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 الكلية عميد كلمة

  اخلثالن حممد بن صاحل/ الدكتور األستاذ

                                     

 املنصرم اجلامعي العام خالل لكليتنا اهلل بفضل حتوقوقت اليت اإلجنازات مجلة على يشتمل الذي الكتاب هلذا أقدم أن يسعدني

 يف للمساهمة املستمر سعينا إطار يف وذلك اجلاري، العام خالل اهلل بعون تتحوقق أن نأمل اليت والطموحات التطلعات أبرز يتضمن كما ،(هـ1432/1433)

 األوىل املصنفة كونها عن فضاًل هذا العاملية، اجلامعات كربيات ضمن – وتعاىل تبارك اهلل حبمد – تصنف باتت اليت سعود امللك جامعة مكانة تدعيم

 .  وعربيًا سعوديًا

 السعودية العربية اململكة داخل جماهلا يف ومتفردة رائدة ككلية ومكانتها أقدامها ترسخ راحت قد السياسية والعلوم احلوقو  كلية أن واحلق

 لتوقويم الفرنسية اهليئة من الدولي األكادميي االعتماد على الكلية حبصول توجت اليت اخلطوات من العديد عرب وذلك العربي، حميطها يف وكذا

 والعلوم الوقانون لتخصصي جديدة منهجية إقرار رأسها على يأتي أخرى خطوات سبوقتها اليت اخلطوة وهي ،(AERES) العالي والتعليم العلمي البحث

 برنامج استحداث مت كما ، العمل لسو  الواقعية االحتياجات وبني اخلريج لتكوين األكادميية املتطلبات بني التوازن حتوقيق فيها روعي حيث السياسية،

 جديد مسار أضيف حيث السياسية العلوم يف املاجستري برنامج حتديث إىل إضافة اخلاص، و العام بفرعيه الوقانون يف املاجستري درجة على للحصول

 بغية وذلك العالقة، ذات واخلاصة العامة اجلهات من العديد مع اتفاقيات من الكلية عوقدته عما فضاًل هذا. لرسالة حاجة دون موقررات بدراسة يكتفي

 الدورات من العديد تنظيم على اإلطار ذات يف الكلية حرصت ولوقد. العمل سو  مع التعامل آليات على والتعرف للتدريب الطالب أمام متعددة فرص توفري

 منوذج يف الوقسم طالب شارك حيث خليجية جامعة توقيمه حماكاة منوذج ألول السياسية العلوم قسم بتنظيم اختتمت واليت الالصفية، واألنشطة التدريبية

 . التعاون جملس ويف اجلامعة يف املسئولني وثناء توقدير حمل وكان العربية، اخلليج لدول التعاون جمللس حماكاة

 تواصل ظل يف والثوقافية، والبحثية العلمية اإلجنازات من العديد حتوقيق يف( هـ1432/1433) املاضي اجلامعي العام خالل الكلية جنحت ولوقد

 تأهيل إلعادة ضخم مشروع يف الكلية بدأت وقد خاصة للكلية، التحتية البنية وتدعيم الطالبية والرعاية التعليمية اخلدمة تطوير صعيد على اجلهود

 املساحات زيادة وكذا ناحية، من احملاضرات قاعات أعداد ملضاعفة هيأ الذي األمر اجلديد، موقعها إىل األعمال إدارة كلية انتوقال بعد وذلك مبناها،
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 املوافوقة مت اليت البحثية املراكز تفعيل مت حيث البحثي بالنشاط املتعلوقة تلك أو الطالبي، والنشاط بالتدريس اخلاصة سواء املختلفة لألنشطة املخصصة

 .  العربي اخلليج دراسات مركز تفعيل إعادة كذلك و الوقانونية واالستشارات التدريس ومركز اجلنائية الدراسات مركز: وهي مؤخرًا عليها

 حال الدولة قطاعات خمتلف يف للوطن جليلة خدمات من أبناؤها يوقدمه ما خالل من اجملتمع خدمة يف الكلية إسهام تواصل عن فضاًل ذلك

 واخلاصة، واألهلية احلكومية الوقطاعات من وغريها العام واالدعاء التحوقيق وهيئة واإلعالم والداخلية اخلارجية ووزارات الشورى وجملس الوزراء جملس

 .اإلسالمي التعاون ومنظمة العربية اخلليج لدول التعاون كمجلس الدولية باملنظمات مرموقة مواقع يف بعضهم تواجد جانب إىل

 من ويبذلونه بذلوه ما مجيع على وإداريني، وطالبًا أساتذة الكلية، منسوبي جلميع وتوقديري شكري خبالص أتوجه أن السيا  هذا يف ويهمين

 أتوجه كما. وتطلعاتهم أماهلم مستوى عند – اهلل بإذن – دومًا لنكون السعي سنواصل بأننا مجيعًا وأعدهم العريوقة، بكليتنا االرتوقاء سبيل يف جهد

 وسعادة وهبان حممد امحد الدكتور سعادة الزمالء وكذلك العتييب دبيل بن سرحان الدكتور والتطوير اجلودة وكيل لسعادة كذلك بالشكر

 .التوقرير هذا إعداد يف قِيم جهد من بذلوه ما على مرعي لطفي أمحد الدكتور وسعادة العادلي أمحد أسامة الدكتور

 داعني..  األصعدة خمتلف على وتطويره العلمي الصرح هذا شأن رفع أجل من الدؤوب العمل مواصلة على مجيعًا حرصنا نؤكد فإنا النهاية ويف

 ..                    رايته ورفع الغالي وطننا خدمة على مجيعًا يعيننا أن وجل عز اهلل

  القصد وراء من واهلل
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 يف سطور الكلية

 

 كلية احلوقو  والعلوم السياسية اسم الكلية:

 تعريف بالكلية ونشأتها:

هـ( مبوجب قرار جملس التعليم العالي الوقاضي بتوقسيم كلية العلوم اإلدارية إىل كليتني: 1427تأسست كلية احلوقو  والعلوم السياسية يف عام )

ى الكلية إىل هـ( بتعديل مسم1431كلية األنظمة والعلوم السياسية، وكلية إدارة األعمال. وصدرت املوافوقة السامية على قرار جملس التعليم العالي عام )

من أن كلية وعلى الرغم كلية احلوقو  والعلوم السياسية وإعادة هيكلة أقسامها إىل قسمي الوقانون العام والوقانون اخلاص، وقسم العلوم السياسية. 

لوقانون العام واخلاص، تعترب من احلوقو  والعلوم السياسية من الكليات اجلديدة يف اجلامعة، إال أن أقسامها املتمثلة يف قسم العلوم السياسية، وقسمي ا

حيث يعود تأسيس قسم العلوم السياسية ألكثر من أربعني عامًا، بينما يزيد عمر قسم الوقانون الذي مت توقسيمه ،أعر  األقسام األكادميية يف اجلامعة

 إىل قسمني على تسعة وعشرين عامًا.

وكان من بني أساتذة هذه الكلية وعمدائها .ومليكهم وتبوؤا أعلى املراتب الوظيفيةتلو األجيال ممن خدموا بالدهم  خّرجت الكلية أجيااًل ولوقد 

وتفخر الكلية كذلك باحتضانها لعدد من األساتذة  .اململكة العربية السعوديةشتى أحناء ومدراء بنوك وشركات يف  من أصبحوا وزراء وسفراء

 بالعديد من البحوث واملؤلفات الوقيمة. العربية ةبأثرت مساهماتهم العلمية والثوقافية املكت حيث املرموقني ،

وعلمية يف جامعات اململكة األخرى، إضافة إىل أن بعض السفراء  ليتبوؤا مناصب أكادميية كما قدمت أقسام الكلية ثلة من أبرز خرجييها

 ة.درسوا على أيدي أساتذة هذه الكليس الوزراء قد الدبلوماسية بوزارة اخلارجية واملراسم امللكية واألمانة العامة جملل ومعظم مدراء اإلدارات
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 األقسام األكادميية بالكلية:

 :ي، ثالثة أقسام علمية  هتضم الكلية، بعد إعادة هيكلتها

 قسم القانون العام-

 قسم القانون اخلاص-

 قسم العلوم السياسية-

 

 رؤية الكلية:

 ع.عليم والبحث العلمي وخدمة اجملتمإقليميا وعامليا يف التالريادة والتميز يف جمال احلوقو  والعلوم السياسية 

 

 رسالة الكلية:

، من خالل تصاد املعرفة والتنمية املستدامةتتمثل رسالة الكلية يف توقديم تعليم متميز، وإنتاج حبوث إبداعية ختدم اجملتمع وتسهم يف بناء اق

 ودرجاتها العملية.إعداد كوادر عالية التأهيل يف خمتلف ختصصات الكلية 

 

 أهداف الكلية:

 :هداف عامة يتمثل أبرزها فيما يليتهدف الكلية إىل حتوقيق عدة أ

 املساهمة يف تطوير املعرفة اإلنسانية وتوظيفها واالستفادة منها يف خمتلف التخصصات الوقانونية والسياسية . -
 ختريج الكوادر املؤهلة يف خمتلف ختصصات الكلية. -
 صول على فرص عمل مناسبة يف سو  العمل.تأهيل الشباب للح -
املساهمة الفعالة يف حل املشكالت السياسية والوقانونية اليت تواجه الدولة واجملتمع من خالل إجراء البحوث والدراسات املتخصصة وبناء  -

 جسور التواصل مع اجلامعات والشركات واجملموعات احمللية والعاملية.
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 حصول كلية احلقوق والعلوم السياسية على االعتماد األكادميي الدويل 

 ( 2012مارس  -هـ 1433) ربيع اآلخر 

ل كلية احلوقو  والعلوم السياسية على شهادة االعتماد األكادميي الدولية من اهليئة الفرنسية لتوقويم البحث العلمي والتعليم العالي وحصجاء 

«AERES » للجهود احلثيثة اليت بذلتها الكلية بكل منسوبيها لتحوقيق هذا اهلدف.مبثابة التتويج 

 وافية من خالل دراسة ،ل كل االشرتاطات اخلاصة بذلكااكتمولوقد قامت اهليئة الفرنسية مبنح الكلية شهادة االعتماد بعد ما تأكدت من 

وكذلك من  ،املوقدمة من الكلية يف أقسامها املختلفة ةنشطة األكادمييللمستندات والوثائق املرتبطة جبميع أوجه الربامج العلمية واأل مدقق وفحص

. وتفاعل الطالب معهايف توقديم اخلدمة التعليمية على سري الدراسة يف الوقاعات الدراسية وطر  وأساليب أعضاء هيئة التدريس  خالل االطالع املباشر

أن املواد والربامج واألنشطة العلمية املطروحة هلم، جبانب زيارة مماثلة ألقسام الطالبات الطالب بش أراء للتعرف على عدة كما أجرى الوفد لوقاءات هذا،

ورؤساء األقسام وأعضاء هيئة  هابعميد الكلية ووكالء ولوقد حرص وفد اهليئة الفرنسية على االلتوقاء .يف مركز الدراسات اجلامعية للبنات بعليشة

موظفي بعض اجلهات احلكومية والوقطاع اخلاص الذين خترجوا من الكلية، واعتمد الوفد خالل ت أخرى مع االداريني، كما قاموا بعوقد لوقاءاالتدريس 

، مالءمة املوقررات اليت ُتدرس يف الكلية لسو  العمل ، طر  وأساليب التدريس ، هيكل الكلية: أبرزها  ، منتوقييمه ألداء الكلية على معايري عدة

ودرجة رضا اجلهات واملؤسسات ، التأكد من تواجد أحدث األجهزة التوقنية واإللكرتونية املستخدمة يف التدريس كذا و، ختصصات األساتذة وتنوعها 

أنشطة اللجان ووحدات اإلرشاد األكادميي أخريًا و ،اليت استوقبلت خرجيي الكلية على مستوى اخلرجيني التعليمي يف ختصصات الوقانون والسياسة

 .والتعامالت اإللكرتونية

نوقلة نوعية كبرية تؤكد ارتفاع درجة جودة من تلك اهليئة املرموقة إمنا يعد حصول الكلية على شهادة االعتماد األكادميي من شك يف أن  ليسو

ود حيث تعترب كلية احلوقو  والعلوم السياسية جبامعة امللك سع أخرىوالعملي من ناحية األكادميي مكانتها على الصعيدين ، وتعزز ناحيةتعليمها من 

الكليات أول نظرياتها بني كليات احلوقو  يف العامل العربي اليت حتوقق هذا اإلجناز املرمو ؛ على حنو يدخلها جبدارة واستحوقا  ضمن مصاف كربيات 

 املناظرة على املستوى العاملي.
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 للتدريب العملي لطلبة وطالبات ختصصات القانوناتفاقيات توقيع 

 

خارج أطر املوقررات الدراسية بهدف يف ختصص الوقانون بأفرعه املختلفة حرصت الكلية على توفري فرص التدريب العملي لطالبها وطالباتها  

وتهيئتهم  ،من جهة والتطبيقالتوفيق بني ما تلوقوه من معارف نظرية خالل أربع سنوات من الدراسة وبني الواقع العملي للتخصص وردم الفجوة بني النظرية 

يها خمتصون من حمامني وقضاة للتدريب على صيغة لسو  العمل من جهة أخرى، فباإلضافة إىل تنظيم نادي الوقانون لورش عمل وحلوقات نوقاش يشارك ف

اتفاقيات تعاون مع مؤسسات الوقطاع اخلاص والعام واملؤسسات األهلية، توقيع يف  خالل هذا العام العوقود وكتابة لوائح الدعوى، فوقد جنحت الكلية

 حيث وقعت اتفاقيات تعاون وتدريب مع اجلهات التالية:

 اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان. 
 .مكتب اجلدعان وشركائه للمحاماة واالستشارات القانونية 
 .مكتب ناجي للمحاماة واالستشارات القانونية 
 .الغرفة التجارية الصناعية بالرياض 
 .مكتب فراس العمرو للمحاماة 

 

األقسام بالتعاون مع وحدة  وتسعى الكلية إىل توقيع املزيد من هذه االتفاقيات اليت ستتيح فرص التدريب للطالب والطالبات حيث ستتوىل

 الكلية عملية الرتشيح هلذه الفرص.التدريب يف 
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 الكليةأعضاء جملس 

 

 رئيس اجمللس( )عميد الكلية( األستاذ الدكتور/ صاحل بن حممد اخلثالن( 
 عضوًا( )وكيل الكلية للتطوير واجلودة( الدكتور/ سرحان بن دبيل العتييب( 
 عضوًا( )وكيل الكلية للشؤون األكادميية( الدكتور/ ياسر بن فضل السرحيي( 
 عضوًا( )وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي( الدكتور/ خالد بن عثمان العمري( 
 عضوًا( )وكيلة الكلية( األستاذة/ اجلوهرة بنت سليمان الفوزان( 
 عضوًا( )رئيس قسم العلوم السياسية( األستاذ الدكتور/ عبداهلل بن جرب العتييب( 
 عضوًا( )رئيس قسم الوقانون اخلاص( الدكتور/ مفلح بن ربيعان الوقحطاني( 
 عضوًا( )رئيس قسم الوقانون العام( الدكتور/ وائل بن حممد اإلدريسي( 
 عضوًا( )عضو اجمللس( الدكتور/ إبراهيم بن حممد احلديثي( 
 عضوًا( )عضو اجمللس( الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز الرويس( 
 عضوًا( )عضو اجمللس( عوض احلارثي الدكتور/ حممد بن( 
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 وجملسها االستشاريها كلية احلقوق والعلوم السياسية املبادرات التي قدمت

 (هـ1432/1433)خالل العام اجلامعي  خلدمة اجملتمع

 

خدمة اجملتمع"، وإدراكًا من كلية احلوقو  انطالقًا من األدوار الثالثة اليت جيب أن تضطلع بها املؤسسات التعليمية بصفة عامة، واملتمثلة يف "التعليم" َو "البحث العلمي" َو "

الكلية احلكومية األوىل للحوقو  والعلوم السياسية يف اململكة العربية صفها والعلوم السياسية جبامعة امللك سعود للمسئولية اجملتمعية الكبرية امللوقاة على عاتوقها ليس فوقط بو

يف الوقيام بالدور األم، ولكن أيضًا لكونها تـُعد يف الوقت الراهن رائدة يف التعليم الوقانوني والسياسي يف حميطها احمللي واإلقليمي، فإن الكلية ترغب للجامعة واملنتمية  السعودية

 خدمة اجملتمع من خالل اإلسهام يف حل املشكالت اليت تواجهه.املنتظر منها يف 

مبادرات يف إطار "مشروع خادم  ويف هذا اإلطار، ورغبة من الكلية يف االضطالع مبسئوليتها اجملتمعية وتفعيل دورها يف خدمة اجملتمع وقضاياه، فوقد توقدمت الكلية بأربع

 احلرمني الشريفني لتطوير مرفق الوقضاء"، وذلك على النحو التالي: 

 لقضاء السعودي من العمومية حنو التخصص: اإلسهام يف عملية حتول ااملبادرة األوىل

وجملس الوقضاء األعلى ميكن للكلية من خالهلا أن تسهم يف حتول الوقضاء السعودي من العمومية حنو التخصص من خالل تنفيذ جمموعة من الشراكات مع وزارة العدل 

 على النحو التالي:

 تنظيم دورات تدريبية متخصصة حول خمتلف أنواع الوقضاء. .أ 

 حلوقات نوقاش وندوات ومؤمترات مشرتكة حول الوقضاء املتخصص.تنظيم  .ب 

 إنشاء كرسي حبثي للدراسات الوقضائية. .ج 

 إجياد آلية قانونية للربط بني احملاكم والفوقه الوقانوني املتخصص. .د 

 إنشاء جائزة علمية للدراسات الوقضائية املتميزة. هـ.

 ضائية.إصدار الدوريات العلمية املعنية بالدراسات الوقانونية والوق . و

 

 املبادرة الثانية : اإلسهام يف تنمية ودعم اجلانب القانوني لدى القضاة

 يف تنمية وتدعيم اجلانب الوقانوني لدى الوقضاة من خالل اآلليات التالية:وجملس الوقضاء األعلى ميكن للكلية التعاون مع وزارة العدل 

 التشاور بني الكلية ووزارة العدل إلزالة معوقات تعيني خرجيي الكلية يف احملاكم املتخصصة.  .أ 

 تشجيع الوقضاة الراغبني يف الرتقية احلصول على درجة املاجستري يف الوقانون. .ب 

 إنشاء وظيفة "الباحث الوقانوني" باحملاكم. .ج 
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 للتعريف بالنظام القانوني اإلسالمي كأحد النظم القانونية الرئيسية يف العاملوجمل  القضاء األعلى : التعاون بني الكلية ووزارة العدل املبادرة الثالثة

يف التعريف بالنظام الوقانوني اإلسالمي كأحد النظم الوقانونية الرئيسية يف العامل من خالل اآلليات وجملس الوقضاء األعلى ميكن للكلية أن تتعاون مع وزارة العدل 

 التالية:

 نسيق والتعاون مع كليات احلوقو  الرئيسية يف العامل للتعريف بالنظام الوقانوني اإلسالمي والتشجيع على تدريسه.الت .أ 

 تشجيع التأليف والنشر يف الدوريات العلمية األجنبية حول خمتلف جوانب النظام الوقانوني اإلسالمي. .ب 

ة العدل للتعرف على املالمح واخلصائص الرئيسة للنظام الوقانوني اإلسالمي واالشرتاك يف تدريس بعض دعوة أساتذة اجلامعات والوقانونيني األجانب لزيارة الكلية ووزار .ج 

 املوقررات.

 

 للتعريف بكيفية تطبيق القضاء السعودي للمعاهدات واالتفاقيات الدوليةوجمل  القضاء األعلى : التعاون بني الكلية ووزارة العدل بادرة الرابعةامل

 ون مع وزارة العدل ملعاونة الوقضاء علميًا على تطبيق املعاهدات واالتفاقيات الدولية من خالل اآلليات التالية:ميكن للكلية التعا

 تنظيم دورات تدريبية حول تطبيق الوقضاء للمعاهدات الدولية. .أ 

 إعداد األحباث والدراسات املشرتكة حول تطبيق الوقضاء للمعاهدات الدولية. .ب 
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  الطالبيةاجملال  االستشارية: 
 :برئاسة عميد الكلية وعضوية كل من )طالب(اجمللس االستشاري الطالبي  تشكيلأواًل: 

 
 نائب رئيس اجمللس( عبدالعزيز بن سعود العريفي( 
 عضوًا( حسني بن عمر شراحيلي( 
 عضوًا( ماجد بن عبداهلل اجلطيلي( 
 عضوًا( أمحد بن صاحل الشمري( 
 عضوًا( ماجد بن عبداهلل احلمدان( 
 عضوًا( رهارون عزي( 
 عضوًا( عبدالرمحن بن سعود السعيد( 
 عضوًا( عبداهلل بن عبدالعزيز العجالن( 
 عضوًا( يسلطان بن عيد املخلف( 
 عضوًا( حممد فايد الرشيدي ( 
 عضوًا( عبدالعزيز بن حممد اإلدريسي( 

 

 
 عضوًا( عبداهلادي بن حسني الوقحطاني( 
 عضوًا( حممد بن صاحل آل الشيخ( 
  عضوًا( محد املرشدحممد بن( 
 عضوًا( سلطان بن عبداهلادي الوقحطاني( 
 عضوًا( أمحد بن عبداهلل السليمان( 
 عضوًا( أمحد بن سعد املخالبه( 
 عضوًا( عائض بن سفر الشهراني( 
 عضوًا( خالد بن عبدالعزيز آل الشيخ( 
 عضوًا( عبدالرمحن سلطان السلطان( 
 عضوًا( مشاري بن أمحد العبيد( 

بدراسة املوضوعات احملالة إلية من عميد الكلية وكذلك املوقرتحات واملرئيات اليت يرى أعضاء اجمللس طرحها للنوقاش وإبداء خيتص اجمللس 

 الرأي فيها بعد عرضها على عميد الكلية وإحالتها إىل اجمللس مرة اخرى كتابيًا.

 

 وعضوية كل من:برئاسة عميد الكلية  )طالبات(: يتشكل اجمللس االستشاري الطالبي ثانيًا

 
 (نائبة رئيس اجمللس) حياة خالد املطريي 
 عضوًا( وجدان عبداهلل احلربي( 
 عضوًا( مشاعل محود الضوحيي( 
 عضوًا( نوف عبدالعزيز املعيذر( 
 عضوًا( نهاية األمسري( 
 عضوًا( مرامي خالد احلارثي( 

 

 
 عضوًا( ريم منذر اجلاسم( 
 عضوًا( وفاء حممد الرشيد( 
 عضوًا( وجدان سعد احليد( 
 عضوًا( منى حممد الرشيد( 
 عضوًا( نوف خالد اليحيى( 

خيتص اجمللس بدراسة املوضوعات احملالة إلية من عميد الكلية وكذلك املوقرتحات واملرئيات اليت يرى أعضاء اجمللس طرحها للنوقاش وإبداء 

 .الرأي فيها بعد عرضها على عميد الكلية وإحالتها إىل اجمللس مرة أخرى كتابيًا
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  ولالقسم األ
 هـ(1432/1433)الكلية للعام اجلامعي املشكلة بلجان الوحدات والأهم 

 

 :جلنة اإلشراف على إعادة تأهيل مبنى كلية احلقوق والعلوم السياسية 

 أواًل : تتشكل جلنة اإلشراف على إعادة تأهيل مبنى كلية احلوقو  والعلوم السياسية من كل من:

 )رئيسًا(  واجلودةد. وكيل الكلية للتطوير  -
 )عضوًا(  د. رئيس قسم الوقانون العام -

 )عضوًا(  د. رئيس قسم الوقانون اخلاص -

 )عضوًا(  د. رئيس قسم العلوم السياسية -
 )عضوًا(  د. مدير اإلدارة -
 )سكرتريًا(  أ. عبداهلل بن علي العتييب -

 

 ثانيًا : تتوىل اللجنة املهام اآلتية:

املختلفة يف الكلية بني قاعات التدريس واألقسام العلمية والوحدات اإلدارية واملراكز البحثية توزيع املكاتب واملرافق  -

 واجلمعيات العلمية والكراسي البحثية واللجان واألندية الطالبية.
 حتديد كافة احتياجات الكلية من أثاث وجتهيزات مكتبية. -
 الدراسية.اقرتاح مجيع التعديالت اهلندسية لبعض املكاتب والوقاعات  -
 .التنسيق مع إدارة املشاريع والصيانة بهذا اخلصوص -
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 :جلنة استكمال متطلبات االعتماد األكادميي 
 أواًل: تتشكل جلنة استكمال متطلبات االعتماد األكادميي من كل من:

 )رئيسًا( د. هواري بلعربي -
 )عضوًا(  أ.د. حسن عبداحلميد -
 )عضوًا(  د. حممد صايف اخليش -
 )عضوًا(  عواد اخلالدي غالب د. -
 

 ثانيًا: تتوىل اللجنة استكمال كافة متطلبات االعتماد األكادميي بالتنسيق مع هيئات االعتماد الوطنية واألجنبية.
 

 ثالثًا: تزود األقسام والوحدات اإلدارية اللجنة بكافة املعلومات والبيانات الالزمة لالعتماد.
 

 .ز ألعضاء هيئة التدريس السعودينييق الطلبات املرفوعة لصرف بدل التميثانيًا: ختتص هذه اللجنة بفحص وتدق
 

 

 :جلنة استكمال اإلجراءات الالزمة لتهيئة قسم العلوم السياسية للحصول على االعتماد األكادميي 
 ن:األكادميي مللحصول على االعتماد أواًل: تتشكل جلنة استكمال اإلجراءات الالزمة لتهيئة قسم العلوم السياسية 

 (American Academy for Liberal Education) من كل من: 
 )رئيسًا(  د. عبداهلل بن جرب العتييب -
 )عضوًا(  د. سرحان بن دبيل العتييب -
 )عضوًا(  سعود بن مساعد التمامي د. -
 )عضوًا( د. غالب عواد اخلالدي -
 )سكرتريًا( أ. أمحد بن منصور البوري -

 
 اللجنة باآلتي:ثانيًا: ختتص هذه 

 إنهاء إجراءات العضوية مع هيئة االعتماد األكادميي األمريكي. -
 التواصل والتنسيق مع فريق االعتماد األكادميي األمريكي الستكمال توقرير استعداد الوقسم لالعتماد األكادميي. -
 الرتتيب لزيارة فريق االعتماد األكادميي األمريكي. -
 الوقسم الستكمال كافة ملفات االعتماد األكادميي.التنسيق مع أعضاء هيئة التدريس ب -
 احلصول واإلطالع على مناذج االعتماد األكادميي من اهليئة. -
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 أهداف اخلطة اإلسرتاتيجية للكلية: 
 

باإلشراف على تنفيذ اهلدف االسرتاتيجي األول من اخلطة اإلسرتاتيجية للكلية  سعادة الدكتور/ عبدالستار عبدالحميد سلميأواًل: تكليف 

 ، باإلضافة إىل املبادرات واملشاريع املتعلوقة بهذا اهلدف.)تطوير وتأهيل الجهاز اإلداري بالكلية، ورفع كف اءة األداء المؤسسي(واملتضمن 

 

دف االسرتاتيجي الثاني من اخلطة اإلسرتاتيجية للكلية واملتضمن ـذ اهلـباإلشراف على تنفي سعادة الدكتور/ رضا محمود العبدثانيًا: تكليف 

، باإلضافة إىل املبادرات واملشاريع )تعزيز وتهيئة بيئة محفزة لإلبداع والتميز األكاديمي تسهم في صق ل شخصية الطالب وتنمية مهاراته وقدراته(

 املتعلوقة بهذا اهلدف.

 

باإلشراف على تنفيذ اهلدف االسرتاتيجي الثالث من اخلطة اإلسرتاتيجية للكلية  عادة الدكتور/ متولي عبدالمؤمن محمد المرسيسثالثًا: تكليف 

، باإلضافة إىل املبادرات واملشاريع املتعلوقة بهذا )التميز في كافة البرامج األكاديمية وتطبيق معايير الجودة واالعتماد األكاديمي(واملتضمن 

 اهلدف.

 

باإلشراف على تنفيذ اهلدف االسرتاتيجي الرابع من اخلطة اإلسرتاتيجية للكلية واملتضمن  سعادة الدكتور/ محمد أحمد عدويرابعًا: تكليف 

 ، باإلضافة إىل املبادرات واملشاريع املتعلوقة بهذا اهلدف.)االرتق اء بمستوى البحث العلمي والدراسات العليا وربطهما بقضايا المجتمع(

 

باإلشراف على تنفيذ اهلدف االسرتاتيجي اخلامس من اخلطة اإلسرتاتيجية للكلية واملتضمن  سعادة الدكتور/ مؤيد أحمد عبيداتمسًا: تكليف خا

 .، باإلضافة إىل املبادرات واملشاريع املتعلوقة بهذا اهلدف)التميز في كافة البرامج األكاديمية وتطبيق معايير الجودة واالعتماد األكاديمي(

 

 سادسًا: املتابعة مع سعادة الدكتور/ وكيل الكلية للتطوير واجلودة لتحديد امليزانية الالزمة لتنفيذ كل من هذه األهداف.

 

وري ملا حتوقق سابعًا: العمل على إجناز حتوقيق هذه األهداف يف املدة احملددة يف اخلطة اإلسرتاتيجية، والرفع لوكالة الكلية للتطوير واجلودة بشكل د

 حول تنفيذ كل منها.
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 :وحدة التدريب 

 بالكلية مكونة من كل من: تدريبوحدة  تشكيلأواًل:  

 مشرفًا(   د. عصام بن سعد الغامدي( 

 عضوًا( ند.أمحد حممد وهبا( 
 عضوًا(  يد. أمحد لطفي السيد مرع( 

 عضوًا( د. رضا حممود العبد(  
 عضوًا( أ.اجلوهرة بنت سليمان الفوزان( 

 كما توقوم باإلشراف عليها. ،لكليةتوقوم هذه الوحدة بتنظيم برامج تدريبية خاصة لطالب اثانيًا:  

 

 

 :وحدة التعليم اإللكرتوني وتقنية املعلومات 

 .عليها لي بن حسني الوقحطاني باإلشراف/ عتكليف سعادة الدكتورإنشاء وحدة للتعليم اإللكرتوني وتوقنية املعلومات بالكلية و: واًلأ

 :ترتكز مهام الوحدة حولثانيًا: 

 اإلشراف على عملية تفعيل دمج توقنيات املعلومات واالتصاالت يف العملية التدريسية يف الكلية. (1
 اإلشراف على سري العمل مبعامل الكلية وقاعات التعليم اإللكرتوني. (2
 حتديد موارد واحتياجات الكلية البشرية والتوقنية ذات العالقة بالتعليم اإللكرتوني . (3
 تنسيق مع عمادة التعليم اإللكرتوني والتعلم عن بعد واجلهات االخرى يف اجلامعة يف جمال:ال (4

  .وضع اخلطة اإلسرتاتيجية لربامج التعليم اإللكرتوني بالكلية 
 .توقديم الدورات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس والطالب بالكلية يف جماالت التعليم اإللكرتوني 

 طات الوحدة لعمادة الكليةتوقديم توقرير سنوي عن نشا (5
 اإلشراف على عملية تفعيل دمج توقنيات املعلومات واالتصاالت يف العملية التدريسية يف الكلية. (6
 اإلشراف على سري العمل مبعامل الكلية وقاعات التعليم اإللكرتوني. (7
 حتديد موارد واحتياجات الكلية البشرية والتوقنية ذات العالقة بالتعليم اإللكرتوني . (8
 التنسيق مع عمادة التعليم اإللكرتوني والتعلم عن بعد واجلهات االخرى يف اجلامعة يف جمال: (9

  .وضع اخلطة اإلسرتاتيجية لربامج التعليم اإللكرتوني بالكلية 
 .توقديم الدورات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس والطالب بالكلية يف جماالت التعليم اإللكرتوني 

 شاطات الوحدة لعمادة الكليةتوقديم توقرير سنوي عن ن (10
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 انيالقسم الث
 حسب األقسام األكادميية أعضاء هيئة التدريس بالكلية

 هـ(1432/1433)اجلامعي  للعام
 

 

 القسم األكادميي: القانون اخلاص

 اجملموع الرتبة األكادميية
 حماضر غري متفرغ حماضر متفرغ حماضر معيد أستاذ مساعد أستاذ مشارك أستاذ

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد
3 7% 5 10.5% 17 36% 20 42.5% 1 2% - 0% - 0% 46 100% 

 (1م )جدول رق

 

 

 

 

 



23 
 

 

 بقسم )القانون اخلاص(أعضاء هيئة التدريس 

 املؤهل العلمي اجلنسية اسم عضو اهليئة التدري  مسلسل
 العمل بالكليةتاريخ بداية  الرتبة األكادميية

 سنة التخرج الجامعة التخصص الدقيق العلمية  الدرجة
 هـ1424 أستاذ 1974 بريطانيا/سانت أندروز الفوقه دكتوراه سعودي أ.د. محيدان بن عبد اهلل احلميدان 1
 هـ1431 أستاذ 1991 تونس/املنار الوقانون املدني دكتوراه تونسي أ.د. علي خليف اجللولي 2
 هـ1432 أستاذ - مصر/عني مشس فلسفة الوقانون دكتوراه مصري حسن عبد احلميد حممودأ.د.  3
 هـ1414 أستاذ مشارك م1993 بريطانيا/أدنربه قانون جتارى دكتوراه سعودي د. أمحد عبد الرزا  الغديان 4

 - مشاركأستاذ  1980 فرنسا/السوربون الوقانون املدني دكتوراه لبناني د. بهاء الدين العاليلي 5
 م1994 أستاذ مشارك 1994 فرنسا/1رين الوقانون املدني دكتوراه سعودي د. رز  بن موقبول الريس 6
 هـ1423 أستاذ مشارك 1994 روبري شومان/فرنسا الوقانون املدني دكتوراه سوري د. عبدالرزا  الشيخ جنيب 7

 هـ1432 أستاذ مشارك - املوصل/العرا  الوقانون التجاري دكتوراه أردني د. مؤيد أمحد حمي الدين عبيدات 8

 هـ1417 أستاذ مساعد 1996 فرنسا/نانت الوقانون اخلاص دكتوراه سعودي د. صاحل بن إبراهيم السياري 9
 هـ1418 أستاذ مساعد 1997 فرنسا/سرتاسبورج الوقانون املدني دكتوراه سعودي د. مفلح بن ربيعان الوقحطاني 10
 ـه1404 أستاذ مساعد م1994 بفرنسا/نر قانون جتارى دكتوراه سعودي الرويسد. خالد عبد العزيز  11

 هـ1411 أستاذ مساعد م2000 مارثامبتون تامني جتارى دكتوراه سعودي بانصرحسن د. خالد  12

 هـ1421 أستاذ مساعد م2009 بريطانيا/مانشسرت قانون جتارى دكتوراه سعودي د. فهد حممد املاجد 13

 هـ1429 أستاذ مساعد م2006 لندن قانون تامني دكتوراه سعودي سعد الغامدىد. عصام  14

 هـ1430 أستاذ مساعد م2008 فرنسا/بواتييه قانون جتارى دكتوراه سعودي د. ياسر فضل السرحيى 15

 هـ1413 )معار( أستاذ مساعد - فرنسا/رن - دكتوراه سعودي د. فيصل عبد الوقادر طاهر 16

 هـ1418 أستاذ مساعد )معار( 1418 فرنسا/سرتاسبورج تأمني دكتوراه سعودي العنزي د. فهد بن محود 17

 هـ1426 أستاذ مساعد 2002 فرنسا/3ليون الوقانون اخلاص دكتوراه فرنسي د. هواري بلعربي 18
 هـ1428 أستاذ مساعد 2001 فرنسا/نانت الوقانون املدني دكتوراه مصري د. رضا حممود ابراهيم 19
 هـ1432 أستاذ مساعد 2007 فرنسا/رن الوقانون التجاري دكتوراه أردني معن حممد أمني الوقضاهد.  20

 هـ1432 أستاذ مساعد 1999 مصر/املنصورة فلسفة الوقانون دكتوراه مصري متولي عبد املؤمن املرسي 21

 (2جدول رقم )
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 بقسم )القانون اخلاص(هيئة التدريس  عضوات

 املؤهل العلمي اجلنسية التدري اسم عضو اهليئة  مسلسل
 تاريخ بداية العمل بالكلية الرتبة األكادميية

 سنة التخرج الجامعة التخصص الدقيق الدرجة العلمية
 هـ1427 أستاذ مساعد - مصر/الوقاهرة الوقانون املدني دكتوراه مصرية د. وفاء خالف 1
 هـ1429 أستاذ مساعد - مصر/الوقاهرة الوقانون املدني دكتوراه مصرية د. هدى حممد جمدي 2
 هـ1430 أستاذ مساعد 2000 مصر/املنصورة الوقانون املدني دكتوراه مصرية د. أماني عبد اللطيف حافظ 3
 هـ1430 أستاذ مساعد 2006 مصر/املنصورة الوقانون املدني دكتوراه مصرية د. إميان مأمون سليمان 4

 (3جدول رقم )

 

 اخلاص(بقسم )القانون  املعيدين

 املؤهل العلمي اجلنسية اسم عضو اهليئة التدري  مسلسل
 تاريخ بداية العمل بالكلية الرتبة األكادميية

 سنة التخرج الجامعة التخصص الدقيق الدرجة العلمية
 هـ1428 معيد - اإلمارات/الشارقة الوقانون املدني البكالوريوس سعودي أسامة الرباح 1
 هـ1428 معيد هـ1425 امللك سعودجامعة  الوقانون املدني البكالوريوس سعودي اخلضرييعبد الوهاب  2
 هـ1421 معيد هـ1420 امللك سعودجامعة  الوقانون املدني البكالوريوس سعودي موسى بن جرمان العتييب 3
 هـ1428 معيد - امللك سعودجامعة  الوقانون املدني البكالوريوس سعودي ناصر بن صاحل الشماسي 4
 هـ1423 حماضر  امللك سعودجامعة  الوقانون املدني املاجستري سعودي حممد بن حسن الشمري 5

 هـ1426 معيد - امللك سعودجامعة  الوقانون التجاري البكالوريوس سعودي عبد اللطيف بن حممد آل الشيخ 6

 هـ1427 معيد - امللك سعودجامعة  الوقانون التجاري املاجستري سعودي سلطان بن برجس العبد الكريم 7

 هـ1430 معيد - امللك سعودجامعة  الوقانون التجاري البكالوريوس سعودي هشام بن علي السبت 8

 هـ1430 معيد - امللك سعودجامعة  الوقانون التجاري البكالوريوس سعودي علي بن حممد آل ساري 9

 هـ1431 معيد - امللك سعودجامعة  الوقانون التجاري البكالوريوس سعودي سعد بن حممد الرشيد 10

 هـ1431 معيد - امللك سعودجامعة  الوقانون التجاري البكالوريوس سعودي أمحد بن سعيد اخلبيت 11

 (4جدول رقم )
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 بقسم )القانون اخلاص( )تابع( املعيدين

 املؤهل العلمي اجلنسية اسم عضو اهليئة التدري  مسلسل
 العمل بالكليةتاريخ بداية  الرتبة األكادميية

 سنة التخرج الجامعة القسم الدرجة العلمية
 هـ1433 معيد - جامعة امللك سعود الوقانون اخلاص البكالوريوس سعودي أمحد عبداخلالق العمري 12

 هـ1433 معيد - امللك سعودجامعة  الوقانون اخلاص البكالوريوس سعودي خالد سامي السدحان 13
 هـ1432 معيد - امللك سعودجامعة  الوقانون اخلاص البكالوريوس سعودي اجلمعةعبداهلل صاحل  14
 هـ1432 معيد - امللك سعودجامعة  الوقانون اخلاص البكالوريوس سعودي سلمان مفلح الوقحطاني 15
 هـ1433 معيد - امللك سعودجامعة  الوقانون اخلاص البكالوريوس سعودي عبدالرمحن نبيل الصاحل 16

 هـ1433 معيد - امللك سعودجامعة  الوقانون اخلاص البكالوريوس سعودي عبداهلل سعد املوقرن 17

 هـ1433 معيد - امللك سعودجامعة  الوقانون اخلاص البكالوريوس سعودي عبداهلل صاحل التوجيري 18

 هـ1433 معيد - امللك سعودجامعة  الوقانون اخلاص البكالوريوس سعودي عبدامللك عبداهلل العياضي 19

 هـ1433 معيد - امللك سعودجامعة  الوقانون اخلاص البكالوريوس سعودي حييى حسني الشريف 20

 هـ1433 معيد - امللك سعودجامعة  الوقانون اخلاص البكالوريوس سعودي عبدالعزيز حممد الناصر 21

 هـ1433 معيد - امللك سعودجامعة  الوقانون اخلاص البكالوريوس سعودي حممد ناصر العامر 22

 هـ1433 معيد - جامعة امللك سعود الوقانون اخلاص البكالوريوس سعودي مسفر سعود السلولي 23

 هـ1433 معيد - جامعة امللك سعود الوقانون اخلاص البكالوريوس سعودي عبداحملسن مطري العطوي 24

 (5جدول رقم )

  



26 
 

 

 بقسم )القانون اخلاص( املعيدات

 املؤهل العلمي اجلنسية التدري اسم عضو اهليئة  مسلسل
 تاريخ بداية العمل بالكلية الرتبة األكادميية

 سنة التخرج الجامعة التخصص الدقيق الدرجة العلمية
 - معيدة - امللك سعودجامعة  الوقانون التجاري البكالوريوس سعودية صباح دخيل اخلثعمى 1

 - معيدة - امللك سعودجامعة  الوقانون التجاري البكالوريوس سعودية والء امحد محد الدهش 2

 - معيدة - امللك سعودجامعة  الوقانون التجاري البكالوريوس سعودية نوف فهد العرجاني 3

 - معيدة - امللك سعودجامعة  الوقانون التجاري البكالوريوس سعودية مليحة ضوحيى العتييب 4

 - معيدة - امللك سعودجامعة  الوقانون املدني البكالوريوس سعودية ريم عبد اهلل الوقليج 5

 - معيدة - امللك سعودجامعة  الوقانون املدني البكالوريوس سعودية ملياء عبد اهلل العصيمي 6

 - معيدة - امللك سعودجامعة  الوقانون املدني البكالوريوس سعودية أشوا  حسن العسريي 7

 - معيدة - امللك سعودجامعة  الوقانون املدني البكالوريوس سعودية ساره فهد السديري 8

 - معيدة - امللك سعودجامعة  الوقانون املدني البكالوريوس سعودية ابتهال عبد اهلل بن على صمان 9

 - معيدة - امللك سعودجامعة  الوقانون املدني البكالوريوس سعودية نورة عبد الرزا  الدرع 10

 - معيدة - امللك سعودجامعة  الوقانون اخلاص بكالوريوس سعودية أروى اجلالل 11

 هـ1433 معيدة - جامعة امللك سعود الوقانون اخلاص بكالوريوس سعودية أروى فوزان الفوزان 12

 هـ1433 معيدة - جامعة امللك سعود الوقانون اخلاص بكالوريوس سعودية أبرار فهد الدريعي 13

 هـ1432 معيدة - جامعة امللك سعود الوقانون اخلاص بكالوريوس سعودية السبيعيمنرية حممد  14

 هـ1433 معيدة - جامعة امللك سعود الوقانون اخلاص بكالوريوس سعودية نورة سعد احلوقباني 15

 هـ1433 معيدة - جامعة امللك سعود الوقانون اخلاص بكالوريوس سعودية هدى إبراهيم الوهييب 16

 هـ1433 معيدة - جامعة امللك سعود الوقانون اخلاص بكالوريوس سعودية أصايل أمحد العوهلي 17

 هـ1433 معيدة - جامعة امللك سعود الوقانون اخلاص بكالوريوس سعودية فوزية عبداهلل بن دريس 18

 هـ1433 معيدة - جامعة امللك سعود الوقانون اخلاص بكالوريوس سعودية هبة عبدالعزيز العيسى 19

 هـ1433 معيدة - جامعة امللك سعود الوقانون اخلاص بكالوريوس سعودية العسرييصابرين عبدالوقادر  20

 هـ1432 معيدة - جامعة امللك سعود الوقانون اخلاص بكالوريوس سعودية أمساء مشبب األمحري 21

 (6جدول رقم )
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 أعضاء هيئة التدري  املتعاونني بقسم )القانون اخلاص(

 اجلنسية التخصص  التخصص العام العمل االســـم م

 سعودي أصول فوقه شريعة متوقاعد )عضو هيئة كبار العلماء سابوقًا( د. سعد بن ناصر الشثري 1

 سعودي أنظمة املرافعات والوقضاء والتحكيم قانون جملس الوزراء د. مهيدب بن إبراهيم املهيدب 2

 سعودي  الوقانون التجاري قانون األمني العام جمللس التعليم العالي د. حممد بن عبد العزيز الصاحل 3

 سعودي العوقيدة واملذاهب املعاصرة شريعة متوقاعد )عضو هيئة كبار العلماء سابوقًا( د. يوسف بن حممد الغفيص 4

 سعودي أصول الفوقه شريعة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية د. علي بن ناصر الشلعان 5

 سعودي الفوقه وأصوله شريعة حممد بن سعود اإلسالميةجامعة اإلمام  د. هشام بن حممد السعيد 6

 سعودي الفوقه املوقارن شريعة كلية امللك خالد العسكرية د. أمحد بن صاحل آل عبد السالم 7

 سعودي قانون جتاري قانون خاص - د. سعود الشمري 8

 مصري امللكية الفكرية قانون خاص باجلامعة العلميوكالة اجلامعة للدراسات العليا والبحث  د. عبد الرحيم عنرت عبد الرمحن ماضي 9

 (7جدول رقم )

 

 عضوات هيئة التدريس املتعاونات بقسم )القانون اخلاص(

 اجلنسية التخصص الدقيق التخصص العام االســـم م

 سعودية أصول الفوقه شريعة أ. ساره بنت فهيد الرويلي 1

 سعودية الفوقه شريعة أ. إميان بنت سليمان اخلمشي 2

 سعودية أصول الفوقه شريعة أ. ندى بنت حسن احلميد 3

 تونسية الوقانون اخلاص  قانون أ. ساره علي عبيد حرم سليمان 4

 مينية الفوقه وأصوله الثوقافة اإلسالمية أ. عوقيله بنت أمحد حممد حمسن 5

 مصرية الوقانون اخلاص قانون د. حنان صبحي حممد السيد 6

 (8جدول رقم )
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 حسب األقسام األكادميية هيئة التدريس بالكليةأعضاء 

 هـ(1432/1433للعام اجلامعي )
 

 

 العامالقسم األكادميي: القانون 

 اجملموع الرتبة األكادميية
 حماضر غري متفرغ حماضر متفرغ حماضر معيد أستاذ مساعد أستاذ مشارك أستاذ

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد
1 4% 6 24% 10 40% 7 28% 2 8% - 0% - 0% 25 100% 

 (9جدول رقم )
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 (العام أعضاء هيئة التدريس بقسم )القانون

 اجلنسية اسم عضو اهليئة التدري  مسلسل
 املؤهل العلمي

 تاريخ بداية العمل بالكلية الرتبة األكادميية
 التخرجسنة   الجامعة التخصص الدقيق الدرجة العلمية

 هـ1431 أستاذ م1987 تونس/تونس الوقانون الدولي العام دكتوراه تونسي أ.د. حممد علي املسعودي 1

 م1990 أستاذ مشارك م1990 فرنسا/بواتييه الوقانون اجلنائي دكتوراه سعودي د. أسامة بن حممد السليماني 2

 هـ 1418 أستاذ مشارك م1997 فرنسا/بواتييه الوقانون اجلنائي دكتوراه سعودي د. خالد بن عثمان العمري 3

 هـ1419 أستاذ مشارك م1995 اجلزائر/وهران الوقانون العام دكتوراه جزائري د. الدين اجلياللي بوزيد 4

 هـ1423 أستاذ مشارك م1992 اجلزائر/اجلزائر الوقانون الدستوري دكتوراه جزائري د. حممد أرزقي نسيب 5

 م2007 أستاذ مشارك م2001 فرنسا /10باريس الوقانون الدولي العام دكتوراه مصري د. حممد صايف اخليش 6

 هـ1414 أستاذ مساعد م1993 فرنسا/1رن الوقانون اإلداري دكتوراه سعودي د. فهد بن إبراهيم الضويان 7

 هـ1427 أستاذ مساعد م2000 فرنسا/نانت الوقانون اجلنائي دكتوراه مصرى د.أمحد لطفى السيد مرعى 8

 هـ 1428 أستاذ مساعد م2002 مصر/الوقاهرة الوقانون اجلنائي دكتوراه مصري د. السيد حممد حسن شريف 9

 هـ1429 أستاذ مساعد م2008 أمريكا/هارفارد الوقانون الضرييب دكتوراه سعودي د. تركي بن عبدالعزيز الثنيان 10

 هـ1430 أستاذ مساعد م2006 /بريطانياأدنربة العامالوقانون الدولي  دكتوراه سعودي د. وائل بن حممد اإلدريسي 11

 هـ1430 أستاذ مساعد م2006 بريطانيا/درم الوقانون اإلداري دكتوراه سعودي د. إبراهيم بن حممد احلديثي 12

 هـ1430 أستاذ مساعد م2003 الوقاهرة الوقانون العام دكتوراه مصري د. أمين حممد سليمان مرعي 13

 (10جدول رقم )

 (العامبقسم )القانون هيئة التدريس  عضوات

 املؤهل العلمي اجلنسية اسم عضو اهليئة التدري  مسلسل
 تاريخ بداية العمل بالكلية الرتبة األكادميية

 سنة التخرج الجامعة التخصص الدقيق الدرجة العلمية
 هـ1429 أستاذ مساعد م2002 مصر/طنطا قانون إداري دكتوراه مصرية د. شادية مصطفى احملروقي 1

 - أستاذ مشارك م2000 مصر/الوقاهرة الوقانون الدولي دكتوراه مصرية د. جنوى رياض 2

 هـ1431 أستاذ مساعد م2003 املغرب/حممد اخلامس الوقانون الدستوري دكتوراه مغربية د. نعيمة قوينس 3

 هـ1431 أستاذ مساعد م2010 فرنسا/ 3أكس مارسي الوقانون العام دكتوراه مصرية د. كاميليا صالح الدين 4

 هـ1428 حماضرة م1997 املنصورة/مصر الوقانون العام ماجستري مصرية إكرام عبدالرحيم السيد 5

 (11جدول رقم )
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 (العامبقسم )القانون  املعيدين

 املؤهل العلمي اجلنسية اسم عضو اهليئة التدري  مسلسل
 بالكليةتاريخ بداية العمل  الرتبة األكادميية

 سنة التخرج الجامعة التخصص الدقيق الدرجة العلمية
 هـ1416 معيد 2001 امللك سعودجامعة  الوقانون اجلنائي بكالوريوس سعودي سليمان عبداهلل العيسى 1

 هـ1423 معيد 2001 امللك سعودجامعة  الوقانون الدولي العام بكالوريوس سعودي عبد احملسن حممد العثمان 2

 هـ1428 معيد - امللك سعودجامعة  الوقانون العام بكالوريوس سعودي موسى الكلثم 3

 هـ1429 معيد - جامعة امللك سعود الوقانون اجلنائي بكالوريوس سعودي سلمان الزهراني 4

 هـ1431 معيد هـ1429 امللك سعودجامعة  الوقانون اإلداري بكالوريوس سعودي معاذ معال املطريي 5

 هـ1431 معيد هـ1429 امللك سعودجامعة  الوقانون الدولي العام بكالوريوس سعودي الرميححممد فهد  6

 هـ1431 معيد - امللك سعودجامعة  الوقانون اإلداري بكالوريوس سعودي املسفرخالد عبد اهلل  7

 هـ1431 معيد - امللك سعودجامعة  الوقانون اإلداري بكالوريوس سعودي أنس عبد الرمحن املزروع 8

 هـ1431 معيد - امللك سعودجامعة  الوقانون الدستوري بكالوريوس سعودي حممد عبد الكريم الربيثن 9

 هـ1432 معيد - امللك سعودجامعة  الوقانون اجلنائي بكالوريوس سعودي عبد اجمليد الشعالن 10

 هـ1425 معيد - امللك سعودجامعة  الوقانون اجلنائي بكالوريوس سعودي هاني صاحل احلسياني 11

 هـ1427 معيد - امللك سعودجامعة  الوقانون اجلنائي بكالوريوس سعودي مشاري السوقياني 12

 هـ1429 معيد - امللك سعودجامعة  الوقانون اإلداري بكالوريوس سعودي حممد عبد احلميد العمري 13

 هـ1433 معيد - امللك سعودجامعة  الوقانون العام بكالوريوس سعودي إبراهيم حممد الشيبان 14

 هـ1433 معيد - جامعة امللك سعود الوقانون العام بكالوريوس سعودي محد عبدالعزيز الوقعيدأ 15

 هـ1433 معيد - جامعة امللك سعود الوقانون العام بكالوريوس سعودي عبداجمليد كويران السلمي 16

 هـ1433 معيد - سعودجامعة امللك  الوقانون العام بكالوريوس سعودي فهد عبداهلل العرفج 17

 هـ1433 معيد - جامعة امللك سعود الوقانون العام بكالوريوس سعودي ماجد مرزو  العتييب 18

 هـ1432 معيد - جامعة امللك سعود الوقانون العام بكالوريوس سعودي حممد صاحل السحيمان 19

 هـ1433 معيد - جامعة امللك سعود الوقانون العام بكالوريوس سعودي مساعد فهد الوهييب 20

 هـ1433 معيد - جامعة امللك سعود الوقانون العام بكالوريوس سعودي حممد أنور جربتي 21

 هـ1433 معيد - جامعة امللك سعود الوقانون العام بكالوريوس سعودي ناصر خالد الدوسري 21

 (12جدول رقم )
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 (العامبقسم )القانون  املعيدات

 املؤهل العلمي اجلنسية اسم عضو اهليئة التدري  مسلسل
 تاريخ بداية العمل بالكلية الرتبة األكادميية

 سنة التخرج الجامعة التخصص الدقيق الدرجة العلمية
 هـ1431 معيدة - امللك سعودجامعة  الوقانون العام بكالوريوس سعودية منرية فهد احلمدان 1

 هـ1431 معيدة - امللك سعودجامعة  الوقانون العام بكالوريوس سعودية بسمة منصور شلهوب 2

 هـ1431 معيدة - امللك سعودجامعة  الوقانون العام بكالوريوس سعودية دانيا عبد الرمحن حميسن 3

 هـ1431 معيدة - امللك سعودجامعة  الوقانون العام بكالوريوس سعودية فريدة معيكل الوقحطاني 4

 هـ1431 معيدة - امللك سعودجامعة  العامالوقانون  بكالوريوس سعودية وجدان خالد السعيد 5

 هـ1431 معيدة - امللك سعودجامعة  الوقانون العام بكالوريوس سعودية سارة عبد العزيز العبد الكريم 6

 هـ1433 معيدة - جامعة امللك سعود الوقانون العام بكالوريوس سعودية جنالء عبدالرمحن احلوقيل 7

 هـ1433 معيدة - جامعة امللك سعود الوقانون العام بكالوريوس سعودية هاجر توفيق املانع 8

 هـ1433 معيدة - جامعة امللك سعود الوقانون العام بكالوريوس سعودية مجانة حممد اجلبري 9

 هـ1433 معيدة - جامعة امللك سعود الوقانون العام بكالوريوس سعودية سارة سبيت السبيت 10

 هـ1433 معيدة - جامعة امللك سعود الوقانون العام بكالوريوس سعودية مها عبداهلل الشعالن 11

 هـ1433 معيدة - جامعة امللك سعود الوقانون العام بكالوريوس سعودية آالء بدر الصاحل 12

 هـ1432 معيدة - جامعة امللك سعود الوقانون العام بكالوريوس سعودية حنان أمحد الزهراني 13

 هـ1433 معيدة - جامعة امللك سعود الوقانون العام بكالوريوس سعودية ماجدة سعود السوحيلي 14

 هـ1432 معيدة - جامعة امللك سعود الوقانون العام بكالوريوس سعودية والء سعد الكثريي 15

 (13جدول رقم )
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 أعضاء هيئة التدريس املتعاونني بقسم )القانون العام(
 اجلنسية التخصص   العمل   االسم  م

 سعودي الفوقه املوقارن وزير العدل عبد الكريم العيسىد. حممد  1

 سعودي الفوقه رئيس جلنة فض منازعات األورا  املالية بهيئة سو  املال د. حممد عبد اهلل املرزوقي 2

 سعودي الوقانون الدولي العام معهد الدراسات الدبلوماسية د. متعب صاحل العشيوي 3

 سعودي الوقانون الدولي العام ومستشار قانونيحمامي  د. إبراهيم عيسى العيسى 4

 (14) جدول رقم

 

 (العامعضوات هيئة التدريس املتعاونات بقسم )القانون 

 اجلنسية التخصص الدقيق التخصص العام االســـم م

 سودانية الوقانون العام الوقانون العام أ. مسيه عبد اهلل احلاج 1

 سودانية الشريعة اإلسالمية الوقانون اخلاص أ.أمسهان حممد الوقرشي 2

 (15) جدول رقم
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 حسب األقسام األكادميية أعضاء هيئة التدريس بالكلية

 هـ(1432/1433)اجلامعي  للعام
 

 

 العلوم السياسيةالقسم األكادميي: 

 اجملموع الرتبة العلمية
 حماضر غري متفرغ حماضر متفرغ حماضر معيد أستاذ مساعد أستاذ مشارك أستاذ

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد
7 30.4 3 17.4 10 34.8 14 13 1 4.4 - - - - 25 100% 

 (16جدول رقم )
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 (العلوم السياسيةأعضاء هيئة التدريس بقسم )

 اجلنسية اسم عضو اهليئة التدري  مسلسل
 املؤهل العلمي

 بالكلية تاريخ بداية العمل الرتبة األكادميية
 سنة التخرج الجامعة التخصص الدقيق الدرجة العلمية

 هـ1376 أستاذ 1983 كاليفورنيا عالقات دولية دكتوراه سعودي أ.د. حممـد أمحـد علي مفتـي 1

 م1977 أستاذ 1987 كانساس عالقات دولية دكتوراه سعودي أ.د. متـروك هايـس الفالـح 2

 م2005 أستاذ 1992 لوس أجنلس-جامعة كاليفورنيا عالقات دولية دكتوراه مصري أ.د. منيـر حممود بـدوي 3

 هـ1404 أستاذ 1992 فلوريدا احلكومية سياسة موقارنة دكتوراه سعودي أ.د. عبداهلل مجعـان الغامـدي 4

 هـ1404 أستاذ 1993 لورنس/كنساس نظم سياسية دكتوراه سعودي أ.د. صالـح حممـد اخلثـالن 5

 هـ1398 أستاذ 1989 جامعة اكسرت عالقات دولية دكتوراه سعودي أ.د.عبدالرمحـن ناصـر العنوقـري 6

 هـ1397 مشارك أستاذ 1991 جامعة اكسرت نظم سياسية دكتوراه سعودي د.سرحـان دبيـل حممـد العتيبـي 7

 م2001 أستاذ 1996 دنفر/ كلورادو عالقات دولية دكتوراه سعودي أ.د. عبداهلل بـن جبـر العتيبـي 8

 هـ1428 مشارك أستاذ 1996 جامعة اإلسكندرية عالقات دولية دكتوراه مصري د. امحد حممد وهبان 9

 هـ1405 مساعد أستاذ 1996 لوس أجنلس-جامعة كاليفورنيا نظرية سياسية دكتوراه سعودي د. عبداهلل حممـد احلميـد 11

 هـ1406 مساعد أستاذ 1997 لوس أجنلس-جامعة كاليفورنيا نظم سياسية دكتوراه سعودي د.عـادل عبد الكريم العبدالكريـم 12

 هـ1404 مساعد أستاذ 2001 بنجهامتون نظرية سياسية دكتوراه سعودي د. حممـد بـن عـوض احلارثـي 13

 هـ1426 أستاذمساعد 1999 جامعة اإلسكندرية نظم سياسية دكتوراه مصري د.أسامـة أمحـد العادلـي 14

 هـ1428 أستاذمساعد 2007 جامعة غرب فرجينيا عالقات دولية دكتوراه سعودي د. إبراهيم بن حممود النحاس 15

 م2000 أستاذمساعد 2007 جامعة غرب فرجينيا عالقات دولية دكتوراه سعودي د. علي بن حسني الوقحطاني 16

 م 2001 أستاذمساعد 2010 اكسرتجامعة  نظرية سياسية دكتوراه سعودي د. سعود بن مساعد التمامي 17

 هـ1432 أستاذ مشارك 2006 جامعة الوقاهرة تنمية سياسية/أنظمة سياسية دكتوراه مصري د. حممد امحد عدوي 18

 هـ1432 أستاذ مساعد 2007 جامعة دنفر نظم سياسية موقارنة دكتوراه أردني د. غالب عواد اخلالدي 19

 (17جدول رقم )
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 (العلوم السياسيةبقسم )هيئة التدريس  عضوات

 املؤهل العلمي اجلنسية اسم عضو اهليئة التدري  مسلسل
 تاريخ بداية العمل بالكلية الرتبة األكادميية

 سنة التخرج الجامعة التخصص الدقيق الدرجة العلمية
 م2005 مساعدأستاذ  2004 جامعة فيينا اجتماع سياسي دكتوراه سودانية د. جنوي حممد علي البشري 1

 هـ1432 أستاذ مساعد 2010 جامعة الوقاهرة عالقات دولية دكتوراه أردنية د. منتهى حممود عبيدات 2

 (18جدول رقم )

 (العلوم السياسيةبقسم ) املعيديناحملاضرين و

 املؤهل العلمي اجلنسية اسم عضو اهليئة التدري  مسلسل
 تاريخ بداية العمل بالكلية الرتبة األكادميية

 سنة التخرج الجامعة التخصص الدقيق الدرجة العلمية
 هـ1396 حماضر 1983 ريفرسايد/كاليفورنيا/جامعة عالقات دولية ماجستري سعودي حممـد بـن رشيـداجملـالد 1

 هـ1423 معيد - جامعةامللك سعود علوم سياسية ماجستري سعودي عبدالغين مشس الدين الكندي 2

 هـ1425 معيد - جامعةامللك سعود علوم سياسية ماجستري سعودي املطريي مثال بن عبداهلل 3

 هـ1425 معيد - جامعةامللك سعود علوم سياسية ماجستري سعودي عبداحملسن بن حممد آل سعود 4

 هـ1427 معيد - جامعةامللك سعود علوم سياسية ماجستري سعودي مصعب بن حممد آل سعود 5

 هـ1429 معيد - جامعةامللك سعود علوم سياسية بكالوريوس سعودي فيصل بن حممد العليوي 6

 هـ1430 معيد - جامعةامللك سعود علوم سياسية بكالوريوس سعودي عبدالعزيز بن غربي امللحم 7

 هـ1430 معيد - جامعةامللك سعود علوم سياسية بكالوريوس سعودي ناصر بن علي املري 8

 هـ1431 معيد - جامعة امللك سعود علوم سياسية بكالوريس سعودي مسفر علي الوقحطاني 9

 هـ1432 معيد - جامعة امللك سعود علوم سياسية بكالوريس سعودي خالد بن صاحل السلطان 11

 هـ1432 معيد - جامعة امللك سعود علوم سياسية بكالوريس سعودي خالد بن سعود احلميدي 12

 هـ1432 معيد - جامعة امللك سعود علوم سياسية بكالوريس سعودي عساف بن حممد املطريي 13

 هـ1433 معيد - جامعة امللك سعود علوم سياسية بكالوريس سعودي مصعب بن عيسى الربيكان 14

 هـ1433 معيد - جامعة امللك سعود علوم سياسية بكالوريس سعودي عوقاب بن جربيل خرمي 15

 هـ1433 معيد - جامعة امللك سعود علوم سياسية بكالوريس سعودي منصور بن بدر احلربي 16

 (19جدول رقم )
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 الثالثالقسم 

 الطالب والربامج األكادميية يف الكلية إحصاءات

 هـ(1432/1433للعام اجلامعي )

 

 التخصص م
 عدد الطلبة

 النسبة الرقم

 %67.7 1126 الوقانون 1

 %32.2 538 العلوم السياسية 2

 %100 1664 اإلمجالي 

 (20جدول رقم )
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 التخصصات التي تدرس يف الكلية وأعداد الطلبة املسجلني فيها  

 

 أواًل: أقسام القانون

 (*)حسب املستوى الدراسي والتخصصاملسجلني بأقسام الوقانون  الطلبةأعداد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (21جدول رقم )

 

   )اخلاص، العام( : هذه األعداد تشمل مجيع الطالب املوقيدين يف قسمي الوقانون ملحوظة*

 التخصص: األنظمة

 المستوى الرابع الثالثالمستوى  الثانيالمستوى  األولالمستوى 

 % العدد % العدد % العدد % العدد

73 4.4 182 10.9 419 25.2 247 14.8 

 المستوى الثامن المستوى السابع المستوى السادس المستوى الخامس

 % العدد % العدد % العدد % العدد

84 5 81 4.9 33 2 7 0.4 

 1126: اجملموع الكلي
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 قسم العلوم السياسيةثانيًا: 

 الدراسي والتخصصحسب املستوى املسجلني بوقسم العلوم السياسية  الطالبأعداد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (22جدول رقم )

 

 

 علوم سياسيةالتخصص: 

 المستوى الرابع الثالثالمستوى  الثانيالمستوى  األولالمستوى 

 % العدد % العدد % العدد % العدد

41 - 104 - 266 - 81 - 

 المستوى الثامن المستوى السابع المستوى السادس المستوى الخامس

 % العدد % العدد % العدد % العدد

37 - 3 - 6 - 0 - 

 538: اجملموع الكلي
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 الرابعالقسم 
 للكليةالنشاطات واإلجنازات األكادميية واإلدارية 

 هـ(1432/1433) للعام اجلامعي

 

 :الفعاليات اليت متت يف سبيل تطوير وحتديث قدرات أعضاء هيئة التدري  وتعميم ثقافة اجلودة داخل اجلامعة وخارجهاأواًل: 

 اجلهة املنظمة تاريخ انعاقدها أمساء املشاركني موضوعها نوع الفعالية مسلسل

 عمادة تطوير املهارات باجلامعة هـ1432 د. غالب اخلالدي د. حممد العدوي/ برنامج تهيئة أعضاء هيئة التدريس اجلدد وإعدادهم دورة 1

 عمادة التعليم اإللكرتوني والتعلم عن بعد باجلامعة هـ1433 أعضاء هيئة التدريس بالكلية  (LMS) استخدام نظام إدارة التعلم اإللكرتوني دورة 2

 عمادة تطوير املهارات باجلامعة هـ1433 بالكليةأعضاء هيئة التدريس  استخدام الوقاعات الذكية دورة 3

 أثر خمرجات السنة التحضريية على جودة األداء األكادميي ورشة عمل 4
 د.عبدالرزا  جنيب د.حممد املسعودي/

 د.أمحد وهبان د.أمين مرعي/ د.حممد صايف/
 مركز التميز يف التعلم والتعليم باجلامعة هـ1433

 عمادة التعليم اإللكرتوني والتعلم عن بعد باجلامعة تواريخ متفرقة أعضاء هيئة التدريس بالكلية الذكيةاستخدام الفصول  دورة 5

 (23جدول رقم )
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 البحث العلمي: ثانيًا

 مشاريع البحث العلمي الوقائمة واملنشورة واليت ما زالت قيد النشر

 هـ(1432/1433للعام اجلامعي )

 احلالة جهة النشر تاريخ النشر اسم البحث اسم الباحث مسلسل

 منشور األردن-جامعة الزرقاء هـ1432 "دور التشريع يف حتفيز وتعزيز جودة التعليم العالي" د. متولي عبداملؤمن املرسي 1

 منشور مصر-جامعة أسيوط-التجارةكلية -اجمللة العلمية م2012 "بناء قوة الدولة يف التصور اإلسالمي: رؤية تنظريية موقارنة"  د. علي بن حسني الوقحطاني 2

 د. أمحد حممد وهبان )باالشرتاك( 3
"التاريخ الدبلوماسي: العالقات السياسية بني الوقوى الكربى 

(1814-1990") 
 منشور دار فاروس )الطبعة السادسة(-اإلسكندرية م2012

 د. أمحد لطفي السيد مرعي 4
اجلرم ذاته "إشكالية احلق يف عدم جواز حماكمة الشخص عن 

 مرتني يف التشريع اجلنائي اإلسالمي"

 هـ1432
 

-(20اجمللد)-كلية امللك فهد األمنية-جملة البحوث األمنية

 ( 50العدد)
 منشور

 منشور دار فاروس )الطبعة اخلامسة(-اإلسكندرية م2012 موقدمة يف العالقات الدولية د. أمحد حممد وهبان )باالشرتاك( 5

 منشور جامعة امللك سعود-مركز الرتمجة م2012 أندرو هايوود: املفاهيم األساسية يف السياسة )ترمجة(" أ.د. منري بدوي 6

 د. حممد أمحد العدوي 7
"الفكر السياسي ونظام احلكم يف اإلسالم: دراسات يف تطور 

 الفكر السياسي العاملي 
 منشور دار الزهراء للنشر والتوزيع-الرياض م2012

 وهباند. أمحد حممد  8
"السياسة اخلارجية الرتكية جتاه منطوقة الشر  األوسط: صراع 

 اهلوية والربمجاتية"
 قيد النشر مصر-جامعة اإلسكندرية-جملة كلية التجارة للبحوث العلمية -

 منشور مصر-السادس من أكتوبر جامعة-املؤمتر السنوي الرابع للعلوم السياسية م2012 "التحديات األمنية والثورات العربية" د. حممد أمحد العدوي 9

 منشور جامعة امللك سعود-جملة كلية واحلوقو  والعلوم السياسية هـ1433 "حنو تفعيل اإلنفاذ اجلنائي الوطين ألحكام الوقانون الدولي اإلنساني"  د. أ؛مد لطفي السيد مرعي 10

 منشور دار الزهراء للنشر والتوزيع-الرياض م2012 السياسية""موقدمة يف علم السياسة: دراسة الدول والنظم  د. حممد أمحد العدوي 11

 أ.د. عبداهلل بن جرب العتييب 12
"األسباب البنيوية للحرب والسالم يف نظرية العالقات الدولية: 

 رؤية موقارنة لكل من إميانويل كانط وكينيث والتز"
 منشور جامعة امللك سعود-جملة كلية احلوقو  والعلوم السياسية م2012

 منشور دار الزهراء للنشر والتوزيع-الرياض م2012 النظم السياسية اخلليجية د. حممد أمحد العدوي 13

 قيد النشر - هـ1432 "أهم مالمح التطور يف الوقضاء الدولي الدائم"  د. حممد صايف اخليش 14

 (24جدول رقم )
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 البحث العلمي: تابع

 هيئة التدريس بالكليةاملؤمترات العلمية اليت شارك فيها أعضاء 

 هـ(1432/1433للعام اجلامعي )

 السنة اجلهة املنظمة مساء املشاركنيأ عنوان املؤمتر م
 هـ1433 بريطانيا الغامدي بن سعد عصامد.  "ؤمتر السنوي الرابع لنإنوقاذ وإزالة احلطام البحريامل" 1

 هـ1433 بريطانيا سعد الغامدي د. عصام بن/ د. خالد بن حسن بانصر  "التأمني البحري الدولي" 2

 م2012 كندا –جامعة بريتيش كولومبيا  علي بن حسني الوقحطانيد. الدين والروحانية والوقيم يف اجملتمع 3

 م2012 جامعة نيفادا/الواليات املتحدة أ.د. عبداهلل العتييب / د. عادل العبدالكريم "املؤمتر الدولي للتخصصات األكادميية" 4

 هـ1433 اكسرتا بربيطانيا جامعة د.سعود بن مساعد التمامي دراسات اخلليجمؤمتر  5

 م2012 كندا –جامعة بريتيش كولومبيا  د.عبد اهلل بن حممد احلميد التنوع 6

 (25جدول رقم )
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 البحث العلمي: تابع

 النشاط البحثي جمللة جامعة امللك سعود )فرع كلية احلوقو  والعلوم السياسية(

 هـ(1432/1433للعام اجلامعي )

 هـ(1432/1433للعام اجلامعي ) والواردة إىل اجمللة اجلديدةاألحباث 

 وضع البحوث
 مصدر البحوث

 اجملموع
 خارج المملكة خارج الجامعة داخل الجامعة

 6 3 2 1 موقبول من اهليئة

 6 3 1 2 مرفوض من اهليئة

    12 

 (26جدول رقم )

 

 هـ(1432/1433باجمللة للعام اجلامعي )األحباث اجلارية 

 وضع البحوث
 اجملموع مصدر البحوث

  خارج المملكة خارج الجامعة داخل الجامعة

 5 2 1 2 حتت التحكيم

 2 2 0 0 حتت التعديل

 8 3 3 2 موقبولة

 5 2 1 2 حبوث مرفوضة

    20 

 (27جدول رقم )
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 هـ(1432/1433اجلامعي ) األحباث الواردة إىل اجمللة حسب التخصص للعام

 التخصص
 الوضع العام للبحوث

 اجملموع
 مرفوض مقبول تحت التعديل تحت التحكيم

 20 5 8 2 5 قانون

 1 0 1 0 0 علوم سياسية

     21 

 (28جدول رقم )

 

 هـ(1432/1433للعام اجلامعي ) األحباث املنشورة يف اجمللة العدد )األول(

 التخصص الباحثاسم   عنوان البحث م

 قانون د. زبن حممود علي الزبن "الوضع الوقانوني لوقرارات مجعية مالك الشوقق )يف قانون الشوقق والطوابق األردني(" 1

 علوم سياسية العتييبأ.د. عبداهلل بن جرب  "األسباب البنيوية للحرب والسالم يف نظرية العالقات الدولية: رؤية موقارنة لكل من إميانويل كانط وكينيث والتز" 2

 قانون د. أمحد لطفي السيد مرعي "حنو تفعيل اإلنفاذ اجلنائي الوطين ألحكام الوقانون الدولي اإلنساني" 3

 (29جدول رقم )
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 هـ(1432/1433للعام اجلامعي ) األحباث املنشورة يف اجمللة العدد )الثاني(

 التخصص اسم الباحث عنوان البحث م

 قانون د. عبداهلادي الغامدي االعتماد املستندي وأثر الغش على التزام املصرف جتاه املستفيد""طبيعة  1

 قانون د. أمين فارو  محد "األحكام اإلجرائية جلرائم اجللسات اليت توقع من احملامي: دراسة موقارنة" 2

3 "CRIME OF TAX EVASION: A SURVEY OF IT'S PERCEPTION IN YEMEN" 
Khaled S. Aljaaidi 

NorAziah AbdulManaf 

Stewart S. Karlinsky 
 قانون

 قانون عبدالرمحن الدراجي خلفي "احلق يف احلياة اخلاصة يف التشريع العوقابي اجلزائري: دراسة حتليلية موقارنة" 4

 قانون الطيب بن عبدالرمحنمساتي  "محاية حوقو  الضحية يف مرحلة التحريات اجلنائية يف الوقانون اجلزائري: دراسة موقارنة" 5

 (30جدول رقم )

 

 هـ(1432/1433للعام اجلامعي ) األحباث املعدة للنشر يف اجمللة العدد )األول(

 التخصص اسم الباحث عنوان البحث م
 قانون د. أسامة العبيدي "اإلثبات اإللكرتوني يف اجلرائم املعلوماتية" 1

 قانون د. الدين اجلياللي بوزيد وتطبيوقاتها يف اململكة: دراسة موقارنة""أعمال السيادة ومبدأ املشروعية  2

 قانون د. هاني الطهراوي "فصل املوظف العام بوقوة النظام مبوجب نظام اخلدمة املدنية السعودي" 3

 قانون د. زين حممود الزين "قواعد االتصال الصناعي وأثرها على الوحدة الوقانونية مللكية العوقار" 4

 قانون د. حممد أرزقي نسيب "نظام العضوية يف منظمة التجارة العاملية وانضمام الدولة السعودية إليها وآثاره" 5

 (31جدول رقم )
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 اخلامسالقسم 
 

 خدمات الكلية ملؤسسات اجملتمع وهيئاته

 هـ(1432/1433للعام اجلامعي )

 اجلهة املستفيدة القسم االسم م
 جملس الشورى الوقانون اخلاصقسم  د. فهد بن محود العنزي 1

 قسم العلوم السياسية أ.د. صاحل بن حممد اخلثالن 2
 اجلمعية الوطنية حلوقو  اإلنسان

 وزارة الثوقافة واإلعالم

 قسم العلوم السياسية د. سرحان بن دبيل العتييب 3
 اجلمعية السعودية للعلوم السياسية

 اإلذاعة والتفلزيون

 قسم الوقانون العام السليمانيد. أسامة بن حممد  4

 مجعية األنظمة السعودية

 اهليئة العامة لالستثمار

 وزارة التجارة

 جامعة نايف العربية للعلوم األمنية

 قسم العلوم السياسية د. عادل بن عبدالكريم العبدالكريم 5
 كرسي دراسات السالم

 وزارة الثوقافة واإلعالم

 قسم الوقانون العام إبراهيم الضوياند. فهد بن  6
 كلية الوقيادة واألركان بوزارة الدفاع

 كلية الدراسات التطبيوقية وخدمة اجملتمع

 قسم العلوم السياسية د. إبراهيم بن حممود النحاس 

 اإلذاعة والتلفزيون

 مركز دراسات اخلليج

 معهد الدراسات الدبلوماسية

 اإلعالمالثوقافة ووزارة 

 (32جدول رقم )
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 تابع: خدمات الكلية ملؤسسات اجملتمع وهيئاته

 

 اجلهة املستفيدة القسم االسم م

 قسم الوقانون اخلاص د. مفلح بن ربيعان الوقحطاني 12

 كلية الدراسات التطبيوقية وخدمة اجملتمع

 الغرفة التجارية

 األمن العام

 اإلدارة العامة للسجون

 اجلمعية الوطنية حلوقو  اإلنسان

 هيئة اخلرباء

 كلية الدراسات التطبيوقية وخدمة اجملتمع قسم الوقانون اخلاص د. بهاء الدين العاليلي 

 كلية الدراسات التطبيوقية وخدمة اجملتمع قسم الوقانون اخلاص د. عبدالرزا  شيخ جنيب 

 وزارة املالية قسم الوقانون اخلاص د. صاحل بن إبراهيم السياري 

 مؤسسة النوقد العربي السعودي قسم الوقانون اخلاص د. بندر بن رجا الشمري 

 قسم الوقانون العام د. الدين اجلياللي بوزيد 
 كلية الدراسات التطبيوقية وخدمة اجملتمع

 مركز التدريب واالستشارات الوقانونية

 قسم الوقانون اخلاص د. خالد بن حسن بانصر 
 العربي السعودي مؤسسة النوقد

 وزارة املالية

 وزارة الداخلية قسم العلوم السياسية د. سعود بن مساعد التمامي 

 جملس التعاون اخلليجي قسم العلوم السياسية د. عبداهلل بن حممد احلميد 

 معهد الدراسات الدبلوماسية قسم العلوم السياسية أ.د. عبداهلل بن جرب العتييب 

 معهد الدراسات الدبلوماسية قسم العلوم السياسية وهباند. أمحد حممد  

 مركز دراسات اخلليج قسم العلوم السياسية أ.د. منري بدوي 

 جامعة األمري حممد بن فهد األهلية قسم الوقانون اخلاص د. متولي عبداملؤمن املرسي 

 مصرف الراجحي قسم الوقانون اخلاص د. فهد بن حممد املاجد 

 (33جدول رقم )
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 السادسالقسم 
 

 الفعاليات العلمية والثوقافية واالجتماعية للكلية

 هـ(1432/1433للعام اجلامعي )

 تاريخ الفعالية الجهة المنظمة عنوان الفعالية مسلسل

 هـ1432 الكلية عميد احلوقو  يلتوقي بالطالب املستجدين 1

 هـ1432 الكلية عميد ووكالء ورؤساء أقسام سابوقني حفل تكريم 2

 هـ1432 الكلية )قسم الطالبات( مستوقبل خرجيات احلوقو  ندوة 3

 هـ1432 الكلية توقويم  واعتماد برامج كلية احلوقو  والعلوم السياسية 4

 هـ1432 وحدة التدريب بالكلية تدريب طالب احلوقو  اتفاقية تعاون 5

 هـ1432 )طالب( نادي الوقانون دورة تدريبية يف الوقراءة السريعة 6

 هـ1432 )طالب( نادي الوقانون تدريبية معرفة اإلجراءم واجلرمية من خالل اخلطدورة  7

 هـ1432 )طالب( نادي الوقانون دورة تدريبية يف التواصل الفاعل 8

 هـ1432 )طالب( نادي الوقانون دورة تدريبية يف مهنة احملاماة بني الواقع واملأمول 9

 هـ1433 )طالب( الوقانوننادي  حلوقة نوقاش )املعا  حوقوقه وواجباته( 10

 (34جدول رقم )
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 تابع: الفعاليات العلمية والثوقافية واالجتماعية للكلية

 هـ(1432/1433للعام اجلامعي )

 تاريخ الفعالية الجهة المنظمة عنوان الفعالية مسلسل

 هـ1433 الكلية )الطالبات( ندوة قانونية حول التطور الوقضائي يف اململكة والفرص الوظيفة خلرجيي وخرجيات الوقانون 1

 هـ1433 (الكلية )الطالبات حماضرة عامة )تطبيوقات قضائية يف ديوان املظامل 2

 هـ1433 )طالب( نادي الوقانون ندوة أحكام وعوقوبات التفحيط وتطبيوقاته 3

 هـ1433 )طالب( نادي الوقانون دورة تدريبية )كيفية االعرتاض على األحكام الوقضائية( 4

 هـ1433 )طالب( نادي الوقانون تدريبية )التحكيم يف العوقود اإلدارية والدولية الداخلية(دورة  5

 هـ1433 )طالب( نادي الوقانون زيارة إىل احملكمة اإلدارية بالرياض 6

 هـ1432 )طالب( نادي الوقانون دورة تدريبية معرفة اإلجراءم واجلرمية من خالل اخلط 7

 هـ1433 )طالب( نادي الوقانون اجلنادرية( فعالية )أعرف حوقوقك مبهرجان 8

 هـ1433 وحدة اجلودة )طالبات( (ورشة عمل )نظام إدارة التعلم لطالبات مادة نظام احلكم يف اإلسالم 9

 هـ1433 وحدة التدريب دورة تدريبية )برنامج تأهيل اخلرجيات لسو  العمل وأخالقيات املهنة( 10

 هـ1433 وحدة اجلودة )طالبات( (nsaaaورشة عمل )خطة توصيف وتوقرير وخمرجات التعلم يف ضوء متطلبات اجلودة الشاملة وفق  11

 (35جدول رقم )
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 تابع: الفعاليات العلمية والثوقافية واالجتماعية للكلية

 هـ(1432/1433للعام اجلامعي )

 الفعاليةتاريخ   الجهة المنظمة عنوان الفعالية مسلسل

 هـ1433 نادي الوقانون )طالبات( محلة تعريفية "من حنن" 1

 هـ1433 الكلية لوقاء مفتوح )عميد الكلية مع الطالبات( 2

 هـ1433 نادي الوقانون )طالب( دورة تدريبية )فن اإللوقاء الوقانوني يف املرافعات( 3

 هـ1433 الكلية )طالبات( معرض الكتاب الوقانوني 4

 هـ1433 نادي الوقانون )طالبات( تدريبية )منهجية البحث بالعلوم الوقانونية(دورة  5

 هـ1433 وحدة التدريب ورشة تدريبية )فهم العوقود التجارية حق لكل فرد( 6

 هـ1433 الكلية لوقاء مفتوح )عميد الكلية مع الطالب( 7

 هـ1433 انون )طالب(نادي الوق دورة تدريبية )التفكري االسرتاتيجي وقوة حتوقيق األهداف( 8

 هـ1433 قسم العلوم السياسية دورة تدريبية )تنمية مهارات إدارة مناذج احملاكاة( 9

 هـ1433 نادي العلوم السياسية ندوة عامة )أزمة العوملة: ماذا بعد؟( 10

 هـ1433 قسم العلوم السياسية دورة تدريبية ثانية لنموذج حماكاة جملس التعاون اخلليجي 11

 (36رقم ) جدول
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 تابع: الفعاليات العلمية والثوقافية واالجتماعية للكلية

 هـ(1432/1433للعام اجلامعي )

 تاريخ الفعالية الجهة المنظمة عنوان الفعالية مسلسل

 هـ1433 نادي الوقانون )طالب( امللتوقى التثوقيفي لنادي خرباء املال 1

 هـ1433 العلوم السياسيةنادي  دورة تدريبية )مهارات احلوار واالتصال( 2

 هـ1433 وحدة التدريب دورة تدريبية )املصطلحات اإلدارية والوقانونية باللغة الفرنسية( 3

 هـ1433 نادي الوقانون )طالب( دورة تدريبية )طر  الطعن على الوقرارات اإلدارية( 4

5 
لوقاء مفتوح )الطالبات الالتي لديهن قضايا جتارية صدر احلكم فيها وتريد 

 مناقشتها(
 هـ1433 نادي الوقانون )طالبات(

 هـ1433 نادي العلوم السياسية دورة تدريبية )فنون الكتابة الصحفية( 6

 هـ1433 نادي الوقانون )طالبات( دورة تدريبية )كيف تكوني حمامية مرتافعة أمام احملاكم اجلزائية( 7

 دورة التدريب العملي للمارسة العمل الوقانوني 8
 األنشطة الطالبيةوحدة 

 )طالبات(
 هـ1433

9 
ورشة عمل )خطة وتوصيف وتوقرير املوقرر وخمرجات التعلم يف ضوء متطلبات 

 (NCAAAاجلودة الشاملة وفق 
 هـ1433 وحدة اجلودة )طالبات(

 (37جدول رقم )
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 تابع: الفعاليات العلمية والثوقافية واالجتماعية للكلية

 هـ(1432/1433للعام اجلامعي )

 تاريخ الفعالية الجهة المنظمة عنوان الفعالية مسلسل

 هـ1433 عمادة السنة التحضريية ورشة عمل لطالب السنة التحضريية )مساري ملستوقبل أكادميي أفضل( 1

 هـ1433 وحدة التدريب ورشة عمل )فهم العوقود التجارية حق لكل فرد(  2

 هـ1433 الطالبية )طالبات(وحدة األنشطة  دور تدريبية )صياغة العوقود( 3

 هـ1433 وحدة التدريب دورة تدريبية )املصطلحات اإلدارية والوقانونية باللغة اإلجنليزية( 4

 هـ1433 الكلية )طالبات( دورة تدريبية )تطبيوقات قضائية حول ديوان املظامل( 5

 هـ1433 )طالبات(وحدة األنشطة الطالبية  ندوة )الصعوبات اليت تواجه خرجيات احلوقو ( 6

 هـ1433 الكلية )طالبات( ندوة )تسوية النزاعات بالطر  غري الوقضائية( نوقل مباشر من الغرفة التجارية 7

 هـ1433 نادي الوقانون )طالب( ندوة )احلد من اإليذاء والعنف األسري( 8

 هـ1433 الوقانون )طالبات(نادي  دورة تدريبية )العناصر األساسية للتحوقيق يف اململكة العربية السعودية( 9

 هـ1433 نادي الوقانون )طالبات( ورشة عمل )مصطلحات يف الوقانون والعلوم السياسية باللغة اإلجنليزية( 10

 (38جدول رقم )
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 تابع: الفعاليات العلمية والثوقافية واالجتماعية للكلية

 هـ(1432/1433للعام اجلامعي )

 تاريخ الفعالية الجهة المنظمة عنوان الفعالية مسلسل

 1433 نادي الوقانون )طالبات( محلة إرشادية )لن خنون( 1

 هـ1433 وحدة األنشطة الطالبية )طالبات( زيارات ميدانية )السجون النسائية/جملس الشورى( 2

 هـ1433 كرسي دراسات السالم أمن اخلليج العربي: دول جملس التعاون وإيران: من التهدئة إىل املوازنة(ندوة ) 3

 هـ1433 نادي الوقانون )طالب( (زيارة )احملكمة العامة بالرياض 4

 هـ1433 وحدة التدريب دورة تدريبية )أخالقيات ممارسة العمل الوقانوني( 5

 هـ1433 الكلية حماضرة عامة )دور هيئة التحوقيق واالدعاء العام( 6

 هـ1433 كرسي دراسات السالم وإيران(حماضرة عامة )أمن اخلليج العربي: دول جملس التعاون  7

 هـ1433 نادي الوقانون )طالب( ندوة )احلد من اإليذار والعنف األسري( 8

 هـ1433 نادي الوقانون )طالبات( ورشة عمل )فن التوقديم الوقانوني( 9

 هـ1433 وحدة التدريب ورشة عمل )فن االتكيت ومهارات التعامل( 10

 (39جدول رقم )
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 الفعاليات العلمية والثوقافية واالجتماعية للكليةتابع: 

 هـ(1432/1433للعام اجلامعي )

 تاريخ الفعالية الجهة المنظمة عنوان الفعالية مسلسل

 هـ1433 قسم العلوم السياسية دورة تدريبية ثالثة: منوذج حماكاة جملس التعاون اخلليجي 1

 هـ1433 السياسيةنادي العلوم  دورة تدريبية لبنات الوقيادة 2

 هـ1433 الكلية )طالبات( حماضرة عامة )دور احملامي( 3

 هـ1433 الكلية )طالبات( حلوقة نوقاش )احلماية الوقانونية من الشائعات( 4

 هـ1433 وحدة التدريب حلوقة نوقاش )عالقة التوقويم بالتعلم( 5

 هـ1433 وحدة التدريب باللغة اإلجنليزية(دورة تدريبية )إعادة دورة املصطلحات اإلدارية والوقانونية  6

 هـ1433 معهد الدراسات الدبلوماسية مؤمتر الشباب اخلليجي )دول اخلليج العربية من التعاون إىل االحتاد 7

 هـ1433 نادي الوقانون )طالب( حلوقة نوقاش )هيئة التحوقيق واالدعاء العام( 8

 هـ1433 دراسات السالمكرسي  ندوة )فرص السالم والصراعات يف الوقوقاز( 9

 (40جدول رقم )
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 السابعالقسم 
 

 توقرير منوذج احملاكاة األول جمللس التعاون لدول اخلليج العربية

 (قسم العلوم السياسية)

 هـ(1432/1433للعام اجلامعي )

 

 ريادة.. و إبداعفكر .. و) التعلم في والمشاركة )الطالب ه:شعار

نظم قسم العلوم السياسية يف إطار منوذج حماكاة جملس التعاون اخلليجي األول  دورة تدريبية للطالب املشاركني يف النموذج حول جملس 

األستاذ  حتت رعاية معالي مدير جامعة امللك سعود  األستاذ الدكتور عبداهلل العثمان ، وبإشرافالتعاون اخلليجي وقضايا املرحلة الراهنة  ، والذي ينفذ 

 األستاذ املشارك بالوقسم. الدكتور عبداهلل بن جرب العتييب رئيس قسم العلوم السياسية ، والدكتور حممد أمحد العدوي

 :خلليجيا لتعاونا ل جم اكاةحم نموذجاألهداف الرئيسة ل :أواًل

 جناحها ثبت واليت ، واإلقليمية العاملية اجلامعات يف املطبوقة التفاعلي التعلم طر  أهم من واحدة تطبيق. 
 وأليات املنظمات تلك إدارة وكيفية ، العاملية املؤسسات داخل العامل دول من وغريها اململكة، بتوجهات الطالب لدي السياسي الوعي تنمية 

 والسياسة ، الدولية والعالقات ، الدولي والوقانون ،واإلقليمية، الدولية املنظمات موقررات يف الطالب يدرسه ملا تطبيوقي كجانب عملها
 .اخلارجية

 احملاكاة مناذج يف مشاركتهم خالل من الطالب لدي والتطوير والبحث ، والتوقديم والعرض واحلوار التواصل مهارات تنمية. 
 الفنية جبوانبها احملاكاة مناذج وتنفيذ بإعداد لوقيامهم نظرا وغريها؛ والتفاوض والتخطيط الوقيادة مثل للطالب الذاتية واملهارات الوقدرات تنمية 

 .والتنظيمية
 يف املؤسسات السياسية واملنظمات الوطنية واإلقليمية والعاملية. العمل لسو  الطالب إعداد 
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  :وذج حماكاة جمل  التعاون لدول اخللي  العربيةمن نفيذت خطواتو مراحل: ثانيًا

 خالل وذلك ، اخلليجي التعاون جمللس كادمييةأ حماكاة منوذج وإعداد بتنظيم السياسية العلوم بوقسم الطالب قيام علي النموذج هذا يوقوم
 ، التنظيمية اللجنة يف تتمثل والثانية العلمية، اللجنة تسمي أوالهما جلنتني إلي الطالب توقسيم خالل من وذلك ، 2012يناير إلي مايو  من الفرتة
 .الفرعية اللجان من جمموعة اللجان هذه من وتتفرع

 :أنشطة وفعاليات النموذجثالثًا: 

 اللق اءات التعريفية بالنموذج وافتتاحه: (1
عوقدت عدة لوقاءات تعريفية بالنموذج من خالل أعضاء هيئة التدريس بوقسم العلوم السياسية، واختتمت بلوقاء تعريفي عام بالنموذج وافتتاح  -

 أنشطته.
طالبًا، وحاضر فيه سعادة األستاذ الدكتور/ صاحل بن حممد اخلثالن )عميد الكلية(، ( 150شارك يف املؤمتر االفتتاحي للنموذج ما يوقارب ) -

وسعادة األستاذ الدكتور/ عبداهلل بن جرب العتييب )رئيس قسم العلوم السياسية(، وسعادة الدكتور/ حممد أمحد عدوي )األستاذ املشارك( 

اصة بالتعريف بنموذج احملاكاة، وكيفية املشاركة فيه ومراحل تنفيذه، بوقسم العلوم السياسية، وتضمن اللوقاء جمموعة من احملاور اخل

 واجلدول الزمين.
 الدورة التدريبية األولى: (2

( طالبًا من طالب قسم العلوم السياسية، وقام بتدريبهم خرباء من مركز جاللة امللك 117أقيمت الدورة على مدار يومني، وشارك فيها ) -

هـ( موضوعات مهارات 5/4/1433-4ة، وتناولت الدورة التدريبية على مدار يومني )تذة متخصصون من الكليعبداهلل للحوار الوطين، وأسا

 احلوار واالتصال، ومهارات إدارة اجللسات واالجتماعات، ومهارات التفاوض والوقيادة، وإعداد التوقارير.
 اختيار قضايا وموضوعات النموذج، وانتخاب قيادات النموذج: (3

 الوفود املمثلة للدول الست ونوابهم، ورئيس للنموذج من بني الطالب.انتخاب رؤساء  -
 اختيار قضايا النموذج من خالل الطالب ومناقشتها مع هيئة اإلشراف، ومت االتفا  على مناقشة ثالث قضايا هذا العام. -
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 الدورة التدريبية الثانية: (4
طالبًا من طالب قسم العلوم السياسية، وقام بتدريبهم مستشارين وخرباء من ( 91أقيمت الدورة التدريبية على مدار يومني وشارك فيها ) -

جملس التعاون اخلليجي، وخنبة من أساتذة العلوم السياسية املتخصصني من الكلية، ويعملون كمستشارين وخرباء يف مؤسسات كمجلس 

هـ( قضايا وتطور اجمللس، والتحديات 26/4/1433-25 )التعاون ووزارة اخلارجية السعودية، تناولت الدورة التدريبية على مدار يومني

 اإلقليمية والعاملية.

 اجتماعات الوفود وهيئة اإلشراف األكاديمي لمناقشة قضايا النموذج: (5
عوقدت وفود الدول الست يف النموذج من مخس إىل مثان اجتماعات ملناقشة املادة العلمية، والتوقارير اليت أعدها أعضاء الوفد حول كل  -

 ية، وموقف كل دولة منها.فض
 المؤتمر الختامي للنموذج: (6

هـ حتت رعاية معالي مدير اجلامعة، وحبضور سعادة األستاذ الدكتور/ عبداهلل السلمان )وكيل اجلامعة 15/6/1433عوقد املؤمتر يف  -

وعدد من أصحاب السعادة عمداء  دكتور/ صاحل بن حممد اخلثالن )عميد الكلية(،، وسعادة األستاذ الللشؤون التعليمية واألكادميية(

 ( طالبًا.135الكليات باجلامعة، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، وشارك فيه ما يوقارب )
 تضمن المؤتمر الختامي جلسة ختامية لوفود دول الخليج العربية الست وفق نموذج المحاكاة وتمت فيه مناقشة قضايا: (7

 الحتاد.انتوقال اجمللس من مرحلة التعاون إىل مرحلة ا -
 التعاون املالي بني دول اجمللس ومسألة توحيد العملة. -
 موقف دول التعاون لدول اخلليج العربية من األزمة السورية. -
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 الثامنالقسم 
 

 إجنازات الكلية أهم

 هـ(1432/1433للعام اجلامعي )

 

واإلدارية والثوقافية؛ سواء يف جمال االعتماد وتوكيد اجلودة ،أو هـ العديد من اإلجنازات العلمية  1433/ 1432حوقوقت الكلية خالل العام املاضي 

 :إعادة اهليكلة ،أو يف جمال خدمة اجلامعة واجملتمع ؛أوالبحث العلمي، ولعل من أبرز هذه اإلجنازات

 االعتماد األكادميي من هـ( أفضل إجناز يف تارخيها على اإلطال ؛ إذا حصلت على الشهادة الدولية يف1432/1433حوقوقت الكلية خالل العام ) (1)

هـ، ويعد هذا االعتماد سابوقة نوعية حيث تعترب كلية احلوقو  24/4/1433بتاريخ  (AERES)اهليئة الفرنسية لتوقويم البحث العلمي والتعليم العالي 

از املرمو ؛ على حنو يدخلها جبدارة والعلوم السياسية جبامعة امللك سعود أول نظرياتها بني كليات احلوقو  يف العامل العربي اليت حتوقق هذا اإلجن

 واستحوقا  ضمن مصاف كربيات الكليات املناظرة على املستوى العاملي.
جملس  خطت الكلية خطوة رائدة يف جمال األنشطة الالصفية والتدريب الطالبي؛ إذ نظمت منوذج احملاكاة األول ملنظمة دولية متثلت هذه املرة يف (2)

 ، ويعد مثل هذا النموذج األول من نوعه يف اجلامعات السعودية وجامعات منطوقة اخلليج العربي.التعاون لدول اخلليج العربية
 ، وبدء استخدامه على نطا  واسع من قبل أعضاء هيئة التدريس بالكلية.(LMS)تدشني نظام إدارة التعلم اإللكرتوني  (3)
 لوم السياسية.إجناز قد كبري من منهجيات برناجمي املاجستري يف ختصصي الوقانون والع (4)
ى النحو عوقد العديد من االتفاقيات بني الكلية والعديد من املنظمات األهلية ومكاتب احملاماة الكربى، بهدف تدريب الطالب وإعدادهم مهنيًا، عل (5)

 الوارد مبنت هذا التوقرير.
 إنشاء مركز التدريب واالستشارات الوقانونية بالكلية. (6)
 ية.إنشاء مركز الدراسات اجلنائية بالكل (7)
 استوقطاب كوكبة من أعضاء هيئة التدريس املتميزين. (8)
 اخلليج ودول اجلزيرة العربية. أحباثبدء تفعيل مركز  (9)
 .تدشني وحدة خاصة للتعليم اإللكرتوني وتوقنية املعلومات  (10)
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 التاسعالقسم 
 أهم طموحات الكلية

 هـ(1433/1434للعام اجلامعي )

 

جمموعة من األهداف الكربى خالل العام اجلامعي اجلاري، وميكن إجياز أبرز هذه تطمح الكلية بإذن اهلل تعاىل إىل حتوقيق 

 األهداف فيما يلي:

 :حصول برنامج العلوم السياسية على اعتماد دولي أكادميي جديد، من قبل األكادميية األمريكية للتعليم احلر  (1)
 (American Academy For Liberal Education) 

 مبنى الكلية واالستفادة األمثل من املساحات الكبرية املضافة بعد انتوقال كلية إدارة األعمال إىل مبناها اجلديد.استكمال هيكلة وتطوير  (2)
بهدف تدريب الطالب واالرتوقاء مبستواهم العلمي عوقد املزيد من االتفاقيات بني الكلية والعديد من املنظمات األهلية ومكاتب احملاماة الكربى،  (3)

 .وإعدادهم مهنيًا
دميية مواصلة مسرية التحديث املستمر ملنهجيات برناجمي البكالوريوس يف احلوقو  والعلوم السياسية مبا يواكب أحدث املستجدات املعرفية واألكا (4)

 العاملية، واستكمال منهجيات برناجمي املاجستري.
 استوقطاب كوكبة جديدة متميزة من أعضاء هيئة التدريس يف خمتلف التخصصات. (5)
 ازات يف جماالت التعليم والبحث العلمي وخدمة اجملتمع.مواصلة اإلجن (6)
 إنشاء حمكمة صورية لتدريب طالب وطالبات أقسام الوقانون. (7)
 إنشاء قاعة دائمة لنماذج احملاكاة لتدريب طالب قسم العلوم السياسية. (8)
 إنشاء قاعة ملناقشة رسائل املاجستري وعوقد حلوقات النوقاش. (9)

 

 مت حبمد اهلل وعونه وتوفيوقه
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 جلنة إعداد التقرير
 

 :لية احلقوق والعلوم السياسية وهممت بعون اهلل إعداد هذا التقرير من قبل أعضاء وحدة التوثيق بك

 

 )عضواً( د. أمحد لطفي مرعي )عضواً( د. أسامة أمحد العادلي )مقرراً( د. أمحد حممد وهبان
 


