
 عشر لثالثامجلس عمادة الدراسات العليا اجتماع أكاديمي  ا في  اقرار   43

 مقر في ،هـ7341/7341ي الجامع للعام ثاني عشرال اجتماعه العليا الدراسات عمادة مجلس عقد
ق الموافالثالثاء  يوم مساء من السادسة والنصف الساعة ،قريقر في الجامعية بالمدينة العمادة

 هـ .29/6/7341

 بن أحمد : الدكتور المجلس رئيس العليا الدراسات عمادة  عميد سعادة رحب الجلسة مستهل وفي
 اتخذ وقد األعمال، جدول المجلس أمين العمادة وكيل استعرض ثم المجلس، بأعضاء فائع آل ىيحي

 في العليا الدراسات بعمل المتعلقة المهمة والتعليمية األكاديمية القرارات من اعدد   اجتماعه في المجلس
 . الجامعة

 التي القرارات أن القحطاني زابن بن مفلح الدكتور المجلس أمين العمادة وكيل سعادة وأوضح
 النحو على وجاءت ،اأكاديمي    اقرار   43ت بلغ الجامعة مدير معالي من اعتمادها وتم المجلس اتخذها
 :التالي

الممنوح  تخذها عميد العمادة رئيس المجلس بناء على التفويضاقرارات  9الموافقة على  

التي تم  تسعةوتمثلت القرارات ال ،لسعادته بقرار المجلس المعتمد من معالي مدير الجامعة

في اآلتي : اتخاذها بالتفويض وإحاطة أعضاء المجلس بها

 
 

 تشكيل لجنة المناقشة لطالب الدكتوراه بكلية التربية: 

 (34422473رجا عوضة سعيد آل حيدان )
 الموافقة

 تشكيل لجنة المناقشة لطالب الماجستير بكلية التربية :

 (344171672ياسين سامي ياسين عيسى )
 الموافقة

 تشكيل لجنة المناقشة لطالب الماجستير بكلية التربية :

 (343122739نايف حسين الزبادين )
 الموافقة

 تشكيل لجنة المناقشة لطالب الماجستير بكلية الشريعة وأصول الدين :

 (344171112علي يحيى علي آل سالمة  )
 الموافقة

 تشكيل لجنة المناقشة لطالبة الماجستير بكلية الشريعة وأصول الدين :

 (342178221حنان علي حسن الفيفي  )
 الموافقة

تحويل الطالبة بدرية هادي علي آل ضويعن )تخصص كيمياء( رقم 

( من جامعة طيبة إلي جامعة الملك خالد مع 7281121692السجل )

 هـ 7349هـ/7341بداية العام الجامعي 

 الموافقة 

 : العلوم اإلنسانيةلجنة المناقشة لطالب الماجستير بكلية تشكيل 

 (342178734)  إبراهيم يحيى محمد هجري
 الموافقة

 : العلوم اإلنسانيةالماجستير بكلية  ةتشكيل لجنة المناقشة لطالب

 (344171177)  فوزية محمد صالح الشهري
 الموافقة

 : العلوم اإلنسانيةالماجستير بكلية  ةتشكيل لجنة المناقشة لطالب

 (343122819)  علية عامر حمود العامري
 الموافقة





 عشرين قرارا تم اتخاذها في المجلس بعد مناقشتها مناقشة مستفيضةخمسة والموافقة على  -2

في ضوء توصيات مجالس األقسام والكليات ومواد الالئحة الموحدة للدراسات العليا في 

الجامعات، وتتمثل فيما يأتي : 

 ياسر محمد حسن زمل بكلية الشريعة وأصول الدين :الدكتوراه خطة بحث لطالب 

 نجيب اهلل فضل الرحيم بكلية الشريعة وأصول الدين :الماجستير خطة بحث لطالب 

 عبد العزيز سالم الشهري بكلية الشريعة وأصول الدين :الماجستير ة بحث لطالب خط

 بكلية الشريعة وأصول الدين علي راشد سعد آل ناشع :الماجستير خطة بحث لطالب 

 بكلية الشريعة وأصول الدين سلطان محمد األحمري :الماجستير خطة بحث لطالب 

 بكلية الشريعة وأصول الدين سلمان الغزوانيمفرح محمد  :الماجستير خطة بحث لطالب 

 عائشة علي جاراهلل القحطاني بكلية الشريعة وأصول الدين :الماجستير  ةخطة بحث لطالب

 حنان حسن عبداهلل األسمري بكلية الشريعة وأصول الدين :الماجستير  ةخطة بحث لطالب

 أمل عايد عوض الغامدي بكلية الشريعة وأصول الدين :الماجستير  ةخطة بحث لطالب

 عواطف محمد شعثان البارقي بكلية الشريعة وأصول الدين :الماجستير  ةخطة بحث لطالب

 ماجد شباب سعد الغامدي بكلية التربية :الدكتوراه خطة بحث لطالب 

 عبدالرحمن محمد شراحيلي بكلية التربية :الماجستير خطة بحث لطالب 

 أبرار عبداهلل سعد العمري بكلية التربية :الماجستير  ةطة بحث لطالبخ

 إيمان محمد القحطاني بكلية العلوم :الماجستير  ةخطة بحث لطالب

 عائشة فالح علي آل قنفذ بكلية العلوم :الماجستير  ةخطة بحث لطالب

 زهرة عبداهلل الرفيدي بكلية العلوم :الماجستير  ةخطة بحث لطالب

 حياة عيسى الزهراني بكلية العلوم :الماجستير  ةبحث لطالب خطة

 أمل علي أحمد آل موسى بكلية العلوم :الماجستير  ةخطة بحث لطالب

 إيمان حسين أحمد آل مبارك بكلية العلوم :الماجستير  ةخطة بحث لطالب

 سلوى محمد سعيد القحطاني بكلية العلوم :الماجستير  ةخطة بحث لطالب

 سميرة معدي علي الصوقعي بكلية العلوم :الماجستير  ةبحث لطالبخطة 

 منى معيض علي القرني بكلية العلوم :الماجستير  ةخطة بحث لطالب
 بدرية محمد حسن عسيري بكلية العلوم :الماجستير  ةخطة بحث لطالب

 



 

 



 

 هدى سعد علي العمري بكلية العلوم :الماجستير  ةخطة بحث لطالب
 اإلنسانية وفاء محمد آل منيف بكلية العلوم :الماجستير  ةلطالبخطة بحث 

 

 


