قرارات اجللسة السادسة
ملــجــلــس عـــمـــادة الـــدراســات العـليا
جبامعة القصيم

للعام اجلامعي 1441هـ
املنعقدة يف يوم األربعاء املوافق 1441/3/9هـ

وافق مجلس عمادة الدرسات العليا في على إقرار الخطط
البحثية للطلبة التالية اسمائهم:
 .1زيد جازع خلف الشمري ،بعنوان( :استراتيجية مقترحة لتنمية قيم الجودة لدى معلمي التعليم العام بمنطقة حائل(
 .2عائشة ذياب شباب المطيري ،بعنوان ( :رؤية مستقبلية لتطوير دور الجامعات السعودية لمسؤوليتها المجتمعية في
ضوء الخبرات الدولية)
 .3فاطمه سعد ابراهيم العبيدان ،بعنوان( :فعالية برنامج تدريبي قائم على استخدام تقنية الواقع المعزز في تحسين بعض
مهارات القراءة لدى التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية البسيطة).
 .4خالد مسند مبارك الرشيدي ،بعنوان ( :تصور مقترح للمعايير المهنية لمحضري معامل العلوم المدرسية في المملكة
العربية السعودية في ضوء التجارب العالمية)
 .5سلطان محمد سويد الباتل ،بعنوان ( :مستوى الممارسات التأملية لدى معلمي الرياضيات في المرحلة االبتدائية في
ضوء معايير( NCTM
 .6هليل محمد هليل المخلفي ،بعنوان ( :واقع أداء معلمي الرياضيات في المرحلة الثانوية الستراتيجيات تنشيط المعرفة
السابقة التي استندت إليها سلسلة مناهج ماجروهل)
 .7وليد احمد قاسم راجح ،بعنوان( :جهود العالمة ابن الوزير اليماني في تقريب عقيدة السلف -دراسة تحليلية)
 .8هند شليل مدوخ الحربي ،بعنوان( :أثر تدريس مقرر علم البيئة في تنمية الوعي البيئي لدى طالبات المرحلة الثانوية
(نظام المقررات).
 .9فاطمه عبدالوهاب منصور الشقحاء ،بعنوان( :تقويم كتاب الفقه للصف الثالث المتوسط في ضوء مهارات القرن
الحادي والعشرين)
 .10حنان عيد عايض الحربي ،بعنوان( :فاعلية استخدام استراتيجية جيكسو  2بمقرر الحديث لتنمية المهارات االجتماعية
لدى طالبات المرحلة المتوسطة)
 .11غدير عبدهللا عبدالعزيز العليوي ،بعنوان( :مستوى تضمين المهارات المشتركة في كتب الرياضيات مستوى تضمين
المهارات المشتركة في كتب الرياضيات للصف الثالث المتوسط بالمملكة العربية السعودية)
العلوم بالمرحلة االبتدائية الالزمة لتنفيذ
ت
 .12منيره نايف عبدهللا المانع ،بعنوان( :تحديد االحتياجات التدريبية ل ُمعلّما ِ
ِ
مشروعات  STEMالتعليمية)
 .13فاطمه محمد عبدالعزيز السلوم ،بعنوان ( :أثر اختالف توقيت تقديم المعلومات في تقنية الواقع المعزز في تنمية
بعض مهارات التواصل غير اللفظي عند أطفال التوحد)
 .14هدى عبيد زيد الحربي ،بعنوان ( :فاعلية أنشطة إثرائية قائمة على األلعاب التعليمية لتنمية مهارات الكتابة في مقرر
لغتي لتلميذات التربية الفكرية في الصف الثاني االبتدائي)

 .15فوزيه عيد عواد العنزي ،بعنوان ( :فاعلية وحدة فيزيائية مقترحة في التطبيقات اإليجابية للطاقة النووية في تنمية
المفاهيم واالتجاه نحو الطاقة النووية لدى طالبات المرحلة الثانوية)
 .16ساره ناصر مليفي المطيري ،بعنوان( :فاعلية وحدة مقترحة قائمة على معايير العلوم للجيل القادم ) (NGSSفي
تنمية مهارات االستقصاء والتحصيل المعرفي لدى طالبات المرحلة المتوسطة)
 .17نوف عبيد مطلق الحربي ،ذات الرقم الجامعي ( )381200041لمرحلة الماجستير بعنوان( :فاعلية برنامج تدريسي
قائم على نموذج مكارثي الفورمات )(MAT4في إكساب المفاهيم النحوية لدى طالبات الصف السادس االبتدائي)
 .18راجح عبدهللا راجح الشظيفى ،بعنوان( :تأثير محسنات البوليمرات على سعة احتفاظ التربة بالماء وكفاءة الري
 .19للمسطحات الخضراء)

وافق مجلس عمادة الدرسات العليا في على تكوين لجان الحكم
للطلبة التالية اسمائهم:
 .1افنان عبدالعزيز فهيد الفهيد
 .2رحيمه عبدهللا فرج الحربي
 .3منى صالح عبدهللا الخليفه
 .4حبيبه لفاء جردان الحربي

