قرارات اجللسة الثانية عشر
ملــجــلــس عـــمـــادة الـــدراســات العـليا
جبامعة القصيم

للعام اجلامعي 1441هـ
املنعقدة يف يوم األربعاء املوافق 1441/6/4هـ

وافق مجلس عمادة الدرسات العليا في على إقرار الخطط
البحثية للطلبة التالية اسمائهم:
أحمد علي ابراهيم الحربي بعنوان  :تعريف وتمييز المكورات العنقودية الذهبية المسببة إللتهاب الضرع باستخدام
البصمة البروتينية ( )MALDI-TOF
عبدالعزيز عبدهللا عبدالعزيز محمد بعنوان  :مختلف الحديث عند ابن عثيمين 'دراسة وصفية نقدية'
عبدهللا يوسف عبدهللا المانع بعنوان :المرويات التي فاضل اإلمام العقيلي بينها بلفظ 'أصلح'في كتابه الضعفاء،من
ترجمة عمر بن معتّب إلى آخر الكتاب ،جمعا ودراسة).
غيداء صالح محمد الطريف ،بعنوان( :استنباطات شيخ اإلسالم ابن تيمية الفقهية من اآليات القرآنية (من سورة الروم
إلى سورة الناس)
عزيزة لهيلم رحيل العنزي ،بعنوان ( :منهج ابن عبد البر في االختالف بزيادة راو وحذفه من خالل كتابه التمهيد
دراسة نظرية تطبيقية
سهام مبارك صالح الفهيد ،بعنوان( :المسائل الفقهية المختلف فيها بنا ًء على االختالف في داللة اآليات في األحوال
الشخصية -دراسة فقهية مقارنة-
نورة محمد ناصر الجربوع ،بعنوان ( :تقويم مهارات التحدث لدى طالبات الصف الثالث المتوسط في ضوء معايير
مقترحة.
مضاوي سالم رباح الحربي ،بعنوان ( :الخصائص السكانية بالمنطقة المركزية للمدينة المنورة 'دراسة في جغرافية
السكان'
ايمان علي زيد الحربي ،بعنوان ( :فاعلية وحدة مقترحة في الكيمياء الخضراء في تنمية الوعي بتطبيقاتها الحياتية
ومهارات اتخاذ القرار لدى طالبات المرحلة الثانوية
مرام عوض عبدهللا الفريدي الحربي ،بعنوان( :الموديالت المكانية المناسبة للتوسع العمراني في مركز الفويلق
بمنطقة القصيم
هند عبدالرحمن عبدالعزيز المجيدل ،بعنوان( :التحليل المكاني لتوزيع رياض األطفال الحكومية في مدينة بريدة
باستخدام نظم المعلومات الجغرافية
نوال محمد عبدهللا الحربى ،بعنوان ( :العوامل المؤثرة في مستوى اإلفصاح عن الموارد البشرية للشركات السعودية
المدرجة
أمل محمد علي النغيمشي ،بعنوان ( :واسطة العقد الثمين وعمدة الحافظ األمين لجمال الدين أبي زكريا يحيى بن
صري المعروف ب َحسّان السنّة المتوفى(656ه) تحقيقا ً و دراسة.
يوسف بن يحيى األنصاري ال ّ
صر َ
عبدالرحمن حجي عنيان الرشيدي ،بعنوان( :أثر اختالف أساليب االنتقال في االنفوجرافيك المتحرك على التحصيل
في مقرر اللغة االنجليزية لدى طالب المرحلة المتوسطة)

وافق مجلس عمادة الدرسات العليا في على تكوين لجان الحكم
للطلبة التالية اسمائهم:
 -1سانا سوميال
 -2بشير يالي أحمد
 -3عمر عبدالعزيز عبدهللا األشقر
 -4عبدالكريم عبدالمحسن عبدالكريم الغنيم
 -5أحمد سليمان عبدالعزيز المذن
 -6خوله حمود صالح الدوسري
 -7بدر إبراهيم عبدالرحمن الرشودي
 -8سعاد خالد محمد القرعاوي
 -9ماجده سالم مشعل الرشود
 -10حنان يوسف عبدهللا العيسى
 -11أبرار إبراهيم أحمد النعمي
 -12سارة عبدالرحمن صالح البراك
 -13الزهراء عبد الرحمن عبد هللا الشمسان
 -14مرام براهيم سليمان الحامد
 -15سالي سلطان ابراهيم القحطاني
 -16نوره رشيد عبدهللا العزام
 -17بدور صالح محمد الحربي
 -18ساره حمد عبدهللا الزامل
 -19نوره مشعان عايد العنزي
 -20عفاف سعيد غرمان العمري
 -21آمنه عبدهللا حسين العواجي
 -22سماهر سند غالب المطيري

 -23حصه ضيف هللا فالح الحربي
 -24نهى غزاي مشخص المطيري
 -25وجدان عبدالرحمن محمد العريني
 -26خوله حمود صالح الدوسري

