قرارات الجلسة التاسعة عشر
لمــجــلــس عـــمـــادة الـــدراســات العـليا
بجامعة القصيم

للعام الجامعي 1441هـ
المنعقدة في يوم الأربعاء الموافق 1441/8/11هـ

وافق مجلس عمادة الدرسات العليا في على إقرار الخطط
البحثية للطلبة التالية اسمائهم:
 .1عبدالمجيد عبدهللا علي القنيصي ،بعنوان ) تحليل مفتاح معقد عشوائي لتقنيات إخفاء
معلومات في الصور باستخدام طريقه  LSBمع القياس االحصائي( .
 .2تركي بشر ناصر الشمري ،بعنوان ) الوعي بأمن المعلومات لدى طالب جامعة حائل(.
 .3بندر عمر عبدهللا ال سليم ،بعنوان ) مقترح المصادقة متعددة العوامل كحل لتسجيل الدخول
لألنظمة(.
 .4ياسر دمحم صالح الجمعة ،بعنوان )دراسة جديدة لقياس وعي المستخدمين في المملكة العربية
السعودية عن هجمات التصيد االحتيالي(.
 .5السعيد دمحم صالح عبدالكريم ،بعنوان ) تأمين معدات الشبكات ضد الهجوم التجريبي لجميع
احتماالت كلمة السر(.
 .6سهيل يوسف عبدهللا السلمان ،بعنوان )التحكم في الوصول للموارد بناء على مصادقة
الهوية(.
 .7بشرى عبدالرحمن ابراهيم السكاكر ،بعنوان) الزيارات الدينية لدى الديانات الشرقية دراسة
عقدية -نقدية(.
 .8هاني شاكر حمود الشريف ،بعنوان ) فعالية استخدام نموذج العالج المعرفي السلوكي في
رفع مستوى الكفاءة االجتماعية لدى ضحايا التنمر االلكتروني دراسة من منظور الخدمة
االجتماعية مطبقة على طالب المرحلة الثانوية بمدينة مكة المكرمة(.
 .9دمحم عبدالرحمن زيد القصير ،بعنوان ) تكامل المؤسسات الحكومية واالهلية في تمكين
األسرة الفقيرة في المجتمع السعودي دراسة مطبقة على بعض المؤسسات الحكومية و
الخيرية في مدينة الرياض(.
 .11بدر علي مساعد الحمد ،بعنوان ) استدراكات ابن كمال باشا) ت  940هـ ( في تفسيره على
ضا ودراسة(.
الكشاف عر ً
 .11عبدهللا عمر بدهارجو ،بعنوان ) توجيه القراءات عند الراغب األصفهاني من خالل
تفسيره(.
.12دمحم متعب جليل البشري الحربي ،بعنوان )طريقة العشيرة المحمدية وأثرها في نشر
التصوف في العصر الحاضر عرض ونقد(.

.13أمل عبدهللا دمحم الطعيمي ،بعنوان) تطوير طريقة تفاعلية فعّالة باستخدام خوارزميات التعلم
اآللي للتعرف على إيماءات اليد(.
 .14امينه دمحم نافع الرويثي الحربي ،بعنوان) :تطوير نظام محاكاة لتحسين أداء الحوسبة
الضبابية في بيئة حقيقية(.
 .15ريم دمحم عبدالعزيز السعيد بعنوان) تطوير نموذج استداللي من أجل تقييم سهولة استخدام
المو اقع اإللكترونية للجامعات(.
 .16غدير علي عثمان الطريف ،بعنوان ) تطوير نموذج فعال للكشف عن التهديدات على تويتر
باستخدام الشبكة الداللية(.
 .17طالل عبدهللا دمحم السويداني ،بعنوان) تأمين السجالت الطبية بواسطة تقنية البلوكشين(.
 .18وجدان ناصر حمد الدوسري ،بعنوان) االحتياجات االجتماعية ألطفال الروضة ) دراسة
تطبيقية على أمهات األطفال بالروضات الحكومية بمحافظة االحساء بالمنطقة الشرقية((.
 .19نوره ناصر علي الحمودي ،بعنوان)أساليب االتصال في قصة موسى عليه السالم) دراسة
تأصيلية في علم اجتماع االتصال((.
 .21موده عبدالرحمن عبدهللا المسلم ،بعنوان) المستند اللغوي عند ابن القيم في تقرير األلوهية
و القدَر  -جمعا و دراسة )-
 .21ماجد عبدهللا سعيد المالكي ،بعنوان) الكفايات المهنية للمعلم السعودي وعالقتها بتعزيز
مكانته االجتماعية ) دراسة مطبقة على الطالب والمشرفين التربويين بمدينة الرياض((

وافق مجلس عمادة الدرسات العليا في على تكوين لجان الحكم
للطلبة التالية اسمائهم:
 .1مشعل مهجع دهام الشمري
 .2عبداللطيف عويهان وديد الرشيدي
 .3عبدهللا صالح عتيق الحربي
 .4صالح علي صالح الوقيصي
 .5علوش عبدهللا شيبان آل قويد
 .6سامي عبدالعزيز عبدالرحمن الحايك
 .7جوهرة عبدهللا دمحم الدرع
 .8عائشه عبدهللا سالم الرشيد
 .9آالء ابراهيم علي النفيسه
 .11هند شليل مدوخ الحربي
 .11أمجاد عبدالعزيز دمحم الحسن
 .12مهاء صالح فهيد الفهيد
 .13سهام شجاع سالم الحربي

