قرارات الجلسة السابعة عشر
لمــجــلــس عـــمـــادة الـــدراســات العـليا
بجامعة القصيم

للعام الجامعي 1441هـ
المنعقدة في يوم الأربعاء الموافق 1441/8/1هـ

وافق مجلس عمادة الدرسات العليا في على إقرار الخطط
البحثية للطلبة التالية اسمائهم:
نجالء سليمان عبدهللا الزايد ،بعنوان( :أثار االمتدادات العمرانية الجديدة على األراضي الزراعية في مدينة بريدة
خالل الفترة 9107-0791م).
أنوار غازى مسفر المطيري ،بعنوان( :جيومورفولوجية صفراء األسياح باستخدام االستشعار عن بعد ونظم
المعلومات الجغرافية)
مها دمحم علي الحربي ،بعنوان( :فعالية خدمات مؤسسة تكافل الخيرية في تحقيق الرعاية االجتماعية لطالبات
المرحلة الثانوية المستفيدات منها بمنطقة حائل)
بيان علي جارهللا البريدي ،بعنوان( :القضاء في مكة و المدينة و أثرهم على الحياة العامة منذ بداية حكم األشراف
حتى نهاية العصر العباسي  853ـ  656هـ)
صفَوي (0013-769ه0985-0555/م)
فاطمة ماطر بعنوانْ ( :الـ ُم َعا َه َداتُ فـي تَاريخ الص َراع ْالعُـثْ َمانـي– ال َّ
مها نافل نافع الحربي ،ذات الرقم الجامعي ( )870911181لمرحلة الماجستير بعنوان( :األوضاع في المشرق منذ
الفتح اإلسالمي حتى أواخر العصر العباسي األول من خالل كتاب 'الطبقات الكبرى' البن سعد (دراسة تاريخية)
ايمان عبدهللا دمحم العايدي ،بعنوان( :معالجة وقائع التطرف واالنحالل من خالل السيرة النبوية)
نوف فهد سعود المطيري ،بعنوان( :دراسة تقويمية لمستوى أداء الطالب ذوي صعوبات التعلم في اختبار القدرات
العامة وفق بعض المتغيرات)
مالك معال هديرس الحربي ،بعنوان( :اتجاهات معلمي التالميذ ذوي صعوبات التعلم نحو استخدام األجهزة اللوحية
في التدريس وعالقتها بالكفايات التقنية التعليمية لديهم)
مرام صالح احمد الشريف بعنوان( :مستوى ممارسات معلمات العلوم الشرعية بالمرحلة االبتدائية لمهارات التدريس
التأملي وعالقته بمعتقداتهن نحوه)
أسماء الحميدي حمود العتيبي ،بعنوان( :فاعلية وحده تدريسيه قائمه على توظيف تقنية اإلنفوجرافيك الثابت في تنمية
المفاهيم الفقهيه لدى طالبات المرحله الثانويه)
علوشه مدعج موهف العتيبي ،بعنوان( :فاعلية وحدة تدريسية قائمة على المدخل التفاوضي في تنمية مهارات
التواصل الشفوي لدى طالبات الصف السادس االبتدائي)
هند إبراهيم صالح السعوي ،بعنوان( :التأثير بالقول في نماذج من األحاديث النبوية (مقاربة تداولية)
رشاد عبدهللا علي الشهري ،بعنوان( :الحياة العلمية في رجال ألمع وأثرها على جنوب غرب شبة الجزيرة العربية
(0951ه0811-ه0311/م0791-م)
هاجد دمحم ذعار هاجد ،بعنوان( :األخبار ووسائل تداولها وآثارها في المجتمع المكي خالل العصر المملوكي( دراسة
تاريخية )

لميس عبدهللا دمحم الشبرمي ،بعنوان( :القيادة األخالقية وعالقتها باألداء الوظيفي في المدارس الثانوية الحكومية في
مدينة بريدة)
سمية عيادة العيادة ،بعنوان( :المسائل التي احتج فيها اإلمام أحمد بن حنبل بأقوال التابعين ومن بعدهم من كتاب
األطعمة إلى باب الدعوى والبينات "دراسة فقهية تطبيقية")

وافق مجلس عمادة الدرسات العليا في على تكوين لجان الحكم
للطلبة التالية اسمائهم:
 .0حمد يوسف علي جمعان.
 .9متعب مالهد رشيد الشمري.
 .8محسن سلمان محسن البقمي.
 .1منال حمد عبدهللا العوفي.
 .5ريم عبدهللا سليمان الميمان.
 .6منيرة إشقير رجاء المطيري.
 .9يارا ابراهيم عبدهللا العقيل.
 .3أنفال عبدالعزيز دمحم الحسن.
|.01هدى عبيد زيد الحربي.
.00شعاع علي خضير الخضير.
 .09نوير حمدان دمحم الحربي.
 .08إبتهال عبدهللا صالح المحيميد.
 .01نوف عبيد مطلق المطيري.
 .05عائشة ثربان المطيري.

