قرارات الجلسة الثانية والعشرون
لمــجــلــس عـــمـــادة الـــدراســات العـليا
بجامعة القصيم

للعام الجامعي 1441هـ
المنعقدة في يوم الجمعة الموافق 1441/9/8هـ

وافق مجلس عمادة الدرسات العليا في على إقرار الخطط
البحثية للطلبة التالية اسمائهم:
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

االسم

جواهر علي ثاري الرشيدي
عرفان توتا
حجيالن عبدهللا صالح الحجيالن
انهار صالح عبدالرحمن المحيسن
صالح علي احمد الزهراني
منيره عبدهللا محمد العشره
عقيل هديبان عقيل الشمري
ابراهيم عبدهللا ظافر القرني
نوف ابراهيم سليمان السلومي
صالحة موسى عثمان عقيلي
زكية علي عبدالرحمن المطرودي

 12عابد عواد دخيل الصاعدي
13
مهنا خالد علي الضالع
14
15
16

حكيم خالد محمد العبيدان
نوال عبد العزيز سميحان الشمري
ريماء محمد كمهان البيشي

 17انيسه سليمان علي السعود
 18عبدهللا محمد ابراهيم البريدي
19
عبدهللا خضر عبدهللا الزهراني
20
21
22
23

مزنة محمد الراجحي
عمرو محمد ابراهيم خردلي
جوزاء بندر عبدالعزيز الدويش
قماشه عبدهللا جبران فقيهي

24
25
26
27
28
29
30
31

سعد عبدهللا علي آل عمير
لطيفة سالم علي الحربي
بشاير حماد محمد العطوي
محمد حسن محمد الزهراني
ابتسام صالح محمد العقاب
منيرة صالح محمد العثمان
احمد فهد احمد بن عبيد
سالم هليل حمدان السليمي الحربي

عنوان الخطة

الترجيح في متون األخبار المتعارضة عند األصوليين والمحدثين
موازنة
دراسة استقرائية
ِ

التعقيب القرآني على آيات األحكام دراسة نظرية تطبيقية
استراتيجية مقترحة نحو اختيار التخصص لطالب الجامعات السعودية؛ في
ضوء المتغيرات المعاصرة
االستدالل باألحاديث الضعيفة في التفسير' ،دراسة تأصيلية
موقف المستشرقين من نشأة اإلمامية االثني عشرية وعالقتها بالف ْ
ِرق -
عرض ونقد
تحرير محل النزاع في إعمال القواعد الفقهية
الفعل االجتماعي في النسق األسري دراسة مقارنة بين االتجاه االسالمي
والنظريات الغربية
توجيه القراءات الشاذة في تهذيب اللغة لألزهري (ت 370 :هـ )
اشتراط التمليك في الحقوق المالية الواجبة هلل عزوجل وتطبيقاته المعاصرة
النمذجة المكانية للمنتزهات السياحية بمدينة الطائف باستخدام نظم
المعلومات الجغرافية
تطوير البحث التربوي في كليات التربية في المملكة العربية السعودية في
ضوء مدخل البحوث البينية
االستنباط القرآني عند الطوفي دراسة نظرية تطبيقية
السياسة الشرعية عند الحنابلة والمسائل الفقهية المبنية عليها ' دراسة فقهية
مقارنة
بنية النسق العقدي عند الفرق اإلسالمية  -المعتزلة أنموذجا ً  -دراسة تحليلية
نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة
تباين مستويات الخصوبة في منطقة حائل وأثرها على النمو السكاني
كشف تغير التربات الفيضية بوادي بيشة وعالقته بالجفاف باستخدام تقنيات
االستشعار عن بعد (2019 -1989م)
التجربة الدينيّة في الفكر الحديث (دراسة تحليليّة نقديّة)
التوطئة القرآنية وأثرها في المعنى عند المفسرين  -دراسة نظرية تطبيقية
االتجاهين اإلخباري واألصولي عند الشيعة االثنى عشرية .أصولهما،
آثارهما ،الفروق بينهما .دراسة عقدية نقدية
القيم التربوية المتضمنة في إصدارات ديزني المترجمة للغة العربية -
دراسة تحليلية
آثار تطبيق النظام الوطني للمراجعة اإلكلينيكية لطلبات األدوية خارج دليل
األدوية في المملكة
منهج البزار في التفرد من خالل كتابه المسند  -دراسة نظرية تطبيقية
ممارسة االتجاه االنتقائي في التخفيف من حدة قلق الموت لدى مرضى
السرطان بأقسام الرعاية التلطيفية (دراسة مطبقة على مستشفى الملك عبد
هللا للحرس الوطني بالرياض).
مراقبة ونمذجة وإدارة النمو الحضري في أبها الحضرية باستخدام نظم
المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد.
التحليل المكاني للتركيب االقتصادي عند المرأة السعودية (دراسة في
س َّكان)
جغرافيَّة ال ُّ
صفة الجنة وأهلها "دراسة حديثية موضوعية"
النبوة في الفكر الحداثي العربي  -دراسة تحليلية نقدية
مصطلح« :ال أصل له» عند نقاد المحدثين  -دراسة نظرية تطبيقية
ضمان أضرار الشخصية االعتبارية دراسة فقهية تطبيقية
مسائل األسماء واألحكام في الفكر الحداثي العربي (دراسة تحليلية نقدية)
فاعلية تدريس العلوم باستخدام أنشطة إثرائية قائمة على الرحالت العلمية
في تنمية المفاهيم والقيم البيئية لدى طالب الصف السادس االبتدائي

 32مريم عبدهللا زيد الزيد
33
محمد إقبال حسن أنصاري
34
35
36

زكريا سليمان محمد الفايزي
خديجه مبروك غيث الجهني
خالد بن خضير بن عليان الحربي

 37حمد محمد حمد العجمي
 38سجى ابراهيم صالح البراك
39
عجائب مهل عازي العنزي
40
41
42
43

أروى علي ابراهيم الزميع
نوره عبدالرحمن صالح الشايع
أشواق عطاهللا محمد الحربي
محمد صالح عبدالرحمن الفوزان

 44عبدهللا صالح علي الزغيبي
45
فاطمه محمد مشبي ابراهيم
46

مجد خلف مرشد المطيري

 47احمد منصور عبدهللا الراشد
48
حسين حسن ردمان ثابت
49

بيادر عبدالعزيز سليمان الفنيخ

 50حصه عويهان وديد الرشيدي
 51رغد محمد عبدهللا المحيميد
 52إبراهيم محمد آدم
53
نائله محمد حمود الحسون
 54هال علوش نايف الحبردي العتيبي
 55هاجر عبدالرحمن عبدهللا الغفيلي
56
عائشه عبدالرحمن محمد النوشان
 57محمد باري
 58ميمونة محمد الحربي

تطوير نموذج ضبابي لتحليل ردود فعل الطالب في التعلم االلكتروني"
المسائل الفقهية التي اختلفت فيها جمعية محمدية وجمعية نهضة العلماء
بأندونيسيا مع المقارنة بالمذاهب األربعة -قسم العبادات-
إستقرار األتزان الكهروهيدروديناميكي إلنسياب كويتي-بواسيل لطبقتين من
الموائع اللزجة الموصلة والعازلة تنساب خالل وسط مسامي
تحليل السمات الجيومورفولوجية لوادي الحناكية باستخدام نظم "المعلومات
الجغرافية واالستشعار عن بعد"
فيضانات نهري دجلة والفرات وأثرها على الحياة العامة في العراق خالل
العصر العباسي
السؤال العقدي عند السلف في الفرق و الفتن و المالحم""
أثر األمراض المزمنة وعالجها في العبادات
إستقرار األتزان الكهروهيدروديناميكي لطبقة مائع لزج مطاطي ثنائي
األجهاد يحيط به غاز غير لزج خالل وسط مسامي
القيم األخالقية بين الصحابة من خالل السيرة النبوية وأثرها في بناء الدولة
اإلسالمية  -دراسة تاريخية تحليلية
أثر حوكمة الشركات على االمتثال لمتطلبات اإلفصاح عن التحول لمعايير
التقارير المالية الدولية :دراسة من واقع البيئة السعودية
عدم إستقرار األتزان الكهروهيدروديناميكي لكلفن-هيلمهولتز لسائلين لزجين
متراكبين مع غبار ناعم في وسط مسامي
األحاديث المرفوعة في كتاب (الكامل في اللغة واألدب ،للمبرد  -رحمه هللا
) تخريجا ودراسةالمسائل التي استدل فيها المختلفون بالدليل نفسه
ابتكار تصميمات زخرفية من مطرزات الدرعية القديمة لمالبس النساء
بأسلوب التطريز اليدوي
تكوين جسيمات نانوية ذات وميض عالي باستخدام طريقة صديقة للبيئة
وتطبيقاتها نحو الكشف عن األيونات الخطرة فى عينات بيئية بمنطقة القصيم
أثر النقل الوظيفي خارج المنطقة على األسرة السعودية
نموذج قائم على المخاطر لتقييم تأثير مياه الصرف الصحي في وادي الرمة
على جودة المياه الجوفية
تصميم محس كيميائي ضوئي معتمد على مواد نانوية جديدة من المعادن
النبيلة
حول قابلية حل المعادالت التفاضلية المحايدة وغير المحايدة مع متغير
األحكام الفقهية المترتبة على األبوة في العبادات –دراسة فقهية مقارنة
ترجمات معاني آيات األحكام إلى اللغة اإلنجليزية (دراسة نقدية مقارنة)
فاعلية برنامج تدريبي في تصميم األزياء باستخدام برامج التصميم ثالثية
األبعاد لتنمية مهارات الخريجات
مخرمة بن بكير ومروياته المرفوعة إلى النبي  -دراسة نظرية تطبيقية
تطوير نظام لتحديد السخرية على تويتر باستخدام التصنيف المفاهيمي
كود المنظور األمني العربي التفاعلي والنصي المكتوب بخط اليد :دراسة
مقارنة.
أخالق أهل القرآن وآداب حملته بين اآلجري والنووي دراسة موازنة
المحتوى العقدي في اإلعالم المترجم عن اللغة الكورية

وافق مجلس عمادة الدرسات العليا في على تكوين لجان الحكم
للطلبة التالية اسمائهم:
 .1احمد ريان مفلح الفريدي
 .2عبدهللا متروك مصيليخ الرويلي
 .3يوسف ابراهيم صالح الهزاع
 .4ريان صالح عبد العزيز المجيدل
 .5ماجد حطاب سرور الحربي
 .6خالد محمد حسن القعده
 .7محمد حمد سعد الخويطر
 .8سعد عواد سعد الطرفاوي
 .9سليمان صالح سليمان الربيعان
 .10محمد عايض محمد آل مسفر
 .11عبدالعزيز عبدالرحمن سليمان الزمام
 .12عادل عبد هللا عمر باريان
 .13عبد هللا علي سالم الهمامي
 .14ناصر عبدهللا صالح العتيق
 .15عبدالعزيز فهد عبدهللا السعدون
 .16آمنه محمد عبدهللا القناص
 .17سعاد فوزان عثمان المحرج
 .18سماهر رشيد عايض المطيري
 .19شذا عبدهللا محمد الشعيفاني
 .20هديل عبدالعزيز عبدهللا العامر
 .21دعاء سليمان ابراهيم الصالل
 .22تغريد عطية صنيتان المطيري
 .23ربا محمد حسين العواجي
 .24نسيبه فهد عبدالرحمن المفضي
 .25أسماء خالد عبدالرحمن الصقير
 .26امينه سالم سعيد آل سفران
 .27فاطمه محمد عبدهللا العريني
 .28سمر إبراهيم عثمان العريني
 .29سامية علي موسى الحربي
 .30بشرى ابراهيم محمد الحبيب
 .31عزه ابراهيم محيميد القاسم
 .32بشاير جريد فريح الحربي

 .33لولوه محمد عبدهللا المنصور
 .34كريمه عبدالكريم فرحان الرشيدي
 .35دليل بليعيس ناصر الرشيدي
 .36رزان شايع صالح البغيليل
 .37نوره محمد علي العجالن
 .38رحاب سليمان علي العطني
 .39تسنيم محمد علي المحسن
 .40ابتسام أحمد فهد الغنيم
 .41حصه فهد تركي السبيعي
 .42عواطف بنت نصار الرشيدي
 .43بريئا منتقي فتحوري أحمد مشهدي
 .44فهد فريح الرشيدي
 .45هتون عبدهللا النصار
 .46رحاب عبدالعزيز الغفيص

