قرارات اجللسة الثالثة عشر
ملــجــلــس عـــمـــادة الـــدراســات العـليا
جبامعة القصيم

للعام اجلامعي 1441هـ
املنعقدة يف يوم األربعاء املوافق 1441/6/18هـ

وافق مجلس عمادة الدرسات العليا في على إقرار الخطط
البحثية للطلبة التالية اسمائهم:
عبدهللا مرشد محمد المرشد بعنوانُ ( :م َح َّمدُالعَلِي ٍّ ا ْلعَ ْرفَ ُج َحيَاتُهُ َوأ َ ْ
ع َمالُهُ ( 1258 -1186ه 1842 -1772/م)
دراسة تاريخية
أروى علي عبدهللا الضالع ،بعنوان ( :ألفاظ المعاني القرآنية من خالل كتاب نزهة األعين النواظر البن الجوزي -
دراسة نظرية تطبيقية (
روان موسى ابراهيم القاسم ،بعنوان( :التوزيع المكاني للجوامع في مدينة بريدة باستخدام نُظُم المعلومات)
الجغرافية
منيرة أحمد ناصر األحمد ،بعنوان ( :حقوق اإلنسان في مكة والمدينة منذ بداية حكم األشراف حتى نهاية العصر
العباسي (656-358هـ 1258-968/م) دراسة تاريخية نقدية)
منال حمد صالح الحميد ،بعنوان ( :الصعوبات التي تواجه طالبات الدراسات العليا المغتربات)
صالح ماجد طالل العتيبي ،بعنوان ( :المشكالت االجتماعية المؤثرة على المرأة المطلقة المقيمة مع الوالدين
(دراسة تطبيقية في مجتمع محافظة عفيف)
جنى سليمان دخيل الدخيل ،بعنوان( :جودة الحياة وعالقتها بقيمتي الوسطية والتسامح (دراسة تطبيقية على
األسر في محافظة عنيزة)
شموخ علي محمد الخليفه ،بعنوان ( :تصميم وتشييد جاليكوسيدات الترايازول الجديدة المرتبطة بحلقة -4،3،1
ثياديازول باالضافة الحلقية ثنائية القطبية ودراسة ودراسة نشاطها المضاد للسرطان)
مها عبدهللا سعد الدهالوي ،بعنوان( :إيزوكسازوليدينات كيرالية جديدة مشتقة من  -4،3،1الثياديازول :
توليف ،توصيف ودراسة الفعالية البيولوجية).
أزده محمد صالح العساف ،بعنوان ( :تصميم وتشييد والنشاط المضاد للسرطان لجاليكوسيدات -3،2،1ترايازول
الجديدة ومشابهاتها للنيكليوسيدات الالحلقية)
نوره صالح عبدهللا السهلي ،بعنوان ( :تشييد والنشاط المضاد للسرطان لجاليكوسيدات جديدة محتوية على حلقة
 -1,2,3ترايازول مرتبطة بأنظمة حلقية غير متجانسة )
كمنبئين باالندماج في التعلُّم
نوره صالح فرحان الحربي ،بعنوان( :عدالة المعلِم المدركة والتو ُّجهات األكاديمية
ِ
لدى طالبات المرحلة الثانوية بمنطقة القصيم)
أروى بدر عبدهللا الحربي ،بعنوان ( :دور المتانة العقلية والمناخ األكاديمي كمتنبئات بالتوافق األكاديمي لدى
طالبات جامعة القصيم)
عمر يحيى سيسي سيسي ،بعنوان ( :جهود األمانة العامة للتعليم اإلسالمي العربي بغامبيا في تدريب المعلمين
أثناء الخدمة في ضوء الفكر اإلداري المعاصر)
خالد محمد حسن القعده ،بعنوان( :دراسة متغيرات اختبار الصدم على مواد  CARALL FMLsبالطرق
التجريبية والعددية).

عمار مصطفى علي العريقي ،بعنوان( :السلوك الميكانيكي للمركبات البالستيكية المعززة باأللياف الزجاجية
والمصنعة بتقنية الطباعة ثالثية األبعاد)
رهام إبراهيم عثمان الحرابي ،بعنوان( :أسباب ورود الحديث وأثرها في المقاصد الشرعية -دراسة حديثية
تطبيقية) -
عبدهللا حامد صالح الشمري بعنوان( :فاعلية برنامج نمو مهني مقترح قائم على توجه  STEMفي تنمية األداء
التدريسي لمعلمي العلوم وأثره على تنمية مهارات الطالب الالزمة لتنفيذ المشروعات التطبيقية) capstone
لولوه عبدالرحمن صالح العويس ،بعنوان ( :تعدد األصوات في الرواية العربية المعاصرة من خالل نماذج روائية
فائزة بجائزة البوكر العربية)
ناصر جربوع جريد الشمري ،بعنوان( :الصالبة النفسية للوالدين وعالقتها باتجاهاتهم نحو أبنائهم ذوي اإلعاقة
الفكرية البسيطة )

وافق مجلس عمادة الدرسات العليا في على تكوين لجان الحكم
للطلبة التالية اسمائهم:
 -1سحر إبراهيم المطوع
 -2هالل اهليل هالل المطيري
 -3سلطان منير منور الردادي
 -4حاجي معيتق عتقاء العازمي
 -5فراس عبدهللا محمد المحيميد
 -6فيصل متعب صعيقر المطيري
 -7محمود خامس
 -8محمد حسن عبدالرحمن سوقي
 -9سهام عبدهللا حسن العصيمي العتيبي
 -10سعاد مهجع سعد العنزي
 -11بدرية علي عبدهللا الزيداني
 -12ريهام صالح عمر العمر
 -13مها عبدالرحمن سعد الشبرمي
 -14أمينه حماد سبيل الحربي
 -15سلطانه خليف عيد الحربي
 -16نوف صالح ابراهيم المقبل
 -17خلود الفي حمود الحربي
 -18جوزاء سلمان مرزوق المطيري
 -19شذى عقيل فليان الحربي
 -20شيمة زيدان مزيد الشمري
 -21ابتسام أحمد صالح الغضية
 -22نجالء حماد سعود الدغماني

 -23خولة يحيى عيد اليحيى
 -24ميعاد منير عبدالرحمن العتيبي
 -25ريم سليمان الحسن
 -26وجدان محمد عبدهللا التميمي

