قرارات اجللسة الثامنة
ملــجــلــس عـــمـــادة الـــدراســات العـليا
جبامعة القصيم

للعام اجلامعي 1441هـ
املنعقدة يف يوم األربعاء املوافق 1441/3/30هـ

وافق مجلس عمادة الدرسات العليا في على إقرار الخطط
البحثية للطلبة التالية اسمائهم:
هدى فيصل فهد اللهيب ،بعنوان( :الممارسات التربوية لمعلمات رياض األطفال بمنطقة القصيم في ضوء الفكر
التربوي اإلسالمي :دراسة تقويمية).
فواز جزاء مزيد العتيبي ،بعنوان( :مسالك النقاد في دفع علتي التفرد والمخالفة -دراسة تأصيلية تطبيقية)-
جنان عبدهللا سليمان المقبل ،بعنوان( :أنماط التفاعل في بيئة تدريب عبر الويب وأثرها على تنمية مهارات إنتاج
االختبارات اإللكترونية لدى معلمات المرحلة الثانوية)
امل معيبد محمد الحربي ،بعنوان( :أثر اختالف فئات االستجابة وحجم العينة على الخصائص السيكومترية لمقياس
سلم التقدير)
التفكير البنائي باستخدام نموذج ُ
وضحى عواض حبيب الرشيدي ،بعنوان( :سياسة المملكة العربية السعودية في البحر األحمر 1402-1344ه/
1982-1925م 'دراسة تاريخية')
غاده علي عبدهللا السالمه ،بعنوان( :فعالية برنامج تدريبي قائم على التعزيز والتغذية الراجعة في تحسين مهارة
الجمع لدى التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية بمدينة بريدة)
أمل محمد عبدهللا الضالع ،بعنوان( :فاعلية برنامج قائم على القصص المصورة في إكساب أطفال ما قبل المدرسة
المفاهيم العلمية)
مقرن جزاء عتيق العتيبي ،بعنوان( :مستوى أداء معلمي الرياضيات في المرحلة المتوسطة لمهارات الحوار الصفي
في ضوء معايير( NCTM
نوره مقحم محسن العنزي ،بعنوان( :فاعلية استراتيجية التخيل الموجه في تنمية مهارات التفكير التاريخي والميل
نحو التاريخ لدى طالبات المرحلة الثانوية)
طالل قلوب بن عليوي الشمري ،بعنوان( :فاعلية تدريس مقرر الحديث 1باستخدام نموذج فورمات في تنمية التفكير
الناقد لدى طالب المرحلة الثانوية)
عبدهللا صالح محمد العريني ،بعنوان( :مستوى تضمين قيم العمل التطوعي في مقررات الحديث بالمرحلة الثانوية)
رهام مخيمر عيسى الحربي ،بعنوان( :فاعلية استراتيجية بحث الدرس في تنمية المهارات التدريسية لدى معلمات
العلوم الشرعية في المرحلة االبتدائية)
تهاني ناصر إبراهيم البرادي ،بعنوان( :تقويم محتوى مقرر الحديث للمرحلة الثانوية في ضوء القضايا المعاصرة)
نوره فهد صالح العقالء ،بعنوان( :فاعلية استخدام التعليم المتمايز بمقرر الدراسات النفسية واالجتماعية في تنمية
مهارات التعلم الذاتي لدى طالبات المرحلة الثانوية).
مريم ناقي معضد الحربي ،بعنوان( :فاعلية استراتيجية محطات التعلم في تنمية المهارات الجغرافية والميل نحو
الدراسات االجتماعية لدى تلميذات الصف السادس االبتدائي)

نجالء مهنا هالل السعدون ،بعنوان( :أدوار معلم المرحلة الثانوية في ضوء متطلبات المدرسة االفتراضية دراسة
ميدانية بمحافظة حفر الباطن)
ُ
َ
ْ
الرقَ ِميَّ ِة لَدَى تَ َال ِم ْي ِذ الـْ َم ْر َحل ِةَ
َ
َ
حصه سليمان عبدالعزيز المحترش ،بعنوان( :د َْو ُر األ ْ
س َر ِة فِي تن ِميَ ِة قِيَ ِم الـْ ُم َواطن ِة َّ
اال ْبتِدَائِيَّ ِة ِب ُمحَافَ َظ ِة ُّ
الز ْل ِفي :دراسةٌ ميدانيَّةٌ)
محمد ابراهيم غازي الفريح ،بعنوان( :عبدهللا بن سليمان الحمدان وإسهاماته اإلدارية في بناء الدولة في عهد
الملك عبدالعزيز(  1385 - 1305هـ  1965 – 1887 /م ) دراســـة تـــــاريخـــيـــــــة)
فاطمه عبدهللا سالم الهيشه ،بعنوان( :الثقة التنظيمية وعالقتها باالحتراق الوظيفي لدى الموظفين اإلداريين في كلية
التربية بجامعة القصيم)
حصه فهد تركي السبيعي ،بعنوان( :رثاء الجواري في الشعر العربي حتى القرن الثامن الهجري)
ضياء عبدالرحمن محمد الحنايا ،بعنوان( :صورة ذات الخطيب في نماذج من الخطب القديمة عند الجاحظ والطبري
'دراسة تداولية')
إيمان عبدهللا عبدالعزيز الشوشان ،بعنوان( :اكتساب اللواصق الصرفية الخاصة باألسماء في اللغة العربية لدى
األطفال ( أطفال محافظة عنيزة أنموذجا))
لطيفه ابراهيم عبدهللا الضالع ،بعنوان( :بالغة الحجاج القرآني في خطاب معززي األنبياء)
ي في الديانة النصرانِيَّة :دراسة تحلي ِل َّية عق ِديَّة)
سميه عبدالعزيز عبدهللا السويدان ،بعنوان( :التأثير السيا ِ
س ّ
رباب صالح محمد البكري ،بعنوان( :واقع دور معلمات رياض األطفال في تفعيل معايير التعلم المبكر النمائية في
مؤسسات ما قبل المدرسة بمنطقة القصيم)
انفال ابراهيم صالح الحميضي ،بعنوان( :مستوى تضمين مهارات الكتابة في مقرر  Traveller 5 and 6للصف
الثالث ثانوي)
جوهرة مسفر عيضة الحارثي ،بعنوان( :منهج اإلمام أحمد في االستدالل بالنص _ دراسة تأصيلية تطبيقية )
عروب عبدالرحمن عبدهللا الجبر ،بعنوان( :اإلبداع اإلداري للقادة األكاديميين ودوره في تنمية رأس المال الفكري
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بجامعة القصيم)
علي عبدهللا صالح الثنيان ،بعنوان( :تطوير معايير اختيار القيادات المدرسية في ضوء خبرات بعض الدول 'دراسة
ميدانية بمنطقة القصيم')
سليمان عبدالعزيز سليمان البليهد ،بعنوان( :األحاديث واآلثار التي علق الشافعي القول بها على صحتها)
مرام علي عبدهللا السالمه ،بعنوان( :المسؤولية المهنية الطبية للممارس الصحي دراسة فقهية مقارنة بالنظام
السعودي)
نجود سليمان عبدالعزيز السحيمي ،بعنوان( :أثر اختالف أنماط مجموعة التشارك عبر الويب 2.0على تنمية
التحصيل الدراسي في مقرر الحاسب اآللي لدى طالبات المرحلة الثانوية)

وافق مجلس عمادة الدرسات العليا في على تكوين لجان الحكم
للطلبة التالية اسمائهم:
 .1سليمان سعود محمد الفالح
 .2سعد علي سعد البذره
 .3محمد رشيد ساير الشمري
 .4فواز هادي رجاء المطيري
 .5محمد احمد محمد السمحان
 .6منى صياح حامد الحربي
 .7منيرة عبدالعزيز بداح البداح
 .8هليل محسن هليل الشمري
 .9نايف محمد عبدالرحمن اليحيى
 .10الجازي خالد عبدالعزيز التركي
 .11شروق راشد عبدالرحمن العريفج
 .12أسيل صالح محمد الطريف
 .13آمنة عبد هللا محمد البليهي
 .14نايف محمد فريح الشمري

