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كلمة عميد الكلية
الدكتور/ مفلح بن ربيعان القحطاني

د.	مفلح	بن	ربيعان	القحطاين
عميد كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية

ي�ســـعدني اأن اأقـــدم لهـــذا التقريـــر الذي ي�ســـتمل على 
الإنجـــازات التي تحققت بف�ســـل اهلل لكليتنـــا خالل العام 
الجامعـــي المن�ســـرم )1434/1433 هــــ(, واأبـــرز التطلعات 
والطموحـــات التي ناأمـــل اأن تتحقق بعون اهلل خالل العام 
الجاري, وذلك في اإطار �سعي الكلية الم�ستمر للم�ساهمة 
في تدعيم مكانة جامعة الملك �ســـعود التي باتت ت�ســـنف 
�ســـمن كبريـــات الجامعـــات العالميـــة, ف�ســـاًل عـــن كونها 

الم�سنفة الأولى �سعودياً وعربياً . 

و لقد �سعت كلية الحقوق والعلوم ال�سيا�سية للعمل على 
تر�ســــيخ اأقدامهــــا ومكانتها ككلية رائدة فــــي مجالها داخل 
المملكــــة العربية ال�ســــعودية وخارجها, وذلك عبر العديد 
مــــن الخطوات التي توجت بح�ســــول الكلية على العتماد 
الأكاديمــــي الدولي مــــن الهيئة الفرن�ســــية لتقويم البحث 
العلمــــي والتعليم العالي )AERES(، وهي الخطوة التي 

�ســــبقتها خطــــوات اأخرى ياأتي على راأ�ســــها اإقــــرار منهجية 
جديــــدة لتخ�س�ســــي القانــــون والعلــــوم ال�سيا�ســــية, حيــــث 
روعــــي فيها تحقيــــق التوازن بيــــن المتطلبــــات الأكاديمية 
ل�ســــوق  الواقعيــــة  الحتياجــــات  وبيــــن  الخريــــج  لتكويــــن 
العمــــل, كمــــا تم ا�ســــتحداث برنامج للح�ســــول علــــى درجة 
الماج�ســــتير في القانون بفرعيه العام و الخا�س, اإ�ســــافة 
اإلــــى تحديــــث برنامــــج الماج�ســــتير فــــي العلوم ال�سيا�ســــية 
حيث اأ�ســــيف م�ســــار جديــــد يكتفي بدرا�ســــة مقــــررات دون 
حاجة لر�ســــالة. هذا ف�ســــاًل عن ال�ســــتمرار في ال�ستفادة 
ممــــا عقدتــــه الكلية من اتفاقيات مــــع العديد من الجهات 
العامــــة والخا�ســــة ذات العالقة, وذلــــك بغية توفير فر�س 
متعــــددة اأمــــام الطــــالب للتدريــــب والتعــــرف علــــى اآليــــات 
التعامل مع �ســــوق العمل. وتحر�س الكلية في ذات الإطار 
على ال�ستمرار في تنظيم العديد من الدورات التدريبية 



التــــي ت�ســــيف لخريجــــي الكليــــة المزيــــد مــــن 
الخبرات العلمية والعملية.  

وفـــي هـــذا الإطار وا�ســـلت الكليـــة, خالل 
خطواتهـــا  1434/1433هــــ,  الجامعـــي  العـــام 
الال�ســـفية  الأن�ســـطة  مجـــال  فـــي  الرائـــدة 
"نمـــوذج  نظمـــت  اإذ  الطالبـــي؛  والتدريـــب 
تمثلـــت  دوليـــة  الثانـــي" لمنظمـــة  المحـــاكاة 
هـــذه المـــرة فـــي "جامعـــة الـــدول العربيـــة", 
ويعـــد مثـــل هذا النمـــوذج الأول مـــن نوعه في 
الجامعات ال�سعودية  و الجامعات الخليجية. 
كما د�سنت الكلية "نموذج المحكمة ال�سورية 
التدريبيـــة" لطالب القانـــون بعد اإعداد قاعة 
دائمـــة مجهـــزة باأحـــدث التقنيـــات المعروفـــة 
اإلـــى جانـــب تنظيـــم  فـــي هـــذا ال�ســـياق. هـــذا 

القانونـــي",  "الأ�ســـبوع  لفاعليـــات  الكليـــة 
وتتمثل اأهمية هـــذه الفاعليات في كونها مداً 
لج�ســـور العالقات مع القطاعات ذات ال�ســـلة 
بتخ�س�سات الكلية والنفتاح عليها لال�ستفادة 
منهـــا في مجـــالت التدريـــب والتوظيف, اإلى 
جانـــب تقديم خدمات للطـــالب تتجاوز اإطار 
المرحلـــة الجامعيـــة, وذلـــك عبـــر تعريفهـــم 
بالجهـــات التـــي يمكـــن اأن يلتحقـــوا بهـــا بعـــد 

تخرجهم وطبيعة العمل فيها ومجالته . 

العـــام  خـــالل  الكليـــة  حظيـــت  ولقـــد 
الجامعي الما�ســـي )1434/1433هــــ( باعتماد 
)1438/1433هــــ(,  ال�ســـتراتيجية  خطتهـــا 
والتـــي بـــداأ تفعيلهـــا على اأر�س الواقـــع, الأمر 
الذي �سينعك�س اإيجاباً –باإذن اهلل- على �سائر 

اأن�ســـطتها. هذا كما نجحت الكلية في تحقيق 
العديـــد مـــن الإنجـــازات العلميـــة والبحثيـــة 
والثقافيـــة, فـــي ظـــل توا�ســـل الجهـــود علـــى 
�ســـعيد تطويـــر الخدمة التعليميـــة والرعاية 
الطالبيـــة وتدعيـــم البنيـــة التحتيـــة للكليـــة, 
خا�ســـة وقد قاربت عملية اإعادة تاأهيل مباني 
الكلية على النتهـــاء, تلك العملية التي بداأت 
بمجرد انتقال كلية اإدارة الأعمال اإلى موقعها 
الجديـــد, الأمـــر الذي هيـــاأ لم�ســـاعفة اأعداد 
قاعـــات المحا�ســـرات مـــن ناحية, وكـــذا زيادة 
الم�ســـاحات المخ�س�ســـة لالأن�سطة المختلفة 
�سواء الخا�سة بالتدري�س والن�ساط الطالبي, 
البحثـــي حيـــث  تلـــك المتعلقـــة بالن�ســـاط  اأو 
�ســـرعت الكليـــة في خطوات جـــادة نحو تفعيل 
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كل مراكزهـــا البحثيـــة التـــي اأن�ســـئت موؤخـــراً 
ومركـــز  الجنائيـــة  الدرا�ســـات  مركـــز  وهـــي: 
القانونيـــة و مركـــز  التدريـــب وال�ست�ســـارات 
درا�ســـات الخليـــج العربي, اإلى جانب ت�ســـجيع 
وكر�ســـي  الكليـــة  لمجلـــة  البحثـــي  الن�ســـاط 
درا�ســـات ال�ســـالم.  ذلـــك ف�ســـاًل عن توا�ســـل 
اإ�ســـهام الكلية في خدمة المجتمع من خالل 
مـــا يقدمه اأبناوؤها من خدمات جليلة للوطن 
فـــي مختلـــف قطاعـــات الدولـــة مثـــل مجل�س 
الوزراء ومجل�س ال�سورى ووزارات الخارجية 
والداخليـــة والثقافـــة وال�ســـوؤون الجتماعيـــة 
العـــام  والإعـــالم وهيئـــة التحقيـــق والدعـــاء 
والجهـــات الحقوقية وغيرها مـــن القطاعات 
تواجـــد  جانـــب  اإلـــى  والخا�ســـة,  الحكوميـــة 
بالمنظمـــات  فـــي مواقـــع مرموقـــة  بع�ســـهم 

الخليـــج  لـــدول  التعـــاون  كمجل�ـــس  الدوليـــة 
العربية ومنظمة التعاون الإ�سالمي.

ويطيـــب لـــي اأن اأتوجـــه بموفـــور ال�ســـكر 
والتقديـــر لمعالـــي مديـــر الجامعـــة الأ�ســـتاذ 
الجامعـــة  ووكالء  العمـــر  بـــدران  الدكتـــور 
علـــى دعمهـــم المتوا�ســـل للكليـــة وفعالياتهـــا 

المختلفة.

ول يفوتنـــي اأن اأتوجـــه بخال�ـــس �ســـكري 
وتقديـــري لجميـــع من�ســـوبي الكلية, اأ�ســـاتذة 
بذلـــوه  مـــا  علـــى جميـــع  واإدارييـــن,  وطالبـــاً 
ويبذلونه من جهد في �سبيل الرتقاء بكليتنا 
�سنوا�ســـل  باأننـــا  واأعدهـــم جميعـــاً  العريقـــة, 
ال�ســـعي لنكون دوماً -باإذن اهلل- عند م�ستوى 
اأمالهم وتطلعاتهم. كما اأتوجه بال�سكر كذلك 

ل�ســـعادة وكيـــل الجـــودة والتطويـــر الدكتـــور 
اإبراهيـــم بـــن محمـــود النحا�س وزمـــالءه في 
فريق اإعـــداد التقرير: �ســـعادة الدكتور احمد 
محمد وهبان و�ســـعادة الدكتور اأ�ســـامة اأحمد 
العادلي و�ســـعادة الدكتور اأحمد لطفي مرعي 
علـــى مـــا بذلوه من جهـــد قِيم فـــي اإعداد هذا 

التقرير.

العمـــل  موا�ســـلة  الجميـــع  مـــن  وناأمـــل 
الـــدوؤوب مـــن اأجـــل رفـــع �ســـاأن هـــذا ال�ســـرح 
العلمـــي وتطويـــره على مختلف الأ�ســـعدة .. 
داعيـــن اهلل عـــز وجـــل اأن يعيننـــا جميعـــاً على 
خدمة وطننا الغالي ورفع رايته ..                                                     

عميد	الكلية 	 	 				
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الكلية في سطور

ا�صم	الكلية: كلية الحقوق والعلوم ال�سيا�سية

		تعري��ف	بالكلي��ة	ون�صاأته��ا:		تاأ�س�س���ت كلية الحقوق والعل���وم ال�سيا�سية في عام )1427ه����( بموجب قرار مجل�س التعلي���م العالي القا�سي 
بتق�سي���م كلي���ة العلوم الإدارية اإلى كليتين: كلي���ة الأنظمة والعلوم ال�سيا�سية، وكلية اإدارة الأعمال. و�س���درت الموافقة ال�سامية على قرار مجل�س 
التعليم العالي عام )1431ه�( بتعديل ا�سم الكلية اإلى كلية الحقوق والعلوم ال�سيا�سية واإعادة هيكلة اأق�سامها اإلى ق�سمي القانون العام والقانون 
الخا�س، وق�سم العلوم ال�سيا�سية. وعلى الرغم من اأن كلية الحقوق والعلوم ال�سيا�سية من الكليات الجديدة في الجامعة، اإل اأن اأق�سامها المتمثلة 
ف���ي ق�س���م العلوم ال�سيا�سية، وق�سمي القانون الع���ام والخا�س، تعتبر من اأعرق الأق�سام الأكاديمية ف���ي الجامعة،حيث يعود تاأ�سي�س ق�سم العلوم 

ال�سيا�سية لأكثر من اأربعين عامًا، بينما يزيد عمر ق�سم القانون الذي تم تق�سيمه اإلى ق�سمين على ت�سعة وع�سرين عامًا.

 ولق���د خّرج���ت الكلي���ة اأجياًل تلو اأجيال ممن خدموا بالدهم ومليكهم و�س���غلوا اأعل���ى المراتب الوظيفية.وكان من بين اأ�س���اتذة هذه الكلية 
وعمدائها من اأ�س���بحوا وزراء و�س���فراء ومدراء بنوك و�سركات في �ستى اأنحاء المملكة العربية ال�سعودية. وتفخر الكلية كذلك باحت�سانها لعدد 

من الأ�ساتذة المرموقين، حيث اأثرت م�ساهماتهم العلمية والثقافية المكتبة العربية بالعديد من البحوث والموؤلفات القيمة.

كما قدمت اأق�س����ام الكلية ثلة من اأبرز خريجيها ليتبووؤا منا�س����ب اأكاديمية وعلمية في جامعات المملكة الأخرى، اإ�سافة اإلى اأن بع�س ال�سفراء 
ومعظم مدراء الإدارات الدبلوما�سية بوزارة الخارجية والمرا�سم الملكية والأمانة العامة لمجل�س الوزراء قد در�سوا على اأيدي اأ�ساتذة هذه الكلية.

		الأق�صام	الأكاديمية	بالكلية:

ت�سم الكلية، بعد اإعادة هيكلتها، ثالثة اأق�سام علمية  هي:  ق�سم القانون العام   -  ق�سم القانون الخا�س   -  ق�سم العلوم ال�سيا�سية
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		روؤية	الكلية:

الريادة والتميز في مجال الحقوق والعلوم ال�سيا�سية اإقليميا وعالميا في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

		ر�صالة	الكلية:

تتمثل ر�سالة الكلية في تقديم تعليم متميز، واإنتاج بحوث اإبداعية تخدم المجتمع وت�سهم في بناء اقت�ساد المعرفة 
والتنمية الم�ستدامة، من خالل اإعداد كوادر عالية التاأهيل في مختلف تخ�س�سات الكلية ودرجاتها العملية.

		اأهداف	الكلية:

تهدف الكلية اإلى تحقيق عدة اأهداف عامة يتمثل اأبرزها فيما يلي:
• الم�س���اهمة في تطوير المعرفة الإن�س���انية وتوظيفها وال�س���تفادة منها في مختلف التخ�س�س���ات القانونية 	

وال�سيا�سية .
• تخريج الكوادر الموؤهلة في مختلف تخ�س�سات الكلية.	
• تاأهيل ال�سباب للح�سول على فر�س عمل منا�سبة في �سوق العمل.	
• الم�س���اهمة الفعالة في حل الم�س���كالت ال�سيا�س���ية والقانونية التي تواجه الدولة والمجتمع من خالل اإجراء 	

البحوث والدرا�س���ات المتخ�س�س���ة وبناء ج�سور التوا�سل مع الجامعات وال�س���ركات والمجموعات المحلية 
والعالمية.
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أعضاء مجلس الكلية

اأ.د.	عبداهلل	بن	جمعان	الغامدي
وكيل الكلية للدرا�سات العليا والبحث العلمي

)ع�سواً(

د.	ع�صام	بن	�صعد	الغامدي
وكيل الكلية لل�سوؤون الأكاديمية 

)ع�سواً(

د.	اإبراهيم	بن	محمود	النحا�س
وكيل الكلية للتطوير والجودة

)ع�سواً(

د.	نورة	بنت	عبدالرحمن	اليو�صف
وكيلة الكلية بق�سم الطالبات

)ع�سواً(

الدكتور.	مفلح	بن	ربيعان	القحطاني	)عميد الكلية( 
)رئي�س المجل�س(
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د.	عبداهلل	بن	محمد	الحميد
)رئي�س ق�سم العلوم ال�سيا�سية(

)ع�سواً(

د.	فهد	بن	اإبراهيم	ال�صويان
رئي�س ق�سم القانون العام

)ع�سواً(

د.	خالد	بن	ح�صن	بان�صر
ع�سو المجل�س

)ع�سواً(

الدكتور/	محمد	بن	عو�س	الحارثي
)ع�سو المجل�س(

)ع�سواً(
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أعضاء المجلس اإلستشاري للكلية

�صاحب	ال�صمو	الملكي
الأمير	في�صل	بن	�صلمان

رئي�س مجل�س اإدارة المجموعة ال�سعودية 
لالأبحاث والت�سويق

معالي	الدكتور
	محمد	بن	عبدالكريم	العي�صى

وزير العدل
رئي�س المعهد العالي للق�ساء

معالي	الدكتور
عبدالواحد	بن	خالد	الحميد

نائب وزير العمل

معالي	الدكتور
	ع�صام	بن	�صعد	بن	�صعيد	

رئي�س هيئة الخبراء بمجل�س الوزراء

�صعادة	الدكتور
محمد	بن	اإ�صماعيل	اآل	ال�صيخ

�سفير المملكة بفرن�سا

�صعادة	الدكتور
محمد	بن	عبدالعزيز	ال�صالح

اأمين مجل�س التعليم العالي

*تعمل الكلية حالياً على اإعادة ت�سكيل المجل�س ال�ست�ساري.
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�صعادة	الدكتور
محمد	بن	اإبراهيم	الحلوة

ع�سو مجل�س ال�سورى

ال�صيخ		عبدالعزيز	القا�صم
مكتب القا�سم للمحاماة

�صعادة	الأ�صتاذ
يو�صف	بن	عبداهلل	الجدعان

�سركة الجدعان و�سركائهم للمحاماة

�صعادة	الدكتور
زياد	بن	عبدالرحمن	ال�صديري	

ع�سو مجل�س ال�سورى�سابقاً

ف�صيلة	ال�صيخ
محمد	بن	�صعد	ال�صعدان

ع�سو مجل�س ال�سورى

أعضاء المجلس اإلستشاري للكلية

�صعادة	الدكتور
عبدالعزيز	بن	�صليمان	العتيق

مدير عام اإدارة اأعمال
 المجل�س الإقت�سادي الأعلى
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القسم األول

أهم وحدات ولجان الكلية والمهام المكلفة بها

للعام الجامعي )1434/1433هـ(



		اللجنة	الإ�صرافية	لالأ�صبوع	القانوني

اأوًل: ت�سكيل لجنة اإ�سرافية خا�سة بالأ�سبوع القانوني برئا�سة �سعادة الدكتور/ اإبراهيم بن محمد الحديثي وع�سوية كل من:
 )ع�سوًا(د. اأحمد لطفي مرعي )ع�سوًا(د. يا�سر بن ف�سل ال�سريحي

 )ع�سوًا(د. متويل عبداملوؤمن املر�سي )ع�سوًا(د. مفلح بن ربيعان القحطاين
 )�سكرتريًا(اأ. خالد بن عبداهلل اليحيى )ع�سوًا(د. ع�سام بن �سعد الغامدي

 )ع�سوًا(د. حممد �سايف اخلي�س

ثانيًا:	تتولى اللجنة المهام الآتية:
الم�ساعدة في تدريب الطالب والطالبات تدريبًا ميدانيًا.. 1
النفتاح على موؤ�س�سات المجتمع المختلفة التي لها عالقة بتخ�س�سات الكلية.. 2
توثيق �سلة الكلية بمكاتب المحاماة وجهات التوظيف الأخرى.. 3
بناء �سراكات فعالة مع مكاتب المحاماة والقطاعات القانونية في المملكة مما �سي�سهم في تطوير العملية التعليمية، وكذلك تي�سير توظيف . 4

الطالب في هذه المكاتب.
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	لجنة	متابعة	تاأهيل	مبنى	الكلية:

اأوًل: ت�سكيل لجنة لمتابعة تاأهيل مبنى الكلية خالل فترة ال�سيف على النحو الآتي:
 )ع�سوًا(اأ. عبدالعزيز بن �سعد التمران)مقررًا(اأ. فهد بن عبدالرحمن ال�سويلع

 )ع�سوًا(اأ. �سامي بن فيحان ال�سهلي )ع�سوًا(اأ. عبداهلل بن علي العتيبي

ثانيًا: تتولى اللجنة المهام الآتية:
الكهرباء . 1 تمديدات  واإعادة  القواطع  نقل  يتطلبه من  وما  المكاتب  بتجهيز  المتعلقة  التاأهيل  اأعمال  بمتابعة كافة  اللجنة  تخت�س هذه 

وكذلك تمديدات �سبكة الإنترنت ونحوه.
التوا�سل مبا�سرة مع الجهة المخت�سة بوكالة الم�ساريع لمتابعة �سير اأعمال التاأهيل بال�سورة المطلوبة.. 2
التوا�سل مبا�سرة مع روؤ�ساء الأق�سام اأو من يكلفونهم في كل ما يخ�س بانتقال المكاتب وتهيئتها �سواًء من جهة التاأثيث اأو التمديدات.. 3
المتابعة مع الإدارة المخت�سة بالجامعة ل�ستالم الأثاث والفر�س وت�سليمه بعد التن�سيق مع عمادة الكلية.. 4

)NCAAA(	الأكاديمي	والعتماد	للتقويم	الوطنية	الهيئة	من	الأكاديمي	العتماد	متطلبات	ا�صتكمال	لجنة	

اأوًل: ت�سكيل لجنة ا�ستكمال متطلبات العتماد الأكاديمي من الهيئة الوطنية للتقويم والعتماد الأكاديمي )NCAAA(, برئا�سة �سعادة 
الدكتور وكيل الكلية للتطوير والجودة وع�سوية كل من:

 )ع�سوًا(د. اأحمد محمد وهبان)مقررًا(د. هواري بلعربي
 )ع�سوًا(د. عبدالرزاق �سيخ نجيب )ع�سوًا(اأ.د. ح�سن عبدالحميد

 )ع�سوًا(اأ.وليد بن اإبراهيم العرفج )ع�سوًا(د. محمد �سافي الخي�س
 )ع�سوًا(اأ. محمد بن زيد العنزي )ع�سوًا(د. اأ�سامة العادلي

هـ( 
 143

4/143
3

ي )
ع

جام
م ال

عا
  ال

 
 

ي  
سنو

التقرير ال

17



ثانيًا: تتولى اللجنة المهام الآتية:
العتماد . 1 على  للح�سول   ،)NCAAA( الأكاديمي  والعتماد  للتقويم  الوطنية  للهيئة  الأكاديمي  العتماد  متطلبات  كافة  ا�ستكمال 

الأكاديمي الوطني.
تزود الأق�سام والوحدات الإدارية اللجنة بكافة المعلومات والبيانات الالزمة لالعتماد.. 2

	لجنة	�صوؤون	الطالب:	

اأوًل: اإعادة ت�سكيل لجنة �سوؤون الطالب بالكلية لت�سبح كالآتي:

متولي عبدالموؤمن المر�سي)رئي�سًا(د. ع�سام بن �سعد الغامدي  )ع�سوًا(د. 
 )ع�سوًا(اأ. مو�سى بن جرمان العتيبي )ع�سوًا(د. محمد �سافي الخي�س

 )ع�سوًا(اأ. محمد بن عبداهلل ال�سبيعي )ع�سوًا(د. عبدالرزاق �سيخ نجيب
غالب عواد الخالدي  )ع�سوًا(د. 

ثانيًا:	تخت�س هذه اللجنة بدرا�سة الحالت الطالبية المرفوعة لها.

ثالثًا: تقوم اللجنة بتحديد �سوابط عملها للتعامل مع الحالت الطالبية المعرو�سة اأمامها في �سوء الأنظمة واللوائح المعمول بها 
في الجامعة.

رابعًا: الرفع بالحالت المخت�س بالبت فيها مجل�س الكلية بعد اتخاذ التو�سية ب�ساأنها من قبل اللجنة.
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	ت�صكيل	لجنة	تاأ�صي�صية	لمركز	التدريب	وال�صت�صارات	القانونية	

اأوًل: ت�سكيل لجنة تاأ�سي�سية لمركز التدريب وال�ست�سارات القانونية مكونة من كل من:

 )ع�سوًا(د. اأحمد لطفي ال�سيد مرعي )رئي�سًا(د. خالد بن ح�سن بان�سر
 )ع�سوًا(د. ع�سام بن �سعد الغامدي )ع�سوًا(اأ.د. عبداهلل بن جمعان الغامدي

 )ع�سوًا(د. اإبراهيم بن محمد الحديثي

ثانيًا: تتولى اللجنة اإعداد الالئحة الداخلية والقواعد المنظمة لعمل المركز وتحديد كافة احتياجاته الب�سرية والمكتبية والمالية 
تمهيداً للرفع بها لعتمادها.

	لجنة	م�صروع		برنامج	)تاأهيل(	

اأوًل: ت�سكيل لجنة م�سروع  برنامج )تاأهيل( بالكلية لتكون على النحو الآتي:

)مقررًا(د. اأ�سامة بن محمد ال�سليماني
 )ع�سوًا(د. ع�سام بن �سعد الغامدي
 )ع�سوًا(د. عبدالرزاق ال�سيخ نجيب

ثانيًا: تتولى اللجنة مهمة الإ�سراف على تحقيق اأهداف البرنامج, والعمل على ح�سن �سير اأعماله, ولها على وجه الخ�سو�س القيام 
بالمهام التالية:
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تحديد المقررات ومو�سوعات التدريب.. 1
اختيار المدربين للقيام باأعمال التدريب، على اأن يتم اختيارهم من بين اأع�ساء هيئة التدري�س المخت�سين في الكلية، اأو من اأ�سحاب . 2

الكفاءات العلمية المتميزين من خارجها.
تكليف المدربين في اإعداد الحقائب التدريبية.. 3
الإ�سراف على اإعداد الحقائب التدريبية.. 4
اإعداد تقارير دورية عن عمل البرنامج ورفعها اإلى عميد الكلية لعر�سها على مجل�س الكلية.. 5
العمل على تطوير وتح�سين اأداء عمل البرنامج ب�سكل دوري.. 6

		اللجنة	الفرعية	لوحدة	حماية	الحقوق	الطالبية	)	ق�صم	الطالب	(	

اأوًل: اإعادة ت�سكيل اللجنة الفرعية لوحدة حماية الحقوق الطالبية لت�سبح كالآتي:

 )ع�سوًا(الطالب/ عبدالرحمن �سلطان ال�سلطان)رئي�سًا(د. يا�سر بن ف�سل ال�سريحي
 )ع�سوًا(الطالب/ محمد من�سور المفيريج )ع�سوًا(د. محمد بن عو�س الحارثي
 )�سكرتريًا(اأ. �سطام بن �سعود العتيبي )ع�سوًا(د.اأحمد لطفي ال�سيد مرعي

التي  الأكاديمية  وغير  الأكاديمية  الم�سكالت  من  اأي  ب�ساأن  الطالب  من  المقدمة  والتظلمات  ال�سكاوى  بتلقي  اللجنة  تخت�س  ثانيًا: 
يتعر�س لها الطالب داخل الكلية, وتمار�س اللجنة تلك الخت�سا�سات وفقاً للقواعد والإجراءات المن�سو�س عليها في القواعد 

المنظمة لوحدة حماية الحقوق الطالبية.
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	اللجنة	الفرعية	لوحدة	حماية	الحقوق	الطالبية	)ق�صم	الطالبات(	

اأوًل: ت�سكيل اللجنة الفرعية لوحدة حماية الحقوق الطالبية )ق�سم الطالبات( لت�سبح كالآتي:

 )ع�سوًا(الطالبة/ �سارة �سابر خان)رئي�سًا(د.نورة بنت عبدالرحمن اليو�سف
 )ع�سوًا(الطالبة/ ح�سة عبداهلل العروج )ع�سوًا(د. كاميليا �سالح الدين

 )�سكرترية(اأ. بدور الع�سيمي )ع�سوًا(د.منتهى عبيدات

ثانيًا: تخت�س اللجنة بتلقي ال�سكاوى والتظلمات المقدمة من الطالبات ب�ساأن اأي من الم�سكالت الأكاديمية وغير الأكاديمية 
في  عليها  المن�سو�س  والإجراءات  للقواعد  وفقاً  الخت�سا�سات  تلك  اللجنة  وتمار�س  الكلية,  داخل  الطالبة  لها  تتعر�س  التي 

القواعد المنظمة لوحدة حماية الحقوق الطالبية.

		الإ�صراف	على	تنفيذ	اأهداف	الخطة	الإ�صتراتيجية	للكلية	

اأوًل:	ت�سكيل لجنة الخطة الإ�ستراتيجية بالكلية برئا�سة �سعادة الدكتور وكيل الكلية للتطوير والجودة وبع�سوية كاًل من:

 )ع�سوًا(د. ر�سا محمود العبد)نائبًا لرئي�س اللجنة(د. �سرحان بن دبيل العتيبي
 )ع�سوًا(اأ. بدور الع�سيمي )ع�سوًا(د. عبدال�ستار عبدالحميد �سلمى

 )م�ست�سار اللجنة(د. فتحي اأحمد عبداهلل )ع�سوًا(د. اأحمد لطفي ال�سيد مرعي
 )�سكرتريًا(اأ. �سطام بن �سعود العتيبي )ع�سوًا(د. متولي عبدالموؤمن مر�سي

)من�سقًا لأعمال اللجنة(اأ. اأحمد من�سور البوري )ع�سوًا(د. محمد اأحمد عدوي
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في جميع  العمل  �سير  ومتابعة  الجامعة  اإدارة  من  المعتمدة  للكلية  الإ�ستراتيجية  الخطة  تنفيذ  على  الإ�سراف  اللجنة  تتولى  ثانيًا: 
م�سروعاتها والتن�سيق مع الجهات المعنية لإنجاز مهامها.

		اللجنة	الإ�صرافية	العليا	للجودة	والعتماد	الأكاديمي	بالكلية	

اأوًل: اإعادة ت�سكيل اللجنة الإ�سرافية العليا للجودة والعتماد الأكاديمي بالكلية لت�سبح على النحو التالي:

 )ع�سوًا(�سعادة الدكتور رئي�س ق�سم القانون الخا�س)رئي�سًا(�سعادة الأ�ستاذ الدكتور عميد الكلية
 )ع�سوًا(�سعادة الدكتور رئي�س ق�سم القانون العام )مقررًا(وكيل الكلية للتطوير والجودة

 )ع�سوًا(�سعادة الدكتور رئي�س وحدة الجودة )ع�سوًا(�سعادة الدكتور وكيل الكلية لل�سوؤون الأكاديمية
 )�سكرتريًا(اأ. خالد بن عبداهلل اليحيى )ع�سوًا(�سعادة الدكتور رئي�س ق�سم العلوم ال�سيا�سية

بتقديم  ودعمها  والخارجي,  الوطني  الأكاديمي  العتماد  على  والح�سول  الجودة  �سمان  اإجراءات  على  بالإ�سراف  اللجنة  تقوم  ثانياً: 
الم�سورة والم�ساندة.

		تفعيل	وبدء	العمل	في	مركز	درا�صات	الخليج	العربي	

اأوًل: تكليف �سعادة الأ�ستاذ الدكتور/ منير محمود بدوي ال�سيد )ع�سو هيئة التدري�س بق�سم العلوم ال�سيا�سية( بالعمل بالمركز م�ست�ساراً, 
اإ�سافة اإلى مهامه التدري�سية.
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		المجل�س	ال�صت�صاري	الطالبي	)	طالبات	(	

اأوًل:	يت�سكل المجل�س ال�ست�ساري الطالبي )طالبات( برئا�سة عميد الكلية وع�سوية كل من:

 )ع�سوًا(ريم منذر الجا�سم)نائبة رئي�س املجل�س(حياة خالد المطيري

 )ع�سوًا(وفاء محمد الر�سيد )ع�سوًا(وجدان عبداهلل الحربي

 )ع�سوًا(نوف عبدالعزيز المعيذر )ع�سوًا(م�ساعل حمود ال�سويحي

 )ع�سوًا(وجدان �سعد الحيد )ع�سوًا(نوف عبدالعزيز المعيذر

 )ع�سوًا(منى محمد الر�سيد )ع�سوًا(نهاية الأ�سمري

 )ع�سوًا(نوف خالد اليحيى )ع�سوًا(مرامي خالد الحارثي

ثانيًا:	يخت�س المجل�س بدرا�سة المو�سوعات المحالة اإلية من عميد الكلية وكذلك المقترحات والمرئيات التي يرى اأع�ساء المجل�س 
طرحها للنقا�س واإبداء الراأي فيها بعد عر�سها على عميد الكلية واإحالتها اإلى المجل�س مرة اأخرى كتابياً.
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		المجل�س	ال�صت�صاري	الطالبي	)طالب(	

 )ع�سوًا(محمد حمد المر�سد)نائب رئي�س املجل�س(زياد خالد التركي
 )ع�سوًا(عبدالرحمن �سلطان ال�سلطان )ع�سوًا(محمد بن اأحمد الرجيبي
 )ع�سوًا(علي ح�سن البحيري )ع�سوًا(م�ساعد بن محمد الدايل

 )ع�سوًا(منيف خالد ال�سور )ع�سوًا(مفلح �سعود اآل مغيرة
 )ع�سوًا(عبداهلل عاي�س القحطاني )ع�سوًا(عمر بن �سالح البراهيم

 )ع�سوًا(اأحمد من�سور العواجي )ع�سوًا(عبدالعزيز عقالء العقالء
 )ع�سوًا(عبدالعزيز �سودان الغامدي )ع�سوًا(عبدالمجيد علي الم�ساري
 )ع�سوًا(محمد �سعيد مغني )ع�سوًا(عبدالمنعم عي�سى الحويل
 )ع�سوًا(�سلطان حمد الح�سان )ع�سوًا(عبدالعزيز خالد البطي

ثانيًا: يخت�س المجل�س بدار�سة المو�سوعات المحالة اإليه من عميد الكلية وكذلك المقترحات والمرئيات التي يرى اأع�ساء المجل�س 
طرحها للنقا�س واإبداء الراأي فيها بعد عر�سها على عميد الكلية واإحالتها اإلى المجل�س مرة اأخرى كتابياً.
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	وحدة	التدريب	

اأوًل: اإعادة ت�سكيل وحدة التدريب بالكلية برئا�سة �سعادة الدكتور/ ع�سام بن �سعد الغامدي, وبع�سوية كل من:

 )ع�سوًا(د. متولي عبدالموؤمن المر�سي)ع�سوة(د. نورة بنت عبدالرحمن اليو�سف
 )ع�سوًا(اأ. ا�سايل بنت اأحمد العوهلي )ع�سوًا(د. اأحمد لطفي ال�سيد مرعي

 )�سكرتريًا(اأ. هاني عبدالفتاح عبدالعزيز )ع�سوًا(د. اأ�سامة اأحمد العادلي

ثانيًا: تخت�س هذه الوحدة بتنظيم برامج تدريبية خا�سة لطالب وطالبات الكلية والإ�سراف عليها.

ثالثا: تن�سيق التدريب داخل وخارج الكلية.

		مجل�س	الإر�صاد	الأكاديمي	

اأوًل: ت�سكيل مجل�س الإر�ساد الأكاديمي بالكلية من كل من:

 )من�سقًا(رئي�س وحدة الإر�ساد الأكاديمي)رئي�سًا(وكيل الكلية لل�سوؤون الأكاديمية
 )ع�سوًا(رئي�سة وحدة الإر�ساد الأكاديمي باأق�سام الطالبات )ع�سوًا(وكيل الكلية للتطوير والجودة

ثانيًا:	ويخت�س هذا المجل�س بمتابعة و�سع الإر�ساد الأكاديمي بالكلية, وو�سع خطط الإر�ساد بالكلية, والرفع بالأ�سماء للم�سرف على 
مركز الإر�ساد بالجامعة, اقتراح الطرق الكفيلة بتطوير الإر�ساد, ومناق�سة الم�ساكل الطالبية و�سبل حلها, والإ�سراف العام على 

المر�سدين الأكاديميين ومتابعة ما يرفع لهم من حالت.
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	وحدة	الإر�صاد	الأكاديمي	

اأوًل: اإعادة ت�سكيل وحدة الإر�ساد الأكاديمي بالكلية لت�سبح كالآتي:

 )ع�سوًا(د.اأ�سامة اأحمد العادلي)م�سرفًا(د. ر�سا محمود العبد
 )ع�سوًا(اأ. عبدالعزيز النوفل )ع�سوًا(د. ال�سيد �سريف
 )�سكرتريًا(اأ.محمد بن زيد العنزي )ع�سوًا(د. هواري بلعربي

 )ع�سوًا(د.اأيمن مرعي

الجامعية,  والحياة  للدرا�سة  للتهيئة  وم�ساعدتهم  الكلية  باأق�سام  وتعريفهم  الم�ستجدين  طالب  وتوجيه  با�ستقبال  الوحدة  تخت�س  ثانيًا: 
وكذلك اإر�ساد طلبة الكلية اأكاديمياً ونف�سيا واإجتماعيا وعلمياً وتقديم الم�سورة لهم, والهتمام بالطالب والطالبات الذين يعانون من 
�سعف في تح�سيلهم الدرا�سي , وكذلك الطالب والطالبات الموهوبين, ودرا�سة الحالت التي تتطلب دعما ماديا من �سندوق الطالب.

		لجنة	التميز	البحثي	

والجودة(,  للتطوير  الكلية  )وكيل  النحا�س  محمود  بن  اإبراهيم  الدكتور/  �سعادة  برئا�سة  بالكلية  البحثي  التميز  لجنة  ت�سكيل  اأوًل: 
وبع�سوية كل من:

 )ع�سوًا(اأ.د. محمد بن علي الم�سعودي)م�سرفًا(د. �سعادة الدكتور/ ع�سام بن �سعد الغامدي

ثانيًا: تو�سى اللجنة باعتماد البحوث المن�سورة والمقدمة من اأع�ساء هيئة التدري�س في الكلية للح�سول على جائزة التميز البحثي 
وفق معايير وحدة الجوائز العلمية بوكالة الجامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي. 

ثالثا:	ترفع اللجنة تو�سياتها لعميد الكلية تمهيداً لرفعها لجهة الخت�سا�س.
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	وحدة	التعليم	الإلكتروني	وتقنية	المعلومات	

اوًل:	تكليف �سعادة الدكتور / علي بن ح�سين القحطاني بالإ�سراف على وحدة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات.

ثانيًا:	تتركز مهام الوحدة حول :
الإ�سراف على عملية تفعيل دمج تقنيات المعلومات والت�سالت في العملية التدري�سية في الكلية.. 1
الإ�سراف على �سير العمل بمعامل الكلية وقاعات التعليم الإلكتروني.. 2
تحديد موارد واحتياجات الكلية الب�سرية والتقنية ذات العالقة بالتعليم الإلكتروني .. 3
التن�سيق مع عمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد والجهات الخرى في الجامعة في مجال:. 4
 و�سع الخطة الإ�ستراتيجية لبرامج التعليم الإلكتروني بالكلية.. 5
تقديم الدورات التدريبية لأع�ساء هيئة التدري�س والطالب بالكلية في مجالت التعليم الإلكتروني.. 6
تقديم تقرير �سنوي عن ن�ساطات الوحدة لعمادة الكلية. 7
الإ�سراف على عملية تفعيل دمج تقنيات المعلومات والت�سالت في العملية التدري�سية في الكلية.. 8
الإ�سراف على �سير العمل بمعامل الكلية وقاعات التعليم الإلكتروني.. 9

تحديد موارد واحتياجات الكلية الب�سرية والتقنية ذات العالقة بالتعليم الإلكتروني .. 10
التن�سيق مع عمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد والجهات الخرى في الجامعة في مجال:. 11
 و�سع الخطة الإ�ستراتيجية لبرامج التعليم الإلكتروني بالكلية.. 12
تقديم الدورات التدريبية لأع�ساء هيئة التدري�س والطالب بالكلية في مجالت التعليم الإلكتروني.. 13
تقديم تقرير �سنوي عن ن�ساطات الوحدة لعمادة الكلية. 14

هـ( 
 143

4/143
3

ي )
ع

جام
م ال

عا
  ال

 
 

ي  
سنو

التقرير ال

27



	لجنة	لمتابعة	مبادرة	الكلية	لتعزيز	الم�صوؤولية	الجتماعية	

اأوًل:	ت�سكيل فريق عمل برئا�سة �سعادة عميد الكلية وع�سوية كل من:

)ع�سوًا(د. محمد �سافي الخي�س )ع�سوًا(وكيل الكلية لل�سوؤون الأكاديمية
)ع�سوًا(د. عبدالرزاق �سيخ نجيب)ع�سوًا(روؤ�ساء ق�سمي القانون الخا�س والعام

)ع�سوًا(د. متولي عبدالموؤمن مر�سي)ع�سوًا(الم�سرف على مركز التدريب وال�ست�سارات القانونية
 )�سكرتريًا(اأ. وليد بن اإبراهيم العرفج)ع�سوًا(الم�سرف على وحدة التدريب

ثانيًا: ا�ستكمال اإنجاز المبادرة للرفع بها لإدارة الجامعة خالل المدة المحددة.

	لجنة	تعديالت	الخطة	الدرا�صية	الجديدة	لكلية	الحقوق	والعلوم	ال�صيا�صية	

دبيل  بن  �سرحان  الدكتور/  �سعادة  برئا�سة  ال�سيا�سية  والعلوم  الحقوق  لكلية  الجديدة  الدرا�سية  الخطة  تعديالت  لجنة  تت�سكل  اأوًل: 
العتيبي )وكيل الكلية للتطوير والجودة( وع�سوية كل من:

 )ع�سوًا(د. اأحمد محمد وهبان
)ع�سوًا(د. اأحمد لطفي

)ع�سوًا(اأ. مو�سى بن جرمان العتيبي
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تتولى اللجنة مراجعة المنهجيات والخطط الدرا�سية الجديدة بالكلية. ثانيًا:  
القيام بتعديل الخطط الدرا�سية بالكلية ح�سب متطلبات اللجنة الدائمة للخطط الدرا�سية بالجامعة. ثالثًا:  

ل عن ما تم القيام به من اأعمال حيال ما �سبق لعمادة الكلية باأ�سرع وقت ممكن للرفع به اإلى اإدارة الجامعة. رابعًا:  تقديم تقرير مف�سّ

		لجنة	تاأديب	الطالب	

اأوًل: ت�سكيل لجنة تاأديب الطالب مكونة من كل من:

 )رئي�سًا(د. نايف بن محمد اأبا الخيل
)ع�سوًا(د. محمد احمد عدوي

)ع�سوًا(د. متولي محمد المر�سي

ثانيًا: تخت�س هذه اللجنة بالنظر في المخالفات التي تقع من طالب الكلية.
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القسم الثاني

أعضاء هيئة التدريس بالكلية حسب األقسام األكاديمية

للعام الجامعي )1434/1433هـ(



القسم األكاديمي: القانون الخاص

الرتبة	الأكادميية
املجموع

حما�سرغري حما�سر متفرغحما�سرمعيداأ�ستاذ م�ساعداأ�ستاذ م�ساركاأ�ستاذ
متفرغ

%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد
3%66%1218%3622%441%2-%0-%050%100

جدول رقم )1(
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اأع�صاء	هيئة	التدري�س	ق�صم	القانون	الخا�س	-	ح�صب	الرتبة	العلمية



اأع�صاء	هيئة	التدري�س	المتفرغون	ح�صب	ال�صم	والموؤهل	العلمي	والرتبة	الأكاديمية	وتاريخ	بداية	العمل	بالكلية

القسم األكاديمي: القانون الخاص

اجلن�صيةا�صم	ع�صو	الهيئة	التدري�سم
املوؤهل	العلمي

تاريخ	بداية	الرتبة	الأكادميية
العمل	بالكلية الدرجة	

العلمية
التخ�ص�س	
�صنة	اجلامعةالدقيق

التخرج
�سانت اأندروز – الفقهدكتوراه�سعودياأ.د. حميدان بن عبداهلل احلميدان1

1424/7/1ه�اأ�ستاذ1974اململكة املتحدة
1431/10/10ه�اأ�ستاذ1991املنار - تون�سالقانون املديندكتوراهتون�سياأ.د. علي خليف اجللويل2
1432/4/23ه�اأ�ستاذعني �سم�س - م�سرفل�سفة القانوندكتوراهم�سرياأ.د. ح�سن عبداحلميد حممود3
اأدنربه – اململكة قانون جتارىدكتوراه�سعوديد. اأحمد عبدالرزاق الغديان4

11/27/ 1414ه�اأ�ستاذ م�سارك1993ماملتحدة
�اأ�ستاذ م�سارك1980ال�سوربون - فرن�ساالقانون املديندكتوراهلبنايند. بهاء الدين العاليلي5
1994ماأ�ستاذ م�سارك1994رن1 - فرن�ساالقانون املديندكتوراه�سعوديد. رزق بن مقبول الري�س6

القانون املديندكتوراه�سوريد. عبدالرزاق ال�سيخ جنيب7
روبري �سومان 

)�سرتا�سبورج3( - 
فرن�سا

1423ه�اأ�ستاذ م�سارك1994

1404ه�اأ�ستاذ م�سارك1994مرن1 - فرن�ساقانون جتارىدكتوراه�سعوديد. خالد عبدالعزيز الروي�س8
1417ه�اأ�ستاذ م�ساعد1996نانت - فرن�ساالقانون اخلا�سدكتوراه�سعوديد. �سالح بن اإبراهيم ال�سياري9

�سرتا�سبورج - القانون املديندكتوراه�سعوديد. مفلح بن ربيعان القحطاين10
1418ه�اأ�ستاذ م�ساعد1997فرن�سا

�ساوثهمبتون - تاأمني جتارىدكتوراه�سعوديد. خالد بان�سر11
1411/2/23ه�اأ�ستاذ م�ساعد2000مبريطانيا
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اجلن�صيةا�صم	ع�صو	الهيئة	التدري�سم
املوؤهل	العلمي

تاريخ	بداية	الرتبة	الأكادميية
العمل	بالكلية الدرجة	

العلمية
التخ�ص�س	
�صنة	اجلامعةالدقيق

التخرج
مان�س�سرت – اململكة قانون جتارىدكتوراه�سعوديد. فهد حممد املاجد12

1421/11/2ه�اأ�ستاذ م�ساعد2009ماملتحدة
1429/1ه�اأ�ستاذ م�ساعد2006ملندنقانون تامنيدكتوراه�سعوديد. ع�سام �سعد الغامدى13
1430/9/19ه�اأ�ستاذ م�ساعد2008مبواتييه - فرن�ساقانون جتارىدكتوراه�سعوديد. يا�سر ف�سل ال�سريحى14
1413اأ�ستاذ م�ساعد-رن1 - فرن�سا-دكتوراه�سعوديد. في�سل عبدالقادر طاهر15
�سرتا�سبورج - تاأمنيدكتوراه�سعوديد. فهد بن حمود العنزي16

1418اأ�ستاذ م�ساعد )معار(1418فرن�سا
1426ه�اأ�ستاذ م�ساعد2002ليون3 - فرن�ساالقانون اخلا�سدكتوراهفرن�سيد. هواري بلعربي17
1428ه�اأ�ستاذ م�ساعد2001نانت - فرن�ساالقانون املديندكتوراهم�سريد. ر�سا حممود ابراهيم18
1432/4/15اأ�ستاذ م�ساعد2007رن1 - فرن�ساالقانون التجاريدكتوراهاأرديند. معن حممد اأمني الق�ساه19
1432ه�اأ�ستاذ م�ساعد1999املن�سورة - م�سرفل�سفة القانوندكتوراهم�سريمتويل عبداملوؤمن املر�سي20
1427اأ�ستاذ م�ساعد-القاهرة - م�سرالقانون املديندكتوراهم�سريةد. وفاء خالف21
1430ه�اأ�ستاذ م�ساعد2000املن�سورة - م�سرالقانون املديندكتوراهم�سريةد. اأماين عبداللطيف حافظ22
1430ه�اأ�ستاذ م�ساعد2006املن�سورة - م�سرالقانون املديندكتوراهم�سريةد. اإميان ماأمون �سليمان23
1423/7/25حما�سرامللك �سعودالقانون املدينماج�ستري�سعودياأ. حممد بن ح�سن ال�سمري24
1428/4/1معيد-ال�سارقة - الإماراتالقانون املدينبكالوريو�س�سعودياأ. اأ�سامة الرباح25
1428/10/10معيد1425ه�امللك �سعودالقانون املدينبكالوريو�س�سعودياأ. عبدالوهاب اخل�سريي26
1421/9/3معيد1420ه�امللك �سعودالقانون املدينبكالوريو�س�سعودياأ. مو�سى بن جرمان العتيبي27
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اجلن�صيةا�صم	ع�صو	الهيئة	التدري�سم
املوؤهل	العلمي

تاريخ	بداية	الرتبة	الأكادميية
العمل	بالكلية الدرجة	

العلمية
التخ�ص�س	
�صنة	اجلامعةالدقيق

التخرج
1428/3/26معيد-امللك �سعودالقانون املدينبكالوريو�س�سعودياأ. نا�سر بن �سالح ال�سما�سي28
1426/12/30معيد-امللك �سعودالقانون التجاريبكالوريو�س�سعودياأ. عبداللطيف بن حممد اآل ال�سيخ29
1427/6/15معيد-امللك �سعودالقانون التجاريبكالوريو�س�سعودياأ. �سلطان بن برج�س العبدالكرمي30
1430/8/27معيد-امللك �سعودالقانون التجاريبكالوريو�س�سعودياأ. ه�سام بن علي ال�سبت31
1430/8/27معيد-امللك �سعودالقانون التجاريبكالوريو�س�سعودياأ. علي بن حممد اآل �ساري32
1431/9/21معيد-امللك �سعودالقانون التجاريبكالوريو�س�سعودياأ. �سعد بن حممد الر�سيد33
1431/9/20معيد-امللك �سعودالقانون التجاريبكالوريو�س�سعودياأ. اأحمد بن �سعيد اخلبتي34
1431معيد-امللك �سعودالقانون اخلا�سبكالوريو�س�سعودياأ.عبداهلل �سالح اجلمعة35
1432معيد-امللك �سعودالقانون اخلا�سبكالوريو�س�سعودياأ.�سلمان مفلح القحطاين36
1432معيد-امللك �سعودالقانون اخلا�سبكالوريو�س�سعودياأ.�سالح عبداهلل التويجري37
1432معيد-امللك �سعودالقانون اخلا�سبكالوريو�س�سعودياأ.عبدالرحمن نبيل ال�سالح38
1432معيد-امللك �سعودالقانون اخلا�سبكالوريو�س�سعودياأ.عبداهلل بن �سعد املقرن39
1432معيد-امللك �سعودالقانون اخلا�سبكالوريو�س�سعودياأ.اأحمد عبداخلالق العمري40
1432معيد-امللك �سعودالقانون اخلا�سبكالوريو�س�سعودياأ.عبدامللك عبداهلل العيا�سي41
1432معيد-امللك �سعودالقانون اخلا�سبكالوريو�س�سعودياأ. يحى بن ح�سني ال�سريف42
1432معيد-امللك �سعودالقانون اخلا�سبكالوريو�س�سعودياأ. حممد بن نا�سر العامر43
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اجلن�صيةا�صم	ع�صو	الهيئة	التدري�سم
املوؤهل	العلمي

تاريخ	بداية	الرتبة	الأكادميية
العمل	بالكلية الدرجة	

العلمية
التخ�ص�س	
�صنة	اجلامعةالدقيق

التخرج
1432معيد-امللك �سعودالقانون اخلا�سبكالوريو�س�سعودياأ.عبدالعزيز بن حممد النا�سر44
1433معيد-امللك �سعودالقانون اخلا�سبكالوريو�س�سعودياأ. ماجد بن عبداهلل اجلطيلي45
-معيدة-امللك �سعودالقانون التجاريبكالوريو�س�سعوديةاأ. �سباح دخيل اخلثعمى46
-معيدة-امللك �سعودالقانون التجاريبكالوريو�س�سعوديةاأ. ولء احمد حمد الده�س47
-معيدة-امللك �سعودالقانون التجاريبكالوريو�س�سعوديةاأ. نوف فهد العرجاين48
-معيدة-امللك �سعودالقانون التجاريبكالوريو�س�سعوديةاأ. مليحة �سويحى العتيبي49
-معيدة-امللك �سعودالقانون املدينبكالوريو�س�سعوديةاأ. رمي عبداهلل القليج50
-معيدة-امللك �سعودالقانون املدينبكالوريو�س�سعوديةاأ. ملياء عبداهلل الع�سيمي51
-معيدة-امللك �سعودالقانون املدينبكالوريو�س�سعوديةاأ. اأ�سواق ح�سن الع�سريي52
-معيدة-امللك �سعودالقانون املدينبكالوريو�س�سعوديةاأ. �ساره فهد ال�سديري53
-معيدة-امللك �سعودالقانون املدينبكالوريو�س�سعوديةاأ. ابتهال عبداهلل بن على �سمان54
-معيدة-امللك �سعودالقانون املدينبكالوريو�س�سعوديةاأ. نورة عبدالرزاق الدرع55
- معيدة-امللك �سعودالقانون اخلا�سبكالوريو�س�سعوديةاأ. اأروى اجلالل56
- معيدة-امللك �سعودالقانون اخلا�سبكالوريو�س�سعوديةاأ. �سابرين عبدالقادر الع�سريي57
- معيدة-امللك �سعودالقانون اخلا�سبكالوريو�س�سعوديةاأ. فوزية عبداهلل بن دري�س58
- معيدة-امللك �سعودالقانون اخلا�سبكالوريو�س�سعوديةاأ. منرية حممد هذال ال�سبيعي59
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اجلن�صيةا�صم	ع�صو	الهيئة	التدري�سم
املوؤهل	العلمي

تاريخ	بداية	الرتبة	الأكادميية
العمل	بالكلية الدرجة	

العلمية
التخ�ص�س	
�صنة	اجلامعةالدقيق

التخرج
- معيدة-امللك �سعودالقانون اخلا�سبكالوريو�س�سعوديةاأ. نورة �سعد عبدالعزيز احلقباين60
- معيدة-امللك �سعودالقانون اخلا�سبكالوريو�س�سعوديةاأ. هدى اإبراهيم علي الوهيبي61
- معيدة-امللك �سعودالقانون اخلا�سبكالوريو�س�سعوديةاأ. �ساره بنت فهيد الرويلي62
- معيدة-امللك �سعودالقانون اخلا�سبكالوريو�س�سعوديةاأ. اإميان بنت �سليمان اخلم�سي63

جدول رقم )2(

اأع�صاء	هيئة	التدري�س	غير	المتفرغين	ح�صب	ال�صم	والموؤهل	العلمي	والرتبة	الأكاديمية	وتاريخ	بداية	العمل	بالكلية	

القسم األكاديمي: القانون الخاص

ا�صم	ع�صو	م
اجلن�صيةالهيئة	التدري�س

الرتبة	املوؤهل	العلمي
تاريخ	بداية	العمل	بالكليةالأكادميية الدرجة	

العلمية
التخ�ص�س	
�صنة	اجلامعةالدقيق

التخرج
-اأ�ستاذ م�ساعد--القانون التجاريدكتوراه�سعوديحممد ال�سالح1

-حما�سر--القانون التجاريماج�ستري�سعودي�سعود ال�سمرى2

جدول رقم )3(
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اأع�صاء	هيئة	التدري�س	المتعاونين	بق�صم	)القانون	الخا�س(

التخ�ص�س	العملال�ص���مم
اجلن�صيةالتخ�ص�س	العام

�سعودياأ�سول فقه�سريعةمتقاعد )ع�سو هيئة كبار العلماء �سابقًا(د. �سعد بن نا�سر ال�سرثي1
�سعودياأنظمة املرافعات والق�ساء والتحكيمقانونجمل�س الوزراءد. مهيدب بن اإبراهيم املهيدب2
�سعودي القانون التجاريقانونالأمني العام ملجل�س التعليم العايلد. حممد بن عبدالعزيز ال�سالح3
�سعوديالعقيدة واملذاهب املعا�سرة�سريعةمتقاعد )ع�سو هيئة كبار العلماء �سابقًا(د. يو�سف بن حممد الغفي�س4
�سعودياأ�سول الفقه�سريعةجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالميةد. علي بن نا�سر ال�سلعان5
�سعوديالفقه واأ�سوله�سريعةجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالميةد. ه�سام بن حممد ال�سعيد6
�سعوديالفقه املقارن�سريعةكلية امللك خالد الع�سكريةد. اأحمد بن �سالح اآل عبدال�سالم7
م�سريةالقانون اخلا�سقانون-د. حنان �سبحي حممد ال�سيد8

جدول رقم )4(

قائمة	بالمحا�صرات	المتعاونات	مع	ق�صم	القانون	الخا�س

اجلن�صيةالتخ�ص�س	ال�ص���مم
�سعوديةالقانون اخلا�ساأ. منى بنت عبدالرحمن املعيذر1
�سعوديةالقانون اخلا�ساأ. اأ�سماء بنت حممد ال�سنقيطي2

جدول رقم )5( 
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القسم األكاديمي: القانون العام

مجموع	اأع�صاء	هيئة	التدري�س	العاملين	ح�صب	الرتبة	الأكاديمية	للعام	الجامعي	1434/1433ه��

الرتبة	الأكادميية
املجموع

حما�سرغري حما�سر متفرغحما�سرمعيداأ�ستاذ م�ساعداأ�ستاذ م�ساركاأ�ستاذ
متفرغ

%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد
1%26%138%184%926%58-%0-%045%100

جدول رقم )6(

اأع�صاء	هيئة	التدري�س	ق�صم	القانون	العام	-	ح�صب	الرتبة	العلمية
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اأع�صاء	هيئة	التدري�س	المتفرغون	ح�صب	ال�صم	والموؤهل	العلمي	والرتبة	الأكاديمية	والن�صاب	الدرا�صي	
وتاريخ	بداية	العمل	بالكلية

اأع�صاء	هيئة	التدري�س	بق�صم	)القانون	العام(

اجلن�صيةا�صم	ع�صو	الهيئة	التدري�سم
الرتبة	املوؤهل	العلمي

الأكادميية
تاريخ	بداية	
العمل	بالكلية الدرجة	

�صنة	اجلامعةالتخ�ص�س	الدقيقالعلمية
التخرج

1418 ه�اأ�ستاذ م�سارك1997بواتييه - فرن�ساالقانون اجلنائيدكتوراه�سعوديد. خالد بن عثمان العمري3
1419/05/14ه�اأ�ستاذ م�سارك1995وهران - اجلزائرالقانون العامدكتوراهجزائريد. الدين اجلياليل بوزيد4
1423/06/09ه�اأ�ستاذ م�سارك1992اجلزائر - اجلزائرالقانون الد�ستوريدكتوراهجزائريد. حممد اأرزقي ن�سيب5
باري�س 10- ننتري - القانون الدويل العامدكتوراهم�سريد. حممد �سايف اخلي�س6

2007/08/25ماأ�ستاذ م�سارك2001فرن�سا
1430/07/18ه�اأ�ستاذ م�سارك2006درم - بريطانياالقانون الإداريدكتوراه�سعوديد. اإبراهيم بن حممد احلديثي7
1414/07/01ه�اأ�ستاذ م�ساعد1993رن1 - فرن�ساالقانون الإداريدكتوراه�سعوديد. فهد بن اإبراهيم ال�سويان8
1427/9/3ه�اأ�ستاذ م�ساعد2000نانت- فرن�ساالقانون اجلنائيدكتوراهم�سرىد. اأحمد لطفى ال�سيد مرعى9

1428 ه�اأ�ستاذ م�ساعد2002القاهرة - م�سرالقانون اجلنائيدكتوراهم�سريد. ال�سيد حممد ح�سن �سريف10
1429/12/24ه�اأ�ستاذ م�ساعد2008هارفارد - اأمريكاالقانون ال�سريبيدكتوراه�سعوديد. تركي بن عبدالعزيز الثنيان11
اأدنربة اململكة القانون الدويل العامدكتوراه�سعوديد. وائل بن حممد الإدري�سي12

1430/03/13ه�اأ�ستاذ م�ساعد2006املتحدة
1430/03/01ه�اأ�ستاذ م�ساعد2003القاهرةالقانون العامدكتوراهم�سريد. اأمين حممد �سليمان مرعي13
حممد اخلام�س - القانون الد�ستوريدكتوراهمغربيةد. نعيمة قوين�س14

1430/10/12اأ�ستاذ م�ساعد2003املغرب
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اجلن�صيةا�صم	ع�صو	الهيئة	التدري�سم
الرتبة	املوؤهل	العلمي

الأكادميية
تاريخ	بداية	
العمل	بالكلية الدرجة	

�صنة	اجلامعةالتخ�ص�س	الدقيقالعلمية
التخرج

اأك�س مار�سليا 3 - القانون العامدكتوراهم�سريةد. كاميليا �سالح الدين15
1431/10/10اأ�ستاذ م�ساعد2010فرن�سا

1416ه�حما�سر2001امللك �سعودالقانون اجلنائيبكالوريو�س�سعودياأ. �سليمان بن عبداهلل العي�سى16
1425/1/26حما�سر-امللك �سعودالقانون اجلنائيبكالوريو�س�سعودياأ. هاين بن �سالح احل�سياين17
1423/2/2معيد2001امللك �سعودالقانون الدويل العامبكالوريو�س�سعودياأ. عبداملح�سن حممد العثمان18
1428/4/6 معيد-امللك �سعودالقانون العامبكالوريو�س�سعودياأ. مو�سى الكلثم19
1429ه�معيد-امللك �سعودالقانون اجلنائيبكالوريو�س�سعودياأ. �سلمان الزهراين20
1431/11/17معيد1429ه�امللك �سعودالقانون الإداريبكالوريو�س�سعودياأ. معاذ بن معال اللويحق املطريي21
1431/11/11معيد1429ه�امللك �سعودالقانون الدويل العامبكالوريو�س�سعودياأ. حممد بن فهد بن حممد الرميح22
1431/11/18معيد-امللك �سعودالقانون الإداريبكالوريو�س�سعودياأ. عبداهلل امل�سفر23
1431/11/11معيد-امللك �سعودالقانون الإداريبكالوريو�س�سعودياأ. اأن�س بن عبدالرحمن املزروع24
1431/11/19معيد-امللك �سعودالقانون الد�ستوريبكالوريو�س�سعودياأ. حممد بن عبدالكرمي الربيثن25
1432/8/25معيد-امللك �سعودالقانون اجلنائيبكالوريو�س�سعودياأ. عبداملجيد ال�سعالن26
1427/1/12معيد-امللك �سعودالقانون اجلنائيبكالوريو�س�سعودياأ. م�ساري ال�سقياين27
1429/10/13معيد-امللك �سعودالقانون الإداريبكالوريو�س�سعودياأ. حممد عبداحلميد العمري28
1430/4/15ه�معيد1429ه�امللك �سعودالقانون الدويل العامبكالوريو�س�سعودياأ. حممد بن فهد بن حممد الرميح29
1428/6/25حما�سرة1997املن�سورة- م�سرالقانون العامماج�ستريم�سريةاإكرام عبدالرحيم ال�سيد عو�س30
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اجلن�صيةا�صم	ع�صو	الهيئة	التدري�سم
الرتبة	املوؤهل	العلمي

الأكادميية
تاريخ	بداية	
العمل	بالكلية الدرجة	

�صنة	اجلامعةالتخ�ص�س	الدقيقالعلمية
التخرج

1429ه�حما�سرة2006جوبا - ال�سودانالقانون الإدارياملاج�ستري�سودانيةاأ. منى فوزي عبدالقادر العجباين31
1431/11/11 معيدة-امللك �سعودالقانون العامبكالوريو�س�سعوديةاأ. منرية فهد احلمدان32
1431/11/19معيدة-امللك �سعودالقانون العامبكالوريو�س�سعوديةاأ. فريدة معيكل القحطاين33
معيدة-امللك �سعودالقانون العامبكالوريو�س�سعوديةاأ. حنان احمد الزهراين34
معيدة-امللك �سعودالقانون العامبكالوريو�س�سعوديةاأ.ولء �سعد الكثريي35
معيدة-امللك �سعودالقانون العامبكالوريو�س�سعوديةاأ. جنالء عبدالرحمن احلقيل36
معيدة-امللك �سعودالقانون العامبكالوريو�س�سعوديةاأ. هاجر بنت توفيق املانع37
معيدة-امللك �سعودالقانون العامبكالوريو�س�سعوديةاأ. جمانة حممد اجلبري38
معيدة-امللك �سعودالقانون العامبكالوريو�س�سعوديةاأ. �سارة �سبتي ال�سبتي39
معيدة-امللك �سعودالقانون العامبكالوريو�س�سعوديةاأ. مها عبداهلل ال�سعالن40
معيدة-امللك �سعودالقانو ىن العامبكالوريو�س�سعوديةاأ. الآء بدر ال�سالح41
1431/11/17معيدة1430ه�امللك �سعودالقانون العامبكالوريو�س�سعوديةاأ. دانيا عبدالرحمن حمي�سن42
1431/11/11معيدة-امللك �سعودالقانون العامبكالوريو�س�سعوديةاأ. ب�سمة من�سور �سلهوب43
1431/11/18معيدة-امللك �سعودالقانون العامبكالوريو�س�سعوديةاأ. وجدان خالد ال�سعيد44
1431/11/17معيدة2009امللك �سعودالقانون العامبكالوريو�س�سعوديةاأ. �سارة عبدالعزيز العبدالكرمي45

جدول رقم )7(
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القسم األكاديمي: العلوم السياسية

مجموع	اأع�صاء	هيئة	التدري�س	العاملين	ح�صب	الرتبة	الأكاديمية	للعام	الجامعي	1434/1433ه�
الرتبة	الأكادميية

املجموع
حما�سرغري حما�سر متفرغحما�سرمعيداأ�ستاذ م�ساعداأ�ستاذ م�ساركاأ�ستاذ

متفرغ
%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد

816510919121353--------36100

جدول رقم )8(

اأع�صاء	هيئة	التدري�س	ق�صم	العلوم	ال�صيا�صية	-	ح�صب	الرتبة	العلمية
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اأع�صاء	هيئة	التدري�س	ح�صب	ال�صم	والموؤهل	العلمي	والرتبة	الأكاديمية	والن�صاب	الدرا�صي	وتاريخ	بداية	
العمل	بالكلية	

اجلن�صيةا�صم	ع�صو	الهيئة	التدري�سم
املوؤهل	العلمي

الرتبة	
الأكادميية

تاريخ	بداية	
العمل	بالكلية الدرجة	

�صنة	اجلامعةالتخ�ص�س	الدقيقالعلمية
التخرج

1376ه�اأ�ستاذ1983كاليفورنياعالقات دوليةدكتوراه�سعودياأ.د. حمم�د اأحم�د علي مفت�ي1
1977ماأ�ستاذ1987كان�سا�سعالقات دوليةدكتوراه�سعودياأ.د. مت�روك هاي��س الفال�ح2
جامعة كاليفورنياعالقات دوليةدكتوراهم�سرياأ.د. مني�ر حممود ب�دوي3

2005ماأ�ستاذ1992لو�س اأجنل�س
1404ه�اأ�ستاذ1992فلوريدا احلكومية�سيا�سة مقارنةدكتوراه�سعودياأ.د. عبداهلل جمع�ان الغام�دي4
1404ه�اأ�ستاذ1993كن�سا�سلورن�سنظم �سيا�سيةدكتوراه�سعودياأ.د. �سال�ح حمم�د اخلث�الن5
1398ه�اأ�ستاذ1989جامعة اك�سرتعالقات دوليةدكتوراه�سعودياأ.د.عبدالرحم�ن نا�س�ر العنق�ري6
2001ماأ�ستاذ1996دنفر/ كلورادوعالقات دوليةدكتوراه�سعودياأ.د. عبداهلل ب�ن جب�ر العتيب�ي7
2012ماأ�ستاذ1990جامعة مريلندنظم �سيا�سيةدكتوراهم�سرياأ.د. جابر �سعيد عو�س ال�سيد8
1397ه�اأ�ستاذم�سارك1991جامعة اك�سرتنظم �سيا�سيةدكتوراه�سعوديد.�سرح�ان دبي�ل حمم�د العتيب�ي9

جامعة ولية فلوريدا اأنظمة �سيا�سيةدكتوراه�سعوديد. طالل بن حممود �ساحي10
1398ه�اأ�ستاذم�سارك1407احلكومية

1428ه�اأ�ستاذم�سارك1996جامعة الإ�سكندريةعالقات دوليةدكتوراهم�سريد. احمد حممد وهبان11
1432ه�اأ�ستاذ م�سارك2006جامعة القاهرةاأنظمة �سيا�سية دكتوراهم�سريد. حممد احمد عدوي12
جامعة كاليفورنيانظم �سيا�سيةدكتوراه�سعوديد.ع�ادل عبدالكرمي العبدالكري�م13

1406ه�اأ�ستاذم�سارك1997لو�س اأجنل�س
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اجلن�صيةا�صم	ع�صو	الهيئة	التدري�سم
املوؤهل	العلمي

الرتبة	
الأكادميية

تاريخ	بداية	
العمل	بالكلية الدرجة	

�صنة	اجلامعةالتخ�ص�س	الدقيقالعلمية
التخرج

جامعة كاليفورنيانظرية �سيا�سيةدكتوراه�سعوديد. عبداهلل حمم�د احلمي�د14
1405ه�اأ�ستاذم�ساعد1996لو�س اأجنل�س

1404ه�اأ�ستاذم�ساعد2001بنجهامتوننظرية �سيا�سيةدكتوراه�سعوديد. حمم�د ب�ن ع�و�س احلارث�ي15
1426ه�اأ�ستاذم�ساعد1999جامعة الإ�سكندريةنظم �سيا�سيةدكتوراهم�سريد.اأ�سام�ة اأحم�د العادل�ي16
1428ه�اأ�ستاذم�ساعد2007جامعة غرب فرجينياعالقات دوليةدكتوراه�سعوديد. اإبراهيم بن حممود النحا�س17
2000ماأ�ستاذم�ساعد2007جامعة غرب فرجينياعالقات دوليةدكتوراه�سعوديد. علي بن ح�سني القحطاين18
2001 ماأ�ستاذم�ساعد2010جامعة اك�سرتنظرية �سيا�سيةدكتوراه�سعوديد. �سعود بن م�ساعد التمامي19
1432ه�اأ�ستاذ م�ساعد2007جامعة دنفرنظم �سيا�سية مقارنةدكتوراهاأرديند. غالب عواد اخلالدي20
2005ماأ�ستاذ م�ساعد2004جامعة فيينااجتماع �سيا�سيدكتوراه�سودانيةد. جنوي حممد علي الب�سري21
1432ه�اأ�ستاذ م�ساعد2010جامعة القاهرةاأنظمة �سيا�سية مقارنةدكتوراهاأردنيةد. منتهى حممود عبيدات22
1423ه�حما�سر===جامعةامللك �سعودعلوم �سيا�سيةماج�ستري�سعودياأ.عبدالغني �سم�س الدين الكندي23
1425ه�معيد===جامعةامللك �سعودعلوم �سيا�سيةماج�ستري�سعودياأ.مثال بن عبداهلل املطريي24
1425ه�معيد===جامعةامللك �سعودعلوم �سيا�سيةماج�ستري�سعودياأ.عبداملح�سن بن حممد اآل �سعود25
1427ه�معيد===جامعةامللك �سعودعلوم �سيا�سيةماج�ستري�سعودياأ.م�سعب بن حممد اآل �سعود26
1429ه�معيد===جامعةامللك �سعودعلوم �سيا�سيةبكالوريو�س�سعودياأ. في�سل بن حممد العليوي27
1430ه�معيد===جامعةامللك �سعودعلوم �سيا�سيةبكالوريو�س�سعودياأ. عبدالعزيز بن غربي امللحم28
1430ه�معيد===جامعةامللك �سعودعلوم �سيا�سيةبكالوريو�س�سعودي   اأ. نا�سر بن علي املري29
1431ه�معيد===جامعة امللك �سعودعلوم �سيا�سيةبكالوري�س�سعودياأ.م�سفر علي القحطاين30
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اجلن�صيةا�صم	ع�صو	الهيئة	التدري�سم
املوؤهل	العلمي

الرتبة	
الأكادميية

تاريخ	بداية	
العمل	بالكلية الدرجة	

�صنة	اجلامعةالتخ�ص�س	الدقيقالعلمية
التخرج

1432ه�معيد===جامعة امللك �سعودعلوم �سيا�سيةبكالوري�س�سعودياأ.خالد بن �سالح ال�سلطان31
1432ه�معيد===جامعة امللك �سعودعلوم �سيا�سيةبكالوري�س�سعودياأ.خالد بن �سعود احلميدي32
1432ه�معيد===جامعة امللك �سعودعلوم �سيا�سيةبكالوري�س�سعودياأ.ع�ساف بن حممد املطريي33
1433ه�معيد===جامعة امللك �سعودعلوم �سيا�سيةبكالوري�س�سعودياأ.م�سعب بن عي�سى الربيكان34
1433ه�معيد===جامعة امللك �سعودعلوم �سيا�سيةبكالوري�س�سعودياأ.عقاب بن جربيل خرمي35
1433ه�معيد===جامعة امللك �سعودعلوم �سيا�سيةبكالوري�س�سعودياأ.من�سور بن بدر احلربي36

جدول رقم )9(

قائمة	بالمحا�صرين	المتعاونين	مع	ق�صم	العلوم	ال�صيا�صية

اجلن�صيةجامعة	التخرجالتخ�ص�س	ال�ص���مم
�سعوديجامعةكاليفورنياريفر�سايدعالقات دولية اأ. حمم�د ب�ن ر�سي�داملج�الد1

جدول رقم )10(

هـ( 
 143

4/143
3

ي )
ع

جام
م ال

عا
  ال

 
 

ي  
سنو

التقرير ال

46



القسم الثالث

إحصاءات الطالب والبرامج األكاديمية في الكلية
للعام الجامعي )1434/1433هـ(



اإح�صاءات	الطالب	والبرامج	الأكاديمية	في	الكلية
للعام	الجامعي	)1434/1433ه�(

التخ�ص�س
عدد		الطالباتعدد	الطالب

الن�صبةالرقمالن�صبةالرقم
100%651113%996احلقوق

-35%543العلوم ال�سيا�سية
100%1001113%1539الإجمايل

جدول رقم )11(
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	اأول:	اأق�صام	القانون	

اأعداد	الطلبة	ح�صب	الم�صتوى	الدرا�صي	والتخ�ص�س		

التخ�ص�س:	الحقوق
امل�صتوى	الرابعامل�صتوى	الثالثامل�صتوى	الثاينامل�صتوى	الأول

%العدد%العدد%العدد%العدد
36%466%7313%35279%31

امل�صتوى	الثامنامل�صتوى	ال�صابعامل�صتوى	ال�صاد�سامل�صتوى	اخلام�س
%العدد%العدد%العدد%العدد

84%981%933%27%1

المجموع	الكلي:	996
جدول رقم )12(

 ملحوظة:	هذه	الأعداد	ت�صمل	جميع	الطالب	المقيدين	في	ق�صمي	القانون

هـ( 
 143

4/143
3

ي )
ع

جام
م ال

عا
  ال

 
 

ي  
سنو

التقرير ال

49



	ثانيا:	ق�صم	العلوم	ال�صيا�صية	

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

التخ�ص�س:	الحقوق
امل�صتوى	الرابعامل�صتوى	الثالثامل�صتوى	الثاينامل�صتوى	الأول

%العدد%العدد%العدد%العدد
16%361%11287%5390%17

امل�صتوى	الثامنامل�صتوى	ال�صابعامل�صتوى	ال�صاد�سامل�صتوى	اخلام�س
%العدد%العدد%العدد%العدد

50%925%513%210٫1

المجموع	الكلي:	543
جدول رقم )13(
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الطلبة	الخريجون	ح�صب	التخ�ص�س	للعام	الجامعي	1433/	1434ه�

جمموع	اخلرجني	يف	هذا	العامف�صل	�صيفي	الناجحونف�صل	2ف�صل	1التخ�ص�س
%العدد%العدد%العدد%العدد

14437٫517545٫66516٫9384100احلقوق

3327٫046654٫082318٫9122100ال�سيا�سة

جدول رقم )14(

اأ�صماء	الطالب	والطالبات	الخريجين	والحا�صلين	على	مراتب	�صرف	باأق�صام	الكلية	للعام	الجامعي	
)1434/1433ه�(

ف�صل	التقديراملعدلاجلن�صيةالتخ�ص�سا�صم	الطالبرقم	الطالبم
املالحظاتاللتحاق

مرتبة ال�سرف الأوىل301ممتاز4٫89�سعودياحلقوقاحمد بن عبداهلل بن �سالح ال�سليمان1430106077

مرتبة ال�سرف الثانية302ممتاز4٫71مقيماحلقوقمتعب مر�سي هليل العنزي2430108034

مرتبة ال�سرف الثانية301ممتاز4٫7م�سرياحلقوقابراهيم عبدالرحمن عبدالفتاح عكا�سة3430107685

مرتبة ال�سرف الثانية301ممتاز4٫65�سعودياحلقوقمبارك بن ابراهيم بن عبدالرحمن احل�ساوي4430106181

مرتبة ال�سرف الثانية301ممتاز4٫62�سعودياحلقوق�سعد بن عبدالعزيز بن عبداهلل بن تركي ال  �سعود5430105672

مرتبة ال�سرف الثانية291ممتاز4٫6�سعودياحلقوقعبدالرحمن بن �سعد بن عبداهلل بن خ�سري6429103540
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ف�صل	التقديراملعدلاجلن�صيةالتخ�ص�سا�صم	الطالبرقم	الطالبم
املالحظاتاللتحاق

مرتبة ال�سرف الثانية301ممتاز4٫58�سعودياحلقوقمفلح بن �سعود بن عبدالرحمن اآل مغريه7430102881

مرتبة ال�سرف الثانية291ممتاز4٫57�سعودياحلقوقعائ�س بن �سفر بن ال زميع ال�سهراين8429910356

مرتبة ال�سرف الثانية292ممتاز4٫55�سعودياحلقوقحمد بن عبدالكرمي بن عبداهلل الطحيني9429103050

مرتبة ال�سرف الثانية301جيد جدا4٫42�سعودياحلقوقعبداهلل بن فهد بن براهيم بن �سيف10430106918

مرتبة ال�سرف الثانية291جيد جدا4٫39�سعودياحلقوقعبداهلل بن حممد بن عبداهلل املدلج11429101526

مرتبة ال�سرف الثانية301جيد جدا4٫37�سعودياحلقوقبندر بن مطلق بن حممد ال�سهلي12430105876

مرتبة ال�سرف الثانية292جيد جدا4٫33�سعودياحلقوقعبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز احل�سني13429110051

مرتبة ال�سرف الثانية301جيد جدا4٫3�سعودياحلقوقعبدالرحمن بن ابراهيم بن ثاقب العجاجي14430102539

مرتبة ال�سرف الثانية301جيد جدا4٫3�سعودياحلقوقعبداهلل بن �سعد بن فهد العجالن15430105035

مرتبة ال�سرف الثانية301جيد جدا4٫27�سعودياحلقوقباز بن عبداملح�سن بن �سعد بن باز16430103840

مرتبة ال�سرف الثانية292جيد جدا4٫26�سعودياحلقوقعلي بن حممد بن عبداهلل الحيدب17429103503

مرتبة ال�سرف الثانية291جيد جدا4٫25�سعودياحلقوقوائل بن عبداهلل بن �سعد ال�سرماوي18429102726

العلوم في�سل بن فهد بن م�سوح امل�سوح19429101336
مرتبة ال�سرف الأوىل292ممتاز4٫8�سعوديال�سيا�سية

العلوم فهد بن عائد بن عياد البلوي20430104773
مرتبة ال�سرف الثانية301جيد جدا4٫25�سعوديال�سيا�سية
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ف�صل	التقديراملعدلاجلن�صيةالتخ�ص�سا�صم	الطالبرقم	الطالبم
املالحظاتاللتحاق

مرتبة ال�سرف الأوىل291ممتاز4٫91�سعودياحلقوقهيا بنت �سقر بن عبداهلل املو�سى21429203230

مرتبة ال�سرف الأوىل292ممتاز4٫88مينياحلقوقاميان حممد ح�سن �سامل باتي�س22429921412

مرتبة ال�سرف الأوىل291ممتاز4٫88�سعودياحلقوقح�سه بنت حممد بن عبدالعزيز املهناء23429203226

مرتبة ال�سرف الأوىل291ممتاز4٫82�سعودياحلقوقنوف بنت عبداهلل بن �سعد العيد24429201012

مرتبة ال�سرف الأوىل292ممتاز4٫82�سعودياحلقوقحنان بنت �سعد بن من�سور ال�سهري25429203228

مرتبة ال�سرف الأوىل282ممتاز4٫81�سعودياحلقوقمي بنت �سيف اهلل بن هذال العتيبي26428203822

مرتبة ال�سرف الأوىل292ممتاز4٫8�سعودياحلقوقافنان بنت عبدالعزيز بن حممد املفلح27429203279

مرتبة ال�سرف الأوىل291ممتاز4٫79�سعودياحلقوقوفاء بنت عبداهلل بن غرم ال�سهراين28429203641

مرتبة ال�سرف الأوىل291ممتاز4٫78�سعودياحلقوقوعد بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن اخلرا�سي29429203232

مرتبة ال�سرف الأوىل292ممتاز4٫78�سعودياحلقوقلولوه بنت ابراهيم بن �سعود اآل معمر30429200170

مرتبة ال�سرف الثانية292ممتاز4٫74�سعودياحلقوقندى بنت عبدالرحمن بن غرمان ال�سهرى31429203242

مرتبة ال�سرف الثانية291ممتاز4٫73�سعودياحلقوقامنه بنت عبدالعزيز بن �سالح اباح�سني32429921256

مرتبة ال�سرف الثانية292ممتاز4٫68�سعودياحلقوقاجماد بنت ابراهيم بن حممد ال�سويد33429203310

مرتبة ال�سرف الثانية292ممتاز4٫64�سعودياحلقوقهديل ح�سن حممد اليافعي34429921399
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ف�صل	التقديراملعدلاجلن�صيةالتخ�ص�سا�صم	الطالبرقم	الطالبم
املالحظاتاللتحاق

مرتبة ال�سرف الثانية291ممتاز4٫62�سعودياحلقوقالعنود بنت �سعدون بن برغ�س ال�سعدون35429203217

مرتبة ال�سرف الثانية292ممتاز4٫61�سعودياحلقوقعال بنت عبداهلل بن راجح الدو�سري36429203286

مرتبة ال�سرف الثانية292ممتاز4٫61�سعودياحلقوقهاجر بنت عبدالهادي بن عبيد املطريي37429921571

مرتبة ال�سرف الثانية291ممتاز4٫6�سعودياحلقوقب�سائر بنت حممد بن فواز اآل عبداهلل38429920458

مرتبة ال�سرف الثانية292ممتاز4٫59�سعودياحلقوقالء بنت ح�سني بن علي قا�سم39429203276

مرتبة ال�سرف الثانية291ممتاز4٫57�سعودياحلقوق�سموخ بنت م�سعود بن مرتك القحطاين40429202083

مرتبة ال�سرف الثانية282ممتاز4٫57�سعودياحلقوقندى بنت فواز بن عبداهلل العتيبي41428200744

مرتبة ال�سرف الثانية292ممتاز4٫57�سعودياحلقوقجنود بنت عبداملح�سن بن عبدالعزيز املبدل42429203261

مرتبة ال�سرف الثانية292ممتاز4٫56�سعودياحلقوقهيا بنت م�ساري بن عبدالرحمن بن جويعد43429203233

مرتبة ال�سرف الثانية291ممتاز4٫56�سعودياحلقوقهديل بنت بجاد بن بطيحان ال�سهلي44429202784

مرتبة ال�سرف الثانية292ممتاز4٫56�سعودياحلقوق�ساره بنت عبداهلل بن عبدالعزيز الوهيبي45429203281

مرتبة ال�سرف الثانية292ممتاز4٫55�سعودياحلقوقافنان بنت �سعد بن احمد التومي46429203253

مرتبة ال�سرف الثانية282ممتاز4٫54�سعودياحلقوق�سعاع بنت مبارك بن فني�س القحطاين47428201954

مرتبة ال�سرف الثانية291ممتاز4٫54�سعودياحلقوقن�سرة بنت عبدالعزيز بن �سعد العمار48429203041
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مرتبة ال�سرف الثانية282ممتاز4٫5�سعودياحلقوقاماين بنت عبداهلل بن حممد الدغيلبي49428204118

مرتبة ال�سرف الثانية282جيد جدا4٫49�سعودياحلقوق�سمر بنت زيد بن علي الف�سلي50428202373

مرتبة ال�سرف الثانية292جيد جدا4٫48�سعودياحلقوقداليه بنت عبدالرحمن بن حمد الدبيان51429205111

مرتبة ال�سرف الثانية292جيد جدا4٫47�سعودياحلقوقدلل بنت عبدالرحمن بن حمد الدبيان52429205112

مرتبة ال�سرف الثانية292جيد جدا4٫47�سعودياحلقوق�سهد بنت احمد بن عبدالعزيز العنقري53429203250

مرتبة ال�سرف الثانية292جيد جدا4٫46�سعودياحلقوقهيا بنت �سالح بن عبدالعزيز النا�سر54429203266

مرتبة ال�سرف الثانية292جيد جدا4٫46�سعودياحلقوقمرام بنت م�سبب بن �سليمان ال�سهري55429203302

مرتبة ال�سرف الثانية281جيد جدا4٫44�سعودياحلقوقغاليه بنت عبداهلل بن مرزوق اآل فهد املقاطي56428202878

مرتبة ال�سرف الثانية292جيد جدا4٫43فل�سطينىاحلقوق�سوزان خمي�س منيب امل�سهراوي57429921364

مرتبة ال�سرف الثانية291جيد جدا4٫43�سعودياحلقوقاأ�سواء بنت اأحمد بن حممد ع�سريي58429203734

مرتبة ال�سرف الثانية292جيد جدا4٫41�سعودياحلقوق�ساره بنت عبدالعزيز بن احمد الرو�سان59429203257

مرتبة ال�سرف الثانية291جيد جدا4٫41�سعودياحلقوقالعنود بنت حممد بن حمد بن قا�سم60429204514

مرتبة ال�سرف الثانية292جيد جدا4٫38�سعودياحلقوقلطيفه بنت عبداهلل بن �سليمان احلماد61429203436

مرتبة ال�سرف الثانية292جيد جدا4٫38�سعودياحلقوقم�ساعل بنت عبدالعزيز بن عبداهلل ال�سبيعي62429381154
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مرتبة ال�سرف الثانية292جيد جدا4٫37�سعودياحلقوقلطيفه بنت عبدالكرمي بن عبداهلل ال�سيحه63429201511

مرتبة ال�سرف الثانية291جيد جدا4٫37�سعودياحلقوقهند بنت �سعد بن عبداهلل ال�سليمان64429202877

مرتبة ال�سرف الثانية291جيد جدا4٫32�سعودياحلقوقليلى بنت م�سعل بن زويد العتيبي65429201606

مرتبة ال�سرف الثانية292جيد جدا4٫31�سعودياحلقوقملا بنت خالد بن نا�سر القديري66429203289

مرتبة ال�سرف الثانية291جيد جدا4٫3�سعودياحلقوق�سارة بنت �سالح بن حممد العمري67429203290

مرتبة ال�سرف الثانية282جيد جدا4٫26�سعودياحلقوقندى بنت حممد بن علي الغامدي68428201972

مرتبة ال�سرف الثانية292جيد جدا4٫25�سعودياحلقوقجنى بنت �سليمان بن عبدالعزيز العواد69429203223

هـ( 
 143

4/143
3

ي )
ع

جام
م ال

عا
  ال

 
 

ي  
سنو

التقرير ال

56



قائمة	باأ�صماء	الطالب	والطالبات	المتخرجين	الحا�صلين	على	مراتب	�صرف	من	برنامجي	البكالوريو�س	
للف�صل	الثاني	1433	/1434ه�

ف�صل	التقديراملعدلاجلن�صيةالتخ�ص�سا�صم	الطالبرقم	الطالبم
املالحظاتاللتحاق

مرتبة ال�سرف الثانية301ممتاز4٫96�سعودياحلقوقحممد بن حمد بن حممد املر�سد1430101730

مرتبة ال�سرف الثانية301ممتاز4٫89�سعودياحلقوقزياد بن خالد بن عبدالعزيز الرتكي2430104709

مرتبة ال�سرف الثانية301ممتاز4٫86�سعودياحلقوقخالد بن ح�سني بن حممد القحطاين3430102035

مرتبة ال�سرف الثانية301ممتاز4٫79�سعودياحلقوقعبدالرحمن بن �سالح بن حممد الدبيان4430105659

مرتبة ال�سرف الثانية301ممتاز4٫79�سعودياحلقوقماجد بن عبداهلل بن ابراهيم الكريدي�س5430102244

مرتبة ال�سرف الثانية301ممتاز4٫78�سعودياحلقوقعبداللطيف بن ابراهيم بن عبداللطيف احلماد6430105739

مرتبة ال�سرف الثانية302ممتاز4٫77�سعودياحلقوقاحمد بن �سالح بن احمد عناين7430108030

مرتبة ال�سرف الثانية301ممتاز4٫76عمانىاحلقوقحممد بن احمد بن بدر بن مهنا الرجيبي8430107738

مرتبة ال�سرف الثانية301ممتاز4٫65�سعودياحلقوقعبدالرحمن بن حممد بن عبدالرحمن اجلالل9430105291

مرتبة ال�سرف الثانية301ممتاز4٫56�سعودياحلقوقعبداهلل بن عاي�س بن مطلق القحطاين10430106763

مرتبة ال�سرف الثانية301ممتاز4٫52�سعودياحلقوقحممد بن �سليمان بن حممد الع�سيع�س11430107271

مرتبة ال�سرف الثانية301ممتاز4٫5�سعودياحلقوقعبدالعزيز بن عقالء بن علي العقالء12430105026
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مرتبة ال�سرف الثانية301جيد جدا4٫45�سعودياحلقوقحممد بن �سعيد بن حممد مغني13430107058

مرتبة ال�سرف الثانية301جيد جدا4٫44�سعودياحلقوقعبدالرحمن بن عبداهلل بن حممد املطرب14430103994

مرتبة ال�سرف الثانية301جيد جدا4٫38�سعودياحلقوقعبداهلل بن حمود بن عاي�س املرزوقي15430101567

مرتبة ال�سرف الثانية301جيد جدا4٫35�سعودياحلقوقعبدالرحمن بن حممد بن عمر الرباك16430104461

مرتبة ال�سرف الثانية301جيد جدا4٫35�سعودياحلقوقعبدالهادي بن احمد بن علي عتني17430101641

مرتبة ال�سرف الثانية301جيد جدا4٫33�سعودياحلقوقعبداهلل بن خالد بن عبداهلل الفريح18430104236

مرتبة ال�سرف الثانية302ممتاز4٫72�سعوديالعلوم ال�سيا�سيةعبداهلل بن عبدالعزيز بن فهد العجالن19430106951

مرتبة ال�سرف الثانية301ممتاز4٫63�سعوديالعلوم ال�سيا�سيةيزيد بن ابراهيم بن عبدالعزيز الأحيدب20430105678

مرتبة ال�سرف الثانية291ممتاز4٫61بنينىالعلوم ال�سيا�سيةهارون عزيز21429107367

مرتبة ال�سرف الثانية301ممتاز4٫56�سعوديالعلوم ال�سيا�سيةحممد بن من�سور بن حممد املفرييج22430104535

مرتبة ال�سرف الثانية301جيد جدا4٫31�سعوديالعلوم ال�سيا�سيةح�سن بن حممد بن عبداهلل العمري23430103122

مرتبة ال�سرف الثانية301جيد جدا4٫29�سعوديالعلوم ال�سيا�سيةعي�سى بن خلف بن عبداهلل الر�سيدي24430104127

مرتبة ال�سرف الأوىل301ممتاز4٫98�سعودياحلقوقالعنود بنت عبدالرحمن بن عبدالعزيز العقيل25430202046

مرتبة ال�سرف الأوىل301ممتاز4٫93�سعودياحلقوقلطيفه بنت فهد بن عبدالعزيز املنيع26430202460
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مرتبة ال�سرف الأوىل301ممتاز4٫93�سعودياحلقوقنوره بنت نا�سر بن فهد الدو�سري27430202020

مرتبة ال�سرف الأوىل301ممتاز4٫92�سعودياحلقوقاروى بنت حممد بن علي الدري�س28430202526

مرتبة ال�سرف الأوىل292ممتاز4٫91�سعودياحلقوقرجاء بنت را�سد بن عبدالرحمن الر�سيد29429203260

مرتبة ال�سرف الأوىل301ممتاز4٫89�سعودياحلقوقمروه بنت �سالح بن عبداهلل الع�سكر30430200426

مرتبة ال�سرف الأوىل301ممتاز4٫89�سعودياحلقوقمنريه بنت را�سد بن عبدالرحمن املر�سد31430201224

مرتبة ال�سرف الأوىل301ممتاز4٫89�سعودياحلقوق�سيخه بنت يحي بن �سعد الدو�سرى32430202661

مرتبة ال�سرف الأوىل301ممتاز4٫87�سعودياحلقوقاروى بنت عبدالرحمن بن علي ال�سايع33430202358

مرتبة ال�سرف الأوىل301ممتاز4٫85�سعودياحلقوقم�ساعل بنت عبداهلل بن حمد املانع34430920004

مرتبة ال�سرف الأوىل301ممتاز4٫85�سعودياحلقوقاميان بنت علي بن �سعيد �سالم35430200452

مرتبة ال�سرف الأوىل301ممتاز4٫85�سعودياحلقوقرمي بنت علي بن را�سد احلبي�س36430201648

مرتبة ال�سرف الأوىل301ممتاز4٫84�سعودياحلقوقروان بنت حممد بن نا�سر الدو�سري37430201488

مرتبة ال�سرف الأوىل292ممتاز4٫83�سعودياحلقوق�سوق بنت علي بن عبداملح�سن املبدل38429203267

مرتبة ال�سرف الأوىل301ممتاز4٫83�سعودياحلقوقح�سه بنت �سعد بن را�سد العرفج39430202524

مرتبة ال�سرف الأوىل301ممتاز4٫81�سعودياحلقوقا�سماء بنت نا�سر بن عبدالرحمن اآل حمود40430202789
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مرتبة ال�سرف الأوىل301ممتاز4٫79�سعودياحلقوقنوف بنت عبداهلل بن حمد الوهيبي41430202259

مرتبة ال�سرف الأوىل301ممتاز4٫79�سعودياحلقوقجنالء بنت �سلمان بن يو�سف املالحي42430202688

مرتبة ال�سرف الأوىل301ممتاز4٫79�سعودياحلقوقورود بنت �سعيد بن مرزوق الغامدي43430202405

مرتبة ال�سرف الأوىل301ممتاز4٫78�سعودياحلقوقبيان بنت خالد بن ح�سن بان�سر44430201082

مرتبة ال�سرف الأوىل301ممتاز4٫75�سعودياحلقوقرنا بنت ابراهيم بن عبدالعزيز املو�سى45430201239

مرتبة ال�سرف الأوىل301ممتاز4٫75�سعودياحلقوقهيا بنت حممد بن �سليمان ال�سعيبي46430202540

مرتبة ال�سرف الثانية301ممتاز4٫74�سعودياحلقوقمنار بنت حم�سن بن م�سفر الزهراين47430201792

مرتبة ال�سرف الثانية301ممتاز4٫74�سعودياحلقوقافنان بنت �سعيد بن �سعد ع�سريي48430201477

مرتبة ال�سرف الثانية301ممتاز4٫73�سعودياحلقوقالعنود بنت حممد بن علي احل�سيف49430920241

مرتبة ال�سرف الثانية301ممتاز4٫73�سعودياحلقوقهال بنت عبداهلل بن �سليمان اجلربوع50430200313

مرتبة ال�سرف الثانية292ممتاز4٫71�سعودياحلقوقخلود بنت نا�سر بن �سامل الغامدي51429203299

مرتبة ال�سرف الثانية301ممتاز4٫71�سعودياحلقوقالهنوف بنت حممد بن ابراهيم الدهم�س52430200898

مرتبة ال�سرف الثانية291ممتاز4٫7�سعودياحلقوق�سحر بنت فالح بن عبدالهادي العرجاين53429204644

مرتبة ال�سرف الثانية291ممتاز4٫69�سعودياحلقوقنوف بنت �سليمان بن �سعد الروي�سد54429203303

مرتبة ال�سرف الثانية301ممتاز4٫68�سعودياحلقوقمدى بنت من�سور بن عبدالعزيز الفاخري55430920014
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ف�صل	التقديراملعدلاجلن�صيةالتخ�ص�سا�صم	الطالبرقم	الطالبم
املالحظاتاللتحاق

مرتبة ال�سرف الثانية301ممتاز4٫64�سعودياحلقوقهند بنت عبدالعزيز بن خالد الر�سيد56430202051

مرتبة ال�سرف الثانية291ممتاز4٫63�سعودياحلقوقم�ساعل بنت م�ساعد بن �سليمان ال�سغري57429921137

مرتبة ال�سرف الثانية301ممتاز4٫62�سعودياحلقوقاأ�سواء بنت حممد بن علي القري�سي58430201694

مرتبة ال�سرف الثانية301ممتاز4٫62�سعودياحلقوقعهد بنت علي بن ابراهيم العمران59430202303

مرتبة ال�سرف الثانية292ممتاز4٫61�سعودياحلقوقمنى بنت نا�سر بن علي عكرا�س60429200251

مرتبة ال�سرف الثانية292ممتاز4٫59�سعودياحلقوق�سارة بنت ابراهيم بن حممد احلوطي61429203231

مرتبة ال�سرف الثانية292ممتاز4٫57�سعودياحلقوق�سمر بنت عبدالرحمن بن �سعد ابوذيب62429200488

مرتبة ال�سرف الثانية301ممتاز4٫54�سعودياحلقوقخوله بنت حممد بن نا�سر عبدالعزيز العبيد63430202328

مرتبة ال�سرف الثانية301ممتاز4٫54�سعودياحلقوقغاده بنت في�سل بن عبدالكرمي الفائر64430920086

مرتبة ال�سرف الثانية291ممتاز4٫52�سعودياحلقوقالء بنت �سالح بن �سامل الغامدي65429202639

مرتبة ال�سرف الثانية301ممتاز4٫52�سعودياحلقوقاإيالف بنت حممد بن عبدالرحمن املقيطيب66430203455

مرتبة ال�سرف الثانية301ممتاز4٫52�سعودياحلقوقرزان بنت خالد بن عبدالعزيز مازي67430203576

مرتبة ال�سرف الثانية301ممتاز4٫51�سعودياحلقوق�سميه بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن القا�سم68430202339

مرتبة ال�سرف الثانية301جيد جدا4٫49�سعودياحلقوقبدور بنت حممد بن عمر ال�سحيباين69430200366

مرتبة ال�سرف الثانية291جيد جدا4٫47�سعودياحلقوقنوف بنت جربيل بن حممد النجعي70429202478
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ف�صل	التقديراملعدلاجلن�صيةالتخ�ص�سا�صم	الطالبرقم	الطالبم
املالحظاتاللتحاق

مرتبة ال�سرف الثانية301جيد جدا4٫47�سعودياحلقوقمنار بنت حممد بن عبدالرحمن الطواله71430200821

مرتبة ال�سرف الثانية301جيد جدا4٫46�سعودياحلقوقح�سه بنت �سعد بن عبداملح�سن الزامل72430202352

مرتبة ال�سرف الثانية301جيد جدا4٫45�سعودياحلقوقمو�سي بنت حممد بن �سالح ال �سالح73430202116

مرتبة ال�سرف الثانية301جيد جدا4٫44�سعودياحلقوق�سلوى بنت احمد بن مفرح ال�سهري74430200463

مرتبة ال�سرف الثانية301جيد جدا4٫43�سعودياحلقوق�ساره بنت �سليمان بن �سعود الع�سيمي75430201669

مرتبة ال�سرف الثانية291جيد جدا4٫43�سعودياحلقوقنورة بنت فالح بن �سايع القحطاين76429202147

مرتبة ال�سرف الثانية291جيد جدا4٫43�سعودياحلقوقمي بنت م�ساعد بن عبداهلل املانع77429202235

مرتبة ال�سرف الثانية301جيد جدا4٫42�سعودياحلقوق�سروق بنت علي بن عبداهلل ال�سهلي78430920100

مرتبة ال�سرف الثانية292جيد جدا4٫41�سعودياحلقوقرهف بنت عبدالرحمن بن عبداهلل العتيبي79429200375

مرتبة ال�سرف الثانية301جيد جدا4٫41�سعودياحلقوقغدير بنت حممد بن عبدالرحمن ال�سحيباين80430201929

مرتبة ال�سرف الثانية291جيد جدا4٫4�سعودياحلقوقمها بنت عبدالرحمن بن عبداهلل ال�سقري81429203225

مرتبة ال�سرف الثانية301جيد جدا4٫39�سعودياحلقوقافنان بنت حممد بن احمد رديني82430200991

مرتبة ال�سرف الثانية291جيد جدا4٫38�سعودياحلقوق�سامية بنت �سيف اهلل بن �سليم البلوي83429491074

مرتبة ال�سرف الثانية291جيد جدا4٫37�سعودياحلقوقابرار بنت عبداهلل بن حمد النغمو�س84429203441
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ف�صل	التقديراملعدلاجلن�صيةالتخ�ص�سا�صم	الطالبرقم	الطالبم
املالحظاتاللتحاق

مرتبة ال�سرف الثانية301جيد جدا4٫37�سعودياحلقوقابرار بنت حممد بن عامر العامر85430920070

مرتبة ال�سرف الثانية301جيد جدا4٫35�سعودياحلقوقمنريه بنت علي بن حممد اجلنوبي86430200971

مرتبة ال�سرف الثانية301جيد جدا4٫32�سعودياحلقوقاأروى بنت عبداهلل بن عبدالعزيز العنقري87430920237

مرتبة ال�سرف الثانية301جيد جدا4٫32�سعودياحلقوقروان بنت م�سفر بن م�سيفر املالكي88430920081

مرتبة ال�سرف الثانية301جيد جدا4٫32�سعودياحلقوقحياه بنت حممد بن عبداهلل ال�سايع89430201924

مرتبة ال�سرف الثانية301جيد جدا4٫3�سعودياحلقوقاأ�سيل بنت خالد بن علي احلميدان90430201550

مرتبة ال�سرف الثانية301جيد جدا4٫29�سعودياحلقوق�سهد بنت ابراهيم بن حممد اأبااحل�سن91430202104

مرتبة ال�سرف الثانية301جيد جدا4٫29مينياحلقوق�سميه ي�سلم عو�س كومان92430202841

مرتبة ال�سرف الثانية292جيد جدا4٫29�سعودياحلقوقاميان بنت حممد بن هادي الهاجري93429203304

مرتبة ال�سرف الثانية301جيد جدا4٫26�سعودياحلقوقاجلوهره بنت حممد بن �سعد القباين94430203366

مرتبة ال�سرف الثانية291جيد جدا4٫26�سعودياحلقوقا�سماء بنت �سعيد بن حا�سن ال�سهري95429201601

مرتبة ال�سرف الثانية301جيد جدا4٫26�سعودياحلقوق�سروق بنت ح�سني بن حممد غندورة96430920008

مرتبة ال�سرف الثانية291جيد جدا4٫26�سعودياحلقوقا�سماء بنت عبداهلل بن حممد العجالن97429202384

مرتبة ال�سرف الثانية292جيد جدا4٫26�سعودياحلقوقندى بنت حممد بن عبدالعزيز الفوزان98429381205
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قائمة	باأ�صماء	الطالب	المتخرجين	الحا�صلين	على	مراتب	�صرف	من	برنامجي	البكالوريو�س	للف�صل	
ال�صيفي	1433	/1434ه�

ف�صل	التقديراملعدلاجلن�صيةالتخ�ص�سا�صم	الطالبرقم	الطالبم
املالحظاتاللتحاق

مرتبة ال�سرف الأوىل301ممتاز4٫77�سعودياحلقوقعبدالله بن �سيف اهلل بن مذكر العتيبي1430101931
مرتبة ال�سرف الثانية301ممتاز4٫67�سعودياحلقوقرايد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال�سايع2430110202
مرتبة ال�سرف الثانية302ممتاز4٫6�سعودياحلقوقعبداهلل بن خالد بن عبداهلل الرا�سد الر�سيد3430104835
مرتبة ال�سرف الثانية302جيد جدا4٫41�سعودياحلقوقمعاذ بن �سليمان بن حممد امل�ساري4430104395
مرتبة ال�سرف الثانية302جيد جدا4٫39�سعودياحلقوقفهد بن متعب بن حممد املتيعب5430102652
مرتبة ال�سرف الثانية301جيد جدا4٫34�سعودياحلقوقعبداهلل بن ابراهيم بن عبداهلل اآل حبي�س6430105563
مرتبة ال�سرف الثانية302جيد جدا4٫28�سعودياحلقوقمعاذ بن يو�سف بن منيع اخلليوي7430104708
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القسم الرابع

النشاطات واإلنجازات األكاديمية واإلدارية وغيرها التي 
تدعم رؤية ورسالة الكلية 

للعام الجامعي )1434/1433هـ(





اأوًل:	الفعاليات	التي	تمت	في	�صبيل	تطوير	وتحديث	قدرات	اأع�صاء	هيئة	التدري�س	وتعميم	ثقافة	الجودة
)في	اإطار	الجامعة	وخارجها(

نوع	م
اجلهة	املنظمةتاريخ	عقدهااأ�صماء	امل�صاركنيمو�صوعهاالفعالية

العديد من اأع�ساء هيئة ا�ستخدام الف�سول الذكيةدورة1
عمادة التعليم الإلكرتوين والتعليم تواريخ متفرقةالتدري�س بالكلية

عن بعد بجامعة امللك �سعود

 Learningا�ستخدام نظام اإدارة التعلم اللكرتويندورة2
Management System"  (LMS)

د.اأحمد وهبان 
د.اأ�سامة العاديل

د.اأحمد لطفي
عمادة التعليم اللكرتوين والتعلم 6/7/ 1434

عن بعد بجامعة امللك �سعود

جامعة امللك �سعود1433/11/1ه�د. متويل عبداملوؤمن املر�سيدعم تعلم الطالب )خم�س �ساعات(دورة3

جامعة امللك �سعود8-1433/11/10ه�د. متويل عبداملوؤمن املر�سيدمج التقنية يف التدري�س )ثالثة اأيام(دورة4

جامعة امللك �سعود1433/11/14ه�د. متويل عبداملوؤمن املر�سينظريات التعلم )ثالث �ساعات(دورة5

جامعة امللك �سعود1433/11/14ه�د. متويل عبداملوؤمن املر�سيبيئة التعلم الآمنة واملربحة )3 �ساعات(دورة6

جامعة امللك �سعود1433/11/16ه�د. متويل عبداملوؤمن املر�سيالتدري�س امل�سغر )خم�س �ساعات(دورة7

التدري�س القائم على التخ�س�س والبحوث الرتبوية دورة8
جامعة امللك �سعود1433/11/27ه�د. متويل عبداملوؤمن املر�سي)خم�س �ساعات(

جامعة امللك �سعود1434/2/11ه�د. متويل عبداملوؤمن املر�سيتطوير ملف التدري�س )خم�س �ساعات(دورة9
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نوع	م
اجلهة	املنظمةتاريخ	عقدهااأ�صماء	امل�صاركنيمو�صوعهاالفعالية

مبادرة10
تفعيل البالك بورد وحتديث املواقع

حتميل حمتوى مقررات ال�سيا�سة + منوذج 
الختبارات + ان�ساء منتدى للنقا�س 

جامعة امللك �سعود13-1434/4/16ه�)د/جنوى الب�سري (
)اأق�سام الطالبات(

دورة11
التدري�س الفعال متكني ا�ساتذة اجلامعة من اجل 

ا�ستخدام ا�ساليب وتقنيات وا�سرتاتيجيات جديدة يف 
التدري�س

جامعة امللك �سعود19-1434/5/20هد/منتهى عبيدات
)اأق�سام الطالبات(

جامعة امللك �سعود7-1434/5/8ه�د/كاميليا �سالح الدين تقييم خمرجات التعلمدورة12
)اأق�سام الطالبات(

جامعة امللك �سعود1433/11/23ه�  د.عال عزتدعم تعلم الطالبدورة13
)اأق�سام الطالبات(

دورة14

القاعات الذكية 
املتطلبات ال�سا�سية ل�ستخدام جهاز العر�س 

الال�سلكي هي :
حتميل برنامج

I mage express utility 2,0 
wi fi وجود

جامعة امللك �سعود1434/2/10ه�د.عال عزت
)اأق�سام الطالبات(

جامعة امللك �سعود1434/2/11ه�د.عال عزتادارة الف�سول الفرتا�سيةدورة15
)اأق�سام الطالبات(

د/جنوى الب�سري التدري�س الفعالدورة16
جامعة امللك �سعود17-1434/1/18ه�د/عال عزت

)اأق�سام الطالبات(
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نوع	م
اجلهة	املنظمةتاريخ	عقدهااأ�صماء	امل�صاركنيمو�صوعهاالفعالية

جامعة امللك �سعود19 -1434/1/20ه�د/جنوى الب�سريAssessment of learningدورة17
)اأق�سام الطالبات(

عمادة تطوير املهارات1434/1/18ه�د/اإميان ماأمون التدريب امل�سغر دورة18

جامعة امللك �سعود3-1434/2/4ه�د/عال عزتالفعالة ادارة الف�سول والتعامل مع الطالبدورة19
)اأق�سام الطالبات(

جامعة امللك �سعود1434/2/9ه�د/عال عزتا�ستخدام نظام ادارة التعلم اللكرتوين دورة20
)اأق�سام الطالبات(

جامعة امللك �سعود1434/2/10ه�  د/عال عزتتطوير املحتوى اللكرتوين با�ستخدام course labدورة21
)اأق�سام الطالبات(

جامعة امللك �سعود1434/2/11ه�   د /عال عزت التدري�س القائم على التخ�س�س والبحوث الرتبوية دورة22
)اأق�سام الطالبات(

جمموعة من ع�سوات هيئة دمج التقنية يف التعليم اجلامعي دورة23
جامعة امللك �سعود1-1434/4/3ه�التدري�س

)اأق�سام الطالبات(

جامعة امللك �سعود-د/جنوى الب�سريUsing education assessment دورة24
)اأق�سام الطالبات(

التدري�س امل�سغردورة25

د/جنوى الب�سري
د/كاميليا �سالح الدين

د/�سابرين جابر 
د/منتهى عبيدات 

جامعة امللك �سعود1434/4/14ه�
)اأق�سام الطالبات(

هـ( 
 143

4/143
3

ي )
ع

جام
م ال

عا
  ال

 
 

ي  
سنو

التقرير ال

69



نوع	م
اجلهة	املنظمةتاريخ	عقدهااأ�صماء	امل�صاركنيمو�صوعهاالفعالية

جامعة امللك �سعود1434/5/1ه�د/عال عزتالتدري�س امل�سغر دورة26
)اأق�سام الطالبات(

جامعة امللك �سعود21-1434/5/22ه�د/�سابرين جابرالتدري�س الفعال دورة27
)اأق�سام الطالبات(

دمج التقنية يف التدري�س اجلامعي دورة28
د/�سابرين جابر

د/كاميليا �سالح الدين
 د/اميان ماأمون 

جامعة امللك �سعود25-1434/5/26ه�
)اأق�سام الطالبات(

دورة29
ح�سور امللتقى العلمي لأع�ساء هيئة كبار العلماء بنادي 
  الثقافة ال�سالمية بكلية الرتبية حول �سرية الر�سول

)مركز علي�سه ( 
جامعة امللك �سعود5-1434/1/6ه�د/ عال عزت 

)اأق�سام الطالبات(

دورة30
ح�سور امللتقى ال�سنوي الثاين للتدري�س اجلامعي 

)تقييم خمرجات التعلم (حتت �سعار :نحن ُنَدر�س 
ولكن ..هل يتعلم الطالب ؟؟ 

د/عال عزت
د/جنوى الب�سري

د/منتهى عبيدات
جامعة امللك �سعود3/28-1434/4/1ه�

)اأق�سام الطالبات(

جدول رقم )15(
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ثانيُا:	البحث	العلمي
م�صروعات	البحث	العلمي	التي	تم	النتهاء	من	ن�صرها	خالل	العام	الما�صي	وتلك	التي	مازالت	قيد	الن�صر	عن	

العام	الجامعي	1432	/	1433ه�

�صاحب	البحث/	م
جهة	ن�صر	البحث/	اجلهة	املمولةتاريخ	الن�صرا�صم	البحث/	امل�صروعامل�صروع

امل�صروع
ن�صبة	
الإجناز

نظريات التنمية وتطبيقاتها اأ.د. عبداهلل بن جمعان الغامدي1
مركز الرتجمة بجامعة 2012)مرتجم(

امللك �سعود
جامعة امللك �سعود، الن�سر 

من�سورالعلمى واملطابع

اأ�س�س ال�سيا�سة املقارنة )مرتجم اأ.د. عبداهلل بن جمعان الغامدي2
بال�سرتاك(

مركز الرتجمة بجامعة 
قيد -امللك �سعود

الجناز

"اأ�س�س العالقات الدولية"، اأ.د. منري حممود بدوى3
مركز الرتجمة بجامعة 2013كتاب مرتجم

امللك �سعود
جامعة امللك �سعود، الن�سر 

العلمى واملطابع، 1434-
2013

من�سور

اأ.د. منري حممود بدوى4
كيجلى"،  الدولية-  "العالقات 

كتاب "حتت الرتجمة 
بال�سرتاك مع د غالب 

اخلالدى"، 2013
مركز الرتجمة بجامعة -

قيد -امللك �سعود
الجناز

"ال�سالم: درا�سة نظرية للمفهوم اأ.د. منري حممود بدوى5
كر�سي "درا�سات -والأبعاد"

قيد -ال�سالم" بالكلية
الجناز

د. خالد بن عثمان العمري6
احلق يف املحاكمة العادلة يف 
�سوء تطور النظام الإجرائي 

اجلزائي ال�سعودي.
ذاتي2012/11/11

جملة احلقوق – كلية 
احلقوق - جامعة 

الإ�سكندرية، جمهورية م�سر 
العربية.

مقبول 
للن�سر
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�صاحب	البحث/	م
جهة	ن�صر	البحث/	اجلهة	املمولةتاريخ	الن�صرا�صم	البحث/	امل�صروعامل�صروع

امل�صروع
ن�صبة	
الإجناز

د. اأحمد لطفي ال�سيد مرعي7

اإ�سكالية احلق يف عدم جواز 
حماكمة ال�سخ�س عن اجلرم 

ذاته مرتني يف الت�سريع اجلنائي 
الإ�سالمي.

ذاتي1432ه�

جملة البحوث الأمنية، كلية 
امللك فهد الأمنية، املجلد 
20، العدد 50، ذو احلجة 

1432ه�.

من�سور

د. اأحمد لطفي  ال�سيد مرعي8
اأزمة الركن املعنوي يف اجلرمية، 

درا�سة حول تراجع مبداأ ل 
جرمية بدون خطاأ يف النظامني 

الالتيني والأجنلواأمريكي
ذاتي2012

ط1، دار النه�سة العربية، 
جمهورية م�سر العربية، 
رقم الإيداع بدار الكتب 

2012/23282

من�سور

د.حممد اأحمد عدوي9
اأ�سول البحث يف العلوم 

ال�سيا�سية: املناهج-الدوات-
الأ�ساليب الكمية والكيفية 

)كتاب بال�سرتاك(
من�سوردار الزهراء للن�سر/الريا�سذاتي2103

د.حممد اأحمد عدوي10
التحليل الثقايف وال�سيا�سات 
العامة يف املنطقة العربية 

)كتاب(
من�سوردار الزهراء للن�سر/الريا�سذاتي2013

د. اأحمد لطفي ال�سيد مرعي11

اإ�سكاليات تدعيم مبداأ اأ�سل 
الرباءة يف مرحلة املحاكمة 

)درا�سة مقارنة( ج1، اإ�سكاليات 
التدعيم املرتبطة بالتنظيم 
القانوين ملرحلة املحاكمة.

ذاتي2013
مقدم للن�سر يف الق�سائية، 

وزارة العدل، اململكة العربية 
ال�سعودية

قيد 
الن�سر
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�صاحب	البحث/	م
جهة	ن�صر	البحث/	اجلهة	املمولةتاريخ	الن�صرا�صم	البحث/	امل�صروعامل�صروع

امل�صروع
ن�صبة	
الإجناز

د. اأحمد لطفي ال�سيد مرعي12

اإ�سكاليات تدعيم مبداأ اأ�سل 
الرباءة يف مرحلة املحاكمة 

)درا�سة مقارنة( ج2، اإ�سكاليات 
التدعيم املرتبطة باإدارة الدليل 

اجلنائي يف مرحلة املحاكمة.

ذاتي2013
مقدم للن�سر يف الق�سائية، 

وزارة العدل، اململكة العربية 
ال�سعودية

قيد 
الن�سر

د. اأحمد حممد وهبان13
ال�سيا�سة اخلارجية الرتكية جتاه 

مطقة ال�سرق الأو�سط :
�سراع الهوية والربجماتية 

واملبادئ الكمالية
ذاتي2013

جملة كلية التجارة للبحوث 
العلمية /جامعة الإ�سكندرية

جمهورية م�سر العربية
من�سور

ت�سليم ال�سلطة للمجل�س د.اأ�سامة اأحمد العاديل14
ذاتي2013الع�سكري وم�سار الثورة امل�سرية

جملة الدرا�سات التجارية 
والإدارية – كلية التجارة 
بجامعة دمنهور – م�سر

من�سور

د.جنوى الب�سري15
الدور العربي والأفريقي يف 
ت�سوية ال�سراع يف دارفور 

2013-2003
كر�سي درا�سات ال�سالم -

بجامعة امللك �سعود
جملة جامعة امللك �سعود/
احلقوق والعلوم ال�سيا�سية

مقبول 
للن�سر

الثورة التون�سية بني العفوية د.اأ�سامة اأحمد العاديل16
قيد -ذاتي-واحلتمية

الإجناز

د. اأحمد لطفي ال�سيد مرعي17
مكاتب الف�سل يف منازعات 
الأوراق التجارية واللجان 

ال�ستئنافية واإ�سكالية اجلرائم 
اخلارجة عن اخت�سا�سها.

مقال من�سور على الرابط 
التايل:

www.maqalaty.com

من�سور
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�صاحب	البحث/	م
جهة	ن�صر	البحث/	اجلهة	املمولةتاريخ	الن�صرا�صم	البحث/	امل�صروعامل�صروع

امل�صروع
ن�صبة	
الإجناز

د. اأحمد لطفي ال�سيد مرعي18
طبيعة الرقابة على الأحكام 
ال�ستئنافية ال�سادرة بعقوبة 

بدنية يف النظام ال�سعودي.

مقال من�سور على الرابط 
التايل:

www.maqalaty.com

من�سور

اململكة العربية ال�سعودية اأ.د. حممد علي امل�سعودي19
ن�سرة جمعية الأنظمة ذاتي1434ه�ومنظمة التجارة العاملية.

من�سورال�سعودية، ع1

الق�ساء الدويل والنزاعات اأ.د. حممد علي امل�سعودي20
ذاتي1434ه�املتعلقة باحلدود.

بحث مقدم للندوة العلمية 
التي نظمتها اجلمعية 

ال�سعودية للعلوم ال�سيا�سية، 
20-1434/6/21ه�

من�سور

اأ.د. عبدال�ستار عبداحلميد �سلمي21
الأبعاد القت�سادية لالحتاد 

اجلمركي لدول جمل�س التعاون 
لدول اخلليج العربية.

اجلمعية ال�سعودية للعلوم ذاتي1434ه�
من�سورال�سيا�سية

اأهم مالمح التطور يف الق�ساء د. حممد �سايف يو�سف22
جملة الق�سائية، وزارة العدل ذاتي1434ه�الدويل الدائم.

من�سورال�سعودية، ع5، 1434ه�.

الت�سوية ال�سلمية ملنازعات د. حممد �سايف يو�سف23
ذاتي1434ه�احلدود الدولية.

بحث مقدم للندوة العلمية 
التي نظمتها اجلمعية 

ال�سعودية للعلوم ال�سيا�سية، 
20-1434/6/21ه�

من�سور
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�صاحب	البحث/	م
جهة	ن�صر	البحث/	اجلهة	املمولةتاريخ	الن�صرا�صم	البحث/	امل�صروعامل�صروع

امل�صروع
ن�صبة	
الإجناز

د. الدين اجلياليل بوزيد24
اأعمال ال�سيدة ومبداأ امل�سروعية 
وتطبيقاتها يف اململكة، درا�سة 

مقارنة.
ذاتي1434ه�

جملة جامعة امللك �سعود، 
م25، احلقوق والعلوم 

ال�سيا�سية )1(، �س83. 
من�سور

د. حممد اأرزقي ن�سيب25
نظام الع�سوية يف منظمة 

التجارة العاملية وان�سمام الدولة 
ال�سعودية اإليها واآثاره.

ذاتي1434ه�
جملة جامعة امللك �سعود، 

م25، احلقوق والعلوم 
ال�سيا�سية )1(، �س1. 

من�سور

الإطار الد�ستوري املنظم د. حممد اأرزقي ن�سيب26
ذاتي1434ه�ل�سلطات الدولة ال�سعودية.

جملة جامعة امللك �سعود، 
م25، احلقوق والعلوم 

ال�سيا�سية )2(، �س239. 
من�سور

 The Role of international tradeد. معن الق�ساه27
in the Developing countries.2013Personal

The Business and 
Management Review, 
Academy of Business 

and Retail Management 
Research (JBRMR), London, 

United Kingdom.

Published

جدول رقم )16(
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تابع/	البحث	العلمي
الموؤتمرات	العلمية	التي	�صارك	فيها	اأع�صاء	هيئة	التدري�س	بالكلية	خالل	العام	الجامعي	1433	/1434

تاريخ	املوؤمتراجلهة	املنظمةاأ�صماء	امل�صاركنيعنوان	املوؤمترم

اتفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار يف 1
د. وائل بن حممد اآل مدين الإدري�سيثالثني عامًا

املعهد الربيطاين للقانون الدويل واملقارن بالتعاون 
مع جمعية القانون يف اأيرلندا ال�سمالية – بلفا�ست 

املتحدة – اململكة 
8-1434/1/9ه�

احلدود ال�سيا�سية واآثارها الداخلية 2
والدولية

اأ.د حممد على امل�سعودي
اأ.د عبدال�ستار عبداحلميد �سلمي

د. حممد �سايف يو�سف
د. وائل بن حممد اآل مدين الإدري�سي.

اجلمعية ال�سعودية للعلوم ال�سيا�سية
20-1434/6/21ه� جامعة امللك �سعود

املوؤمتر ال�سنوي ال�ساد�س ع�سر للبحوث 3
املركز القومي للبحوث الجتماعية واجلنائية – د.حممد اأحمد عدويالجتماعية

2013/5مالقاهرة )م�سر(

2013/7مليون – فرن�سا د. هواري بلعربيموؤمتر الت�سامن بني الجيال4

 التعليم العايل للفتاة يف اململكة: من النمو 5
اإىل املناف�سة 

د.جنوى الب�سري
13-2013/1/15مجامعة امللك �سعود/ق�سم الطالباتد.منتهى عبيدات

امللتقى العلمي لكلية احلقوق بعنوان القانون 6
وق�سايا املجتمع بني النظرية والتطبيق 

د.جنوى الب�سري
1433/12/27ه�جامعة امللك �سعود/ق�سم الطالباتد.منتهى عبيدات

 املراأة ال�سعودية مالها وماعليها، نظمه 7
15-1433/1/16ه�جامعة امللك �سعود/ق�سم الطالباتد.جنوى الب�سريمركز باحثات لدرا�سة �سوؤون املراأة 

امللتقى ال�سنوي الثاين للتدري�س اجلامعي: 7
تقييم خمرجات التعليم 

د.جنوى الب�سري
9-2013/2/12مجامعة امللك �سعود/ق�سم الطالباتد.منتهى عبيدات

جدول رقم )17(

هـ( 
 143

4/143
3

ي )
ع

جام
م ال

عا
  ال

 
 

ي  
سنو

التقرير ال

76



تابع/	البحث	العلمي	-	الن�صاط	البحثي	لمجلة	جامعة	الملك	�صعود
)	فرع	كلية	الحقوق	والعلوم	ال�صيا�صية(	العام	الجامعي	1433	/1434ه�

البحوث	الجديدة	الواردة	للمجلة	وقرار	هيئة	التحرير	للعام	الجامعي	)1434/1433ه�	(

و�صع	البحوث
املجموعم�صدر	البحوث

الن�صبةالعددخارج	اململكةخارج	اجلامعةداخل	اجلامعة
43411مقبول من الهيئة

3226مرفو�س من الهيئة

75617املجموع
جدول رقم )18(

عدد	البحوث	الجديدة	الواردة	للمجلة	والتي	تمت	الموافقة	عليها	للعام	الجامعي	)1434/1433ه�	(

و�صع	البحوث
املجموعم�صدر	البحوث

الن�صبةالعددخارج	اململكةخارج	اجلامعةداخل	اجلامعة

2226حتت التحكيم
0112حتت التعديل

43411مقبولة
3227بحوث مرفو�سة
98926املجموع
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توزيع	البحوث	الواردة	اإلى	المجلة	ح�صب	التخ�ص�س	للعام	الجامعي	)1434/1433	ه�	(

و�صع	البحوث
املجموعم�صدر	البحوث

الن�صبةالعددخارج	اململكةخارج	اجلامعةداخل	اجلامعة
6211726تخ�س�س قانون

10001تخ�س�س �سيا�سية

7211727املجموع
جدول رقم )20(

البحوث	المن�صورة	في	عدد	المجلة	رقم	)1(	من	المجلد	رقم	)25(	ال�صادر	في	العام	الجامعي	
)1434/1433ه�	(

التخ�ص�سا�صم	الباحثعنوان	البحثم

قانوند.حممد اأرزقي ن�سيبنظام الع�سوية يف منظمة التجارة العاملية وان�سمام الدولة ال�سعودية اإليها واآثاره1

ف�سل املوظف العام بقوة النظام مبوجب نظام اخلدمة املدنية ال�سعودي"درا�سة مقارنة مع النظام 2
قانوند.هاين بن علي الطهراويالفرن�سي وامل�سري والأردين"

قانوند.اأ�سامة بن غامن العبيديالإثبات بالدليل الإلكرتوين يف اجلرائم املعلوماتية3

قانوند. الدين اجلياليل بوزيداأعمال ال�سيادة ومبداأ امل�سروع وتطبيقاتها يف اململكة العربية ال�سعودية"درا�سة مقارنة"4

قانوند.زبن حممود الزبنقواعد الت�سال ال�سناعي واأثرها على الوحدة القانونية مللكية العقار5
جدول رقم )21(
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البحوث	المن�صورة	في	عدد	المجلة	رقم	)2(	من	المجلد	رقم	)25(	ال�صادر	في	العام	الجامعي	
)1434/1433ه�	(

التخ�ص�سا�صم	الباحثعنوان	البحثم

د.اأني�س من�سور املن�سورمدى حجية التوقيع على بيا�س يف قانون البينات الأردين 1
قانوند.عو�س اأحمد الزعبي 

طرق ا�ستثمار براءات الخرتاع درا�سة مقارنة بني القانون اللبناين والنظام 2
قانوند. وجدي حاطومال�سعودي

قانوند.حممد ارزقي ن�سيبالإطار الد�ستوري املنظم ل�سلطات الدولة ال�سعودية3

قانوند.هيثم حامد امل�ساروةتقييم تعريف عقد التاأمني )درا�سة مقارنة يف الت�سريعات العربية("4

قانوند. عبداحلميد بن عبداهلل احلرقانظاهرة العرتافات غري ال�سحيحة: اأ�سبابها وو�سائل عالجها"5

جدول رقم )22(
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عدد	البحوث	المعدة	للن�صر	في	عدد	المجلة	رقم	)1(	من	المجلد	رقم	)26(	ال�صادر	في	العام	الجامعي	
)1435/1434ه�	(

التخ�ص�سا�صم	الباحثعنوان	البحثم

قانوند. مفلح بن ربيعان القحطايناأحكام الجها�س  يف ظل الفقه ال�سالمى والنظام ال�سعودي ملزاولة املهن ال�سحية1

قانوند.ر�سا حممد عي�سياحلم���اية الق�����انونية لأم����وال الوق���ف يف النظامني ال�سعودي وامل�سري 2

3
احلجز التحفظي على الطائرات)درا�سة مقارنة بني نظام الطريان املدين ال�سعودي 

ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم ) م/ 44 ( بتاريخ 18 / 7 / 1426 ه���  و قانون 
الطريان املدين الأردين رقم )41 ( ل�سنة 2007 

د. د.معن حممد اأمني الق�ساه
قانوند. موؤيد اأحمد عبيدات

ت�سرف ال�سريك يف ح�سة مفرزة من املال ال�سائع وتاأ�سيل انتقال تلك احل�سة اإىل 4
قانوند.يا�سني حممد اجلبورياملت�سرف اإليها يف القانون املدين الأردين

قانوند. هيثم حممد امل�ساروةاحلماية القانونية حلق املعوق يف العمل)درا�سة مقارنة(5

قانوند. فهد بن ابراهيم ال�سويانتطور تطبيقات نظرية الظروف الطارئة يف النظام والق�ساء الإداري ال�سعودي6

جدول رقم )23(
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القسم الخامس

خدمات الكلية لمؤسسات المجتمع 
للعام الجامعي )1434/1433هـ(





اجلهة	املقدمة	مقدم	اخلدمةنوع	اخلدمة	املقدمةم
اجلهة	امل�صتفيدةللخدمة

جمل�س ال�سورىق�سم القانون اخلا�سد. فهد العنزيع�سوية جمل�س ال�سورى1

جمل�س ال�سورىق�سم القانون العامد. نا�سر ال�سهراينع�سوية جمل�س ال�سورى2

اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سانق�سم القانون اخلا�سد.مفلح القحطاينرئي�س جمل�س اإدارة3

اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سانق�سم العلوم ال�سيا�سيةاأ.د. �سالح اخلثالننائب رئي�س اجلمعية4

اجلمعية ال�سعودية للعلوم ال�سيا�سيةق�سم العلوم ال�سيا�سيةد. �سرحان العتيبيرئي�س جمل�س اإدارة5

جمعية الأنظمة ال�سعوديةق�سم القانون العاماأ�سامة بن حممد ال�سليماينرئي�س جمل�س اإدارة6

نائب رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية 7
جامعة امللك �سعودق�سم العلوم ال�سيا�سيةد. �سرحان العتيبيالتعاونية بجامعة امللك �سعود  

كر�سي درا�سات ال�سالمق�سم العلوم ال�سيا�سيةد. عادل العبدالكرميرئي�س جمل�س اإدارة8

كلية القيادة والأركان/وزارة الدفاعق�سم القانون العامد. فهد ال�سويانحما�سرات9

كلية الدرا�سات التطبيقيةق�سم القانون العامد. فهد ال�سويانحما�سرات10

م�ساركة يف و�سائل الإعالم املختلفة11

اأ.د. �سالح اخلثالن
د. �سرحان العتيبي
د. اإبراهيم النحا�س
د. حممد احلارثي

د.اأحمد وهبان

ق�سم العلوم ال�سيا�سية
القنوات الإخبارية
الإذاعة والتلفزيون

ال�سحافة
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اجلهة	املقدمة	مقدم	اخلدمةنوع	اخلدمة	املقدمةم
اجلهة	امل�صتفيدةللخدمة

حما�سرات + تدريب + م�ساركة يف جلان12
ق�سم القانون اخلا�سد. مفلح بن ربيعان القحطاين+ م�ساركة يف و�سائل الإعالم املختلفة

كلية الدرا�سات التطبيقية
الغرفة التجارية

الأمن العام
الإدارة العامة لل�سجون

اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان
هيئة اخلرباء

القنوات الإخبارية
الإذاعة والتلفزيون

ال�سحافة

كلية الدرا�سات التطبيقيةق�سم القانون اخلا�سد. بهاء الدين العاليليحما�سرات13

كلية الدرا�سات التطبيقيةق�سم القانون اخلا�سد. عبدالرزاق ال�سيخ جنيبحما�سرات14

وزارة املاليةق�سم القانون اخلا�سد. �سالح ال�سياريم�ساركة يف جلنة15

كلية الدرا�سات التطبيقيةق�سم القانون العامد. الدين اجلياليل بوزيدحما�سرات16

ع�سوية جلنة الف�سل يف املنازعات 17
موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعوديق�سم القانون اخلا�سد. خالد بان�سرواملخالفات التاأمينية

وزارة املالية

رئي�س جلنة النظر يف خمالفات نظام 18
الهيئة العامة لال�ستثمارق�سم القانون العامد. اأ�سامه ال�سليماينال�ستثمار الأجنبي ولئحته التنفيذية

مركز درا�سات اخلليجق�سم العلوم ال�سيا�سيةد. اإبراهيم النحا�سرئي�س جمل�س اإدارة19
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اجلهة	املقدمة	مقدم	اخلدمةنوع	اخلدمة	املقدمةم
اجلهة	امل�صتفيدةللخدمة

ع�سو اللجنة التح�سريية جلمعية حماية 20
وزارة التجارةق�سم القانون العامد. اأ�سامه ال�سليماينامل�ستهلك ال�سعودية

21
الإ�سراف على ر�سائل الدكتوراه وكذلك 
مناق�سة ر�سائل املاج�ستري بجامعة نايف 

العربية للعلوم الأمنية
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنيةق�سم القانون العامد. اأ�سامه ال�سليماين

22
الإ�سراف على ر�سائل الدكتوراه وكذلك 
مناق�سة ر�سائل املاج�ستري بجامعة نايف 

العربية للعلوم الأمنية
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنيةق�سم القانون اخلا�سد. مفلح بن ربيعان القحطاين

وزارة الداخليةق�سم العلوم ال�سيا�سيةد. �سعود التماميا�ست�سارات علمية23

وزارة الإعالمق�سم العلوم ال�سيا�سيةد.عادل عبدالكرمي العبدالكرميا�ست�سارات علمية24

     جمل�س التعاون اخلليجيق�سم العلوم ال�سيا�سيةدعبداهلل احلميدا�ست�سارات علمية25

معهد الدرا�سات الدبلوما�سيةق�سم العلوم ال�سيا�سيةاأ.د.عبداهلل العتيبيا�ست�سارات علمية26

معهد الدرا�سات الدبلوما�سيةق�سم العلوم ال�سيا�سيةد. اإبراهيم النحا�سا�ست�سارات علمية27

وزارة الإعالمق�سم العلوم ال�سيا�سيةد. اإبراهيم النحا�سا�ست�سارات علمية28
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اجلهة	املقدمة	مقدم	اخلدمةنوع	اخلدمة	املقدمةم
اجلهة	امل�صتفيدةللخدمة

اإ�سراف علمي29
اأ.د.منري بدوي
د.اأحمد وهبان
د.حممد عدوي

جامعة نايف الأمنية/كلية العلوم الإ�سرتاتيجيةق�سم العلوم ال�سيا�سية

ا�ست�سارات علمية30
د. اأحمد وهبان
د.حممد عدوي

د.غالب اخلالدي
معهد الدرا�سات الدبلوما�سيةق�سم العلوم ال�سيا�سية

معهد الدرا�سات الدبلوما�سيةق�سم العلوم ال�سيا�سيةد.اأحمد وهبانتقييم اأبحاث31
مركز درا�سات اخلليجق�سم العلوم ال�سيا�سيةاأ.د.منري بدويا�ست�سارات علمية32
التدريب وال�ست�سارات القانونيةق�سم القانون العامد. الدين اجلياليل بوزيدا�ست�سارات علمية33

جامعة امللك �سعود – معهد امللك عبداهلل – جامعة امللك �سعودد. متويل عبداملوؤمن املر�سيا�ست�سارات قانونية34
جامعة الأمري حممد بن فهد الأهلية

م�سرف الراجحيق�سم القانون اخلا�سد. فهد بن حممد املاجد ا�ست�سارات قانونية35

ق�سم القانون العامد. اأحمد لطفي ال�سيد مرعيالإ�سراف على الر�سائل العلمية36
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 

كلية العلوم ال�سرتاتيجية.
كليات ال�سرق العربي للدرا�سات العليا بالريا�س.
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اجلهة	املقدمة	مقدم	اخلدمةنوع	اخلدمة	املقدمةم
اجلهة	امل�صتفيدةللخدمة

ق�سم القانون العامد. اأحمد لطفي ال�سيد مرعيا�ست�سارات علمية37

�سارك يف الجتماع ال�ست�ساري املنعقد 
بهيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء ال�سعودي يف 

1434/4/14ه� لإبداء الراأي حول بع�س 
ال�سكاليات املتعلقة بالتحقيق والإدعاء 

واملحاكمة يف جمال جرائم �سوق املال وجرائم 
ال�سركات، ثم قدمت ا�ست�سارة قانونية مكتوبة يف 

1434/5/4ه� بهذا ال�ساأن.

ق�سم القانون العامد. اأحمد لطفي ال�سيد مرعيحتكيم بحوث38
املجلة العربية للدرا�سات الأمنية والتدريب، 

جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
عمادة البحث العلمي، جامعة امللك عبدالعزيز

تقييم اأبحاث39
د. متويل عبداملوؤمن

د. اأحمد لطفي ال�سيد مرعي
د. اأمين حممد �سليمان مرعي

ق�سم القانون اخلا�س
ق�سم القانون العام

امل�ساركة يف تقييم البحوث القانونية املقدمة 
للملتقى العلمي الرابع لطالب وطالبات جامعة 

امللك �سعود.

وكيل اجلامعة لتطوير الأعمال.ق�سم القانون اخلا�سد. متويل عبداملوؤمن املر�سيا�ست�سارات قانونية40

تقييم اخلطط والربامج الدرا�سية وبيئة 41
ق�سم القانون العامد. اأحمد لطفي ال�سيد مرعيالتعلم

برنامج ق�سم القانون – كلية العلوم الإدارية – 
جامعة جنران.

بيئة التعلم لق�سم القانون – كلية الآداب والعلوم 
- جامعة الأمري حممد بن فهد الأهلية.

جدول رقم )24(
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القسم السادس

فعاليات علمية وثقافية واجتماعية نظمتها الكلية

للعام الجامعي )1434/1433هـ(



نوع	م
تاريخ	الفعاليةاجلهة	املنظمةاأ�صماء	امل�صاركنيعنوان	الفعاليةالفعالية

برنامج 1
تدريبي

اإعداد القانوين الناجح
املفاهيم الأ�سا�سية لدرا�سة وحتليل الق�سايا	•
فن اإبداء ال�ست�سارات القانونية	•
اإعداد و�سياغة العقود املدنية والتجارية	•
ت�سويق الذات يف جمال العمل القانوين	•

وحدة التدريب بكلية احلقوق والعلوم املحامي اأ. بندر بن اأحمد العبيد
1433-1434ه�ال�سيا�سية

الأ�سبوع القانوينور�س عمل2
اأع�ساء هيئة التدري�س بالكلية 
ونخبة من اأهل الخت�سا�س 

القانوين يف القطاعني احلكومي 
واخلا�س.

كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية جامعة 
امللك �سعود.

-28
1434/4/30ه�

نظام التحكيم ال�سعودي روؤى وتطلعات.ور�سة عمل3

د. اأحمد الغديان
د. خالد بان�سر

د. �سلطان العبدالكرمي
د. متويل عبداملوؤمن املر�سي
د. اأحمد لطفي ال�سيد مرعي

د. اأ�سامة اأحمد العاديل

ق�سم الطالبات - كلية احلقوق والعلوم 
ال�سيا�سية جامعة امللك �سعود.

الأربعاء 
1434/2/13ه�، 
.2012/12/26

اتفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار يف موؤمتر4
ثالثني عامًا

د. وائل بن حممد اآل مدين 
الإدري�سي

املعهد الربيطاين للقانون الدويل واملقارن 
بالتعاون مع جمعية القانون يف اأيرلندا 
ال�سمالية – بلفا�ست – اململكة املتحدة

8-1434/1/9ه�
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نوع	م
تاريخ	الفعاليةاجلهة	املنظمةاأ�صماء	امل�صاركنيعنوان	الفعاليةالفعالية

حلقة 5
نقا�س

احلدود ال�سيا�سية واآثارها الداخلية 
والدولية

اأ.د حممد على امل�سعودي
اأ.د عبدال�ستار عبداحلميد �سلمي

د. حممد �سايف يو�سف
د. وائل بن حممد اآل مدين الإدري�سي.

اجلمعية ال�سعودية للعلوم ال�سيا�سية - 
جامعة امللك �سعود

-20
1434/6/21ه�

International Trade and Academic موؤمتر6
.(Research Conference (ITARC

London, United kingdom4 - 5 NOV 2013د.معن الق�ساة

كر�سي درا�سات ال�سالم / جامعة امللك اأ.د.منري حممود ال�سيد بدويمفهوم واأبعاد ال�سالمحما�سرة7
1434/5/27ه�  �سعود

ال�سالم وحتديات ال�سراعات العرقية يف حما�سرة8
كر�سي درا�سات ال�سالم / جامعة امللك د.اأحمد حممد وهبانالعامل العربي

1434/6/25ه�  �سعود

ال�سركات الدولية يف قطاع املحاماة من حما�سرة9
واقع املحاماة يف بريطانيا وال�سعودية

د. خالد بان�سر مديرًا للجل�سة
د. جوليان جوهان�سني متحدثًا 

فاعليات الأ�سبوع القانوين -  كلية احلقوق 
والعلوم ال�سيا�سية جامعة امللك �سعود.

الفرتة من 28-
1434/4/30ه�.

حقوق املتدرب يف املجال القانوين وواجباته ور�سة عمل10
عملية – جتارب 

د. مفلح القحطاين مديرًا للجل�سة، 
والأ�ساتذة على القري�سي وحممد 
الزامل وهيثم اخلربو�س ومروان 

الروقي متحدثون

فاعليات الأ�سبوع القانوين -  كلية احلقوق 
والعلوم ال�سيا�سية جامعة امللك �سعود.

الفرتة من 28-
1434/4/30ه�.
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نوع	م
تاريخ	الفعاليةاجلهة	املنظمةاأ�صماء	امل�صاركنيعنوان	الفعاليةالفعالية

د. ع�سام الغامدي مديرًا للجل�سة التكامل بني القا�سي واملحاميحما�سرة11
د. اأحمد عمرية متحدثًا

فاعليات الأ�سبوع القانوين -  كلية احلقوق 
والعلوم ال�سيا�سية جامعة امللك �سعود.

الفرتة من 28-
1434/4/30ه�.

نظام املحاماة ال�سعودي يف امليزانحما�سرة 12
د. اإبراهيم احلديثي مديرًا للجل�سة

 د. علي ال�سويلم  ود. اأحمد ال�سقيه 
متحدثون

فاعليات الأ�سبوع القانوين -  كلية احلقوق 
والعلوم ال�سيا�سية جامعة امللك �سعود.

الفرتة من 28-
1434/4/30ه�.

ت�سويق الذات يف جمال العمل القانوينور�سة عمل13
د. اأحمد لطفي ال�سيد مرعي مديرًا 

للجل�سة، ود. ع�سام الغامدي 
والأ�ستاذان ه�سام احلمود ومن�سور 

احلقباين متحدثون

فاعليات الأ�سبوع القانوين -  كلية احلقوق 
والعلوم ال�سيا�سية جامعة امللك �سعود.

الفرتة من 28-
1434/4/30ه�.

حلقة 14
جتارب ن�سائية يف جمال العمل القانويننقا�س

د. نورة اليو�سف مديرة للجل�سة، 
ود. اآمنة ال�سيخاوي والأ�ستاذات 
رائدة العقيل و�سريين الدخيل 

واعتماد ال�سنيدي و�سهد اخلليفي 
ونورة الداود متحدثات.

فاعليات الأ�سبوع القانوين -  كلية احلقوق 
والعلوم ال�سيا�سية جامعة امللك �سعود.

الفرتة من 28-
1434/4/30ه�.

د. متويل عبداملوؤمن مديرًا للجل�سة، العالقة بني مكاتب املحاماة واملتدربنيحما�سرة15
ود. علي ال�سويلم متحدثًا.

فاعليات الأ�سبوع القانوين -  كلية احلقوق 
والعلوم ال�سيا�سية جامعة امللك �سعود.

الفرتة من 28-
1434/4/30ه�.

د. حممد �سايف يو�سف مديرًا كيف تبداأ ممار�سة مهنة املحاماةحما�سرة16
للجل�سة، ود. فهد العنزي متحدثًا

فاعليات الأ�سبوع القانوين -  كلية احلقوق 
والعلوم ال�سيا�سية جامعة امللك �سعود.

الفرتة من 28-
1434/4/30ه�.
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نوع	م
تاريخ	الفعاليةاجلهة	املنظمةاأ�صماء	امل�صاركنيعنوان	الفعاليةالفعالية

ال�سعوبات التي تواجه طالب العمل يف ور�سة عمل17
املجال القانوين

د. يا�سر ال�سريحي مديراأً للجل�سة، 
والأ�ساتذة عبدالنا�سر ال�سحيباين 

وكاتب ال�سمري وعبدالعزيز 
اخلريف وبندر احلميداين 

متحدثون.

فاعليات الأ�سبوع القانوين -  كلية احلقوق 
والعلوم ال�سيا�سية جامعة امللك �سعود.

الفرتة من 28-
1434/4/30ه�.

منوذج 18
تدريبي

منوذج حماكمة جنائية افرتا�سية يف حفل 
تد�سني املحكمة التدريبية بح�سور معايل 

مدير اجلامعة
د. اأحمد لطفي ال�سيد مرعي وعدد 

ال�سبت كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سيةمن الطالب املتدربني
1434/7/1ه�.

ور�سة عمل19
ور�سة العمل التاأ�سي�سية ملركز الدرا�سات 

اجلنائية 

اأ.د. �سالح اخلثالن
د. ع�سام بن �سعد الغامدي

د. ا�سامة بن حممد ال�سليماين
د. فهد بن اإبراهيم ال�سويان

د. بهاء الدين خمتار العاليلي
د. الدين اجلياليل بوزيد

د. اأحمد لطفي ال�سيد مرعي 
د. ال�سيد حممد �سريف
د. حممد �سايف يو�سف

اأ. �سليمان العي�سى

مركز الدرا�سات اجلنائية بكلية احلقوق 
والعلوم ال�سيا�سية

الثالثاء 
1434/6/27ه�.

دور جمعية حقوق الإن�سان يف اململكة حما�سرة20
اللجان الطالبية الجتماعية والثقافية د. مفلح بن ربيعان القحطاينالعربية ال�سعودية

بكلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية
الإثنني

 22 / 11 / 1434 ه�
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نوع	م
تاريخ	الفعاليةاجلهة	املنظمةاأ�صماء	امل�صاركنيعنوان	الفعاليةالفعالية

زيارة 21
ميدانية

اأ. هاين بن �سالح احل�سياين )رائد املحكمة العامة بالريا�س         
الن�ساط الطالبي( 

م�ساركة عدد من الطالب

اللجان الطالبية الجتماعية والثقافية 
بكلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية

الثالثاء 
1433/11/23ه�  

املحامي اأ. في�سل اخلريجي القانون والريا�سةحما�سرة22
د. ر�سا حممود

اللجان الطالبية الجتماعية والثقافية 
1433ه�بكلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية

تربع بالدمحملة23
وكيل الكلية لل�سوؤون الأكادميية 
د.  يا�سر بن ف�سل ال�سريحي، 

وباإ�سراف رائد الن�ساط الطالبي 
اأ.هاين بن �سالح احل�سياين.

اللجان الطالبية الجتماعية والثقافية 
بكلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية

الأحد 
1434/1/18ه�

اللجان الطالبية الجتماعية والثقافية املحامي اأ. بخيت بن اأحمد اآل غبا�س.اأ�سول التقا�سي اأمام الهيئات العماليةدورة24
بكلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية

ال�سبت
 4/20/ 1434ه�.

اللجان الطالبية الجتماعية والثقافية د. حممد �سالح املقبلدورة الأوراق التجاريةدورة25
بكلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية

الثالثاء 
1434/4/23 ه�.

حملة 26
توعوية

التثقيف ب�سحة الفم والأ�سنان )حملة 
تعرف علينا(

طالب كلية الأ�سنان: اأ. اأحمد بن 
�سعيدان واأ. حممد القحطاين

اللجان الطالبية الجتماعية والثقافية 
1434/5/5ه�.بكلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية

اأ. عبداهلل اجلمعةجتربة مبتعثحما�سرة27

اللجان الطالبية الجتماعية والثقافية 
بق�سم الطالب وق�سم الطالبات وجلنة 

الإر�ساد الأكادميي واملجل�س ال�ست�ساري 
بكلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية.

الثنني 
1434/5/6ه�.
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نوع	م
تاريخ	الفعاليةاجلهة	املنظمةاأ�صماء	امل�صاركنيعنوان	الفعاليةالفعالية

ق�س�س جناح ل تنتهيلقاء ثقايف28
         

اأ. �سلمان الدو�سري
اللجان الطالبية الجتماعية والثقافية 
بكلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية وجلنة 
الإر�ساد الأكادميي بالتعاون مع جمعية 

لقاء اخلمي�س

الثنني 
1434/5/23ه�.

املحامي اأ. عبدالرحمن ال�سبيحيفل�سفة الت�سريعحما�سرة29
اللجان الطالبية الجتماعية والثقافية 

وجلنة الإر�ساد الأكادميي بق�سم الطالبات 
بكلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية.

الثنني 
1434/6/5 ه�.

اللجان الطالبية الجتماعية والثقافية د. الدين اجلياليل بوزيدامل�سوؤولية الإداريةحما�سرة30
بكلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية.

الثنني 
1434/6/19 ه�.

م�ساركة31
التعريف بكلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية 
لطالب ال�سنة التح�سريية �سمن فعاليات 
الأ�سبوع التعريفي بالكليات لطالب ال�سنة 

التح�سريية.

اأ. هاين بن �سالح احل�سياين وعدد 
من طالب الكلية

جلان الأن�سطة الثقافية والجتماعية 
بالتعاون مع نادي القانون بكلية احلقوق 

والعلوم ال�سيا�سية.

-18
1434/6/20ه�.

1434ه�نادي القانون – ق�سم الطالباتد. اإبراهيم احلديثيال�ست�سارات القانونيةدورة32

1434ه�نادي القانون – ق�سم الطالباتد. نعيمة قوين�سمنهجية الكتابة القانونيةدورة33
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نوع	م
تاريخ	الفعاليةاجلهة	املنظمةاأ�صماء	امل�صاركنيعنوان	الفعاليةالفعالية

34

ا�ست�سافة 
�سخ�سيه 
قانونيه 

من داخل 
اململكة

لإلقاء حما�سره بخ�سو�س النظمة 
ال�سعودية

د/�سعد مطر العتيبي )ع�سو هيئة 
تدري�س مبعهد الق�ساة

كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية/ق�سم 
1434/2/6ه�الطالبات

القانون وق�سايا املجتمع، بني النظرية لقاء علمي35
والتطبيق

د. اإميان ماأمون �سليمان
د. نعيمة قوين�س

د. كاميليا �سالح الدين
اأ. اإكرام عبدالرحيم

مركز الدرا�سات اجلامعية للبنات - 
1434ه�مركز بحوث اأق�سام الدرا�سات الإن�سانية.

36

ا�ست�سافة 
ووفود 

من داخل 
اململكة

التعرف على كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية 
واق�سامها والية العمل فيها لغر�س ان�ساء 

ق�سم احلقوق بجامعة طيبة
1434/5/27ه�نادي القانون – ق�سم الطالباتوفد من جامعة طيبه

حلقة 37
الأحد نادي القانون – ق�سم الطالباتد. اإميان ماأمون �سليمانق�سايا جتارية �سد احلكم فيهانقا�س

1434/6/16ه�
) جدول رقم 25 (
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فعاليات	علمية	وثقافية	واجتماعية	اأخرى	نظمها	ق�صم	الطالبات	بالكلية	خالل	العام	الجامعي	1433	/1434ه�

اأهم	النتائج	والتو�صياتالفرتة	)التاريخ(املو�صوع	اأو	العنوانالعددنوع	الإجنازم

الدبلوما�سية )مفهومها ،وح�سانة 1 تنظيم ندوات1
التعريف بالدبلوما�سية ومفهومها 	•1343/4/22ه�الدبلوما�سيني وامتيازاتهم (

التو�سية بالطالع بع�س الكتب يف هذا املجال 	•

1تنظيم حما�سرات2
اقامة حما�سره لتفعيل الر�ساد 

الكادميي بعنوان )العملية 
التعليمية ومتطلبات الختبارات ( 

د/ نعيمة قوين�س
احلث على الن�سباط	•1434/1/4ه�

عدم اللجوء اىل الغ�س	•

دورة مفاهيم �سيا�سية يف ق�سم 50طالبه 3
تعري���ف طالب���ات ق�س���م التاري���خ باأ�سا�س���يات 	•1434/5/19ه�التاريخ 

ومفاهيم ال�سيا�سة

اقامة دورة تدريبية يف مهارات 20طالبه 4
26-1434/5/27ه�الت�سال واحلوار 

التعرف على مهارات الن�سات والت�سال لدى 	•
امل�ساركات 

التعرف على نقاط القوه وال�سعف يف تلك 	•
املهارات 

ا�ستخدام العبارات املوؤثرة يف احلوار الفعال 	•
التعرف على اخالق املحاور الناجح 	•

75 طالبه 5

اقامة دوره تدريبيه بعنوان 
التحقيق الداري اأقامتها كبري 

امل�ست�سارين القانونيني
 اأ/رائده العقيل 

اك�ساب الطالبات املعرفه باأ�ساليب التحقيق 	•10-1434/6/12ه�
الداري وكيفية ممار�سته يف مهنة املحاماة 
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القائم	بالن�صاطالهدفاأ�صم	الن�صاطاجلهة

نادي	القانون

طالبات )ع�سوات بالنادي (ن�سر البت�سامة وبيان اثرها    ن�ساط ابدئي عامك الدرا�سي بابت�سامه
طالبات )ع�سوات بالنادي(   يوم القانون العاملي

توعية الطالبات باأ�سرار الغ�س و�سرورة    فعالية لن نخون
طالبات )ع�سوات بالنادي(البعد عنه بعدم اخليانة 

اأ/اميان الري�س الفائدة للطالبات يف جمال التخ�س�س    رحلة اىل ال�سجون
د/نعيمه قوين�س لرتباطه بتخ�س�س الطالبات         رحله اىل جمل�س ال�سورى                                                                              

د/نعيمه قوين�سختام لأن�سطة النادي            اقامة احتفال 
طالبات )ع�سوات بالنادي(

د/نعيمه قوين�سلرتباطه بتخ�س�س الطالبات         رحله اىل وزارة املالية 

د/نعيمه قوين�سركن تعريفي بنادي القانون م�ساركة يف الربنامج التعريفي باإدارات �سوؤون الطالب  
طالبات )ع�سوات بالنادي(

التعريف باحلقوق الطالبية وفتح باب فعالية )تهيئة الطالبات للف�سل الدرا�سي الثاين (
طالبات النادي الت�سجيل لالن�سمام للنادي 

د/نعيمة قوين�س التعريف بالنادي التعريف بنادي القانون يف بهو كلية ادارة الأعمال 
ع�سوات النادي 

اختبار م�ستوى ثقافة الطالبات عن حملة دبلوما�سيات 
�سعارات املنظمات الدولية 

د/نعيمه قوين�س
د/جنوى الب�سري

د/منتهى عبيدات 
ع�سوات النادي 

زياره اىل معهد تدريب زوجات الدبلوما�سيني التابع 
للمعهد الدبلوما�سي ال�سعودي 

ربط املعرفة النظرية بالواقع التنفيذي 
د/ منتهى عبيدات العملي 

د/نعيمه قوين�س الفائدة للطالبات يف جمال التخ�س�سزياره اىل جامعة دار العلوم 
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وحدة	العالقات	
العامة

نظمت العالقات العامة احتفال بح�سور الوكيلة
د/ نوره اليو�سف واأع�ساء هيئة التدري�س والداريات

تكرمي ل�)اأ/اجلوهرة الفوزان( وترحيبي 
مبن�سوبات الكلية اجلدد

 د/ نوره اليو�سف
وحدة العالقات العامة 

نظمت العالقات العامة بالكلية احتفال بح�سور عميدة 
املركز ووكيلة الكلية وعدد من اأع�ساء هيئة التدري�س 

حفل تخريج الدفعة اخلام�سة من 
وحدة العالقات العامة طالبات كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية

وحدة	الأن�صطة	
الطالبية

م�ساركة يف احتفال مركز الدرا�سات اجلامعية للبنات 
)مركز علي�سة ( 

الحتفال باليوم الوطني 82 للمملكة 
العربية ال�سعودية 

اأ/ حياة الزنقر
اأ/ �سريفه احلبكري

لطالع الطالبات على الأنظمة الق�سائية دورة التقا�سي اأمام الهيئات العاملية 
اأ/بخيت الزهراين العاملية 

وحدة	الر�صاد	
الأكادميي

اأ/علي ال�سنيدي الطالع على جتارب �سابقة جتربة مبتعث 

د/نعيمة قوين�س لت�سهيل اجراءات احلذف والإ�سافة تنظيم ا�سبوع التهيئة للف�سل الثاين )حذف - اإ�سافة(
ع�سوات الإر�ساد الأكادميي 

لالطالع على التجارب ال�سابقة يف حملة جتربتي 
اأ/نوره الدرع الدرا�سات العليا والبتعاث 

جدول رقم )26(
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القسم السابع

تقارير خاصة



 أواًل: حول فعاليات األسبوع القانوني 

	افتتاح	الفعاليات:

ابت���داأ اليوم الأول بافتتاح مدير جامعة الملك �س���عود الأ�س���تاذ الدكتور 
ب���دران بن عبدالرحمن العمر فعاليات الأ�س���بوع القانوني، حيث األقى مدير 
الجامعة كلمة اأ�س���ار في مطلعها اإلى اأهمية هذه الفعالية في مد ج�س���ور من 
العالق���ات مع القطاعات ذات العالقة بتخ�س�س���ات الكلية والنفتاح عليها 
لال�ستفادة منها في مجالت التدريب والتوظيف، اإلى جانب تقديم خدمات 
للط���الب تتجاوز اإطار المرحلة الجامعية بتعريفهم بالجهات التي يمكن اأن 

يلتحقوا بها بعد تخرجهم وطبيعة العمل فيها ومجالته . 

ث���م األق���ى عميد كلي���ة الحقوق والعلوم ال�سيا�س���ية الأ�س���تاذ الدكتور �س���الح 
الخثالن كلمة رحب فيها بالح�سور موؤكدا على حر�س الجامعة على دعم وتوفير 
كافة الفر�س التي تعزز مهارات الطالب والطالبات وترتقي بقدراتهم التناف�سية 

مع اأقرانهم من جامعات المملكة ثم تحدث عن اأهداف الأ�سبوع القانوني .

بعد ذلك ا�ستمع الح�سور لم�ساركة طالبية تحمل عنوان "مالذي اطمح 
اإليه " تحدث فيها طالب وطالبة عن طموحاتهم اأثناء درا�س���تهم لتخ�س�س 
الحق���وق وطموحاته���م بعد التخ���رج، ثم اأُعلن ع���ن افتتاح الجل�س���ات وبدء 
فعاليات الأ�سبوع، هذا وقد �سهدت قاعات الجل�سات في الجانبين منذ وقت 

مبكر ح�سورا كبيرا من قبل المهتمين بال�ساأن الحقوقي .
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ملخ�س	جل�صات	اليوم	الأول:

الجل�ســـة الأولـــى بعنوان: ال�ســـركات الدولية فـــي القطاع المحامـــاة من واقع 
المحاماة في انجلترا وال�سعودية

المتحدث: د.جوليان جوهان�سين  

اأفتتح الجل�س���ة �سعادة الدكتور خالد بان�سر ع�سو هيئة التدري�س بق�سم 
القان���ون الخا����س، حيث ع���رف بالمتحدث الدكت���ور جوليان حوهان�س���ين، 
وهو حا�س���ل عل���ى الدكتوراه من جامعة اأك�س���فورد، ومقي���م حاليا بالريا�س 
كم�ست�س���ار قانوني لدى مكتب زياد خ�سيم محامون وم�ست�سارون بالتعاون مع 

اآلن واأوفري اإل اإل بي.

بداأت الجل�س���ة بتحدث الدكتور جوهان�س���ين عن المقارنة الموجزة بين 
النظام ال�س���عودي ونظام انجلترا ، حيث تم التحدث عن النظام النجليزي 
وذك���ر الدكتور جوهان�س���ين اأهمية الناحي���ة العملية لأي متخ���رج واأكد على 
اأهمي���ة اأن يع���رف ما ه���و المطلوب من���ه كممار�س���ة للمحام���اة ومعرف اإن 
المحام���اة مهن���ة وتج���ارة واأن الموازنة �س���عبة، حيث �س���يتم التطرق لذلك 
بالإ�س���افة اإلى نمو المكاتب الدولية و الإ�س���ارة اإلى هيكل مب�س���ط لم�س���روع 
�س���ناعي والعالقات بين الإطراف والفرق بين العقود الخا�س���عة للنظامين 

ال�سعودي والبريطاني.
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الجل�ســـة الثانيـــة تحـــت عنـــوان: "حقـــوق المتـــدرب فـــي المجـــال القانونـــي 
وواجباته: تجارب عملية " 

وتح���دث فيها: اأ.مروان الروقي - اأعلي القري�س���ي - اأ.محمد الزامل - 
اأ.هيثم الخربو�س 

اأفتتح  �س���عادة الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني ع�سو هيئة التدري�س 
بق�سم القانون الخا�س بكلية الحقوق والعلوم ال�سيا�سية الجل�سة الثانية لليوم 
الأول من فعاليات الأ�س���بوع القانوني، وقد بداأ الجل�س���ة الم�ست�سار القانوني 
والمحامي علي القر�س���ي بالحديث عن واجب���ات المحامي تجاه المتدربين 
وق���ال فيها "على المحام���ي العتناء بالمتدرب ومعاملت���ه كطالب علم . بل 
علي���ه ان يتج���اوز اللتزامات المح���ددة في العقد وان يعام���ل المتدرب كاأخ 
�سغير او ابن وي�سمله بالرعاية والعناية والتوجيه. بعد ذلك تحدث المحامي 
محم���د الزامل وهو رئي�س لجنة المحامي���ن بالغرفة التجارية بالريا�س عن 
التدريب بالمجال القانوني، قائال " اأ�س���كر الكلية على تنظيم الفعالية التي 
كن���ا نتمناها اأثناء درا�س���تنا الجامعية لت�س���اعدنا حول توجهن���ا " ثم اأردف 
" يفتر����س ان تك���ون هناك مادة للتعرف عل���ى مواهب الخريج حتى يتوجه 
للتخ�س�س الذي ينا�سبه، �سواء في المحاماة اأو ال�ست�سارات اأو غير ذلك "

ث���م عر�س المتحدث الثالث الم�ست�س���ار القانوني هيثم الخربو�س الذي 
كان يعم���ل ف���ي �س���ركة للتاأمي���ن التعاوني لمدة �س���نة و�س���هرين تجربته مع 
العمل القانوني مقدما ن�س���ائح للخريجين والمتدربين قائال "اأنها �س���تكثر 
الخيارات و ال�ستخارات " واأكد على اأهمية درا�سة ال�سخ�س للمو�سوع الذي 

يريد التوجه فيه لأنه �سيكون بمثابة الجذور له في الم�ستقبل .
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اأما المتحدث الأخير فكان الم�ست�س���ار مروان الروقي وهو مدير 
اإدارة متابع���ة المحامي���ن بالإدارة العامة للمحاماة بالإ�س���افة لعمله 
م�ست�س���ار الدارة العام���ة للمحام���اة ،فكان���ت ورقة عمل���ه تتكلم عن 
الجان���ب التنظيم���ي والإداري لتدري���ب المحامين ف���ي وزارة العدل، 

والإجراءات المتبعة من تقديم طلب التدريب حتى نهاية التدريب 

وف���ي الختام فتح مدير الجل�س���ة الدكتور مفل���ح القحطاني باب 
النقا�س اأمام الح�سور وكان التفاعل على اأ�سده فيما يتعلق با�ستغالل 
بع����س المحامين لحاجة خريجات الحق���وق في التدريب مقابل مبلغ 
مادي كبير، والذي اأكد مدير الجل�سة على اأن تلك العينة ل تمثل الكل 

واأنها حالت ا�ستثنائية.

الجل�سة الثالثة تحت عنوان: "التكامل بين القا�سي والمحامي"  

المتح���دث: د. اأحم���د العمي���رة )القا�س���ي بالمحكم���ة العام���ة 
بمحافظة األمع �س���ابقا (. قدم للمحا�س���ر �س���عادة الدكتور ع�س���ام 
الغامدي ع�س���و هيئ���ة التدري����س بق�س���م القانون الخا����س، وتحدث 
د.اأحمد العميرة ب�س���كل اأ�سا�سي عن اأن المحاماة والق�ساء قد يكونا 
متكاملين اأو غير ذلك واأو�سح في ذلك اأ�سباب من يوؤمن بكل نظرية، 
وا�ستطرد في الجانب الثاني وهما اأنهما وجهان لعملة واحدة والعالقة 
بينهما تكاملية حيث اأن القا�سي عندما يقف اأمامه المحامي �سيكون 
اأكثر دقة في عر�س الوقائع مما ي�ساعد القا�سي ويك�سف له العنا�سر 

الموؤثرة في �سير الدعوى. 

		ملخ�س	جل�صات	اليوم	الثاني:

الجل�سة الأولى بعنوان:  نظام المحاماة ال�سعودي في الميزان 

المتحدثون: د. علي ال�سويلم، د.اأحمد ال�سقيه .

مدير الجل�س���ة: د.اإبراهيم الحديثي .بعد مقدمة ا�ستهاللية عن 
المحام���اة ودروه���ا في تحقيق الع���دل، تحدث د. علي ال�س���ويلم عن  
تط���ور مهنة المحاماة وال�ست�س���ارات القانونية ف���ي المملكة العربية 
���ا التطور التاريخ���ي لها، ثم  ال�س���عودية التط���ور الملحوظ م�ستعر�سً
ا�ستعر�س حقوق وواجبات المحامي وفق الن�سو�س النظامية الواردة 
في نظ���ام المحام���اة ونظام���ي المرافع���ات ال�س���رعية والإجراءات 
الجزائية، والحالت التي يمنع فيها المحامين من الترافع عن الغير 

اأو قبول وكالتهم. 

وفي الجزء الثاني من ورقة العمل المقدّمة من د.علي ال�س���ويلم 
تحدث ب�س���كل مف�س���ل ع���ن تقييم نظ���ام المحاماة . ث���م اأعقبه في 
الحديث د.اأحمد ال�س���قيه والذي تقاطعت كثي���ر من انتقاداته على 
نظ���ام المحاماة م���ع ما ُقّدم في الورقة الأولى فج���اء حديثه تعقيبًيا 
واأكثر اإ�سهاًبا في النتقادات الموجّهة لنظام المحاماة، وكذا �سهدت 

الورقتين تفاعاًل كبيًرا من الح�سور .
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الجل�سة الثانية بعنوان: ت�سويق الذات في مجال العمل القانوني   

المتحدثون: د. ع�سام الغامدي، اأ.ه�سام الحمود، اأ.من�سور الحقباني.

اأدار هذه الجل�س���ة: د.اأحم���د لطفي، وفيها تحّدث )على �س���بيل 
المث���ال( اأ.من�س���ور الحقباني قائاًل: اأن الإجابة على كيفية ت�س���ويق 
ال���ذات في مج���ال العمل القانون���ي تتطلب في المق���ام الأول معرفة 
نط���اق العم���ل القانون���ي والمج���الت الفرعي���ة التي ي�س���تمل عليها. 
فالعم���ل القانوني متنوع ومت�س���عب ومرتب���ط ارتباط وثي���ق بالعديد 
م���ن القطاعات والأعمال التي تقوم عليها اأي دولة �س���واًء من ناحية 
اقت�س���ادية اأم اجتماعية اأم �سيا�سية والأدوار التي يمكن للقانوني اأن 

يوؤديها بها متعددة؛ منها على �سبيل المثال:

• �سياغة واإعداد الأنظمة واللوائح والقرارات التنظيمية على 	
مختلف الم�ستويات.

• التع���رف عل���ى المخاطر المرتبط���ة بن�س���اط اأو قطاع معين 	
ومحاولة التحوط منها ب�سبل قانونية.

• الإ�سراف واإجراء المفو�سات الخا�سة بال�سفقات والعمليات 	
التجاري���ة والمالية، مث���ل عمليات الندماج وال�س���تحواذ اأو 

عمليات التمويل.

• هيكلة المنتجات المالية.	

• �سياغة العقود ومراجعتها.	

• تقديم ال�ست�سارات القانونية.	

• الترافع اأما الجهات الق�سائية.	

• التاأكد م���ن التزام من�س���اأة معينة بالقواني���ن والأنظمة التي 	
تحكم عملها.

• العمل في المنظمات الدولية والإقليمية.	

واأك���د عل���ى اأن هناك احتياج م�س���ترك بين جمي���ع تلك الأعمال 
والمج���الت القانوني���ة يتمث���ل في المه���ارات القانونية ال�سخ�س���ية، 

وحدد اأهمها فيمايلي:

• المهارات اللغوية )عرب���ي وانجليزي( بما في ذلك مهارات 	
ال�سياغة.

• مهارات التوا�سل.	

• مهارات الحوار والتفاو�س.	

• �سرعة القراءة 	

• القدرة على التحليل.	

• الثقة بالنف�س.	

• القدرة على البحث وا�ستخراج المعلومة	
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الجل�ســـة الن�ســـائية الخا�سة بعنوان: "تجارب ن�سائية رائدة في مجال 
العمل القانوني"

المتحدث���ات: د. اآمن���ة ال�س���يخاوي، اأ.رائدة العقيل، اأ.�س���يرين 
الدخيل، اأ.اعتماد ال�سنيدي، نورة الداود، �سهد الخليفي .

مدير الجل�سة :د.نورة اليو�سف .

افتتح���ت مدي���رة الجل�س���ة الدكتورة ن���ورة اليو�س���ف وكلية كلية 
الحقوق الجل�س���ة بالترحيب بالح�سور ثم التعريف عن المتحدثات، 
وكان���ت اأول���ى اأوراق العمل للدكتورة اآمنة ال�س���يخاوي رئي�س���ة ق�س���م 
القانون في جامعة الأمير �س���لطان وعنوانها "تجربة ن�س���ائية رائدة 
في التعليم القانوني والتعليم التعاوني )حالة درا�س���ية جامعة الأمير 
�سلطان، ق�س���م القانون، كلية البنات(  وهذه الورقة هي نقل لتجربة 
رائدة في التعليم القانوني والتعليم  التعاوني لق�سم القانون بجامعة 

الأمير �سلطان .

اأم���ا المتحدث���ة الثاني���ة فكانت كبي���ر م�ست�س���ارين قانونيين في 
الإدارة القانونية بجامعة الملك �س���عود  رائ���دة اأبراهيم العقيل عن 
ورقة عمل تحمل  م�سمى "بتجربتي العملية في مجال العمل القانوني 
بجامعة الملك �سعود- الإدارة القانونية  ،حيث ا�ستعر�ست بالتف�سيل  

م�سوارها المهني  وخبراتها في المجال.

و من بعدها تحدثت الأ�ستاذة  �سيرين عبدالجبار الدخيل مديرة 
عقود الأجهزة والمعدات بال�س���وؤون ال�سحية للحر�س الوطني، حيث 
 Life after College: Simple " عر�س���ت للح�س���ور ورقة عمل
rules to build your Carrier" وهي ت�ستهدف مرحلة ما بعد 

الجامعة، كخطوات وقواعد ب�سيطة لبناء المهنة .

و تقدم���ت المتحدث���ة الرابعة اعتماد �س���الح ال�س���نيدي )باحثة 
قانونية ف���ي الجمعية الوطني���ة لحقوق الإن�س���ان( بورقة عمل تحمل 
تجربته���ا العملية، حيث قال���ت اأنها توجهت اإل���ى التدريب في بداية 
م�س���وارها في جمعية حق���وق الإن�س���ان وذكرت باأنها ل���م تكن تعتبر 
نف�س���ها متدربة بل كعاملة لمدى حبها للعمل وذكرت اأي�س���ا انه يجب 

التعامل في المهنة على اأ�س�س من الأخالق والإن�سانية.

اأم���ا المتحدثة الخام�س���ة كانت م���ن تقديم الأ�س���تاذة نورة فهد 
ال���داود وهي تعم���ل  كمحامية متدرب���ة بمكتب عبدالعزيز القا�س���م 
محامون وم�ست�س���ارون في ق�س���م ال�ست�س���ارات، فتطرق���ت في ورقة 
العم���ل التي قدمته���ا وتحمل عن���وان " العمل الن�س���ائي القانوني في 
مكات���ب المحام���اة " اإلى درج���ات المحامين في مكات���ب المحاماة 

واأدوارهم.

وفي نهاية الجل�سة تحدثت الأ�س���تاذة �سهد عبدالعزيز الخليفي 
والت���ي تعم���ل كباح���ث قانوني ف���ي جمعية م���ودة الخيري���ة للحد من 
الط���الق واآث���ره، وبداأت ورق���ة عملها عن جمعية م���ودة وهي منظمة 
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ن�س���ائية ن�ساأت بناء على طلب 35 �سيدة وكان اأ�سمها بال�سابق ق�سايا 
طالق وهي جمعية مخت�سة بق�سايا الأ�سر ال�سعودية .

وف���ي نهاية ا�س���تعرا�س المتحدثات لأوراق عمله���ن فتح المجال 
اأمام النقا�س ومداخالت الح�س���ور والتي دارت حول بحث تفعيل ما 

ذكر، وانتهت الجل�سة بتكريم المتحدثات من قبل وكيلة الكلية .

الجل�سة الثالثة بعنوان: العالقة بين مكاتب المحاماة والمتدربين .

المتحدثون: د. علي ال�سويلم .

مدير الجل�سة :د.متولي عبدالموؤمن .

جاءت ورقة العمل في هذه الجل�سة في ما يتطلب تحقيق التكامل 
في العالقة بين المتدرب ومكتب المحاماة من واجبات على الطرفين 
وحقوق لهما، وكانت التطبيقات المتداولة تبًعا لهذا التاأ�سي�س كثيرة 
منه���ا ما كان في المه���ارات التي لبد اأن يك�س���بها المكتب للمحامي 
ا مايتعلق بجانب المتدرب من  المتدرب تبًعا لن�س���اط المكتب، واأي�سً
اللتزام���ات العامة والحر�س على تطوي���ر الذات، ثم الجانب الكبر 
من هذه الجل�سة كانت اأ�سئلة مفتوحة من الطالب والطالبات اجاب 
عليها د.علي ال�س���ويلم من واقع خبرته العري�سة في المجال و�ساركه 
كذلك في الإجابة على اأ�س���ئلة الطالب المختلفة عدد من المحامين 

المتواجدين الذين اأثروا جل�سة النقا�س بمداخالتهم .

	ملخ�س	جل�صات	اليوم	الثالث:

الجل�سة الأولى بعنوان:  كيف تبداأ ممار�سة مهنة المحاماة 

المتحدثون: د.فهد العنزي .

مدير الجل�سة: د.محمد �سافي .

تتمح���ور ورقة العمل الت���ي قدمها د.فهد العنزي حول ممار�س���ة 
مهنة المحاماة في المملكة، فهي تهدف اإلى تقديم ت�سور �سامل عن 
العمل في مهنة المحاماة في المملكة وتعريف العاملين اأو الراغبين 
في الدخول بهذه المهنة بالركائز الأ�سا�سية التي تقوم عليها. وبيان 

الأ�سلوب المهني ال�سليم لممار�سة هذه المهنة .
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ثانيًا: حول أنشطة نموذج المحاكاة الثاني 
لجامعة الدول العربية ونبذة عن افتتاح 

المحكمة الصورية التدريبية 
بقسم العلوم السياسية / كلية الحقوق والعلوم السياسية 

جامعة الملك سعود 

اأول:	الفتتاح	و	الم�صاركون	فى	نموذج	المحاكاة	

ت���م افتت���اح النم���وذج ف���ى �س���هر ذو القع���دة م���ن ع���ام 1433، 
تح���ت رعاية معال���ى مدير جامع���ة الملك �س���عود: الأ�س���تاذ الدكتور 
عبدالرحم���ن بن بدران العمر، وبح�س���ور �س���عادة الأ�س���تاذ الدكتور 
�س���الح بن محم���د الخثالن عميد كلي���ة الحقوق والعلوم ال�سيا�س���ية، 
والأ�س���تاذ الدكت���ور / عبداهلل بن جبر العتيبي اأ�س���تاذ ورئي�س ق�س���م 
العلوم ال�سيا�س���ية، والم�سرف العام على النموذج، و�سعادة الدكتور/ 
محم���د اأحمد العدوى الم�س���رف الأكاديمى على النموذج، وبح�س���ور 
نخبة من ال�سادة اأع�ساء هيئة التدري�س بالكلية، وبح�سور 130 طالبًا 
م���ن الكلية، حيث تم التعريف بالنموذج، وفعالياته، والخطة الزمنية 

لتنفيذه، والتعريف بالق�سايا الإقليمية والعالمية الراهنة.

وقام الطالب الم�ساركون بالت�سجيل فى الوفود الخا�سة بالدول، 
واللجان التنفيذية لنموذج المحاكاة لجامعة الدول العربية.
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ثانياأً:	حلقات	النقا�س	التدريبية:

نظم���ت هيئ���ة الإ�س���راف الأكاديم���ى عل���ى نم���وذج المح���اكاة 
مجموعتين من حلقات النقا�س ؛ لتنمية مهارات الطالب في تنظيم 
وتنفي���ذ نماذج المح���اكاة، وكذلك الإلمام بالق�س���ايا والم�س���كالت 
المطروحة فى المنطقة العربية، ومن اأهم العناوين التي نوق�ست في 
هذا ال�سدد: مهارات التفاو�س، اإعداد التقارير والبيانات الختامية 
ف���ي المنظم���ات، مه���ارات الحوار، ف���رق العمل الجماعية وتق�س���يم 
الوفود الم�س���اركة، التطورات الإقليمية  وم�ستقبل العالقات العربية 
التركية، الجامعة العربية والق�سية الفل�سطينية، التنمية القت�سادية 
والجتماعي���ة في اإطار العمل العربي الم�س���ترك، اإ�س���الح الجامعة 
العربي���ة جامعة ال���دول العربية، الن�س���اأة والهيكل التنظيمي و�س���نع 
القرارات.وقد اأ�سرف على حلقات النقا�س كل من  الأ�ستاذ الدكتور/
عبداهلل بن جبر العتيبي والدكتور/محمد اأحمد عدوي  و�سارك اإلى 
جانبهم���ا في محا�س���رة وتدريب الطالب كل م���ن: اأ.د. منير بدوي، 
اأ.د. جابر ال�سيد، د. غالب الخالدي، وبع�س المحا�سرين من خارج 
الجامع���ة . و�س���ارك في ه���ذه الحلقات 120 طالبا من طالب ق�س���م 

العلوم ال�سيا�سية.

هـ( 
 143

4/143
3

ي )
ع

جام
م ال

عا
  ال

 
 

ي  
سنو

التقرير ال

110



ثالثًا:	الم�صابقة	البحثية	

اأعلن نموذج المحاكاة لجامعة الدول العربية عن م�سابقة بحثية 
بين الطالب حول مو�سوع:

)	الجامعة	العربية	والق�صايا	الإقليمية	والعالمية	المعا�صرة	(
ي�سترط في البحث ما يلي:

مراعاة القواعد العلمية في بناء البحث وتوثيق المراجع.. 1
اأن يكون مكتوبا  با�ستخدام الحا�سب الآلي.. 2
يتراوح عدد ال�سفحات ما بين 15-20 �سفحة.. 3

جوائز	الم�صابقة:
البحث الحا�سل على المركز الأول ) 1000ريال(

المركز الثاني ) 750ريال(
 المركز الثالث  ) 500 ريال(

 قام���ت لجن���ة محكمي���ن مكون���ة م���ن ثالثة م���ن اأع�س���اء هيئة 
التدري����س بتحكيم البح���وث، وتحديد البحوث الفائ���زة، وتم تكريم 
جميع الم�ساركين في الم�سابقة، ومنحهم �سهادات ب�ساأن م�ساركتهم 

في الم�سابقة البحثية. 
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وقد فاز الطالب بالمراكز التالية: 
اأحم���د فهد المعجل: جامعة الدول العربية: في حل م�س���كلة . 1

احتالل اإيران للجزر الإماراتية الثالث.
 براهيم���ا �س���انغاري: الجامع���ة العربي���ة: ق�س���ايا الإقليمية . 2

والعالمية المعا�سرة- 
 اأحم���د بن عبداهلل بن اأحمد العتيبي: جامعة الدول العربية . 3

وتفاعلها مع تطورات الق�سية الفل�سطينية والأزمة ال�سورية- 
 مزهر مح�س���ن قرد�س:  الجامع���ة العربية والقمم التنموية: . 4

القت�سادية والجتماعية – 
 اإبراهيم محمد اآل تويم – محمد �س���هيل �س���ابان  :  ن�س���اأة . 5

جامع���ة ال���دول العربية وموق���ف جامعة ال���دول العربية من 
الأزمة ال�سورية 

 �س���عود �س���عد العتيب���ي :  دور جامع���ة ال���دول العربي���ة تجاه . 6
الق�سية الفل�سطينية .

رابعًا:	ندوات	نوعية	حول	ق�صايا	المنطقة	العربية،	
حول		التعاون	التنموي	العربي	والق�صية	الفل�صطينية

نظم نموذج محاكاة جامعة الدول العربية بق�سم العلوم ال�سيا�سية 
بكلية الحقوق والعلوم ال�سيا�سية، والذي ي�سرف عليه �سعادة الأ�ستاذ 
الدكتور/ عبداهلل بن جبر العتيبي، و�س���عادة الدكتور/ محمد اأحمد 
ع���دوي ن���دوة طالبية لمناق�س���ة مواقف ال���دول العربية من ق�س���ايا 
التعاون التنموي والق�سية الفل�سطينية وذلك  فى اإطار فعاليات لمدة 
ثالث اأيام بداأت يوم الثنين 1434/6/5ه� الموافق 2013/3/15م، 

ويوم الثالثاء 1434/6/6ه�، ويوم الأثنين 1434/6/12ه�.

حيث ق���ام الطالب بتن���اول مواقف ال���دول العربية من ق�س���ايا 
التع���اون القت�س���ادي والجتماعي العربي، وما اأ�س���فرت عنه القمم 
التنموي���ة ف���ي 2009،2011،2013 ب�س���اأن دع���م التنمي���ة ال�س���املة 
والمتوا�سلة في الدول العربية ، ومجالت التعاون في مواجهة ق�سايا 

ال�سحة والبيئة والبطالة وال�ستثمار العربي.
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كما تطرقت الندوات اإلى مناق�سة تطورات الق�سية الفل�سطينية 
�س���واًء في ما يتعلق باإعالن الدولة الفل�سطينية ودعم المم المتحدة 
لع�سوية كاملة للدولة الفل�سطينية. كما ناق�س الطالب مواقف الدول 
العربية ب�ساأن الم�سالحة الفل�سطينية، وكذلك �سندوق دعم القد�س، 
ومواق���ف الدول م���ن التج���اوزات الإ�س���رائيلية تجاه الفل�س���طينيين 
وم�س���األة القد�س، وقام الأ�س���اتذة والمتخ�س�س���ون الم�س���اركون فى 
حلقات النقا�س بالتعقيب على مواقف الدول كما اأو�سحها الطالب، 

كما قاموا  بالإجابة على ت�ساوؤلتهم.

خام�صًا:	الموؤتمر	الختامى	للنموذج	

تح���ت رعاية  وبح�س���ور معالى مدير الجامعة  الأ�س���تاذ الدكتور 
ب���دران بن عبدالرحم���ن العمر، وع���دد من الخبراء وال�سخ�س���يات 
العام���ة، و�س���عادة الأ�س���تاذ الدكتور �س���الح الخثالن اأ�س���تاذ العلوم 
ال�سيا�س���ية، وعميد كلية الحقوق والعلوم ال�سيا�سية، وال�سادة اأع�ساء 

هيئة بالكلي���ة نظم نموذج محاكاة جامعة ال���دول العربية  الموؤتمر 
الختامي للنموذج لمناق�سة الأزمة ال�سورية

وذل���ك في ال�س���اعة التا�س���عة �س���باحا من يوم ال�س���بت 1رجب 
1434ه/ الموافق 11 مايو 2013

اأقيم���ت الفعاليات بقاعة نماذج المح���اكاة الأكاديمية بالكلية، 
يعد هذا الموؤتمر الختامى تتويجا لأن�س���طة نموذج المحاكاة طوال 
ال�سبع �سهور الما�سية، والتي ت�سمنت اأن�سطة تدريبية، وور�س عمل، 
وم�سابقات بحثية، وحلقات نقا�س حول مهارات اإعداد وتنفيذ نماذج 
المحاكاة الأكاديمية في حقل العلوم ال�سيا�سية، ومناق�سة الق�سايا 
الإقليمية والعالمية، وقد �س���ارك فى اأن�س���طة النموذج 120 طالبا، 
وذلك �س���من وفود الدول العربية، واللجان التنظيمية والإعالمية، 

والعالقات العامة للنموذج. 
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ناق����س نم���وذج محاكاة جامعة ال���دول العربية، وال���ذى يعد اأول 
نم���وذج مح���اكاة اأكاديم���ى للجامع���ة العربية ف���ي المملك���ة العربية 
ال�س���عودية، ودول الخلي���ج، وينف���ذه طالب ق�س���م العلوم ال�سيا�س���ية 

بجامعة الملك �سعود،  ثالث ق�سايا رئي�سة تمثلت فى :
 التعاون التنموى العربى.. 1
 الق�سية الفل�سطينية في اإطار التطورات الإقليمية والعالمية . 2

الراهنة.
الأزمة ال�سورية، وبخا�سة ق�سايا:. 3

• تمثيل �سوريا فى جامعة الدول العربية	
• م�ساعدة واإغاثة ال�سعب ال�سورى، وق�سايا الالجئين.	
• ت�سليح المعار�سة ال�سورية.  	

 وقد اأو�سح معالى مدير الجامعة اأن نماذج المحاكاة الأكاديمية 
واختيار المنظم���ات الإقليمية كمجل�س التعاون لدول الخليج العربية 
ف���ى العام الما�س���ى، وجامع���ة الدول العربي���ة لهذا الع���ام، وكذلك 
اقتراح ق�س���م العلوم ال�سيا�س���ية لتنفيذ نموذج محاكاة مجل�س الأمن 
ف���ى العام القادم اإنما يمثل دفعها للعملي���ة التعليمية بالجامعة، وهو 
م���ا يحر�س على متابعته �سخ�س���يا، كما اأن نماذج المحاكاة ت�س���هم 
ف���ى تنمية ق���درات ومهارات الط���الب للدخول اإلى �س���وق العمل فى 

موؤ�س�س���ات ال�سيا�س���ة الخارجي���ة ال�س���عودية، وكذل���ك وفوده���ا ف���ى 
المنظم���ات الإقليمية والعالمية. كما وجه ال�س���كر اإل���ى اإدارة  الكلية 
�س���عادة الأ�س���تاذ الدكتور عبداهلل بن جبر العتيبي، و�سعادة الدكتور 

محمد اأحمد عدوى باعتبارهم الم�سرفين على تنفيذ النموذج .

وق���ام  معال���ى مدير الجامع���ة بتكريم الطالب الم�س���اركين في 
الم�س���ابقة البحثية لنموذج المحاكاة، و�سعادة الدكتور محمد اأحمد 

عدوى.

وفي ذات اليوم وبح�س���ور وتح���ت رعاية معال���ي مدير الجامعة 
الأ�س���تاذ الدكتور ب���دران بن عبدالرحمن العمر و في ح�س���ور لفيف 
من العمداء والوكالء والأ�س���اتذة والطالب تم افتتاح قاعة المحكمة 
ال�س���ورية التدريبي���ة لط���الب القانون، وه���ي قاعة دائم���ة مجهزة 
باأح���دث التقني���ات المعروف���ة في هذا ال�س���ياق، حيث اأ�س���اد معاليه 
بالخطوة الجديدة المتميزة التي خطتها الكلية في مجال الأن�س���طة 

الال�سفية.
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ثالثًا: حول أنشطة حلقة  النقاش العلمية المتخصصة التي نظمتها
"الجمعية السعودية للعلوم السياسية" 

حول: "قضايا الحدود السياسية وآثارها الداخلية والدولية"
20-1434/6/21هـ الموافق 4/30- 2013/5/1م

مدير	اجلل�صةاملتحدثونجل�صات	اليوم	الأول

اجلل�سة الأوىل
الأبعاد ال�سيا�سية 

وال�سرتاتيجية )1(

د. عبدالعزيز بن را�سد املطريدي
 ) وظائف احلدود ال�سيا�سية و العوملة (

اأ. د. احمد �سليم الرب�سان
) احلدود الآمنة واملجال احليوي  والحتالل: حالة الكيان ال�سهيوين (

د. هيثم بن ح�سن لنجاوي
)معاهدة جدة احلدودية كمدخل لفهم العالقات بني اململكة العربية ال�سعودية واجلمهورية اليمنية( 

ال�سفري الدكتور
حممد بن عمر اآل مدين الإدري�سي

اجلل�سة الثانية
الأبعاد ال�سرعية 

والقانونية

اأ.د. حممد علي امل�سعودي
) الق�ساء الدويل و النزاعات املتعلقة باحلدود(

د.حممد �سايف يو�سف 
     ) اللتزام بالت�سوية ال�سلمية ملنازعات احلدود الدولية (

د. م�سطفي الناير املنزول حامد 
     ) مقرتح: م�سروع ميثاق احلدود ال�سيا�سية بني الدول العربية (

-    د. عبدالكرمي عو�س خليفة 
      ) مبداأ ثبات وا�ستقرار احلدود الدولية ( 

د. فهد بن حمود العنزي
  ع�سو جمل�س ال�سورى
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اجلل�سة الثالثة
الأبعاد الأمنية 

والتقنية

اللواء د. حممد جمال الدين مظلوم
)التهديدات الأمنية: اأ�سلوب املواجهة (

ال�سيخ: اأحمد بن �سالح بلحمر
)روؤية اإ�سرتاتيجية حلفظ اأمن احلد اجلنوبي للمملكة العربية ال�سعودية: حركة احلوثي اأمنوذجًا (  

د.حممد بن متعب �سعيد بن كردم   
)الأمن والتنمية املحلية للمناطق احلدودية  تهامة قحطان اأمنوذجًا (

الأ�ستاذ الدكتور
 �سالح بن حممد اخلثالن

عميد كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية
جمعة امللك �سعود

جل�صات	اليوم	
مدير	اجلل�صةاملتحدثونالثاين

اجلل�سة الأوىل
الأبعاد ال�سيا�سية 

وال�سرتاتيجية )2(

د. �سادق عبداحلميد املالكي
)جتربة الحتاد الأوربي يف التعامل مع ق�سايا احلدود: ما الذي ميكن اأن ن�ستفيده ؟ (

د. مرزوق بن حممد الع�سري
)نحو اإن�ساء مركز لدرا�سات احلدود الدولية (

د. معت�سم اإبراهيم مالك
)احلدود الدولية: فر�س وحتديات التعاون الإقليمي العربي  (

اأ.د. �سعود بن حممد العتيبي
رئي�س ق�سم العلوم ال�سيا�سية 

بجامعة امللك عبدالعزيز

اجلل�سة الثانية
الأبعاد الجتماعية 

والقت�سادية

د. ح�سني بن عبداهلل احلازمي
) الفكر واأثره يف اأمن احلدود: درا�سة تطبيقية على احلدود ال�سعودية اليمنية(

اأ.د. عبدال�ستار عبداحلميد �سلمي
) الأبعاد القت�سادية لالحتاد اجلمركي لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربي (

اأ.د. �سليمان بن عبداهلل العقيل
)املالمح الجتماعية والثقافية للمجتمعات املحلية احلدودية:  قراءة �س�سيولوجية (

د. �سايف بن عبدالرحمن الدامر
رئي�س ق�سم الدرا�سات العامة 

بجامعة امللك فهد للبرتول واملعادن

اخلتام و تالوة التو�سيات   د. مرزوق بن حممد الع�سري- ع�سو جمل�س اإدارة اجلمعية 
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تو�صيات	حلقة	النقا�س

ت���م خالل الجل�س���ات الخم�س لحلق���ة النقا�س طرح ع���دد كبير من ال���روؤى والأفكار 
الأ�سا�س���ية، من اأبرزها الإ�س���ارة اإلى تطور مفهوم ق�س���ايا الحدود والذي لم يعد قا�سرا 

على الق�سايا المتعلقة بتعيين خط الحدود وتر�سيمها، واإنما 

تجاوز ذلك اإلى ق�س���ايا اأخرى ل تقل تعقيدا كالق�س���ايا المتعلقة بالت�سلل والتهريب 
ومكافحة الجرائم والإرهاب.. اإلخ.

كم���ا ركز الم�س���اركون اأي�س���ا على تطور وظائ���ف الحدود في ع�س���ر العولمة، الأمر 
ال���ذي نتج عنه العديد م���ن الفر�س والتحديات الم�س���تحدثة والتي ت�س���تلزم ابتكار روؤى 
وا�س���تراتيجيات جديدة تعمل على ا�ستثمار الفر�س ومواجهة التحديات. كما تم مناق�سة 
اأف���كاٍر جديرة بالهتمام كال�س���تفادة من التجارب الدولي���ة الناجحة في مجال الحدود 

وق�ساياها.

وفي �س���وء ما تناولته الجل�سات وما تخللها من مداخالت ومناق�سات، انتهت الحلقة 
اإلى عدد من التو�سيات التي يمكن اأن تكون عونا للجهات المعنية بق�سايا الحدود وت�سهم 

في عملية �سنع القرارات المتعلقة بها، وقد تمثلت هذه التو�سيات في ما يلي:
اإعداد "�سيا�سة عامة وطنية �ساملة للتعامل مع ق�سايا الحدود ال�سيا�سية"  تحدد . 1

فيها الم�س���اكل والأهداف بو�سوح، وت�س���ع اإطارًا لتعزيز تن�سيق وتكامل الجهود 
والإمكانات المتاحة، على مختلف الم�ستويات.
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اإن�س���اء "مركز لدرا�س���ات الح���دود الدولية" ُيعنى بدرا�س���ة ق�س���ايا الحدود . 2
باأبعادها المختلفة )ويوجد لدى الجمعية مقترح جاهز لهذا المركز(.

اإن�ساء قاعدة بيانات متكاملة لكل ما يت�سل بحدود المملكة العربية ال�سعودية . 3
البرية والبحرية. 

عقد ملتقى علمي ب�س���فة دورية يخت�س بمناق�س���ة تطورات ق�س���ايا الحدود . 4
ال�سيا�سية وت�سارك فيه الجهات ذات العالقة.

دع���م مختلف الجمعي���ات العلمية في مج���الت العلوم الجتماعي���ة، وتفعيل . 5
دورها في ربط معارفها العلمية بالتطبيقات العملية.

ت�س���جيع الباحثين وطلبة الدرا�س���ات العليا في الأق�سام العلمية ذات العالقة  . 6
ودعمه���م على تناول ق�س���ايا الحدود ال�سيا�س���ية في اأبحاثه���م واأطروحاتهم 

العلمية مع التركيز على الجوانب التطبيقية.
ا�س���تمرار العناي���ة بالمجتمع���ات المحلي���ة الحدودية ودعمها لالإ�س���هام في . 7

التعامل مع ق�سايا الحدود.
تكثي���ف التع���اون والتن�س���يق بين مختل���ف الأجه���زة والجه���ات ذات العالقة  . 8

بالحدود وتاأمينها وحمايتها.
تعزيز التعاون والترتيبات الإقليمية في مختلف الجوانب ل�س���تثمار  الفر�س . 9

ومواجهة التحديات المتعلقة بالحدود.
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القسم الثامن

أهم االنجازات التي تمت في العام الجامعي
 1433-1434هــ لكلية الحقوق والعلوم السياسية



حقق���ت الكلي���ة خالل العام الما�س���ي 1433 /1434 ه� العديد من الإنجازات العلمية والإدارية والثقافية؛ �س���واء في مجال العتماد وتوكيد 
الجودة ،اأو اإعادة الهيكلة ،اأو في مجال خدمة الجامعة والمجتمع ؛اأوالبحث العلمي، ولعل من اأبرز هذه الإنجازات:

1        اإقرار الخطتين الدرا�س���يتين الحديثتين لبرنامجي البكالوريو�س في تخ�س�س���ي القانون والعلوم ال�سيا�س���ية بالكامل؛ واللتين و�سعتا 
لتالف���ي اأوج���ه الق�س���ور في الخطط القديم���ة، ومواكبة اأحدث التط���ورات العلمية والتعليمي���ة والمهنية التي تنط���وي عليها الخطط 

الدرا�سية المناظرة في كبرى الجامعات العالمية والعربية .

2								تنظيم الكلية لفاعليات »الأ�س���بوع القانوني«، وذلك بغية النفتاح على القطاعات ذات ال�س���لة بتخ�س�سات الكلية، وال�ستفادة منها 
في مجالت التدريب والتوظيف. 

3								وا�سلت الكلية خطواتها الرائدة في مجال الأن�سطة الال�سفية والتدريب الطالبي؛ اإذ نظمت نموذج المحاكاة الثاني لمنظمة دولية تمثلت 
هذه المرة في جامعة الدول العربية، ويعد مثل هذا النموذج الأول من نوعه في الجامعات ال�سعودية  و جامعات منطقة الخليج العربي.

4								في اإطار الخطوات الرائدة في مجال الأن�س���طة الال�س���فية والتدريب الطالبي د�س���نت الكلية نموذج المحكمة ال�س���ورية التدريبية 
لطالب القانون بعد اإعداد قاعة دائمة مجهزة باأحدث التقنيات المعروفة في هذا ال�سياق.

5								انجاز الخطتين الدرا�سيتين الحديثتين لبرنامجي الماج�ستير في تخ�س�سي القانون والعلوم ال�سيا�سية، وهما الآن في طور العتماد 
النهائي من قبل الجامعة.

6								اعتماد الخطة الإ�ستراتيجية للكلية )1438-1433(.

7							عقد العديد من التفاقيات بين الكلية والعديد من المنظمات الأهلية ومكاتب المحاماة الكبرى ؛ بهدف تدريب الطالب واإعدادهم 
مهنيًا، على النحو الوارد بمتن التقرير.
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8							تخريج مئات الطالب الموؤهلين لخدمة الوطن في كافة المجالت التي تتطلب وجود كفاءات متميزة من المتخ�س�سين في الحقوق؛ 
وكذا العلوم ال�سيا�سية.

9							اإنجاز اأع�ساء هيئة التدري�س بالكلية للعديد من الكتب والدرا�سات و الأبحاث العلمية في تخ�س�سات القانون والعلوم ال�سيا�سية كما 
ورد تف�سيليا بمتن التقرير.

10					ترقية العديد من اأع�ساء هيئة التدري�س بالكلية �سواء من جانب المجل�س العلمي لجامعة الملك �سعود اأو  المجل�س الأعلى للجامعات 
بجمهورية م�سر العربية.

11				الم�س���اركة الفعالة من قبل اأع�س���اء هيئة التدري�س بالكلية في العديد من الفعاليات في مجال خدمة المجتمع ب�س���تى هيئاته على نحو 
ما ورد بمتن التقرير.

12						الم�س���اركة الفعال���ة م���ن قبل اأع�س���اء هيئة التدري����س بالكلية في العديد م���ن الفعاليات في مجال تطوير ق���درات ومهارات المعلمين 
الجامعيين على نحو ما ورد بمتن التقرير.

13					ا�ستقطاب كوكبة من اأع�ساء هيئة التدري�س المتميزين.

14					�سدور عددين جديدين من المجلة العلمية للكلية )الحقوق والعلوم ال�سيا�سية(. 
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القسم التاسع

أهم طموحات الكلية
للعام الجامعي )1435/1434هـ(



تطمح الكلية باإذن اهلل اإلى تحقيق مجموعة من الأهداف الكبرى خالل العام الجامعي الجاري، ويمكن اإيجاز اأبرز هذه الأهداف فيما يلي: 

1							دعم ُفر�س الكلية في الح�سول على العتماد الوطني من قبل الهيئة الوطنية للتقويم والعتماد الوطني بعد ح�سولها على ال�سهادة 
الدولية في العتماد الأكاديمي من الهيئة الفرن�سية لتقويم البحث العلمي والتعليم العالي عام 1433 .

2							اعتماد برنامج الماج�ستير في تخ�س�س القانون والنتهاء من تحديث برنامج الماج�ستير في العلوم ال�سيا�سية.

3							موا�سلة	تفعيل الخطة ال�ستراتيجية للكلية )1438-1433(.

4							تفعي���ل بن���ود التفاقي���ات ومذكرات التفاه���م الموقعه بين الكلية والعديد من الجهات والمنظم���ات ومكاتب المحاماة؛ بهدف تدريب 
الطالب والرتقاء بم�ستواهم العلمي  واإعدادهم مهنيًا.

5							موا�س���لة م�س���يرة التحديث الم�س���تمر لمفردات برنامجي البكالوريو�س في الحقوق والعلوم ال�سيا�سية بما يواكب اأحدث الم�ستجدات 
المعرفية والأكاديمية العالمية.

6							ا�ستقطاب كوكبة جديدة متميزة من اأع�ساء هيئة التدري�س في مختلف التخ�س�سات.

7							موا�سلة الإنجازات في مجالت التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.
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فريق إعداد التقرير

د.	اأحمد	حممد	وهبان
)ع�سواً(

د.	اأحمد	لطفي	مرعي						
)ع�سواً(

د.	اأ�صامة	اأحمد	العاديل						
)ع�سواً(

د.اإبراهيم	بن	حممود	النحا�س
وكيل الكلية ل�سئون اجلودة

)مقرراً(

�صعادة	الدكتور	مفلح	بن	ربيعان	القحطاين
عميد كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية

)م�سرفاً(

اأ.	فهد	عمر	بانخر
)�سكرترياًً(
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