قررات اجللسة الثالثة والعشرون
ملــجــلــس عـــمـــادة الـــدراســات العـليا

جبامعة القصيم

للعام اجلامعي 1439/1438هـ

املنعقدة يف يوم األربعاء املوافق  1439/08/22هـ

وافق جملس عمادة الدرسات العليا يف جلسته الثالثة والعشرون بتاريخ 1439/08/22هـ على تشكيل جلان احلكم
واملناقشة للطلبة التالية امسائهم:
 -1أمساء بنت نغيمش احلريب.
 -2جوهرة بنت محد الكريديس.
 -3سليمان بن حممد السلمان.
 -4سهى بنت راشد الراشد
 -5عبدالعزيز بن عبدالرمحن املزيين.
 -6غادة بنت حممد العويف.
 -7حممد بن إبراهيم املهوس.
 -8مشاعل بنت نقاء احلريب.
 -9نورة بنت عايض املطريي.
 -10عبداجمليد بن عبدالعزيز الطيار.
 -11عمر بن حممد الشمري.
كما وافق اجمللس ايضا على إقرار اخلطط البحثية للطلبة التالية امسائهم:
 -1إبراهيم حممد النغيمشي ،بعنوان( :أتثري املستخلص املائي لبذور  Lepidiumsativum Linnالرشاد وراشح حليب
اإلبل املتخمر على الوقاية من خماطر التسمم ابلرصاص يف الفئران)
 -2إبراهيم مسعود صالح الدين ،بعنوان( :مالمح التنشئة االجتماعية يف حكم لقمان مع ابنه  -دراسة نظرية يف إطار
القيم االجتماعية يف القرآن الكرمي)
 -3إسحاق أديبايو عبد الرزاق ،بعنوان( :جهود علماء نيجرياي النحوية والصرفية يف القرن التاسع عشر امليالدي  -دراسة
وصفية حتليلية)
 -4أمساء خالد الصقري ،بعنوان( :اإلعداد والتقييم البيولوجي ،الكيميائي واحلسي ملشروب وظيفي متخمر)
 -5أشواق بنت سليمان اإلبراهيم ،بعنوان( :موقف عبد القادر املكي من شراح التسهيل يف كتابه هداية السبيل)
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 -6أفنان بنت حممد العضيب ،بعنوان( :أتثري تناول األطعمة السريعة على انتشار أمراض سوء التغذية لدى طالبات املرحلة
الثانوية ىف حمافظة البدائع القصيم)
 -7خلف بن خفري الشمراين ،بعنوان( :أجوبة احلافظ ابن عبد الرب عن األحاديث املشكلة يف كتابه التمهيد ،مجعاً ودراسة)
 -8حصة بنت إبراهيم السعيد ،بعنوان( :العوامل االجتماعية احملددة ملستوى وعي املرأة حبقوقها يف اجملتمع السعودي -
دراسة ميدانية على طالبات الدراسات العليا جبامعة القصيم)
 -9جوهرة بنت عبدهللا الدرع ،بعنوان( :جامع املسرة يف شواهد الشاطبية والدرة لسليمان بن حسني اجلمزوري الشهري
ابألفندي (ت  1227هـ) دراسة وحتقيقاً)
 -10بشرى بنت ملحم امللحم ،بعنوان( :مشكل القرآن عند اإلمام النيسابوري يف تفسريه غرائب القرآن ورغائب الفرقان
مجعاً ودراسة)
 -11أمل بنت علي الومشي ،بعنوان( :التحليل اجلغرايف لصناعة اخلبز يف منطقة القصيم)
 -12العنود بن حممد احلميد ،بعنوان( :التربع اإللكرتوين وأثره  -دراسة فقهية)
 -13أمل عبدهللا السحيباين ،بعنوان( :أتثري استخدام بعض الغروايت املائية والزيوت النباتية على خصائص اجلنب الطري
خمفض الدهن)
 -14رمي بنت سليمان احلسن ،بعنوان( :البناء السردي يف قصص حسني على حسني)
 -15ريوف بنت عبد هللا احلريب ،بعنوان( :البنية السردية لرواية رجاء عامل (خامت)  -مقاربة سيميائية)
 -16سامية بنت مضحي العنزي ،بعنوان( :املاركسية البنيوية يف الفكر العريب املعاصر  -دراسة عقدية حتليلية نقدية)
 -17مسية بنت حامد احلامد ،بعنوان( :اسهامات األنشطة االجتماعية املدرسية يف تعزيز اهلوية الوطنية لطالبات املرحلة
الثانوية  -دراسة تطبيقية على مدارس املرحلة الثانوية للبنات مبحافظة البدائع)
 -18ضي بنت انصر الزيدي ،بعنوان( :أثر الفشل الكلوي على العالقات االجتماعية للمرضى  -دراسة مطبقة على مركز
دايفرم لغسيل الكلى يف مستشفى الرس العام)
 -19عبدهللا بن سليمان الالحم ،بعنوان( :اإلمجاع يف التفسري عند الطربي  -دراسة نظرية تطبيقية)
 -20ليلى بنت سامل البدراين ،بعنوان( :تلقي النقاد أدب ابن زيدون)
 -21ماجد بن زقم الشمري ،بعنوان( :منهج اإلمام علم الدين السخاوي يف القراءات(643 /558هـ))
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 -22مبارك عيد اجلمعان ،بعنوان( :أتثري املستخلص الكحوىل ألوراق الربابريس ) (Berberis vulgaris Lعلى داء
السكرى املستحث بواسطة االسرتبتوزوتوسني يف الفئران)
 -23منال بنت مفرح املخلفي ،بعنوان( :قراءة املفضل الضيب عن عاصم  -دراسة حنوية)
 -24مىن بنت عبد هللا البشري ،بعنوان( :شعر أمحد إبراهيم احلريب  -دراسة أسلوبية)
 -25ميمونة بنت مقرن القصري ،بعنوان( :آراء ابن عباس الفقهية املتعارضة يف العبادات  -دراسة نظرية تطبيقية)
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