قرارات اجللسة احلادية عشر
ملــجــلــس عـــمـــادة الـــدراســات العـليا
جبامعة القصيم

للعام اجلامعي 1441هـ
املنعقدة يف يوم األربعاء املوافق 1441/4/28هـ

وافق مجلس عمادة الدرسات العليا في على إقرار الخطط
البحثية للطلبة التالية اسمائهم:
تركي مشاري تركي الضحيان ،بعنوان( :فاعلية اإلرشاد السلوكي التوكيدي في خفض أعراض القلق االجتماعي
لدى طالب المرحلة الثانوية)
مهند عبدالرحمن عبدهللا القصير بعنوان( :موقف النصرانية المعاصر من اليهودية واإلسالم في ضوء مجمع
الفاتيكان الثاني (دراسة تحليلية نقدية)
عبدالرحمن إبراهيم عبدهللا الماضي بعنوان( :نموذج تدريسي مقترح قائم على تعلم العلوم بالممارسة المباشرة
 Hands-on Scienceوفاعليته في تنمية التحصيل وبقاء أثر التعلم والحس العلمي لدى طالب المرحلة االبتدائية)
ناصر دبشي تبروك العازمي بعنوان( :العالقة بين مستويات هرمونات الغدة الدرقية و الهوموسيستئين في البالزما
وفيتامين ب  12وحامض الفوليك والدهون في مرضى قصور الغدة الدرقية في بريدة بالمملكة العربية السعودية)
محمد مبارك محمد الشراري بعنوان( :تأثير إضاف ة الصمغ العربي ومضادات األكسدة للمخفف على جودة السائل
المنوي بعد التجميد واإلسالة في كباش األغنام النعيمي)
حمزة عبدهللا ابراهيم الغميزي بعنوان( :مستويات أكسيد النيتريك وعالقته مع صورة الدهون في القصور البطاني
لألوعية الدموية بين مرضى السكري من النوع الثاني)
عبدهللا عادل فهيد العارضي بعنوان( :استقصاء أثر تطبيق الكود السعودي لترشيد الطاقة على تكلفة أنظمة الطاقة
الشمسية الكهروضوئية في األبنية السكنية).
نوره محمد عبدهللا المطير بعنوان( :سليمان بن صالح الدخيل مؤرخاً(1290ه 1364-ه 1873 /م 1944 -م)
عبدالرحمن سامي أحمد المشيقح بعنوان( :تقدير الوفر المحتمل في الطاقة لمبنى سكني في منطقة القصيم من خالل
تحسين عناصر غالف المبنى باإلضافة إلى استغالل الطاقة الشمسية)
ساميه مهل شديد الردادي بعنوان( :فاعلية برنامج تدريبي إلنتاج مالبس النساء ذات االشكال الهندسية على تنمية
المشروعات الصغيرة)
سليمان علي سليمان الوطبان بعنوان( :تأثير توزيع حوائط القص وشكل الهيكل على االستجابة للزالزل والرياح
بالمباني الخرسانية المسلحة غير المتطابقة رأسياً).
ضيف هللا محمد ضيف هللا الشعر بعنوان( :تعقبات الحافظ ابن رجب الحنبلي على مستدرك اإلمام الحاكم النيسابوري
دراسة حديثية نقدية)
إبراهيم عبدالرحمن راشد البلي بعنوان( :المرويات التي فاضل اإلمام العقيلي بينها بلفظ' :أصلح' في كتابه الضعفاء،
من أول الكتاب إلى نهاية ترجمة عمر بن مسكين ،جم ًعا ودراسة)
واجد حمدان عايد الشمري بعنوان( :الطريقة العلية الكسنزانية (دراسة نقدية عقدية )
دليل عبيد عبدهللا الحربي بعنوان( :فاعلية برنامج إثرائي قائم على األلعاب اللغوية في تنمية مهارات الكتابة اإلبداعية
لدى طالبات الصف الثالث المتوسط)

موضي هالل معتق المطيري بعنوان( :معدل انتشار و تحليل تطور البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية المعزولة
من العناية المركزة في مستشفيات الرعاية الثالثية بمنطقة القصيم)
موضى ابراهيم سليمان الميمان بعنوان( :أثر مجلس اإلدارة والتعليم المالي للمدير التنفيذي على اإلفصاح عن
المسؤولية االجتماعية للشركات :أدلة من الشركات السعودية المدرجة)
جميله ناصر صنيتان الحربى بعنوان( :مؤشرات مخاطر الغش في القوائم المالية االحتيالية في البيئة السعودية من
وجهة نظر المراجعين الخارجيين)
نوره سليمان حسن الحميد بعنوان( :مستوى الصحة التنظيمية في المدارس الثانوية الحكومية بمنطقة القصيم من
وجهة نظر المعلمين)
سحر صالح عبدالرحمن التويجري بعنوان( :القيادة الريادية وعالقتها بالبيئة الجاذبة للتعلم في مدارس رياض
األطفال من وجهة نظر المعلمات).
مها صالح عبدهللا الغفيلي بعنوان( :متطلبات تطوير أداء القيادات المدرسية بمحافظة الرس في ضوء رؤية المملكة
).2030
فتون محمد عبدهللا الطويان بعنوان( :التسويف اإلداري لدى قادة المدارس الثانوية الحكومية في منطقة القصيم).
رند خالد عبد هللا الشبل بعنوان( :جودة حياة العمل وعالقتها باألداء الوظيفي لدى معلمات المدارس األهلية بمنطقة
القصيم)
لميس عبدهللا عبدالعزيز الغفيص بعنوان ( :القيادة التحويلية وعالقتها بتحقيق الهوية التنظيمية لدى معلمات
المدارس الثانوية الحكومية بمنطقة القصيم التعليمية)
أمجاد قنيطير عبدهللا القنيطير بعنوان( :القيادة االستراتيجية وعالقتها بااللتزام التنظيمي لدى معلمات المدارس
الحكومية بمحافظة الزلفي).
ايمان مرزوق سويرح الرشيدي بعنوان( :موقف المملكة العربية السعودية من االنسحاب البريطاني من الخليج
العربي وقيام اتحاد االمارات العربية (1388-1391ه1971-1968/م )
ربى أحمد عبدالرحمن الحمود بعنوان( :وضع مواصفات تصميم الزي المسرحي واالستفادة منها في ابتكار
تصميمات تناسب المسرح الحديث)

وافق مجلس عمادة الدرسات العليا في على تكوين لجان الحكم
للطلبة التالية اسمائهم:
 -1ورود سليمان محمد القصير
 -2مريم عبدهللا محمد الزيدان
-3انفال محمد عبدالرحمن الحميد
 -4سبيل ملهي سبيل الحربي
 -5صالح عبدهللا صالح الحديثي
 -6عبدهللا سليمان صالح النفيسه
 -7سند زعال نايف الشمري
 -8ناجي قاسم عبدهللا
 -9مها ربحي علي عثمان
 -10فاطمة عيد مرضي العصيمي
 -11امنيه فيصل عبده المرشد
 -12ابتسام مساعد ذويبان المطيري
 -13اروى محمد عبدهللا الالحم
 -14سارة منصور مسفر الجوفان
 -15سامية سعد فرج

