قررات اجللسة الرابعة والعشرون
ملــجــلــس عـــمـــادة الـــدراســات العـليا

جبامعة القصيم

للعام اجلامعي 1439/1438هـ

املنعقدة يف يوم األربعاء املوافق  1439/08/27هـ

وافق جملس عمادة الدرسات العليا يف جلسته الرابعة والعشرون بتاريخ 1439/08/27هـ على تشكيل جلان احلكم
واملناقشة للطلبة التالية امسائهم:
 -1إبراهيم بن محود العبيدان.
 -2أمحد بن إبراهيم الغنيم
 -3ألسا ابليو.
 -4شروق بنت صنيتان احلريب.
 -5فارس بن محد الركف.
 -6حممد بن فهد الراشد احلميد.
 -7مرمي بنت سليمان املزيين.
 -8منذر بن عبد العزيز السديس.
كما وافق اجمللس ايضا على إقرار اخلطط البحثية للطلبة التالية امسائهم:
 -1أمحد فضل الرمحن ،بعنوان( :فرقة املهدوية يف اهلند :نشأهتا  -عقائدها  -آاثرها  :دراسة نقدية يف ضوء عقيدة أهل
السنة واجلماعة)
 -2أسامة بن لطفي الفرجاين ،بعنوان( :مشكل احلديث عند العالمة حممد الطاهر ابن عاشور)
 -3البتول عبدهللا الشوشان ،بعنوان( :األحكام الفقهية املتعلقة ابجللوس يف غري الصالة)
 -4اهلنوف بنت خالد الرشودي ،بعنوان( :شروط مفهوم املخالفة على العمل به :دراسة أتصيلية تطبيقية على آايت
األحكام)
مجعا ودراسة)
 -5بشاير بنت عبدهللا الكريدا ،بعنوان( :األقوال الفقهية اليت ّقواها الشيخ ابن عثيمني ّ
ورجح غريهاً :
 -6مجيلة ظاهر القبيسي ،بعنوان( :تصميمات ملبسية مقتحة لتلبية االحتياجات اخلاصة أبطفال التوحد)

 -7حاجي بن معيتق العازمي ،بعنوان( :املتطلبات املهارية ألداء األخصائي االجتماعي الطيب من منظور املمارسةالعامة
للخدمة االجتماعية)
 -8حامدة بنت نواف املرواين ،بعنوان( :أجوبة احلافظ ابن كثري عن األحاديث اليت ظاهرها التعارض من خالل كتابه
"تفسري القرآن العظيم" :مجعاً وخترجياً ودراسة)

 -9حصة بنت ذعار احلريب ،بعنوان( :مسات السرد الرومانسي يف "األجنحة املتكسرة" و "األرواح املتمردة" جلربان خليل
جربان)
 -10خالد بن عبداهلادي املطريي ،بعنوان( :االستدالل ابليقني عند األصوليني)
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 -11خلود بنت عبدهللا السهلي ،بعنوان( :أنسنة العقيدة يف اخلطاب احلداثي العريب املعاصر  -التوحيد والنبوات أمنوذجاً
 دراسة نقدية يف ضوء عقيدة أهل السنّة واجلماعة) -12رحاب بنت إبراهيم الظويهر ،بعنوان( :األبنية الصرفية االمسية يف ديوان األخطل :دراسة وصفية حتليلية)
 -13ساان سوميال ،بعنوان( :شعرية التفاصيل يف دواوين عباس حممود العقاد)
 -14عبد هللا بن فهد الكريديس ،بعنوان( :فاعلية برانمج الرعاية الالحقة للمرضى النفسيني :دراسة مطبقة على مستشفى
الصحة النفسية بربيدة)
 -15عفاف بنت فاضي الرشيدي ،بعنوان( :لغة الشعر عند عبد هللا الصيخان :دراسة أسلوبية)
 -16علوش بن عبد هللا آل قويد ،بعنوان( :حمنة القول خبلق القرآن عند املتقدمني واملعاصرين  :دراسة اترخيية نقدية)
 -17عواطف بنت نصار الرشيدي ،بعنوان( :منهج البيهقي يف االختالف بزايدة راو أو إبداله من خالل (اجلامع لشعب
اإلميان) :دراسة نظرية تطبيقية)
 -18فاطمة بنت حممد البدراين ،بعنوان( :االستعارة يف تفسري أيب السعود العمادي :عرض وموازنة)
 -19فرج بن غازي احلريب ،بعنوان( :التحليل املكاين للمتاحف يف مدينة حائل)
 -20فهد بن خنفور الرشيدي ،بعنوان( :العالقات السعودية املصرية يف عهد امللك خالد بن عبد العزيز1395 :
1402هـ 1982 1975 /م)
 -21فهد بن شاهر العتييب ،بعنوان( :دور السياحة اخلارجية يف حتقيق التويح األسري" :دراسة تطبيقية على جمتمع حمافظة
عنيزة")
 -22فواز بن هادي املطريي ،بعنوان( :تقييم جودة أداء دور األخصائي االجتماعي الطيب :دراسة مقارنة بني املستشفيات
احلكومية املعتمدة وغري املعتمدة من املركز السعودي العتماد املنشآت الصحية مبنطقة القصيم)
 -23معاذ بن عبدهللا احمليش ،بعنوان( :نوازل الذهب والفضة يف الفقه اإلسالمي)
 -24مقبولة بنت علي احلصيين ،بعنوان( :آايت الصحبة وضدها يف القرآن الكرمي :دراسة بالغية)
 -25منال بنت حممد البطني ،بعنوان( :الزمام( :شرح اآلجرومية)  -حملمد بن أمحد اخلريشي (ت  1001هـ) :دراسة
وحتقيقاً)
 -26ميعاد بنت منور العتييب ،بعنوان( :حمددات اإلفصاح عن اإلستدامة يف الشركات السعودية املدرجة يف االسواق املالية)
 -27انيف بن محد احلريب ،بعنوان( :أدوات السياسة النقدية :دراسة فقهية مقارنة تطبيقية)
 -28جنيب رافع مصفى حممد فتاح ،بعنوان( :القواعد الفقهية املتعلقة حبفظ العقل :دراسة أتصيلية تطبيقية معاصرة)
 -29هنالء بنت سليمان الفالج ،بعنوان( :شعرية رسائل أدابء القرن العشرين من خالل بعض النماذج)
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 -30نواف بن عبدالكرمي السلمي ،بعنوان ( :داللة ألفاظ اإلمام أمحد بن حنبل على األحكام التكليفية :دراسة تطبيقية
أتصيلية)
 -31مطلق بن نواف الشمري ،بعنوان( :خصائص مجاعات اجلنوح املنظم :دراسة تطبيقية على األحداث احملكوم عليهم
بدور املالحظة االجتماعية ابملنطقة الشرقية)
 -32نورة بنت صاحل العباد ،بعنوان( :منهج البيهقي يف االختالف ابلوصل واإلرسال أو ابلرفع والوقف من خالل (اجلامع
لشعب اإلميان ) ،دراسة نظرية تطبيقية)
 -33نوف بنت حممد العنزي ،بعنوان( :الرؤى النقدية حول شعر األمري عبد هللا الفيصل)
 -34هدى بنت خلف األمحدي ،بعنوان( :عالقة الزوجني أثناء فتة عقد النكاح وانعكاساهتا على املشكالت الزوجية يف
اجملتمع السعودي :دراسة ميدانية على حديثات الزواج يف حمافظة الرس)
 -35هليل بن حمسن الشمري ،بعنوان( :العوامل االجتماعية املؤدية إىل اجلرائم املركبة يف اجملتمع السعودي :دراسة تطبيقية
على نزالء سجن حفر الباطن)
 -36هيفاء بنت علي العجالن ،بعنوان( :الراوي واملتلفظ يف مناذج من الرواية السعودية 2010 - 2000 ،م))
 -37ايسر بن صاحل احلريب ،بعنوان( :دور املسجد يف تعزيز عالقة اجلرية :دراسة تطبيقية على مساجد مدينة بريدة)
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