تشكيل جلان قسم القانون اخلاص 4113هـ
لجنة الشؤون األكاديمية
د .حسين بن ناصر عقيل (رئيساً)

 -1شؤون أعضاء هيئة التدريس ومنسوبي القسم:
د .علي طاهر صميلي (مقر اًر)
د .حسين ناصر عقيل

د .محمود أحمد حلمي
د .فاطمة محمد الشهابي

 -2الخطط والمناهج:

د .سامح أحمد بلتاجي (مقررا)
د .خالد بن علي آل سعيدي
د .حسين ناصر عقيل

د .سامح أحمد بلتاجي
أ .مفرح علي الكبيشي
 -3الجداول واالختبارات:

د .عبد الرحمن زاحم السلمي (مقر اًر)
د .تركي سرحان العتيبي

أ .صالح جمعان الغامدي
أ .علي حسن معافى

 -4شؤون الطالب:

أ .علي حسن معافى
أ .وليد الهادي العربي

 -5االرشاد األكاديمي:

أ .صالح جمعان الغامدي
أ .تغريد إبراهيم شعبي

 -6شؤون الخريجين:

أ .محمد حسين هالل
أ .وليد الهادي العربي

لجنة التطوير األكاديمي والجودة
 -1الجودة واالعتماد األكاديمي:

د .خالد بن علي آل سعيدي (رئيساً)

د .سامح أحمد بلتاجي (مقرر)
د .خالد بن علي آل سعيدي

د .محمد فواز محمد المطالقة
د .فاطمة محمد الشهابي
د .عبد الرحمن بن زاحم السلمي
د .تركي بن سرحان العتيبي

د .محمود أحمد حلمي حمزة
د .خديجة حسن عوض الكريم
ا .مفرح بن علي الكبيشي

أ .موسى بن محمد غروي
ا .صالح بن جمعان الغامدي

ا .فوزية محمد محرزي

ا .جميلة أحمد الزهراني
ا .محمد حسين هالل

ا .وليد العربي الهادي

ا .ريم محمد عمارة
ا .تغريد إبراهيم شعبي
 -2التخطيط االستراتيجي:

د .حسين بن ناصر محمد ال إبراهيم (مقررا)
د .خالد بن علي آل سعيدي

د .سامح أحمد بلتاجي

 -3االبتكار وريادة األعمال:

أ .تغريد إبراهيم شعبي ( مقرر)
أ .جميلة أحمد الزهراني

 -4التعليم والتعلم:

د .فاطمة محمد الشهابي (مقرر)
د .عبد الرحمن بن زاحم السلمي
د .تركي بن سرحان العتيبي

د .محمود أحمد حلمي حمزة
ا .مفرح بن علي الكبيشي
ا .صالح بن جمعان الغامدي

ا .فوزية محمد محرزي
ا .جميلة أحمد الزهراني

لجنة الدراسات العليا والبحث العلمي

 -1الدراسات العليا والبحث العلمي

د .حسين حامد محمود عمر (رئيساً)

د .حسين حامد محمود عمر( .مقرر)
د .خالد علي حسن آل سعيدي.
د .حسين بن ناصر محمد ال إبراهيم

د .سامح أحمد بلتاجي سعيدة.
د .علي طاهر صميلي

د .فاطمة محمد إبراهيم الشهابي.
د .عبد الرحمن زاحم السلمي
 -2المحاضرين والمعيدين:

د .تركي سرحان العتيبي (مقرر)

د .خالد علي حسن آل سعيدي.

د .حسين بن ناصر بن محمد عقيل ال إبراهيم
د .فاطمة محمد إبراهيم الشهابي.
 -3المعامل والتجهيزات:
-

د .حسين حامد محمود عمر (مقرر)

-

أ .هيثم إبراهيم أحمد رفاعي

 -4الشراكة وخدمة المجتمع:
-

د .محمد أحمد الزهراني (مقرر)

-

أ .موسى محمد غروي

