قرارات الجلسة السادسة عشر
لمــجــلــس عـــمـــادة الـــدراســات العـليا
بجامعة القصيم

للعام الجامعي 1441هـ
المنعقدة في يوم الأربعاء الموافق 1441/7/32هـ

وافق مجلس عمادة الدرسات العليا في على إقرار الخطط
البحثية للطلبة التالية اسمائهم:
أروى دمحم عبدالعزيز الجابر ،بعنوان( :االوضاع العامة بالحجاز في تاريخ دمشق البن عساكر (232-575هـ /
5578-648م)
راشد الحميدي أحمد الحميدي ،بعنوان( :أثر السياق في دفع مشكل القرآن الكريم  -دراسة نظرية تطبيقية (
السيرة النَّبوية دراسة تاريخية(
عبدالعزيز علي فالح الحربي ،بعنوان( :حقوق اإلنسان في ِّ
دمحم عبدهللا راشد السنيدي ،بعنوان( :أخبار الجالد في فتوح البالد لبرهان الدين البقاعي(ت665هـ) المجلد الثاني
دراسة وتحقيق(
عبدهللا حامد عزام الزماي ،بعنوان( :المحددات االجتماعية والثقافية لمستوى الخصوبة دراسة ميدانية على المجتمع
بمنطقة حائل(
وجدان براهيم علي العبيكي ،بعنوان( :تقويم منهج الدراسات االجتماعية والمواطنة للمرحلة االبتدائية في ضوء قيم
االنتماء الوطني وفق رؤية  2232بالمملكة العربية السعودية(
صالح عبدالرحمن صالح المزيني ،بعنوان( :مقارنة تأثير األرز األسود واألحمر والبني على الجرذان المصابه بداء
السكري(
وليد نواف حميد المطيري ،بعنوان( :تعدي الزوج على مال الزوجة وعالقته باالستقرار االسري(دراسة ميدانية
مطبقة على المعلمات المتزوجات بمحافظة المذنب(
سعدى معيض عايض الرشيدي ،بعنوان( :فاعلية استراتيجية قائمة على التساؤل الذاتي والكتابة التأملية في تنمية
مهارات طرح المسألة الرياضية لدى طالبات الصف األول الثانوي(
هدى مطلق جليل العنزي ،بعنوان( :فاعلية استراتيجية طرح المسألة في تنمية مهارات التواصل الرياضي لدى
طالبات المرحلة المتوسطة(
لطيفه هالل دمحم الحربي ،بعنوان( :فاعلية التدريس باستخدام استراتيجية RAFTفي تنمية مهارات التعبير الكتابي
االبداعي بمقرر لغتي لدى طالبات المرحلة االبتدائية(
علمات الرياضيَّات لدروس 'هيا بنا نلعب' في سلسلة مناهج
ربى دمحم بن ابراهيم التويجري ،بعنوان( :مستوى أداء ُم ِّ
ماجروهل بالمرحلة االبتدائية(
العلوم في المرحل ِّة المتوسط ِّة(
ب
تضمين
خلود عبد هللا دمحم الوادعي ،بعنوان( :مستوى
مفاهيم الصح ِّة البدني ِّة ب ُكت ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
حصه جهز زبن الحربي ،بعنوان( :فاعلية برنامج تدريسي قائم على نظرية الذكاء الناجح في تنمية مهارات
القراءة اإلبداعية لدى طالبات الصف السادس االبتدائي(
نافله دمحم ناصر العويرضي ،بعنوان( :التطور التاريخي لتدريس مهارة الكتابة باللغة اإلنجليزية في المملكة العربية
السعودية(
س
ساره صالح ناصر العطني ،بعنوان( :أثر برنامج الخوارزمي الصغير في تنمية مهارات الطالقة اإلجرائية ِ
والح ّ
العددي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية(

عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا الثنيان ،بعنوان( :دراسة حاسوبية لخصائص الحركية الدوائية والنشاط الحيوي لبعض
اإليزوكسازوليدينات الكيرالية الجديدة المصنعة عن طريق اإلضافة الحلقية -3،3ثنائية القطبية بين نيترون كيرالي
وألكينات مختلفة(
منى مفلح صالح الخطابي ،بعنوان( :تصميم موقع الكتروني للتدريب على مهارات إعداد نماذج المالبس الخارجية
النسائية(
تميم دمحم حمود الحسون ،بعنوان( :تأثير الزنك  ،السيلينيوم وفيتامين هـ على جودة السائل المنوي  ،حالة مضادات
االكسدة ومستوى هرمون الذكورة في ذكور االبل غير المنتجة(
أسماء حمد فهد المطيري ،بعنوان( :أثر اختالف شكل الرابط في برامج الوسائط الفائقة التكيفية على تنمية المهارات
العملية في مادة الحاسب اآللي لدى طالبات المرحلة المتوسطة واتجاهاتهن نحوها(
مزنه سليمان دمحم اللهيمي ،بعنوان( :عالقة السن عند دخول المدرسة بالتكيف المدرسي والتحصيل الدراسي لدى
تالميذ الصفوف األولية في منطقة القصيم التعليمية(
سلوى دمحم زكريا يوسف ،بعنوان( :أثر برنامج تدريبي باستخدام استراتيجيات معالجة المعلومات على العبء
المعرفي لدى طالبات الصف األول ثانوي(
علي دمحم عبده ال مانع ،بعنوان( :خطاب المقدمات في النقد العربي من بداية القرن الثالث حتى نهاية القرن الخامس
الهجري(
عبدهللا حمود عبدالعزيز الصائغ ،بعنوان( :أثر مواد البناء الحديثة في تجديد الهوية على العمارة المحلية في المملكة
العربية السعودية (دراسة في المباني التجارية)
رحاب حمد سليمان الحسون ،بعنوان( :العوامل االجتماعية والثقافية المؤثرة على شغل المرأة للوظائف القيادية في
الجامعات السعودية (دراسة ميدانية مطبقة على أعضاء هيئة التدريس اإلناث بجامعة القصيم)
عبدهللا فهد حيى الرشيدي ،بعنوان( :تحليل الطاقة والطاقة المتاحة (األكسرجي) لمحطات الطاقة الشمسية الغازية
متعددة المراحل(
ريم حمد علي الحسين ،بعنوان( :تقييم طرق المصادقة االحتياطية(

وافق مجلس عمادة الدرسات العليا في على تكوين لجان الحكم
للطلبة التالية اسمائهم:
 .3عبدالرزاق اسحاق ا اديبايو
 .2ناديه جزاء ثواب العنزي
 .3سلمى مقرن دمحم القصير
 .4اروى سليمان ابراهيم الثنيان
 .5هاجر دمحم صالح الجطيلي
 .8عائشه ابراهيم عطيه السني
 .7رحاب عبد الرحمن عبد العزيز المذن
 .6ليلى سالم شارع البدراني
 10عبدالعزيز بن عايض القثامي
 . 11معاذ بن عبدهللا الهندي

