قرارات الجلسة الثامنة عشر
لمــجــلــس عـــمـــادة الـــدراســات العـليا
بجامعة القصيم

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

وافق مجلس عمادة الدرسات العليا في على إقرار الخطط
البحثية للطلبة التالية اسمائهم:
ي فِي ال ّ
ي ِ من القرن السابع الهجري حتى القرن
ش ِ
 .1عمار أمين دمحم الحداد ,بعنوانْ ( :ال ُمحْ ت ََوى ْال َعقَ ِد ّ
ِعر ْاليَ َمنِ ّ
الخامس عشر 'دراسةٌ تحليليةٌ نقديةٌ')
 .2اسماعيل رياض عمر ادم ،بعنوان( :مبادئ القضاء المالديفي -دراسة فقهية تطبيقية)-
 .3أحمد عودة سالمة العمراني ،بعنوان( :التحصين الفكري في السنة النبوية دراسة حديثية موضوعية)
 .4إبراهيم جزاء مفرس الرويس ،بعنوان( :قياس المذهب عند ابن قدامة دراسة تأصيلية تطبيقية)
 .5حمود دمحم صالح الشمري ،بعنوان( :فاعلية استخدام النمذجة المكانية في تحديد مالئمة المواقع السياحية
المستديمة بمنطقة حائل)
 .6يوسف شرعان غثيث الشمري ،بعنوان( :التغيرات السكانية للمدن الرئيسة في منطقة حائل باستخدام نظم
المعلومات الجغرافية)
 .7وليد عبدالرحمن عبدالكريم المطرودي ،بعنوان( :تأثير الخرسانة هجينة األلياف على طول الغرز)
 .8معاذ حمد عبدهللا الجطيلي العنزي ،بعنوان( :المسائل الفقهية التي اختلف فيها الشيخان ابن باز وابن
عثيمين رحمهما هللا من كتاب البيع إلى كتاب اإلقرار -دراسة فقهية مقارنة)-
 .9عبدالغني مهر علي ،بعنوان( :منهج الشيخ خوندكار عبد هللا جهانغير في تقرير عقيدة السلف والرد على
المخالفين لها في بنغالديش)
 .11عمر معلم حسين جامع ،بعنوان( :األحكام الفقهية المترتبة على األبوة في غير العبادات دراسة فقهية
مقارنة)
 .11خالد رويبح صايل الرشيدي ،بعنوان( :المؤشرات المالية -دراسة فقهية تأصيلية–)
 .12نوره سعيد دخيل هللا الحربي ،بعنوان( :دور برامج التدريب بمنطقة القصيم في تحقيق التنمية المهنية
المستدامة لمعلمات رياض األطفال من وجهة نظرهن)
 .13ريم علي عبدهللا الكبير ،بعنوان( :الحوكمة الجامعية وعالقتها بصناعة القرارات األكاديمية في مجالس
األقسام العلمية بكلية التربية بجامعة القصيم)
 .14فوزية حمود جزاء العتيبي ،بعنوان( :األلفاظ التي أعلها اإلمام الدارقطني في متون األحاديث (دراسة
نظرية تطبيقية)
 .15ريوف عناد شعيب الشمري ،بعنوان( :اقتضاء النهي الفساد عند الحنابلة دراسة تأصيلية تطبيقية
 .16اآلء بكر دمحم هوساوي ،بعنوان( :المؤلفات في القراءات الثالث المتممة للعشر  -دراسة وصفية مقارنة-
 .17طفله عويهان وديد الرشيدي بعنوان( :مركبات اليبنوف لبعض األنظمة الديناميكية المعروفة :دراسة
مقارنة
 .18باسمه جهاد عبيسان العتيبى ،بعنوان( :دراسه الخواص التركيبية والضوئية للجسيمات النانونية ZnO
المطعمه بالحديد والكوبالت

 .19نوف عبدالعزيز مخلد الحربي ،بعنوان( :التأثيرات الديناميكية لقرص ساخن على تطور إنسياب الحمل
الحر بين جدران أسطوانية.
 .21أمل مساعد غنام المطيري ،بعنوان (تحضير ودراسة خصائص خاليا شمسية صبغية بإستعمال إلكتروليب
صلب وسائل)
 .21سجا عبدهللا علي القبيسي ،بعنوان( :دراسة نظرية إلنسياب الحمل الحر داخل قناة مخروطية -تطبيق على
تلوث الجو
 .22فوزه صياح عبيدهللا الشمرى ،بعنوان( :إعداد وتوصيف مجهري ألكاسيد البيروفسكايت La0.7(Ca1-
)xPbx)0.3CoO3 (x = 0; 0.5; 1
 .23ريم تركى خالد المطيرى ،بعنوان( :االخصائص الكهربائية والبصرية composite-MgO TiO2
المعرضة لإلشعاع المؤين)
 .24حصه علي عبدالعزيز الحمد ،بعنوان( :استقصاء التحديات األمنية في األنظمة البرمجية الذكية الناشئة
 .25صباح بريك بن عايش الحربي ،بعنوان( :النمذجة المكانية لتقييم مرافق اإليواء السياحي في مدينة جدة
باستخدام نظم المعلومات الجغرافية)
 .26عواطف مساعد سعيد الرشيدي ،بعنوان( :دور السياحة الزراعية في تحقيق التنمية المستدامة بمنطقة
القصيم)
 .27هند عبدهللا دمحم الدغيري ،بعنوان( :استخدام تقنيات التحليل المكاني لدراسة الخصائص
الهيدروجيوموفولوجية لسيول وادي الباطن شمالي شرق المملكة العربية السعودية)
 .28غريبه سالم ثانى الحربى ،بعنوان( :أسباب انتهاء عقد الشركة في الفقه اإلسالمي مقارنا ً بالنظام السعودي
دراسة فقهية مقارنة)
 .29غيداء حمد سليمان الردادي ،بعنوان( :تطوير نموذج تنبؤ فعال الستهالك الطاقة الكهربائية باستخدام
تقنيات تعلم اآللة)
 .31أسماء خالد زيد المطيري ،بعنوان( :تفاسير الواحدي دراسة موازنة)
 .31سهام سعود بن مسعد المخلفي ،بعنوان( :مصطلح 'ليس بالقوي' و'لم يكن بالقوي' عند اإلمام البزار من
خالل مسنده 'البحر الزخار' دراسة تطبيقية نقدية)
 .32شريفه خلف سند الحربي ،بعنوان( :اآلثار السامة المحتملة لتعاطي األمفيتامين مع الكحول على الكبد
والكلى
 .33اريج فهد علي الرحيلي ،بعنوان( :المواصالت واالتصاالت في عهد الملك عبدالعزيز وأثرها في التنمية
1373 -1344هـ 1435 - 1925 /م)
 / .34فاطمه صالح ابراهيم الخضير( :،نحو مالئمة التشفير بالمنحني البيضاوي ألنترنت األشياء)

وافق مجلس عمادة الدرسات العليا في على تكوين لجان الحكم
للطلبة التالية اسمائهم:
 .1دمحم عبدهللا ابراهيم الطويل
 .2عبدالعزيز عبدهللا سليمان الوشمي،
 .3عبدهللا علي دمحم العجالن
 .4عبدهللا فالح سميط المحياوى
 .5احمد عبدالعزيز دمحم العيد
 .6سعود دمحم سعدي البشري
 .7عبدهللا فهد عبدهللا الكريديس
 .8حمود عبدهللا ابراهيم المشوح
 .9سلطان على ابراهيم المحيميد
 .11عمر احمد دمحم العلياني
 .11نوره دمحم ماثل المطيري
 .12بدور صالح عبدالكريم الجارهللا
 .13نيفا عيد سعود الشمري
 .14جنان عبدهللا سليمان المقبل
 .15حنان إبراهيم عبدهللا العويد
 .16سالي سليمان دمحم الرويسان

