قرارات الجلسة الحادية والعشرون
لمــجــلــس عـــمـــادة الـــدراســات العـليا
بجامعة القصيم

للعام الجامعي 1441هـ
المنعقدة في يوم الأربعاء الموافق 1441/8/29هـ

وافق مجلس عمادة الدرسات العليا في على إقرار الخطط
البحثية للطلبة التالية اسمائهم:
 .1سليمان عبدهللا سليمان االومير ،بعنوان( :الطرق الفقهية عند الحنابلة دراسة تأصيلية تطبيقية).
 .2نهال صالح عبدهللا الهذلول ،بعنوان( :الوقاية من الحوادث والكوارث في الفقه اإلسالمي ).
 .3منال دمحم عبدهللا المندرج ،بعنوان( :أثر الزجاج في آراء النحاس النحوية والتصريفية في كتابه «إعراب
القرآن» دراسة تركيبية داللية).
ب الد َُّوليَّ ِة وفَا ِعليَّتُهُ
تر ٌح قَائ ٌم َعلَى بَ ْع ِ
ار ِ
ي ُم ْق َ
ض الت َّ َج ِ
 .4دالل ذياب شباب المطيري ،بعنوان( :بَرنَا َم ٌج تَد ِْريـبـ ٌّ
ام ِعيَّ ِة
ـج ِليزيَّ ِة في ْالـ َم ْر َحلَ ِة ْالـ َج ِ
ض ِ
في ت َ ْن ِميَ ِة األ َد ِ
اء َه ْيئَ ِة التَّد ِْر ِ
اء التَّد ِْري ِسي ِ أل ْع َ
س ِام اللُّغَ ِة اإل ْن ِ
يس بأ ْق َ
واالتِـ َجا ِه).
 .5دمحم عبدالرحمن رغيان الحربي ،بعنوان( :أثر تطوير كتاب لغتي الجميلة في ضوء متطلبات الدراسة
الدولية )(PIRLSعلى تنمية مهارات فهم المقروء والميل نحو القراءة لدى طالب الصف الرابع
االبتدائي.).
 .6دمحم عبدالكريم بيغام األفغاني ،بعنوان( :توجيه القراءات الفرشية المتواترة بلغات العرب وأثره في المعنى
'جمعا ً ودراسةً').
 .7نوره حمود حمد السيف ،بعنوان( :أثر القواعد األصولية في الفروق الفقهية عند اإلمام ابن حزم).
 .8عادل فهد رشيد الربيش ،بعنوان( :فعالية خدمات الرعاية االجتماعية المقدمة لذوي اإلعاقة بمراكز
الرعاية النهارية).
 .9رنا دمحم خضران الشمراني ،بعنوان( :برنامج ارشادي لخفض التحديات التي تواجه أولياء أمور الطالب
ذوي صعوبات التعلم في برامج صعوبات التعلم).
 .11مشاعل على صالح الفائز ،بعنوان( :ابتكار تصميمات ملبسيه مطرزة بأسلوب ثالثي األبعاد باستخدام
النظم البنائية للوحدات الزخرفية من التراث السعودي).
 .11عائشة حمد علي السحاري ،بعنوان( :تفعيل اإلبداع في عروض األزياء المطرزة التقليدية والمبتكرة
باستخدام تقنية التصوير التجسيمي 'الهولوجرام' بالمملكة العربية السعودية).
 .12هنادي دمحم محمود الشريف ،بعنوان( :تفعيل تقنية بارجيلو إلثراء الجانب االبداعي في تطريز مفروشات
مستوحاة من جماليات الكائنات البحرية).
 .13شايم دبيان فوزان الشمري ،بعنوان( :فاعلية إستراتيجية جدول التعلم الذاتي K.W.L.Hفي تنمية
مهارات الفهم القرائي باللغة اإلنجليزية لدى طالب الصف الثالث المتوسط).
 .14عبدالرحمن جديع عبدالرحمن الجديع ،بعنوان( :منهج مقترح قائم على المعايير الوطنية لمجال التقنية
الرقمية وفاعليته في تنمية المواطنة الرقمية ومهارات التعلم الذاتي لطالب المرحلة الثانوية).
 .15مي عبدهللا الرعوجي الفهيد ،بعنوان( :مستوى االستدالل العلمي لدى طالبات المرحلة الثانوية وعالقته
بمهارات االستقصاء العلمي في مقرر الفيزياء).
 .16تهاني حمد عبدالكريم العقيل ،بعنوان( :الممارسات التدريسية الساليب التقويم البديل لدى معلمات العلوم
الشرعية في المرحلة المتوسطة وسبل تطويرها).

 .17علي عبدهللا عايش الحنيني ،بعنوان( :دراسة مقارنة لتأثير مستخلص الجوافة بالطريقتين التقلدية
واالمواج فوق الصوتية علي تحسين معدل دهون الدم في الفئران).
 .18تركي فالح عائض الحربي ،بعنوان( :واقع ممارسة 'الفلسفة مع األطفال' من وجهة نظر ميسري التفكير
الفلسفي لدى مؤسسة بصيرة).
 .19رغد عبدهللا دمحم السحيم ،بعنوان( :ظاهرة الخالف في القيود النحوية بين التنظير والتطبيق (دراسة
استقرائية تحليلية)).
 .21عبدالعزيز ابراهيم احمد العسيري ،بعنوان( :تطور الكتابة التاريخية في مصنفات تواريخ المدن في
المشرق اإلسالمي خالل القرنين الخامس والسادس الهجريين).
 .21سناء سعد فياض البجيدي العنزي ،بعنوان( :الجوانب اإلنسانية في شخصية الملك عبد العزيز (-1319
1373هـ1953-1912/م) دراسة تحليلية).
 .22عبدالرحمن سليمان عبدالرحمن الطريقي ،بعنوان( :األساليب الدالة على الشرط عند األصوليين.).
 .23عذاري علي سليمان الحسين ،بعنوان( :فاعلية موقع إلكتروني في التصميم على المانيكان للتقانات
اإلبداعية ثالثية األبعاد ألزياء النساء).
 / .24فاطمه حمود عبدالعزيز التويجري ،بعنوان( :توظيف السفيفة إلثراء تصميمات مالبس السهرة النسائية
المنفذة  -بأسلوب التشكيل على المانيكان).
 .25مهاء منصور عبدهللا الرشيدي ،بعنوان( :ابتكار تصميمات تحويلية بفاقد صفري لمالبس السهرة للفتيات
المراهقات لتفعيل الممارسة المستدامة).
 .26نهى عبدالعزيز عبدهللا العبودى ،بعنوان( :فعالية نظام إلكتروني لإلدارة الفنية في صناعة مالبس التريكو
لخفض تكاليف اإلنتاج).
 / .27فاطمة فائز دمحم العقل ،بعنوان( :ابتكار مانيكان قياسي لضبط تشكيل مالبس النساء لألجسام ذوات
الطبيعة الخاصة).
 .28مرام دمحم عبدالكريم الجربوع ،بعنوان( :ابتكار تصميمات أزياء خارجية نسائية لألجسام ذات الطبيعة
الخاصة في ضوء نظرية تريز).
 .29منى عبدهللا دمحم العرفج ،بعنوان( :بناء منظومة تصميمية البتكار المالبس الرياضية النسائية باستخدام
الوسائط الفائقة).
 .31تهانى سليمان على الخراز ،بعنوان( :تصميم نموذج حاضنة أعمال في صناعة المالبس لتدعيم االبتكار
بمجال المشروعات الصغيرة في المملكة العربية السعودية).
 / .31موضي عبدالرحمن سليمان المنصور ،بعنوان'( :فاعلية منهجية 'جمبا كايزن' بصناعة المالبس لتحسين
العمليات اإلنتاجية في ضوء إدارة الجودة الشاملة').
 / .32منى عمر علي العمر ،بعنوان( :تطوير النماذج المسطحة لضبط مالبس االطفال الخارجية وفقا
للمشكالت الجسمية).
 / .33أفنان دمحم عبدهللا التويجري ،بعنوان( :فاعلية استراتيجية المحطات العلمية في تنمية الكفاءة االستراتيجية
لدى "طالبات الصف الثاني المتوسط في منطقة القصيم").
 .34عادل علي عبدالرحمن الغامدي ،بعنوان( :آثار نظـــام الحماية من االيـــــــذاء في الحد من العنف
األسري في المجتمع السعودي دراسة في تحليل السياسة االجتماعية).

 .35فهد ضيف هللا ثالب العلوي ،بعنوان( :واقع ممارسة العمل التطوعي بلجان التنمية االجتماعية األهلية (
دراسة مطبقة على رؤساء مجلس اإلدارة بمنطقة القصيم ))
 .36بدور عبدالكريم ابراهيم المحيميد ،بعنوان( :تقدير احتياجات المرأة المستفيدة من خدمات وحدة الحماية
االجتماعية دراسة مطبقة بمنطقة القصيم).
 .37عبدهللا دمحم راجح الثقفي ،بعنوان( :دور االخصائي االجتماعي في المجال العسكري وتصور مقترح
لتفعيله (دراسة مطبقة على األخصائيين االجتماعيين في القوات الجوية)).

وافق مجلس عمادة الدرسات العليا في على تكوين لجان الحكم
للطلبة التالية اسمائهم:
 .1عبدهللا فهد دمحم اللهيبي.
 .2مقرن جزاء عتيق العتيبي.
 .3وفاء بدر عبد الرحمن العتيبي.
 .4فاطمه عبدالوهاب منصور الشقحاء.
 .5شهد يوسف صالح العيوني.
 .6أفنان سليمان علي التركي.
 .7أفنان حمد عبدهللا الحميد.
 .8وفاء ابراهيم عبدالعزيز الربدي.
 .9وفاء ابراهيم علي الصقري.
 .11منى سعد صالح الحربي.
 .11هدى فيصل فهد اللهيب.
 .12سلمى غثيث سليمان الشمري.
 .13أسيا زكريا عمر برناوي.
 .14تهاني ناصر إبراهيم البرادي.
 .15أماني عبدهللا إبراهيم البليهد.
 .16وفاء خليفه دمحم الهديب.
 .17سميرة زارع غيث الردادي.
 .18ريم ماجد شايع البدراني.
 .19رغد عبدهللا علي العطيه.

