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اأ.د. �صالح بن حممد اخلثالن
عميد كلية احلقوق والعلوم ال�صيا�صية

كلمة سعادة عميد الكلية

األستاذ الدكتور/ صالح بن محمد الخثالن
يطيــب لــي أن أقدم لهذا الكتاب الذي يشــتمل على جملة اإلنجازات التي تحققــت بفضل اهلل لكليتنا 
خــالل العام الجامعي المنصرم )1432/1431 هـ(، كمــا يتضمن أبرز تطلعاتنا  وطموحاتنا التي نأمل أن 
تتحقق بعون اهلل خالل العام الجاري. فالحق أن كليتنا لم تكن بمعزل عن ذلك الحراك الهائل الذي تشهده 
جامعة الملك سعود خالل السنوات األخيرة بدعم وتوجيه من معالي المدير وتجسيدًا لرؤيته في االنتقال 
بالجامعــة إلى مصــاف الجامعات العالمية، إنه الحراك الذي ال تخطئه عين المراقب ألنشــطتها وفعالياتها، 

وإلدارتها وكلياتها، وألساتذتها وطالبها، هذا فضاًل عن مبانيها وتجهيزاتها. 

فمواكبة لهذا الحراك، هاهي كلية الحقوق والعلوم السياســية ترســخ أقدامها ومكانتها ككلية رائدة 
ومتفــردة فــي مجالها داخل المملكة العربية الســعودية وكذا في محيطها العربــي، وذلك عبر العديد من 
الخطــوات الواثقــة التي تعــززت بصدور األمر الســامي – في عام 1431هـ - على تعديل مســمى الكلية 
إلى مســماها الحالي، وإعادة هيكلة أقســامها إلى قســمي القانون العام والخاص إلى جانب قسم العلوم 
السياسية، ونأمل أن تتوج بالوصول إلى الهدف الذي نطمح جميعًا إلى تحقيقه خالل العام الجامعي الجاري 

)1433/1432هـ(، أال وهو الحصول على االعتماد األكاديمي الدولي.

والحــق أن كليتنــا العريقة في تاريخها، الجديدة في مســماها وهيكلها ومنهاجياتهــا وتجهيزاتها، قد 
حققت خالل العام الجامعي الماضي  )1432/1431هـ( العديد من اإلنجازات العلمية والبحثية والثقافية، 
فــي ظل تواصل الجهود علــى صعيد تطوير الخدمة التعليمية والرعاية الطالبيــة وتدعيم البنية التحتية 
للكلية، ذلك فضاًل عن إسهامها الدائم والمتميز في خدمة المجتمع من خالل ما يقدمه أبناؤها من خدمات 
جليلة للوطن في مختلف قطاعات الدولة حال مجلس الوزراء ومجلس الشورى ووزارات الخارجية والداخلية 
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واإلعــالم وهيئــة التحقيق واالدعاء العام وغيرها من القطاعات الحكوميــة واألهلية والخاصة، إلى جانب تواجد بعضهم في مواقع 
مرموقة بالمنظمات الدولية كمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي.

ويهمني في هذا الســياق أن أتوجه بخالص شــكري وتقديري لجميع منسوبي الكلية، أســاتذة وطالبًا وإداريين، على جميع ما 
بذلوه ويبذلونه من جهد في ســبيل االرتقاء بكليتنا العريقة، وأعدهم جميعًا بأننا ســنواصل السعي لنكون دومًا – بإذن اهلل – عند 
مســتوى أمالهم وتطلعاتهم. كما أتوجه بالشــكر كذلك لسعادة وكيل الجودة والتطوير الدكتور ســرحان بن دبيل العتيبي وكذلك 
الزمالء سعادة الدكتور احمد محمد وهبان وسعادة الدكتور أسامة أحمد العادلي وسعادة الدكتور أحمد لطفي مرعي على ما بذلوه 

من جهد قيم في إعداد هذا التقرير.

وفي النهاية فإنا نؤكد حرصنا جميعًا على مواصلة العمل الدؤوب من أجل رفع شأن هذا الصرح العلمي وتطويره على مختلف 
األصعدة .. داعين اهلل عز وجل أن يعيننا جميعًا على خدمة الوطن ورفع رايته ..                   

                                                                                                             واهلل من وراء القصد ،،،

ِّ
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مقدمة:  كلية الحقوق والعلوم السياسية في سطور
اسم الكلية: كلية الحقوق والعلوم السياسية 

تعريف بالكلية ونش��أتها:  تأسســت كلية الحقوق والعلوم السياســية في عام )1427هـ( بموجب قرار مجلس التعليم العالي 
القاضــي بتقســيم كلية العلــوم اإلدارية إلى كليتيــن: كلية األنظمة والعلوم السياســية، وكلية إدارة األعمــال. وصدرت الموافقة 
السامية على قرار مجلس التعليم العالي عام )1431هـ( بتعديل مسمى الكلية إلى كلية الحقوق والعلوم السياسية وإعادة هيكلة 
أقسامها إلى قسمي القانون العام والقانون الخاص، وقسم العلوم السياسية. وعلى الرغم من أن كلية األنظمة والعلوم السياسية 
من الكليات الجديدة في الجامعة، إال أن أقســامها المتمثلة في قســم العلوم السياســية، وقســم القانون الجنائي، وقسم القانون 

المدني، وقسم القانون العام، وقسم القانون التجاري، تعتبر من أعرق األقسام األكاديمية في الجامعة. 

حيث يعود تأســيس قســم العلوم السياســية ألكثر من أربعين عامًا، بينما يزيد عمر قسم القانون الذي تم تقسيمه إلى أربعة 
أقسام على تسعة وعشرين عامًا. ولقد خرجت الكلية أجيااًل تلو األجيال ممن خدموا بالدهم ومليكهم وتبوؤا أعلى المراتب الوظيفية. 

وكان من بين أساتذة هذه الكلية وعمدائها من أصبحوا وزراء وسفراء ومدراء بنوك وشركات في المملكة العربية السعودية. 

وتفخر الكلية كذلك باحتضانها لعدد من األســاتذة المرموقين في جنباتها، وقد أثرت مساهماتهم العلمية والثقافية المكتبات 
العربية، وأصبح الكثير منهم معروفًاعلى المستوى العربي واإلقليمي في تخصصه. ولقد تخرج من كلية الحقوق والعلوم السياسية 
الكثير من القيادات السياسية والقانونية في المملكة العربية السعودية، وتبوؤا أعلى المراتب الوظيفية والعلمية، وهناك عدد من 

وزراء الدولة الحاليين والسابقين ممن عملوا كأساتذة أو تخرجوا من الكلية. 

كمــا قدمت أقســام الكلية ثلة من أبرز خريجيها ليتبوؤا مناصب أكاديمية وعلمية فــي جامعات المملكة األخرى، إضافة إلى أن 
بعض الســفراء ومعظم مدراء اإلدارات الدبلوماســية بوزارة الخارجية والمراسم الملكية واألمانة العامة لمجلس الوزراء قددرسوا 

على أيدي أساتذة هذه الكلية. 

َّ
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أقسام الكلية األكاديمية
تضم الكلية ، بعد إعادة هيكلتها ، ثالثة أقسام علمية  هي: القانون العام، والقانون الخاص، و العلوم السياسية.

  Vision                             الرؤيـــة  

الريادة والتميز في مجال الحقوق والعلوم السياسية إقليميًا وعالميًا في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

  Mission                                  الرســالــة  

 تتمثل رســالة الكلية في تقديم تعليم متميز، وإنتاج بحوث إبداعية تخدم المجتمع وتســهم في بناء اقتصاد 
المعرفة والتنمية المستدامة ، من خالل إعداد كوادر عالية التأهيل في مختلف تخصصات الكلية ودرجاتها العملية.

 Objectives                                 األهداف  

 تهدف الكلية إلى تحقيق عدة أهداف عامة يتمثل أبرزها فيما يلي :

  المساهمة في تطوير المعرفة اإلنسانية وتوظيفها واالستفادة منها في مختلف التخصصات القانونية 
والسياسية .

 تخريج الكوادر المؤهلة في مختلف تخصصات الكلية.

 تأهيل الشباب للحصول على فرص عمل مناسبة في سوق العمل.

 المساهمة الفعالة في حل المشكالت السياسية والقانونية التي تواجه الدولة والمجتمع من خالل إجراء 
البحوث والدراســات المتخصصة وبناء جســور التواصل مع الجامعات والشــركات والمجموعات المحلية 

والعالمية.
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الهيكل اإلداري للكلية
المجلس اإلستشاري للكلية

صاحب السمو الملكي
األمير فيصل بن سلمان

رئيس مجلس إدارة المجموعة 
السعودية لألبحاث العلمية

فضيلة الشيخ
محمد بن سعد السعدان
عضو مجلس الشورى

معالي الدكتور
 محمد بن عبدالكريم العيسى

وزير العدل
رئيس المعهد العالي للقضاء

معالي الدكتور
عبدالواحد بن خالد الحميد

نائب وزير العدل

معالي األستاذ
 عصام بن سعد بن سعيد 

رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

سعادة الدكتور
زياد بن عبدالرحمن السديري 
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سعادة الدكتور
محمد بن إسماعيل آل الشيخ

سفير المملكة بفرنسا

سعادة الدكتور
عبدالعزيز بن سليمان العتيق 

مدير عام إدارة أعمال المجلس 
اإلقتصادي األعلى

سعادة الدكتور
محمد بن عبدالعزيز الصالح
أمين مجلس التعليم العالي

الشيخ  عبدالعزيز القاسم
مكتب القاسم للمحاماة

سعادة الدكتور
محمد بن إبراهيم الحلوة
عضو مجلس الشورى

سعادة األستاذ
يوسف بن عبداهلل الجدعان

شركة الجدعان وشركائهم 
للمحاماة
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الهيكل التنظيمي لكلية الحقوق والعلوم السياسية 

عميد الكلية

مركز البحوث
المجلس اإلستشاري 

الطالبي
المجلس اإلستشاري

مكتب العميد

رئيس وحدة اإلعالم 
والعالقات

رئيس تحرير مجلة 
الكلية

مجلس الكلية

وكيل الكلية
للشؤون األكاديمية

وحدة
شؤون الطالب

وحدة
الحقوق الطالبية

وحدة االختبارات

وحدة األنشطة الطالبية

وحدة
التوجيه واإلرشاد

وحدة المعيدين 
والمبتعثين 

وحدة الدراسات العليا

وحدة البحث العلمي

وحدة استقطاب 
أعضاء هيئة التدريس 

والباحثين

وحدة الجودة
واالعتماد األكاديمي

وحدة
تطوير المهارات

وحدة التطوير
والتخطيط  االستراتيجي

وحدة التقويم والقياس

وحدة
الشؤون اإلدارية

وحدة
شوون الطالبات

وحدة
الشؤون اإلدارية

وحدة
اإلتصاالت اإلدارية

المستودع

وحدة الخدمات 
المساندة

قسم
القانون العام

قسم
القانون الخاص

قسم
العلوم السياسية

مدير اإلدارة
وكيل الكلية

للدراسات العليا
وكيلة الكلية
للطالبات

وكيل الكلية
للتطوير والجودة

رؤساء األقسام 
األكاديمية



14

كلية الحقوق والعلوم السياسية

التقرير السنوي للعام الجامعي 1432/1431 هـ



القسم األول
توزيع الصالحيات
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أواًل: يرتبط بعميد الكلية مباشرة كل من:

وكيل الكلية للتطوير والجودة.	 

وكيل الكلية للشؤون األكاديمية.	 

وكالة الكلية للطالبات.	 

رؤساء األقسام األكاديمية.	 

المجلة العلمية بالكلية.	 

مدير إدارة الكلية.	 

مجلس الكلية.	 

لجان مجلس الكلية.	 

ممثلو الكلية في المجالس واللجان خارج الكلية.	 

المجلس االستشاري للكلية.	 

ثاني��ًا: يجــب عنــد تنفيذ مــا ورد في هــذا القــرار مراعاة 
الصالحيــات المفوضــة للغيــر،  ومراعــاة األنظمــة واللوائــح 
والتعليمــات والقرارات الســارية في الجامعــة، وكذلك مراعاة 
عدم تجــاوز المبالغ المخصصــة للكلية مــن ميزانية الجامعة 

وعدم االرتباط بما يتجاوز تلك المبالغ.

ثالث��ًا: يفــوض ســعادة الدكتــور/  وكيل الكليــة للتطوير 
والجودة بالمهمات والصالحيات التالية:

)أ( مهام وكيل الكلية للتطوير والجودة:

تكريس مفهوم الجودة ونشر ثقافتها على مستوى الكلية.	 

اإلشراف على تطبيق برنامج الجودة بالكلية.	 

اإلشراف على تقويم األداء في الكلية.	 

اإلشراف على تنفيذ برنامج التقويم واالعتماد األكاديمي.	 

إعداد وتنفيذ الخطط التطويرية واإلستراتيجية للكلية.	 

اإلشراف على أعمال وحدة تقنية المعلومات. 	 

دراســة الصعوبات أو المشــكالت التــي تواجه برامج 	 
التطوير والجودة واقتراح الحلول لها. 

تحديد االحتياجات التدريبية المتخصصة ألعضاء هيئة 	 
التدريس في األقسام األكاديمية بالكلية والتنسيق مع 

عمادة تطوير المهارات في تنفيذها. 

تشــجيع أعضــاء هيئــة التدريس على المشــاركة في 	 
حضــور الدورات والبرامج التدريبية وورش العمل التي 

تقدمها لهم عمادة تطوير المهارات.

اإلشــراف على إعــداد خطــة لتطوير مهارات منســوبي 	 
الكلية من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة. 
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اإلشراف على اســتخدام التقنيات والتعليم اإللكتروني 	 
والوســائط التعليميــة والتعليم عن بعد فــي التعليم 

والتعلم داخل الكلية.   

اإلشــراف على إعداد التقرير الســنوي للكلية وتوزيعه 	 
على الجهات المختصة بعد إقراره من العميد.

تقديــم تقاريــر دوريــة لعميــد الكليــة عــن تطــور 	 
العمــل بالوحدات التابعــة له وفقًا للمهــام المناطه به 

والصعوبات التي تواجهها.

متابعة تطوير المرافق التعليمية بالكلية وتحديث المعامل.	 

وضع النظام الداخلي للعمل في وكالة التطوير والجودة 	 
واالختصاصــات والتوصيف العام لواجبات العاملين بها 

وكيفية التنسيق بين الوحدات التابعة له.

اإلشــراف على الشــؤون المالية والعهــد المخصصة 	 
للوكالة وبرامجها وفق اللوائح واألنظمة.

اإلشــراف علــى تنفيذ ما يحال إليه مــن مواضيع ذات 	 
اختصاص بالتطوير والجودة.

تنفيــذ ومتابعة نشــاطات جوائز اإلبــداع والتميز في 	 
األداء األكاديمي والبحثي والوظيفي في الكلية. 

وضع الخطط المرحلية المناســبة للمراجعة الدورية 	 
لمعايير الجودة المعتمدة لضمان التحســين المستمر 
في أداء األقسام األكاديمية والوحدات اإلدارية بالكلية

وضع آلية للتعرف بتوقعات ومتطلبات ومستوى رضا 	 
الجهات المستقطبة لمخرجات الكلية. وإبالغها إلىكل 

األقسام األكاديمية والوحدات اإلدارية ذات العالقة.

تنفيــذ ومتابعــة تقويم وتطويــر األداء التدريســي 	 
لعضــو هيئــة التدريس، ومســاعدته لتحقيق التميز 

المهني والعلمي. 

متابعــة تحديــث موقــع الكليــة فيما يخــص وكالته 	 
والوحدات اإلدارية التابعة لها. 

تنفيذ ما يكلفه به عميد الكلية من أعمال.	 

ب( صالحيات وكيل الكلية للتطوير والجودة:

التوصية بتعيين مشرفي الوحدات واألقسام التابعة له.	 
مخاطبــة الجهات ذات العالقة داخل وخارج الجامعة في 	 

اختصاص عمل الوكالة ونطاقها.
إصــدار القرارات الداخلية التي يقتضيها حســن ســير 	 

العمل في الوكالة ووحداتها وفقًا لألنظمة واللوائح.
تقويم أداء منسوبي الوكالة.	 
إقرار الصرف من ميزانية وعهــدة الوكالة وفقًا للوائح 	 

المنظمة.
اعتمــاد اإلجــازة االعتياديــة واالضطرارية لمنســوبي 	 

الوحدات التابعة للوكالة.
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ج( الوحدات التابعة لوكيل الكلية للتطوير والجودة:

  وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي: 
تختــص هــذه الوحــدة بنشــر ثقافــة الجــودة وتقويــم 
مســتوى األداء والعمل على تنفيذ ومتابعة التقويم واالعتماد 
األكاديمي ووضع وتنفيذ الخطط اإلستراتيجية للكلية، وكذلك 
جمع البيانات والمعلومات بشــكل مســتمر عن أنشطة الجودة 
فــي الكلية وتوثيق الجهود والنتائج في جميع أنشــطة الجودة 
واالعتمــاد األكاديمي. إضافة إلى إعداد تقارير عن مســتويات 

األداء ورضاء المستفيدين من األنشطة المختلفة.  

وحدة تطوير المهارات: 
  تختــص هــذه الوحــدة بتحديــد االحتياجــات التدريبيــة 
لمنسوبي الكلية والمشاركة في تنظيم عملية تقديم البرامج 
التدريبية ومتابعة تنفيذها وتقييم مدى فاعلية هذه البرامج. 

وحدة الوثائق والمعلومات: 
والمعلومــات  الوثائــق  بتجميــع  الوحــدة  هــذه  تختــص 
وتصنيفهــا واالحتفاظ بها ورقيًــا وإلكترونيًــا وتقديمها إلى 

كافة وحدات الكلية والجهات األخرى ذات العالقة. 

وحدة خريجي الكلية: 
 تختص هذه الوحــدة بالتحديث المســتمر لقاعدة بيانات 
الخريجين واستقصاء آرائهم حول المناهج والمهارات المطلوبة 

وســوق العمل والصعوبات التي تواجههم بعد التخرج، وحثهم 
على التواصل مع الكلية ودعمها ماديًا ومعنويًا. 

وحدة تقنية المعلومات 
تختص هذه الوحدة باإلشــراف على ســير العمل بمعامل 
الكلية وقاعات التعليم اإللكتروني، وتنفيذ السياسات والبرامج 
المعتمــدة لمجــاالت تقنيــة المعلومــات والخدمــات التعليمية 

المساعدة وتحقيق األهداف المحددة لها. 

رابع��ًا: يفــوض ســعادة الدكتور/ وكيــل الكلية للشــؤون 
األكاديمية بالمهام والصالحيات التالية:
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أ( مهام وكيل الكلية للشئون األكاديمية:

اإلشراف على تنفيذ اللوائح والقواعد التنفيذية لالئحة 	 
الدراسات واالختبارات للمرحلة الجامعية.

اإلشراف على الوحدات التابعة للشؤون األكاديمية. 	 

اإلشــراف على إعــداد الجــداول الدراســية للطلبة في 	 
األقســام األكاديميــة والتنســيق مــع الكليــات األخرى 
بالتعــاون مع عمادة القبول والتســجيل ولجنة الجداول 

الدراسية.

اإلشــراف علــى توزيــع الطلبــة علــى أقســام الكليــة 	 
المختلفة بالتنسيق مع األقسام.

اإلشراف على سير االمتحانات النهائية وتشكيل لجانها، 	 
وذلك بالتنسيق مع األقسام األكاديمية وعمادة القبول 

والتسجيل.

اإلشــراف على تطبيق ضوابط القبــول والتحويل من 	 
الكلية وإليها وبين األقسام األكاديمية.

اإلشــراف على أعمال لجنــة الشــؤون الطالبية ولجان 	 
النشاطات الالصفية الطالبية.

رئاســة اللجــان التابعــة للوكالــة ورفــع تقاريرها إلى 	 
الجهات المعنية. 

اإلشراف على عملية معادلة المقررات الدراسية.	 

اإلشــراف على طلبات التأجيل واالعتذار عن الدراســة 	 
وكذلــك عمليــات الحــذف واإلضافــة لطلبــة مرحلــة 
الدراســات الجامعية وفقًا لألنظمة والقرارات الصادرة 

بهذا الخصوص.

اإلشراف على إعداد قوائم الحرمان، وقوائم الخريجين.	 

اإلشراف على فعاليات األسبوع التعريفي بالكلية.	 

المتعلقــة 	  توجيــه وإرشــاد  الطلبــة وحــل القضايــا 
بالتحصيل األكاديمي.

تقديــم تقاريــر دورية لعميــد الكلية عن ســير العمل 	 
بالوحــدات التابعــة لــه وفقــًا للمهــام المناطــة بــه، 

والصعوبات التي تواجهها.

التنسيق  مع وحدات الكلية في المجاالت ذات العالقة.	 

اإلشــراف علــى الشــؤون الماليــة والعهــد المخصصة 	 
بالوكالة وبرامجها وفقًا للوائح واألنظمة. 

القيام بأعمال أمانة مجلس الكلية.	 

 متابعــة تحديــث موقــع الكليــة فيمــا يخــص وكالته 	 
والوحدات اإلدارية التابعة لها. 

تنفيذ ما يكلفه به عميد الكلية من أعمال.	 
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ب( صالحيات وكيل الكلية للشئون األكاديمية: 

الموافقــة علــى اعتــذار الطلبة عن الفصل الدراســي 	 
وفقًا للوائح واألنظمة.

الموافقــة على تحويــل الطلبة من تخصــص إلى آخر 	 
وفقًا للوائح واألنظمة.

اعتمــاد الجــداول الدراســية المقدمــة مــن األقســام 	 
األكاديمية بالكلية.

تشكيل واعتماد لجان النشاطات الطالبية بالكلية.	 
إقــرار زيــادة عــدد الطلبة في الشــعب بالتنســيق مع 	 

األقسام المعنية وعمادة القبول والتسجيل.
التوصية بالموافقة على طلبــات التمديد وإعادة القيد 	 

واالختبارات البديلة حسب اللوائح المنظمة لذلك.
اعتماد قوائم الحرمان والرفع بها حسب اللوائح واألنظمة.	 
البت فــي قضايا األعــذار الطالبية حســب الحاجة إلى 	 

ذلك وفقًا للوائح واألنظمة.
اختيار مشرفي الوحدات واألقسام التابعة له والتوصية بتعيينهم.	 
مخاطبــة الجهــات ذات العالقــة داخــل الجامعــة فــي 	 

اختصاص ونطاق عمل الوكالة.
إصدار القرارات الداخلية التي يقتضيها سير العمل في 	 

وكالة الكلية ووحداتها وفقًا لألنظمة واللوائح.

تقويم أداء منسوبي الوكالة.	 
اعتمــاد اإلجــازة االعتياديــة واالضطرارية لمنســوبي 	 

الوحدات التابعة للوكالة. 
إقرار الصرف من ميزانية وعهدة الوكالة وفقًا للوائح المنظمة.	 
إقرار فتح شعب جديدة بناء على طلب األقسام المعنية.	 

ج( الوحدات التابعة لوكيل الكلية للشئون األكاديمية:

أمانة مجلس الكلية: 
تختص بتحديد أجندة االجتماعــات والمواضيع التي تدرج 
فــي االجتماعات ومتابعة تنفيذ القــرارات الصادرة من مجلس 

الكلية وحفظ كافة محاضر االجتماعات إلكترونيًا. 

وحدة شئون الطالب: 
تختــص هذه الوحدة بإعــداد الجداول الدراســية وتنظيم 
عملية التسجيل والحذف واإلضافة لمقررات الكلية المختلفة. 

وحدة الحقوق الطالبية: 
تختــص هــذه الوحدة بدعــم حقوق الطالب على أســس 
تتوافق مع األنظمة واللوائح المطبقة بالجامعة وتنمية ثقافة 
العــدل واإلنصاف بيــن الطالب، وتقديم االستشــارات الالزمة 
لهــم وتبصيرهــم بحقوقهــم الجامعية والحصــول عليها من 

خالل القنوات النظامية. 
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وحدة االختبارات: 
تختص هــذه الوحدة بتنظيــم لجان االختبــارات، وتوزيع 
المراقبين وقت االختبار، واســتقبال أوراق االختبار من الكليات 

األخرى، واالختبارات الفصلية، واالختبارات البديلة. 

وحدة األنشطة الطالبية: 
تختــص هــذه الوحدة بتنظيــم النشــاطات الالصفية في 
الكلية، والتي تتواصل فيها مع الطلبة ومشاركتهم في فعاليات 
األنشــطة الطالبيــة مثــل: الرحالت، المســرح، والمســابقات 
الثقافيــة الداخليــة والخارجية، وإقامة معــارض داخل الكلية، 

وأسبوع التبرع بالدم. 

وحدة التوجيه واإلرشاد: 
تختــص هذه الوحــدة باســتقبال وتوجيه الطــالب الجدد 
وتعريفهــم بالكلية وأقســامها المختلفة وتهيئتهم للدراســة 
والحياة الجامعية، وكذلك إرشاد طلبة الكلية أكاديميًا ونفسيًا 
واجتماعيًا وعلميًا وتقديم المشــورة لهم، واالهتمام بالطلبة 
الذيــن يعانون من ضعــف في تحصيلهم الدراســي واآلخرين 
الموهوبيــن، ودراســة الحاالت التــي تتطلب دعمًــا ماديًا من 

صندوق الطالب.

خامس��ًا: تفوض ســعادة الدكتورة وكلية الكلية للطالبات 
المهام والصالحيات التالية:

أ( مهام وكيلة الكلية للطالبات:

اإلشــراف على تنفيذ الخطة اإلستراتيجية للكلية فيما 	 
يخص الطالبات.

إدارة شــؤون الكليــة التعليميــة والبحثيــة واإلداريــة 	 
والمالية والثقافية فيما يخص الطالبات.

تنســيق وتطوير عالقات الكلية داخــل وخارج الجامعة 	 
فيما يخص الطالبات.

اإلشــراف على توفيــر كل متطلبات الكليــة التعليمية 	 
والبحثية واإلدارية والمالية فيما يخص الطالبات.

اإلشراف على أداء األقسام األكاديمية. 	 
المحافظة على ممتلكات الكلية الثابتة والمنقولة.	 
تنفيذ ومتابعة قرارات مجلس الكلية. 	 
العمل على تطوير أقسام الطالبات إداريًا وأكاديميًا. 	 
تنســيق وتنظيم العالقة اإلدارية والتنظيمية مع عميد 	 

ووكالء ورؤساء أقسام الكلية كل في مجال اختصاصه 
الوظيفي بما يخص أقسام الطالبات.

إعداد تقارير دورية شــاملة عن ســير الدراســة واألداء 	 
الوظيفي في أقسام الطالبات ورفعها إلى عميد الكلية.

متابعــة تحديــث موقــع الكليــة فيمــا يخــص وكالتها 	 
والوحدات اإلدارية التابعة لها. 

تنفيذ ما يكلفها به عميد الكلية من أعمال.	 
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ب( صالحيات وكيلة الكلية للطالبات:

الموافقــة على اعتذار الطالبات عن الفصل الدراســي 	 
وفقًا للوائح واألنظمة.

اإلشراف على تنســيق الجداول الدراسية المقدمة من 	 
األقسام األكاديمية بفرع الطالبات.

تشكيل واعتماد لجان النشاطات الطالبية بالكلية.	 
إقــرار زيــادة عــدد الطالبــات في الشــعب أو تقســيم 	 

الشعب بالتنســيق مع األقسام المعنية وعمادة القبول 
والتسجيل بما ال يتجاوز السعة المثلى للشعبة.

التوصية بالموافقة على طلبــات التمديد وإعادة القيد 	 
واالختبارات البديلة حسب اللوائح المنظمة لذلك.

الموافقة على قوائم الحرمان والرفع بها حسب اللوائح 	 
المنظمة لذلك.

البت فــي قضايا األعــذار الطالبية حســب الحاجة إلى 	 
ذلك وفقًا للوائح واألنظمة.

ترشــيح مشــرفات الوحــدات واألقســام التابعــة لهــا 	 
والتوصية باختيارهن.

مخاطبــة الجهــات ذات العالقــة داخــل الجامعــة فــي 	 
اختصاص ونطاق عمل الوكالة.

إصدار القرارات الداخلية التي يقتضيها سير العمل في 	 

وكالة الكلية ووحداتها وفقًا لألنظمة واللوائح.
تقويم أداء منسوبات الوكالة.	 
اعتماد اإلجــازة االعتياديــة واالضطرارية لمنســوبات 	 

الوحدات التابعة للوكالة. 
إقــرار الصرف من ميزانية وعهــدة الوكالة وفقًا للوائح 	 

المنظمة.
المشــاركة في اختيار وكيالت األقســام بالتنســيق مع 	 

رئيس القسم المعني وعميد الكلية.
التوصيــة بالموافقــة علــى حضــور عضــوات هيئــة 	 

التدريــس للمؤتمــرات داخــل وخــارج المملكة حســب 
األنظمة واللوائح الخاصة بتفويض الصالحيات. 

هيئــة 	  لعضــوات  االســتثنائية  باإلجــازات  التوصيــة 
التدريس بحسب اللوائح واألنظمة.

الموافقــة على قطع اإلجازة لعضــوات هيئة التدريس 	 
والرفع بذلك للجهات المعنية. 

الموافقــة على طلــب الجهــات الحكومية باالســتعانة 	 
بعضــوات هيئــة التدريــس فــي إلقــاء المحاضــرات 
واالشــتراك في النــدوات والمؤتمرات بمــا ال يؤثر على 

أدائهن في الجامعة. 
الموافقة على اإلجازات االضطرارية والعادية لموظفات الكلية. 	 
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النظــر فــي شــكاوي وتأديــب الطالبات بالتنســيق مع 	 
وكيالت األقسام ووحدة الشؤون األكاديمية.

بالمهــام  بالكليــة  األقســام  رؤســاء  يفــوض  سادس��ًا: 
والصالحيات التالية:

أ( مهام رئيس القسم:

الشؤون اإلدارية والمالية:
رئاســة مجلس القسم واإلشــراف على تنظيم شؤونه 	 

والدعــوة لحضــور جلســاته وتنفيــذ قراراته وإرســال 
محاضر جلساته إلى عميد الكلية.

تحقيق األهداف والسياسات العليا في الجامعة.	 
تنفيذ قرارات مجلس الكلية فيما يتعلق بالقسم.	 
اإلشــراف علــى إعــداد الخطة اإلســتراتيجية للقســم 	 

ومتابعة تنفيذها.
اإلشراف على إدارة شــؤون القسم التعليمية والبحثية 	 

واإلدارية والمالية والثقافية.
اإلشراف على تطوير القسم إداريًا وأكاديميًا وبحثياً. 	 
تنسيق وتطوير عالقات القسم داخل الجامعة وخارجها.	 
اإلشــراف على توفيــر كل متطلبات القســم التعليمية 	 

والبحثية واإلدارية والمالية.

اإلشراف على رفع مستوى الجودة وتطوير مخرجاتها. 	 
تنفيذ ومتابعة قرارات مجلس القسم. 	 
القيــام بما يفــوض إليه من صالحيات مــن قبل عميد 	 

الكلية. 
الرفــع لعميــد الكليــة بــكل ما يقــع من عضــو هيئة 	 

التدريس ومن في حكمه من إخالل بالوجبات المطلوبة 
أو أي مخالفات أخرى. 

تقديم تقرير عن سير الدراسات العليا في القسم إلى 	 
عميد الكلية وعميد الدراســات العليا في نهاية كل عام 

دراسي. 

ب( صالحيات رئيس القسم:

التوصية بأن يتم تصحيح أســئلة االختبار النهائي عن 	 
طريــق عضو هيئة تدريس غيــر عضو هيئة تدريس 
المقــرر أو أن يشــرك معــه متخصصًــا أو أكثــر فــي 

التصحيح.
المصادقة على كشوف الدرجات.	 
إصــدار القرارات الداخلية التي يقتضيها حســن ســير 	 

العمل بالقسم وفقًا لألنظمة واللوائح.
توزيع العبء الدراسي على أعضاء هيئة التدريس.	 
التوصية بصرف بدل التعليم ألعضاء هيئة التدريس	 
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إعداد تقارير األداء الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس.	 

التوصيــة بصــرف االســتحقاقات للعمل خــارج الدوام 	 
لمنسوبي القسم.

التوصيــة بالتكليــف بالعمل خــارج الدوام لمنســوبي 	 
القسم.

التوصية بحضور منسوبي القســم الدورات التدريبية 	 
داخل الجامعة وخارجها. 

التنسيق مع لجنة االبتعاث والتدريب في متابعة أوضاع 	 
المبتعثين و المتدربين. 

التوصية بالتمديد ألعضاء هيئة التدريس السعوديين 	 
بعد انتهاء الخدمة. 

التوصية بالتعاقد مع أعضاء هيئة التدريس السعوديين 	 
بعد انتهاء فترة التمديد. 

التوصيــة بإنهاء عقــود أعضــاء هيئــة التدريس غير 	 
السعوديين.  

اعتمــاد التقريــر الــذي يعده المشــرف على الرســالة 	 
العلمية وإرســال صورة إلى عميد الدراســات العليا في 

نهاية كل فصل دراسي. 

س��ابعًا: يفوض ســعادة الدكتــور/  رئيس تحريــر المجلة 
المهام والصالحيات التالية:

مهام رئيس تحرير المجلة:

رئاسة تحرير المجلة.	 
تطبيــق السياســات العلميــة ولوائــح وأنظمة النشــر 	 

العلمي على المواد المنشورة في المجلة.
اإلشــراف علــى اختيــار محكمــي البحوث والدراســات 	 

الخاضعة للنشر.
اإلشــراف على الشــؤون الماليــة للمجلة وفــق اللوائح 	 

واألنظمة.
تنفيذ ما يكلفه به عميد الكلية من أعمال.	 

صالحيات رئيس تحرير المجلة: 

إصــدار القرارات الداخلية التي يقتضيها حســن ســير 	 
العمل في المجلة وفقًا لألنظمة واللوائح.

إجازة نشــر البحوث العلمية في المجلــة بعد تحكيمها 	 
علميًا، أو االعتذار عن عدم نشرها.

اعتماد مكافآت التحكيم والنشر وفق القواعد واللوائح 	 
المنظمة لذلك.

إقرار الصرف من ميزانية المجلة وفقًا للوائح المنظمة.	 
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تقويم أداء منسوبي المجلة.	 
الموافقــة علــى اإلجــازات االعتياديــة واالضطراريــة 	 

لمنسوبي المجلة.

ثامنًا: يفوض مدير إدارة الكلية بالمهام والصالحيات التالية:

أ( مهام مدير اإلدارة: 

اإلشــراف على تطبيق لوائح وأنظمة الشؤون اإلدارية 	 
والمالية في الجامعة.

التبليغ عن مباشرة جميع منسوبي الكلية، وعن تركهم 	 
العمل. 

اإلشــراف ومتابعــة تنفيذ األعمــال اإلداريــة للوحدات 	 
التابعة لإلدارة.

اإلشراف على حسن وتطوير سير العمل في اإلدارة.	 
اإلشــراف علــى ســرعة تأميــن مشــتريات الكلية من 	 

المتطلبات العاجلة.
اإلشــراف على األعمــال الخاصة بطلبــات المتعاقدين 	 

في الكليــة فيما يخص الجوازات )اإلقامة والتأشــيرات 
وتذاكر السفر(.

اإلشــراف على منشــآت الكلية مع الجهــات ذات العالقة 	 
ووضع الخطط لمتابعة صيانتها ونظافتها.

تنظيم اإلجازات العادية لمنسوبي الكلية من اإلداريين 	 
والفنيين والمستخدمين والعمال.

تكليــف من يلزم لالتصال بالجهــات المختصة بإصالح 	 
األعطال الطارئة التي تحدث في الكلية ومتابعتها.

اإلشــراف علــى توزيــع المكاتــب بالكلية وتنســيق برامج 	 
استخدام قاعات الندوات العلمية بما يتيح حسن استخدامها.

اإلشــراف على ســجالت الحضــور والغياب لمنســوبي 	 
الكلية من اإلداريين والفنيين.

متابعة تهيئة وتجهيز القاعات الدراسية واإلشراف على 	 
صيانتها دوريًا.

إعداد التقرير الســنوي وتقارير دوريــة ألعمال اإلدارة 	 
والوحدات التابعة لها ورفعه إلى عميد الكلية.

اإلشــراف علــى الشــؤون الماليــة والعهــد المخصصة 	 
لإلدارة وفق اللوائح واألنظمة.

تنفيذ ما يكلفه به العميد من أعمال.	 

  ب( صالحيات مدير اإلدارة: 

الــرد علــى جميــع المعامــالت الــواردة إليه مــن جميع 	 
الوحدات اإلدارية بالجامعة. 

اعتماد طلب الشراء والتوقيع عليه وفقًا لألنظمة المتبعة. 	 
التوقيع على مذكرات الفحص واالستالم.	 
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اإلذن بالصرف من مستودع الكلية بعد الرجوع للعميد 	 
فيما يتعلق باألجهزة.

حفظ سجالت العهد الخاصة بالكلية ومتابعتها. 	 
المطلوبــة مــن 	  الكفــاالت  المصادقــة علــى  اعتمــاد 

المتعاقدين عند السفر.
اعتمــاد شــهادات التعريف لمنســوبي الكليــة من غير 	 

أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم وفقًا للنظام.
اعتماد محاضر االستالم والتسليم وطلب صرف المواد 	 

ونقل العهدة.
اعتمــاد إجــازات جميع منســوبي الكلية مــن اإلداريين 	 

والفنيين والباحثين بعد موافقة رئيسهم المباشر.
التوقيع على إخالء الطرف لمن ينتهي عمله في الكلية.	 
التوصيــة بتكليف مــن تقتضي مصلحة العمــل تكليفه 	 

بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي وفق األسس النظامية.
التوقيع علــى خطابات تحويل موظفــي وعمال الكلية 	 

للكشف الطبي.
االنتــداب 	  بانتهــاء مهمــة  الخاصــة  البيانــات  اعتمــاد 

لمنسوبي الكلية من اإلداريين والفنيين والباحثين.
الحكوميــة 	  بالجهــات  المتعلقــة  المراســالت  اعتمــاد 

الستكمال إجراءات الموظفين.

التوصية بالجزاءات اإلدارية على منسوبي اإلدارة وفقًا 	 
لألنظمة.

ترشيح موظفي الكلية من غير أعضاء هيئة التدريس 	 
لحضور الدورات التدريبية.

التنسيق مع الجهات ذات العالقة داخل الكلية والجامعة 	 
في اختصاص عمل اإلدارة ونطاقه.

إصــدار القرارات الداخلية التي يقتضيها حســن ســير 	 
العمل في اإلدارة وفقًا لألنظمة واللوائح.

تقييم أداء موظفي اإلدارة.	 
إقــرار الصرف من ميزانية وعهــدة اإلدارة وفقًا للوائح 	 

المنظمة.
الرفــع باحتياجات الكلية من الموارد البشــرية والمالية 	 

والتجهيزات المختلفة. 
متابعة عمليات الصيانة والتركيبات في الكلية. 	 

ج( الوحدات التابعة لمدير اإلدارة:

وحدة الشؤون اإلدارية: 
تختص هــذه الوحدة بتنظيــم العمــل اإلداري في الكلية 
ومتابعة عمل الموظفين اإلداريين والتزامهم بالدوام الرسمي 
والرفع بمباشــرة العمل وطلب اإلجازات وكذالك متابعة صيانة 

مبنى الكلية وتحضير القاعات الدراسية وطلب تجهيزها. 
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وحدة الشؤون المالية: 
تختص هــذه الوحــدة بتنظيم األعمــال الماليــة بالكلية. 
ومتابعة سلف الكلية ومنسوبيها ومتابعة تسديدها، إضافة إلى 

استالم وصرف مستحقات منسوبي الكلية من اإلدارة المالية.

وحدة االتصاالت اإلدارية: 
 تختص هذه الوحدة باستالم البريد والمعامالت والتعاميم 
الــواردة إلى الكليــة وتســجيلها وتوجيهها إلى أقســام الكلية 
ووحداتهــا المختلفة، وتصدير المعامالت الصادرة من أقســام 
الكليــة ووحداتها المختلفة وتوجيها إلــى الجهات خارج الكلية، 

كما تختص بالرد على استعالم المراجعين بشأن المعامالت.

المستودع: 
يختص بتنظيم عهد الكلية ومنســوبيها واستالم وتوزيع 
التجهيــزات واألثاث علــى وحدات ومنســوبي الكليــة. وينظم 
معامالت تســجيل العهد على األفراد وكذلك إســقاطها عنهم 
واعتماد إخالء الطرف فيما يتعلق بمستودع الكلية. كما ينسق 

مع مستودعات الجامعة المركزية بكافة األمور ذات العالقة.

وحدة الخدمات المساندة
تختص هذه الوحدة بإنهــاء المعامالت الخاصة في إدارات 
الجامعة الرئيســية واألجهــزة الحكومية المختلفــة كالجوازات 

والمرور وغيرها. كما تختص بالنقل من الكلية وإليها. 



القسم الثاني
أعضاء هيئة التدريس بالكلية



30

كلية الحقوق والعلوم السياسية

التقرير السنوي للعام الجامعي 1432/1431 هـ

مجموع أعضاء هيئة التدريس العاملين حسب الرتبة األكاديمية للعام الجامعي 1432/1431ه�
)حسب أقسام الكلية األكاديمية خالل العام الجامعي 1432/1431ه�(

القسم األكاديمي: القانون الخاص

الرتبة األكاديمية
المجموع

محاضر غير متفرغمحاضر متفرغمحاضرمعيدأستاذ مساعدأستاذ مشاركأستاذ

%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد

4%587%1417%3520%411%2-%0-%049%100
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الجدول رقم )1(
أعضاء هيئة التدريس المتفرغون حسب االسم والمؤهل العلمي والرتبة األكاديمية وتاريخ بداية العمل بالكلية

القسم األكاديمي: القانون الخاص

الجنسيةاسم عضو الهيئة التدريسم
الرتبة المؤهل العلمي

األكاديمية

تاريخ بداية 
العمل 
بالكلية الدرجة 

سنة الجامعةالتخصص الدقيقالجامعية العليا
التخرج

1429هـأستاذ1996عين شمس - مصرالقانون المدنيدكتوراهمصريأ.د. رضا عبد الحليم1

1424هـأستاذ1974سانت أندروز – المملكة المتحدةالفقهدكتوراهسعوديأ.د. حميدان بن عبد اهلل الحميدان2

1431هـأستاذ1991المنار - تونسالقانون المدنيدكتوراهتونسيأ.د. علي خليف الجلولي3

1432هـأستاذعين شمس - مصرفلسفة القانوندكتوراهمصريأ.د. حسن عبد الحميد محمود4

1414هـأ. مشارك1993مأدنبره – المملكة المتحدةقانون تجارىدكتوراهسعوديد. أحمد عبد الرزاق الغديان5

1428هـأ. مشارك1995مالقاهرة - مصرقانون تجارىدكتوراهمصري د. عصام حنفى محمود 6

ـأ. مشارك1980السوربون - فرنساالقانون المدنيدكتوراهلبنانيد. بهاء الدين العاليلي7

1994مأ. مشارك1994رين 1 - فرنساالقانون المدنيدكتوراهسعوديد. رزق بن مقبول الريس8

روبير شومان )ستراسبورج القانون المدنيدكتوراهسوريد. عبد الرزاق الشيخ نجيب9  
1423هـأ. مشارك1994الثالثة( - فرنسا

1428هـأ. مشارك1996القاهرة - مصرقانون المرافعاتدكتوراهمصريد. علي بركات10

1416هـأ. مساعد1995نانت - فرنساقانون المرافعاتدكتوراهسعوديد. بندر بن رجا الشمري11

1417هـأ. مساعد1996نانت - فرنساالقانون الخاصدكتوراهسعوديد. صالح بن إبراهيم السياري12

1418هـأ. مساعد1997ستراسبورج - فرنساالقانون المدنيدكتوراهسعوديد. مفلح بن ربيعان القحطاني13

1404هـأ. مساعد1994مرن بفرنساقانون تجارىدكتوراهسعوديد. خالد عبد العزيز الرويس14

1411هـأ. مساعد2000ممارثامبتونتامين تجارىدكتوراهسعوديد. خالد بانصر15
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كلية الحقوق والعلوم السياسية

التقرير السنوي للعام الجامعي 1432/1431 هـ

الجنسيةاسم عضو الهيئة التدريسم
الرتبة المؤهل العلمي

األكاديمية

تاريخ بداية 
العمل 
بالكلية الدرجة 

سنة الجامعةالتخصص الدقيقالجامعية العليا
التخرج

1421هـأ. مساعد2009ممانشستر – المملكة المتحدةقانون تجارىدكتوراهسعوديد. فهد محمد الماجد16

1429هـأ. مساعد2006ملندنقانون تاميندكتوراهسعوديد. عصام سعد الغامدى17

1430هـأ. مساعد2008مبواتييه - فرنساقانون تجارىدكتوراهسعوديد. ياسر فضل السريحى18

أ. مساعد -ر ن ا فرنسا-دكتوراهسعوديد. فيصل عبد القادر طاهر19
1413هـ)معار(

أ. مساعد 1418ستراسبورج - فرنساتأميندكتوراهسعوديد. فهد بن حمود العنزي20
1418هـ)معار(

1426هـأ. مساعد2002ليون 3 - فرنساالقانون الخاصدكتوراهفرنسيد. هواري بلعربي21

1428هـأ. مساعد2001نانت - فرنساالقانون المدنيدكتوراهمصريد. رضا محمود ابراهيم22

1432هـأ. مساعد2007رن - فرنساالقانون التجاريدكتوراهأردنيد. معن محمد أمين القضاه23

1427هـأ. مساعد-القاهرة - مصرالقانون المدنيدكتوراهمصريةد. وفاء خالف24

1429هـأ. مساعد-القاهرة - مصرالقانون المدنيدكتوراهمصريةد. هدى محمد مجدي25

1430هـأ. مساعد2000المنصورة - مصرالقانون المدنيدكتوراهمصريةد. أماني عبد اللطيف حافظ26

1430هـأ. مساعد2006المنصورة - مصرالقانون المدنيدكتوراهمصريةد. إيمان مأمون سليمان27

2010مأ. مشارك2003المنصورة - مصرالقانون الدولي الخاصدكتوراهمصريةد. رشا علي الدين28

1428هـمعيد-الشارقة - اإلماراتالقانون المدنيالبكالوريوسسعوديأ. أسامة الرباح29

1428هـمعيد1425هـالملك سعودالقانون المدنيالبكالوريوسسعوديأ. عبد الوهاب الخضيري30

1421هـمعيد1420هـالملك سعودالقانون المدنيالبكالوريوسسعوديأ. موسى بن جرمان العتيبي31

1428هـمعيد-الملك سعودالقانون المدنيالبكالوريوسسعوديأ. ناصر بن صالح الشماسي32
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كلية الحقوق والعلوم السياسية

التقرير السنوي للعام الجامعي 1432/1431 هـ

الجنسيةاسم عضو الهيئة التدريسم
الرتبة المؤهل العلمي

األكاديمية

تاريخ بداية 
العمل 
بالكلية الدرجة 

سنة الجامعةالتخصص الدقيقالجامعية العليا
التخرج

1423هـمحاضرالملك سعودالقانون المدنيالماجستيرسعوديأ. محمد بن حسن الشمري33

1426هـمعيد-الملك سعودالقانون التجاريالبكالوريوسسعوديأ. عبد اللطيف بن محمد آل الشيخ34

1427هـمعيد-الملك سعودالقانون التجاريالبكالوريوسسعوديأ. سلطان بن برجس العبد الكريم35

1430هـمعيد-الملك سعودالقانون التجاريالبكالوريوسسعوديأ. هشام بن علي السبت36

1430هـمعيد-الملك سعودالقانون التجاريالبكالوريوسسعوديأ. علي بن محمد آل ساري37

1431هـمعيد-الملك سعودالقانون التجاريالبكالوريوسسعوديأ. سعد بن محمد الرشيد38

1431هـمعيد-الملك سعودالقانون التجاريالبكالوريوسسعوديأ. أحمد بن سعيد الخبتي39

-معيدة-الملك سعودالقانون التجاريالبكالوريوسسعوديةصباح دخيل الخثعمى40

-معيدة-الملك سعودالقانون التجاريالبكالوريوسسعوديةوالء احمد حمد الدهش41

-معيدة-الملك سعودالقانون التجاريالبكالوريوسسعوديةنوف فهد العرجاني42

-معيدة-الملك سعودالقانون التجاريالبكالوريوسسعوديةمليحة ضويحى العتيبي43

-معيدة-الملك سعودالقانون المدنيالبكالوريوسسعوديةريم عبد اهلل القليج44

-معيدة-الملك سعودالقانون المدنيالبكالوريوسسعوديةلمياء عبد اهلل العصيمي45
-معيدة-الملك سعودالقانون المدنيالبكالوريوسسعوديةأشواق حسن العسيري46
-معيدة-الملك سعودالقانون المدنيالبكالوريوسسعوديةساره فهد السديري47
-معيدة-الملك سعودالقانون المدنيالبكالوريوسسعوديةأ. ابتهال عبد اهلل بن على صمان48
-معيدة-الملك سعودالقانون المدنيالبكالوريوسسعوديةأ. نورة عبد الرزاق الدرع49
- معيدة-الملك سعودالقانون الخاصبكالوريوسسعوديةأ. أروى الجالل50
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كلية الحقوق والعلوم السياسية

التقرير السنوي للعام الجامعي 1432/1431 هـ

الجدول رقم )2(
أعضاء هيئة التدريس غير المتفرغين حسب االسم والمؤهل العلمي والرتبة األكاديمية وتاريخ بداية العمل بالكلية. 

القسم األكاديمي: القانون الخاص

الجنسيةاسم عضو الهيئة التدريسم
الرتبة المؤهل العلمي

األكاديمية
تاريخ بداية 
العمل بالكلية سنة الجامعةالتخصص الدقيقالدرجة الجامعية العليا

التخرج

أ. مساعدالقانون التجاريدكتوراهسعوديمحمد الصالح1

محاضرالقانون التجاريماجستيرسعوديسعود الشمرى2

الجدول رقم )3(
قائمة بأعضاء هيئة التدريس المتعاونين مع قسم القانون الخاص

الجنسيةالتخصص التخصص العامالعملاالس���م

سعوديأصول فقهشريعةمتقاعد )عضو هيئة كبار العلماء سابقًا(د. سعد بن ناصر الشثري
سعوديأنظمة المرافعات والقضاء والتحكيمقانونمجلس الوزراءد. مهيدب بن إبراهيم المهيدب
سعودي القانون التجاريقانوناألمين العام لمجلس التعليم العاليد. محمد بن عبد العزيز الصالح

سعوديالعقيدة والمذاهب المعاصرةشريعةمتقاعد )عضو هيئة كبار العلماء سابقًا(د. يوسف بن محمد الغفيص
سعوديأصول الفقهشريعةجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةد. علي بن ناصر الشلعان

سعوديالفقه وأصولهشريعةجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةد. هشام بن محمد السعيد
سعوديالفقه المقارنشريعةكلية الملك خالد العسكريةد. أحمد بن صالح آل عبد السالم

جامعة الملك سعود – وكالة الجامعة د. عبد الرحيم عنتر عبد الرحمن ماضي
سعوديالملكية الفكريةقانون خاصللدراسات العليا والبحث العلمي

مصريةالقانون الخاصقانون-د. حنان صبحي محمد السيد
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كلية الحقوق والعلوم السياسية

التقرير السنوي للعام الجامعي 1432/1431 هـ

الجدول )4(
قائمة بالمحاضرات المتعاونات مع قسم القانون الخاص

الجنسيةالتخصص الدقيقالتخصص العاماالس���م

سعوديةأصول الفقهشريعةأ. ساره بنت فهيد الرويلي

سعوديةالفقهشريعةأ. إيمان بنت سليمان الخمشي

سعوديةأصول الفقهشريعةأ. ندى بنت حسن الحميد

تونسية القانون الخاصقانونأ. ساره علي عبيد حرم سليمان

يمنيةالفقه وأصولهالثقافة اإلسالميةأ. عقيله بنت أحمد محمد محسن
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كلية الحقوق والعلوم السياسية

التقرير السنوي للعام الجامعي 1432/1431 هـ

الجدول )5(
مجموع أعضاء هيئة التدريس العاملين حسب الرتبة األكاديمية للعام الجامعي 1432/1431ه��

القسم األكاديمي: القانون العام

الرتبة األكاديمية
المجموع

محاضر غير متفرغمحاضر متفرغمحاضرمعيدأستاذ مساعدأستاذ مشاركأستاذ

%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد

1%46%2410%407%282%8--%0--%024100
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كلية الحقوق والعلوم السياسية

التقرير السنوي للعام الجامعي 1432/1431 هـ

الجدول )6(
أعضاء هيئة التدريس المتفرغون حسب االسم والمؤهل العلمي والرتبة األكاديمية وتاريخ بداية العمل بالكلية

القسم األكاديمي: القانون العام

الجنسيةاسم عضو الهيئة التدريسم
الرتبة المؤهل العلمي

األكاديمية

تاريخ بداية 
العمل 
بالكلية الدرجة 

سنة الجامعةالتخصص الدقيقالجامعية العليا
التخرج

1431هـأستاذ1987تونس - تونسالقانون الدولي العامدكتوراهتونسيد. محمد علي المسعودي1

1990مأ.مشارك1990بواتييه - فرنساالقانون الجنائيدكتوراهسعوديد. أسامة بن محمد السليماني2

1418 هـأ.مشارك1997بواتييه - فرنساالقانون الجنائيدكتوراهسعوديد. خالد بن عثمان العمير3

1419هـأ.مشارك1995وهران - الجزائرالقانون العامدكتوراهجزائريد. الدين الجياللي بوزيد4

1423هـأ.مشارك1992الجزائر - الجزائرالقانون الدستوريدكتوراهجزائريد. محمد أرزقي نسيب5

2007مأ.مشارك2001باريس 10- ننتير - فرنساالقانون الدولي العامدكتوراهمصريد. محمد صافي الخيش6

1414هـأ. مساعد1993رن1 - فرنساالقانون اإلداريدكتوراهسعوديد. فهد بن إبراهيم الضويان7

1427هـأ. مساعد2000نانت- فرنساالقانون الجنائيدكتوراهمصرىد.أحمد لطفى السيد مرعى8

1428 هـأ. مساعد2002القاهرة - مصرالقانون الجنائيدكتوراهمصريد. السيد محمد حسن شريف9

1429هـأ. مساعد2008هارفارد - أمريكاالقانون الضريبيدكتوراهسعوديد. تركي بن عبدالعزيز الثنيان10

1430هـأ. مساعد2006أدنبرة– المملكة المتحدةالقانون الدولي العامدكتوراهسعوديد. وائل بن محمد اإلدريسي11

1430هـأ. مساعد2006درم - بريطانياالقانون اإلداريدكتوراهسعوديد. إبراهيم بن محمد الحديثي12

1430هـأ. مساعد2003القاهرةالقانون العامدكتوراهمصريد. أيمن مرعي13

1429هـأ. مساعد2002طنطا - مصرقانون إداريدكتوراهمصريةد. شادية مصطفى المحروقي14

 أ.مشارك2000القاهرة - مصرالقانون الدوليدكتوراهمصريةد. نجوى رياض15
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كلية الحقوق والعلوم السياسية

التقرير السنوي للعام الجامعي 1432/1431 هـ

الجنسيةاسم عضو الهيئة التدريسم
الرتبة المؤهل العلمي

األكاديمية

تاريخ بداية 
العمل 
بالكلية الدرجة 

سنة الجامعةالتخصص الدقيقالجامعية العليا
التخرج

1430هـأ. مساعد2003محمد الخامس - المغربالقانون الدستوريدكتوراهمغربيةد. نعيمة قوينس16

1431هـأ. مساعد2010أكس مارسي3 - فرنساالقانون العامدكتوراهمصريةد. كاميليا صالح الدين17

1428هـمحاضرة1997المنصورة- مصرالقانون العامماجستيرمصريةإكرام عبدالرحيم السيد عوض18

1416هـمعيد2001الملك سعودالقانون الجنائيبكالوريوسسعوديأ. سليمان بن عبداهلل العيسى19

1423هـمعيد2001الملك سعودالقانون الدولي العامبكالوريوسسعوديأ. عبد المحسن محمد العثمان20

1429هـمحاضرة2006جوبا - السودانالقانون اإلداريالماجستيرسودانيةأ. منى فوزي عبد القادر حميدة العجباني21

1428هـمعيد-الملك سعودالقانون العامبكالوريوسسعوديأ. موسى الكلثم22

1429هـمعيد-الملك سعودالقانون الجنائيبكالوريوسسعوديأ. سلمان الزهراني23

1431هـمعيد1429هـالملك سعودالقانون اإلداريبكالوريوسسعوديأ. معاذ بن معال اللويحق المطيري24

1431هـمعيد1429هـالملك سعودالقانون الدولي العامبكالوريوسسعوديأ. محمد بن فهد بن محمد الرميح25

1431هـمعيد-الملك سعودالقانون اإلداريبكالوريوسسعوديعبد اهلل المسفر26

1431هـمعيد-الملك سعودالقانون اإلداريبكالوريوسسعوديأ. أنس بن عبد الرحمن المزروع27

1431هـمعيد-الملك سعودالقانون الدستوريبكالوريوسسعوديأ. محمد بن عبد الكريم البريثن28

1432هـمعيد-الملك سعودالقانون الجنائيبكالوريوسسعوديأ. عبد المجيد الشعالن29

1425هـمعيد-الملك سعودالقانون الجنائيبكالوريوسسعوديأ. هاني بن صالح الحسياني30

1427هـمعيد-الملك سعودالقانون الجنائيبكالوريوسسعوديأ. مشاري السقياني31

1430هـمعيد1429هـالملك سعودالقانون الدولي العامبكالوريوسسعوديأ. محمد بن فهد بن محمد الرميح33
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التقرير السنوي للعام الجامعي 1432/1431 هـ

الجنسيةاسم عضو الهيئة التدريسم
الرتبة المؤهل العلمي

األكاديمية

تاريخ بداية 
العمل 
بالكلية الدرجة 

سنة الجامعةالتخصص الدقيقالجامعية العليا
التخرج

1431هـمعيدة-الملك سعودالقانون العامبكالوريوسسعوديةأ. منيرة فهد الحمدان34

1431هـمعيدة-الملك سعودالقانون العامبكالوريوسسعوديةأ. بسمة منصور شلهوب35

1431هـمعيدة-الملك سعودالقانون العامبكالوريوسسعوديةأ. دانيا عبد الرحمن محيسن36

1431هـمعيدة-الملك سعودالقانون العامبكالوريوسسعوديةأ. فريدة معيكل القحطاني37

1431هـمعيدة-الملك سعودالقانون العامبكالوريوسسعوديةأ. وجدان خالد السعيد38

1431هـمعيدة-الملك سعودالقانون العامبكالوريوسسعوديةأ. سارة عبد العزيز العبد الكريم39

1431هـمعيدة-الملك سعودالقانون العامبكالوريوسسعوديةأ. سحر الهبدان40

الجدول رقم )7(
قائمة بأعضاء هيئة التدريس المتعاونين مع قسم القانون العام

الجنسيةالتخصص  العمل  االسم 

سعوديالفقه المقارنوزير العدل د. محمد عبد الكريم العيسى 

سعوديالفقه رئيس لجنة فض منازعات األوراق المالية بهيئة سوق المالد. محمد عبد اهلل المرزوقي 

سعوديالقانون الدولي العام معهد الدراسات الدبلوماسيةد. متعب صالح العشيوي 

سعوديالقانون الدولي العام محامي ومستشار قانونيد. إبراهيم عيسى العيسى 

سودانية القانون العام - أ. سميه عبد اهلل الحاج 

سودانية الشريعة اإلسالمية -أ.أسمهان محمد القرشي
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كلية الحقوق والعلوم السياسية

التقرير السنوي للعام الجامعي 1432/1431 هـ

الجدول رقم)8(
مجموع أعضاء هيئة التدريس العاملين حسب الرتبة األكاديمية للعام الجامعي 1432/1431ه�

القسم األكاديمي: العلوم السياسية

الرتبة األكاديمية
المجموع

محاضر غير متفرغمحاضر متفرغمحاضرمعيدأستاذ مساعدأستاذ مشاركأستاذ

%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد

730,4417,4834,831314,4--%0--%023100
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 الجدول )9(
أعضاء هيئة التدريس حسب االسم والمؤهل العلمي والرتبة األكاديمية والنصاب الدراسي وتاريخ بداية العمل بالكلية. 

القسم األكاديمي:  العلوم السياسية

الجنسيةاسم عضو الهيئة التدريسم
الرتبة المؤهل العلمي

األكاديمية

تاريخ بداية 
العمل 
بالكلية الدرجة 

سنة الجامعةالتخصص الدقيقالجامعية العليا
التخرج

1376هـأستاذ1983كاليفورنياعالقات دوليةدكتوراهسعوديأ.د. محمـد أحمـد علي مفتـي1

1977مأستاذ1987كانساسعالقات دوليةدكتوراهسعوديأ.د. متـروك هايـس الفالـح2

2005مأستاذ1992جامعة كاليفورنيا-لوس أنجلسعالقات دوليةدكتوراهمصريأ.د. منيـر محمود بـدوي3

1404 هـأستـاذجامعة اكسترنظم سياسيةدكتوراهسعوديأ.د. عبدالكريـم حمـود الدخيـل4

1404هـأستاذ1992فلوريدا الحكوميةسياسة مقارنةدكتوراهسعوديأ.د. عبداهلل جمعـان الغامـدي5

1404هـأستاذكنساسلورنسنظم سياسيةدكتوراهسعوديأ.د. صالـح محمـد الخثـالن6

1398هـأستاذ1989جامعة اكسترعالقات دوليةدكتوراهسعوديأ.د.عبدالرحمـن ناصـر العنقـري7

1397هـأ. مشارك1991جامعة اكسترنظم سياسيةدكتوراهسعوديد.سرحـان دبيـل محمـد العتيبـي8

2001مأ. مشارك1996دنفر/ كلورادوعالقات دوليةدكتوراهسعوديد. عبداهلل بـن جبـر العتيبـي9

2004مأ. مشارك1998مجامعة القاهرةنظم  سياسيةدكتوراهمصريد. عبدالسـالم علـي نويـر10

1428هـأ. مشارك1996مجامعة اإلسكندريةعالقات دوليةدكتوراهمصريد. أحمد محمد وهبان11

1405هـأ. مساعد1996جامعة كاليفورنيا-لوس أنجلسنظرية سياسيةدكتوراهسعوديد. عبد اهلل محمـد الحميـد12

1406هـأ. مساعد1997جامعة كاليفورنيا-لوس أنجلسنظم سياسيةدكتوراهسعوديد.عـادل عبد الكريم العبدالكريـم13

1404هـأ. مساعد2001بنجهامتوننظرية سياسيةدكتوراهسعوديد. محمـد بـن عـوض الحارثـي14
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الجنسيةاسم عضو الهيئة التدريسم
الرتبة المؤهل العلمي

األكاديمية

تاريخ بداية 
العمل 
بالكلية الدرجة 

سنة الجامعةالتخصص الدقيقالجامعية العليا
التخرج

1426هـأ. مساعد1999مجامعة اإلسكندريةنظم سياسيةدكتوراهمصريد.أسامـة أحمـد العادلـي15

1428هـأ. مساعد2007جامعة غرب فرجينياعالقات دوليةدكتوراهسعوديد. إبراهيم بن محمود النحاس16

2000مأ. مساعد2007جامعة غرب فرجينياعالقات دوليةدكتوراهسعوديد. علي بن حسين القحطاني17

2001 مأ. مساعد2010جامعة اكسترنظرية سياسيةدكتوراهسعوديد. سعود بن مساعد التمامي18

2005مأ. مساعدجامعة فيينااجتماع سياسيدكتوراهسودانيةد. نجوي محمد علي البشير19

1396هـمحاضرجامعةكاليفورنياريفرسايدعالقات دوليةماجستيرسعوديأ. محمـد بـن رشيـدالمجـالد20

1429هـمعيدجامعةالملك سعودعلوم سياسيةبكالوريوسسعوديأ. فيصل بن محمد العليوي21

1430هـمعيدجامعةالملك سعودعلوم سياسيةبكالوريوسسعوديأ. عبدالعزيز بن غربي الملحم22

1430هـمعيدجامعةالملك سعودعلوم سياسيةبكالوريوسسعوديأ. ناصر بن علي المري23

الجدول رقم )10(
أعضاء هيئة التدريس غير المتفرغين حسب االسم والمؤهل العلمي والرتبة األكاديمية والنصاب الدراسي وتاريخ بداية العمل بالكلية. 

القسم األكاديمي:  العلوم السياسية

الجنسيةاسم عضو الهيئة التدريسم
المؤهل العلمي

الرتبة 
األكاديمية

تاريخ بداية 
العمل بالكلية الدرجة 

سنة التخرجالجامعةالتخصص الدقيقالجامعية العليا

1402/12/4أستاذكاليفورنياعالقات دوليةدكتوراهسعوديصالح عبد الرحمن المانع 1



القسم الثالث
الطلبة والبرامج األكاديمية في الكلية



44

كلية الحقوق والعلوم السياسية

التقرير السنوي للعام الجامعي 1432/1431 هـ



45

كلية الحقوق والعلوم السياسية

التقرير السنوي للعام الجامعي 1432/1431 هـ

الجدول رقم )11(
التخصصات التي تدرس في الكلية وأعداد الطلبة المسجلين فيها.

التخصصالتسلسل
عدد الطلبة

%الرقم

122473,1القانون1

45126,9العلوم السياسية2

100إجمالي3

الجدول رقم )12(
أوال: أقسام القانون

أعداد الطلبة حسب المستوى الدراسي والتخصص

اسم القسم
التخصص

المستوى الدارسي

المجموع الكليالثامنالسابعالسادسالخامسالرابعالثالثالثانياألول

%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد

71224100,%4,18%12,250%7,9149%24,397%20,8297%21,1255%8,8260%108األنظمةاألنظمة

ملحوظة : هذه األعداد تشمل جميع الطالب المقيدين في أقسام القانون
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الجدول رقم )13(
الطلبة الخريجون حسب التخصص للعام الجامعي 1429/ 1430ه�

التخصصالرقم
مجموع الخرجين في هذا العامفصل صيفي الناجحونفصل 2فصل 1

%العدد%العدد%العدد%العدد

-7515483,757100341%75الحقوق

ملحوظة: هذه األعداد الواردة في الجدول هي أعداد الخريجين من مجموع أقسام القانون 

الجدول رقم )14(
ثانيا : قسم العلوم السياسية

أعداد الطالب بقسم العلوم السياسية حسب المستوى الدراسي

العددالمستوىالعددالمستوىالعددالمستوىالعددالمستوى

60الرابع178الثالث117الثاني68األول

3الثامن2السابع9السادس14الخامس

الجدول رقم )15(
إجراءات القبول والتسجيل واستخدامها في تسجيل الطلبة وتوثيق عالماتهم

عدد العاملين في القبول عدد طلبة الكلية 
والتسجيل 

عدد أجهزة الحاسوب 
المخصصة للتسجيل 

طرق التسجيل المستخدمة 
)نظام حاسوب, إنترنت(

الطرق المستخدمة في 
توثيق  العالمات

167533E. RegisterE. Register
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القسم الرابع
الفنيون واإلداريون
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الجدول رقم )16(
الموظفين اإلداريون حسب االسم والمؤهل العلمي والقسم والوظيفة

 القسمالوظيفةالتخصصالمؤهلاالسمم

إدارة الكليةمدير اإلدارةإدارةدبلوم إدارةسليمان بن صالح العساف1

إدارة الكليةمساعد إداري مشرفمتوسطفهد عبد الرحمن الضويلع2

إدارة الكليةأمين مستودعشرعيثانوية عامةعبد العزيز محمد التمران3

المتابعة والمشترياتناسخ آلة بلغتينشرعيثانوية عامةعبد اهلل علي العتيبي4

إدارة الكليةأعمال إدارة الكليةعامثانويةعبد اهلل تميم العنيزان5

مراسل الكلية )خارجي(كاتبابتدائيةسعد محمد الجوير6

مراسل الكلية )داخل الجامعة(موزعثاني ثانويعبد الرحمن فهد الضويلع7

مراسل الكلية )داخلي(ناسخ آلةشرعيثانوية عامةفهد سعد الحماد8

االتصاالت اإلداريةسكرتيرإدارة مكتبيةدبلوم إدارةفهد محمد الشنيفي9

سكرتير مدير إدارة الكليةناسخ آلةشرعيثانوية عامةنواف نياف المطيري10

شئون الطالبناسخ آلةشرعيثانوية عامةمحمد عبد اهلل السبيعي11

وحدة الجودةسكرتيرإدارة مكتبيةدبلوم إدارةعبيد فهيد العنيزي12

سكرتارية مكتب عميد الكليةناسخ آلةإدارة مكتبيةدبلوم إدارةفهد محمد بن جساس13

سكرتارية مكتب عميد الكليةأمين مستودعشرعيثانوية عامةخالد عبد اهلل اليحيى14

سكرتارية قسم القانون العاممسجل معلوماتشرعيثانوية عامةمناور خليف الحربي15
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 القسمالوظيفةالتخصصالمؤهلاالسمم

سكرتارية قسم العلوم السياسيةناسخ آلةشرعيثانوية عامةأحمد منصور البوري16

وحدة الجودةمسجل معلوماتشرعيثانوية عامةمحمد مزيد العنيزي17

سكرتارية قسم القانون الخاصناسخ بلغتينالنسخ بلغتيندبلوم معهد اإلدارةسطام سعود العتيبي18

مكتبة الكليةمسجل معلوماتعلميثانوية عامةإبراهيم علي الرمضان19

االتصاالت اإلداريةناسخ آلةالنسخ بلغتيندبلوم معهد اإلدارةفهد غازي العتيبي20

نقل من الكليةجعفر موسى الحماد21

سكرتارية وكيل الشئون األكاديميةمشغل أجهزةحاسبدبلوممحمد علي الهفوفي22

شئون الطالبمشرف ثقافيدعوة وإعالمجامعيعبد الرحمن محمد العمار23

أرشيف مكتب العميدسكرتير مدير اإلدارةإدارة مكتبيةدبلوم إدارةوليد إبراهيم العرفج24

مجلة الكليةناسخنسخ بلغتيندبلومهاني حمود العصيمي25

االتصاالت اإلدارية )مراسل داخلي(عاملشرعيثانوية عامةمحمد صالح الحسيني26

سكرتارية قسم القانون الخاصمسجل معلومات-ثانوية عامةسلمان سعد الدريهم27

المكافآتمأمور صرفشرعيثانوية عامةمحمد سعد القاسم28
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القسم الخامس

النشاطات واإلنجازات األكاديمية واإلدارية وغيرها 
التي ساهمت رؤية ورسالة الكلية فيها خالل 

العام األكاديمي المنصرم
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الجدول رقم )17(
أواًل:  الفعاليات التي تمت في سبيل تطوير وتحديث قدرات أعضاء هيئة التدريس وتعميم ثقافة الجودة

)في إطار الجامعة وخارجها(

الجهة المنظمةتاريخ عقدهاأسماء المشاركينموضوعهانوع الفعاليةم

العديد من أعضاء هيئة استخدام الفصول الذكيةدورة1
عمادة التعليم اإللكتروني والتعليم تواريخ متفرقةالتدريس بالكلية

عن بعد بجامعة الملك سعود

العديد من أعضاء هيئة مهارات اإلرشاد األكاديميدورة2
عمادة تطوير المهارات بجامعة 1432/5/23التدريس بالكلية

الملك سعود

أسبوع التهيئة للتدريس الجامعيدورة3

أ.د/منير بدوي

د.عبد السالم نوير

د.أحمد وهبان

د.أسامة العادلي

10 /10 إلى 12 
1431/ 10/

عمادة تطوير المهارات بجامعة 
الملك سعود

ورشة عمل4

تطبيقات معايير الهيئة 
الوطنية للتقويم واالعتماد 

”NCAAA»األكاديمي
د/منيرة عيد

وكيلة وكالة عمادة الجودة 
وحدة التطوير والجودة بكلية 1432/6/29هـ

الحقوق والعلوم السياسية

العديد من عضوات هيئة استخدام الفصول الذكيةدورة5
عمادة التعليم اإللكتروني والتعليم 1432/6/7هـالتدريس بالكلية

عن بعد  بجامعة الملك سعود
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الجدول رقم )18(
ثانيُا:  البحث العلمي: مشروعات البحث العلمي التي تم االنتهاء من نشرها خالل العام الماضي وتلك التي مازالت قيد النشر 

نسبة اإلنجازهدف البحث/ المشروعالجهة الممولةالتكلفةتاريخ النشراسم البحث/ المشروعصاحب البحث/ المشروع

د.عبد اهلل بن جبر العتيبي
المكونات الجوهرية لنظرية 

العالقات الدولية: مقارنة تحليلية 
للواقعية البنيوية والواقعية 

العلمية
--يناير 2011

مجلة كلية التجارة للبحوث 
العلمية - جامعة اإلسكندرية 

)مصر(
منشور

د.على بن حسين القحطاني
النظرية الواقعية وتطورها في 

العالقات الدولية« دراسة تحليلية 
نقدية للتجربة التنظيرية

--يوليو 2011
مجلة كلية التجارة للبحوث 

العلمية - جامعة اإلسكندرية 
)مصر(

منشور

د.أحمد محمد وهبان
السياسة األمريكية تجاه مشكلة 

دارفور ببن دعاوى األخالقية 
واعتبارات المصلحة القومية

مركز دراسات العالم اإلسالمي، -2011
منشورالخرطوم )النشر الثاني(

د. أحمد لطفي السيد مرعي
إشكالية الحق في عدم جواز 
محاكمة الشخص عن الجرم 

ذاته مرتين في التشريع الجنائي 
اإلسالمي.

ذو الحجة 
1432هـ- 

نوفمبر 
2011م.

مجلة البحوث األمنية، كلية 
الملك فهد األمنية، المجلد 

20، العدد 50.
منشور

د. أحمد لطفي السيد مرعي
التعويض عن التوقيف التعسفي 
)نظرات في النظام السعودي في 

ضوء القانون المقارن(
1431/12/1هـ

ورقة عمل قدمت إلى حلقة 
نقاش »االتجاهات الحديثة 
لديوان المظالم في قضايا 

التعويض« التي نظمها قسم 
القانون العام بكلية الحقوق 

والعلوم السياسية بجامعة الملك 
سعود في 1431/12/1هـ.

منشور

د. أحمد لطفي السيد مرعي
نحو تفعيل اإلنفاذ الجنائي 

الوطني ألحكام القانون الدولي 
اإلنساني

مجلة كلية الحقوق والعلوم -2011
منشورالسياسية / جامعة الملك سعود

نحو تدعيم مبدأ أصل البراءة في د. أحمد لطفي السيد مرعي
قيد النشرجاري تقديمه للنشر2011مرحلة المحاكمة، دراسة مقارنة.
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نسبة اإلنجازهدف البحث/ المشروعالجهة الممولةالتكلفةتاريخ النشراسم البحث/ المشروعصاحب البحث/ المشروع

االثنين قانون الغدر وثوابت دولة القانون د. أحمد لطفي السيد مرعي
2011/8/8

مقال منشور على بوابة 
األهرام اإللكترونية )باب 
http:// - )مقاالت القراء

gate.ahram.org.eg/User/
aspx.20/AllTopics/5

منشور

د.أحمد محمد وهبان
السياسة الخارجية التركية تجاه 
منطقة الشرق األوسط:  صراع 

الهوية والبرجماتية والمبادئ 
الكمالية

قيد النشر--

صاحب السمو الملكي األمير 
الدكتور فيصل بن مشعل 

ين سعود بن عبد العزيز
قراءة في النظام األساسي للحكم 
--1431في المملكة العربية السعودية. 

إصدارات الجمعية السعودية 
للعلوم السياسية )اإلصدار 

الرابع(
منشور

صاحب السمو الملكي األمير 
الدكتور عبد العزيز بن 

سطام بن عبد العزيز أل 
سعود

مصدر السلطة في النظام 
األساسي للحكم من منظور 

السياسة الشرعية.
1432

إصدارات الجمعية السعودية 
للعلوم السياسية )اإلصدار 

الخامس(
منشور

األستاذ الدكتور صالح بن 
محمد الخثالن

السياسية الخارجية السعودية:  
--1432نحو صياغة جديدة

إصدارات الجمعية السعودية 
للعلوم السياسية )اإلصدار 

السادس(
منشور

األستاذ الدكتور صالح بن 
محمد الخثالن

العالقات العامة في مؤسسات 
المجتمع المدني )تجربة الجمعية 

الوطنية لحقوق اإلنسان(
1432--

الملتقى السنوي األول 
للجمعية السعودية للعالقات 

العامة واإلعالم المنعقد 
بجامعة اإلمام محمد بن 

سعود اإلسالمية

منشور

األستاذ الدكتور عبد السالم 
على نوير

سياسات البحث العلمي ورأس 
المال الفكري في الدول العربية« 

مصر نموذجًا
1432--

إصدارات الجمعية السعودية 
للعلوم السياسية )اإلصدار 

السابع(
منشور
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التقرير السنوي للعام الجامعي 1432/1431 هـ

نسبة اإلنجازهدف البحث/ المشروعالجهة الممولةالتكلفةتاريخ النشراسم البحث/ المشروعصاحب البحث/ المشروع

األستاذ الدكتور عبد اهلل بن 
جمعان الغامدي

االستثنائية التنموية األوربية » – 
--1432الحروب نموذجًا

إصدارات الجمعية السعودية 
للعلوم السياسية )اإلصدار 

الثامن(
منشور

الدكتور/أحمد محمد وهبان
الهوية العربية في ظل العولمة 

)إطاللة على حال الهوية في مصر 
والعالم العربي(

1432--
إصدارات الجمعية السعودية 
للعلوم السياسية )اإلصدار 

التاسع(
منشور

1431 هـالتعويض عن الجريمة اإلرهابية.د. الدين الجياللي بوزيد
مجلة البحوثاالمنية، المجلد 

19 العدد 47، ذو الحجة 
1431 هـ -2010 م.

منتهي

د. الدين الجياللي بوزيد
الوسائل غير القضائية لحل 

المنازعات االدارية في النظام 
السعودي

1432هـ
)قبل للنشر (.مركز البحوث 

-كلية الحقوق و العلوم 
السياسية

منتهي

التظلم االداري في النظام د. الدين الجياللي بوزيد
مجلة االقتصاد و االدارة 1432هـالسعودي

منتهي-جامعة الملك عبد العزيز 

د. الدين الجياللي بوزيد
أعمال السيادة بين الشرعية 
والمشروعية وتطبيقاتها في 

النظام السعودي دراسة مقارنة
منتهيجاري نشره1432هـ

نحو رقابة قضائية دولية على د. محمد صافي
المجلة المصرية للقانون 2011مشروعية قرارات مجلس األمن

منتهيالدولى

د. رشا علي الدين
التعليم اإللكتروني، الواقع 

والمأمول تطبيًقا علي الجامعات 
السعودية

ورقة عمل مقدمة ليوم 2011
منتهيالجودة، جامعة الملك سعود.

المرأة السعودية، وتحديات سوق د. رشا علي الدين
العمل

ديسمبر 
2010

ورقة مقدمة لندوة نظام 
العمل السعودي، كلية 

الحقوق والعلوم السياسية، 
جامعة الملك سعود

منتهي
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التقرير السنوي للعام الجامعي 1432/1431 هـ

الجدول رقم )19(
تابع البحث العلمي: النشاط البحثي لمجلة جامعة الملك سعود ) فرع كلية الحقوق والعلوم السياسية(

العام الجامعي 1431 /1432ه�
عدد البحوث الجديدة الواردة للمجلة وقرار هيئة التحرير للعام الجامعي )1432/1431ه� (

وضع البحوث
المجموعمصدر البحوث

العددخارج المملكةخارج الجامعةداخل الجامعة
5308مقبول من الهيئة

2327مرفوض من الهيئة
76215المجموع

الجدول رقم )20(
عدد البحوث الجديدة الواردة للمجلة للعام الجامعي )1432/1431ه� (

وضع البحوث
المجموعمصدر البحوث

العددخارج المملكةخارج الجامعةداخل الجامعة
1124تحت التحكيم
0123تحت التعديل

53210مقبولة
2327بحوث مرفوضة

88824المجموع
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التقرير السنوي للعام الجامعي 1432/1431 هـ

الجدول رقم )21(
توزيع البحوث الواردة إلى المجلة حسب التخصص للعام الجامعي )1432/1431 ه� (

التخصص
المجموعالوضع العام للبحوث

العددمرفوضمقبولتحت التعديلتحت التحكيم
428721تخصص قانون

00202تخصص سياسية
4210723المجموع

الجدول رقم )22(
عدد البحوث المنشورة في المجلة للعدد رقم )1( للعام الجامعي )1432/1431ه� (

التخصصاسم الباحثعنوان البحثم

استقالل ونهائية خطاب الضمان في ضوء قواعد التجارة الدولية 1
قانونعصام حنفي محمودالموحدة

قانونصالح جاد عبدالرحمن المنزالويالقانون الدولي االتفاقي ومشاكل اإلثبات في التجارة اإللكترونية2

حماية االسم التجاري من المنافسة غير المشروعة: دراسة 3
قانونزياد أحمد القرشيمقارنة بن القانونين السعودي والمصري
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التقرير السنوي للعام الجامعي 1432/1431 هـ

الجدول رقم )23(
عدد البحوث المنشورة في المجلة للعدد رقم )2( للعام الجامعي )1432/1431ه� (

التخصصاسم الباحثعنوان البحثم

النزاعات الحدودية بن الدول الناشئة: النزاع الحدودي البحريني-1
سياسةمشاري عبدالرحمن النعيمالقطري 1935 -2001م

الحماية القضائية للمســتهلك المتعاقد عبــر اإلنترنت في ضوء 2
قانونصالح جاد عبدالرحمن المنزالويأحكام نظام المرافعات الشرعية السعودي

الغرامات في نظام المنافســات والمشــتريات الحكومية:دراســة 3
قانونإبراهيم محمد الحديثيتحليلية

الجدول رقم )24(
عدد البحوث المعدة للنشر في المجلة للعدد رقم )1( للعام الجامعي )1433/1432ه� (

التخصصاسم الباحثعنوان البحثم

الوضع القانوني لقرارات جمعية مالك الشقق في قانون الشقق 1
قانونزبن محمود الزبنوالطوابق األردني

األســباب البنيوية للحرب والســالم في نظرية العالقات الدولية: 2
سياسةعبداهلل جبر العتيبيرؤية مقارنة لكل من إيمانويل كانط وكينيث والتز

نحو تفعيــل اإلنفــاذ الجنائي الوطنــي ألحكام القانــون الدولي 3
قانونأحمد لطفي السيد مرعياإلنساني



القسم السادس

البحث العلمي
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التقرير السنوي للعام الجامعي 1432/1431 هـ

الجدول رقم )25(
خدمات الكلية لمؤسسات المجتمع وهيئاته خالل العام الجامعي 1431-1432ه

الجهة المستفيدةالجهة المقدمة للخدمةمقدم الخدمة          نوع الخدمة المقدمةم

مجلس الشورىقسم القانون المدنيد. فهد العنزيعضوية مجلس الشورى1

رئيس مجلس إدارة2
د. سرحان العتيبي

الجمعية السعودية للعلوم السياسيةقسم العلوم السياسية

التعاون مع اإلذاعة والتلفزيون3

د. صالح الخثالن
د. سرحان العتيبي
د. إبراهيم النحاس

د. عبد الكريم الدخيل
د. صالح المانع

اإلذاعة والتلفزيونقسم العلوم السياسية

نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية بجامعة 4
جامعة الملك سعودقسم العلوم السياسيةد. سرحان العتيبيالملك سعود  

كلية الدراسات التطبيقيةقسم القانون العامد. الدين الجياللي بوزيدمحاضرات5

كلية القيادة واألركان/وزارة الدفاعقسم القانون العامد. فهد الضويانمحاضرات6

كلية الدراسات التطبيقيةقسم القانون العامد. فهد الضويانمحاضرات7

قسم القانون المدنيد. مفلح القحطانيمحاضرات + تدريب + مشاركة في لجان8

كلية الدراسات التطبيقية
الغرفة التجارية

األمن العام
اإلدارة العامة للسجون

الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان
هيئة الخبراء



61

كلية الحقوق والعلوم السياسية

التقرير السنوي للعام الجامعي 1432/1431 هـ

الجهة المستفيدةالجهة المقدمة للخدمةمقدم الخدمة          نوع الخدمة المقدمةم

كلية الدراسات التطبيقيةقسم القانون المدنيد. بهاء الدين العاليليمحاضرات9

كلية الدراسات التطبيقيةقسم القانون المدنيد. عبد الرزاق الشيخ نجيبمحاضرات10

وزارة الماليةقسم القانون المدنيد. صالح السياريمشاركة في لجنة11

مؤسسة النقد العربيقسم القانون المدنيد. بندر الشمريمشاركة في لجنة12

كلية الدراسات التطبيقيةقسم العلوم السياسيةد. أحمد محمد وهبانمحاضرات13

عضوية لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات 14
قسم القانون التجاريد. خالد بانصرالتأمينية

مؤسسة النقد العربي السعودي

وزارة المالية

رئيس لجنة النظر في مخالفات نظام االستثمار 15
األجنبي والئحته التنفيذية

د. أسامه بن محمد عجب 
الهيئة العامة لالستثمارقسم القانون الجنائينور

قسم العلوم السياسيةأ.د. صالح الخثالن نائب رئيس الجمعية16
الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان

عضو اللجنة التحضيرية لجمعية حماية المستهلك 17
السعودية

د. أسامه بن محمد عجب 
وزارة التجارةقسم القانون الجنائينور

18
اإلشراف على رسائل الدكتوراه وكذلك مناقشة 
رسائل الماجستير بجامعة نايف العربية للعلوم 

األمنية
د. أسامه بن محمد عجب 

جامعة نايف العربية للعلوم األمنيةقسم القانون الجنائينور

وزارة الداخليةقسم العلوم السياسيةد. سعود التمامياستشارات علمية19

د.عادل عبد الكريم العبد استشارات علمية20
وزارة اإلعالمقسم العلوم السياسيةالكريم
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التقرير السنوي للعام الجامعي 1432/1431 هـ

الجهة المستفيدةالجهة المقدمة للخدمةمقدم الخدمة          نوع الخدمة المقدمةم

مجلس التعاون الخليجيقسم العلوم السياسيةدعبد اهلل الحميداستشارات علمية21

الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورةقسم القانون العامد. محمد صافيتقييم بحوث22

معهد الدراسات الدبلوماسيةقسم العلوم السياسيةأ.د.عبد الكريم الدخيلاستشارات علمية23

معهد الدراسات الدبلوماسيةقسم العلوم السياسيةد. مشاري النعيماستشارات علمية24

وزارة اإلعالمقسم العلوم السياسيةد. إبراهيم النحاساستشارات علمية25

معهد الدراسات الدبلوماسيةقسم العلوم السياسيةد. أحمد وهبانإعداد اختبارات المتقدمين لوظائف وزارة الخارجية26

إعداد اختبارات المتقدمين لوظائف وزارة الخارجية27

د. محمد صافي

معهد الدراسات الدبلوماسيةقسم القانون العامد.أيمن مرعي

تقييم أبحاث28

د. سرحان العتيبي

د.أحمد وهبان

د.محمد صافي

د.رضا العبد

المشاركة في الفعاليات البحثية التي قسم العلوم السياسية
تنظمها جامعة الملك سعود



القسم السابع

فعاليات علمية وثقافية نظمتها الكلية خالل العام 
الجامعي 1431 /1432هـ
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التقرير السنوي للعام الجامعي 1432/1431 هـ

الجدول رقم )26(

فعاليات علمية وثقافية نظمتها الكلية خالل العام الجامعي 1430 /1431

تاريخ الفعاليةالجهة المنظمةأسماء المشاركينعنوان الفعاليةنوع الفعاليةم

دورة في صياغة العقود القانونية دورة تدريبية1
لطالبات عليشة

د.كاميليا صالح الدين

د/وفاء خالف

د/شادية المحروقي

د/ايمان مامون

وحدة التدريب بكلية الحقوق 
22 إلى 1432/1/27هـوالعلوم السياسية

يوم ثقافي 2
توعوي

تعزيز الهوية الوطنية وأثر 
االنتماء في تطور المجتمع

األستاذ عبداهلل الناصر
عضو مجلس الشورى

د. الجوهرة الفوزان و العديد من 
عضوات هيئة التدريس وطالبات الكلية

1431/11/15 هـ       نادي القانون للطالبات

لقاء ثقافي3
مهارات الفن التشكيلي 

ومستقبله في المملكة العربية 
السعودية

الفنانة التشكيلية األستاذة حنان الهزاع 
عضو الجمعية العربية السعودية 

للثقافة والفنون
1431/11/15 هـ       نادي القانون ـ للطالبات

مهارات بناء الشخصية القانونيةبرنامج تدريبي4
األستاذة مباركة الدوسري 

 الدكتورة إكرام عبدالرحيم
1432/01/4 هـ       نادي القانون ـ للطالبات

لقاء مفتوح مع 5
وحدة اإلرشاد األكاديمي الدكتور رزق الريس – عميد الكليةهموم ومشكالت الطالبالطالب

1431/11/29 هـبالكلية

اجتماع6
انتخاب أعضاء مجلس جمعية 

األنظمة السعودية بكلية الحقوق 
والعلوم السياسية بجامعة الملك 

سعود

لفيف من أعضاء هيئة التدريس 
والمحامين والقانونيين

الجمعية العمومية لجمعية 
األنظمة السعودية بكلية 

الحقوق والعلوم السياسية 
بجامعة الملك سعود

1432/01/4 هـ       
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تاريخ الفعاليةالجهة المنظمةأسماء المشاركينعنوان الفعاليةنوع الفعاليةم

د. الجوهرة الفوزان و عدد من عضوات ديوان المظالمزيارة طالبات7
هيئة التدريس والطالبات

وحدة اللجنة والتدريب بكلية 
1432/01/26 هـ       الحقوق والعلوم السياسية

لقاء مفتوح مع معالي مدير لقاء مفتوح8
الجامعة

معالي األستاذ الدكتور/ عبداهلل العثمان

مدير الجامعة

كلية الحقوق والعلوم 
السياسية

)قاعة 26 بالبهو الرئيسي(
1432/03/24 هـ       

المنازعات الجمركية في المملكة حلقة نقاش9
العربية السعودية

د.خالد بن عبدالعزيز الرويس
أستاذ القانون الخاص في كلية الحقوق 

والعلوم السياسية ورئيس اللجنة 
االستئنافية الجمركية بالرياض 

1432/05/12 هـ       نادي القانون للطالب

محاضرة 10
لماذا ساهر ؟:  بعيون قانونيةتثقيفية

المقدم إبراهيم ين سليمان العقل 

رئيس قسم شبكة المعلومات 
واإلنترنت بمرور الرياض 

1432/05/12 هـ       نادي القانون للطالب

عدد من طالب الكلية برفقة الدكتور/  وزارة الخارجية السعوديةزيارة 11
1432/06/25 هـ       األنشطة الطالبيةوائل آل مدني

محاضرة ثقافية12
العالقات الدبلوماسية والقنصلية 
وتطبيقاتها في المملكة العربية 

السعودية

السفير متقاعد الدكتور محمد بن 
عمر آل مدني اإلدريسي عضو مجلس 

الشورى ومدير معهد الدراسات 
الدبلوماسية بوزارة الخارجية سابقًا

كلية الحقوق والعلوم 
1432/07/2 هـ       السياسية - مركز البحوث

نادي القانون )طالب( بكلية د. أحمد لطفي السيد مرعي»فن المرافعة الجنائية«دورة تدريبية 13
الحقوق والعلوم السياسية

االثنين والثالثاء  
8-1432/1/9هـ.

نادي القانون )طالب( بكلية د. أحمد لطفي السيد مرعي»تقنين الجرائم التعزيرية«محاضرة14
االثنين1432/1/22هـ.الحقوق والعلوم السياسية
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كلية الحقوق والعلوم السياسية

التقرير السنوي للعام الجامعي 1432/1431 هـ

تاريخ الفعاليةالجهة المنظمةأسماء المشاركينعنوان الفعاليةنوع الفعاليةم

اللجان الطالبية بكلية الحقوق د. أحمد لطفي السيد مرعي»فن المرافعة الجنائية«دورة تدريبية 15
االثنين1432/4/16هـ.والعلوم السياسية

نادي القانون )طالبات( بكلية د. أحمد لطفي السيد مرعي»اللغة القانونية«محاضرة 16
الثالثاء1432/11/6هـ.الحقوق والعلوم السياسية

أنشطة توجيهية 17
أسبوع اإلرشاد األكاديميللطالب

كوكبة من األساتذة المتخصصين في 
مجال اإلرشاد األكاديمي بجامعة الملك 

سعود
وحدة اإلرشاد األكاديمي 

5/26 إلى 6/1 /1432بالكلية

حفل مسائي لكافة منسوبي لقاء اجتماعي18
الكلية

كوكبة من أعضاء هيئة التدريس 
والموظفين بحضور سعادة عميد الكلية 

والوكالء
لجنة األنشطة االجتماعية 

12 /1432/6بالكلية

محاضرة ثقافية19
أسباب ودوافع التغيير في 

السياسة الخارجية التركية تجاه 
قضايا المنطقة

الجمعية السعودية للعلوم األستاذ / عبد اهلل بن هاجس الشمري
1432السياسية

محاضرة ثقافية20

مصدر السلطة في النظام 
األساسي للحكم من منظور 

السياسة الشرعية 
صاحب السمو الملكي األمير الدكتور 

عبد العزيز بن سطام
الجمعية السعودية للعلوم 

1432السياسية

شراكة مجتمعية21

اتفاقية مع الرئاسة العامة لرعاية 
الشباب للمشاركة في البرامج 
الثقافية والندوات والمؤتمرات 

التي تنفذها الرئاسة للشباب في 
السعودية. المنطقة

الجمعية السعودية للعلوم الرئاسة العامة لرعاية الشباب 
1432السياسية

محاضرة ثقافية22
السالم االجتماعي في منطقة 

الخليج: رؤية تاريخية
األستاذ الدكتور /عبد العزيز العسكر 
عضو مجلس الشورى وأستاذ التاريخ 

بجامعة الملك سعود
18 / 1432/6كرسي دراسات السالم
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تاريخ الفعاليةالجهة المنظمةأسماء المشاركينعنوان الفعاليةنوع الفعاليةم

اختصاص ديوان المظالم بقضايا حلقة نقاش23
نادي القانون )طالبات(د.كاميليا صالح الدينالتعويض وفقا لنظامه الجديد

1431/12/1هـ

محاضرة ثقافية24
نظرة على واقع المرأة السعودية 

طبقا لنظام الخدمة المدنية 
الصادر بالمرسوم الملكي 

رقم49لسنه1397هـ
1432/1/14هـنادي القانون )طالبات(د.كاميليا صالح الدين

وحدة التدريب في كلية د/نعيمة قوينسحقوق المرأة في نظام العملمحاضرة ثقافية25
1432/1/14هـالحقوق والعلوم السياسية

دورة تدريبية 26
للطالبات

تشريعات األسرة: مقارنة ما بين 
الشريعة اإلسالمية والتشريعات 

الدولية

-الدكتورة كامليا حلمي رئيس اللجنة 
اإلسالمية العالمية للمرأة والطفل 
التابعة للمجلس اإلسالمي العالمي 

للدعوة واإلغاثة

وحدة التدريب في كلية 
1432/01/15 هـ       الحقوق والعلوم السياسية

كيفية كتابة المذكرات دورة تدريبية27
وحدة التدريب في كلية د.كاميليا صالح الدينالقانونيةلتأهيل الطالبات

1432/1/15هـالحقوق والعلوم السياسية

تطبيقات قضائية عن ديوان محاضرة ثقافية28
وحدة التدريب في كلية د/شادية المحروقيالمظالم 

1432/1/29هـالحقوق والعلوم السياسية

كوكبة من عضوات هيئة التدريس مركز الملك عبدالعزيز التاريخيزيارة29
1432/5/13هـقسم الطالبات بالكليةوالطالبات

كوكبة من عضوات هيئة التدريس هيئة الرقابة والتحقيقزيارة30
1432/5/16هـقسم الطالبات بالكليةوالطالبات

كوكبة من عضوات هيئة التدريس هيئة الرقابة والتحقيقزيارة31
1432/5/22هـقسم الطالبات بالكليةوالطالبات
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القسم الثامن

الجمعية السعودية للعلوم السياسية

تاريخ الفعاليةالجهة المنظمةأسماء المشاركينعنوان الفعاليةنوع الفعاليةم

كوكبة من عضوات هيئة التدريس سجن النساء بالملززيارة32
1432/5/27هـقسم الطالبات بالكليةوالطالبات

كوكبة من عضوات هيئة التدريس الغرفة التجارية والصناعيةزيارة33
1432/5/27هـقسم الطالبات بالكليةوالطالبات

كوكبة من عضوات هيئة التدريس هيئة الرقابة والتحقيقزيارة34
1432/6/1هـقسم الطالبات بالكليةوالطالبات

كوكبة من عضوات هيئة التدريس الغرفة التجارية والصناعيةزيارة35
1432/6/5هـقسم الطالبات بالكليةوالطالبات

كوكبة من عضوات هيئة التدريس مجلس الشورىزيارة36
1432/6/19هـقسم الطالبات بالكليةوالطالبات



القسم الثامن

الجمعية السعودية للعلوم السياسية
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الندوات 
أســباب ودوافع التغيير في السياســة الخارجية التركية 	 

تجــاه قضايا المنطقة- األســتاذ / عبــد اهلل بن هاجس 
الشمري 

 مصدر السلطة في النظام األساسي للحكم من منظور 	 
السياسة الشرعية 

صاحب الســمو الملكــي األمير الدكتور عبــد العزيز بن 	 
سطام بن عبد العزيز 

ندوة تعريفية بالجمعية لطالب قسم العلوم السياسية 	 
بجامعة الملك عبد العزيز 

د. سرحان بن دبيل العتيبي . - د. وليد بن نايف السديري 

الشراكات لخدمة المجتمع: 
الشــراكات لخدمــة المجتمع : فــي ظل تحقيــق الجمعية 
ألهدافها أبرمــت الجمعية اتفاقية مع الرئاســة العامة لرعاية 
الشباب للمشــاركة في البرامج الثقافية والندوات والمؤتمرات 

التي تنفذها الرئاسة للشباب في السعودية.   

إصدارات الجمعية : 
أس��باب ودوافع التغير في السياس��ة التركية تجاه قضايا . 1

المنطقة 
األستاذ عبد اهلل بن هاجس الشمري 

النظام األساسي للحكم في المملكة العربية السعودية . 2

قراءة في النظام األساس��ي للحكم ف��ي المملكة العربية . 3
السعودية

صاحب السمو الملكي األمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود  

سياس��ات البحث العلمي ورأس الم��ال الفكري في الدول . 4
العربية “ مصر نموذجًا

أ.د. عبد السالم نوير 

السياسة الخارجية السعودية : نحو صياغة جديدة . 5
أ.د.صالح بن محمد الخثالن 

مصدر الس��لطة في النظام األساسي للحكم من منظور . 6
السياسة الشرعية 

صاحب السمو الملكي األمير الدكتور عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز

االستثنائية التنموية األوربية “ الحروب نموذجًا”. 7
أ.د. عبد اهلل بن جمعان الغامدي 
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الهوية العربية في ظل العولمة ) إطاللة على حال الهوية . 8
في مصر والعالم العربي (

الدكتور أحمد محمد وهبان  

النظرية الواقعية وتطورها في العالقات الدولية  . 9
د. علي بن حسين القحطاني 

المعارض : 
المشــاركة فــي المعــرض المصاحــب للملتقــى األول 	 

للجمعيــات العلميــة خالل الفتــرة مــن 10 – 11 يناير 
2011م بجامعة الملك سعود . 

المشــاركة فــي المعرض المصاحــب للملتقــى الثاني 	 
للجمعيات العلمية خالل الفترة من 2 – 4 يناير 2012م 

بجامعة الملك سعود

الزيارات :
زيارة صاحب الســمو الملكي األمير الدكتور فيصل بن 	 

مشــعل بن سعود بن عبد العزيز أل سعود – نائب أمير 
منطقة القصيم 

زيارة صاحب الســمو الملكي األمير نواف بن فيصل بن 	 
فهد بن عبد العزيز الرئيس العام لرعاية الشباب . 

 الدعوات : 
دعوة طالب قسم العلوم السياسية بجامعة الملك عبد 	 

العزيز بجدة للتعرف على أعمال الجمعية ونشاطاتها . 

المشاركات : 
المشاركة في ندوة » جامعة الدول العربية«

المشاركة في ندوة »                        األستاذ الدكتور السفير 
محمد بن مدني مدير المعهد الدبلوماسي سابقا  
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القسم التاسع

 البنية التحتية المتواجدة في الكلية من ) قاعات تدريس، 
مرافق وخدمات ( خالل العام األكاديمي 1431 /1432هـ
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الجدول رقم )27(
 البنية التحتية المتواجدة في الكلية من ) قاعات تدريس , مرفق وخدمات ( خالل العام األكاديمي 1430 /1431ه�

المساحة المقدرة باألمتارالعددالنوعالرقم
-61قاعات تدريس1
-2مكتبات2
-12الصحية ) دورات مياه(3
-12الصحية ) مشارب ماء(4
-1المطاعم والكافتيريات للطلبة5
6) bookshop ( 1خدمات تصوير الوثائق-
-15مكاتب الموظفين7
-59مكاتب المدرسين8
-2خدمات أخرى9

-165المجموع

الجدول رقم )28(
األجهزة والمعدات المتوفرة في الكلية )أوال: أقسام القانون(

 العددنوع الجهازالرقم
4آلة تصوير توشيبا1
1آلة تصوير كانون2
2فاكس نوع كانون3
13جهاز حاسب آلي4
5 hp 5طابعة نوع
3طابعة نوع ليكس مارك6
1تليفزيون7
2طابعة ملونة 8
1ماسح ضوئي9
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الجدول رقم )29(
تابع :األجهزة والمعدات المتوفرة في الكلية )ثانيا: قسم العلوم السياسية(

 العددنوع الجهازالرقم
3آالت تصوير1
5طابعات2
1فاكس 3
6جهاز حاسب آلي4
1اسكنر 5
1تليفزيون6

الجدول رقم )30(
األجهزة والمكاتب )الغرف( المخصصة ألعضاء هيئة التدريس

عدد المكاتب المخصصة ألعضاء هيئة 
نسبة أعضاء هيئة التدريس لكل نسبة عدد األجهزة إلى عدد المدرسينعدد أجهزة الحاسوبالتدريس

مكتب )غرف(

100%100%10قسم القانون العام  )10(

100%100%21قسم القانون الخاص  )21(

100%100%23قسم العلوم السياسية   )23(
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الجدول رقم )31(
تابع: األجهزة والمعدات المتوفرة في الكلية ) ثالثًا: مكتب العميد وما يشمله من مكاتب(

 العددنوع الجهازم
4طابعة عاديه1
3ماسح ضوئي2
2فاكس نوع كانون3
5جهاز حاسب آلي4

الجدول رقم )32(
تابع: األجهزة والمعدات المتوفرة في الكلية ) رابعًا: مدير أدارة الكلية وما يشمله من مكاتب (

 العددنوع الجهازم
4طابعة عاديه1
2ماسح ضوئي2
1فاكس 3
3جهاز حاسب آلي4

الجدول رقم )33(
تابع: األجهزة والمعدات المتوفرة في الكلية ) رابعًا: وكالء الكلية وما يشملهم من مكاتب (

 العددنوع الجهازم
4طابعة عاديه1
1ماسح ضوئي2
1طابعة ملونه 3
7جهاز حاسب آلي4
1آلة تصوير5
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الجدول رقم )34(
تابع: األجهزة والمعدات المتوفرة في الكلية ) رابعًا: شؤون الطالب (

 العددنوع الجهازم
4طابعة عاديه1
5جهاز حاسب آلي2

الجدول رقم )35(
تابع: األجهزة والمعدات المتوفرة في الكلية ) رابعًا: االتصاالت اإلدارية والعالقات العامة (

 العددنوع الجهازم
3طابعة عاديه1
4جهاز حاسب آلي2
1آلة تصوير3

الجدول رقم )36(
تابع: األجهزة والمعدات المتوفرة في الكلية ) رابعًا: مكتب الجوده ومجله الكلية (

 العددنوع الجهازم
3طابعة عاديه1
1ماسح ضوئي2
1طابعة ملونه 3
4جهاز حاسب آلي4
1آلة تصوير5
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الجدول رقم )37(
الخدمات الصحية التي تقدمها الكلية

العددالخدماتم
ال يوجدطبيب1
ال يوجدممرض2
ال يوجداإلداريون العاملون في تلك الخدمات3
ال يوجدصيدلية أدوية4
ال يوجدمرافق صحية ) حمام,مغسلة( داخل العيادة5
ال يوجدأسرة6
ال يوجدعدد غرف العيادة7
ال يوجدقاعة انتظار 8
ال يوجدالغرف المخصصة للفحص9

ال يوجدصيدالني10
ال يوجدمساحة العيادة باألمتار11



القسم العاشر
أهم االنجازات التي تمت في العام الجامعي 1431-1432هــ 

لكلية الحقوق والعلوم السياسية
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حققت الكلية خالل العام المنصرم 1431 /1432 هـ العديد من اإلنجازات العلمية واإلدارية والثقافية ســواء في مجال إعادة 
الهيكلة أو في مجال خدمة الجامعة والمجتمع  والبحث العلمي، ولعل من أبرز هذه اإلنجازات:

 صدور قرار وازارة التعليم العالي بناًء على القرار الســامي بتغيير مســمى الكلية إلى الحقوق والعلوم السياسية ، وإعادة 	 
هيكلة أقسامها األكاديمية لتصبح ثالثة أقسام ، بما يواكب العمل بأرقى الكليات العالمية والعربية المناظرة.

 استكمال تطوير القاعات الدراسية بالكلية وتحويلها إلى فصول ذكية ، وتأسيس ثالث قاعات للمناسبات والمؤتمرات العلمية.	 

 ترقية العديد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية سواء من جانب المجلس العلمي لجامعة الملك سعود أو  المجلس األعلى 	 
للجامعات بجمهورية مصر العربية. 

 استكمال تطوير منهجيات القانون والعلوم السياسية بما يتماشى مع متطلبات الجودة واالعتماد األكاديمي.	 

 إنجــاز أعضــاء هيئة التدريــس بالكلية للعديد من األبحــاث العلمية في تخصصــات القانون والعلوم السياســية كما ورد 	 
تفصيليا بمتن التقرير.

 المشاركة الفعالة من قبل أعضاء هيئة التدريس بالكلية في العديد من الفعاليات في مجال خدمة المجتمع بشتى هيئاته 	 
على نحو ورد بمتن التقرير.

 المشــاركة الفعالــة من قبل أعضــاء هيئة التدريس بالكلية فــي العديد من الفعاليات في مجال تطويــر قدرات ومهارات 	 
المعلمين الجامعيين على نحو ما ورد بمتن التقرير.

 إنشاء وحدة التدريب بالكلية لطالب تخصصي الحقوق والعلوم السياسية.	 

 استقطاب كوكبة من أعضاء هيئة التدريس المتميزين.	 

 تطوير أنشطة الجمعية السعودية للعلوم السياسية .	 

 صدور عددين من المجلة العلمية للكلية )الحقوق والعلوم السياسية(.	 

 تدشين أنشطة جمعية األنظمة السعودية وانتخاب أعضاء مجلس إدارتها.	 

القسم الحادي عشر
أهم طموحات الكلية للعام الجامعي 1433/1432 هـ
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القسم الحادي عشر
أهم طموحات الكلية للعام الجامعي 1433/1432 هـ
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تطم��ح الكلية بإذن اهلل إلى تحقيق مجموعة من األهداف الكبرى خالل العام الجامعي الجاري، ويمكن إيجاز أبرز هذه األهداف 
فيما يلي: 

حصول الكلية على االعتماد األكاديمي الدولي.. 1

استحداث منهجيات جديدة للدراسات العليا بأقسام الحقوق والعلوم السياسية تواكب أبرز التطورات الدولية في هذا الخصوص، . 2
مع استحداث ماجستير موازي في تخصص العلوم السياسية.

استقطاب كوكبة جديدة متميزة من أعضاء هيئة التدريس في مختلف التخصصات.. 3

مواصلة اإلنجازات في مجاالت التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.. 4
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لجنة إعداد التقرير

تم بعون اهلل إعداد هذا التقرير من قبل أعضاء وحدة التوثيق بكلية الحقوق والعلوم السياسية وهم: 

د.أحمد محمد وهبان  ) مقررًا (                         أ.د.أسامة أحمد العادلي   )عضوًا(                         د.أحمد لطفي السيد مرعي )عضوًا(



86

كلية الحقوق والعلوم السياسية

التقرير السنوي للعام الجامعي 1432/1431 هـ


