قرارات الجلسة العشرون
لمــجــلــس عـــمـــادة الـــدراســات العـليا
بجامعة القصيم

للعام الجامعي 1441هـ
المنعقدة في يوم الأربعاء الموافق 1441/8/32هـ

وافق مجلس عمادة الدرسات العليا في على إقرار الخطط
البحثية للطلبة التالية اسمائهم:
.1

نجاة سعيد دمحم الشهراني ،بعنوان( :التحليل المكاني والزماني لألخطار الجيومورفولوجية لحركة
الرمال على الطريق السريع الدمام _بقيق باستخدام االستشعار عن بعد للفترة .)7112-7112

 .7نوره عبد هللا سويلم المطيري ،بعنوان( :أثر المناخ على نسبة الوفيات في منطقة القصيم (دراسة في
المناخ التطبيقي)).
 .3نوره دمحم فايز الشهراني ،بعنوان( :النمذجة المكانية الختيار المواقع المالئمة لحصاد المياه بحوض وادي
ترج بمحافظة بيشة في بيئة نظم المعلومات الجغرافية).
 .4افنان عبداللطيف عبدالرحمن الملحم ،بعنوان( :تقييم مخرجات نماذج الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة
في المملكة العربية السعودية خالل الفترة من 7112م إلى 7112م.).
 .2نوال أحمد يوسف الزهراني ،بعنوان( :تقييم التوزيع المكاني لمراكز الرعاية الصحية بمدينة تبوك
باستخدام نظم المعلومات الجغرافية).
 .6اريج صالح عبدهللا المفضي ،بعنوان( :برنامج تطوير مهني قائم على التدريس التأملي لتنمية األداء
التدريسي لدى معلمات الدراسات االجتماعية وفاعليته في تنمية مستويات العمق المعرفي لدى طالبات
المرحلة الثانوية).
 .2هيفاء دمحم عبدالرحمن الربيعان ،بعنوان( :تطوير منهج الدراسات االجتماعية والمواطنة في ضوء التعلم
المستند إلى الدماغ لتنمية التفكير الجغرافي واإلنجاز المعرفي لدى طالبات المرحلة المتوسطة).
 .8رباب دمحم عساف العساف ،بعنوان( :تطوير منهج الرياضيات للمرحلة المتوسطة في ضوء معايير
مقترحة للثقافة المالية).
 .2روان عبدهللا علي الزنيدي ،بعنوان( :برنامج تدريسي مقترح قائم على التقويم البنائي وفاعليته في تنمية
الطالقة القرائية لدى طالبات اللغة اإلنجليزية في المرحلة الجامعية).
 .11نوال نفاع على الحربى ،بعنوان( :برنامج قائم على استراتيجية النقاش المنتج ( productive
)discussionوفاعليته في تنمية الذكاء اللغوي ومهارات الكتابة األكاديمية لدى طالبات قسم اللغة
االنجليزية).
 .11سهام صالح عبدالعزيز المحيميد ،بعنوان( :رؤية مستقبلية لتفعيل دور مجتمعات التعلم المهنية في تطوير
أداء معلمات رياض األطفال بمنطقة القصيم في ضوء االتجاهات العالمية المعاصرة).
 .17امل سليمان عبدالرحمن الدخيل ،بعنوان( :رؤية مستقبلية لتفعيل الدراسات البينية في العلوم االنسانية
بجامعة القصيم في ضوء بعض الخبرات الدولية).
 .13محسن جمهور صنت العتيبي ،بعنوان( :أثر مواد البناء المستخدمة في منطقة القصيم على درجة الحرارة
داخل المباني (دراسة في المناخ األصغري)).
 .14يحي ابراهيم هادي حفيصي ،بعنوان( :جهود األدالء في خدمة الحجاج بالمدينة المنورة (1726هـ -
1436هـ 1841 /م 7112 -م) ' دراسة تاريخية' ).

 .12نايف بن راشد بن داخل الرحيلي ،بعنوان( :رؤية مستقبلية لدور الجامعات السعودية في إعداد طالبها في
ضوء متطبات سوق العمل الدولية).
 .16صالح مشعل حناس الغامدي ،بعنوان( :الحدائق العلمية بالجامعات السعودية لتحقيق االقتصاد القائم على
المعرفة :رؤية مستقبلية).
 .12شماء غانم فزاع الفالج ،بعنوان( :المحاكاة العددية لتبادل الحرارة والكتلة في خزان مفاعل الهيدروجين
المعدني).
 .18فاديه غالب قاعد الحربي ،بعنوان( :تأثير درجة حرارة النمو و نسبة  V/IIlعلى خصائص األغشية
الرقيقة.) GaNBi
 .12دليل بليعيس ناصر الرشيدي ،بعنوان( :دراسة نظرية و حاسوبية ألداء أنظمة الكواشف الغازية
للجسيمات).
 .71عهود الفى صالح الحربى ،بعنوان( :دراسة مقارنه نوعية عن طريق المحاكاة الحاسوبية بين الطرائق
العددية الخطية متعددة الخطوات لألنظمة التفاضلية العادية األولية.) .
 .71مشاعل دمحم سعدون الحربي ،بعنوان( :التكامل العددي لدوال ثنائية المتغيرات وبالغة ألوجها محليا)
 .77منار ناصر ابراهيم موسى ،بعنوان( :الحلول العددية لحزمة (عتبة) حرارية مرنة نانويةمرتكزة على
أساس باسترناك).
مولدة :تطبيقات في مسألة التصنيف
 .73نوف سعود هنود الحربي ،بعنوان( :فضاء هلبرت ذو نواة ِّ
الالِّخطي).
 .74وفاء دمحم صالح الطويان ،بعنوان( :تطبيق تقنية إنترنت األشياء لتحسين جودة التعلم اإللكتروني الذكي).
 .72عهود دمحم سعد المخلفي الحربي ،بعنوان( :مقدرات المويجات متعددة المتغيرات للكثافة واالنحدار
للعمليات العشوائية الدالية المستقرة اإليرجودية والمنفصلة زمنيا).
 .76موضي عبدالرحمن دمحم الحنايا ،بعنوان( :دراسة مقارنة لخوارزميات التعلم اآللي المستخدمة في أنظمة
أمن إنترنت األشياء).
 .72منى صالح ابراهيم البطحي ،بعنوان( :القيم التربوية المستنبطة من كتاب الوصية الصغرى البن تيمية
وتطبيقاتها في المرحلة الثانوية.).
 .78في صالح سليمان الفايز ،بعنوان( :دور معلمات رياض األطفال بمحافظة البكيرية في مواجهة التنمر
من وجهة نظرهن).
 .72أالء علي دمحم القنيعير ،بعنوان( :الكفاءة الذاتية األكاديمية المدركة واألهداف اإلتقانية كمتنبئات باالهتمام
األكاديمي لدى طالبات الدراسات العليا بجامعة القصيم).
 .31أمل حمد عبدالعزيز السويلم ،بعنوان( :مستوى تضمين عمليات الثقافة الرياضية وسياقاتها في محتوى
كتب الرياضيات للمرحلة المتوسطة وفق إطار البرنامج الدولي لتقييم الطلبة)).) PISA
 .31تهاني سعود سالم المخلفي الحربي ،بعنوان( :تطوير طريقة للتعلم العميق القائم على الخصائص الداللية
الستخراج مستويات القلق من البيانات غير المهيكلة.).
 .37سارة صالح دمحم الفوزان ،بعنوان( :تطوير نظام ذكي للكشف عن األمراض المعدية في نباتات محلية
باستخدام تقنيات التعليم اآللي).

 .33فيصل ابراهيم عواض الرشيدي ،بعنوان( :الضغوط الوالدية وعالقتها ببعض السلوكيات الالتوافقية
لألبناء ذوي صعوبات التعلم في منطقة حائل).
 .34أحمد إبراهيم عبدهللا العضيبي ،بعنوان( :دراسة متغيرات توسيع االنابيب داخل لوحة االنابيب بطريقة
هجينة باستخدام آليه العناصر المحددة).
 .32سليمان يوسف سليمان المرشود ،بعنوان( :تطوير نموذج ُمستدام إلدارة مخلفات الهدم البناء بمنطقة
القصيم بالممكة العربية السعودية.).
 .36دمحم سعد دمحم الشبرمي ،بعنوان( :البدائل الهندسية القابلة للتطبيق لتقليل النظائر المشعة المصاحبة
الستخراج المياه الجوفية في القصيم المملكة العربية السعودية).
 .32جواهر دمحم هتالن الهتالن ،بعنوان( :التقييم الجغرافي لمشاريع التنمية الحضرية بوسط الهفوف
التاريخي.).

وافق مجلس عمادة الدرسات العليا في على تكوين لجان الحكم
للطلبة التالية اسمائهم:
 .1مريم فايز ردة هللا المطيري
 .7عواطف فهد صالح الخميس
 .3عبدهللا علي هادي الريثي
 .4حصه سليمان عبدالعزيز المحترش
 .2ماريه عبدهللا سليمان السدالن
 .6أمل علي سالم الوشمي
 .2تركيه فهد عسكر العتيبي
 .8بدور سليمان عبدهللا اليحيى
 .2لطيفه عبدهللا صالح الرشودي
 .11غادة عبد الرحمن دمحم السحيباني
 .11أفراح صالح عبدهللا القشيميط
 .17أمل بنيدر صلبي الحربي
 .13ميمونه دمحم سليمان الربعي
 .14بدور خليفة حمود الشمري
 .12مها دمحم صالح الحربي
 .16فهد ثنيان هرمول المطيري
 .12عبدهللا أحمد عبدالرحمن القرعاوي
 .18دمحم ناصر ودعان الحنتوشي العتيبي
 .12سلطان عبدالعزيز صالح الخضيري
 .71عبدهللا الحميدي دخيل هللا الحربي
 .71عمر عبيد مطر المطيري
 .77فراس عبدهللا دمحم الزبن
 .73معاذ منصور دمحم الضلعان
 .74خالد دمحم الرشيدي
 .72لميس عبدهللا عبدالعزيز الغفيص
 .76نوره سليمان حسن الحميد

