قررات اجللسة التاسعة عشر
ملــجــلــس عـــمـــادة الـــدراســات العـليا

جبامعة القصيم

للعام اجلامعي 1439/1438هـ

املنعقدة يف يوم األربعاء املوافق  1439/07/18هـ

وافق جملس عمادة الدرسات العليا يف جلسته التاسعة عشر بتاريخ 1439/07/18هـ على تشكيل جلان احلكم
واملناقشة للطلبة التالية امسائهم:
 -1ساير بن فايز الشمرى
 -2سليمان بن عبد العزيز النغيمشي
 -3مرمي بنت منصور العنزي
 -4مي بنت صاحل الدسيماين
 -5ود بنت فايح زايد املطريي
 -6سارة بنت حصيين املطريي
 -7ماجد بن عبدهللا السلمان
 -8حممد بن خالد العازمي
 -9عبداحلكيم بن سليمان الفرهود
كما وافق اجمللس ايضا على إقرار اخلطط البحثية للطلبة التالية امسائهم:
 -1أحالم بنت إبراهيم البهدل ،بعنوان( :أثر منطي التعلم الفردي والتشاركي القائمني على التعلم االلكرتوين ىف تنمية
مهارات بناء بيئة التعلم الشخصية لدى املعلمات ىف منطقة القصيم)
 -2أمساء بنت انصر احلجيلي ،بعنوان( :مقتضيات الكالم يف العالقة اإلسنادية عند البطليوسي من خالل كتابه إصالح
اخللل من كتاب اجلمل للزجاجي مقاربة تداولية)
 -3أمساء بنت عبدالعزيز الشعييب ،بعنوان( :دور جامعة القصيم يف تطوير رأس املال الفكري لتحقيق ميزهتا التنافسية من
وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس)
 -4العنود بنت سليم سويلم الرشيدي ،بعنوان( :اإلسهامات النسبية للذكاء االنفعايل ومهارات ما وراء املعرفة يف التنبؤ
مبهارات حل املشكالت لدى طالبات املرحلة الثانوية يف مدينة بريدة)
 -5بدرية بنت مناور احلريب ،بعنوان( :تقومي املمارسات التدريسية الداعمة لعمليات الرتابط الرايضي لدى معلمات املرحلة
املتوسطة)
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 -6بدور بنت خليفة الشمري ،بعنوان( :فاعلية استخدام اسرتاتيجية  SQ3Rيف تدريس مقرر احلديث والثقافة اإلسالمية
لتنمية مهارات التفكري الناقد لدى طالبات الصف األول الثانوي)
 -7خلود بنت انصر التميمي ،بعنوان( :العالقة بني مناذج التدريب االلكرتوين ىف تنمية املهارات العملية للتصاميم الرقمية
لألزايء لدى طالبات الكلية التقنية)
 -8دعاء بنت سليمان الصالل ،بعنوان( :سالمة وكفاءة النظام الغذائي الكيتوين وعصري اجلريب فروت يف التحكم يف
الوزن وفرط دهون الدم يف الفئران البدينة)
 -9مساهر بنت سند املطريي ،بعنوان( :التوجيه اللغوي وأثره يف االحتجاج للقراءات عند ابن مطرف القرطيب يف كتابه
البديع يف شرح القراءات السبع  -دراسة وحتليل)
 -10عبد اإلله بن عبدالرمحن السيف ،بعنوان( :القيم الرتبوية املستنبطة من كتاب الفوائد البن القيّم وتطبيقاهتا يف األسرة)
 -11عبدالرمحن بن حممد علي صالد ،بعنوان( :دراسات إكلينيكية وبكتريية عن التهاب الضرع يف األغنام املسبب
بسالالت املكورات العنقودية املختلفة)
 -12عبد الرحيم بن حبيب عبدهللا ،بعنوان( :أثر الصراع بني املرابطني واملوحدين يف عالقة النصارى ابألندلس سياسياً
واجتماعياً واقتصادايً ( 600 - 519هـ 1207 - 1125 /م))
 -13عبد اجمليد بن شاهر دبيان احلريب ،بعنوان( :أثر مستوى كثافة اإلنفوجرافيك ىف برامج الوسائط املتعددة على التحصيل
والتفكري البصري يف مادة احلاسب اآليل لدى طالب الصف األول املتوسط)
 -14عفاف بنت عوضه الشهري ،بعنوان( :األمن االجتماعي يف مكة وأثره يف احلياة العامة خالل العصر اململوكي (648
  923هـ 1517 - 1250 /م )  -دراسة اترخيية) -15غيداء بنت عابد احلريب ،و بعنوان( :تصور مقرتح لتعزيز القدرة التنافسية لكلية الرتبية جامعة القصيم يف ضوء معايري
التصنيفات العاملية للجامعات ،دراسة حالة)
 -16نيفا بنت عيد الشمري ،بعنوان( :القيم اإلنسانية يف التعامل مع غري احملاربني من خالل السرية النبوية  -دراسة
اترخيية)
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