
 عاشرالمجلس عمادة الدراسات العليا اجتماع أكاديمي  ا في  اقرار   23

 ،هـ7331/7331ي الجامع للعام عاشرال اجتماعه العليا الدراسات عمادة مجلس عقد
ثالثاء ال يوم مساء من السادسة والنصف الساعة ،قريقر في الجامعية بالمدينة العمادة مقر في

 هـ .23/5/7331ق المواف

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

 المهمة والتعليمية األكاديمية القرارات من اعدد   اجتماعه في المجلس اتخذ وقد األعمال،
 . الجامعة في العليا الدراسات بعمل المتعلقة

 أن القحطاني زابن بن مفلح : الدكتور المجلس أمين العمادة وكيل سعادة وأوضح
 ،اأكاديمي    اقرار   23ت بلغ الجامعة مدير معالي من اعتمادها وتم المجلس اتخذها التي القرارات
 : التالي النحو على وجاءت

الممنوو   تخذها عميد العمادة رئيس المجلس بناء على التفويضاقرارات   6الموافقة على  

التي تم  وتمثلت القرارات الثمانية ،لسعادته بقرار المجلس المعتمد من معالي مدير الجامعة

في اآلتي : اتخاذها بالتفويض وإحاطة أعضاء المجلس بها

 
 

تشكيل لجنة المناقشة لطالبة الماجستير بكلية العلوم 

 اإلنسانية: أسماء فايز عبد هللا القرني 
 الموافقة

تشكيل لجنة المناقشة لطالبة الماجستير بكلية العلوم 

 فاطمة عبد هللا سعيد الشهري  :اإلنسانية
 الموافقة

لعلوم : عائشة تشكيل لجنة المناقشة لطالبة الماجستير بكلية ا

 محمد علي آل معيد 
 الموافقة

تشكيل لجنة المناقشة لطالبة الماجستير بكلية العلوم : شيخة 

 عبدهللا فرج القحطاني  
 الموافقة

تشكيل لجنة المناقشة لطالبة الماجستير بكلية العلوم : عائشة 

 علي سعيد آل ملحم 
 الموافقة

الماجستير بكلية الشريعة وأصول الدين  أحد طالبإلغاء قيد 

 بناء على قراري مجلسي القسم والكلية ووفق المادتين

( من الالئحة الموحدة للدراسات العليا في 52،  26) 

لعدم تواصله مع المشرف العلمي وتوقفه  الجامعات؛ وذلك

 عن العمل في البحث 

 الموافقة





علي محمد هادي جديبا، :  البطلبكلية الشريعة وأصول الدين  ل دكتوراه رسائل 5 تسجيل -2

حسين إبراهيم يعقوب، محمد سليمان حسن الفيفي، محمد أحمد محمد دوف، علي  ىيحي

فايع محمد الشديدي .

رسائل ماجستير بكلية الشريعة وأصول الدين للطالب : فايز بطي الشهري،  3تسجيل  -3

وشيلي . ىموسى عمران أبولوري، محمد موس

علي إبراهيم عيسى صليلي، : طالب والطالبات لل بكلية العلوم  ماجستير رسائل 6 تسجيل -3

هللا أحمد آل عبد الخالق محمد موسى الفيفي، تهاني حسن أحمد آل بن حسن، زهراء عبد 

الرحمن محمد آل عزران، أسماء إبراهيم أحمد آل قاسم . قاسم، خلود عبد

سعد جبران آل :  لطالب والطالباتل بكلية العلوم اإلنسانية  ماجستيررسائل  5 تسجيل -5

سفران، سعيد معتق مشبب القحطاني، علي عبد الرحمن الشهراني، منير علي إبراهيم 

 القحطاني . ، غالية سعيد عبد هللاعطيف

 هـ7331هـ /7331النظر في بعض حاالت الغش في االختبارات النهائية للفصل األول  -6

. واتخاذ اإلجراءات المناسبة لها وفق ما ورد من الكليات

بكلية العلوم  األدب( –)اللغة العربية وآدابها  الماجستير حد طالبمنح فرصة إضافية أل -1

اإلنسانية .

.العلوم اإلنسانية بكلية  )الجغرافيا( الطالبات في برنامج الماجستيرإعادة قيد إحدى  -1

 

 

 


