قرارات الجلسة الخامسة عشر
لمــجــلــس عـــمـــادة الـــدراســات العـليا
بجامعة القصيم

للعام الجامعي 1441هـ
المنعقدة في يوم الأربعاء الموافق 1441/7/11هـ

وافق مجلس عمادة الدرسات العليا في على إقرار الخطط
البحثية للطلبة التالية اسمائهم:
نوره دمحم صالح النعيم ،بعنوان( :التغيرات البيئية وديناِمية تطور رمال صحراء الجافورة في المملكة العربية
السعودية ' دراسة تطبيقية باستخدام تقنيات االستشعار عن بعد).
بندر بن عبدهللا بن علي البيبي ،بعنوان( :العلماء النجديون في مكة المكرمة وإسهاماتهم في الحياة العامة - 4521
 4524هـ  4355 - 4151 /م).
عواطف عبدهللا غنيم السليمي الحربي ،بعنوان( :األحاديث التي ذكر الحافظ ابن رجب فيها اختالفًا و َحكَم عليها في
«فتح الباري» مع بيان منهجه فيها دراسة استقرائية نقدية).
نورة ضيدان عبدالهادي السبيعي ،بعنوان( :منهج المزي في االختالف من خالل كتابه 'تهذيب الكمال في أسماء
الرجال' (دراسة نظرية تطبيقية)).
مها فهد صالح الفهد ،بعنوان( :آيات األحكام عند العليمي في تفسيره 'فتح الرحمن' دراسة مقارنة بتفاسير الحنابلة).
عبدهللا دمحم راضي الشمري ،بعنوان( :النصيرية مصادرها ,تحوالتها العقدية ,موقفها من المخالفين دراسة تحليلية
نقدية).
بريعة سليمان علي السعود ،بعنوان( :المنهج االجتماعي في دراسة الدّين بين التنظير والتطبيق :دراسة نقدية في
ضوء العقيدة اإلسالمية).
فاطمة فهد صالح الصنيتان ،بعنوان( :اختالف فتاوي الهيئات الشرعيةفي المصارف اإلسالمية دراسة فقهية
تطبيقية).
أشواق أحمد جارهللا الخلف ،بعنوان( :جهو ُد ُ
الر ِ ّد على المعتزلة حتى نهاية القرن السابع :دراسة
ش َّراح الحديث في َّ
استقرائية تحليلية).
ماجد احمد دمحم باوزير ،بعنوان( :التقييم الجغرافي لخدمات مياه الشرب بمدينة مكة المكرمة باستخدام نظم
المعلومات الجغرافية).
مها عواد دخيل العنزي ،بعنوان( :التغيرات البيئية في وادي األجردي خالل عصر الهولوسين وأبرز دالئل التحول
المناخي شمالي منطقة القصيم.).
ماجده عبدهللا عبيدهللا الدعدي ،بعنوان( :فعالية تقنيات التحليل المكاني في دراسة وادارة السيول في حوض وادي
نعمان بمنطقة مكة المكرمة).
رانيا عبدهللا بن غازي المطيري ،بعنوان( :مكافحة الفساد اإلداري والمالي دراسة حديثية موضوعية).
حصه عبدالعزيز حسن الحميد ،بعنوان( :اإلدارة اإللكترونية وعالقتها بالحد من الفساد اإلداري في المدارس
الثانوية بمنطقة القصيم من وجهة نظر المعلمات).
دمحم حميد مطلق المطيري ،بعنوان( :أثر اختالف مستوى التفاعل في المدونات اإللكترونية على دافعية اإلنجاز و
التحصيل المعرفي لمقرر اللغة اإلنجليزية لطالب المرحلة المتوسطة).
موضي دمحم عبدالعزيز الخريصي ،بعنوان( :أثر نمطي التعلم الفردي والتشاركي في التعلم اإللكتروني القائم على
المشاريع في تنمية مهارات البرمجة لدى طالبات الصف األول ثانوي).

أفنان عبدالعزيز صالح الكبير ،بعنوانُ ( :مشكل التصريف في التـنبــيه والمبهج بين ابن جني وابن ملكون والشلوبين
دراسة تحليلية وصرفية مقارنة.).
أروى مشاري فهد الصعب ،بعنوان( :التعالق الداللي-التداولي بين مقاصد المتكلم والمظاهر الضمنية للمعنى).
ياسر حسين هادي العواجي ،بعنوان( :الثواب والعقاب عند األصوليين -جمعًا ودراسةً).
نديره طارق عبدهللا العمر ،بعنوان( :أثر القواعد األصولية في التسبيب القضائي التجاري دراسة استقرائية
تطبيقية).
عليان دغيم عليان الرشيدي ،بعنوان( :استدراكات ال َّ
ش ْوشَاوي على القرافي في كتابه رفع النِّقاب عن تنقيح الشهاب
– جمعا ً ودراسة.)-
عبدالعزيز فالح راضي الرحيلي ،بعنوان( :الموازنة بين األمر والنهي عند األصوليين.) .
الجوهره حماد صالح الحماد ،بعنوان( :التهنئة والتعزية في السنة النبوية دراسة حديثية موضوعية).
اروى ابراهيم دمحم الحفير ،بعنوان( :المفيد في شرح القصيد لإلمام أبي العباس أحمد بن دمحم بن عبد الولي بن
جبارة المقدسي المتوفى سنة (851ه) (من أول باب اإلظهار واإلدغام إلى نهاية باب الوقف على مرسوم الخط)
دراسةً وتحقيقا ً).
آالء احمد حمد العراجه ،بعنوان( :شعر عبدهللا الوشمي دراسة أسلوبية).
عبدهللا فهد دمحم اللهيبي ،ذي الرقم الجامعي ( )361100264لمرحلة الماجستير بعنوان( :سلوك حوائط التربة
هجينة التثبيت ميكانيكيا ً المعرضة ألحمال المرورية).
شعاع حسن علي العنزي ،بعنوان( :المسانده االجتماعية للمرضى المتبرع لهم باالعضاء البشرية وتصور مقترح
لدور االخصائي االجتماعي).
فهد ضيف هللا ثالب العلوي ،بعنوان( :واقع ممارسة العمل التطوعي بلجان التنمية االجتماعية األهلية ( دراسة
مطبقة على رؤساء مجلس اإلدارة بمنطقة القصيم )).
عادل ماطر هليل الحربي ،بعنوان( :تقييم خدمات الرعاية االجتماعية الموجهة ألسر متعددي اإلعاقة (دراسة
مطبقة على أسر متعددي اإلعاقة في محافظة البكيرية))
زكريا حمد ناصر المرزوق ،بعنوان( :المهارات المهنية لألخصائي االجتماعي في أقسام الطوارئ بالمستشفيات
الحكومية بمنطقة القصيم).
بدر دمحم راشد العوفي ،بعنوان( :أثر مشكالت المريض النفسي على العالقات االجتماعية األسرية (دراسة تطبيقية
على أسر مراجعي مستشفى الصحة النفسية بالقصيم)).
عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا العيسى ،بعنوان( :اتجاهات المراهقين نحو التعصب الرياضي وآثاره االجتماعية واألمنية
(دراسة ميدانية على طالب المرحلة الثانوية بمدينة الرياض)).
مزن صالح علي الحميدان ،بعنوان( :تقويم األداء التدريسي لمعلمات الجغرافيا بالمرحلة الثانوية في ضوء المعايير
التخصصية).
حصه عبدالعزيز عبدهللا الحديثي ،بعنوان( :دراسة معامالت صعوبة كود المنظور األمني العربي على اإلنسان).

مزنه سليمان عبدهللا القريشي ،بعنوان( :التحقق من قابلية استخدام و أمان كود المنظور األمني باللغة العربية
باستخدام التشفير البصري).
بثينة عوض علي الجميلي ،بعنوان( :تقوية اإلجراءات المضادة لهجمات التصيد االلكتروني باستخدام الـبلوكتشين).
مدى عبدالرحمن عبدالعزيز العساف ،بعنوان( :العوامل المؤثرة على امتثال الموظفين نحو سياسة أمن المعلومات:
دراسة تطبيقية).
شوق دمحم فراج الفراج ،بعنوان( :اكتشاف هجمات التصيّد اإللكتروني :دراسة تجريبية).
عائشة عبدهللا فرحان الفرحان ،بعنوان( :بلوكتشين مخففة لتأمين االتصاالت في إنترنت األشياء).
دمحم بن دلي بن خليف العنزي ،بعنوان( :تقنيات التصنيف المتقدمة لتحسين كفاءة نظام كشف التسلل عبر الشبكات).
فالح أحمد فالح الفالح ،بعنوان( :الحلول األمنية ذات الكفاءة لحماية اجهزة انترنت األشياء).
هيثم صالح دمحم الفهيد ،بعنوان( :تهديدات األمن السيبراني على الشبكات المخصصة للمركبات).
حسين حاسن حسين الذبياني ،بعنوان( :دراسة األغشية الرقيقة  (GaAsBi/GaAs (11lبواسطة التحليل الطيفي
لإلنعكاس).
مزنه صالح سليمان السندي ،بعنوان( :صل ومظاهر القوة الطولية في الكهرومغناطيسية).
عائشة دغيم حمود الجبلي المطيري ،بعنوان( :دراسة بعض الخصائص الكهربائية للبروفسكيت Eu-Sr) Ti 1-5
).)x X x O
نجاح دمحم فهد الحربي ،بعنوان( :تحسين طريقة الفروق الكتلية الصريحة لحل المعادالت التفاضلية الجزئية من
النوع اإلهليلجي (الناقصي)).
عبدهللا ناصر عبدهللا الحسون ،بعنوان( :القرارات االجتماعية وتأثيرها على التغيرات السكانية' دراسة تحليلية
للمملكة العربية السعودية في الفترة من 4331م إلى 5148م').
امل دمحم قاسم مشهور ،بعنوان( :فاعلية نموذج دورة التعلم ) (4E'sفي تنمية مهارات ما وراء المعرفة لدى طالبات
المرحلة الثانوية في الفقه).
حنان معال معلي العلوي ،بعنوان( :هجوم مضاد لمكافحة هجمات التصيد االلكتروني).

وافق مجلس عمادة الدرسات العليا في على تكوين لجان الحكم
للطلبة التالية اسمائهم:
 .4إبراهيم علي فهد المحيسن.
 .5بندر عبدهللا دمحم الفايز.
 .5إسحاق جبران أحمد الشعبي.
 .1هشام عبد هللا سليمان المطرودي.
 .2مصطفى صالح أحمد يوسف.
 .6عاصم حمود عبدهللا الصقر.
 .8بدر هليل دمحم الظفيري.
 .1سلطان مبارك عوض ال عيد.
 .3مطلق نواف مطلق الشمري.
.41

احمد عبدهللا دمحم العبيالني.

.44

عبدهللا عمر عبدهللا الجندي.

.45

سامح أحمد دمحم سعيد شعبان.

.45

أحمد عبدالكريم عبدالرحمن المطوع.

.41

علي صالح علي الجمحان.

.42

دمحم علي دمحم الشهري.

.46

اميره شعيل صالح المطيري.

.48

امجاد ابراهيم على السحيباني.

.41

تهاني شطيط هليل الحربي.

.43

هاجر دمحم صالح الجطيلي.

.51

رسميه صنت خالد الحربي.

.54

سيماء عبدهللا ابراهيم العمير.

.55

حسناء سالم رويجح الصاعدي.

.55

ايمان عبدالعزيز راشد الشبرمي.

.51

هيفاء علي دمحم العجالن.

.52

حنان سعود صعب الشمري.

.56

أمل عبداللطيف عبدالرحمن الجاسم.

.58

منيره قفل مطر الشمري.

.51

هند عبدهللا فهد العبداللطيف.

