
 عشر سادسالمجلس عمادة الدراسات العليا اجتماع أكاديمي  ا في  اقرار   77

 في ،هـ7347/7341ي الجامع للعام عشر سادسال اجتماعه العليا الدراسات عمادة مجلس عقد
ق الموافالثالثاء  يوم مساء من السادسة والنصف الساعة ،قريقر في الجامعية بالمدينة العمادة مقر

 هـ .77/9/7341

 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   77ت بلغ الجامعة مدير معالي من اعتمادها وتم ،المجلس اتخذها
 : التالي

ا 34الموافقةةة 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 المناقشةة لطالةب الةدكتوراك بكليةة الشةريعة وألةول الةدين: عسدادلةه سةعيد 

 أحمد الشهراني 
 الموافقة

تشكيل لجنة المناقشة لطالب الدكتوراك بكلية الشريعة وألول الدين: سليمان عسدالعزيز 

 إبراهيم الميمان 
 الموافقة

تشكيل لجنةة المناقشةة لطالةب الةدكتوراك بكليةة الشةريعة وألةول الةدين: حسةن عسدربةه 

 حسم الزهراني  
 الموافقة

تشةةكيل لجنةةة المناقشةةة لطالةةب الماجسةةتير بكليةةة الشةةريعة وألةةول الةةدين: سةةعود سةةعيد 

 مسرع آل كناد القحطاني 
 الموافقة

تشكيل لجنة المناقشة لطالةب الماجسةتير بكليةة الشةريعة وألةول الةدين: إبةراهيم محمةد 

 إبراهيم الغامدي 
 الموافقة

 الموافقة تشكيل لجنة المناقشة لطالب الدكتوراك بكلية التربية: محمد علي مسفر الغامدي      

 الموافقة تشكيل لجنة المناقشة لطالب الدكتوراك بكلية التربية: حمدان محمد حمدان الزهراني 

 الموافقة تشكيل لجنة المناقشة لطالب الدكتوراك بكلية التربية: ظافر عسدهللا محمد الشهري    

 الموافقة تشكيل لجنة المناقشة لطالب الدكتوراك بكلية التربية: علي عسدهللا علي آل الشيخ     

 الموافقة تشكيل لجنة المناقشة لطالب الدكتوراك بكلية التربية: يحيى عائ  علي آل سعيدي  

 الموافقة تشكيل لجنة المناقشة لطالب الدكتوراك بكلية التربية: إبراهيم أحمد محمد آل إبراهيم 

 الموافقة تشكيل لجنة المناقشة لطالب الدكتوراك بكلية التربية: عسدهللا سعود مسفر الزهراني  



 الموافقة تشكيل لجنة المناقشة لطالسة الدكتوراك بكلية التربية: فاطمة حسن محمد الشهري    

 الموافقة تشكيل لجنة المناقشة لطالسة الدكتوراك بكلية التربية: مريم علي دشن سعيد           

 الموافقة تشكيل لجنة المناقشة لطالب الماجستير بكلية التربية: إبراهيم عمر أحمد العاجمي   

 الموافقة تشكيل لجنة المناقشة لطالب الماجستير بكلية التربية: أحمد معي  أحمد الحليسي   

 الموافقة تشكيل لجنة المناقشة لطالب الماجستير بكلية التربية: فيصل عسدهللا جابر حكمي     

 الموافقة تشكيل لجنة المناقشة لطالب الماجستير بكلية التربية: عسدادله محمد مديش األمير  

 وافقةالم تشكيل لجنة المناقشة لطالسة الماجستير بكلية التربية: نسيم عسود نالر العميري    

 الموافقة تشكيل لجنة المناقشة لطالسة الماجستير بكلية التربية: أمل علي عسدك حمدي          

 الموافقة تشكيل لجنة المناقشة لطالسة الماجستير بكلية التربية: نورة محمد يحيى حافظ        

 الموافقة تشكيل لجنة المناقشة لطالسة الماجستير بكلية التربية: أسماء عسدهللا سعد القرني    

 الموافقة تشكيل لجنة المناقشة لطالسة الماجستير بكلية التربية: هناء فايز هضسان الشهري   

 الموافقة تشكيل لجنة المناقشة لطالسة الماجستير بكلية التربية: عائشة حسين محمد عسيري 

 الموافقة تشكيل لجنة المناقشة لطالسة الماجستير بكلية التربية: لسا  ظافر علي الشهري     

 الموافقة تشكيل لجنة المناقشة لطالسة الماجستير بكلية التربية: عائشة عائ  القحطاني      

 الموافقة تشكيل لجنة المناقشة لطالسة الماجستير بكلية التربية: فاطمة سعيد موسى الشهراني

 الموافقة تشكيل لجنة المناقشة لطالسة الماجستير بكلية التربية: فوزية ظافر علي الشهري    

 الموافقة تشكيل لجنة المناقشة لطالسة الماجستير بكلية التربية: أحالم محمد مصسح الشهري  

 الموافقة تشكيل لجنة المناقشة لطالسة الماجستير بكلية التربية: شريفة حسن محمد العسيري 

 الموافقة تشكيل لجنة المناقشة لطالسة الماجستير بكلية التربية: شروق محمد وقيان القحطاني

 الموافقة تشكيل لجنة المناقشة لطالسة الماجستير بكلية التربية: نورة مفلح علي آل لعمور   

 الموافقة تشكيل لجنة المناقشة لطالسة الماجستير بكلية التربية: خيرية علي أحمد آل هادي    

 الموافقة تشكيل لجنة المناقشة لطالسة الماجستير بكلية التربية: غادة محمد فاضل الشهري    

 الموافقة تشكيل لجنة المناقشة لطالسة الماجستير بكلية التربية: ريم عائ  علي القحطاني    

 الموافقة تشكيل لجنة المناقشة لطالسة الماجستير بكلية التربية: ندى فنيس محمد الشهراني   

تشةةةةةةةكيل لجنةةةةةةةة المناقشةةةةةةةة لطالةةةةةةةب الماجسةةةةةةةتير بكليةةةةةةةة العلةةةةةةةوم ادنسةةةةةةةانية: 

 أحمد معتق مشسب القحطاني  
 الموافقة

تشةةةةةةةكيل لجنةةةةةةةة المناقشةةةةةةةة لطالةةةةةةةب الماجسةةةةةةةتير بكليةةةةةةةة العلةةةةةةةوم ادنسةةةةةةةانية: 

 أحمد شداد أحمد سلمان 
 الموافقة

 

 

 

 

 



 
 

تشةةةةةكيل لجنةةةةةة المناقشةةةةةة لطالةةةةةب الماجسةةةةةتير بكليةةةةةة العلةةةةةوم ادنسةةةةةانية: نالةةةةةر علةةةةةي حسةةةةةن 

 فياض  
 الموافقة

تشةةةةةكيل لجنةةةةةة المناقشةةةةةة لطالسةةةةةة الماجسةةةةةتير بكليةةةةةة العلةةةةةوم ادنسةةةةةانية: نجةةةةةود محمةةةةةد أحمةةةةةد 

 الحربي 
 الموافقة

تشةةةةةكيل لجنةةةةةة المناقشةةةةةة لطالسةةةةةة الماجسةةةةةتير بكليةةةةةة العلةةةةةوم ادنسةةةةةانية: تغريةةةةةد أحمةةةةةد محمةةةةةد 

 كريري 
 الموافقة

تشةةةةةةكيل لجنةةةةةةة المناقشةةةةةةة لطالسةةةةةةة الماجسةةةةةةتير بكليةةةةةةة العلةةةةةةوم ادنسةةةةةةانية: فاطمةةةةةةة مشةةةةةةر  

 يحيى العمري
 الموافقة

تشةةةةةكيل لجنةةةةةة المناقشةةةةةة لطالسةةةةةة الماجسةةةةةتير بكليةةةةةة العلةةةةةوم ادنسةةةةةانية: منةةةةةى خلوفةةةةةة حاسةةةةةن 

 العمري
 الموافقة

تشةةةةةكيل لجنةةةةةة المناقشةةةةةة لطالسةةةةةة الماجسةةةةةتير بكليةةةةةة العلةةةةةوم ادنسةةةةةانية: نجةةةةةاة سةةةةةعيد محمةةةةةد 

 الشهراني
 الموافقة

تحويةةةةةةةل إشةةةةةةةرا  طالةةةةةةةب الماجسةةةةةةةتير بكليةةةةةةةة العلةةةةةةةوم ادنسةةةةةةةانية: سةةةةةةةلطان علةةةةةةةي محمةةةةةةةد 

 األسلمي 
 الموافقة

في  تم اتخااها في المجلس بعد مناقشتها مناقشة مستفيضة قرارا اثنين وثالثينالموافقة على  

وء توليات مجالس األقسام والكليات ومواد الالئحة الموحدة للدراسات العليا في ض

، وتتمثل فيما يأتي : وقواعدها التنفيذية بجامعة الملك خالد الجامعات





 : سعد ضيدان السبيعي بكلية الشريعة وأصول الدينهعرض خطة بحث لطالب الدكتورا

 عة وأصول الدينعرض خطة بحث لطالب الماجستير: أحمد حسن سالم الشهري بكلية الشري

 عرض خطة بحث لطالب الماجستير: عبدالرحمن حاصل محمد األسمري بكلية الشريعة وأصول الدين

 عرض خطة بحث لطالب الماجستير: أحمد سعيد محمد آل سالمة بكلية الشريعة وأصول الدين

 وأصول الدينعرض خطة بحث لطالب الماجستير: عبداللطيف حسن عبدالرحمن الزميلي بكلية الشريعة 

 عرض خطة بحث لطالب الماجستير: مصطفى أبو زيد عبدالجليل علي بكلية الشريعة وأصول الدين

 عرض خطة بحث لطالب الماجستير: علي حسن محمد الشهري بكلية الشريعة وأصول الدين

 نعرض خطة بحث لطالب الماجستير: عبداإلله عبداهلل عايض العجيري بكلية الشريعة وأصول الدي

 حسين بكلية الشريعة وأصول الدين سراقةعرض خطة بحث لطالب الماجستير: الخضر 

 عرض خطة بحث لطالبة الماجستير: ميمونة حسن سالم الشهري بكلية الشريعة وأصول الدين

 عرض خطة بحث لطالبة الماجستير: حنان إبراهيم سعد آل سعد بكلية الشريعة وأصول الدين

 الماجستير: سهام محمد شائع آل ذهبان بكلية الشريعة وأصول الدينعرض خطة بحث لطالبة 

 عرض خطة بحث لطالبة الماجستير: جواهر شايع مسفر الشرمان بكلية الشريعة وأصول الدين

 عرض خطة بحث لطالبة الماجستير: زهراء أحمد مفرح أبو عوجاء بكلية الشريعة وأصول الدين

 موسى بروجي شامي السالمي بكلية التربية: هعرض خطة بحث لطالب الدكتورا

 : ريم زيد عبدالعزيز الزيد بكلية التربيةهعرض خطة بحث لطالبة الدكتورا

 : ندى راشد سيف الحوشاني بكلية التربيةهعرض خطة بحث لطالبة الدكتورا

 عرض خطة بحث لطالب الماجستير: حسن أحمد حسن مرعي بكلية العلوم اإلنسانية

 ث لطالب الماجستير: يحيى أحمد مداوي القحطاني بكلية العلوم اإلنسانيةعرض خطة بح

 عرض خطة بحث لطالبة الماجستير: عطرة يحيى عبدالرحمن عسيري بكلية العلوم اإلنسانية

 عرض خطة بحث لطالبة الماجستير: خيرية محمد زايد القحطاني بكلية العلوم اإلنسانية

 بشرى محمد تيسير البقاعي بكلية العلوم عرض خطة بحث لطالبة الماجستير:

 قرارات( 9) الماجستير بكلية الشريعة وأصول الدين لتسعة من طالبطلب منح فرصة إضافية 



 

 


