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اهليكل التنظيمي للجنة



ة الريادة والتميز في مجال األنشط•
.الطالبية واإلعالمية

رؤية اللجنة

تقديم أنشطة نوعية هادفة في •
مختلف المجاالت الشرعية 

الب، والقانونية، تلبي احتياجات الط
ي وتبرز دور أعضاء هيئة التدريس ف
.األنشطة، وتعريف المجتمع بها

رسالة اللجنة



مجلنة األنشطة الطالبية واإلعالمهام 

ة في التنسيق مع عمادة شئون الطالب بالجامعة للمشارك
األنشطة الطالبية المختلفة

طالب تنظيم رحالت علمية وترفيهية لمنسوبي الكلية من
وأعضاء هيئة التدريس

ختلف ترشيح طالب وأعضاء هيئة التدريس للمشاركة في م
الفعاليات الثقافية والعلمية داخل وخارج الجامعة

الطالب التنسيق مع وحدة الشئون األكاديمية لتنظيم لقاء
مع سعادة عميد الكلية

دعم وتنظيم النشاط الثقافي واالجتماعي والرياضي 
بالكلية

ذات تنظيم زيارات ميدانية يقوم بها الطالب لبعض الجهات
رهاالعالقة بتخصصات الطالب كالمحاكم وكتاب العدل وغي

تنظيم محاضرات عامة ثقافية واجتماعية وعقد دورات 
تدريبية للطالب لتنمية مهاراتهم المختلفة

مختلفة تحديث موقع الكلية للتعريف بالكلية وأقسامها ال
يع ومنسوبيها ومطبوعاتها وأبحاثها ونشر أخبارها وإبراز جم

أنشطة وأحداث وفعاليات الكلية

تحديث ومتابعة فتح مواقع أعضاء هيئة التدريس

العمل على إعداد ونشر كتيب يتضمن معلومات شاملة عن الكلية 
لومات متضمناً الخطة الدراسية والمقررات التي تقدمها الكلية وغيرها من المع

الهامة

تنظيم زيارات متبادلة مع الكليات المناظرة في المملكة

تشجيع أعضاء هيئة التدريس للكتابة في موضوعات علمية وأخرى
مجتمعية في نشرة أخبار الجامعة

جامعة تنظيم مناسبات الكلية مثل االجتماعات ولقاءات المسئولين بال
ولقاء الطلبة مع مسئولي الكلية

اتخاذ اإلجراءات الالزمة الستقبال أعضاء هيئة التدريس الجدد 
ومساعدتهم الستكمال إجراءاتهم وأوراقهم بإدارة الجامعة

يتنظيم الحفل الختامي لألنشطة الطالبية في نهاية كل عام دراس

تزويد سعادة عميد الكلية بتقرير عن ما تم إنجازه في نهاية العام
الدراسي

ة حفظ جميع أعمال اللجنة كالمحاضر وغيره وتزويد سعادة عميد الكلي
بنسخة منها

النظر في ما يحيله عميد الكلية للجنة من موضوعات وإنجاز جميع 
المعامالت ذات العالقة بمهام اللجنة



أنشطة الكلية
:  وذلك على النحو اآلتي1437/1438قامت الكلية بالعديد من األنشطة خالل العام الجامعي 

احملاضرات العامة-1

الزيارات اخلارجية-2

اللقاءات الدولية-3

أنشطة متنوعة-4

األنشطة الرياضية-5

املوقع االلكرتوني-6

أنشطة الطالبات-7



السعوديللنظاموفقا  اإللغاءدعوىفيالمظالمديوانوالية

شرعيمنظورمنالوطنحب

قانونيةرؤيةاإلرهابجرائم

والتشددالتيسيربينالخالففقه

المحاماةمهنةوأخالقياتآداب

الدوليالقانونفيالمسجونينمعاملة

القومياألمنودواعيالحريةمقتضىبيناالنترنت

الدوليينواألمنالسلمحفظفياألمنمجلسدور

والقانونيةالشرعيةالمجاالتفيعامةمحاضراتثمانهـ1437/1438الدراسيالعاممدارعلىالكليةعقدت
:التاليالنحوعلى



الية ديوان املظامل يف دعوى اإللغاء وفقًا للنظام السعوديو
احملاضر

حممد الصادق/ سعادة الدكتور
األستاذ املساعد بقسم القانون

مصطفى لطفي/ وسعادة الدكتور
القانوناألستاذ املساعد بقسم 

هـ1438/ 2/2يوم األربعاء 

http://www.ju.edu.sa/index.php?id=308&tx_ttnews[tt_news]=804&cHash=0f36ea84e463d8a8b131481f283e3416


حب الوطن من منظور شرعي
احملاضر

هشام القاضي/ سعادة الدكتور
أستاذ الفقه املقارن املساعد بقسم الشريعة

عماد السيد/ سعادة الدكتور 
الشريعةأستاذ الفقه املقارن املساعد بقسم 

هـ1438/ 2/2يوم األحد 

http://www.ju.edu.sa/index.php?id=308&tx_ttnews[tt_news]=717&cHash=bd0df93751adf0854bbb9434f5e7f8d8


جرائم اإلرهاب رؤية قانونية
احملاضر

أشرف مسحان/ سعادة الدكتور
القانونأستاذ القانون اجلنائي املساعد بقسم 

هـ1438/ 3/ 19يوم األحد  



فقه اخلالف بني التيسري والتشدد
احملاضر

مصطفى حامد عيسى/ الدكتورسعادة 
الشريعةأستاذ الفقه املقارن املساعد بقسم 

ه1438/ 3/ 21يوم األربعاء 



آداب وأخالقيات مهنة احملاماة
احملاضر

شعبان سالمة/ سعادة الدكتور
أستاذ القانون اإلداري املساعد بقسم القانون 

هـ 1438/ 3/ 25األحد يوم 

http://www.ju.edu.sa/index.php?id=308&tx_ttnews[tt_news]=1219&cHash=a6deb47a76369875f71c8ef757ba1e5b


املسجونني يف القانون الدويلمعاملة 
احملاضر

حممد عبد الرمحن الدسوقي/ سعادة الدكتور
أستاذ القانون الدويل  العام املشارك بقسم القانون

هـ 1438/ 4/ 3األحد يوم

http://www.ju.edu.sa/index.php?id=308&tx_ttnews[tt_news]=1324&cHash=11a1a76c0c5cf28200133b9a7f6798bc


اإلنرتنت بني مقتضى احلرية ودواعي األمن القومي
احملاضر

حسني أمحد مقداد/ سعادة الدكتور
أستاذ القانون اإلداري املساعد بقسم القانون

هـ 1438/ 7/ 19األحد يومعقدتوقد



جملس األمن يف حفظ السلم واألمن الدولينيدور 
احملاضر

حممد عبد الرمحن الدسوقي/ سعادة الدكتور
أستاذ القانون الدويل  العام املشارك بقسم القانون

هـ 1438/ 7/ 21األحد يوم



/الدكتورتاذاألساجلامعةمديرمعايلمنومباركةكرميتوجيهعلىبناء
امليدانيةللزايراتبرانمجيفابلشروعالبشريحممدبنإمساعيل
الكليةقامتةالكليبتخصصالعالقةذاتالرمسيةواهليئاتللجهات
الزايراتنمابلعديدوالقياماملتميزينالطالبمنجمموعةابختيار

.ةالكليعميدسعادةبصحبةاجلهاتهذهلبعضاخلارجية
:اآليتالنحوعلىوذلك



المحكمة العامة بمدينة سكاكا-1

وففرع وزارة الشئون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد بمنطقة الج-2

الغرفة التجارية الصناعية  بمنطقة الجوف-3

فرع هيئة حقوق اإلنسان بمنطقة الجوف-4

وففرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية واالفتاء بمنطقة الج-5

المحكمة اإلدارية بمدينة سكاكا-6

فرع هيئة التحقيق واالدعاء العام بمدينة سكاكا-7

اجلهات التي متت زيارتها



زيارة احملكمة العامة مبدينة سكاكا
هـ23/2/1438األربعاء يوم



زيارة فرع وزارة الشئون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد مبنطقة اجلوف
هـ2/1438/ 29الثالثاء يوم



زيارة الغرفة التجارية الصناعية مبنطقة اجلوف
هـ1438/ 3/ 5يوم اإلثنني 



زيارة فرع هيئة حقوق اإلنسان مبنطقة اجلوف
ه19/3/1438يوم اإلثنني 



زيارة فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية واالفتاء مبنطقة اجلوف
هـ23/3/1438يوم األربعاء 



زيارة احملكمة اإلدارية مبدينة سكاكا
هـ1438/ 6/  6يوم األحد  



زيارة فرع هيئة التحقيق واالدعاء العام مبدينة سكاكا
ه1438/ 6/  22يوم الثالثاء 



بناعيلإمس/الدكتوراألستاذاجلامعةمديرمعايلمنمباركةوموافقةدعمظليف
كليةعميداملعيقلحممدبنبدر/الدكتورسعادةوإشرافومتابعةالبشريحممد

العربيةواململكةاجلوفجلامعةممثلنيالكليةطالبمنفريقشاركوالقانونالشريعة
وقدالكويتولةديفأقيمتواليتالعربيةالصوريةاحملاكمةمسابقةيفالسعودية

وسطامويلي،الر جوفانوخلفالرويلي،غشامعياد:الطلبةمنالكليةفريقتكون
أستاذحانمسأشرف/الدكتورسعادةمدرهبممعالعرسانوعبدهللاالشمري،الطوالة
منريقافعشراثينضمنالكليةفريقوكان.ابلكليةاجلنائيالقانونمساعد
ألردنيةاواجلامعةبغدادوجامعةاالسكندريةكجامعةالعربيةاجلامعاتكربايت
أساتذةنماجلميعاعجابالطاليبالفريقأداءحازوقدوغريها،الكويتوجامعة
.ةعاليعالماتعلىحصلتاليتاخلطيةاملذكراتإىلإضافةومدربني









تنظيم حفل استقبال الطالب الجدد

تنظيم المشاركة في االحتفال باليوم الوطني

(تبيان في الوقاية من التطرف)تنظيم حضور طالب من الكلية ورشة عمل بعنوان 

تنظيم حضور طالب من الكلية الملتقي التثقيفي الوقائي لمكافحة المخدرات وذلك 

ترشيح طالب من الكلية للمشاركة في لقاء تعريفي لجامعة الجوف

تنظيم زيارة وفد من إدارة مرور الجوف لكلية الشريعة والقانون

الطالبتنظيم حضور االجتماع التحضيري للتعريف بالمؤتمر العلمي الثامن للطالب بعمادة شئون

يةتنظيم اللقاء األول بين سعادة عميد كلية الشريعة والقانون وأعضاء هيئة التدريس بالكل

كليةتنظيم اللقاء الثاني بين سعادة عميد كلية الشريعة والقانون وأعضاء هيئة التدريس بال

ترشيح طالب من الكلية لالشتراك في برنامج عيش السعودية



تنظيم حفل استقبال الطالب اجلدد
هـ1437/ 12/ 18االثنين 



املشاركة يف االحتفال باليوم الوطنيتنظيم 
هـ1437/ 12/ 20األربعاء 



رات  حة املخدتنظيم حضور طالب من الكلية امللتقي التثقيفي الوقائي ملكاف
3/1/1438الثالثاء  



تنظيم حضور طالب من الكلية ورشة عمل بعنوان 
(تبيان يف الوقاية من التطرف)

هـ1/1438/ 11إلى  8/1/1438في المدة من 



يةتنظيم اللقاء األول بني سعادة العميد وأعضاء هيئة التدريس بالكل
هـ2/1438/ 1الثالثاء  



يف لقاء تعريفي جلامعة اجلوفالكلية للمشاركة ترشيح طالب من 
1/1438/ 29األحد 



زيارة وفد من إدارة مرور اجلوف لكلية الشريعة والقانونتنظيم 
1438/ 2/ 28اإلثنين 



ليةتنظيم اللقاء الثاني بني سعادة العميد وأعضاء هيئة التدريس بالك
هـ1438/ /7/3الثالثاء 



البللطتنظيم االجتماع التحضريي األول للتعريف باملؤمتر العلمي الثامن
هـ8/6/1438الثالثاء 



ترشيح طالب من الكلية لالشرتاك يف برنامج عيش السعودية



األنشطة الرياضية
:التاليةالرياضيةاألنشطةيفلالشرتاكالطالبمنجمموعةباختياراللجنةقامت

اجلوفجامعةكلياتفرقضمنقدمكرةبفريقاملشاركة-1

الضاحيةاخرتاقسباقفىاملشاركة-2

للصاالتالقدملكرةاجلامعةدورييفاملشاركة-3

الشاطئيةللطائرةاجلامعةبطولةيفاملشاركة-4



بفريق كرة قدم ضمن فرق كليات جامعة اجلوفاملشاركة 

الفريقان المتبارياناليومم
موعد 
المباراة

1
2

م6.45علوم الحاسب× التحضيرية هـ3/1/3814االثنين 

م 7,45التربية× علوم وآداب القريات 

3
4

م6.45صيدلة ×  علوم ادارية وإنسانية 4/1/1438الثالثاء 

م 7,45علوم طبية القريات× علوم طبية سكاكا 

م6.45طب االسنان×  شريعة و قانون 5/1/1438االربعاء 5

م 7,45ادارية وإنسانية ب× العلوم 6

م6.45التحضيرية ب×  الهندسة هـ9/1/3814األحد 7

م 7,45الهندسة ب×  علوم وآداب طبرجل  8

م46.45الفائز من × 3الفائز من 10/1/1438االثنين 9

م 67,45الفائز من × 5الفائز من 10

م26.45الفائز من × 1الفائز من 12/1/1438الثالثاء 11

م 87,45الفائز من × 7الفائز من 12

هـ 1438جدول مباريات كليات جامعة الجوف  [



املشاركة يف دوري اجلامعة لكرة القدم للصاالت



يةسباق اخرتاق الضاحيف املشاركة 



ةاملشاركة يف بطولة اجلامعة للطائرة الشاطئي



االلكرتوني للكليةاملوقع 
إنهيثحوالبيانات،بالمعلوماتوتزويدهااللكترونيبالموقعباالهتمامالجامعةتوجيهاتإطارفي

عادةستكليفعلىوبناء  لها،التابعةوالوحداتالجامعةإلىالغيرخاللهامنينظرالتيالنافذة
عليهفعالياتالجميعونشرالكليةموقعوتحديثبتطويرالكليةعميدالمعيقلمحمدبنبدر/الدكتور
الموقعوتحديثتطويرتمفقدللكلية،القديمالموقععلىالعملوقفتمأنبعدالجديدللتطويروفقاً 

:التاليةاأليقوناتإضافةخاللمنوذلكللكليةااللكتروني
الكليةنبذة عن -1

وتم فيها إدراج رؤية ورسالة الكلية
كلمة سعادة عميد الكلية -2

وتمت إضافة كلمة عميد الكلية وصورة شخصية وحذف الكلمة السابقة
هيكل الكلية-3

يمي للكلية تم تصميم هيكل الكلية ووضعه على الموقع لتسهيل معرفة زوار الموقع بالهيكل التنظ
PDFمع إمكانية تحميله بصيغة 

أقسام الكلية-4
:تم إضافة اآلتي

االت قسم الشريعة وتمت إضافة رؤية القسم ورسالته وأهدافه والخطة الدراسية اإلجمالية ومج-
العمل لخريجي الكلية

قسم القانون وتمت إضافة رؤية القسم ورسالته وأهدافه-



وأصولهبرنامج ماجستير الفقه -5

بهوتمت إضافة الخطة الدراسية للبرنامج والتعريف 

وحدات الكلية-6
:  وتم إضافة الوحدات اآلتية وأهم البيانات الخاصة بها

الجودةوحدة -

االلكترونيوحدة التعلم -

االكاديميوحدة االرشاد -

وحدة االختبارات-

الكليةنماذج -7

نريس والموظفيوتم ربطها بالنماذج الموجودة على موقع عمادة شئون أعضاء هيئة التد

للكليةاملوقع االلكرتوني 



الكليةمجاالت عمل خريجي -8

:لوتم إضافة المهن والوظائف التي تؤهل الكلية الخريجين لها والتي تشم
القضاء بكافة مجاالته-1
اإلفتاء-2
التدريس في الجامعات والتعليم العام-3
كتابة العــــدل-4
كتابة الضبط-5
الوظائف الكتابية األخرى -6
التحقيق واالدعاء العام-7
المحامـــــــاة-8
الدعوة واالحتساب-9
االستشارات الشرعية والقانونية-10
الشئون الدينية أو اإلرشاد الديني في القطاعات العسكرية والمدنية-11
اإلمامة والخطابة-12
التحقيق اإلداري-13
الهيئات الشرعية في المصارف اإلسالمية-14
مراكز البحوث الشرعية-15

للكليةاملوقع االلكرتوني 



منسوبي الكلية-9
ري سمين وجاوتم إضافة السيرة الذاتية لمعظم أعضاء هيئة التدريس بالكلية من الق

استكمال إضافة باقي السيرة الذاتية خاصة لألعضاء الجدد 
المحاضرات العامة-10

ول هل سرعة الوصتمت إضافة أيقونة خاصة بالمحاضرات العامة التي عقدت بالكلية مما يس
.إليها
الزيارات الخارجية-11

قة جهات ذات العالتمت إضافة أيقونة خاصة بالزيارات الخارجية التي قامت بها الكلية لل
.بتخصص الكلية مما يسهل سرعة الوصول إليها

جدول االختبارات-12
لشطر األول والثانيالدراسي النهائية للفصل تمت إضافة أيقونة خاصة بجدول االختبارات 

PDFاالختبارات مع إمكانية تحميله بصيغة اإلعالم بجدول الطالب والطالبات مما يسهل 

النشاط الرياضي -13
التي اشتركت الرياضيةتم إضافة أيقونة خاصة بالنشاط الرياضي للكلية وتم فيها وضع األنشطة

ونتائجهافيها الكلية 

للكليةاملوقع االلكرتوني 



معلومة تهمك-14
مات بعض المعلوتم إضافة أيقونة خاصة تحت عنوان معلومة تهمك ويوضع بها بصفة دورية 

.الموقعالطالب وزوار الشرعية القانونية التي تهم 

مقترحات-15
وص ي اقتراح بخصتم إضافة أيقونة خاصة تحت عنوان مقترحات وهي متاحة لجميع من لديه أ

.الكلية أو الموقع إلرسالها إلى بريد الكلية

أخبار الكلية -16
لدراسي من بداية العام اجميع أخبار وفعاليات الكلية اعتباراً وتم تحديثها باستمرار وإضافة 
:خمسين خبراً على  موقع الكلية وذلك على النحو التالي( 50)الحالي، وتم نشر ما يقرب من 

للكليةاملوقع االلكرتوني 



التاريخالمكانالفعاليةم

9/1/1438الثالثاءالعلومكليةمسرحبوردالبالكأساسياتتعليمعنتدريبيةدورة1.

توأساسيابورد،البالكنظاممعالتعاملكيفيةعنتدريبيةدورة2

والمدمجةااللكترونيةالمقرراتمعالتعامل

10/1/1438األربعاءالعلومكليةمسرح

19.09.2016العلومكليةمسرحالجددالطالباستقبال3

21.09.2016الرياضيةالصالةالوطنيباليوماالحتفالفيالمشاركة4

منالوقايةفيتبيان)بعنوانعملورشةالكليةمنطالبحضور5

(التطرف

هـ11/1/1438إلى8/1/1438منالنزلفندق

مخدراتاللمكافحةالوقائيالتثقيفيالملتقيالكليةمنطالبحضور6

وذلك

3/1/1438الثالثاءالعلومكليةمسرح

النظامفيااللغاءدعوىفيالمظالمديوانواليةبعنوانمحاضرة7

السعودي

25/1/1438العلومكليةمسرح

للكليةااللكرتوني األخبار املنشورة على املوقع 



للكليةااللكرتوني األخبار املنشورة على املوقع 
التاريخالمكانالفعاليةم

29/1/1438األحداالبداعسمامدرسةالجوفلجامعةتعريفيلقاءفيوالقانونالشريعةكليةمنطالبمشاركة8

2/2/1438العلومكليةمسرحشرعيمنظورمنالوطنحبمحاضرة9

01.11.2016العلومكليةمسرحةبالكليالتدريسهيئةوأعضاءوالقانونالشريعةكليةعميدبينمفتوحلقاء10

20.11.2016متعددةجهاتوالقانونالشريعةكليةلطالبميدانيةزيارات11

16/1/1438االثنينالعلومكليةمسرحوالقانونالشريعةبكليةالطالبيالجودةناديتدشين12

هـ22/2/1438الثالثاءالعلومكليةمسرحللجودةالعالميباليوماالحتفال12

هـ23/2/1438األربعاءبسكاكاالعامةالمحكمةبسكاكاالعامةللمحكمةزيارةفيوالقانونالشريعةكليةوطالبعميد13

هـ28/2/1438اإلثنينالمركزيةالمكتبةزيةالمركبالمكتبةدورةفيوالقانونالشريعةكليةوطالبالتدريسهيئةأعضاء14

28/2/1438اإلثنينالعلومكليةمسرحوالقانونالشريعةلكليةالجوفمرورإدارةمنوفدزيارة15

عوةوالداإلسالميةالشؤونوزارةفرعزيارةفيوالقانونالشريعةكليةوطالبعميد16

الجوفبمنطقةواإلرشاد

اإلسالميةالشؤونوزارةفرع

الجوفواإلرشادبمنطقةوالدعوة

هـ29/2/1438الثالثاء

http://www.ju.edu.sa/index.php?id=308&tx_ttnews[tt_news]=981&cHash=af8cb27aeae7687c6567f9a49b0b9080
http://www.ju.edu.sa/index.php?id=308&tx_ttnews[tt_news]=941&cHash=88d5f3d089614be5b03a400a7b379481
http://www.ju.edu.sa/index.php?id=308&tx_ttnews[tt_news]=958&cHash=86a2e7daad2e2dd3945a80f9342f8614


للكليةااللكرتوني األخبار املنشورة على املوقع 
التاريخالمكانالفعاليةم

هـ2/3/1438الخميسوالقانونالشريعةكليةوالقانونالشريعةبكليةاإللكترونيةللمقرراتالفصليةاالختباراتبدء17

هـ5/3/1438اإلثنينبسكاكاالتجاريةالغرفةبسكاكاالتجاريةالغرفةزيارةفيغداوالقانونالشريعةكليةوطالبعميد18

هـ1438//7/3الثالثاءالعلومكليةمسرحبالكليةالتدريسهيئةوأعضاءوالقانونالشريعةكليةعميدسعادةبينمفتوحلقاء19

هـ9/3/1438-7الثالثاءااللكترونيالتعلمعمادةنيااللكتروالتعلماستراتيجاتعنتدريبيةدورةفيوالقانونالشريعةبكليةالتدريسهيئةأعضاء20

14/3/1438الثالثاءالجودةمكتبالبرنامجتوصيفعملورشة21

هـ19/3/1438األحدالعلومكليةمسرحقانونيةرؤيةاالرهابجرائمبعنوانعامةمحاضرة22

/دتعيينبالبشريمحمدبنإسماعيل/الدكتوراألستاذمعاليالجامعةمديرقرارصدوربمناسبةخاصةتهنئة23

للكليةعميدا  المعيقلمحمدبنبدر

19.12.2016

هـ19/3/1438اإلثنينالجوفمنطقةفرعاإلنسانحقوقهيئةالجوفمنطقةفرعاإلنسانحقوقهيئةزيارةفيوالقانونالشريعةكليةوطالبعميد24

هـ119/3/1438الثالثاءوالقانونالشريعةكليةالصوريةالمحاكمةمسابقة25

كليةإدارةمديرالحربيمناحيبنمنيف/لألستاذبامتيازالماجستيردرجةعلىللحصولخاصةتهنئة26

العميدالدكتورسعادةمكتبمديروالقانونالشريعة

20.12.2016

هـ21/3/1438األربعاءالكليةقاعاتاحدىوالتشددالتيسيربينالخالففقهبعنوانمحاضرة27

http://www.ju.edu.sa/index.php?id=308&tx_ttnews[tt_news]=982&cHash=41315447fa63fcb5ba237cb9691218d1
http://www.ju.edu.sa/index.php?id=308&tx_ttnews[tt_news]=1017&cHash=4a34bd29fbdbb56529e60ce842426671
http://www.ju.edu.sa/index.php?id=308&tx_ttnews[tt_news]=1177&cHash=1567513f9d87e2e347a2e4461f703c27
http://www.ju.edu.sa/index.php?id=308&tx_ttnews[tt_news]=1143&cHash=42fd39a20ee3719086ed43348fe0cee5
http://www.ju.edu.sa/index.php?id=308&tx_ttnews[tt_news]=1168&cHash=08377b8dfeaaac9d483cd47444755473
http://www.ju.edu.sa/index.php?id=308&tx_ttnews[tt_news]=1169&cHash=78eab6c0e258ca2f8388ffe882e5a078
http://www.ju.edu.sa/index.php?id=308&tx_ttnews[tt_news]=1175&cHash=c4010d3fc89608fcee09f9773a682810
http://www.ju.edu.sa/index.php?id=308&tx_ttnews[tt_news]=1176&cHash=b4d75b16e9f0e7af68c4242f3662ade4
http://www.ju.edu.sa/index.php?id=308&tx_ttnews[tt_news]=1195&cHash=e24a30226f4935e8f78cfbc97acca007


للكليةااللكرتوني األخبار املنشورة على املوقع 
التاريخالمكانالفعاليةم

هـ23/3/1438فرع الهيئة بالجوفزيارة فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية واالفتاء بالجوف28

هـ25/3/1438األحدالكليةقاعاتاحدىالمحاماةمهنةوأخالقياتآداببعنوانعامةمحاضرة29

ه3/4/1438األحدالجودةمكتببالكليةالجودةلوحدةزيارة30

هـ2/4/1438اإلثنينالعلومكليةمسرحالنهائيةلالختباراتإرشاديةنصائحتقدمبالكليةاألكاديمياالرشادوحدة31

3/4/1438األحدالعلومكليةمسرحالدوليالقانونفيالمسجونينمعاملةبعنوانعامةمحاضرة32

هـ7/4/1438الخميسالكليةقاعاتاحدىالشريعةقسملطالبالتخرجأبحاثتناقشوالقانونالشريعةكلية33

هـ16/5/1438الثالثاءالعلومكليةمسرحاألكاديمياإلرشادوثيقةبخصوصالكليةعميدسعادةلقاء34

هـ6/6/1438األحدبسكاكااإلداريةللمحكمةبسكاكااإلداريةللمحكمةزيارةفيوالقانونالشريعةكليةوطالبعميد35

هـ7/6/1438االثنينالكليةقاعاتاحدىوأصولهالفقهفيالماجستيرلبرنامجالتحريريةاالختباراتيتفقدوالقانونالشريعةكليةعميد36

هـ8/6/1438الثالثاءالعلومكليةمسرحلطالبلالثامنالعلميبالمؤتمرللتعريفاألولالتحضيرياالجتماعتعقدوالقانونالشريعةكلية37

نةبمديالعامواإلدعاءالتحقيقهيئةفرعاكاسكبمدينةالعامواإلدعاءالتحقيقهيئةفرعزيارةفيوالقانونالشريعةكليةوطالبعميد38
سكاكا

هـ22/6/1438الثالثاء

طالبلالفكرياألمنمهاراتتعزيزعنالكليةلطالبمحاضرةتقيمبالكليةاألكاديمياالرشادوحدة39
الجامعة

هـ23/7/1438الثالثاءالكليةقاعاتاحدى

http://www.ju.edu.sa/index.php?id=308&tx_ttnews[tt_news]=1219&cHash=a6deb47a76369875f71c8ef757ba1e5b
http://www.ju.edu.sa/index.php?id=308&tx_ttnews[tt_news]=1323&cHash=a91108d4ec747e2f8e065c5853fe3252
http://www.ju.edu.sa/index.php?id=308&tx_ttnews[tt_news]=1320&cHash=828d38a0289af1c63de7a0c151d2dfa3
http://www.ju.edu.sa/index.php?id=308&tx_ttnews[tt_news]=1324&cHash=11a1a76c0c5cf28200133b9a7f6798bc
http://www.ju.edu.sa/index.php?id=308&tx_ttnews[tt_news]=1330&cHash=5fc427c2dafc7ba45254a2aee17fa71e
http://www.ju.edu.sa/index.php?id=308&tx_ttnews[tt_news]=1420&cHash=a01fe5961b13f9531d7400c05b7d8b8b
http://www.ju.edu.sa/index.php?id=308&tx_ttnews[tt_news]=1485&cHash=b3f361f517fff2ec7e553c5ace263def
http://www.ju.edu.sa/index.php?id=308&tx_ttnews[tt_news]=1490&cHash=7644c842fb19579fd87751902449bbc6
http://www.ju.edu.sa/index.php?id=308&tx_ttnews[tt_news]=1497&cHash=cc0323f93d0ff3682e9b349da675b9fc
http://www.ju.edu.sa/index.php?id=308&tx_ttnews[tt_news]=1559&cHash=6c054c154ae3600989c267a162578b1e
http://www.ju.edu.sa/index.php?id=308&tx_ttnews[tt_news]=1563&cHash=5ee750803d38afb43e59d4bc4571ce0e


للكليةااللكرتوني األخبار املنشورة على املوقع 
التاريخالمكانالفعاليةم

ةالصوريالمحكمةمسابقةفييشاركونوالقانونالشريعةكليةطالب40
بالكويت

9/4/2017الكويتدولة

لشريعةابكليةوأصولهالفقهببرنامجالعلياالدراساتلطالبتدريبيةدورة41
والقانون

15/77/1438األربعاءالكليةقاعاتاحدى

تضىمقبيناإلنترنتبعنوانعامةمحاضرةتعقدـوالقانونالشريعةكلية42
القومياألمنودواعيالحرية

هـ19/7/1438األحدالكليةقاعاتاحدى

هـ21/7/1438االثنينالكليةقاعاتاحدىالدوليينواألمنالسلمحفظفياألمنمجلسدوربعنوانعامةمحاضرة43

هـ19/4/1438األربعاءالجامعيةالمدينةالخريجينحفلفيوالقانونالشريعةلكليةمتميزحضور44

للبحثعالرابالسنويالملتقىفعالياتفيتشاركوالقانونالشريعةكلية45
الجوفبجامعةوالنشرالعلمي

هـ1438رجب29األربعاءاللومكليةمسرح



التاريخالمكانالفعاليةم 

ةلمناقشوالقانونالشريعةبكليةعلميينسمنارين46

وأصولهالفقهفيماجستيرخطتي

ـ8/8/1438الخميسالكليةقاعاتاحدى

ميةاألكاديللحركاتالمقرةالمواعيدبشأنهامةتعليمات47

جامعيالللعامالصيفيوالفصلالثانيالدراسيللفصل

ه1437-1438

هـ16/8/1438الخميسوالموقعاإلعالناتلوحة

هـ13/8/1438الثالثاءوالقانونالشريعةبكليةالنهائيةاالختباراتبدء48

فيماجستيررسالةأولتناقشوالقانونالشريعةكلية49
وأصولهالفقه

ـ20/8/1438الثالثاءالكليةقاعاتاحدى

للكليةااللكرتوني األخبار املنشورة على املوقع 



أنشطة الطالبات
احملاضرات العامة

مقدم المحاضرةعنوان المحاضرةم

.ليلى نادي. د(  إدارة الوقت)1.

.االء الهزاني  / أ(الجرائم اإللكترونية)1.

عال فاروق. ددراسة األنظمة في المملكة بين الواقع والمأمول1.

.منال العمراني. أ.الضمان العيني1.

.نجوى االبياري. د.اترك اثرا1.

.االبيارينجوى . د(  اليوم العالمي للجودة)محاضرة بعنوان 1.



أنشطة الطالبات
احملاضرات العامة

مقدم المحاضرةعنوان المحاضرةم

.نجوى االبياري. د(الفتن وأثرها في المجتمع)1.

.أميرة مغازي. د(الحقوق الزوجية)1.

.أميرة مغازي. د(  دور المرأة في اإلسالم)1.

.أميرة مغازي. د(أحكام الشقاق)1.

.االء الهزاني  / أ(  2030رؤية ) 1.



الطالباتأنشطة 
أنشطة متنوعة

راعي النشاطعنوان النشاطم

شطر / عمادة شؤون الطالب حفل استقبال الطالبات المستجدات 1.

الطالبات 

شطر / عمادة شؤون الطالب حفل اليوم الوطني 2

الطالبات 

شطر / عمادة شؤون الطالب حفل الخريجات  

الطالبات 



:لالطالع على أخبار الكلية

موقع كلية الشريعة والقانون
HTTP://WWW.JU.EDU.SA/INDEX.PHP?ID=1094

:  للتواصل
البريد اإللكتروني

FSL@JU.EDU.SA

http://www.ju.edu.sa/index.php?id=1094
mailto:fsl@ju.edu.sa


إعداد التقرير
واإلعالماألنشطة الطالبية جلنة 

إشراف ومتابعة
املعيقلبدر بن حممد / سعادة الدكتور

الكلية عميد 
الفهيقيساري بن سامل /سعادة الدكتور

وكيل الكلية
تصميم وتنسيق وإخراج

هشام القاضي / د
رئيس جلنة األنشطة الطالبية واإلعالم




