
 عشر بعساالمجلس عمادة الدراسات العليا اجتماع أكاديمي  ا في  اقرار   47

ي الجامع للعام واألخير عشر بعساال اجتماعه العليا الدراسات عمادة مجلس عقد

 يوم مساء من السادسة والنصف الساعة ،قريقر في الجامعية بالمدينة العمادة مقر في ،هـ7447/7441
 هـ .77/9/7441ق المواف نثنيناال

 بن أحمد : الدكتور المجلس رئيس العليا الدراسات عمادة  عميد سعادة رحب الجلسة مستهل وفي
 اتخذ وقد األعمال، جدول المجلس أمين العمادة وكيل استعرض نثم 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   47ت بلغ الجامعة مدير معالي من اعتمادها وتم ،المجلس اتخذها
 : التالي

ا 77الموافقةةة علةةى   الممنةةو   تخةةذها عميةةد العمةةادة رئةةيس المجلةةس بنةةاء علةةى التفةةوي ا قةةرار 

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

في اآلتي : بالتفوي  وإحاطة أعضاء المجلس بها

 

 

 الموافقة تشكيل لجنة المناقشة لطالب الدكتوراه بكلية التربية: عبداإلله موسى بلغيث القرني     

 الموافقة تشكيل لجنة المناقشة لطالب الدكتوراه بكلية التربية: حسن إبراهيم حسن العسيري     

 الموافقة تشكيل لجنة المناقشة لطالب الماجستير بكلية التربية: حسن أحمد مسفر القرني       

 الموافقة تشكيل لجنة المناقشة لطالب الماجستير بكلية التربية: إبراهيم محمد علي عسيري     

 الموافقة الماجستير بكلية التربية: فاطمة عيسى علي الزهراني      ةتشكيل لجنة المناقشة لطالب

 الموافقة تشكيل لجنة المناقشة لطالبة الماجستير بكلية التربية: لمياء محمد سلمان القحطاني   

 الموافقة تشكيل لجنة المناقشة لطالب الماجستير بكلية الشريعة وأصول الدين: محمد حسين يحيى هاشمي   

 الموافقة لكي   تشكيل لجنة المناقشة لطالب الماجستير بكلية الشريعة وأصول الدين: عيسى أحمد سالم الما

 الموافقة تشكيل لجنة المناقشة لطالب الماجستير بكلية الشريعة وأصول الدين: أصيل علي محمد نايف   

 الموافقة تشكيل لجنة المناقشة لطالبة الماجستير بكلية الشريعة وأصول الدين: نبيلة علي أحمد الشهري   

 الموافقة تشكيل لجنة المناقشة لطالبة الماجستير بكلية الشريعة وأصول الدين: سمية عمير ظافر الشهري   

 الموافقة تشكيل لجنة المناقشة لطالبة الماجستير بكلية الشريعة وأصول الدين: صفية محمد عبدهللا عسيري   

 

 



 
 

 الموافقة   تشكيل لجنة المناقشة لطالب الماجستير بكلية الشريعة وأصول الدين: يونس حمود حسن عبده 

 الموافقة تشكيل لجنة المناقشة لطالب الماجستير بكلية الشريعة وأصول الدين: فيصل محمد عمر أبو صيده   

 الموافقة تشكيل لجنة المناقشة لطالبة الماجستير بكلية العلوم: بشرى محمد تيسير البقاعي 

 الموافقة تشكيل لجنة المناقشة لطالبة الماجستير بكلية العلوم اإلنسانية: نجود محمد أحمد الحربي   

 الموافقة تشكيل لجنة المناقشة لطالبة الماجستير بكلية العلوم اإلنسانية: خديجة علي عبدهللا آل مجم   

 

وء ضفي  تم اتخااها في المجلس بعد مناقشتها مناقشة مستفيضة قرارا نثالنثينالموافقة على  

 الجامعاتتوصيات مجالس األقسام والكليات ومواد الالئحة الموحدة للدراسات العليا في 

، وتتمثل فيما يأتي : وقواعدها التنفيذية بجامعة الملك خالد



 بكلية الشريعة وأصول الدين فايز سعد محمد الشهري: هعرض خطة بحث لطالب الدكتورا

 بكلية الشريعة وأصول الدين سعدى يحيى التوم: هالدكتورا ةعرض خطة بحث لطالب

 بكلية الشريعة وأصول الدين ابتسام يحيى سعيد الغامدي: هالدكتورا ةعرض خطة بحث لطالب

 بكلية الشريعة وأصول الدين منال عبدالرحمن علي القحطاني: هالدكتورا ةعرض خطة بحث لطالب

 بكلية الشريعة وأصول الدين سليمان محمد الشهري: ماجستيرعرض خطة بحث لطالب ال

 بكلية الشريعة وأصول الدين صالح سالم صالح النسي: ماجستيرعرض خطة بحث لطالب ال

 بكلية الشريعة وأصول الدين إبراهيم محمد إبراهيم عسيري: ماجستيرعرض خطة بحث لطالب ال

 أصول الدينبكلية الشريعة و  محمد يحيى صالح القحطاني: ماجستيرعرض خطة بحث لطالب ال

 بكلية الشريعة وأصول الدين علي محمد حسن آل ناشب :ماجستيرعرض خطة بحث لطالب ال

 بكلية الشريعة وأصول الدين أحمد يحيى علي امشافي:ماجستيرعرض خطة بحث لطالب ال

 بكلية الشريعة وأصول الدين إبراهيم محمد عيسى الهاللي:ماجستيرعرض خطة بحث لطالب ال

 بكلية الشريعة وأصول الدين نورة سعيد محمد آل دلهام: ماجستيرال ةبحث لطالبعرض خطة 

 بكلية الشريعة وأصول الدين منيرة إبراهيم عباس النعمي: ماجستيرال ةعرض خطة بحث لطالب

 بكلية الشريعة وأصول الدين عائشة علي دشنان القحطاني: ماجستيرال ةعرض خطة بحث لطالب

 التربيةبكلية  محمد علي مسفر الخريزي: الدكتوراهعرض خطة بحث لطالب 

 التربيةبكلية  نايف العبدي متعب الحربي: الدكتوراهعرض خطة بحث لطالب 

 التربيةبكلية  فاطمة أحمد مريع عسيري: الدكتوراه ةعرض خطة بحث لطالب

 التربيةبكلية  نداء ابراهيم حسن القيسي: الدكتوراه ةعرض خطة بحث لطالب
 التربيةبكلية  محمد ناصر محمد الشدي: الدكتوراهطة بحث لطالب عرض خ

 التربيةبكلية  ليلى يحيى أحمد آل مداوي: الدكتوراه ةعرض خطة بحث لطالب

 التربيةبكلية  أمل علي سعيد القنام: الماجستير ةعرض خطة بحث لطالب

 التربيةبكلية  عبداهلل عايض يحيى عسيري: الماجستيرعرض خطة بحث لطالب 

 التربيةبكلية  سميرة سعد عبدالرحمن آل ظاهر: الماجستير ةعرض خطة بحث لطالب

 بكلية العلوم اإلنسانية لينة أحمد حسن آل بن عبداهلل: هالدكتورا ةعرض خطة بحث لطالب

 بكلية العلوم اإلنسانية محمد أحمد عامر عسيريعرض خطة بحث لطالب الماجستير: 

 بكلية العلوم اإلنسانية صالح هليل محمد العسيريالماجستير: عرض خطة بحث لطالب 

 بكلية العلوم اإلنسانية يوسف محسن مصلح العمريعرض خطة بحث لطالب الماجستير: 



 بكلية العلوم اإلنسانية عبدالمجيد محمد سعيد العمريعرض خطة بحث لطالب الماجستير: 

 بكلية العلوم اإلنسانية الشهريأميرة سعود الماجستير:  ةعرض خطة بحث لطالب


