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مركز البحوث

المجل�س
الإ�صت�صاري الطالبي

المجل�س الإ�صت�صاري

العام الجامعي ( 1434/1433هـ)

السياسية
الهيكل اإلداري لكلية الحقوق والعلوم
الهيكل اإلداري لكلية الحقوق والعلوم السياسية

كلمة سعادة عميد الكلية
الدكتور /مفلح بن ربيعان القحطاين

يسعدني أن أقدم لهذا التقرير الذي يشتمل على اإلجنازات التي حتققت بفضل الله لكليتنا خالل
العام اجلامعي املنصرم ( 1435/1434هـ) .كما يتضمن أبرز التطلعات والطموحات التي نأمل أن

تتحقق بعون الله خالل العام اجلاري ،وذلك في إطار سعي الكلية املستمر للمساهمة في تدعيم
مكانة جامعة امللك سعود التي باتت تصنف ضمن كبريات اجلامعات العاملية ،فض ً
ال عن كونها
املصنفة األولى سعودياً وعربياً .
و لقد سعت كلية احلقوق والعلوم السياسية للعمل علي ترسيخ أقدامها ومكانتها ككلية رائدة في
مجالها داخل اململكة العربية السعودية وخارجها ،وذلك عبر العديد من اخلطوات التي توجت

بحصول الكلية على االعتماد األكادميي الدولي من الهيئة الفرنسية لتقومي البحث العلمي والتعليم
العالي ( ،)AERESوهي اخلطوة التي سبقتها خطوات أخرى يأتي على رأسها إقرار منهجية

جديدة لتخصصي القانون والعلوم السياسية ،حيث روعي فيها حتقيق التوازن بني املتطلبات
األكادميية لتكوين اخلريج وبني االحتياجات الواقعية لسوق العمل  ،كما مت استحداث برنامج
للحصول على درجة املاجستير في القانون بفرعيه العام و اخلاص ،إضافة إلى حتديث برنامج

املاجستير في العلوم السياسية حيث أضيف مسار جديد يكتفي بدراسة مقررات دون حاجة
التقرير السنوي
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لرسالة .هذا فض ً
ال عن االستمرار في االستفادة مما عقدته الكلية من اتفاقيات مع العديد من اجلهات العامة

واخلاصة ذات العالقة ،وذلك بغية توفير فرص متعددة أمام الطالب للتدريب والتعرف على آليات التعامل مع سوق

التقرير السنوي

العمل .وحترص الكلية في ذات اإلطار على االستمرار في تنظيم العديد من الدورات التدريبية التي تضيف خلريجي
الكلية املزيد من اخلبرات العلمية والعملية.

وفي هذا االطار تابعت الكلية ،خطواتها التي اجنزتها خالل العام اجلامعي 1434/1433هـ ،في مجال األنشطة

الالصفية والتدريب الطالبي؛ حيث سبق ان نظمت “منوذج احملاكاة الثاني” ملنظمة دولية متثلت في “جامعة الدول

للعام الجامعي  1435 / 1434هـ

العربية” لطالب تخصص السياسة  ،ويعد مثل هذا النموذج األول من نوعه في اجلامعات السعودية واجلامعات

اخلليجية .كما دشنت الكلية “منوذج احملكمة الصورية التدريبية” لطالب القانون بعد إعداد قاعتني دائمة ومجهزة

بأحدث التقنيات املعروفة في هذا السياق احداهما للطالب واالخرى للطالبات واصبح طالب وطالبات تخصص

احلقوق ينظمون بني احلني واالخر خالل الفصل الدراسي العديد من احملاكمات التدريبية .هذا إلى جانب استمرار

الكلية في مد جسور العالقات مع القطاعات ذات الصلة بتخصصات الكلية واالنفتاح عليها لالستفادة منها في
مجاالت التدريب والتوظيف  ،إلى جانب تقدمي خدمات للطالب تتجاوز إطار املرحلة اجلامعية ،وذلك عبر تعريفهم
باجلهات التي ميكن أن يلتحقوا بها بعد تخرجهم وطبيعة العمل فيها ومجاالته .

ولقد حظيت الكلية خالل العام اجلامعي املاضي (1434/1433هـ) باعتماد خطتها االستراتيجية (1438/1433هـ)،
والتي بدأ تفعيلها على أرض الواقع ،واستمر حتسينها خالل هذا العام األمر الذي سينعكس إيجاباً –بإذن الله -على
سائر أنشطة الكلية .هذا كما جنحت الكلية في حتقيق العديد من اإلجنازات العلمية والبحثية والثقافية ،في ظل

تواصل اجلهود على صعيد تطوير اخلدمة التعليمية والرعاية الطالبية وتدعيم البنية التحتية للكلية ،خاصة بعد

انتهاء عملية إعادة تأهيل مبنى الكلية  ،األمر الذي سمح مبضاعفة أعداد قاعات احملاضرات من ناحية ،وكذا زيادة

املساحات املخصصة لألنشطة املختلفة سواء اخلاصة بالتدريس والنشاط الطالبي ،أو تلك املتعلقة بالنشاط البحثي
حيث شرعت الكلية في خطوات جادة نحو تفعيل كل مراكزها البحثية التي أنشئت مؤخراً وهي :مركز الدراسات
اجلنائية ومركز التدريب واالستشارات القانونية و مركز دراسات اخلليج العربي ،إلى جانب تشجيع النشاط البحثي
ملجلة الكلية وكرسي دراسات السالم حيث مت استحداث وجتهيز مقرات لهذه املراكز خالل هذا العام 1435/1434هـ.

وقد تواصل إسهام الكلية في خدمة املجتمع من خالل ما يقدمه منسوبيها وخريجيها من خدمات جليلة للوطن

في مختلف قطاعات الدولة مثل مجلس الوزراء ومجلس الشورى ووزارات اخلارجية والداخلية والثقافة والشؤون

االجتماعية واإلعالم وهيئة التحقيق واالدعاء العام واجلمعيات والهيئات احلقوقية وغيرها من القطاعات احلكومية
واخلاصة ،إلى جانب تواجد بعضهم في مواقع مرموقة باملنظمات الدولية كمجلس التعاون لدول اخلليج العربية

ومنظمة التعاون اإلسالمي.

وفي اخلتام ال يفوتني أن أتوجه بخالص شكري وتقديري ملعالي مدير اجلامعة االستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن

العمر على دعمه ومساندته للكليه والى سعادة وكيل اجلامعة للشؤون التعليمية وسعادة وكيل اجلامعة للجودة
والتطوير على االهتمام واملتابعة والشكر موصول جلميع منسوبي الكلية ،أساتذة وطالباً وإداريني ،على جميع ما

بذلوه ويبذلونه من جهد في سبيل االرتقاء بكليتنا العريقة .كما أتوجه بالشكر لفريق إعداد التقرير الذين عمل معنا

الجناز هذا التقرير وهم كل من :وسعادة االستاذ الدكتور عبدالستار عبداحلميد سلمي وسعادة الدكتور احمد محمد
وهبان وسعادة الدكتور أسامة أحمد العادلي وسعادة الدكتور أحمد لطفي واالستاذ فهد بانخر .داعني الله عز وجل
أن يعيننا جميعاً على خدمة كليتنا وجامعتنا ووطننا احلبيب انه سميع مجيب.
عميد الكلية

التقرير السنوي
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كلية الحقوق والعلوم السياسية يف سطور
التقرير السنوي

ا�سم الكلية :
كلية احلقوق والعلوم السياسية
تعريف بالكلية ون�ش�أتها

للعام الجامعي  1435 / 1434هـ

تأسست كلية احلقوق والعلوم السياسية في عام (1427هـ) مبوجب قرار مجلس التعليم العالي القاضي بتقسيم كلية العلوم اإلدارية إلى كليتني :كلية األنظمة

والعلوم السياسية ،وكلية إدارة األعمال .وصدرت املوافقة السامية على قرار مجلس التعليم العالي عام (1431هـ) بتعديل مسمى الكلية إلى كلية احلقوق
والعلوم السياسية وإعادة هيكلة أقسامها إلى قسمي القانون العام والقانون اخلاص ،وقسم العلوم السياسية .وعلى الرغم من أن كلية احلقوق والعلوم السياسية

من الكليات اجلديدة في اجلامعة ،إال أن أقسامها املتمثلة في قسم العلوم السياسية ،وقسمي القانون العام واخلاص ،تعتبر من أعرق األقسام األكادميية في
اجلامعة،حيث يعود تأسيس قسم العلوم السياسية ألكثر من أربعني عاماً ،بينما يزيد عمر قسم القانون الذي مت تقسيمه إلى قسمني على ثالثني عاماً.
ولقد خ ّرجت الكلية أجياالً تلو األجيال ممن خدموا بالدهم ومليكهم وتبوؤا أعلى املراتب الوظيفية.وكان من بني أساتذة هذه الكلية وعمدائها من أصبحوا

وزراء وسفراء ومدراء بنوك وشركات في شتى أنحاء اململكة العربية السعودية .وتفخر الكلية كذلك باحتضانها لعدد من األساتذة املرموقني  ،حيث أثرت
مساهماتهم العلمية والثقافية املكتبة العربية بالعديد من البحوث واملؤلفات القيمة.

كما قدمت أقسام الكلية ثلة من أبرز خريجيها ليتبوؤا مناصب أكادميية وعلمية في جامعات اململكة األخرى ،إضافة إلى أن بعض السفراء ومعظم مدراء

اإلدارات الدبلوماسية بوزارة اخلارجية واملراسم امللكية واألمانة العامة ملجلس الوزراء قد درسوا على أيدي أساتذة هذه الكلية.
�أق�سام الكلية الأكادميية

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

التقرير السنوي
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التقرير السنوي
للعام الجامعي  1435 / 1434هـ

ر�ؤية الكلية
الريادة والتميز في مجال احلقوق والعلوم السياسية إقليميا وعامليا في التعليم
والبحث العلمي وخدمة املجتمع.

ر�سالة الكلية
تتمثل رسالة الكلية في تقدمي تعليم متميز ،وإنتاج بحوث إبداعية تخدم املجتمع

وتسهم في بناء اقتصاد املعرفة والتنمية املستدامة  ،من خالل إعداد كوادر
عالية التأهيل في مختلف تخصصات الكلية ودرجاتها العملية.

�أهداف الكلية
تهدف الكلية إلى حتقيق عدة أهداف عامة يتمثل أبرزها فيما يلي :

•املساهمة في تطوير املعرفة اإلنسانية وتوظيفها واالستفادة منها في مختلف
التخصصات القانونية والسياسية .

•تخريج الكوادر املؤهلة في مختلف تخصصات الكلية.

•تأهيل الشباب للحصول على فرص عمل مناسبة في سوق العمل.

•املساهمة الفعالة في حل املشكالت السياسية والقانونية التي تواجه الدولة
واملجتمع من خالل إجراء البحوث والدراسات املتخصصة وبناء جسور

التواصل مع اجلامعات والشركات واملجموعات احمللية والعاملية.

الهيكل اإلداري للكلية
التقرير السنوي
للعام الجامعي  1435 / 1434هـ

الدكتور  /مفلح بن ربيعان القحطاين (عميد الكلية)
(رئيس املجلس)

�أ.د عبداهلل بن جمعان الغامدي
وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي
(عضوا)

د .ع�صام بن �سعد الغامدي
وكيل الكلية للشؤون األكادميية
(عضوا)

د� .إبراهيم بن حممود النحا�س
وكيل الكلية للتطوير واجلودة
(عضوا)

د .نورة بنت عبدالدحمن اليو�سف
وكيلة الكلية بقسم الطالبات
(عضوا)

د�.صالح ابراهيم ال�سياري
رئيس قسم القانون اخلاص
(عضوا)

د .فهد بن �إبراهيم ال�ضويان
رئيس قسم القانون العام
(عضوا)

د .عبداهلل بن حممد احلميد
رئيس قسم العلوم السياسية
(عضوا)

التقرير السنوي
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أعضاء المجلس االستشاري للكلية
التقرير السنوي
للعام الجامعي  1435 / 1434هـ

�صاحب ال�سمو امللكي
الأمري في�صل بن �سلمان
رئيس مجلس إدارة املجموعة السعودية
لألبحاث والتسويق

معايل الدكتور
حممد بن عبدالكرمي العي�سى
رئيس املعهد العالي للقضاء

معايل الدكتور
عبدالواحد بن خالد احلميد
نائب وزير العمل

معايل الدكتور
ع�صام بن �سعد بن �سعيد
رئيس هيئة اخلبراء مبجلس الوزراء

معايل الدكتور
حممد بن ا�سماعيل �آل ال�شيخ
سفير اململكة بفرنسا

معايل الدكتور
حممد بن عبدالعزيز ال�صالح
أمني مجلس التعليم العالي

أعضاء المجلس االستشاري للكلية

معايل الدكتور
عبدالعزيز بن �سليمان العتيق
مدير عام إدارة أعمال املجلس اإلقتصادي األعلى

معايل الدكتور
حممد بن �إبراهيم احللوة
عضو مجلس الشورى

ف�ضيلة ال�شيخ
حممد بن �سعد ال�سعدان
عضو مجلس الشورى

�سعادة الدكتور
زياد بن عبدالرحمن ال�سديري
عضو مجلس الشورى سابقاً

�سعادة الأ�ستاذ
يو�سف بن عبداهلل اجلدعان
شركة اجلدعان وشركائهم للمحاماة

ال�شيخ عبدالعزيز القا�سم
مكتب القاسم للمحاماة

التقرير السنوي
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أهم وحدات ولجان الكلية والمهام المكلفة بها للعام الجامعي 1435/1434هـ

التقرير السنوي
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( )1اللجنة اإلشرافية العليا للجودة واالعتماد األكاديمي بالكلية
� ً
أوال :ت�شكيل اللجنة الإ�شرافية العليا للجودة واالعتماد الأكادميي بالكلية بع�ضوية ً
كال من:
التقرير السنوي

سعادة الدكتور عميد الكلية.

(رئيساً)

سعادة الدكتور وكيل الكلية للتطوير واجلودة.

(عضواً)

سعادة الدكتور املشرف على وحدة اجلودة

(عضواً)
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االستاذ مدير وحدة اجلودة واالعتماد االكادميي

(سكرتيراً)

ثاني ًا :تقوم اللجنة بالإ�شراف على �إجراءات �ضمان اجلودة واحل�صول على االعتماد الأكادميي الوطني واخلارجي ،ودعمها بتقدمي امل�شورة
وامل�ساندة.

( )2لجنة استكمال متطلبات االعتماد األكاديمي من الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي ()NCAAA
� ً
أوال :ت�شكيل جلنة ا�ستكمال متطلبات االعتماد الأكادميي من الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد الأكادميي ( )NCAAAوالدويل ،برئا�سة
�سعادة الدكتور هواري بلعربي رئي�س وحدة اجلودة وع�ضوية كل من:
أ.د .عبدالستار عبداحلميد سلمي
د .عبدالرزاق عمر شيخ جنيب
د .محمد صافي اخليش
د .أحمد محمد وهبان

(عضواً)

(عضواً)

(عضواً)

(عضواً)

د .أحمد لطفي مرعي

(عضواً)

د .أسامة أحمد العادلي

(عضواً)

د .متولي عبداملؤمن املرسي

(عضواً)

أ .عبدالعزيز بن عبدالله النوفل

(عضواً)

أ .إميان سليمان اخلمشي

(عضواً)

أ .منيره فهد احلمدان

(عضواً)

أ .هيله محمد الراشد

(عضواً)

أ .رانيه محمد الشهراني

(عضواً)

أ .عبيد بن فهيد العنزي

سكرتيراً

أ .محمد بن زيد العنزي

منسقاً ألعمال اللجنة

ثاني ًا :تتوىل اللجنة املهام الآتية:
إعداد توصيف برامج الكلية ،وإعداد التقرير السنوي لبرامج الكلية ،وأعدد االستبيانات التي تتطلبها الدراسة الذاتية لبرامج الكلية.
ثالث ًا :تزود الأق�سام والوحدات الإدارية اللجنة بكافة املعلومات والبيانات الالزمة لالعتماد

التقرير السنوي
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( )3اإلشراف عىل تنفيذ أهداف الخطة اإلستراتيجية للكلية
التقرير السنوي

� ً
أوال� :إعادة ت�شكيل جلنة اخلطة الإ�سرتاتيجية بالكلية برئا�سة �سعادة الدكتور� /إبراهيم بن حممود النحا�س (وكيل الكلية للتطوير
واجلودة) وبع�ضوية ً
كال من:
د .سرحان بن دبيل العتيبي
أ.د .عبدالستار عبداحلميد سلمى

للعام الجامعي  1435 / 1434هـ

د .أحمد لطفي السيد مرعي
د .متولي عبداملؤمن مرسي
د .محمد أحمد عدوي
د .رضا محمود العبد
د .فتحي أحمد عبدالله
أ .اميان سليمان اخلمشي
أ .منيرة فهد احلمدان
أ .هيله محمد الراشد
ا .هبة عبدالعزيز العيسى
أ .سطام بن سعود العتيبي
أ .أحمد منصور البوري

(نائباً لرئيس اللجنة)
(عضواً)
(عضواً)

(عضواً)

(عضواً)

(عضواً)

(مستشار اللجنة)
(عضواً)
(عضواً)

(عضواً)
(عضواً)

(سكرتيراً)

(منسقاً ألعمال اللجنة)

ثاني ًا :تتوىل اللجنة الإ�شراف على تنفيذ اخلطة الإ�سرتاتيجية للكلية املعتمدة من �إدارة اجلامعة ومتابعة �سري العمل يف جميع م�شروعاتها
والتن�سيق مع اجلهات املعنية لإجناز مهامها.

( )4لجنة التدريب والتوظيف
تت�شكل جلنة التدريب والتوظيف يف الكلية برئا�سة �سعادة الدكتور عميد الكلية  ،وبع�ضوية ً
كال من:
د.عصام بن سعد الغامدي

وكيل الكلية للشؤون األكادميية

نائباً

د .فهد بن إبراهيم الضويان

رئيس قسم القانون العام

عضواً

د .صالح بن إبراهيم السياري

رئيس قسم القانون اخلاص

عضواً

د .خالد بن حسن بانصر

مدير مركز التدريب و االستشارات القانونية

عضواً

أ.د.عبدالستار عبداحلميد سلمي

عضو هيئة التدريس بقسم القانون اخلاص

عضواً

د .أسامة أحمد العادلي

عضو هيئة التدريس بقسم العلوم السياسية

عضواً

أ.مناور خليف احلربي

سكرتير قسم القانون العام

سكرتيراً

التقرير السنوي
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( )5لجنة شؤون الطالب
� ً
أوال� :إعادة ت�شكيل جلنة �ش�ؤون الطالب بالكلية لت�صبح كالآتي:
التقرير السنوي
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د .عصام بن سعد الغامدي

(رئيساً)

د .متولي عبداملؤمن املرسي

(عضواً)

د .محمد صافي اخليش

(عضواً)

أ .موسى بن جرمان العتيبي

(عضواً)

د .عبدالرزاق شيخ جنيب

(عضواً)

أ .محمد بن عبدالله السبيعي

(سكرتيراً)

د .غالب عواد اخلالدي

(عضواً)

ثاني ًا :تخت�ص هذه اللجنة بدرا�سة احلاالت الطالبية املرفوعة لها.
ثالث ًا :تقوم اللجنة بتحديد �ضوابط عملها للتعامل مع احلاالت الطالبية املعرو�ضة �أمامها يف �ضوء الأنظمة واللوائح املعمول بها يف اجلامعة.

رابع ًا :الرفع باحلاالت املخت�ص بالبت فيها جمل�س الكلية بعد اتخاذ التو�صية ب�ش�أنها من قبل اللجنة.

( )6اللجنة الفرعية لوحدة حماية الحقوق الطالبية ( قسم الطالب )
� ً
أوال� :إعادة ت�شكيل اللجنة الفرعية لوحدة حماية احلقوق الطالبية لت�صبح كالآتي:
أ.د .عبد الله بن جمعان الغامدي

(رئيساً)

الطالب /عبد الله القدميي

(عضواً)

د .السيد حسن محمد شريف

(عضواً)

الطالب /الوليد شطوان

(عضواً)

د .سلطان بن برجس العبد الكرمي

(عضواً)

أ .رياض بن عبدالله العبيد

(سكرتيراً)

ثاني ًا :تخت�ص اللجنة بتلقي ال�شكاوى والتظلمات املقدمة من الطالب ب�ش�أن �أي من امل�شكالت الأكادميية وغري الأكادميية التي يتعر�ض لها
الطالب داخل الكلية ،ومتار�س اللجنة تلك االخت�صا�صات وفق ًا للقواعد والإجراءات املن�صو�ص عليها يف القواعد املنظمة لوحدة حماية
احلقوق الطالبية.

( )7اللجنة الفرعية لوحدة حماية الحقوق الطالبية (قسم الطالبات)
� ً
أوال :ت�شكيل اللجنة الفرعية لوحدة حماية احلقوق الطالبية (ق�سم الطالبات) لت�صبح كالآتي:
د.نورة بنت عبدالرحمن اليوسف

(رئيساً)

د .كاميليا صالح الدين

(عضواً)

د.منتهى عبيدات

(عضواً)

الطالبة /سارة صابر خان

(عضواً)

الطالبة /حصة عبدالله العروج

(عضواً)

أ .بدور العصيمي

(سكرتيراً)

ثاني ًا :تخت�ص اللجنة بتلقي ال�شكاوى والتظلمات املقدمة من الطالبات ب�ش�أن �أي من امل�شكالت الأكادميية وغري الأكادميية التي تتعر�ض لها
الطالبة داخل الكلية ،ومتار�س اللجنة تلك االخت�صا�صات وفق ًا للقواعد والإجراءات املن�صو�ص عليها يف القواعد املنظمة لوحدة حماية
احلقوق الطالبية.
التقرير السنوي
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( )8المجلس االستشاري الطالبي ( طالبات )
� ً
أوال� :إعادة ت�شكيل املجل�س اال�ست�شاري الطالبي (طالبات) لعميد الكلية (رئي�س املجل�س) للعام اجلامعي (1435/1434هـ) وتفو�ض رئا�سته
التقرير السنوي

�إىل �سعادة الدكتورة /نورة بنت عبدالرحمن اليو�سف (وكيلة الكلية) وبع�ضوية كل من:
أ.الهنوف بنت عبدالله الشدي

أمينة املجلس
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يارا يوسف السعدون

(عضواً)

اجلوهرة عبدالرحمن اخلريف

(عضواً)

روان محمد اجلوعي

(عضواً)

سارة جميل امليمان

(عضواً)

مشاعل إبراهيم احلوطي

(عضواً)

لولوه عامر الصالح

(عضواً)

دميا عبدالرحيم األيوبي

(عضواً)

ثاني ًا  :يخت�ص املجل�س بدار�سة املو�ضوعات املحالة �إليه من عميد الكلية وكذلك املقرتحات واملرئيات التي يرى �أع�ضاء املجل�س طرحها
للنقا�ش و�إبداء الر�أي فيها بعد عر�ضها على عميد الكلية �أو من يفو�ضه و�إحالتها �إىل املجل�س مرة �أخرى كتابي ًا.
ثالث ًا :يتم االلتزام مب�ضمون وثيقة املجل�س اال�ست�شاري لكلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية املرفقة.

( )9المجلس االستشاري الطالبي (طالب)
� ً
أوال :ت�شكيل املجل�س اال�ست�شاري الطالبي (طالب) لعميد الكلية (رئي�س املجل�س) للعام اجلامعي (1435/1434هـ) وبع�ضوية كل من:
أ.محمد زيد العنزي

أمني املجلس

يزيد عبدالرحمن اخلريف

(عضواً)

أحمد عبدالله العثمني

(عضواً)
(عضواً)

عبدالله ثامر القدميي

نائب رئيس املجلس

بندر إبراهيم العريفي

(عضواً)

سعود سعد العتيبي

نايف عبداحلميد السبعان

(عضواً)

الوليد عبدالله شطوان

(عضواً)

فارس عادل اجلميح

(عضواً)

مزهر محسن عبده

(عضواً)

عبدالعزيز سودان الغامدي

(عضواً)

سعود سعيد القحطاني

(عضواً)

تركي عبدالله الشبانات

(عضواً)

عبداالله عامر العجمي

(عضواً)

عبدالرحمن شعيفان العتيبي

(عضواً)

محمد بجد العتيبي

(عضواً)

محمد عبدالله القرني

(عضواً)

عبدالله أحمد اخلنيني

(عضواً)

ثاني ًا :يخت�ص املجل�س بدار�سة املو�ضوعات املحالة �إليه من عميد الكلية وكذلك املقرتحات واملرئيات التي يرى �أع�ضاء املجل�س طرحها
للنقا�ش و�إبداء الر�أي فيها بعد عر�ضها على عميد الكلية و�إحالتها �إىل املجل�س مرة �أخرى كتابي ًا.
ثالث ًا :يتم االلتزام مب�ضمون وثيقة املجل�س اال�ست�شاري لكلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية املرفقة.
التقرير السنوي
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( )10مجلس اإلرشاد األكاديمي
� ً
أوال :ت�شكيل جمل�س الإر�شاد الطالبي بالكلية للعام اجلامعي (1435/1434هـ) برئا�سة �سعادة الدكتور /ع�صام بن �سعد الغامدي (وكيل
التقرير السنوي

الكلية لل�ش�ؤون الأكادميية) وبع�ضوية كل من:
نائباً للرئيس

للعام الجامعي  1435 / 1434هـ

د .متولي عبداملؤمن املرسي

املشرف على وحدة شؤون الطالب

د .هواري محمد بلعربي

رئيس وحدة التطوير واجلودة بالكلية

عضواً

د .أسامة أحمد العادلي

األستاذ املساعد بقسم العلوم السياسية

عضواً

د .رضا محمود العبد

األستاذ املساعد بقسم القانون اخلاص

عضواً

د .السيد محمد شريف

األستاذ املساعد بقسم القانون العام

عضواً

أ.موسى جرمان العتيبي

مشرف التسجيل واجلداول

عضواً

أ.محمد عبدالله السبيعي

وحدة شؤون الطالب

سكرتيراً

ثاني ًا  :يخت�ص املجل�س ب�إعداد وتنفيذ ومتابعة برامج الإر�شاد الأكادميي بالكلية يف �إطار �سيا�سية اجلامعة واملعتمدة بقرار جمل�س اجلامعة
يف جل�سته ال�سابعة واملنعقدة بتاريخ 1430/5/8هـ.

( )11وحدة اإلرشاد األكاديمي

� ً
أوال :ت�شكيل وحدة الإر�شاد الأكادميي يف الكلية برئا�سة �سعادة الدكتور /ع�صام بن �سعد الغامدي (وكيل الكلية لل�ش�ؤون الأكادميية)
وبع�ضوية كل من:

د.إبراهيم بن محمود النحاس

وكيل الكلية للتطوير واجلودة

عضواً

د .هواري بلعربي

رئيس وحدة اجلودة

عضواً

د .أسامة أحمد العادلي

رئيس وحدة اإلرشاد في قسم العلوم السياسية

عضواً

د .رضا محمود العبد

رئيس وحدة اإلرشاد في قسم القانون اخلاص

عضواً

د .أمين محمد سليمان مرعي

رئيس وحدة اإلرشاد في قسم القانون العام

عضواً

د .أماني عبداللطيف حافظ

األستاذ املساعد بقسم القانون اخلاص

عضواً

أ.موسى بن جرمان العتيبي

مسجل الكلية

عضواً

أ .محمد عبدالله السبيعي

املوظف بوحدة شؤون الطالب

سكرتيراً

ثاني ًا :تخت�ص الوحدة با�ستقبال وتوجيه طالب امل�ستجدين وتعريفهم ب�أق�سام الكلية وم�ساعدتهم للتهيئة للدرا�سة واحلياة اجلامعية,
وكذلك �إر�شاد طلبة الكلية �أكادميي ًا ونف�سيا و�إجتماعيا وعلمي ًا وتقدمي امل�شورة لهم ,واالهتمام بالطالب والطالبات الذين يعانون من �ضعف
يف حت�صيلهم الدرا�سي  ,وكذلك الطالب والطالبات املوهوبني ,ودرا�سة احلاالت التي تتطلب دعما ماديا من �صندوق الطالب.

( )12لجنة وضع معايير مدى اتصال التخصص للمتقدمين للتعيين بالكلية
� ً
أوال :ت�شكيل جلنة لو�ضع معايري مدى ات�صال التخ�ص�ص للمتقدمني للتعيني يف �أق�سام الكلية (العلوم ال�سيا�سية ،القانون اخلا�ص ،القانون
العام) برئا�سة �سعادة الدكتور /عبداهلل بن حممد احلميد (رئي�س ق�سم العلوم ال�سيا�سية) وبع�ضوية كل من:
التقرير السنوي
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التقرير السنوي

د.عصام بن سعد الغامدي

(عضواً)

د .إبراهيم بن محمود النحاس

(عضواً)

د .فهد بن إبراهيم الضويان

(عضواً)

ثاني ًا :يناط باللجنة �إيجاد القواعد الأولية لكيفية التعامل مع توا�صل التخ�ص�ص للمتقدمني على التعيني يف �أق�سام الكلية.
تقوم اللجنة بعد �إبداء تو�صياتها برفعها لعميد الكلية التخاذ الالزم.
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( )13لجنة النظر يف طلبات المتقدمين لإلعادة بقسمي القانون
� ً
أوال :ت�شكيل جلنة للنظر يف طلبات املتقدمني للإعادة يف ق�سمي القانون (اخلا�ص ،العام) من الذكور والإناث برئا�سة �سعادة الدكتور /ع�صام
بن �سعد الغامدي (وكيل الكلية لل�ش�ؤون الأكادميية) ،وبع�ضوية كل من:
(عضواً)

سعادة الدكتور /فهد إبراهيم الضويان «رئيس قسم القانون العام».

(عضواً)

سعادة الدكتور مقرر جلنة املتفوقني واملعيدين واملبتعثني بقسم القانون اخلاص.

سعادة الدكتور /أسامة محمد السليماني “مدير مركز الدراسات اجلنائية”

(عضواً)

األستاذ /فهد عمر بانخر.

(سكرتيراً)

سعادة الدكتور /خالد حسن بانصر “مدير مركز التدريب واالستشارات القانونية” (عضواً)

سعود سعد العتيبي

(عضواً)

ثاني ًا :تتوىل اللجنة املهام الآتية:
اإلطالع على قوائم املتقدمني ووضع الشروط واآلليات الختيار املرشحني منهم لإلعادة وإعالنها لهم على ضوء عدد الوظائف املتاحة لكل قسم ،ومن ثم يتم

إحالة املوضوع إلى جلان رعاية املتفوقني واملعيدين واملبتعثني باألقسام الستكمال ما يلزم في هذا الشأن.
ثالث ًا :النظر يف الآلية املنا�سبة لإيجاد وظائف باحثني من املتقدمني يف مركزي الدرا�سات اجلنائية والتدريب واال�ست�شارات
القانونية.

( )14لجنة مقابلة المتقدمين لإلعادة يف قسمي القانون
� ً
أوال :ت�شكيل جلنة مقابلة املتقدمني للإعادة يف ق�سمي القانون (اخلا�ص ،العام) من الذكور والإناث برئا�سة �سعادة الأ�ستاذ الدكتور /عبداهلل
بن جمعان الغامدي (وكيل الكلية للدرا�سات العليا والبحث العلمي) ،وبع�ضوية كل من::
د.عبدالرزاق الشيخ جنيب

األستاذ املشارك بقسم القانون اخلاص عضواً

د .كاميليا صالح الدين عبدالله األستاذ املساعد بقسم القانون العام

د .محمد أحمد بديرات

األستاذ املشارك بقسم القانون اخلاص عضواً

د .محمد صافي اخليش

عضواً

د .وفاء سيد أحمد خالف

األستاذ املساعد بقسم القانون اخلاص

عضواً

األستاذ املشارك بقسم القانون العام

عضواً

د .إميان مأمون سليمان

األستاذ املساعد بقسم القانون اخلاص

عضواً

د .أحمد لطفي السيد مرعي األستاذ املساعد بقسم القانون العام

عضواً

أ.نورة عبدالرزاق الدرع

املعيدة بقسم القانون اخلاص

عضواً

األستاذ املشارك بقسم القانون العام

عضواً

أ.منيرة فهد احلمدان

املعيدة بقسم القانون العام

عضواً

د .فريدة بلفراق

ثاني ًا :تتوىل اللجنة املهام التالية:
وضع اآللية ملقابلة املتقدمني لإلعادة في قسمي القانون (اخلاص ،العام) من الذكور واإلناث.

النظر في قوائم املتقدمني وترشيح من تنطبق عليهم املعايير للدخول لالختبار التحريري واملقابلة الشخصية وفق املعايير التي وضعتها اللجنة التي شكلت

لهذا الغرض ،وهي على النحو التالي:

يتم الترشيح باحتساب (100نقطة) موزعة على النحو التالي %70 ( :للمعدل التراكمي %15 ،لالختبار التحريري %15 ،للمقابلة الشخصية).
يشترط إذا كان املتقدم حاص ً
ال على درجة املاجستير وتقدم للتعيني على وظيفة (معيد) أو (محاضر) ,تواصل التخصص بني مرحلة البكالوريوس واملاجستير.
صياغة الرسالة التي سترسل لغير املرشحني من املتقدمني من خالل املوقع واملتضمنة أسباب عدم ترشيحهم.
يتم الرفع بأسماء املرشحني األساسني واالحتياط لعميد الكلية إلحالتها لألقسام املعنية إلكمال الالزم.
ثالث ًا :يعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره وحلني االنتهاء من �إجراءات تر�شيح املتقدمني.
التقرير السنوي
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( )15لجنة تأديب الطالب
� ً
أوال :ت�شكيل جلنة ت�أديب الطالب يف الكلية برئا�سة �سعادة الدكتور /ع�صام بن �سعد الغامدي (وكيل الكلية لل�ش�ؤون الأكادميية) وبع�ضوية كل من:
التقرير السنوي

د .متولي عبداملؤمن املرسي

املشرف على وحدة شؤون الطالب

عضواً

د .أحمد محمد محمد وهبان

األستاذ املشارك بقسم العلوم السياسية

عضواً
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ثاني ًا :تخت�ص هذه اللجنة بالنظر يف املخالفات التي تقع من طالب الكلية ،وترفع تو�صياتها �إىل عميد الكلية لإيقاع العقوبة �أو الرفع
با�ستكمال النظر يف املخالفة �أمام جلنة ت�أديب الطالب باجلامعة.

( )16لجنة ترشيح الموظف المثايل

إشارة الى التعميم رقم  4/52/341265بتاريخ 1435/09/09هـ املتضمن قرار معالي مدير اجلامعة بتشكيل جلنه جائزة اجلامعة للموظف املثالي ( تقدير)،
يعتمد تشكيل اللجنة داخل الكلية على النحو اآلتي:
د .عبدالله الغامدي

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي

عضواً

د .ابراهيم محمود النحاس
أ .سليمان بن صالح العساف

رئيساً

مدير إدارة الكلية

جتتمع اللجنة وتناقش وحتدد مرشحاً للجائزة وفق املعايير املتبعة باجلامعة.

مقرراً

التقرير السنوي
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أعضاء هيئة التدريس بالكلية حسب األقسام األكاديمية للعام الجامعي 1435/1434هـ
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القسم األكاديمي :القانون الخاص
التقرير السنوي

الرتبة الأكادميية
�أ�ستاذ م�شارك

�أ�ستاذ

�أ�ستاذ م�ساعد

حما�ضر

معيد

حما�ضر متفرغ حما�ضر غري متفرغ

املجموع

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

4

%5

7

%9.5

19

%26

37

%50

7

%9.5

0

%0

0

%0

74

%100
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جدول رقم ()1

أستاذ
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد
معيد
محاضر

�أ�ستاذ م�شارك
٪9٫5

�أ�ستاذ م�ساعد
٪26

�أ�ستاذ
٪5

حما�ضر
٪9٫5

معــــــيد
٪50

�أع�ضاء هيئة التدري�س املتفرغون ح�سب اال�سم وامل�ؤهل العلمي والرتبة الأكادميية وتاريخ بداية العمل بالكلية

القسم األكاديمي :القانون الخاص
امل�ؤهل العلمي
م

ا�سم ع�ضو الهيئة التدري�س

اجلن�سية

الدرجة
اجلامعية العليا

التخ�ص�ص
الدقيق

اجلامعة

�سنة
التخرج

الرتبة الأكادميية

تاريخ العمل
بالكلية

1

أ.د .حميدان بن عبد الله احلميدان

سعودي

دكتوراه

الفقه

سانت أندروز – اململكة املتحدة

1974م

أستاذ

1424/7/1هـ

2

أ.د .علي خليف اجللولي

تونسي

دكتوراه

القانون املدني

املنار  -تونس

1991م

أستاذ

1431/10/10هـ

3

أ.د .حسن عبد احلميد محمود

مصري

دكتوراه

فلسفة القانون

عني شمس  -مصر

1994م

أستاذ

1432/4/23هـ

4

أ.د .عبدالستار عبداحلميد سلمي

مصري

دكتوراه

قانون جتاري

الزقازيق  -مصر

1999م

أستاذ

1432/10/9هـ

5

د .سعد بن ناصر الشتري

سعودي

دكتوراه

الشريعة

جامعة االمام -السعودية

1417هـ

أستاذ مشارك

1431/8/9هـ

6

د .أحمد عبد الرزاق الغديان

سعودي

دكتوراه

قانون جتارى

أدنبره – اململكة املتحدة

1993م

أستاذ مشارك

1414 /11/27هـ

7

د .بهاء الدين العاليلي

لبناني

دكتوراه

القانون املدني

السوربون  -فرنسا

1980م

أستاذ مشارك

1418/2/20هـ

8

د .رزق بن مقبول الريس

سعودي

دكتوراه

القانون املدني

رن - 1فرنسا

1994م

أستاذ مشارك

1994م

9

د .عبد الرزاق الشيخ جنيب

سوري

دكتوراه

القانون املدني

(ستراسبورج - )3فرنسا

1994م

أستاذ مشارك

1423هـ

10

د .محمد احمد البديرات

اردني

دكتوراه

القانون املدني

اجلامعة اللبنانية الرسمية

2002م

استاذ مشارك

1433/11/2هـ

11

د .خالد عبد العزيز الرويس

سعودي

دكتوراه

قانون جتارى

رن - 1فرنسا

1994م

أستاذ مشارك

1404هـ

12

د .صالح بن إبراهيم السياري

سعودي

دكتوراه

القانون اخلاص

نانت  -فرنسا

1996م

أستاذ مساعد

1417هـ

13

د .مفلح بن ربيعان القحطاني

سعودي

دكتوراه

القانون املدني

ستراسبورج  -فرنسا

1997م

أستاذ مساعد

1418هـ

14

د .يوسف بن محمد الغفيص

سعودي

دكتوراه

الشريعة

جامعة االمام  -السعودية

1418هـ

استاذ مساعد

-

15

د .خالد بانصر

سعودي

دكتوراه

تأمني جتارى

ساوثهمبتون  -بريطانيا

2000م

أستاذ مساعد

1411/2/23هـ

16

د .فهد محمد املاجد

سعودي

دكتوراه

قانون جتارى

مانشستر – اململكة املتحدة

2009م

أستاذ مساعد

1421/11/2هـ

التقرير السنوي
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امل�ؤهل العلمي

التقرير السنوي

الرتبة الأكادميية

تاريخ العمل
بالكلية
1432/8/16هـ
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م

ا�سم ع�ضو الهيئة التدري�س

اجلن�سية

17

د .نايف بن محمد ابا اخليل

سعودي

دكتوراه

18

د .سلطان بن برجس العبدالكرمي

سعودي

دكتوراه

القانون التجاري

19

د .عصام سعد الغامدى

سعودي

دكتوراه

قانون تامني

لندن

20

د .ياسر فضل السريحى

سعودي

دكتوراه

قانون جتارى

بواتييه  -فرنسا

2008م

21

د .فيصل عبد القادر طاهر

سعودي

دكتوراه

-

رن - 1فرنسا

-

أستاذ مساعد

22

د .فهد بن حمود العنزي

سعودي

دكتوراه

تأمني

ستراسبورج  -فرنسا

1418هـ

أستاذ مساعد (معار)

1418هـ

23

د .هواري بلعربي

فرنسي

دكتوراه

القانون اخلاص

ليون - 3فرنسا

2002م

أستاذ مساعد

1426هـ

24

د .رضا محمود ابراهيم

مصري

دكتوراه

القانون املدني

نانت  -فرنسا

2001م

أستاذ مساعد

1428هـ

25

د .معن محمد أمني القضاه

أردني

دكتوراه

القانون التجاري

رن - 1فرنسا

2007م

أستاذ مساعد

1432/4/15هـ

26

د .متولي عبد املؤمن املرسي

مصري

دكتوراه

فلسفة القانون

املنصورة  -مصر

1999م

أستاذ مساعد

1432هـ

27

د .وفاء خالف

مصرية

دكتوراه

القانون املدني

القاهرة  -مصر

-

أستاذ مساعد

1427هـ

28

د .أماني عبد اللطيف حافظ

مصرية

دكتوراه

القانون املدني

املنصورة  -مصر

2000م

أستاذ مساعد

1430هـ

29

د .إميان مأمون سليمان

مصرية

دكتوراه

القانون املدني

املنصورة  -مصر

2006م

أستاذ مساعد

1430هـ

30

د .محمد السيد محمد رفاعي

مصري

دكتوراه

قانون املرافعات

الزقازيق -مصر

2010م

استاذ مساعد

1434هـ

31

أ .عبدالعزيز بن عبدالله النوفل

سعودي

ماجستير

القانون التجاري

سترسبورج  -فرنسا

1995م

محاضر

1409/2/27هـ

32

أ .ساره بنت فهيد الرويلي

سعودية

ماجستير

اصول الفقه

امللك سعود

-

محاضرة

1433/5/3هـ

33

أ  .اميان بنت سليمان اخلمشي

سعودية

ماجستير

اصول الفقه

امللك سعود

-

محاضرة

1433/5/3هـ

34

أ .صباح دخيل اخلثعمي

سعودية

ماجستير

قانون جتاري

امللك سعود

-

محاضرة

1431/5/15هـ

�سنة
التخرج

الدرجة
اجلامعية العليا

التخ�ص�ص
الدقيق

اجلامعة

استاذ مساعد

الشريعة

جامعة االمام  -السعودية

1425م

1433/7/21هـ

نيو كاسل – اململكة املتحدة

2012م

استاذ مساعد

2006م

أستاذ مساعد

1429/1هـ

أستاذ مساعد

1430/9/19هـ
1413هـ

امل�ؤهل العلمي
الرتبة الأكادميية

تاريخ العمل
بالكلية
1431/11/17هـ

م

ا�سم ع�ضو الهيئة التدري�س

اجلن�سية

35

أ .رمي عبدالله الفليج

سعودية

ماجستير

36

أ .سارة فهد السديري

سعودية

ماجستير

قانون االنترنت

37

أ .مني املعيذر

سعودية

ماجستير

اصول الفقه

امللك سعود

38

أ .أسامة الرباح

سعودي

البكالوريوس

القانون املدني

الشارقة  -اإلمارات

-

39

أ .عبد الوهاب اخلضيري

سعودي

البكالوريوس

القانون املدني

امللك سعود

1425هـ

معيد

40

أ .موسى بن جرمان العتيبي

سعودي

البكالوريوس

القانون املدني

امللك سعود

1420هـ

معيد

1421/9/3هـ

41

أ .ناصر بن صالح الشماسي

سعودي

البكالوريوس

القانون املدني

امللك سعود

-

معيد

1428/3/26هـ

42

أ .عبد اللطيف بن محمد آل الشيخ

سعودي

البكالوريوس

القانون التجاري

امللك سعود

-

معيد

1426/12/30هـ

43

أ .هشام بن علي السبت

سعودي

البكالوريوس

القانون التجاري

امللك سعود

-

معيد

1430/8/27هـ

44

أ .علي بن محمد آل ساري

سعودي

البكالوريوس

القانون التجاري

امللك سعود

-

معيد

1430/8/27هـ

45

أ .سعد بن محمد الرشيد

سعودي

البكالوريوس

القانون التجاري

امللك سعود

-

معيد

1431/9/21هـ

46

أ .أحمد بن سعيد اخلبتي

سعودي

البكالوريوس

القانون التجاري

امللك سعود

-

معيد

1431/9/20هـ

47

أ.عبد الله صالح اجلمعة

سعودي

البكالوريوس

القانون اخلاص

امللك سعود

-

معيد

1431هـ

48

أ.سلمان مفلح القحطاني

سعودي

البكالوريوس

القانون اخلاص

امللك سعود

-

معيد

1432هـ

49

أ.صالح عبد الله التويجري

سعودي

البكالوريوس

القانون اخلاص

امللك سعود

-

معيد

1432هـ

50

أ.عبد الرحمن نبيل الصالح

سعودي

البكالوريوس

القانون اخلاص

امللك سعود

-

معيد

1432هـ

51

أ.عبد الله بن سعد املقرن

سعودي

البكالوريوس

القانون اخلاص

امللك سعود

-

معيد

1432هـ

52

أ.أحمد عبد اخلالق العمري

سعودي

البكالوريوس

القانون اخلاص

امللك سعود

-

معيد

1432هـ

53

أ.عبد امللك عبد الله العياضي

سعودي

البكالوريوس

القانون اخلاص

امللك سعود

-

معيد

1432هـ

�سنة
التخرج

الدرجة
اجلامعية العليا

التخ�ص�ص
الدقيق

اجلامعة

محاضرة

قانون مدني

امللك سعود

-

1413/11/12هـ

امللك سعود

-

محاضرة

-

محاضرة

1431/11/15هـ

معيد

1428/4/1هـ
1428/10/10هـ
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امل�ؤهل العلمي

التقرير السنوي

الرتبة الأكادميية

تاريخ العمل
بالكلية
1432هـ

للعام الجامعي  1435 / 1434هـ

م

ا�سم ع�ضو الهيئة التدري�س

اجلن�سية

54

أ .يحى بن حسني الشريف

سعودي

البكالوريوس

55

أ .محمد بن ناصر العامر

سعودي

البكالوريوس

القانون اخلاص

56

أ.عبد العزيز بن محمد الناصر

سعودي

البكالوريوس

القانون اخلاص

امللك سعود

57

أ .ماجد بن عبد الله اجلطيلي

سعودي

البكالوريوس

القانون اخلاص

امللك سعود

-

58

أ .والء احمد حمد الدهش

سعودية

البكالوريوس

القانون التجاري

امللك سعود

-

معيدة

59

أ .نوف فهد العرجاني

سعودية

البكالوريوس

القانون التجاري

امللك سعود

-

معيدة

-

60

أ .مليحة ضويحى العتيبي

سعودية

البكالوريوس

القانون التجاري

امللك سعود

-

معيدة

1430/11/17هـ

61

أ .ملياء عبد الله العصيمي

سعودية

البكالوريوس

القانون املدني

امللك سعود

-

معيدة

-

62

أ .أشواق حسن العسيري

سعودية

البكالوريوس

القانون املدني

امللك سعود

-

معيدة

1434/12/4هـ

63

أ .ابتهال عبد الله بن على الصمان

سعودية

البكالوريوس

القانون املدني

امللك سعود

-

معيدة

1431/5/10هـ

64

أ .أروى اجلالل ابراهيم

سعودية

بكالوريوس

القانون اخلاص

امللك سعود

-

معيدة

-

65

أ .صابرين عبد القادر العسيري

سعودية

بكالوريوس

القانون اخلاص

امللك سعود

-

معيدة

-

66

أ .فوزية عبد الله الدريس

سعودية

بكالوريوس

القانون املدني

امللك سعود

-

معيدة

1433/3/5هـ

67

أ .منيرة محمد هذال السبيعي

سعودية

بكالوريوس

القانون اخلاص

امللك سعود

-

معيدة

-

68

أ .نورة سعد عبد العزيز احلقباني

سعودية

بكالوريوس

القانون اخلاص

امللك سعود

-

معيدة

 1433/3/5هـ

69

أ .هدى إبراهيم علي الوهيبي

سعودية

بكالوريوس

القانون اخلاص

امللك سعود

-

معيدة

1433/3/5هـ

70

أ  .هبة عبدالعزيز العيسي

سعودية

بكالوريوس

قانون جتاري

امللك سعود

-

معيدة

1433/8/28هـ

71

أ  .ابرار فهد الدريعي

سعودية

بكالوريوس

قانون مدني

امللك سعود

-

معيدة

1433/8/28هـ

72

أ .الهنوف عبدالله الشدي

سعودية

بكالوريوس

قانون مدني

امللك سعود

-

معيدة

1434/4/29هـ

�سنة
التخرج

الدرجة
اجلامعية العليا

التخ�ص�ص
الدقيق

اجلامعة

معيد

القانون اخلاص

امللك سعود

-

1432هـ

امللك سعود

-

معيد

-

معيد

1432هـ

معيد

1433هـ
-

امل�ؤهل العلمي
م

ا�سم ع�ضو الهيئة التدري�س

اجلن�سية

الدرجة
اجلامعية العليا

التخ�ص�ص
الدقيق

اجلامعة

�سنة
التخرج

الرتبة الأكادميية

تاريخ العمل
بالكلية

73

أ  .لطيفة فهد املنيع

سعودية

بكالوريوس

قانون خاص

امللك سعود

-

معيدة

1435/11/15هـ

74

أ.العنود عبد الرحمن العقيل

سعودية

بكالوريوس

قانون مدني

امللك سعود

-

معيدة

1435/11/7هـ

جدول رقم ()2

قائمة ب�أع�ضاء هيئة التدري�س املتعاونني مع ق�سم القانون اخلا�ص
م

اال�س ــم

العمل

التخ�ص�ص العام

التخ�ص�ص الدقيق

اجلن�سية

مجلس الوزراء

قانون

أنظمة املرافعات والقضاء والتحكيم

سعودي

األمني العام ملجلس التعليم العالي

قانون

القانون التجاري

سعودي

شريعة

شريعة

سعودي

دراسات اسالمية

شريعة

سعودي

1

د .مهيدب بن إبراهيم املهيدب

2

د .محمد بن عبد العزيز الصالح

3

د .ليد بن ابراهيم العجاجي

جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية

4

د .سطام صالح النمي

قسم الدراسات االسالمية بكلية التربية

جدول رقم ()3

قائمة باملحا�ضرات املتعاونات مع ق�سم القانون اخلا�ص
م

اال�س ــم

التخ�ص�ص

اجلن�سية

1

أ .أسماء بنت محمد الشنقيطي

القانون اخلاص

سعودية

جدول رقم ()4

التقرير السنوي
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جمموع �أع�ضاء هيئة التدري�س العاملني ح�سب الرتبة الأكادميية للعام اجلامعي 1435/1434هــ
التقرير السنوي

القسم األكاديمي :القانون العام
الرتبة الأكادميية
�أ�ستاذ

العدد
6

%
%13.3

العدد
9

%
%20

حما�ضر
العدد
4

%
%8.8

العدد
25

حما�ضر متفرغ حما�ضر غري متفرغ

%
%55.55

العدد
0

جدول رقم ()5

أستاذ
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد
معيد
محاضر

�أ�ستاذ م�شارك
٪13٫3

�أ�ستاذ م�ساعد
٪20

حما�ضر
٪8٫8

�أ�ستاذ ٪2٫2

للعام الجامعي  1435 / 1434هـ

العدد
1

%
%2.2

�أ�ستاذ م�شارك

�أ�ستاذ م�ساعد

معيد

املجموع

معــــــيد
%55.55

%
%0

العدد
0

%
%0

العدد
45

%
%100

�أع�ضاء هيئة التدري�س املتفرغون ح�سب اال�سم وامل�ؤهل العلمي والرتبة الأكادميية والن�صاب التدري�سي وتاريخ بداية العمل بالكلية

القسم األكاديمي :القانون العام
امل�ؤهل العلمي
م

ا�سم ع�ضو الهيئة التدري�س

اجلن�سية

الدرجة اجلامعية
العليا

التخ�ص�ص الدقيق

اجلامعة

�سنة التخرج

تاريخ بداية العمل
الرتبة الأكادميية
بالكلية

1

أ.د .محمد علي املسعودي

تونسي

دكتوراه

القانون الدولي العام

تونس  -تونس

1987م

أستاذ

1431/10/09هـ

2

د .أسامة بن محمد السليماني

سعودي

دكتوراه

القانون اجلنائي

بواتييه  -فرنسا

1990م

أستاذ مشارك

1990م

3

د .خالد بن عثمان العمير

سعودي

دكتوراه

القانون اجلنائي

بواتييه  -فرنسا

1997م

أستاذ مشارك

 1418هـ

4

د .الدين اجلياللي بوزيد

جزائري

دكتوراه

القانون العام

وهران  -اجلزائر

1995م

أستاذ مشارك

1419/05/14هـ

5

د .محمد أرزقي نسيب

جزائري

دكتوراه

القانون الدستوري

اجلزائر  -اجلزائر

1992م

أستاذ مشارك

1423/06/09هـ

6

د .محمد صافي اخليش

مصري

دكتوراه

2001م

أستاذ مشارك

2007/08/25م

7

د .إبراهيم بن محمد احلديثي

سعودي

دكتوراه

القانون اإلداري

درم  -بريطانيا

2006م

أستاذ مشارك

1430/07/18هـ

8

د .فهد بن إبراهيم الضويان

سعودي

دكتوراه

القانون اإلداري

رن - 1فرنسا

1993م

أستاذ مساعد

1414/07/01هـ

9

د .أحمد لطفى السيد مرعى

مصرى

دكتوراه

القانون اجلنائي

نانت -فرنسا

2000م

أستاذ مساعد

1427/9/3هـ

10

د .السيد محمد حسن شريف

مصري

دكتوراه

القانون اجلنائي

القاهرة  -مصر

2002م

أستاذ مساعد

 1428هـ

11

د .تركي بن عبد العزيز الثنيان

سعودي

دكتوراه

القانون الضريبي

هارفارد  -أمريكا

2008م

أستاذ مساعد

1429/12/24هـ

12

د .وائل بن محمد اإلدريسي

سعودي

دكتوراه

القانون الدولي العام

ادنبره اململكة املتحدة

2006م

أستاذ مساعد

1430/3/13هـ

13

د .أمين محمد سليمان مرعي

مصري

دكتوراه

القانون العام

القاهرة

2003م

أستاذ مساعد

1430/03/01هـ

القانون الدولي العام باريس  -10ننتير  -فرنسا

التقرير السنوي

للعام الجامعي  1435 / 1434هـ
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امل�ؤهل العلمي

التقرير السنوي
للعام الجامعي  1435 / 1434هـ

م

ا�سم ع�ضو الهيئة التدري�س

اجلن�سية

الدرجة اجلامعية
العليا

التخ�ص�ص الدقيق

اجلامعة

�سنة التخرج

الرتبة
الأكادميية

تاريخ بداية العمل
بالكلية

14

د .عبد الله املسفر

سعودي

دكتوراه

القانون اإلداري

بريطانيا

2013م

أستاذ مساعد

2013م

15

د .نعيمة قوينس

مغربية

دكتوراه

القانون الدستوري

محمد اخلامس  -املغرب

2003م

أستاذ مساعد

1430/10/12هـ

16

د .كاميليا صالح الدين

مصرية

دكتوراه

القانون العام

أكس مارسليا  - 3فرنسا

2010م

أستاذ مساعد

1431/10/10هـ

17

أ .سليمان بن عبدالله العيسى

سعودي

بكالوريوس

القانون اجلنائي

امللك سعود

2001م

محاضر

1416هـ

18

أ .هاني بن صالح احلسياني

سعودي

بكالوريوس

القانون اجلنائي

امللك سعود

-

محاضر

1425/1/26هـ

19

أ .عبد احملسن محمد العثمان

سعودي

بكالوريوس

القانون الدولي العام

امللك سعود

2001م

معيد

1423/2/2هـ

20

أ .موسى الكلثم

سعودي

بكالوريوس

القانون العام

امللك سعود

-

معيد

 1428/4/6هـ

21

أ .سلمان الزهراني

سعودي

بكالوريوس

القانون اجلنائي

امللك سعود

-

معيد

1429هـ

22

أ .معاذ بن معال اللويحق املطيري

سعودي

بكالوريوس

القانون اإلداري

امللك سعود

1429هـ

معيد

1431/11/17هـ

23

أ .محمد بن فهد بن محمد الرميح

سعودي

بكالوريوس

القانون الدولي العام

امللك سعود

1429هـ

معيد

1431/11/11هـ

24

أ .أنس بن عبد الرحمن املزروع

سعودي

بكالوريوس

القانون اإلداري

امللك سعود

-

معيد

1431/11/11هـ

25

أ .محمد بن عبد الكرمي البريثن

سعودي

بكالوريوس

القانون الدستوري

امللك سعود

-

معيد

1431/11/19هـ

26

أ .عبد املجيد الشعالن

سعودي

بكالوريوس

القانون اجلنائي

امللك سعود

-

معيد

1432/8/25هـ

27

أ .مشاري السقياني

سعودي

بكالوريوس

القانون اجلنائي

امللك سعود

-

معيد

1427/1/12هـ

28

أ .محمد عبد احلميد العمري

سعودي

بكالوريوس

القانون اإلداري

امللك سعود

-

معيد

1429/10/13هـ

29

أ .محمد بن فهد بن محمد الرميح

سعودي

بكالوريوس

القانون الدولي العام

امللك سعود

1429هـ

معيد

1430/4/15هـ

امل�ؤهل العلمي
م

ا�سم ع�ضو الهيئة التدري�س

اجلن�سية

الدرجة اجلامعية
العليا

التخ�ص�ص الدقيق

اجلامعة

�سنة التخرج

الرتبة
الأكادميية

تاريخ بداية العمل
بالكلية

30

أ .إكرام عبد الرحيم السيد عوض

مصرية

ماجستير

القانون العام

املنصورة -مصر

1997م

محاضرة

1428/6/25هـ

31

أ .منى فوزي عبد القادر العجباني

سودانية

املاجستير

القانون اإلداري

جوبا  -السودان

2006م

محاضرة

1429هـ

32

أ .منيرة فهد احلمدان

سعودية

بكالوريوس

القانون العام

امللك سعود

-

معيدة

1431/11/11

33

أ .فريدة معيكل القحطاني

سعودية

بكالوريوس

القانون العام

امللك سعود

-

معيدة

1431/11/19

34

أ .حنان احمد الزهراني

سعودية

بكالوريوس

القانون العام

امللك سعود

-

معيدة

1432/7/24هـ

35

أ.والء سعد الكثيري

سعودية

بكالوريوس

القانون العام

امللك سعود

-

معيدة

1432/7/24هـ

36

أ .جنالء عبد الرحمن احلقيل

سعودية

بكالوريوس

القانون العام

امللك سعود

-

معيدة

1433/2/29هـ

37

أ .هاجر بنت توفيق املانع

سعودية

بكالوريوس

القانون العام

امللك سعود

-

معيدة

1433/2/26هـ

38

أ .جمانة محمد اجلبير

سعودية

بكالوريوس

القانون العام

امللك سعود

-

معيدة

1433/8/11هـ

39

أ .سارة سبتي السبتي

سعودية

بكالوريوس

القانون العام

امللك سعود

-

معيدة

1433/8/11هـ

40

أ .مها عبدالله الشعالن

سعودية

بكالوريوس

القانون العام

امللك سعود

-

معيدة

1433/8/11هـ

41

أ .اآلء بدر الصالح

سعودية

بكالوريوس

القانون العام

امللك سعود

-

معيدة

1433/8/11هـ

42

أ .دانيا عبد الرحمن محيسن

سعودية

بكالوريوس

القانون العام

امللك سعود

1430هـ

معيدة

1431/11/17هـ

43

أ .بسمة منصور شلهوب

سعودية

بكالوريوس

القانون العام

امللك سعود

-

معيدة

1431/11/11هـ

44

أ .وجدان خالد السعيد

سعودية

بكالوريوس

القانون العام

امللك سعود

-

معيدة

1431/11/18هـ

45

أ .سارة عبد العزيز العبد الكرمي

سعودية

بكالوريوس

القانون العام

امللك سعود

2009م

معيدة

1431/11/17هـ

جدول رقم ()6

التقرير السنوي

للعام الجامعي  1435 / 1434هـ
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جمموع �أع�ضاء هيئة التدري�س العاملني ح�سب الرتبة الأكادميية للعام اجلامعي 1435/1434هـ
التقرير السنوي

القسم األكاديمي :العلوم السياسية
الرتبة الأكادميية
�أ�ستاذ

�أ�ستاذ م�شارك

�أ�ستاذ م�ساعد

املجموع

حما�ضر

حما�ضر متفرغ

معيد

حما�ضر غري متفرغ

للعام الجامعي  1435 / 1434هـ

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

8

%19.5

6

%14.5

9

22

1

%2.5

17

%41.5

0

٪0

0

٪0

41

100

جدول رقم ()7

أستاذ
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد
معيد
محاضر

�أ�ستاذ
%19.5
معــــــيد
%41.5

�أ�ستاذ م�شارك
%14.5

�أ�ستاذ م�ساعد
%22
حما�ضر
%2.5

�أع�ضاء هيئة التدري�س ح�سب اال�سم وامل�ؤهل العلمي والرتبة الأكادميية والن�صاب التدري�سي
وتاريخ بداية العمل بالكلية

القسم األكاديمي  :العلوم السياسية
امل�ؤهل العلمي

الرتبة
الأكادميية

تاريخ بداية
العمل بالكلية
1376هـ

م

ا�سم ع�ضو الهيئة التدري�س

اجلن�سية

1

أ.د .محمـد أحمـد علي مفتـي

سعودي

دكتوراه

2

أ.د .متـروك هايـس الفالـح

سعودي

دكتوراه

عالقات دولية

3

أ.د .منيـر محمود بـدوي

مصري

دكتوراه

عالقات دولية

جامعة كاليفورنيا-لوس أجنلس

4

أ.د .عبدالله جمعـان الغامـدي

سعودي

دكتوراه

سياسة مقارنة

فلوريدا احلكومية

1992م

5

أ.د .صالـح محمـد اخلثـالن

سعودي

دكتوراه

نظم سياسية

كنساسلورنس

1993م

أستاذ

6

أ.د.عبدالرحمـن ناصـر العنقـري

سعودي

دكتوراه

عالقات دولية

جامعة اكستر

1989م

أستاذ

1398هـ

7

أ.د .عبدالله بـن جبـر العتيبـي

سعودي

دكتوراه

عالقات دولية

دنفر /كلورادو

1996م

أستاذ

2001م

8

أ.د .جابر سعيد عوض السيد

مصري

دكتوراه

نظم سياسية

جامعة ميرالند

1990م

أستاذ

2012م

9

د.سرحـان دبيـل محمـد العتيبـي

سعودي

دكتوراه

نظم سياسية

جامعة اكستر

1991م

أستاذ مشارك

1397هـ

اجلامعة

�سنة
التخرج

الدرجة اجلامعية
التخ�ص�ص الدقيق
العليا
عالقات دولية

كاليفورنيا

1983م

أستاذ

كانساس

1987م

أستاذ

1977م

1992م

أستاذ

2005م

أستاذ

1404هـ
1404هـ

التقرير السنوي

للعام الجامعي  1435 / 1434هـ
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امل�ؤهل العلمي

التقرير السنوي

الرتبة
الأكادميية

تاريخ بداية
العمل بالكلية
1428هـ

للعام الجامعي  1435 / 1434هـ

م

ا�سم ع�ضو الهيئة التدري�س

اجلن�سية

10

د .احمد محمد وهبان

مصري

دكتوراه

11

د .محمد احمد عدوي

مصري

دكتوراه

أنظمة سياسية

12

د.عـادل عبد الكرمي العبدالكريـم

سعودي

دكتوراه

نظم سياسية

جامعة كاليفورنيا-لوس أجنلس

13

د .عبدالله محمـد احلميـد

سعودي

دكتوراه

نظرية سياسية

جامعة كاليفورنيا-لوس أجنلس

1996م

14

د .محمـد بـن عـوض احلارثـي

سعودي

دكتوراه

نظرية سياسية

بنجهامتون

2001م

أستاذ مساعد

15

د.أسامـة أحمـد العادلـي

مصري

دكتوراه

نظم سياسية

جامعة اإلسكندرية

1999م

أستاذ مساعد

1426هـ

16

د .إبراهيم بن محمود النحاس

سعودي

دكتوراه

عالقات دولية

جامعة غرب فرجينيا

2007م

أستاذ مساعد

1428هـ

17

د .علي بن حسني القحطاني

سعودي

دكتوراه

عالقات دولية

جامعة غرب فرجينيا

2007م

أستاذ مساعد

2000م

18

د .سعود بن مساعد التمامي

سعودي

دكتوراه

نظرية سياسية

جامعة اكستر

2010م

أستاذ مساعد

 2001م

19

د .غالب عواد اخلالدي

أردني

دكتوراه

نظم سياسية
مقارنة

جامعة دنفر

2007م

أستاذ مساعد

1432هـ

20

د .جنوي محمد علي البشير

سودانية

دكتوراه

اجتماع سياسي

جامعة فيينا

2004م

أستاذ مساعد

2005م

21

د .منتهى محمود عبيدات

أردنية

دكتوراه

أنظمة سياسية
مقارنة

جامعة القاهرة

2010م

أستاذ مساعد

1432هـ

اجلامعة

�سنة
التخرج

الدرجة اجلامعية
التخ�ص�ص الدقيق
العليا
عالقات دولية

جامعة اإلسكندرية

1996م

أستاذ مشارك

جامعة القاهرة

2006م

أستاذ مشارك

1432هـ

1997م

أستاذ مشارك

1406هـ

أستاذ مشارك

1405هـ
1404هـ

امل�ؤهل العلمي

الرتبة
الأكادميية

تاريخ بداية
العمل بالكلية
1423هـ

م

ا�سم ع�ضو الهيئة التدري�س

اجلن�سية

22

أ.عبدالغني شمس الدين الكندي

سعودي

ماجستير

23

أ.مثال بن عبدالله املطيري

سعودي

ماجستير

علوم سياسية

24

أ.عبداحملسن بن محمد آل سعود

سعودي

ماجستير

علوم سياسية

جامعةامللك سعود

25

أ.مصعب بن محمد آل سعود

سعودي

ماجستير

علوم سياسية

جامعةامللك سعود

-

26

أ .فيصل بن محمد العليوي

سعودي

بكالوريوس

علوم سياسية

جامعةامللك سعود

-

معيد

27

أ .عبدالعزيز بن غربي امللحم

سعودي

بكالوريوس

علوم سياسية

جامعةامللك سعود

-

معيد

1430هـ

28

أ .ناصر بن علي املري

سعودي

بكالوريوس

علوم سياسية

جامعةامللك سعود

-

معيد

1430هـ

29

أ.مسفر علي القحطاني

سعودي

بكالوريس

علوم سياسية

جامعة امللك سعود

-

معيد

1431هـ

30

أ.خالد بن صالح السلطان

سعودي

بكالوريس

علوم سياسية

جامعة امللك سعود

-

معيد

1432هـ

31

أ.خالد بن سعود احلميدي

سعودي

بكالوريس

علوم سياسية

جامعة امللك سعود

-

معيد

1432هـ

32

أ.عساف بن محمد املطيري

سعودي

بكالوريس

علوم سياسية

جامعة امللك سعود

-

معيد

1432هـ

33

أ.مصعب بن عيسى البريكان

سعودي

بكالوريس

علوم سياسية

جامعة امللك سعود

-

معيد

1433هـ

اجلامعة

�سنة
التخرج

الدرجة اجلامعية
التخ�ص�ص الدقيق
العليا
علوم سياسية

جامعةامللك سعود

-

محاضر

جامعةامللك سعود

-

معيد

1425هـ

-

معيد

1425هـ

معيد

1427هـ
1429هـ

التقرير السنوي
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امل�ؤهل العلمي

التقرير السنوي
للعام الجامعي  1435 / 1434هـ

م

ا�سم ع�ضو الهيئة التدري�س

اجلن�سية

34

أ.منصور بن بدر احلربي

سعودي

بكالوريس

35

أ.فيصل فهد املشوح

سعودي

بكالوريس

علوم سياسية

36

أ.محمد فايد الرشيدي

سعودي

بكالوريس

علوم سياسية

جامعة امللك سعود

37

أ.عبد الله العجالن

سعودي

بكالوريس

علوم سياسية

جامعة امللك سعود

-

38

أ.محمد املفيريج

سعودي

بكالوريس

علوم سياسية

جامعة امللك سعود

-

الدرجة اجلامعية
التخ�ص�ص الدقيق
العليا

الرتبة
الأكادميية

تاريخ بداية
العمل بالكلية
1433هـ

اجلامعة

�سنة
التخرج

علوم سياسية

جامعة امللك سعود

-

معيد

جامعة امللك سعود

-

معيد

1435هـ

-

معيد

1435هـ

معيد

1435هـ

معيد

1435هـ

جدول رقم ()8

قائمة باملحا�ضرين املتعاونني مع ق�سم العلوم ال�سيا�سية
م

اال�س ــم

التخ�ص�ص العام

جامعة التخرج

اجلن�سية

1

أ .محمـد بـن رشيـداملجـالد

عالقات دولية

جامعةكاليفورنياريفرسايد

سعودي

جدول رقم ()9

التقرير السنوي
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إحصاءات الطالب والطالبات والبرامج األكاديمية يف الكلية عن العام الجامعي 1435/1434هـ

التقرير السنوي
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(�أ) التخ�ص�صات التي تدر�س يف الكلية و�أعداد الطالب امل�سجلني فيها
التقرير السنوي

الت�سل�سل

التخ�ص�ص

عدد الطلبة

للعام الجامعي  1435 / 1434هـ

الرقم

%

1

احلقوق

1056

66.1

2

العلوم السياسية

541

33.9

3

إجمالي

1597

100

جدول رقم ()10

احلقوق
العلوم السياسية

العلوم ال�سيا�سية
٪33٫9
احلقـــــــــوق
٪66٫1

أوال :أقسام القانون

امل�ستوى الثاين
٪3٫4

�أعداد الطالب ح�سب امل�ستوى الدرا�سي والتخ�ص�ص
التخ�ص�ص احلقوق
املستوى األول

املستوى الثاني

املستوى الثالث

املستوى الرابع

املستوى اخلامس

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

18

1.1

36

3.4

389

36.6

207

19.5

150

14.1

املستوى السادس املستوى السابع

املستوى الثامن

املستوى التاسع

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

128

12

50

4٫7

55

5٫2

31

28

1064

100

ملحوظة  :هذه الأعداد ت�شمل جميع الطالب املقيدين يف ق�سمي القانون

امل�ستوى الرابع
٪19٫5

امل�ستوى الثامن
٪5٫2

امل�ستوى التا�سع
٪28

املجموع الكلي
%

جدول رقم ()11

امل�ستوى الثالث
٪36٫6

امل�ستوى الأول
٪1٫1

امل�ستوى
اخلام�س
٪14٫1

امل�ستوى
ال�ساد�س
٪12

امل�ستوى الأول

امل�ستوى ال�ساد�س

امل�ستوى الثاين

امل�ستوى ال�سابع\

امل�ستوى الثالث

امل�ستوى الثامن

امل�ستوى الرابع

امل�ستوى التا�سع

امل�ستوى ال�سابع
٪4٫7

امل�ستوى اخلام�س

التقرير السنوي
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الطلبة اخلريجون ح�سب التخ�ص�ص للعام اجلامعي 1435 /1434هـ
التقرير السنوي

التخ�ص�ص
احلقوق
السياسة

ف�صل 1

ف�صل �صيفي الناجحون

ف�صل 2

جمموع اخلرجني يف هذا العام

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

133
59

52.8
52.2

94
43

37.3
38.1

25
11

9.9
9.7

252
113

100
100

للعام الجامعي  1435 / 1434هـ

جدول رقم ()12
ملحوظة :هذه الأعداد الواردة يف اجلدول هي �أعداد اخلريجني من جمموع �أق�سام القانون

ثانيا  :قسم العلوم السياسية
�أعداد الطالب بق�سم العلوم ال�سيا�سية ح�سب امل�ستوى الدرا�سي
املستوى

العدد

املستوى

العدد

املستوى

العدد

املستوى

العدد

األول

4

الثاني

32

الثالث

291

الرابع

79

اخلامس

75

السادس

22

السابع

16

الثامن

14

التاسع

8
جدول رقم ()13

�إجراءات القبول والت�سجيل وا�ستخدام يف ت�سجيل الطلبة وتوثيق عالماتهم
الطرق امل�ستخدمة يف توثيق طرق الت�سجيل امل�ستخدمة
)نظام حا�سوب� ,إنرتنت (
العالمات
E. Register

E. Register

عدد �أجهزة احلا�سوب
املخ�ص�صة للت�سجيل

عدد العاملني يف القبول
والت�سجيل

عدد طلبة الكلية

5

5

1597

جدول رقم ()14

التقرير السنوي
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إحصاءات الطالبات والبرامج األكاديمية يف الكلية عن العام الجامعي 1435 / 1434هـ
(ب) التخ�ص�صات التي تدر�س يف الكلية و�أعداد الطالبات امل�سجلني فيها
التقرير السنوي

عدد الطلبة

التخ�ص�ص

للعام الجامعي  1435 / 1434هـ

الرقم

%

احلقوق

862

100

إجمالي

862

100

جدول رقم ()15

أقسام القانون
�أعداد الطالبات ح�سب امل�ستوى الدرا�سي والتخ�ص�ص
امل�ستوي الدار�سي
الق�سم

ا�سم التخ�ص�ص

احلقوق

احلقوق

الأول

الثالث

الثاين

اخلام�س

الرابع

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

19

2.20

14

1.62

224

25.99

131

15.20

219

25.41

امل�ستوي الدرا�سي
الق�سم

ا�سم التخ�ص�ص

احلقوق

احلقوق

ال�ساد�س

الثامن

ال�سابع

املجموع الكلي

التا�سع

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

123

14.27

108

12.44

24

2.78

0

٪0

862

100

جدول رقم ()16
ملحوظة  :هذه الأعداد ت�شمل جميع الطالبات املقيدين يف ق�سمي القانون
امل�ستوى ال�ساد�س
٪14٫27

امل�ستوى الثامن
٪2٫78
امل�ستوى الأول
٪2٫2
امل�ستوى الثاين
٪1٫62

امل�ستوى ال�سابع
٪12٫44

امل�ستوى اخلام�س
٪25٫41

امل�ستوى الأول

امل�ستوى ال�ساد�س

امل�ستوى الثاين

امل�ستوى ال�سابع\

امل�ستوى الثالث

امل�ستوى الثامن

امل�ستوى الرابع

امل�ستوى التا�سع

امل�ستوى اخلام�س

امل�ستوى الثالث
٪25٫99

امل�ستوى الرابع
٪15٫20

التقرير السنوي
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الطالبات اخلريجات ح�سب التخ�ص�ص للعام اجلامعي 1435 /1434هـ
التقرير السنوي

ف�صل 1

التخ�ص�ص

احلقوق

ف�صل �صيفي
الناجحات

ف�صل 2

جمموع اخلريجات يف هذا العام

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

203

48.56

213

50.96

2

0.48

418

100

للعام الجامعي  1435 / 1434هـ

جدول رقم ()17

�إجراءات القبول والت�سجيل وا�ستخدام يف ت�سجيل الطلبات وتوثيق عالماتهم
عدد طالبات الكلية

عدد العامالت يف القبول
والت�سجيل

عدد �أجهزة احلا�سوب
املخ�ص�صة للت�سجيل

862

9

9
جدول رقم ()18

طرق الت�سجيل امل�ستخدمة الطرق امل�ستخدمة يف توثيق
العالمات
(نظام حا�سوب� ,إنرتنت)
E. Register

E. Register

قائمة بأسماء الطالب والطالبات المتخرجين الحاصلين عىل مراتب شرف من برنامجي البكالوريوس
للفصل األول1435/ 1434هـ
�أ�سماءالطالب املتفوقني للف�صل الدرا�سي االول  -ق�سم القانون لعام  1435/1434هـ
ا�سم الطالب

مرتبة ال�شرف

املعدل

التقدير

م

رقم الطالب

االولى

4.99

ممتاز

1

430103750

عبدالهادي بن حسن بن محمد القحطاني

4.72

ممتاز

2

430103512

ابراهيم بن محمد بن ابراهيم املرشد

الثانية

ممتاز

3

430420299

عبدالعزيز بن فهد بن عبدالله التويجري

الثانية

4.64

ممتاز

4

430103855

عادل بن محمد بن سالم التميمي

الثانية

4.51

5

430101865

عبدالعزيز بن مطلق بن عتيق البقمي

الثانية

4.29

6

432108514

فهد بن مقعد بن ضويحي العتيبي

الثانية

4.25

م

رقم الطالب

1

430101936

احمد بن صالح بن عمر الشمري

3

430104975

مصطفى بن صالح بن عبدالله القطري

جيد جداً

جيد جداً

جدول رقم () 19

�أ�سماء الطالب املتفوقني للف�صل الدرا�سي االول  -ق�سم العلوم ال�سيا�سية لعام  1435/1434هـ

2

430106570

ا�سم الطالب
سعيد بن عائض بن محمد الغامدي

مرتبة ال�شرف

املعدل

التقدير

االولى

4.91

ممتاز

الثانية

4.73

ممتاز

االولى

4.84

ممتاز

جدول رقم () 20

التقرير السنوي
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�أ�سماء الطالبات املتفوقات للف�صل الدرا�سي االول  -ق�سم القانون لعام  1435/1434هـ
ا�سم الطالب

التقرير السنوي

مرتبة ال�شرف

املعدل

التقدير

للعام الجامعي  1435 / 1434هـ

م

رقم الطالب

االولى

4.95

ممتاز

1

430202686

سارة بنت عبدالعزيز بن عبدالله القحطاني

4.92

ممتاز

2

430201975

بيان بنت علي بن سعيد ابوراس

االولى

ممتاز

3

430201808

سارة بنت صابر بن حسن طردي خان

االولى

4.86

4

431201099

نوره بنت محمد بن عبدالرحمن البليهي

االولى

4.83

ممتاز

5

430202200

حنني بنت محمد بن حمد بن شجاع

االولى

4.83

ممتاز

6

430200777

مي بنت خالد بن عثمان السعيد

االولى

4.83

ممتاز

7

430202598

ليلى بنت احمد بن حسن جنار

االولى

4.83

ممتاز

8

430201155

أمل بنت سعود بن محمد الدوسري

االولى

4.81

ممتاز

9

430200368

رنا بنت محمد بن عبدالرحمن العيفان

االولى

4.81

ممتاز

10

430200601

افنان بنت مشعل بن سعود املفقاعي

االولى

4.80

ممتاز

11

430201722

بتول بنت محمد بن حمدان اجلديع

االولى

4.79

ممتاز

12

430201188

هال بنت هويدي بن سعيد السبيعي

االولى

4.77

ممتاز

13

430202308

غدير بنت عبدالرحمن بن زيد آل معدي

االولى

4.75

ممتاز

ا�سم الطالب

مرتبة ال�شرف

املعدل

التقدير

م

رقم الطالب

االولى

4.75

ممتاز

14

430202222

نورة بنت فهد بن حسني العميره

4.75

ممتاز

15

430201528

سمية بنت عبدامللك بن سلمان السلمان

االولى

ممتاز

16

430200382

ابتهال بنت سعد بن عبدالرحمن العثمان

الثانية

4.74

17

430201237

هاجر بنت محمد بن ابراهيم اخلنيزان

الثانية

4.74

ممتاز

18

430202469

االء بنت عبدالله بن محمد البدر

الثانية

4.74

ممتاز

19

430200193

مروه بنت عبداحملسن بن سعد النصار

الثانية

4.74

ممتاز

20

430204140

اروى بنت عبدالرحمن بن سعيد الغامدي

الثانية

4.72

ممتاز

21

430200472

هديل بنت فيصل بن عبدالكرمي اخلميس

الثانية

4.71

ممتاز

22

430202369

نور بنت محمد بن ناصر الدوسري

الثانية

4.71

ممتاز

23

431925404

أروى بن سعيد بن بخيت الزهراني

الثانية

4.69

ممتاز

24

430201458

العنود بنت نايف بن محمد بن عريعر

الثانية

4.67

ممتاز

25

431200492

ابرار بنت عبداحملسن بن فهد السيف

الثانية

4.66

ممتاز

26

430202574

نورة بنت مشعل بن فالح احلربي

الثانية

4.66

ممتاز

التقرير السنوي
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ا�سم الطالب

التقرير السنوي

مرتبة ال�شرف

املعدل

التقدير

للعام الجامعي  1435 / 1434هـ

م

رقم الطالب

الثانية

4.64

ممتاز

27

430920326

خلود بنت بهار بن ثقل العتيبي

4.64

ممتاز

28

430201492

روان بنت عبداحملسن بن عبدالرحمن السعيد

الثانية

ممتاز

29

430202722

نوره بنت مبارك بن سالم اخلرفاني الدوسري

الثانية

4.63

30

429200179

نوره بنت سعد بن عبدالرحمن الشيخ

الثانية

4.63

ممتاز

31

430201437

شهد بنت فايز بن عبدالله بن منيع

الثانية

4.62

ممتاز

32

430921463

الهنوف بنت محمد بن عبدالرحمن السويد

الثانية

4.62

ممتاز

33

430202201

أبرار بنت سعود بن محمد ال سليمان

الثانية

4.62

ممتاز

34

430200891

روبى بنت سليمان بن محمد السنيدي

الثانية

4.61

ممتاز

35

430921465

بشاير بنت عبدالرحمن بن محمد املنصور

الثانية

4.60

ممتاز

36

430201320

أفنان بنت عبدالله بن محمد الشهيب

الثانية

4.59

ممتاز

37

430200853

نورة بنت احمد بن محمد الشيحه

الثانية

4.59

ممتاز

38

430201206

مها بنت عبدالعزيز بن سعد الصالح

الثانية

4.57

ممتاز

39

430920392

هديل بنت نواف بن ثعيل العتيبي

الثانية

4.54

ممتاز

ا�سم الطالب

مرتبة ال�شرف

املعدل

التقدير

م

رقم الطالب

الثانية

4.52

ممتاز

40

430200692

ملياء بنت خالد بن عبداللطيف العنيزي

4.50

ممتاز

41

429202913

مزنه بنت سالم بن محمد الضرمان

الثانية

جيد جداً

42

429200379

حصه بنت محمد بن شالح العتيبي

الثانية

4.48

43

430202091

الهام بنت ابراهيم بن صالح الفعيم

الثانية

4.47

جيد جداً

44

430201571

فاطمه بنت احمد بن فهد العريفي

الثانية

4.47

جيد جداً

45

430200885

مرام بنت عمر بن محمد الزهراني

الثانية

4.47

جيد جداً

46

430201106

هديل بنت سعود بن عبدالعزيز العنيزي

الثانية

4.47

جيد جداً

47

430200685

أماني بنت فهد بن محمد املرشود

الثانية

4.47

جيد جداً

48

430920747

العنود بنت عبدالعزيز بنت عبدالرحمن العباد

الثانية

4.46

جيد جداً

49

430200755

العنود بنت عبداحملسن بن عبدالله القضيبي

الثانية

4.42

جيد جداً

50

430201291

ملياء بنت خالد بن محسن العتيبي

الثانية

4.41

جيد جداً

51

430203892

مها بنت سلطان بن عبدالله ال سلطان

الثانية

4.39

جيد جداً

52

430200873

سلمى بنت محسن بن سلطان العتيبي

الثانية

4.39

جيد جداً
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ا�سم الطالب

التقرير السنوي
للعام الجامعي  1435 / 1434هـ

م

رقم الطالب

53

430201796

امجاد بنت فهد بن محمد العميريني

54

430921473

ندى بنت فهد بن عبدالله بن ماضي

الثانية

55

430201615

مشاعل بنت صالح بن عبدالرحمن بن سليمان

الثانية

4.38

56

431200114

حنان بنت محمد بن عبدالله العليان

الثانية

4.38

جيد جداً

57

430202006

حنان بنت حمد بن سليمان املطوع

الثانية

4.37

جيد جداً

58

429200295

منار بنت محسن بن جعيثن الغربي

الثانية

4.34

جيد جداً

59

430202797

أسماء بنت عايض بن حسني العتيبي

الثانية

4.34

جيد جداً

60

430202423

أبرار بنت محمد بن سعيد الشهري

الثانية

4.30

جيد جداً

61

430201416

عذاري بنت عبدالرحمن بن علي العليان

الثانية

4.30

جيد جداً

62

430200387

الهنوف بنت محمد بن ابراهيم املقيبل

الثانية

4.29

جيد جداً

جدول رقم ( )21

مرتبة ال�شرف

املعدل

التقدير

الثانية

4.39

جيد جداً

4.38

جيد جداً
جيد جداً

�أ�سماء الطالب املتفوقني للف�صل الدرا�سي الثاين  -ق�سم القانون لعام  1435/1434هـ
مرتبة ال�شرف

املعدل

التقدير

م

رقم الطالب

ا�سم الطالب

4.51

ممتاز

1

430107097

سعيد بن مسفر بن فهران ال مسفر

الثانية

جيد جداً

2

433107243

عبدالله بن محمد بن عبدالله الغديان

الثانية

4.41

جيد جداً

3

430460008

تركي بن ابراهيم بن عبدالله املزروع

الثانية

4.35

م

رقم الطالب

1

430106067

جدول رقم ( )22

�أ�سماء الطالب املتفوقني للف�صل الدرا�سي الثاين  -ق�سم العلوم ال�سيا�سية لعام  1435/1434هـ

ا�سم الطالب
عبدالعزيز بن عبدالله بن بندر العسكر

مرتبة ال�شرف

املعدل

التقدير

الثانية

4.31

جيد جداً

جدول رقم ()23

�أ�سماء الطالبات املتفوقات للف�صل الدرا�سي الثاين  -ق�سم القانون لعام  35/34هـ
ا�سم الطالب

مرتبة ال�شرف

املعدل

التقدير

م

رقم الطالب

االولى

4.98

ممتاز

1

430202486

رمي بنت عبدالعزيز بن عبدالله القاسم

4.95

ممتاز

2

431200355

شيخه بنت حمد بن سعد سلطان

االولى

4.94

ممتاز

3

431201806

منى بنت صالح بن محمد العثمان

االولى
التقرير السنوي
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ا�سم الطالب

التقرير السنوي

مرتبة ال�شرف

املعدل

التقدير

للعام الجامعي  1435 / 1434هـ

م

رقم الطالب

االولى

4.94

ممتاز

4

431202107

افنان بنت عبدالله بن ابراهيم اخلضير

4.93

ممتاز

5

431201650

افنان بنت محمد بن عبدالله البراك

االولى

ممتاز

6

431200806

هاجر بنت خالد بن سليمان القوسي

االولى

4.92

7

431203562

حصه بنت سلطان بن مناحي العتيبي

االولى

4.92

ممتاز

8

431201018

دانه بنت محمد بن سليمان احلماد

االولى

4.92

ممتاز

9

431200082

دمي بنت سعد بن عبدالله الصويان

االولى

4.87

ممتاز

10

430202129

صفاء بنت عبدالله بن عيسى احلبيب

االولى

4.87

ممتاز

11

431201733

مها بنت محمد بن عبدالله شحبل

االولى

4.86

ممتاز

12

431200611

وعد بنت صالح بن علي القاسم

االولى

4.86

ممتاز

13

431201282

أروى بنت ناصر بن محمد الراجحي

االولى

4.82

ممتاز

14

431201363

امتنان بنت عبدالرحمن بن محمد السويل

االولى

4.81

ممتاز

15

431201302

منى بنت عبدالرحمن بن محمد احلويل

االولى

4.78

ممتاز

16

430202630

اجلوهرة بنت عبدالله بن راشد احلمد

االولى

4.78

ممتاز

ا�سم الطالب

مرتبة ال�شرف

املعدل

التقدير

م

رقم الطالب

االولى

4.77

ممتاز

17

431201851

ربى بنت احمد بن محمد السويلمي

4.77

ممتاز

18

431201086

نورة بنت محمد بن علي اخلليوي

االولى

ممتاز

19

431201308

خلود بنت خالج بن محمد الفهيد

االولى

4.77

20

430202003

ميثاء بنت محمد بن صالح العتيبي

االولى

4.77

ممتاز

21

430200756

فلوه بنت محمد بن عبدالعزيز بن سيف

االولى

4.76

ممتاز

22

431201114

شذى بنت حمد بن عناد اخلالد

االولى

4.75

ممتاز

23

431200293

نوف بنت عبدالله مب مصلح الشمراني

الثانية

4.74

ممتاز

24

431200656

لينا بن حتوشان بن عبدالله احلوشان

الثانية

4.74

ممتاز

25

431201050

خولة بنت عبدالله بن يحى الزومان

الثانية

4.74

ممتاز

26

431201392

هاجر بنت محمد بن عبدالله ال عاتي

الثانية

4.74

ممتاز

27

431200051

شذى بنت فايز بن سعد العمري

الثانية

4.74

ممتاز

28

431201896

مها بنت عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن سلمه

الثانية

4.73

ممتاز

29

430202483

وعد بنت محمد بن زويد الساملي

الثانية

4.72

ممتاز

التقرير السنوي
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ا�سم الطالب

التقرير السنوي

مرتبة ال�شرف

املعدل

التقدير

للعام الجامعي  1435 / 1434هـ

م

رقم الطالب

الثانية

4.71

ممتاز

30

431200840

نورة بنت محمد بن عبدالعزيز أبو حيمد

4.70

ممتاز

31

431200675

مها بنت صالح بن منصور القرشي

الثانية

ممتاز

32

431201915

هديل بنت علي بن محمد بن مهنا

الثانية

4.69

33

431200139

منال بنت حمد بن عبدالله التويجري

الثانية

4.69

ممتاز

34

431202838

سمية بنت صالح بن خليفة الدوسري

الثانية

4.68

ممتاز

35

431201867

نوف بنت خالد بن عبدالرحمن املسفر

الثانية

4.67

ممتاز

36

431200015

نورة بنت حمد بن عبداحملسن العبدالكرمي

الثانية

4.67

ممتاز

37

431200958

حنني بنت صالح بن عبدالله الشثري

الثانية

4.65

ممتاز

38

431201315

غيداء بنت ابراهيم بن سليمان اليوسف

الثانية

4.65

ممتاز

39

431200837

ساره بنت علي بن عبدالله عسيري

الثانية

4.65

ممتاز

40

430202235

جنالء بنت ناير بن عويبد املطيري

الثانية

4.64

ممتاز

41

431200688

سميه بنت علي بن عمر باقازي

الثانية

4.63

ممتاز

42

431202019

مرام بنت محمد بن صالح الغامدي

الثانية

4.62

ممتاز

ا�سم الطالب

مرتبة ال�شرف

املعدل

التقدير

م

رقم الطالب

الثانية

4.61

ممتاز

43

431201042

عبير بنت احمد بن صالح الدوخي

4.57

ممتاز

44

431201790

افنان بنت عبدالعزيز بن محمد املاضي

الثانية

ممتاز

45

430201257

دعد بنت عبدالله بن حمد الشبانه

الثانية

4.56

46

431200521

ساره بنت محمد بن عبدالله بن دخيل

الثانية

4.55

ممتاز

47

431201328

ساره بنت ابراهيم بن عبدالعزيز السيف

الثانية

4.55

ممتاز

48

431200091

رزان بنت رشيد بن عبدالله القعيري

الثانية

4.54

ممتاز

49

431200706

جواهر بنت عبدالرحمن بن ابراهيم التويجري

الثانية

4.52

ممتاز

50

431203563

اجلواهر بنت سلطان بن مناحي العتيبي

الثانية

4.51

ممتاز

51

431201807

ياسمني بنت مروان بن حسن عشماوي

الثانية

4.51

ممتاز

52

431200535

فداء بنت عبدالعزيز بن حمد العباس

الثانية

4.47

جيد جداً

53

431202074

لطيفه بنت عبدالرحمن بن صالح الغفيص

الثانية

4.47

جيد جداً

54

430201886

منيره بنت جوهر بن سليمان بن محبوب

الثانية

4.46

جيد جداً

55

431200471

لطيفه بنت عبدالله بن علي أبا اخليل

الثانية

4.46

جيد جداً
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ا�سم الطالب

التقرير السنوي

مرتبة ال�شرف

املعدل

التقدير
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م

رقم الطالب

الثانية

4.44

جيد جداً

56

430921298

شيماء بنت محمد بن ناصر الشهيل

4.42

جيد جداً

57

431925475

رزان بنت محمد بن عبدالله الداود

الثانية

جيد جداً

58

430200649

بثيه بنت فصي بن عبدالله احلجازي

الثانية

4.41

59

431200380

افنان بنت فهد بن عبدالعزيز البقمي

الثانية

4.41

جيد جداً

60

431202676

هنوف بنت محمد بن سعود الصفيان

الثانية

4.41

جيد جداً

61

431201877

شذى بنت منصور بن صالح العصيمي

الثانية

4.39

جيد جداً

62

430200386

خلود بنت خالد بن محمد اخلريف

الثانية

4.39

جيد جداً

63

430920107

سحر بنت عبدالعزيز بن محمد النغمشي

الثانية

4.36

جيد جداً

64

431202042

رمي بنت سليمان بن سعد السبيعي

الثانية

4.35

جيد جداً

65

431925525

ساره بنت محمد بن عبدالله التالل

الثانية

4.33

جيد جداً

66

431202851

مرام بنت ابراهيم بن سعد احلامد

الثانية

4.33

جيد جداً

67

430201161

افنان بنت ابراهيم بن محمد الشيخ

الثانية

4.32

جيد جداً

68

431200022

ملى بنت خالد بن محمد بن يوسف

الثانية

4.31

جيد جداً

ا�سم الطالب

مرتبة ال�شرف

املعدل

التقدير

م

رقم الطالب

الثانية

4.31

جيد جداً

69

431203668

دميه بنت عامر بن محمد آل غرير

4.31

جيد جداً

70

431925038

حصه بنت فهد بن حمد الدليمي

الثانية

جيد جداً

71

431200468

أيالف بنت عبدالله بن عبدالرحمن اجلبرين

الثانية

4.29

72

431201791

هيفاء بنت وليد بن عبدالله املرزوقي

الثانية

4.26

جيد جداً

73

431200493

أسماء بنت عبدالله بن مفرح القحطاني

الثانية

4.26

جيد جداً

74

430201935

سمر بنت مفرح بن سهيل اجلذع

الثانية

4.25

جيد جداً

75

430200237

نوره بنت سليمان بن محمد املهوس

الثانية

4.25

جيد جداً
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ً
أوال  :الفعاليات التي تمت يف سبيل تطوير وتحديث قدرات أعضاء هيئة التدريس وتعميم ثقافة الجودة
(يف �إطار اجلامعة وخارجها)

م

نوع
الفعالية

مو�ضوعها

�أ�سماء امل�شاركني

تاريخ عقدها

اجلهة املنظمة

1

ورشة عمل

ورشة عمل حول مشروع تعزيز وتنمية
القدرات الطالبية في مجال سوق العمل

د.محمد عدوي

1435هـ

جلنة اخلطة االستراتيجية

2

ورشة عمل

التدريب على استخدام قواعد البيانات
الرقمية

د.محمد عدوي

1435هـ

عمادة الكلية ووكالة الدراسات العليا

3

حلقة نقاش

حلقة نفاش حول األندية الطالبية

د.محمد عدوي

1435/6/4هـ

عمادة شئون أعضاء هيئة التدريس

4

ورشة عمل

تأهيل املرشدين األكادمييني فنيا ومهاريا

د.هواري بلعربي

 1435هـ  2014 /م

عمادة شؤون الطالب -مركز التوجيه واإلرشاد

5

ورشة عمل

نحو تدريس جامعي متميز

مجموعة من عضوات هيئة
التدريس

1434/11/3-2هـ

جامعة امللك سعود (أقسام الطالبات)

6

ورشة عمل

تدشني املجموعات البحثية

مجموعة من عضوات هيئة
التدريس

1435/7/3هـ

جامعة امللك سعود (أقسام الطالبات)

7

ورشة عمل

توصيف وتقرير املقرر طبقا ملعايير الهيئة
الوطنية للقياس والتقومي

مجموعة من عضوات هيئة
التدريس

1435/2/1هـ

جامعة امللك سعود (أقسام الطالبات)

8

ورشة عمل

السبورة التفاعلية

مجموعة من عضوات هيئة
التدريس

1435/2/12هـ

جامعة امللك سعود (أقسام الطالبات)

9

ورشة عمل

رفع املقررات على نظام إدارة التعلم
اإللكتروني

مجموعة من عضوات هيئة
التدريس

1435/2/28هـ

جامعة امللك سعود (أقسام الطالبات)
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م

نوع
الفعالية

مو�ضوعها

�أ�سماء امل�شاركني

تاريخ عقدها

اجلهة املنظمة

10

ورشة عمل

قراءة العقود بطريقة صحيحة

(د/إميان مأمون )

1435/4/18هـ

جامعة امللك سعود (أقسام الطالبات)

11

ورشة عمل

التدريس الفعال

(د/منتهى عبيدات )

1434/10/27هـ

جامعة امللك سعود (أقسام الطالبات)

12

ورشة عمل

اخلرائط الذهنية

13

(د/منتهى عبيدات)
(د/جنوى البشير )

101434/29-28هـ
1435/4/5هـ

جامعة امللك سعود (أقسام الطالبات)

ورشة عمل

مهارات االتصال الفعال

(د/أكرام عبد الرحيم)

1434/10/29هـ

جامعة امللك سعود (أقسام الطالبات)

14

ورشة عمل

التدريس القائم على البحوث

(د/جنوى البشير – د/صابرين جابر )

1434/11/13هـ

جامعة امللك سعود (أقسام الطالبات)

15

ورشة عمل

تصميم وبناء املقرر الدراسي

جامعة امللك سعود (أقسام الطالبات)

16

ورشة عمل

تطوير ملف التدريس

(د/إكرام عبد الرحيم )
(د /صابرين جابر )
(د /علياء فرغلي )
(د/جنوى البشير)

1434/11/15هـ
1434/11/20هـ
1434/5/11-10هـ
1435/3/8هـ

17

ورشة عمل

الدورة التأسيسية السابعة ألعضاء هيئة
التدريس)

(د/فريدة بلفراق –د /صابرين
جابر –د /علياء فرغلي)

1435/1/9-8هـ

جامعة امللك سعود (أقسام الطالبات)

18

ورشة عمل

أساسيات التعليم املبني في البراهني

(د/إكرام عبد الرحيم )

19

ورشة عمل

تشجيع أبحاث طالب البكالوريوس

1435/4/12هـ

جامعة امللك سعود (أقسام الطالبات)

20

ورشة عمل

دعم تعلم الطالب

مجموعة من عضوات هيئة
التدريس

1435/1/17هـ
1435/2/23هـ

جامعة امللك سعود (أقسام الطالبات)

كفايات التدريس االفتراضي

(د/جنوى البشير )

1435/2/29هـ

جامعة امللك سعود (أقسام الطالبات)

21

ورشة عمل

(د/جنوى البشير )

(د/جنوى البشير )

جدول رقم ()25

1434/11/20هـ

1435/3/15هـ

جامعة امللك سعود (أقسام الطالبات)

جامعة امللك سعود (أقسام الطالبات)

ثاني ُا  :البحث العلمي
م�شروعات البحث العلمي التي مت االنتهاء من ن�شرها خالل العام املا�ضي وتلك التي مازالت قيد الن�شر
عن العام اجلامعي 1435 / 1434هـ
م

�صاحب البحث/
امل�شروع

ا�سم البحث /امل�شروع

تاريخ الن�شر

اجلهة املمولة

جهة ن�شر البحث /امل�شروع

ن�سبة الإجناز

1

د.محمد عدوي

كتاب حول :نظام احلكم في اإلسالم

1435/2014هـ

ذاتي

دار الزهراء – الرياض

منشور

2

د.محمد عدوي

كتاب حول :أصول البحث في العلوم
السياسية

1435/2014هـ

ذاتي

دار الزهراء – الرياض

منشور

د .أحمد محمد وهبان

حتليل ظاهرة اإلرهاب :جذورها –
تطورها-مفهومها -بواعثها

2014م

كرسي دراسات السالم
بجامعة امللك سعود

-

قيد النشر

د .أحمد محمد وهبان

حتليل ظاهرة اإلرهاب :صورها
التقليدية وأمناطها املستحدثة

2014م

ذاتي

مجلة كلية التجارة بجامعة
األسكندرية

منشور

النظرية الواقعية وحتليل السياسة
الدولية من مورجانثو إلى ميرشامير

2014م

ذاتي

مجلة كلية التجارة بجامعة
أسيوط

مقبول للنشر

3
4
5

د .أحمد محمد وهبان
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م

�صاحب البحث/
امل�شروع

ا�سم البحث /امل�شروع

تاريخ
الن�شر

اجلهة املمولة

جهة ن�شر البحث /امل�شروع

ن�سبة
الإجناز

6

د /هواري بلعربي

الزواج املختلط في اململكة العربية
السعودية وإشكاالته

1435هـ

ذاتي

منشور

7

د /هواري بلعربي

حجية وسائل االتصال احلديثة
في مسائل الطالق أمام القضاء
السعودي

مجلة كلية احلقوق والعلوم
السياسية -املجلد -26جامعة
امللك سعود

-

ذاتي

مجلة احلقوق  -الكويت

مقبول للنشر

8

د .أحمد لطفي
السيد مرعي

إشكاليات تدعيم مبدأ أصل البراءة
في مرحلة احملاكمة ،دراسة مقارنة

1434هـ

ذاتي

مجلة القضائية ،وزارة العدل،
اململكة العربية السعودية

منشور

عبدالستار سلمي

االبعاد االقتصادية لالحتاد اجلمركي
لدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية

1435هـ

اجلمعية السعودية للعلوم
السياسية

اجلمعية السعودية للعلوم
السياسية

منشور

10

د .علي خليفه اجللولي

البيع بالتقسيط

1435هـ

ذاتي

جامعة صفاقس – تونس

منشور

11

د/سيد شريف

الوجيز في شرح نظام اإلجراءات
اجلزائية السعودي (كتاب)

-

ذاتي

-

قيد اإلجناز

12

د.أسامة أحمد العادلي

الثورة التونسية بني العفوية واحلتمية

-

ذاتي

-

قيد اإلجناز

13

د/فريدة بلفراق

االرعاب بني التعريف والتصنيف

-

ذاتي

-

قيد اإلجناز

14

د/فريدة بلفراق

حق تقرير املصير في ظل االرعاب الدولي

-

ذاتي

-

قيد اإلجناز

9
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م

�صاحب البحث/
امل�شروع

ا�سم البحث /امل�شروع

تاريخ الن�شر

اجلهة املمولة

جهة ن�شر البحث /امل�شروع

ن�سبة
الإجناز

15

د/نعيمه قوينس

منهجية الكتابة في العلوم القانونية

-

ذاتي

-

قيد اإلجناز

16

أ.د/منير بدوي

ترجمة كتاب “أسس العالقات
الدولية” ،تأليف بيتر سوتش،
وجوانيتا إلياس

2013م

مركز الترجمة ،جامعة
امللك سعود

مركز الترجمة ،جامعة امللك
سعود

منشور

17

أ.د/منير بدوي
(باالشتراك)

ترجمة كتاب “السياسة العاملية”
تأليف تشارلز كيجيلي ،و شانون
بالنتون

-

مركز الترجمة ،جامعة
امللك سعود

مركز الترجمة ،جامعة امللك
سعود

قيد اإلجناز

18

أ.د/منير بدوي

دراسة للسياق اجليوسياسي لست
من دول جوار املجلس :العراق،
وسوريا ،ولبنان واليمن ،وإيران،
وإسرائيل

2014م

مقدمة إلي وزارة
اخلارجية باململكة العربية
السعودية ،فبراير .2014

-

19

أ.د/عبد الستار سلمي

االبعاد االقتصادية لالحتاد اجلمركي
لدول مجلس التعاون لدول اخلليج
العربية

1435هـ

اجلمعية السعودية للعلوم
السياسية

دار جامعة امللك سعود للنشر

منشور

20

أ.د/عبد الستار سلمي

دور قانون ضريبة الدخل األردني في
رعاية العمل اخليري دراسة مقارنة

1434هـ

-

جامعة األمارات – كلية
القانون – مجلة الشريعة
والقانون

منشور

21

أ.د/عبد الستار سلمي

التأمني التعاوني في ضوء أندية
احلماية والتعويض

1434هـ

-

جامعة األمارات – كلية
القانون – مجلة الشريعة
والقانون

منشور

قيد النشر

م

�صاحب البحث/
امل�شروع

ا�سم البحث /امل�شروع

تاريخ الن�شر

اجلهة املمولة

جهة ن�شر البحث /امل�شروع

ن�سبة
الإجناز

22

أ.د .عبدالله الغامدي
(باالشتراك)

أسس السياسة املقارنة (اجلزء
األول)

1435هـ

مركز الترجمة بجامعة
امللك سعود

دار نشر جامعة امللك سعود

منشور

23

أ.د .عبدالله الغامدي
(باالشتراك)

أسس السياسة املقارنة (اجلزء
الثاني)

1435هـ

مركز الترجمة بجامعة
امللك سعود

دار نشر جامعة امللك سعود

منشور

24

د .معن القضاه

Examination of goods and
notification duties in buyer
under the CISG

2014م

Journal of Legal
Sciences, Ain Shams
University, Egypt

قيد االجناز

25

د .معن القضاه

The obligation of the
’’franchisor ‘‘Know How
under the franchising
,contract

2014م

26

د .معن القضاه

(األحكام اخلاصة في انعقاد عقد
الرهن التجاري /دراسة مقارنة بني
نظام الرهن التجاري السعودي الصادر
مبوجب املرسوم امللكي رقم (م)75/
وتاريخ  1424/11/21وقانون التجارة
األردني رقم 12لسنة )1966

2014م

ذاتي

ذاتي

ذاتي

(Oxford)- Conference
Proceedings

مجلة العلوم القانونية -كلية
احلقوق -جامعة عني شمس
/مصر

منشور

قيد االجناز
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تابع /البحث العلمي
الن�شاط البحثي ملجلة جامعة امللك �سعود ( فرع كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية) العام اجلامعي 1435/ 1434هـ
التقرير السنوي

البحوث املن�شورة يف املجلة للعدد رقم ( )1املجلد ال�ساد�س والع�شرين للعام اجلامعي (1435/1434هـ)
م

عنوان البحث

للعام الجامعي  1435 / 1434هـ

ا�سم الباحث

التخ�ص�ص

د .مفلح بن ربيعان القحطاني

قانون

د.رضا محمد عيسي

قانون

د .د.معن محمد أمني القضاه
د .مؤيد أحمد عبيدات

قانون
قانون

1

أحكام االجهاض
في ظل الفقه االسالمى والنظام السعودي ملزاولة املهن الصحية

2

احلم ــاية الق ـ ــانونية ألمـ ــوال الوق ــف في النظامني السعودي واملصري

3

احلجز التحفظي على الطائرات (دراسة مقارنة بني نظام الطيران املدني السعودي الصادر باملرسوم امللكي
رقم ( م  ) 44 /بتاريخ  1426 / 7 / 18هـ ـ و قانون الطيران املدني األردني رقم (  ) 41لسنة 2007

4

تصرف الشريك في حصة مفرزة من املال الشائع وتأصيل انتقال تلك احلصة إلى املتصرف
إليها في القانون املدني األردني

د.ياسني محمد اجلبوري

5

احلماية القانونية حلق املعوق في العمل (دراسة مقارنة)

د .هيثم محمد املصاروة

قانون

6

تطور تطبيقات نظرية الظروف الطارئة في النظام والقضاء اإلداري السعودي

د .فهد بن ابراهيم الضويان

قانون

جدول رقم () 28

البحوث املن�شورة يف املجلة للعدد رقم ( )2املجلد ال�ساد�س والع�شرين للعام اجلامعي (1435/1434هـ)
م

عنوان البحث

ا�سم الباحث

التخ�ص�ص

1

“ الصلح اجلنائي في جرائم االعتداء اجلسدي”

د .ممدوح بن رشيد العنزي

قانون

2

“ أحكام احلجز التنفيذي على العقار وبيعه باملزاد العلني في قانون التنفيذ األردني “

د .انيس منصور املنصور
أ .أحمد عواد البنيان

قانون

3

“ االختصاص التأديبي لديوان املظالم السعودي”

د.محمد سعد فوده

قانون

4

“ الزواج املختلط في اململكة العربية السعودية وإشكاالته”

د.هواري محمد بلعربي

قانون

5

“ الدور العربي االفريقي في تسوية الصراع في دارفور ”2013-2003

د .جنوى محمد البشير

سياسة

جدول رقم ( )29

البحوث املعدة للن�شر يف املجلة للعدد رقم ( )1املجلد ال�سابع والع�شرين للعام اجلامعي (1436/1435هـ )
م

عنوان البحث

1

“ احلماية اجلنائية لبطاقة اإلئتمان من إساءة استخدامها :دراسة مقارنة”

2

“ مشروعية البصمة الوراثية ودورها اإلثباتي في نظام العدالة اجلنائية االمريكي”

3

“ حماية االسرار التجارية في القانون السعودي”

4

“ حماية النزاهة والشفافية في سوق املال السعودي”
جدول رقم ( )30

ا�سم الباحث

التخ�ص�ص

د .أسامه بن غامن العبيدي

قانون

د.فهد نايف الطريسي

قانون

د .احمد عبدالرحمن املجالي

قانون

د.أحمد علي خضر
د.وائل محمد رفعت

قانون
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عدد البحوث اجلديدة الواردة للمجلة وقرار هيئة التحرير للعام اجلامعي (1435/1434هـ )
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املجموع

م�صدر البحوث
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داخل اجلامعة

خارج اجلامعة

خارج اململكة

العدد

الن�سبة

مقبول من الهيئة

0

2

0

2

-

مرفوض من الهيئة

0

2

1

3

-

املجموع

0

4

1

5

-

جدول رقم ( )31

عدد البحوث اجلديدة الواردة للمجلة والتي متت املوافقة عليها للعام اجلامعي (1435/1434هـ )
و�ضع البحوث

املجموع

م�صدر البحوث
داخل اجلامعة

خارج اجلامعة

خارج اململكة

العدد

الن�سبة

حتت التحكيم

0

2

0

2

-

حتت التعديل

0

0

0

0

-

مقبولة

0

2

0

2

-

بحوث مرفوضة

0

2

0

2

-

املجموع

0

6

0

6

-

جدول رقم ( )32

توزيع البحوث الواردة �إىل املجلة ح�سب التخ�ص�ص للعام اجلامعي ( 1435/1434هـ )
الو�ضع العام للبحوث

التخ�ص�ص

املجموع

حتت التحكيم

حتت التعديل

مقبول

مرفو�ض

العدد

الن�سبة

تخصص قانون

2

0

2

2

6

-

تخصص سياسية

0

0

0

0

0

-

املجموع

2

0

2

2

6

-

جدول رقم ( ) 33

تابع /البحث العلمي
الن�شاط البحثي للجمعية ال�سعودية للعلوم ال�سيا�سية العام اجلامعي 1435/ 1434هـ
قائمة مبن�شورات اجلمعية للعام اجلامعي 1435- 1434
م

ا�سم امل�ؤلف

عنوان الدرا�سة

تاريخ الن�شر

1

د.أحمد محمد وهبان

الصراعات العرقية واالستقرار السياسي في العالم العربي

2014م

2

د.وليد بن نايف السديري

“ تقييم املخاطر السياسية “ لالستثمار  :حلقة مفقودة في علم السياسة

2014م

3

د.أحمد محمد وهبان

حتليل إدارة الصراع الدولي  :دراسة مسحية

2014م

جدول رقم ( ) 34
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تابع /البحث العلمي
امل�ؤمترات العلمية التي �شارك فيها �أع�ضاء هيئة التدري�س بالكلية خالل العام اجلامعي 1435/ 1434هـ
م

عنوان امل�ؤمتر

ا�سماء امل�شاركني

اجلهة املنظمة

تاريخ امل�ؤمتر

1

املؤمتر الدولى السابع حول البيئة والتنمية في الوطن العربى

د.محمد عدوي

جامعة أسيوط

 25-23مارس 2014م

2

مؤمتر التضامن بني األجيال

د.هواري بلعربي

جامعة ليون -فرنسا

 2013/07م

3

مؤمتر الفساد اإلداري واملالي ،الواقع واآلثار وسبل احلد منه

د.أحمد لطفي السيد مرعي

منتدى الرياض االقتصادي في
دورته السادسة

2013/9م

4

مؤمتر التضامن بني االجيال

د .هواري بلعربي

ليون – فرنسا

2013/7م

5

اللقاء العلمي في مركز البحوث بكلية اآلداب

د.جنوى البشير

جامعة امللك سعود/قسم الطالبات

1435 / 1/3هـ

6

اللقاء السنوي للجمعية الغربية للعلوم السياسية

أ.د عبدالله الغامدي

سياتل – الواليات املتحدة االمريكية

2014/4/19-17م

7

املؤمتر الدولي السنوي في القانون واالقتصاد والسياسة

د .معن القضاه

اوكسفورد  -بريطانيا

2014م

8

املؤمتر السعودي األول لدعم البحث العلمي

د .معن القضاه

مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية

2014م

9

املؤمتر االمريكي لالداب والعلوم االنسانية

د .عادل العبدالكرمي

بروفيدنس األمريكية

1435/11/26-23هـ

10

مؤمتر اجلمعية األمريكية للعلوم السياسية حول التعليم والتعلم

د.سرحان العتيبي

بتسبيرغ  -أمريكا

2014/1م

11

دورة التعليم والتعلم

د .سرحان العتيبي

جامعة ديلهاوسي  -كندا

1435/8/29-25هـ

جدول رقم ()27
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فعاليات علمية وثقافية واجتماعية نظمتها الكلية خالل العام الجامعي 1435/ 1434هـ
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م

نوع اخلدمة املقدمة

مقدم اخلدمة

اجلهة املقدمة للخدمة

اجلهة امل�ستفيدة

1

عضوية مجلس الشورى

د .فهد العنزي

قسم القانون اخلاص

مجلس الشورى

2

عضوية مجلس الشورى

د .ناصر الشهراني

قسم القانون العام

مجلس الشورى

3

رئيس مجلس إدارة

د.مفلح القحطاني

قسم القانون اخلاص

اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان

4

نائب رئيس اجلمعية

أ.د .صالح اخلثالن

قسم العلوم السياسية

اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان

5

رئيس مجلس إدارة

د .سرحان العتيبي

قسم العلوم السياسية

اجلمعية السعودية للعلوم السياسية

6

رئيس مجلس إدارة

د.أسامة بن محمد السليماني

قسم القانون العام

جمعية األنظمة السعودية

7

انتداب كامل
نائب رئيس مجلس إدارة اجلمعية
التعاونية بجامعة امللك سعود
رئيس مجلس إدارة
محاضرات
محاضرات

د.عبد الله احلميد

قسم العلوم السياسية

وزارة اخلارجية السعودية

د .سرحان العتيبي

قسم العلوم السياسية

جامعة امللك سعود

د .عادل العبد الكرمي
د .فهد الضويان
د .فهد الضويان

قسم العلوم السياسية
قسم القانون العام
قسم القانون العام

كرسي دراسات السالم
كلية القيادة واألركان/وزارة الدفاع
كلية الدراسات التطبيقية

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

قسم العلوم السياسية

8
9
10
11
12

مشاركة في وسائل اإلعالم
املختلفة

القنوات اإلخبارية
اإلذاعة والتلفزيون
الصحافة

م

نوع اخلدمة املقدمة

مقدم اخلدمة

13

اجلهة امل�ستفيدة

اجلهة املقدمة للخدمة

محاضرات  +تدريب  +مشاركة
في جلان
 +مشاركة في وسائل اإلعالم
املختلفة

د .مفلح بن ربيعان القحطاني

قسم القانون اخلاص

كلية الدراسات التطبيقية
الغرفة التجارية
األمن العام
اإلدارة العامة للسجون
القنوات اإلخبارية
اإلذاعة والتلفزيون
الصحافة

14

محاضرات

د .بهاء الدين العاليلي

قسم القانون اخلاص

كلية الدراسات التطبيقية

15

محاضرات

د .عبد الرزاق الشيخ جنيب

قسم القانون اخلاص

كلية الدراسات التطبيقية

16

مشاركة في جلنة

د .صالح السياري

قسم القانون اخلاص

وزارة املالية

17

محاضرات

د .الدين اجلياللي بوزيد

قسم القانون العام

كلية الدراسات التطبيقية

18

عضوية جلنة الفصل في
املنازعات واملخالفات التأمينية

د .خالد بانصر

قسم القانون اخلاص

مؤسسة النقد العربي السعودي
وزارة املالية
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م

نوع اخلدمة املقدمة

مقدم اخلدمة

19
20

اجلهة املقدمة للخدمة

اجلهة امل�ستفيدة

للعام الجامعي  1435 / 1434هـ

رئيس جلنة النظر في مخالفات
نظام االستثمار األجنبي والئحته
التنفيذية

د .أسامه السليماني

قسم القانون العام

الهيئة العامة لالستثمار

رئيس مجلس إدارة

د .إبراهيم النحاس

قسم العلوم السياسية

مركز دراسات اخلليج

د .أسامه السليماني

قسم القانون العام

وزارة التجارة

د .أسامه السليماني

قسم القانون العام

جامعة نايف العربية للعلوم األمنية

د .مفلح بن ربيعان القحطاني

قسم القانون اخلاص

جامعة نايف العربية للعلوم األمنية

24

استشارات علمية

د .سعود التمامي

قسم العلوم السياسية

وزارة الداخلية

25

استشارات علمية

د.عادل عبد الكرمي العبد الكرمي

قسم العلوم السياسية

وزارة اإلعالم

26

استشارات علمية

دعبد الله احلميد

قسم العلوم السياسية

21
22

23

عضو اللجنة التحضيرية جلمعية
حماية املستهلك السعودية
اإلشراف على رسائل الدكتوراه
وكذلك مناقشة رسائل املاجستير
بجامعة نايف العربية للعلوم
األمنية
اإلشراف على رسائل الدكتوراه
وكذلك مناقشة رسائل املاجستير
بجامعة نايف العربية للعلوم
األمنية

مجلس التعاون اخلليجي

م

نوع اخلدمة املقدمة

مقدم اخلدمة

اجلهة املقدمة للخدمة

اجلهة امل�ستفيدة

27

استشارات علمية

أ.د.عبد الله العتيبي

قسم العلوم السياسية

معهد الدراسات الدبلوماسية

28

استشارات علمية

د .إبراهيم النحاس

قسم العلوم السياسية

معهد الدراسات الدبلوماسية

29

استشارات علمية

د .إبراهيم النحاس

قسم العلوم السياسية

وزارة اإلعالم

30

استشارات علمية

أ.د/منير بدوي

قسم العلوم السياسية

وزارة اخلارجية

31

تقييم أبحاث

أ.د/منير بدوي

قسم العلوم السياسية

32

إشراف علمي

33

استشارات علمية

د .أحمد وهبان
د.محمد عدوي
د.غالب اخلالدي

34

تقييم أبحاث

د.محمد صافي
أ.د/عبد الستار سلمي

د.محمد صافي

قسم القانون العام

مركز الترجمة  ،جامعة امللك سعود
اللجنة العلمية لترقيات األساتذة،
جامعة مؤتة ،األردن
مجلة العلوم االجتماعية ،الكويت
كليات الشرق العربي للدراسات العليا بالرياض.

قسم العلوم السياسية

معهد الدراسات الدبلوماسية

قسم القانون العام

مركز بحوث التعليم اإلسالمي التابع ملعهد
البحوث العلمية وإحياء التراث اإلسالمي
بجامعة أم القرى

قسم القانون اخلاص
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م

نوع اخلدمة املقدمة

مقدم اخلدمة

اجلهة املقدمة للخدمة

اجلهة امل�ستفيدة

35

استشارات علمية

أ.د.منير بدوي

قسم العلوم السياسية

مركز دراسات اخلليج

36

استشارات علمية

د .الدين اجلياللي بوزيد

قسم القانون العام

التدريب واالستشارات القانونية

37

استشارات قانونية

د .متولي عبد املؤمن املرسي

جامعة امللك سعود

جامعة امللك سعود – معهد امللك عبد الله
– جامعة األمير محمد بن فهد األهلية

38

استشارات قانونية

د .فهد بن محمد املاجد

قسم القانون اخلاص

مصرف الراجحي

39

اإلشراف على الرسائل العلمية

د .أحمد لطفي السيد مرعي

قسم القانون العام

جامعة نايف العربية للعلوم األمنية  -كلية
العلوم االستراتيجية.
كليات الشرق العربي للدراسات العليا
بالرياض.

40

حتكيم بحوث

د .أحمد لطفي السيد مرعي

قسم القانون العام

املجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب،
جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.
عمادة البحث العلمي ،جامعة امللك عبد
العزيز

م

نوع اخلدمة املقدمة

مقدم اخلدمة

اجلهة املقدمة للخدمة

اجلهة امل�ستفيدة

41

اإلشراف على الرسائل العلمية

د.محمد صافي

قسم القانون العام

املعهد العالي للقضاء التابع جلامعة اإلمام
محمد بن سعود اإلسالمية
كليات الشرق العربى للدراسات العليا
باململكة العربية السعودية

42

استشارات قانونية

د .متولي عبد املؤمن املرسي

قسم القانون اخلاص

وكيل اجلامعة لتطوير األعمال.

جدول رقم ()35
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فعاليات علمية وثقافية واجتماعية نظمتها الكلية خالل العام الجامعي 1435/ 1434هـ
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م

نوع الفعالية

عنوان الفعالية

�أ�سماء امل�شاركني

اجلهة املنظمة

تاريخ الفعالية

1

محاضرة

األمن اإلنساني واملفاهيم املستجدة لألمن  :رؤية
نظرية وحاالت تطبيقية في املنطقة العربية

د.محمد عدوي

كرسي دراسات السالم

2013 /12/ 16م

2

محاضرة

نظام احملاماة السعودي

أ /مروان الروقي

اللجان الطالبية بالتعاون مع
نادي القانون طالبات

1435/4/27هـ

3

زيارة تدريبية

مجموعة الوهيبي القانونية

كوكبة من طالب الكلية

اللجان الطالبية بالكلية

1435/5 / 1هـ

4

محاضرة

نظام هيئة التحقيق واالدعاء العام

د.سيد شريف

نادي القانون بالكلية

1435/1/17هـ

5

محاضرة

نظام احملاماة السعودي

د.سيد شريف

نادي القانون بالكلية

1435/4/27هـ

6

محاضرة

نظام املنافسة السعودي بني النظرية
والتطبيق

د.سيد شريف

نادي القانون بالكلية

1435/6/8هـ

7

استضافة ووفود
من خارج اململكة

وفد من جامعة هارفرد األمريكية

كوكبة من عضوات هيئة
التدريس وطالبات الكلية

كلية احلقوق والعلوم
السياسية/قسم الطالبات

1435/2/26هـ

م

نوع الفعالية

عنوان الفعالية

8

دورة تدريبية

دورة مدار

9

دورة تدريبية

إعداد وكتابة التقارير

10

دورة تدريبية

برنامج السكرتارية

11

دورة تدريبية

اتخاذ القرارات وحل املشكالت

12

دورة تدريبية

توصيف وتقرير املقرر

13

دورة تدريبية

تقييم األساس الوظيفي

14

دورة تدريبية

تصميم استبانه

15

دورة تدريبية

إعداد وكتابة التقارير بالطريقة اإلحصائية

16

دورة تدريبية

صنع القرارات اإلدارية

�أ�سماء امل�شاركني

اجلهة املنظمة

تاريخ الفعالية

مجموعة من موظفات
الكلية
مجموعة من موظفات
الكلية
مجموعة من موظفات
الكلية
مجموعة من موظفات
الكلية
مجموعة من موظفات
الكلية
مجموعة من موظفات
الكلية
مجموعة من موظفات
الكلية
مجموعة من موظفات
الكلية

كلية احلقوق والعلوم
السياسية/قسم الطالبات
كلية احلقوق والعلوم
السياسية/قسم الطالبات
كلية احلقوق والعلوم
السياسية/قسم الطالبات
كلية احلقوق والعلوم
السياسية/قسم الطالبات
كلية احلقوق والعلوم
السياسية/قسم الطالبات
كلية احلقوق والعلوم
السياسية/قسم الطالبات
كلية احلقوق والعلوم
السياسية/قسم الطالبات
كلية احلقوق والعلوم
السياسية/قسم الطالبات

-23
1435/4/25هـ

-15
1435/1/17هـ

مجموعة من موظفات
الكلية

كلية احلقوق والعلوم
السياسية/قسم الطالبات

-19
1435/2/21هـ

التقرير السنوي

1434/8/3-1هـ
-1-12-11-10/
1435/2هـ
-24
1435/1/25هـ
1435/2/1هـ
1435/2/6-5هـ
1435/2/6-5هـ
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تاريخ الفعالية

التقرير السنوي
للعام الجامعي  1435 / 1434هـ

�أ�سماء امل�شاركني

اجلهة املنظمة

م

نوع الفعالية

عنوان الفعالية

مجموعة من موظفات
الكلية
مجموعة من موظفات
الكلية
مجموعة من موظفات
الكلية

كلية احلقوق والعلوم
السياسية/قسم الطالبات
كلية احلقوق والعلوم
السياسية/قسم الطالبات
كلية احلقوق والعلوم
السياسية/قسم الطالبات

17

دورة تدريبية

اإلسعافات األولية

18

دورة تدريبية

الصيانة األولية للحاسب واستخداماته

19

دورة تدريبية

فن التعامل مع االعتراضات وشكاوي
العمالء

كلية احلقوق والعلوم
السياسية/قسم الطالبات

-14-13
1435/3/15هـ

20

دورة تدريبية

الشراء املباشر

مجموعة من موظفات
الكلية

-21-20-19-18
1435/3/22هـ

21

دورة تدريبية

السكرتارية اإللكترونية

مجموعة من موظفات
الكلية

كلية احلقوق والعلوم
السياسية/قسم الطالبات

22

دورة تدريبية

التميز الوظيفي

مجموعة من موظفات
الكلية

كلية احلقوق والعلوم
السياسية/قسم الطالبات

-14-13
1435/3/15هـ

23

دورة تدريبية

االنتماء والوالء الوظيفي

24

دورة تدريبية

اإلسعافات األولية

25

دورة تدريبية

إدارة االجتماعات الفاعلة

مجموعة من موظفات
الكلية
مجموعة من موظفات
الكلية
مجموعة من موظفات
الكلية

كلية احلقوق والعلوم
السياسية/قسم الطالبات
كلية احلقوق والعلوم
السياسية/قسم الطالبات
كلية احلقوق والعلوم
السياسية/قسم الطالبات

-18
1435/3/19هـ

1435/2/20هـ
-26
1435/2/29هـ
1435/28-26هـ

1435/3/20هـ
-13-12
1435/3/14هـ

م

نوع الفعالية

عنوان الفعالية

�أ�سماء امل�شاركني

اجلهة املنظمة

تاريخ الفعالية

26

دورة تدريبية

إعداد املطبوعات االعالميه

مجموعة من موظفات
الكلية

كلية احلقوق والعلوم
السياسية/قسم الطالبات

1435/4/6-4هـ

27

دورة تدريبية

مهارة توزيع العمل

مجموعة من موظفات
الكلية

كلية احلقوق والعلوم
السياسية/قسم الطالبات

1435/4/4-2هـ

28

دورة تدريبية

تنمية تطوير الذات

مجموعة من موظفات
الكلية

كلية احلقوق والعلوم
السياسية/قسم الطالبات

1435/4/4هـ

29

دورة تدريبية

األمن والسالمة في املنشآت وتكوين اللجان

مجموعة من موظفات
الكلية

كلية احلقوق والعلوم
السياسية/قسم الطالبات

-10
1435/4/13هـ

30

دورة تدريبية

مدار املشتريات واملستودعات

مجموعة من موظفات
الكلية

كلية احلقوق والعلوم
السياسية/قسم الطالبات

1435/5/12-1هـ

31

دورة تدريبية

اإلجتماعات الفاعلة

مجموعة من موظفات
الكلية

كلية احلقوق والعلوم
السياسية/قسم الطالبات

1435/5/3-1هـ

32

دورة تدريبية

فن التعامل مع املوظفني

مجموعة من موظفات
الكلية

كلية احلقوق والعلوم
السياسية/قسم الطالبات

-9-8
1435/5/10هـ

التقرير السنوي
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التقرير السنوي
للعام الجامعي  1435 / 1434هـ

م

نوع الفعالية

عنوان الفعالية

�أ�سماء امل�شاركني

اجلهة املنظمة

تاريخ الفعالية

33

دورة تدريبية

إعداد اخلطط الدراسية

مجموعة من موظفات
الكلية

كلية احلقوق والعلوم
السياسية/قسم الطالبات

-9-8
1435/5/10هـ

34

دورة تدريبية

إدارة النزاع في بيئة العمل

مجموعة من موظفات
الكلية

كلية احلقوق والعلوم
السياسية/قسم الطالبات

1435/5/12-11هـ

35

دورة تدريبية

اإلسعافات األولية

مجموعة من موظفات
الكلية

كلية احلقوق والعلوم
السياسية/قسم الطالبات

1435/5/17-16هـ

36

دورة تدريبية

مهارات اإلبتكار والتفكير اإلبداعي

مجموعة من موظفات
الكلية

كلية احلقوق والعلوم
السياسية/قسم الطالبات

1435/5/19-18هـ

37

دورة تدريبية

تخطيط القوى العاملة

مجموعة من موظفات
الكلية

كلية احلقوق والعلوم
السياسية/قسم الطالبات

1435/5/26-25هـ

38

دورة تدريبية

كيف تتعامل مع الرؤوساء

مجموعة من موظفات
الكلية

كلية احلقوق والعلوم
السياسية/قسم الطالبات

1435/5/29هـ

39

زيارة

زيارة للمكتبة املركزية للمدينة اجلامعية

مجموعة من عضوات
هيئة التدريس والطالبات

كلية احلقوق والعلوم
السياسية/قسم الطالبات

1435/4/26- 25هـ

( جدول رقم ) 36

فعاليات علمية وثقافية واجتماعية �أخرى نظمها ق�سم الطالبات بالكلية
خالل العام اجلامعي 1435/ 1434هـ
م

1

الهدف

القائم بالن�شاط

�أ�سم الن�شاط
املذكرات اجلوابية

لفائدته في مجال تخصص الطالبات

د/عبدالله احملارب

دورة فن اإللقاء الناجح

إكساب الطالبات فنون اإللقاء الناجح

د /وداد محمد نوفل

فعالية معا نحو النجاح

التعرف على هوايات الطالبات وممارستها في
بهو الكليه

أ/شريفه احلبكري
أ/مرمي املرزوق

التعرف على هذه الفئة ومحاولة إدخال السرور
اليهم

أ/سنبله الشهري ،أ/عفاف الشمري
أ/نوف الطيار ،أ/أفنان الطيار

زيارة إلى دار الرعاية االجتماعية للمسنني

لربط اجلامعة باملجتمع

أ/شريفة احلبكري ،أ/نوف الطيار
أ/مرمي املرزوق أ/خلود احلربي

دورة بعنوان (منهجية الكتابة القانونية )

الرتباطه بتخصص الطالبات

د/نعيمة قوينس

زيارة إلى دار األيتام بالقدس

التعرف على الفئة وإدخال الفرحة عليهم

أ/شريفة احلبكري أ/خلود احلربي
أ/مرمي املرزوق أ/اصايل العوهلي

زيارة إلى مركز التأهيل الشامل لإلناث
بالدرعية

اجلهة

األنشطة الطالبية
بالكلية

التقرير السنوي
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م

التقرير السنوي
للعام الجامعي  1435 / 1434هـ

2

الهدف

القائم بالن�شاط

�أ�سم الن�شاط
تراثتا املجيد (فعاليات اجلنادرية)

تعريف الطالبات بالتراث

أ/شريفة احلبكري أ/مرمي املرزوق

حملة (معا ضد الفساد)

تعريف الطالبة بأسباب الفساد وسبل مكافحته

د/نعيمة قوينس

حملة (حقوق املؤلف )

تعريف الطالبات بحقوق املؤلف

د/نعيمة قوينس

صحتي في لياقتي

تزويد الطالبة بالوعي الصحي من خالل
مشاركتهافي اجلري

أ/شريفة احلبكري أ/مرمي املرزوق

محاضره (قراءه قانونيه لنظام احلماية من
اإليذاء )

ارتباطه بتخصص الطالبات

املستشار القانوني
(أ/أحمد احمليميد)

محاضره ( املرافعات الشرعية في الواقع
العملي )

الرتباطه بتخصص الطالبات

املستشار القانوني
(أ/ثامر السكاكر)

الرتباطه بتخصص الطالبات

املستشار القانوني (أ/أحمد شيبه
احلمد )

محاضره (جتربتي مع القانون )

الرتباطه بتخصص الطالبات

شيهانه القزاز

دورة (ماهية التحكيم التجاري )

املساهمه في نشر الوعي بني الطالبات وابراز
اهم املبادئ التي يقوم عليها التحكيم التجاري

د/فهد الرفاعي

دوره تدريبيه بعنوان (الصياغة القانونية )

اجلهة

نادي القانون

م

الهدف

القائم بالن�شاط

�أ�سم الن�شاط
محاضره (جتربتي مع القانون )

الرتباطه بتخصص الطالبات

مستشار وزير العدل د/صالح املنزالوي

محاضرة احلماية الشرعية والقانونية
للمرأة في عقد الزواج

الرتباطه بتخصص الطالبات

د /فهد الرفاعي

الرتباطه بتخصص الطالبات

د /عبدا لعزيز العثمان

محاضرة هويتي

محاضرة سلوكيات مهنة احملاماة

اجلهة

التعرف على سلوكيات مهنة احملاماة

د /محمد البجاد

حملة مراسي العدالة شملت ثالث
محاضرات وأركان

الرتباطه بتخصص الطالبات

العمالة املخالفة

مناقشة قضية اقتصادية قانونية عن العمالة املخالفة

د/ليلى محمد بايزيد

نظام احملاماة السعودي

التعريف بحقوق وواجبات احملامي

د/مروان الروقي

زياره (االدارة القانونيه لبرنامج بادر
حلضانات التقنيه )

الطالع الطالبات على البرنامج

عضوات النادي

ماهية التحكيم التجاري

معرفة الفرق بني التحكيم والقضاء واخلبرة

د/فهد الرفاعي

حملة (مراسي العداله : )2
 االفتتاح املرساه األولى (اجراءات القضايااحلقوقيه )
 املرساة الثانيه (تأمالت في الواقعالعلمي للمحاماة )
 -املرساة الثالثة (قراءه في نظام التنفيذ )

ترسيخ القيم العدلية مبرجعية قانونية مهنية
وشرعيه
املساهمه في تقليل القضايا التي ترفع اجلهات
العدلية
تعزيز التنمية في جميع املجاالت من خالل ايجاد
مجتمع مدرك بحقوقه

د /مفلح القحطاني
أ /هبه العيسى
أ /اميان املعطش
د/محمد اخلضيري
أ /ابراهيم احملرج
د /عبد العزيز الشبرمي

حملة (القانون يحميني )

حلماية األطفال من االيذاء والعنف والتحرش اجلنسي

عضوات النادي

التقرير السنوي

أ /ثامر السكاكر  ،أ /غادة الزومان
أ /نوف املعطش
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م

�أ�سم الن�شاط

اجلهة

التقرير السنوي

لقاء تعريفي بوحدة احلقوق الطالبية
3

للعام الجامعي  1435 / 1434هـ

4

املبادرة احلقوقية (أسبوع التوعية بحقوق
الطالب اجلامعي)
اليوم الكبير للتبرع بالكتاب

وحدة احلقوق الطالبية

جلنة النشاطات الثقافية
بالكلية

لتكوني قانونيه صحية

5

حدث قانوني :
/1محاضره (األدب والقانون )
/2ورشة عمل (كتابة املقال القانوني )
/3ورشة عمل (الية التعامل مع اجلرائم
اإللكترونية )
وحدة اإلرشاد األكادميي
/4محاضرة (قراءه في نظام اإلجراءات
اجلزائية السعوديه)
/5محاضرة(حقوق االنسان وتطبيقاته في
نظام االجراءات اجلزائية)
/6ورشة عمل (مهارات احملامي )
/7ورشة عمل (كناية التقرير القانوني )
/8محاضرة (الكيان التجاري )

الهدف

القائم بالن�شاط

تعريف الطالبات املستجدات بحقوقهن ومهام
الوحدة

أ /بدور العصيمي

تعريف طالبات املركز بحقوقهن الطالبية وعرض
االستشارات القانونية وطريقة احلوار القانوني

أ/بدور العصيمي
د/أماني عطيان

إلثراء مكتبة الكلية بالكتب وتبادلها بني الطالبات

د/فريدة بلفراق
أ/نورة احلقباني

احلث على ممارسة الرياضة

أ /أصايل العوهلي

اثراء الطالبات في مجال تخصصهن

جدول رقم ()37

د/محمد املقرن
د/أسامه القحطاني
د/سعد الوهيبي
د/عبدالله بن ربيق
د/فيصل التميمي
د/محمد الوهيبي
د/عال ناجي
د/عصام الغامدي

التقرير السنوي

للعام الجامعي  1435 / 1434هـ
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أهم االنجازات التي تمت يف العام الجامعي 1435-1434هــ لكلية الحقوق والعلوم السياسية

التقرير السنوي
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115

أهم االنجازات التي تمت يف العام الجامعي 1435-1434هــ
لكلية الحقوق والعلوم السياسية
التقرير السنوي

حققت الكلية خالل العام املاضي  1435/ 1434هـ العديد من اإلجنازات العلمية واإلدارية والثقافية؛ سواء في مجال االعتماد وتوكيد اجلودة

،أو إعادة الهيكلة ،أو في مجال خدمة اجلامعة واملجتمع ؛أوالبحث العلمي ،ولعل من أبرز هذه اإلجنازات:

للعام الجامعي  1435 / 1434هـ

•اعتماد برناجمي املاج�ستري يف تخ�ص�صي القانون اخلا�ص والقانون العام ،واللذان مت و�ضعهما ملواكبة
�أحدث التطورات العلمية والتعليمية واملهنية التي تنطوي عليها اخلطط الدرا�سية املناظرة يف كربى
اجلامعات العاملية والعربية .
•بدء تفعيل اخلطة اال�سرتاتيجية للكلية (1438-1433هـ)
•تطوير بنية وحدة التعليم الإلكرتوين بالكلية  ،و�إ�ضافة العديد من املن�ش�آت ال�سيما �ستديوهات البث
املبا�شر.
•عقد العديد من االتفاقيات بني الكلية والعديد من املنظمات الأهلية ومكاتب املحاماة الكربى ؛ بهدف
تدريب الطالب و�إعدادهم مهني ًا  ،على النحو الوارد مبنت التقرير.
•تخريج مئات الطالب امل�ؤهلني خلدمة الوطن يف كافة املجاالت التي تتطلب وجود كفاءات متميزة من
املتخ�ص�صني يف احلقوق ؛ وكذا العلوم ال�سيا�سية.

•�إجناز �أع�ضاء هيئة التدري�س بالكلية للعديد من الكتب والدرا�سات و الأبحاث العلمية يف تخ�ص�صات القانون
والعلوم ال�سيا�سية كما ورد تف�صيليا مبنت التقرير.
•ترقية بع�ض من �أع�ضاء هيئة التدري�س بالكلية.
•امل�شاركة الفعالة من قبل �أع�ضاء هيئة التدري�س بالكلية يف العديد من الفعاليات يف جمال خدمة املجتمع
ب�شتى هيئاته على نحو ما ورد مبنت التقرير.
•امل�شاركة الفعالة من قبل �أع�ضاء هيئة التدري�س بالكلية يف العديد من الفعاليات يف جمال تطوير قدرات
ومهارات املعلمني اجلامعيني على نحو ما ورد مبنت التقرير.
•ا�ستقطاب كوكبة من �أع�ضاء هيئة التدري�س املتميزين.
•�صدور عددين جديدين من املجلة العلمية للكلية (احلقوق والعلوم ال�سيا�سية).

التقرير السنوي
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أهم طموحات الكلية للعام الجامعي  1436/1435هـ
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أهم االنجازات التي تمت يف العام الجامعي 1435-1434هــ
التقرير السنوي

لكلية الحقوق والعلوم السياسية
تطمح الكلية بإذن الله إلى حتقيق مجموعة من األهداف الكبرى خالل العام اجلامعي اجلاري  ،وميكن إيجاز أبرز هذه األهداف فيما يلي :

•موا�صلة اجلهود نحو ح�صول الكلية على االعتماد الوطني من قبل الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد الوطني بعد

للعام الجامعي  1435 / 1434هـ

ح�صولها على ال�شهادة الدولية يف االعتماد الأكادميي من الهيئة الفرن�سية لتقومي البحث العلمي والتعليم العايل عام
1433هـ.
•�إن�شاء ق�سم للطالبات يف تخ�ص�ص العلوم ال�سيا�سية ليمثل خطوة رائدة جديدة للكلية وجامعة امللك �سعود ك�أول جامعة
�سعودية تن�شئ مثل هذا الق�سم.
•عقد املزيد من االتفاقيات بني الكلية والعديد من املنظمات الأهلية ومكاتب املحاماة الكربى ؛ بهدف تدريب الطالب
واالرتقاء مب�ستواهم العلمي و�إعدادهم مهني ًا.
•تد�شني برنامج للدكتوراه يف العلوم ال�سيا�سية ليكون الربنامج الأول من نوعه يف اجلامعات ال�سعودية.
•ا�ستقطاب كوكبة جديدة متميزة من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف خمتلف التخ�ص�صات.
•موا�صلة الإجنازات يف جماالت التعليم والبحث العلمي وخدمة املجتمع.

لجنة إعداد التقرير
التقرير السنوي
للعام الجامعي  1435 / 1434هـ

الدكتور  /مفلح بن ربيعان القحطاين (عميد الكلية)
(م�شرف ًا)

�أ.د  .عبد ال�ستار عبد احلميد �سلمي
(ع�ضوا)

د�.أحمد حممد وهبان

د�.أ�سامة �أحمد العاديل

(ع�ضوا)

(ع�ضوا)

د�.أحمد لطفي ال�سيد مرعي
(ع�ضوا)

�أ .فهد بن عمر بانخر
(�سكرترياً)
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