قررات اجللسة الثانية والعشرون
ملــجــلــس عـــمـــادة الـــدراســات العـليا

جبامعة القصيم

للعام اجلامعي 1439/1438هـ

املنعقدة يف يوم األربعاء املوافق  1439/08/16هـ

وافق جملس عمادة الدرسات العليا يف جلسته الثانية والعشرون بتاريخ 1439/08/16هـ على تشكيل جلان احلكم
واملناقشة للطلبة التالية امسائهم:
 -1صاحل بن عبدهللا العثيم
 -2أجماد بنت مقبل املقبل
 -3سهى بنت عبدالرمحن املرشود
 -4فاطمة الزهراء بنت حممد عبد القادر
 -5فهد بن تركي حنيت احلريب
 -6زينب بنت فايز احلريب
 -7لطيفة نت ابراهيم عبد هللا العمرو
 -8مشاعل بنت بندر اإليداء
 -9أمل بنت عبدهللا السعوي
 -10أمينة بنت مطريان الرشيدي
 -11مي بنت حممد علي الفريح
 -12هناء بنت عبد هللا الفريح
 -13دهام بن نزال احلسيىن
 -14عبد هللا بن حامد احملمود
 -15نورة بنت فيحان احلريب
 -16مي بنت صاحل الشرار
كما وافق اجمللس ايضا على إقرار اخلطط البحثية للطلبة التالية امسائهم:
 -1إنتصار بنت عبد الرمحن العنزي ،بعنوان( :تطبيق تقنية التجميع لتحليل اختالف اآلراء يف هنج الدراسة الطولية)
 -2بشرى بنت عبد الرمحن الراضي ،بعنوان( :التوزيع اجلغرايف ملرضى الفشل الكلوي مبنطقة القصيم)
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 -3حممد رشيد ساير الشمري ،بعنوان( :أثر أسلوب عرض كائنات التعلم يف احملتوي القائم على الويب يف تنمية مهارات
الربجمة لدى طالب الصف األول الثانوي)
 -4نوال بنت حسن الفريح ،بعنوان( :التنافس الربيطاين األمريكي حول النفط يف الشرق األوسط (1357 - 1337هـ
1939 - 1919 /م)  -اململكة العربية السعودية أمنوذجاً).
 -5رهام بنت حممد الربيعة ،بعنوان( :تقييم التوزيع املكاين ملراكز الدفاع املدين يف مدينة بريدة ابستخدام نظم املعلومات
اجلغرافية)
 -6أمحد بن عبدالكرمي املطوع ،بعنوان( :مهتدى األهنر إىل ملتقى األحبر أليب حممد حممد وحديت بن حممد املتويف (1135
هـ) املشهور بعثمان وحديت من بداية :فصل ينبغي اخلشوع يف الصالة إىل هناية :فصل وكره عبثه بثوبه وبدنه حتقيقاً ودراسةً).
 -7أجمد بن غصن العنزي ،بعنوان( :تصور مقرتح لتفعيل احلوكمة الرشيدة يف اجلميات األهلية ابململكة العربية السعودية
دراسة مطبقة مبنطقة احلدود الشمالية)
 -8محيدة بنت قاسم علي شوقي ،بعنوان( :تقييم خدمة مراقبة األدوية العالجية)
 -9أمساء سليمان اجلبعان ،بعنوان( :واقع األداء التدريسي ملعلمات القراءات مبدارس حتفيظ القرآن يف املرحلة الثانوية يف
ضوء املهارات التدريسية الالزمة)
 -10اميرميك إييت شيف ،بعنوان( :االجتاهات العقدية يف قرغيزستان :دراسة حتليلية نقدية)
 -11ثراي بنت عبدهللا مطلق الزايدي ،بعنوان( :دراسة فعالية وحركية دواء الفيناتوين)
 -12حنان بنت سعود الشمري ،بعنوان( :شعرية املطلع يف الشعر األندلسي يف القرنني الرابع واخلامس اهلجريني)
 -13رندا بنت رشيد العبيدان ،بعنوان( :املرجعي والتخيلي يف كتاب " املكافأة وحسن العقىب " البن الداية)
 -14رمي بنت مريقب حجاب العنزي ،بعنوان( :انتشار إلتهاب الكبد يب اخلامل يف عينات فحص الزواج يف منطقة
القصيم)
 -15عادل بن نواف احلريب ،بعنوان( :تصور مقرتح لتفعيل املمارسة املهنية للخدمة االجتماعية يف مراكز الرعاية الصحية
األولية مبدينة حائل)
 -16عائشة بنت عوض الرشيدي ،بعنوان( :األبنية الصرفية ومعانيها يف ديوان حممود الوراق " دراسة وصفية حتليلية ")
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 -17متعب بن مالهد الشمري ،بعنوان( :الذكاء العاطفي وعالقته ابلقيادة التحويلية لدى قائدي املدارس الثانوية احلكومية
مبدينة حائل من وجهات نظر املعلمني)
 -18حممد بن عايض العبيدي ،بعنوان( :األخطاء اللغوية يف اإلعالانت التجارية واللوحات اإلرشادية  -دراسة ميدانية
وصفية حتليلية  -مدينة أهبا أمنوذجاً).
 -19مشعل بن انصر الغيث ،بعنوان( :حتميل اخلطأ وأثره يف اجلرح والتعديل دراسة حديثية أتصيلية)
 -20معتوق بن عتيق املطريي ،بعنوان( :املسائل الفقهية اليت اختلف فيها قول شيخ اإلسالم ابن تيمية مجعاً ودراسة)
 -21مالك بنت سليمان الرميح ،بعنوان( :التحقق من امكانية استخدام تقنية سلسلة الكتل يف قطاعات األعمال احمللية
لضمان شفافية وسالمة وأمن بياانت املعامالت)
 -22منرية بنت محد سليمان الضبيعي ،بعنوان( :انتشار إلتهاب الكبد سي بني مرضى السكري يف منطقة القصيم)
 -23نورة بنت عبدالعزيز علي القويعي ،بعنوان( :اسرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتياًكمنبئات ابلعبء املعريف والتفكري البنائي
لدى طالبات املرحلة الثانوية يف مدينة حائل)

 -24هند بنت حبيب املطريي ،بعنوان( :مواقف الدول األوربية من سياسة الدولة العثمانية يف احلجاز وأثرها على األوضاع
الداخلية  1327 - 1256هـ 1909 - 1840 /م)
 -25وفاء بنت إبراهيم الصقري ،بعنوان( :الشراكة الرتبوية بني األسرة واملدرسة يف منطقة القصيم يف ضوء رؤية )2030
 -26ايمسني بنت حممد األكيزم ،بعنوان( :اإلعالم بسنة حممد عليه أفضل الصالة والسالم شرح سنن ابن ماجه اإلمام
للحافظ عالء الدين مغلطاي بنقليج البكجري احلنفي (ت 762 :هـ) من بداية (ابب املرأة ترى يف منامها ما يرى الرجل)
إىل هناية (أبواب مواقيت الصالة)
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