قررات اجللسة الثامنة عشر
ملــجــلــس عـــمـــادة الـــدراســات العـليا

جبامعة القصيم

للعام اجلامعي 1439/1438هـ

املنعقدة يف يوم األربعاء املوافق  1439/07/11هـ

وافق جملس عمادة الدرسات العليا يف جلسته الثامنة عشر بتاريخ 1439/07/11هـ على تشكيل جلان احلكم
واملناقشة للطلبة التالية امسائهم:
 -1سلطان بن صاحل الوهييب
 -2بدر بن انصر السبيعي
 -3خالد انصر البطاح
 -4سعاد بنت شباب ابدي احلريب
 -5عبري بنت حسني الطويهر
 -6مسفر بن حممد آل عوض
 -7حنان بنت عبدالعزيز البديوي
 -8مهدي بن سعد العازمي
كما وافق اجمللس ايضا على إقرار اخلطط البحثية للطلبة التالية امسائهم:
 -1أبرار ابراهيم أمحد النعمي ،بعنوان( :تكنولوجيا تصنيع املالبس النسائية متعددة الوظائف خلفض تكلفة املنتج)
 -2حنان بنت عبدهللا احلميد ،بعنوان( :القواعد الفقهية املتعلقة حبفظ العرض دراسة أتصيلية تطبيقية معاصرة)
 -3سامي بن عبدالرمحن النهايب ،بعنوان( :موقف االجتاه الصويف املعاصر من السلفية  ،دراسة عقدية حتليلية نقدية)
 -4سهام بنت عقاب احلريب ،بعنوان( :أثر الثقافة السعودية على املرأة الوافدة يف اجملتمع السعودي دراسة تطبيقية على
املرأة الوافدة يف حمافظة الرس)
 -5عبدالباري بن سليمان الالحم ،بعنوان( :املسائل الفقهية اليت خالف فيها اإلمام ابن حزم ظاهر االدلة من خالل كتابه
احمللى ( مجعا ودراسة ))
 -6عبدهللا بن حممد محود املشيقح ،بعنوان( :تطبيق نظام حتليل املخاطر ونقاط التحكم احلرجة (هاسب ) لضمان سالمة
بعض منتجات املخابز أبحد املصانع مبنطقة القصيم)
 -7حممد مصطفى حممد الشاهد ،بعنوان( :الكفاءة التناسلية لألغنام واملاعز مبنطقة القصيم مع اإلشارة إىل اسباب نقص
اخلصوبة)
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 -8معاذ بن حممد القعود ،بعنوان( :تعليل احلديث مبذهب الراوي الفقهي دراسة نظرية تطبيقية)
 -9أشواق بنت حممد اخلليفة ،بعنوان( :تقييم نطاق اخلدمة ملراكز الرعاية الصحية األولية يف مدينة الرس ابستخدام نظم
املعلومات اجلغرافية)
 -10أمل بنت بنيدر احلريب ،بعنوان( :املقاصد الشرعية يف األدعية واألذكار دراسة استقرائية حتليلية)
 -11سليمان عبدهللا احلامد ،بعنوان( :دور مصادر املعرفة اإللكرتونية يف تنمية مهارات البحث الرتبوي لدى طلبة برامج
الدراسات العليا يف جامعة القصيم)
 -12عقيل بن عبدهللا الراجحي ،بعنوان( :اجتاهات التأليف املعاصرة يف الفنت وأشراط الساعة دراسة حتليلية نقدية
لالجتاهات املخالفة ملنهج أهل السنة واجلماعة)
 -13عمر بن امحد العليان ،بعنوان( :التمكني اإلداري وعالقته بتحقيق الرضا الوظيفي لدى العاملني ابملدارس الثانوية
ابملدينة املنورة من وجهة نظرهم)
 -14مارية عبدهللا السدالن ،بعنوان( :متطلبات توظيف نتائج البحث الرتبوى يف التعليم العام مبنطقة القصيم من وجهة
نظر اخلرباء واملختصني)
 -15حممد بن امحد السمحان ،بعنوان( :القيادة املوزعة ابملدارس الثانوية احلكومية وعالقتها بتعزيز دافعية اإلجناز لدى
املعلمني مبنطقة القصيم)
 -16مرمي بنت عبدالعزيز العقيل ،بعنوان( :اإلعالم بسنة حممد عليه أفضل الصالة والسالم شرح سنن ابن ماجه اإلمام
للحافظ عالء الدين مغلطاي (ت 762 :هـ )من بداية (ابب االستعاذة يف الصالة)إىل هناية (ابب االعتدال يف السجود)
دراسة وحتقيق وختريج)
 -17نسيبة بنت انصر السعوي ،بعنوان( :االستدالل أبقوال الصحابة وأفعاهلم على القواعد الفقهية دراسة استقرائية
حتليلية)
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