
 عشر رابعالمجلس عمادة الدراسات العليا اجتماع أكاديمي  ا في  اقرار   12

 مقر في ،هـ2341/2341ي الجامع للعام عشر الرابع اجتماعه العليا الدراسات عمادة مجلس عقد
ق الموافالثالثاء  يوم مساء من السادسة والنصف الساعة ،قريقر في الجامعية بالمدينة العمادة

 هـ .12/1/2341

 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   12ت بلغ الجامعة مدير معالي من اعتمادها وتم ،المجلس اتخذها
 : التالي

ا 22الموافقةةة علةةى   الممنةةو   تخةةذها عميةةد العمةةادة رئةةيس المجلةةس بنةةاء علةةى التفةةوي ا قةةرار 

التةي تةم اتخااهةا وتمثلةت القةرارات  ،لسعادته بقرار المجلةس المعتمةد مةن معةالي مةدير الجامعةة

في اآلتي : وإحاطة أعضاء المجلس بهابالتفوي  

 
 

تشكيل لجنة المناقشة لطالبة الماجستير بكلية العلوم اإلنسانية: 

 علية عامر حمود العامري
 الموافقة

تشكيل لجنة المناقشة لطالب الماجستير بكلية العلوم اإلنسانية: 

 إبراهيم يحيى محمد هجري
 الموافقة

تشكيل لجنة المناقشة لطالبة الماجستير بكلية العلوم اإلنسانية: 

 فوزية محمد صالح الشهري 
 الموافقة

تشكيل لجنة المناقشة لطالبة الماجستير بكلية العلوم اإلنسانية: 

 منى عبدالرحمن سعيد القحطاني 
 الموافقة

تشكيل لجنة المناقشة لطالبة الماجستير بكلية العلوم اإلنسانية: 

 نالة ناصر محمد البناوي 
 الموافقة

بكلية العلوم  إلحدى الطالباتمنح فرصة إضافية لرفع المعدل 

 اإلنسانية
 الموافقة

بكلية الشريعة ألحد الطالب منح فرصة إضافية لرفع المعدل 

 وأصول الدين
 الموافقة

إحدى الطالبات بقسم الجغرافيا في كلية العلوم نقل اشراف 

  اإلنسانية
 الموافقة

 

 



 

 

بناء  إحدى طالبات الماجستير بكلية العلوم اإلنسانيةإلغاء قيد 

( 11،  12على قراري مجلسي القسم والكلية ووفق المادتين )

من الالئحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات؛ والك 

 .. الستحالة تحقيقها المعدل التراكمي المطلوب

 الموافقة

بكلية العلوم االنسانية بناء  إحدى طالبات الماجستيرإلغاء قيد 

( 11،  12على قراري مجلسي القسم والكلية ووفق المادتين )

من الالئحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات؛ لحصولها 

على فرصة إضافية سابقة وعدم تحقيقها المعدل التراكمي 

 المطلوب

 الموافقة

تشكيل لجنة المناقشة لطالب الماجستير بكلية العلوم اإلنسانية: 

 محمد مفلح القحطاني
 الموافقة

في  تم اتخااها في المجلس بعد مناقشتها مناقشة مستفيضة عشرة قراراتالموافقة على  -1

ضوء توصيات مجالس األقسام والكليات ومواد الالئحة الموحدة للدراسات العليا في 

ا يأتي : ، وتتمثل فيموقواعدها التنفيذية بجامعة الملك خالد الجامعات





 

 : سيف سعيد المطيري بكلية الشريعة وأصول الدينخطة بحث لطالب الدكتوراه -
 خطة بحث لطالب الماجستير: أحمد عبداهلل علي األحمري بكلية الشريعة وأصول الدين -
 خطة بحث لطالب الماجستير: حسن عقيل محمد الربيعي بكلية الشريعة وأصول الدين -
 الماجستير: سراء سعيد األحمري بكلية الشريعة وأصول الدينخطة بحث لطالبة  -
 خطة بحث لطالب الماجستير: خالد علي موسى مرقاني بكلية التربية -
 خطة بحث لطالب الماجستير: عبداهلل أحمد محمد الشهري بكلية التربية -
 خطة بحث لطالبة الماجستير: عائشة عبدالعزيز حمدان الشهري بكلية التربية -
 خطة بحث لطالبة الماجستير: نجود حمد الشهراني بكلية العلوم اإلنسانية -
 منح فرصة إضافية ألحد طالب الماجستير بكلية الشريعة وأصول الدين  -
 دليل الحقوق والواجبات لطالب وطالبات الدراسات العليا -

 


