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وافق مجلس عمادة الدرسات العليا في على إقرار الخطط
البحثية للطلبة التالية اسمائهم:
تركيه فهد عسكر العتيبي ،بعنوان( :المناخ التنظيمي وعالقته باإلبداع اإلداري لدى قائدات المدارس االبتدائية
الحكومية في محافظة الدوادمي
عبدهللا علي عبدالكريم النغيمشي ،بعنوان( :فاعلية برنامج تطوير مهني قائم على الممارسة التأملية الناقدة في تحسين
األداء والمعتقدات التدريسية لدى معلمي اللغة اإلنجليزية في المرحلة المتوسطة
مشاعل سليمان علي المسيطير ،بعنوان( :الدور التربوي لمجالس األمهات من وجهة نظر معلمات التربية الخاصة
(دراسة ميدانية في منطقة القصيم التعليمية)
عبدالسالم علي صالح الحسن ،بعنوان( :تقويم محتوى كتابي  Travellerللصف الثالث ثانوي في ضوء الخبرات
اللغوية القرائية
سند درهم ميدان االسعدي العتيبي ،بعنوان( :التنمر االلكتروني لدى طالب المدارس المتوسطة والثانوية وأثر
السيكودراما في تخفيف آثاره
امل علي غازي الحربي ،بعنوان( :دور مجتمعات التعلم في التنمية المهنية لمعلمي ذوي االحتياجات الخاصة
للمرحلة االبتدائية بمنطقة القصيم ).
امنه حمد عبدهللا العيدي ،بعنوان( :برنامج تطوير مهني قائم على التدريب التعليمي في الرياضيات ( Math
)Coachingوفاعليته في تنمية الصرامة األكاديمية لدى معلمات المرحلةالمتوسطة)
ايمان ناصر غازي الحربي ،بعنوان( :القيم البيولوجية المتض َّمنة بكتب األحياء واكتساب طالبات المرحلة الثانوية
لتلك القيم
فاتن مفلح بخيت الرشيدي ،بعنوان( :تقويم البيئة المدرسية لتدريس العلوم في ضوء ال ُمتطلَّبات الالزمة لتنفيذ
المشروعات التطبيقية لتعليم STEMبمنطقة القصيم)
بشاير صالح عبدالرحمن البصيلي ،بعنوان( :فاعلية برنامج تدريبي في فن التطريز األسود لتنمية مهارات الخريجات
بمجال المشروعات الصغيرة
هند عبدالعزيز خضران الثبيتي ،بعنوان( :توظيف التطريز اآللي في تصميمات ملبسية لألطفال معدة جزئيا ً لإلنتاج)
سلمى غثيث سليمان الشمري ،بعنوان( :تقويم أداء معلمات الدراسات االجتماعية بالمرحلة الثانوية في ضوء المعايير
المهنية بالمملكة العربية السعودية
ريف محمد عبدالرحمن الشعيل ،بعنوان( :أثر تبني لغة تقارير األعمال الموسعة في تقليل المعلومات غير المتماثلة
في سوق األسهم السعودي

وافق مجلس عمادة الدرسات العليا في على تكوين لجان الحكم
للطلبة التالية اسمائهم:
 . 1احمد بيان خليف الشمري
 . 2فاطمة محمد البدراني
 . 3محمد صالح براهيم الشيبان
 . 4عبدهللا عمر عبدهللا السديس
 . 5أسامه محمد سليمان الفوزان
 . 6براهيم سعود براهيم العيد
 . 7إبراهيم مسعود صالح الدين
 . 8أحمد محمد شنيبر رشيدي
 . 9مهند سليمان محمد السمحان
 . 10خالد محمد سليمان الربعي
 . 11ابراهيم علي محمد المهناء
 . 12عبد العزيز إبراهيم علي الالحم
 . 13نى سليمان صالح السعيد
 . 14حصة ابراهيم صالح السعيد
 . 15شروق محمد عبدالعزيز الجبر
 . 16تواصيف فرحان معجب الحريص
 . 17غيداء عابد محمد الحربي
 . 18سندس صالح جارهللا القبالن
 . 19أماني محمد خالد االدلبي
 . 20سليمان محمد سليمان المخلف
 . 21عمر محمد إبراهيم المهوس

