قرارات الجلسة الرابعةعشر

لمــجــلــس عـــمـــادة الـــدراســات العـليا
بجامعة القصيم

للعام الجامعي 4114هـ
المنعقدة في يوم الإربعاء الموافق 4114/7/2هـ

وافق مجلس عمادة الدرسات العليا في على إقرار الخطط
البحثية للطلبة التالية اسمائهم:
 / -1هند يوسف عبدهللا المانع ،بعنوان( :األحاديث التي صححها البغوي في قسم الحسان من ' مصابيح السنة '
دراسة نقدية منهجية).
 / -2ندى عبدهللا علي الفالحي ،بعنوان( :نظرية العرف عند ابن قدامة  -دراسة أصولية تطبيقية.)-
 / -3دمحم راشد عبدهللا المحيالن ،بعنوان( :نمذجة كمية وجودة مياه متكون ساق باستخدام برنامج
) (MODFLOWوذلك في عدة سيناريوهات مستقبلية.).
 -4دمحم محمود علي الهتاري ،بعنوان( :تطوير نموذج إلدارة جودة المياه لوادي الرمة في منطقة القصيم،
المملكة العربية السعودية).
 -5رندا حمد علي بن الشيخ ،بعنوان( :دافعيّة اإلنجاز وقدرتها التَّنبؤيّة بتأجيل اإلشباع األكاديمي لدى طالبات
جامعة القصيم).
 -6حاكم هليل شباب الحربي ،بعنوان( :دور المساندة االجتماعية في التنبؤ بالقلق االجتماعي و إدمان الهواتف
الذكية لدى طالب المرحلة الثانوية بالمدينة المنورة).
 -7رزان عبدالرحمن سليمان الشمسان ،بعنوان( :المستند اللغوي عند ابن قيم الجوزية في تقرير مسائل العقيدة
والدفاع عنها في باب توحيد األسماء والصفات).
 -8يزيد عبدالعزيز عبدالرحمن الصقعبي ،بعنوان( :تقييم استهالك الطاقة ودورة الحياة لجدار الغالف الخارجي
للمبنى السكني في الحي الجامعي دراسة حالة  :سكن أعضاء هئية التدريس بجامعة القصيم).
 -9هندي سالم راشد الحربي ،بعنوان( :تأثير مستخلص بذور تمر العجوة على عجز الذاكرة الناتج عن داء
السكري من النوع الثاني في الجرذان).
 -11عبدهللا دمحم حمد الصهيل ،بعنوان( :تأثير عوامل تصميم النوافذ على استهالك الطاقة في أجنحة تنويم
المرضى).
 -11فهيد حمود فهيد الصعب ،بعنوان( :تعريف كيموحيوي وجزيئي لألنماط السامة لـبكتريا المطثية الحاطمة
)(Clostridium perfringensالمرتبطة بحاالت اشتباه للتسمم الدموي المعوي المنشأ في األغنام).
 -12فايز عايد مفرح العروي ،بعنوان( :تعريف كيموحيوي وجزيئي ألنواع بكتريا الباستوريال المرتبطة
بااللتهاب الرئوي في األغنام وحساسيتها للمضادات الحيوية).
 -13عبدالعزيز دمحم عبدالعزيز المزيني ،بعنوان( :دراسة وبائية عن داء البروسيال في اإلبل كمرض مشترك في
منطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية).
 -14ابراهيم علي عبدهللا الكبير ،بعنوان( :التأثير الوقائي لبذور الشمر ومستنبتاتها على اإلجهاد التأكسدي
المستحث برابع كلوريد الكربون في ذكور الجرذان).
 -15آمنة عبدهللا سليمان المرزوق ،بعنوان( :اآليات القرآنية التي استشهد بها النبي ملسو هيلع هللا ىلص على المسائل العقدية
جمعًا ودراسة).

 -16ريم طعيسان صعيوان الفريدي ،بعنوان( :الهالميات المائية القائمة على مخاليط الكيتوزان :التشييد
والتوصيف والتطبيقات).
 -17موسى دمحم سعدى البشري ،بعنوان( :تقدير المعادن في حبوب القمح بواسطة بالزما الحث المزدوج -
مطياف الكتلة بعد الهضم بمساعدة الميكروويف).
 -18سليمان عبدالعزيز عطاهللا الدخيل ،بعنوان( :تقدير المعادن واحماض الخليك الهالوجينية في مصادر المياه
في مدينة بريده ،المملكة العربية السعودية).
 - 19شهد منصور دمحم الشرفان الشرقي ،بعنوان( :تقنيات إنتاج مالبس خارجية نسائية منتجة من أقمشة
الدانتيل مع الجلد الصناعي لتحقيق أفضل أداء جمالي ووظيفي).
 - 21احالم عبدهللا فهد الربيعة ،بعنوان( :تصميم مالبس وظيفية للمرأة المنومة بعد اإلنجاب وفقا ُ للمواصفات
الفنية).
 -21فاطمه عبدهللا دمحم النفيسه ،بعنوان( :استخدام نظام تصميم الوحدات في ابتكار تصميمات ملبسية مستدامة
للنساء).
 -22إبراهيم فائز مشعل المطرفي الحربي ،بعنوان( :تاثير المتفورمين على العجز االدراكي الناتج من
الدوكسوروبسين في الجرذان).
 -23دمحم علي صالح آل سوار ،بعنوان( :تقييم الحالة الصحية بين مدمني القنب الهندي بعد عالج االدمان).
 -24سعد عوض حامد الشراري ،بعنوان( :التوصيف المظهرى لالغنام فى منطقة القصيم بالمملكة العربية
السعودية).
 -25عبدالرحمن مذيكر همالن المطيري ،بعنوان( :برنامج قائم على نظرية التلقي ومدخل القراءة اإلستراتيجية
التشاركية وفاعليته في تنمية مهارات القراءة الناقدة لدى طالب المرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية).
 -26عبالء دمحم عبدالرحمن الربيعان ،بعنوان( :تطوير منهج الدراسات االجتماعية في ضوء المدخل األنساني
لتنمية أبعاد قيم التسامح لدى طالبات المرحلة الثانوية.).
 -27عبدهللا عبدالمحسن حمد الخرافي ،بعنوان( :التحليل المكاني لتوزيع مدارس البنين في التعليم العام في
محافظة عنيزة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية).

وافق مجلس عمادة الدرسات العليا في على تكوين لجان الحكم
للطلبة التالية اسمائهم:
 -1نواف صالح ذعار الحربي.
 -2دمحم ضيف هللا دمحم السلمي.
 -3عبدالرحمن فرج غازي المطيري.
 -4يعقوب اهليل هالل المطيري.
 -5ماجد عبد الرحمن إبراهيم الزغيبي.
 -6عبدالرحمن عبدهللا عبدالكريم الصالح.
 -7خزامى بدر ابراهيم المهوس.
 -8سميه دمحم سليمان الضيف.
 -9وعد ناصر دمحم المانع.
 -11امامه عياده صالح العياده.
 -11رحمه مقحم معيوف المطيري.
 -12ريحانه عبدالكريم عبدهللا العرف.
 -13تهاني راشد عبدهللا الحربي.
 -14نهالء سليمان دمحم الفالج.
 / -15زينب عبدهللا دمحم السعود.

