قررات اجللسة العاشرة
ملــجــلــس عـــمـــادة الـــدراســات العـليا

جبامعة القصيم

للعام اجلامعي 1439/1438هـ

املنعقدة يف يوم األربعاء املوافق  1439/5/7هـ

وافق جملس عمادة الدرسات العليا يف جلسته العاشرة بتاريخ 1439/5/7هـ على تشكيل جلان احلكم واملناقشة
للطلبة التالية امسائهم:
 -1بسام فيحان احلريب
 -2بشاير بنت عبد العزيز الرشيد
 -3رمي بنت إبراهيم احلسني
 -4فهد بن عبدهللا عبدالعزيز اجلمحان
 -5مهند بن بدر اهلادي
 -6نوف بنت حممد الصمعاين
 / -7وضحاء بنت بعيجان املطريي
كما وافق اجمللس ايضا على إقرار اخلطط البحثية للطلبة التالية امسائهم:
 -1إميان بنت عبدالعزيز الشربمي بعنوان( :االحنرافات العقدية يف قصص املاجنا الياابنية دراسة حتليلية نقدية)
 -2حصة عبدهللا احلرىب بعنوان( :الدور الرتبوي ملؤسسات رعاية االيتام مبنطقة القصيم من منظور الرتبية اإلسالمية)
 -3سامل محدان الشمري بعنوان( :معرفة معلمي املرحلة االبتدائية خبصائص التالميذ املوهوبني ذوي صعوابت التعلم وعالقتها
ابجتاهاهتم حنو تدريسهم)
 -4سلطانة خليف احلريب بعنوان( :دور كلية الرتبية جبامعة القصيم يف تنمية رأس املال البشري على ضوء احتياجات
املؤسسات التعليمية :دراسة ميدانية)
 -5عبد الرمحن بن عبد هللا الصاحل بعنوان( :دور املشاركة اجملتمعية يف حتسني برامج الرعاية الصحية األولية مبدينة حائل)
 -6عبد هللا عمر السديس بعنوان( :متطلبات تطبيق نظام اجلودة واالعتماد التعليمي ابلكليات التقنية يف ضوء احتياجات
سوق العمل مبنطقة القصيم)
 -7عبدهللا بن عمر اجلندي بعنوان( :عقد التحالف بني املقاولني يف تنفيذ املشروعات (الكونسرتيوم )consortium
دراسة فقهية مقارنة)
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 -8علي بن عبد هللا الشقريان بعنوان( :شرح كتاب اللمع أليب طاهر حممد بن أمحد البارقي "من علماء القرن اخلامس" -
حتقيقاً ودراسةً)
 -9غادة بنت حممد العويف بعنوان( :العوامل االجتماعية وعالقتها بتنمية وعي الفتاة السعودية للعنف االلكرتوين  -دراسة
تطبيقية على طالبات جامعة القصيم يف مدينة بريدة)
 -10حممد بن علي الشهري بعنوان( :القواعد الفقهية املتعلقة حبفظ الدين دراسة أتصيلية تطبيقية معاصرة)
 -11حممد مهوس الشمري بعنوان( :دور املعلم يف تنمية القيم األخالقية لدى تالميذ املرحلة االبتدائية مبدينة حائل يف
ضوء الفكر الرتبوي اإلسالمي)
 -12ميسم عبدهللا إبراهيم الضالع بعنوان( :أتثري ثالثة أنواع خمتارة من مثار اليقطني على الفئران املصابة ابلسكري)
 -13انيف بن عبد اهلادي احلريب بعنوان( :فاعلية التدريس ابستخدام اسرتاتيجية احملطات العلمية على حتصيل املفاهيم
العلمية واالجتاه حنو مادة العلوم لدى طالب املرحلة االبتدائية)
 -14نورة بنت مشعان العنزي بعنوان( :أخطار سيول األودية الداخلة على مدينة حائل :دراسة يف جيومرفولوجية التطبيقية)
 -15نورة بنت مصلح احلريب بعنوان( :موانئ احلجاز يف عهد الشريف احلسني بن علي 1343 - 1326هـ- 1908 /
1925م  -دراسة اترخيية)
 -16وفاء بنت صاحل اخلزمي بعنوان( :جهود اإلمام شعبة بن احلجاج يف اجلرح والتعديل من خالل أقواله يف الرجال مجعاً
وترتيباً ودراسة مقارنة)
 -17هادي بن عبيد املطريي بعنوان( :معوقات الدمج الشامل للتالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية البسيطة من وجهة نظر
الرتبويني يف ضوء بعض املتغريات)
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