.فهد إبراهيم الضويانرئيس مجلس إدارة5

وزارة اخلارجية السعوديةقسم العلوم السياسيةد.عبد اهلل احلميدإعارة6

جامعة امللك سعودقسم العلوم السياسيةد. سرحان العتيبينائب رئيس مجلس إدارة اجلمعية التعاونية بجامعة امللك سعود  7

كرسي دراسات السالمقسم العلوم السياسيةد. عادل العبد الكرميرئيس مجلس إدارة8

مشاركة يف وسائل اإلعالم املختلفة9

أ.د. صالح اخلثالن
د. سرحان العتيبي
د. إبراهيم النحاس
د. محمد احلارثي

قسم العلوم السياسية
القنوات اإلخبارية

واإلذاعة والتلفزيون
والصحافة

مشاركة يف وسائل اإلعالم املختلفة + محاضرات + تدريب + 10
مشاركة يف جلان

 د. مفلح بن ربيعان
قسم القانون اخلاصالقحطاني

القنوات اإلخبارية/اإلذاعة والتلفزيون/
الصحافة

 كلية الدراسات التطبيقية
الغرفة التجارية/األمن العام

اإلدارة العامة للسجون/ هيئة اخلبراء
اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان
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اجلهة املستفيدةاجلهة املقدمة للخدمةمقدم اخلدمةنوع اخلدمة املقدمةم

اإلشراف على رسائل الدكتوراه وكذلك مناقشة رسائل املاجستير 11
بجامعة نايف العربية للعلوم األمنية

 د. مفلح بن ربيعان
جامعة نايف العربية للعلوم األمنيةقسم القانون اخلاصالقحطاني

 د. مفلح بن ربيعاناستشارات علمية12
وزارة العمل والتنمية اإلجتماعيةقسم القانون اخلاصالقحطاني

الديوان امللكيقسم العلوم السياسيةد. إبراهيم النحاساستشارات علمية13
وزارة اإلعالمقسم القاون العامد. وائل االدريسياستشارات علمية14

جدول رقم )40(
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فعاليات علمية وثقافية واجتماعية نظمتها الكلية خالل العام اجلامعي 1436 /1437هـ
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الفعاليات العلمية واالثقافية والإجتماعية التي قامت الكلية بتنظيمها 

خالل العام اجلامعي 1436 /1437هـ

نوعهاسم النشاط م
التأريخاجلهة) محاضرة – ندوة – ثقايف (

محرم/1436هـالقانون العامثقايفحقوق االنسان1

1/محرم/1437هـالقانون العام ثقايف اليوم العاملي ملرضى الفصام2

2/محرم/1437هـالقانون العام ثقايفالوقف اخليري3

3/محرم /1437هـالقانون العام ثقايففيروس كورونا4
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اأوًل: حما�صرة �صاحب ال�صمو امللكي الأمري تركي الفي�صل )م�صتقبل العامل العربي يف �صوء املتغريات الراهنة (  اجلمعية ال�صعودية للعلوم 

ال�صيا�صية

استضافت اجلمعية السعودية للعلوم السياسية صاحب السمو امللكي األمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية، إللقاء محاضرة مستقبل العالم العربي يف ضوء املتغيرات الراهنة وذلك يوم األربعاء املوافق 1437/5/15هـ، وقد حّذر سموه 
من تأثير االضطرابات اإلقليمية وما يصحبها من حتديات على حتقيق األمن واالستقرار يف املنطقة، مؤكداً أن اململكة متكنت بفضل اهلل بقياداتها احلكيمة 
خالل عقود طويلة يف احلفاظ على استقرارها وأمنها الوطني؛ بالرغم مما واجهته من حتديات وتهديدات خطيرة خارجية وداخلية. وأوضح سموه أن اململكة 
واجهت التحديات والتهديدات وما أدارته من أزمات بكل جدارة وهلل احلمد، وتواصل سياساتها التنموية احلالية بقيادة خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان 
بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه اهلل - على جميع األصعدة، وسوف تنجح - إن شاء اهلل - يف مواجهة تهديدات احلاضر ومخاوف املستقبل، وتستمر يف 

مُنُوِّها وتطورها مبا يحقق تطلعات شعبها وغاياته. 
وأكد سموه أن الضمانة األكيدة - بإذن اهلل - للحفاظ على أمننا واستقرارنا تكمن يف احملافظة على وحدة نسيجنا االجتماعي وتالحم القيادة 
والشعب، واستمرار الدولة يف االستجابة الدائمة لتطلعات املواطنني وحتقيق طموحاتهم، واملساواة بينهم، وضمان حقوقهم وحرياتهم املشروعة، وحتقيق 
العدالة االجتماعية، وإصالح أي خلل يف سياساتنا االقتصادية واالجتماعية والتعليمية والثقافية واألمنية، وتعزيز ُهِويَّتنا الوطنية وترسيخ قيمها، وأن نكون 

جميعاً أمناء على بلدنا ودولتنا.
وقال سموه: نحن بالعزم واحلزم، بقيادة خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه اهلل - قادرون - بعون اهلل - مع 
أشقائنا يف دول مجلس التعاون اخلليجي وأشقائنا من الدول العربية واإلسالمية على أن نواجه التحديات واملخاطر التي هي حتدياٌت ومخاطُر تصيب آثاُرها 

اجلميَع، كما واجهناها فيما مضى.
ُل اململكة من االعتماد على  وأضاف : كما نواجه التحديات العسكرية من حولنا؛ فإن قيادتنا شرعت يف مواجهة التحديات االقتصادية التي َستَُحوِّ
مصدر واحد للدخل إلى دولة متعددة املصادر الفاعلة والناجعة، وقال: نحن يف اململكة مبسؤولية وُحسن نية كما يؤكُد خادُم احلرمني الشريفني امللك سلمان 
بن عبدالعزيز يف كل مناسبة، سوف نعمل ونتعاون مع كل اخلّيرين على معاجلة أزمات عاملنا العربي واإلسالمي مبا يحقُق األمَن واالستقرار والسالم لدولنا 

وشعوبنا.
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وتناول سمو األمير تركي الفيصل موضوع احلفاظ على العالم العربي مفيًدا أنه أمر حيوي ألمن وسالم مجتمعها، داعًيا إلى إنقاذ الدول املعرضة 
ينقذها مما هي فيه من محن، ويحقق  املرحلة اخلطيرة، وصوغ عقد اجتماعي جيد  وإنقاذ مجتمعاتها مبساعدتها على جتاوز هذه  والتفكك،  لالنهيار 

طموحات وتطلعات شعوبها، ويعمل على صيانة أمن واستقرار الدول املعرضة للمخاطر ومنع انزالقها إلى املجهول.
ونوه سموه يف ذلك الصدد بنجاح جتربة دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية نحو التكامل، مطالباً بالسير قدماً نحو التكامل االقتصادي بتكثيف 
مستويات التعاون يف مختلف املجاالت وجتاوز ما يعوق هذا الهدف للوصول إلى قيام احتاد خليجي يصب يف مصلحة املنطقة والعالم العربي، ومينحها دوًرا 

مهًما يف النظام الدولي، ويتيح لها الفرصة لتكون الدافعة للعالم العربي من وضعه احلالي إلى مستقبل أفضل.
وشهدت احملاضرة كلمة لرئيس اجلمعية السعودية للعلوم السياسية الدكتور سرحان العتيبي قّدم فيها شكره وامتنانه لصاحب السمو امللكي األمير 
تركي الفيصل على تفضله بإلقاء هذه احملاضرة التي نظمتها اجلمعية يف إطار جهودها الرامية إلى إبراز النواحي العلمية والفكرية يف املجال السياسي 
بوصفها وعاًء للحكمة والتحليل السياسي، واملعنية بإعداد الدراسات، وحلقات النقاش حول العديد من املوضوعات الوطنية خاصة ما يخص حتليل األحداث 

السياسية وتقدمي املشورة والرأي يف ذلك اجلانب.
ومن جانبه، أوضح عميد كلية احلقوق والعلوم السياسية سعادة الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني، يف كلمة له أن العالم العربي اليوم تعصف به 
العديد من األحداث واململكة العربية السعودية متثل محور التوازن يف قلب هذه األحداث، و أنه وبفضل اهلل تعالى ثم بفضل القيادة احلكيمة للبالد صدر 
عدد من القرارات املصيرية الصائبة ضد خطط واستراتيجيات ومطالبات ومقترحات وحتالفات إقليمية ودولية وقع ضحيتها العالم العربي تهدف إلى 

زعزعة استقراره.
املقترحات  وتقدمي  الدراسات  إلجراء  واملتخصصة  العلمية  واجلمعيات  األبحاث  ومراكز  السياسية  والعلوم  احلقوق  كلّيات  العميد  سعادة  ودعا 

والتوصيات ألصحاب القرار لالستئناس بها حول ما يجب اتخاذه من إجراءات جتاه هذه األحداث.
وقد حضر هذه احملاضرة وكيل جامعة امللك سعود األستاذ الدكتور عبداهلل السلمان نيابة عن معالي مدير اجلامعة األستاذ الدكتور بدران بن عبد 

احلمن العمر، وعدد من عمداء الكليات، وأساتذة اجلامعة، ولفيف من املفكرين والباحثني والسياسينّي، والطالب من مختلف التخصصات.
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ثانيًا: حما�صرة معايل ال�صتاذ حممد بن �صليمان العجاجي - رئي�س هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء بعنوان )دور هيئة اخلرباء يف اإعداد 

الت�صريعات(

بحضور معالي مدير جامعة امللك سعود أ د. بدران بن عبد الرحمن العمر - استضافت كلية احلقوق والعلوم السياسية معالي االستاذ محمد بن 
سليمان العجاجي - رئيس هيئة اخلبراء مبجلس الوزراء الذي ألقى محاضرة بعنوان )دور هيئة اخلبراء يف إعداد التشريعات( شهدت حضوراً مكثفاً من 
طالب أقسام القانون، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، ومت نقلها عبر الشبكة التلفزيونية اخلاصة باجلامعة الى الطالبات باملدينة اجلامعية للبنات 

بالدرعية.
وقد تطرقت احملاضرة ملهام هيئة اخلبراء يف التعامل مع مشروعات األنظمة وعالقتها مع اجلهات األخرى املرتبطة بأعمال واقتراح األنظمة واللوائح 

واملعاهدات واالتفاقات الدولية التي ترتبط بها الدولة مع الدول واملنظمات الدولية وموقعها يف البناء التشريعي الداخلي.
وأجاب معاليه بعد ذلك على مداخالت الطالب وأعضاء هيئة التدريس حول موضوع احملاضرة وعالقة ومهام ووظائف الهيئة وارتباطها مبخرجات 
كليات احلقوق يف اململكة. وقد أشار عميد الكلية د. مفلح بن ربيعان القحطاني إلى أن هذه احملاضرة تأتي يف إطار سعي الكلية لتعزيز قدرات ومعارف 
ومهارات طالبها وربط معلوماتهم بالواقع العملي. وشكر معالي الضيف وسعادة الدكتوؤ إبراهيم احلديثي وسعادة األستاذ عبد العزيز النوفل على جهودهم 

لتنظيم هذه احملاضرة.
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ثالثًا: ور�صة عمل م�صتقبل اليمن.. بني الفر�س املتاحة والتحديات ال�صعبة:

عقدت اجلمعية السعودية للعلوم السياسية ورشة عمل بعنوان »مستقبل اليمن: فرص وحتديات »يف كلية احلقوق والعلوم السياسية شارك يف تقدميها 
القحطاني  ربيعان  بن  مفلح  د.  السياسية  والعلوم  احلقوق  كلية  عميد  الورشة  رعى  وقد  اليمنية.  باألزمة  واملهتمني  واملتخصصني  اخلبراء  من  مجموعة 
وأشرف عليها رئيس مجلس إدارة اجلمعية د. سرحان العتيبي وحضرها عدد من أعضاء مجلس اإلدارة. تولى تنسيق الورشة وإدارتها مرزوق بن محمد 
العشير عضو مجلس إدارة اجلمعية واالستاذ املساعد ورئيس قسم األنظمة يف جامعة جنران. ومت خالل الورشة تقدمي ثالث أوراق عمل علمية وتدريبية. 
أمن متداخل ومصير واحد جاءت الورقة األولى بعنوان »أهمية قيام تعاون استراتيجي بني اجلمهورية اليمنية واململكة العربية السعودية« قدمها الدكتور 
للدراسات  البحوث  مركز  ومدير  اإلميان يف صنعاء،  بجامعة  واالجتماعية  اإلنسانية  العلوم  كلية  وعميد  السياسية  العلوم  أستاذ  السهيلي  علي  إسماعيل 
السياسية واإلستراتيجية باليمن. بنّي د.السهيلي يف ورقته أن أمن البلدين الشقيقني متداخل. وأن أمن اليمن يرتبط بأمن اململكة والعكس صحيح. وأن 
هذا يجعل املصير املشترك يربط البلدين الشقيقني. كما تناولت الورقة املخاطر والتحديات التي يشترك البلدان يف مواجهتها. وكيف ميكن حتويل تلك 
املخاطر والتحديات إلى فرص ومكاسَب استراتيجية للبلدين؛ وذلك من خالل قيام مجلس للتعاون االستراتيجي؛ تكون مهمته الرئيسية تنمية وتوثيق أواصر 
التعاون االستراتيجي بني اجلمهورية اليمنية واململكة العربية السعودية يف مختلف املجاالت احليوية، وخاصة يف مجاالت األمن والدفاع واالقتصاد والتنمية 
والسياسة اخلارجية. العناية باملطالب األهلية كان عنوان الورقة الثانية »اليمن: الواقع الراهن ومآالت املستقبل« وقدمها- باستخدام شاشة العرض - الشيخ 
الداخلية واخلارجية  اليمني ومؤثراته  الواقع  العلمية الستشراف  االدوات  بواسطة عدد من  الورقة حتليال إستراتيجيا  بلحمر. تضمنت  أحمد بن صالح 
والتوقعات املستقبلية له. وأثار التحليل عدداً من القضايا ذات االهمية تتعلق بالداخل اليمني واملؤثرات اإلقليمية والدولية عليه؛ وكذا دور التحالف يف إعادة 
األمن واالستقرار لليمن. وحددت الورقة أهم العوامل التي حتول دون استعادة اليمن ألمنه. وقد أوصت الورقة باالهتمام بالتيار الشعبي املتنامي والذي 
ظهر مؤخراً من خالل الدعوة إلى تالزم املسار مع اململكة العربية السعودية باعتباره مطلبا شعبيا للخروج من االزمة الراهنة وقلب الطاولة على املؤامرات 
التي تستهدف اليمن واملنطقة. حلول وضمانات واضحة تفّردت ورقة العمل الثالثة بكونها دراسة شاملة حملافظة صعدة اليمنية، وكانت بعنوان »صعدة بني 
ألم املاضي وتطلعات املستقبل« وهي من إعداد مجموعة من الباحثني اليمنيني وقدمها االستاذ بدري محمد القطوي. جاء يف مقدمة الورقة نبذة عن موقع 
احملافظة ومساحتها وعدد سكانها، تلى ذلك استذكار تاريخي عن احملافظة وتقسيماتها القبلية واملذهبية، مع القاء الضوء على احلركة احلوثية ونشأتها 
وأهدافها وأنشطتها ومستقبلها وارتباطها باملشروع االيراني الذي يسعى إلى نشر عقيدته يف املنطقة وزعزعة االمن واالستقرار فيها. وأشارت الدراسة إلى 
أن عاصفة احلزم - بقيادة اململكة - جاءت يف اللحظة االخيرة اليقاف هذا املشروع واحباط هذه املؤامرة ومنعها من حتقيق أهدافها. كانت العاصفة مبثابة 
عملية جراحية البد منها ومن استمرارها، حتى تقضي على الفوضى قبل أن متتد إلى بقية محافظات اليمن والدول املجاورة. وأشادت الورقة بجهود اململكة 
ودول التحالف يف رد عدوان االنقالبيني على الشعب اليمني. وأوصت الدراسة مبجموعة من احللول املستعجلة واملستقبلية ملعاجلة األزمة، ووضع الضمانات 
لتجنب تكراراها، ويف مقدمة احللول سرعة احلسم العسكري وفرض هيبة الدولة اليمنية ومؤسساتها على كافة احملافظات. وقد ناقش احلضور فحوى 
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االوراق العلمية ونتائجها؛ وقدموا آراء متعددة ومقترحات مختلفة. كما طرحوا توصياتهم حول مستقبل اليمن يف ضوء الظروف واالوضاع الراهنة؛ وأكدوا 
أهمية التوصل إلي رؤية واضحة ودقيقة ملستقبل اليمن، وحفظ مصاحله العليا، وأمنه، وتوثيق روابط األخوة مع جيرانه وباألخص اململكة العربية السعودية 

التي حتملت الكثير من أجل اليمن وأهله ومستقبله وال زالت تبذل اجلهود الكبيرة يف ذلك.

رابًعا: ملتقى الإدارات القانونية:

       أقيم  امللتقى  يوم اإلثنني املوافق 1437/5/27هـ  بالتعاون بني كلية احلقوق والعلوم السياسية, واجلمعية العلمية القضائية السعودية »قضاء« و حظي 
التعليمية  العمر، وبتشريف سعادة وكيل جامعة امللك سعود للشؤون  امللتقى برعاية كرمية من معالي مدير جامعة امللك سعود د. بدران بن عبدالرحمن 

واألكادميية د. عبدالعزيز بن عبداهلل العثمان، و تخلل فعالياته ثمانية عشر ورقة عمل من خالل خمسة جلسات متميزة.

 بدأت فعاليات اجللسة األولى للملتقى وكان عنوانها »التأسيس والهيكلة« برئاسة سعادة عميد كلية احلقوق والعلوم السياسية بجامعة امللك سعود د. مفلح 
القحطاني، قدمت خاللها ورقة عمل بعنوان »دور اإلدارات القانونية وهيكلتها يف القطاع اخلاص« قام بتقدميها احملامي د. عالء ناجي، تالها ورقة عمل 
بعنوان »دور اإلدارات القانونية يف حماية املشروعية« ألقاها سعادة املشرف العام على اإلدارة القانونية بجامعة امللك سعود د. إبراهيم احلديثي، تالها ورقة 
عمل بعنوان »نحو إدارة قانونية فعالة« قدمها عضو هيئة التدريس بكلية احلقوق والعلوم السياسية بجامعة امللك سعود د. فهد بن محمد املاجد، تالها ورقة 

عمل بعنوان »طبيعة األعمال القانونية يف احلكومة« قدمها املستشار القانوني د. سالم املطوع.

ثم ابتدأت فعاليات اجللسة الثانية للملتقى وكان عنوانها »الشراكة مع مكاتب احملاماة« برئاسة احملامي د. أحمد الصقيه، قدمت خاللها ورقة عمل بعنوان  
» تطوير الشراكة بني اإلدارات القانونية ومكاتب احملاماة« قام بتقدميها املستشار القانوني أ. بكر الهبوب، تالها ورقة عمل بعنوان »توقعات واحتياجات 
اإلدارات القانونية من مكاتب احملاماة محلياً ودولياً« قدمها احملامي أ. محمد الضبعان، تالها ورقة عمل بعنوان »معايير حتديد أتعاب احملكمني« قدمها 
احملامي أ. أحمد املالكي، تالها ورقة عمل بعنوان »دور اإلدارات القانونية يف ظل الشراكات اجلامعية احمللية والدولية« قدمها د. هواري بالعربي عضو هيئة 

التدريس بالكلية.

ثم ابتدأت فعاليات اجللسة الثالثة للملتقى وكان عنوانها » التقاضي وحل املنازعات » برئاسة د. حمد الرزين قدمت خاللها ورقة عمل  بعنوان »أثر متكني 
اإلدارات القانونية على تطوير األنظمة وسالمة القرارات اإلدارية« قام بتقدميها مدير اإلدارة العامة للشؤون القانونية يف الهيئة العامة للسياحة والتراث 
الوطني د. فيصل الفاضل، تالها ورقة عمل بعنوان » متكني اإلدارات القانونية يف الشركات وقاية وحماية« قدمها املستشار القانوني يف شركة املياه الوطنية. 

أحمد احمليميد.
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ثم ابتدأت فعاليات اجللسة الرابعة للملتقى وكان عنوانها » التأهيل والتدريب » برئاسة الشيخ سليمان اخلضير، قدمت خاللها ورقة عمل بعنوان » خطوات 
التدريب« قام بتقدميها رئيس مركز عدل القانوني د. عبداهلل العضيب، تالها ورقة عمل بعنوان » التجارب الدولية » قدمها احملامي د. محمد درويش 
سالمة، تالها ورقة عمل بعنوان » اإلدارات القانونية يف القطاعات العسكرية الواقع والتطلعات« قدمها املستشار القانوني يف األمن العام د. سعد املطيري.

العمري، قدمت خاللها ورقة عمل بعنوان »دور  القانونية » برئاسة د. معمر  للملتقى وكان عنوانها » االستشارات  ابتدأت فعاليات اجللسة اخلامسة  ثم 
اإلدارات القانونية يف احلياة العملية » قام بتقدميها أستاذ القانون د. عمر اخلولي، تالها ورقة عمل بعنوان » اإلدارات القانونية للشركات بني الدورين 
الوقائي والقضائي » قدمها املستشار واحملامي د. يوسف اجلبر، تالها ورقة عمل بعنوان » كيفية تقدمي االستشارات القانونية يف الشركات« قدمها احملامي 

د. نبيل قملو .

و تخلل امللتقى عدة مداخالت وحوارات ونقاشات.

مت تال ذلك اجللسة اخلتامية بحضور كل من : د. حمد الرزين، د. مفلح القحطاني، د. يوسف املهوس، و قام بعرض توصياتها سعادة األمني للجمعية        
 د. يوسف املهوس والذي أفاد بأن املجتمعون قد خلصوا  يف امللتقى إلى عدة توصيات من أهمها ما يلي :

1-أهمية وضع هيكلة متفق عليها تبني موقع اإلدارة القانونية يف املنشأة والتأكيد على دورها يف جناح اإلدارة القانونية.
2-التأكيد على استقاللية عمل اإلدارات القانونية وارتباطها بالرئيس األعلى للمنشأة.

3-التأكيد على االلتزام بالرأي القانوني الصادر من هذه اإلدارات واحملافظة عليه محايداً ونزيهاً وبعيداً عن الشخصنة.
4-احلرص على إقامة عالقات متينة مع اجلهات التشريعية يف الدولة لغرض حتديث وحتسني األداء.

5-التأكيد على عالقة اإلدارة القانونية باألجهزة القضائية وكون الهدف األكبر لعمل اإلدارة القانونية هو استدفاع النزاع قبل وصوله للقضاء.
6-أهمية تبني املدرب املؤهل يف مجال القانون وإصدار معايير يف ذلك.

7-االستمرار يف عقد ورش عمل يف التدريب القانوني ورصد التجارب الدولية يف هذا املجال.
8-أهمية متكني اإلدارات القانونية يف املنشآت التابعة لها.
9-التأكيد على أهمية التدريب القانوني مهما كانت كلفته.

10-اقتراح إنشاء هيئة قانونية لألجهزة احلكومية تشرف على األعمال القانونية يف املصالح احلكومية.
11-زيادة االهتمام باجلانب الوقائي وخصوصاً ما يتعلق بالعقود والقرارات اإلدارية.
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اأهم الجنازات التي متت يف العام اجلامعي 1436-1437هــ لكلية احلقوق والعلوم ال�صيا�صية
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حققت الكلية خالل العام املاضي 1436 /1437 هـ العديد من اإلجنازات العلمية واإلدارية والثقافية؛ سواء يف مجال االعتماد وتوكيد اجلودة، أو إعادة 
الهيكلة، أو يف مجال خدمة اجلامعة واملجتمع؛ أوالبحث العلمي، ولعل من أبرز هذه اإلجنازات:

• إستمرار العمل يف املشروعات التي تتضمنها اخلطة االستراتيجية للكلية )1438-1433(.	

• واصلت الكلية خطواتها الرائدة يف مجال األنشطة الالصفية والتدريب الطالبي فنظمت العديد من الدورات وورش العمل.	

• عقد العديد من االتفاقيات بني الكلية والعديد من اجلهات األهلية ومكاتب احملاماة لتدريب الطالب وإعدادهم مهنياً .	

• تخريج مئات الطالب املؤهلني خلدمة الوطن يف كافة املجاالت التي تتطلب وجود كفاءات متميزة من املتخصصني يف احلقوق؛ وكذا العلوم السياسية.	

• إجناز أعضاء هيئة التدريس بالكلية للعديد من الكتب والدراسات واألبحاث العلمية يف تخصصات القانون والعلوم السياسية كما ورد تفصيليا مبنت 	
التقرير.

• ترقية العديد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.	

• املشاركة الفعالة من قبل أعضاء هيئة التدريس بالكلية يف العديد من الفعاليات يف مجال خدمة املجتمع بشتى هيئاته على نحو ما ورد مبنت التقرير.	

• املشاركة الفعالة من قبل أعضاء هيئة التدريس بالكلية يف العديد من الفعاليات يف مجال تطوير قدرات ومهارات األساتذة اجلامعيني على نحو ما ورد 	
مبنت التقرير.

• استقطاب ثلة من أعضاء هيئة التدريس املتميزين.	

• صدور عددين جديدين من املجلة العلمية للكلية )احلقوق والعلوم السياسية(. 	

• إجناز مشروع تطوير إجراءات تقييم نواجت التعلم وفعالية التدريس.	

• تطبيق نظام سمر لتسجيل املواد الدراسية الكترونيا للطالب.	
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اأهم اإجنازات م�صروع اإعادة تاأهيل كلية احلقوق والعلوم ال�صيا�صية خالل العام اجلامعي 1436-1437هــ 
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 بدعم من سعادة عميد الكلية الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني و سعادة مدير اإلدارة األستاذ/ سليمان العساف قام فريق إعادة تأهيل الكلية بإشراف 
سعادة احملاضر عبد العزيز بن عبد اهلل النوفل عضو هيئة التدريس بقسم القانون اخلاص بالستمرار يف تهيئة البيئة األكادميية املناسبة يف الكلية مما 

ساهم يف إجناز األعمال التالية :

1ـــ جتهيز وإعداد اربعة فصول دراسية ذكية جديدة. )بالتعاون مع وحدة التعليم االلكتروني وتقنية املعلومات بالكلية(.

2ـــ تشغيل الفصول الدراسية اجلديدة اخلاصة بطالب الدراسات العليا. )بالتعاون مع وحدة التعليم االلكتروني وتقنية املعلومات بالكلية(.

3ـــ االنتهاء من التحول الكامل جلميع القاعات الدراسية من قاعات تقليدية إلى قاعات ذكية عددها تسعة وخمسون قاعة ذكية )بالتعاون مع وحدة التعليم 
االلكتروني وتقنية املعلومات بالكلية(. 

4ـــ جتهيز قاعة رابعة  مخصصة إلجراء االمتحانات الشهرية والنهائية طالب مع عزل جدرانها بعازل ضد الكتابة وتوفير كاميرات مراقبة لها للحيلولة دون 
الغش )بالتعاون مع وحدة التعليم االلكتروني وتقنية املعلومات بالكلية(.

5- التركيز على االعتناء التام مبستوى منضبط فيما يتعلق بالنظافة العامة يف الكلية وتطبيق معايير صارمة يف هذا االجتاه وتوفير وسائل السالمة العامة.

6ـــ استمرار العمل على تهيئة العديد من مرافق الكلية مبا يسمح لذوي االحتياجات اخلاصة بسهولة احلركة واالنتقال اعتمادا على أنفسهم بغية دمجهم يف 
الوسط احمليط بهم.

7ـــ توسعة مكتبة األمير فيصل بن فهد يرحمه اهلل يف الكلية وجتديد قطاع كبير منها ودعمها بعدد كبير من العناوين التي تخدم تخصصات الكلية وجتهيز 
15 جهاز حاسب آلي وجعلها مبتناول الباحثني والعمل على فهرسة مقتنيات الكلية الكترونياً مع العمل على تيسير البحث يف فهارسها عن طريق الشبكة 

العنكبوتية.

8-  تهيئة املكاتب املخصصة ألعضاء هيئة التدريس الغير مشغولة حاليا )سبعة مكاتب جديدة( وجتهيزها بكافة املتطلبات من تأثيث وأجهزة حاسب وطابعات 
وأدوات مكتبية ونقاط كهرباء وانترنت لتكون جاهزة ألعضاء هيئة التدريس اجلدد مبجرد مباشرتهم ألعمالهم.

9- التعاون الفعال مع اجلمعيات العلمية التي تتخذ من الكلية مقاراً لها كجمعية األنظمة السعودية واجلمعية السعودية للعلوم السياسية ودعم أنشطتها 
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وتهيئة السبل لها للقيام بأدوارها وتنظيمها لعدد من الفعاليات واملناشط ومن ذلك على سبيل املثال عقد ورشة عمل )مستقبل اليمن.. بني الفرص املتاحة 
والتحديات الصعبة( .

10- دعم األعمال التطوعية ونشر ثقافة خدمة املجتمع بني الطالب وغرس قيم املواطنة الصاحلة والوالء لوالة األمر )حمالت التبرع بالدم(. 125ـــ املشاركة 
يف تنظيم وعقد وتنفيذ عدد من ورش العمل واللقاءات العلمية التي جتاوزت املائة منشطا خالل العام الدراسي1437/1436.

11- االنتهاء من املرحلة األولى ملشروع الوصول الشامل خلدمة املكفوفني املتمثلة يف تهيئة األبواب للعمل اوتوماتيكيا وحتديد مواقف خاصة للمعاقني.



11
8



11
9

اأهم طموحات الكلية للعام اجلامعي 1438/1437 هـ
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تطمح الكلية باإذن اهلل اإىل حتقيق جمموعة من الأهداف الكربى خالل العام اجلامعي اجلاري، ميكن اإيجازها فيما يلي :   

• الدولية يف 	 الوطني بعد حصولها على الشهادة  للتقومي واالعتماد  الوطنية  الهيئة  الوطني من قبل  الكلية على االعتماد  مواصلة اجلهود نحو حصول 
االعتماد األكادميي من الهيئة الفرنسية لتقومي البحث العلمي والتعليم العالي عام 1433.

• العمل على اإلسراع يف إفتتاح قسم للطالبات يف تخصص العلوم السياسية  ليمثل خطوة رائدة جديدة للكلية وجامعة امللك سعود كأول جامعة سعودية 	
تنشئ مثل هذا القسم.

• عقد املزيد من االتفاقيات بني الكلية والعديد من اجلهات األهلية ومكاتب احملاماة؛ بهدف تدريب الطالب واالرتقاء مبستواهم العلمي وإعدادهم مهنياً.	

• إستحداث برنامج للدكتوراه يف تخصص العلوم السياسية ليكون البرنامج األول من نوعه يف اجلامعات السعودية.	

• االستمرار يف استقطاب أعداد متميزة من أعضاء هيئة التدريس يف مختلف تخصصات الكلية.	

• مواصلة اإلجنازات يف مجاالت التعليم والبحث العلمي وخدمة املجتمع.	

• إستكمال أعمال إعتماد اجلامعة ملشروعي )تطوير اخلدمات التعليمية( و)تطوير اخلدمات املقدمة لذوي االحتياجات اخلاصة(.	
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جلنة اإعداد التقرير

د . هواري بالعربي

املشرف على وحدة اجلودة بالكبية
)ع�صوا(

 اأ.  مو�صى بن جرمان العتيبي 

املشرف على التسجيل بالكلية 
)ع�صوا(

الدكتور / مفلح بن ربيعان القحطاين )عميد الكلية(

)م�صرفًا(

اأ. عبدالعزيز بن عبداهلل النوفل

املشرف على وحدة االختبارات وتقنية املعلومات
)ع�صواً ومراجعًا(

اأ. فهد بن عمر بانخر

)�صكرترياً(

الأ�صتاذة/ عفاف بنت بندر ال�صمري

)من�صقة بق�صم الطالبات(

الأ�صتاذة/ تهاين بنت �صالح احل�صيني

)من�صقة بق�صم الطالبات(
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هاتف : 4674350 فاكس 4674216
ص.ب 70566 الرياض 11577
E-mail: adeanflps@ksu.edu.sa

www.clps.ksu.edu.sa
Twitter : ClpsKsu
Instagram: clps.ksu
Youtube : clps.ksu


