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  الثقافة اإلسالمية :                                  قسم                                     دكتوراه:                            كلية الرتبية   
 تــــاريــخ الــتــــخرج عـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــة اسم المشرف/ اسم الطالب  م

١
  اصح ناصح حدري المرزوقي البقمي ن

 سعود صالح العطيشان. د
 هـ٢٠/٦/١٤٢٦  دراسة مقارنة-سياسات العولمة االقتصادية في ضوء الشريعة اإلسالمية

٢
  محمد عبدالعزيز سعد اليمني

  إبراهيم عبدالرحمن العروان. د
  ـه١٨/٧/١٤٢٦  الشرط الجزائي وأثره في العقود المعاصرة ـ دراسة فقية مقارنة

٣
  عبداهللا عبدالرحمن سليمان الرومي

  زيد عمر العيص. د
  هـ١١/٥/١٤٢٧  المتعلقة بالنص القرآنيفي ضوء قواعد الترجيح ترجيحات الرازي في تفسيره 

٤
  سلطان فهد حمد الطبيشي

  داهللا مرحول السوالمةعب. د
  هـ٩/٢/١٤٢٨  اسة جمع ودرعلل الحديث ـنقد المتون في كتب 

٥
  مريظافر حسن ظافر الع

  عبدالرحيم صالح يعقوب. د
  هـ١٠/٥/١٤٢٨  مسائل اإلجماع في النكاح وأبوابه ـ جمعاً ودراسة

٦
  أسامة سعيد عبداهللا القحطاني

  عبدالرحيم صالح يعقوب. د
  هـ١٧/١١/١٤٢٨   ودراسةاً جمع–مسائل االجماع في الطهارة 

٧
  هشام هزاع محمد الشنبري 

   عبدالرحمن إبراهيم المطرودي  .د

 عمر بن محمد بن حمد بن أبي ألبي حفصواختالف عدد آيات القرآن على أقاويل القراء أهل البلدان  التبيان في معرفة تنزيل القرآن كتاب

   دراسة وتحقيق– هـ تقريبا٤٣٢ المتوفى سنة العطارب الفتح التميمي المشهور
  هـ١/٥/١٤٢٩

٨
  محمد مفلح محمد أبوداسر

  بله الحسن عمر. د
  هـ٢٠/٦/١٤٢٩   )هـ٤٧٨ (اللخمي المتوفى سنةعلي بن محمد الربعي م أبي الحسن التبصرة لإلما

٩
  فواز عقيل سليمان الجهني

  خليل حسن حمادة. د
  هـ٢٠/٦/١٤٢٩  محدثاً)  هـ ٣٧١هـ ـ ٢١٤(أبوالقاسم عبداهللا بن محمد البغوي 

١٠
  محمد جاد احمد المصري

  عمر فيحان المرزوقي. د
  هـ٢٠/٦/١٤٢٩   الخيرية  دراسة فقهيه تطبيقية على الندوة العالمية للشباب اإلسالمي ومؤسسة الحرمين- الخيريةالعمليات المالية للمؤسسات 

١١
  أحمد محمد صالح المطرودي

  علي عبدالرحمن الحسون. د
  هـ٢٠/٦/١٤٢٩  نتاج الحيواني والنباتيإلحكام الفقهية المتعلقة بالوسائل الحديثة المؤثرة في األا

١٢
  هللا األسمريسعد علي عبدا

  حسن عبدالغني أبوغده .د
  هـ٢٠/٦/١٤٢٩  أثر التأخير في المعامالت المالية وتطبيقاته المعاصرة

١٣
  خالد محمد عبداهللا الشنيبر

  سليمان قاسم العيد. د
  هـ٢٠/٦/١٤٢٩   ـضوء اإلسالمـ حقوق االنسان في العهدين القديم والجديد مقارنة باإلعالن العالمي في 
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  الثقافة اإلسالمية :                                  قسم                                     ماجستري: كلية الرتبية                           
 تــــاريــخ الــتــــخرج عـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــة اسم المشرف/ اسم الطالب  م

١
  ريف محايري أحمد صالح محمد ش

 محمد علي حسن.د
 هـ٢١/٨/١٤٠١ سفيان بن عيينه مفسرا

٢
  احمد عبده ناشر

 محمد مصطفى األعظمي.د
هـ٢١/٨/١٤٠١ ثمرات النظر في علوم االثر  

٣
  موسى اسماعيل البسيط 

 محمد مصطفى األعظمي.د
 هـ٢٦/١٢/١٤٠١ تقييد المهمل وتمييز المشكل 

٤
  محمد بطيح الشمراني 

 العوامحمد سليم . د
هـ٢٠/٨/١٤٠٢ التعزير ـ نشأته وتطوره وبعض تطبيقاته في المملكة العربية السعودية  

٥
  إبراهيم محمد العبود 

 عباس حسني محمد.د
 هـ٥/٩/١٤٠٢ تطبيق العقود في الفقه االسالمي

٦
  محمد عبداهللا حمد المحيذيف

 عباس حسني محمد.د
 هـ٥/٩/١٤٠٢ الدفاع الشرعي في الفقه االسالمي المقارن

٧
  بسطامي محمد سعيد محمد خير

 جعفر شيخ ادريس . د
 هـ٦/١/١٤٠٢ مفهوم تحديد الدين

٨
  مسفر سعيد أحمد دماس

 محمد لطفي الصباع.د
 هـ١٥/٤/١٤٠٢ تحقيق مخطوطة فضائل القرآن البن الضريس

٩
  عبدالرحمن مبارك الفرج

 عباس حسني محمد. د
 هـ٦/٥/١٤٠٢ يقاته المعاصره القتل الخطأ في الفقه االسالمي المقارن وتطب

١٠
  علي عبدالرحمن الحسون

 احمد سعيد صوان .د
 هـ٦/٥/١٤٠٢ مبدأ الشرعية في المسائل الجنائية 

١١
  عبدالخالق شرف القدسي

 علي محمد حسنين.د
 هـ٦/٥/١٤٠٢ الشروط الشخصية لألمر بالمعروف والنهي عن المنكر

١٢
  دمباشير نوجلو

  ابراهيم عبدالكريم الغازي.د
 هـ١٩/٦/١٤٠٢ تيفاء العقوبات في جرائم الحدود المقدرهاس

١٣
  حمدان محمد الحمدان

 أحمد محمد جلي.د
 هـ١٩/٦/١٤٠٢ مفهوم الشر ومصدره بين السلف والمعتزلة 

١٤
  أحمد اسماعيل محمد البسيط

 محمد علي حسن.د
 هـ٣/٩/١٤٠٢ الحسن البصري مفسرا
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   الثقافة اإلسالمية:   قسم                                                               اجستريم: كلية الرتبية                             
 تــــاريــخ الــتــــخرج عـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــة اسم المشرف/ اسم الطالب  م

١٥
  العاقب حاج ادريس بابكر

 محمد سليم العوا.د
 هـ٣/٩/١٤٠٢  الجنائي االسالمي على األقليات غير المسلمةتطبيق التشريع

١٦
  عبدالرحمن ابراهيم احمد البديري

 جعفر شيخ ادريس.د
 هـ٣/٩/١٤٠٢ مفهوم االلوهية في بعض المذاهب الفلسفية المعاصرة 

١٧
  المختار محمد عبداهللا محمد موسى 

 ياسين محمد يحيى.د
 هـ٣/٩/١٤٠٢ ية خيار الشرط وأثره في عقود المفاوضات المال

١٨
  حسن مصطفى محمد أبو شحاده

 محمد علي حسن  .د
 هـ٣/٩/١٤٠٢ موقف المفسرين من القراءات القرآنية

١٩
  محمد سليمان الخلف 

 عزيز عبدالكريم محمد .د
 هـ٢٦/٩/١٤٠٣ المسؤلية الجنائية في جرائم االعتداء على النفس ومادونها في الفقه الحنبلي 

٢٠
  راهيم العروانابراهيم عبدالرحمن اب

 عزيز عبدالكريم محمد.د
 هـ٢٦/٩/١٤٠٣ االكراه واثره على عقود المعاوضات المالية في الفقه االسالمي

٢١
  سليمان صالح عبدالرحمن القرعاوي

 محمد علي حسن.د
 هـ٢٦/٩/١٤٠٣ الوجوه والنظائر في القرآن الكريم لهارون الحجازي ـ دراسه وتحقيق 

٢٢
  عباس صالح كانه

 حمد مجليأحمد م.د
هـ٤/٤/١٤٠٤ عقيدة التثليث النصرانية وموقف االسالم منها   

٢٣
  محمد أمين رحمة

 عباس حسني محمد  .د
 هـ١٣/٧/١٤٠٤ السلطة التشريعية ـ دراسة مقارنة

٢٤
  باتي امباكي 

 أحمد محمد جلي.د
 هـ١٨/٨/١٤٠٤ موقف ابن تيمية من مفهوم النبوه والوالية لدى المتصوفة

٢٥
  ان محمد أبو صقرعبدالعزيز سليم

 عبدالرحمن شاه ولي .د
 هـ١٨/٨/١٤٠٤ عبداهللا بن مسعود ومروياته في التفسير من سوره الزمر إلى نهاية القرآن الكريم

٢٦
  ابراهيم ناصر سليمان الناصر

 محمد مصطفى األعظمي .د
 هـ٥/٩/١٤٠٤ تحقيق الجزء السابع من كتاب تقييد المهمل وتمييز المشكل 

٢٧
  د ياسين شاه الفاروقي محمد يوسف محم

  محمد مصطفى األعظمي .د
  هـ٢/١١/١٤٠٤ التفسير والمفسرون في اللغات االردية والبنجابية والكشميرية 

٢٨
  عبداهللا محمد أبو بكر

 محمد مصطفى األعظمي.د
 هـ١١/١/١٤٠٥ شروط العدالة في الراوي ومعرفاتها عند المحدثين
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  الثقافة االسالمية :                                            قسم                                                          ماجستري: ة                            كلية الرتبي
 تــــاريــخ الــتــــخرج عـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــة اسم المشرف/ اسم الطالب  م

٢٩
   فضل اهللا يوسف عثمان

 عبدالرحمن شاه  ولي .د
 هـ٥/٥/١٤٠٥ فضل القرآن وفضائله للإلمام الغريابي ـ دراسه وتحقيق 

٣٠
  أبو امينه بالل برادلي فيلبس

 فاروق أحمد دسوقي .د
 هـ١٨/٦/١٤٠٥ الفرق الباطنيه المعاصرة في الواليات المتحدة االمريكية 

٣١
  محمد اسحق محمد ابراهيم خان

 ألعظمي محمد مصطفى ا.د
 هـ١٨/٦/١٤٠٥ االصول السته رواياتها ونسخها 

٣٢
  علي مصطفى يعقوب 

 محمد علي حسن .د
 هـ٢٣/٧/١٤٠٥ تحقيق كتاب التوجه الجميل ألسرار آيات التزيل البن طولون 

٣٣
  محمد اسحق محمد ابراهيم خنني

 أحمد سعيد صوان.د
 هـ٦/٩/١٤٠٥ العقوبات الماليه االصلية في الفقه االسالمي 

٣٤
  هارون رشيد محمد اسحاق

 محمد مصطفى األعظمي.د
 هـ٦/٩/١٤٠٥ صحيفة المدينة ـ دراسة حديثية وتحقيق 

٣٥
  سليمان حامد كمارا 

 عبدالرحمن شاه ولي .د
 هـ٢٠/١٠/١٤٠٥ تحقيق المقدمة وتفسير سورة الفاتحة وتفسير ستين آية من أول سورة البقرة وذلك من مخطوطة نهاية البيان في تفسير القرآن 

٣٦
  أحمد سعيد محمد الحربي

 عباس حسني محمد.د
 هـ٢٠/١٠/١٤٠٥ االحتكار في الفقه االسالمي ـ دراسه مقارنة لعلم االقتصاد

٣٧
  سومنتري زكريا شافعي

 عباس حسني محمد.د
 هـ٢٠/١٠/١٤٠٥ العقد باالراده المنفرده في الفقه االسالمي

٣٨
  صالح الناصر السليمان الناصر 

  حسين كجول فالي.د
 هـ٢٩/١٢/١٤٠٥ هـ٦٨٠تحقيق الجزأين االخيرين من تفسير تلحيص تبصرة المتذكره وتذكره المتبصر البن العباس أحمد بن يوسف الكواشي المتوفي سنة 

٣٩
  سعيد ابوبكر زكريا

 أحمد محمد جلي .د
 هـ٨/٥/١٤٠٦ الغناء عند الصوفيه وموقف السلف منها 

٤٠
  خالد عبداهللا خالد الشريف 

 طفى األعظمي محمد مص.د
 هـ١١/١١/١٤٠٨ التسعير في الفقه االسالمي وسلطة ولي االمر فيه 

٤١
  عبداهللا محمد حسن السعيدي

 فتحي أحمد عبدالكريم. د
 هـ٢٣/٤/١٤١١ خطابات الضمان في الفقه االسالمي ـ دراسة مقارنة 

٤٢
  خالد عبداهللا عبدالعزيز القاسم

 أحمد عبداالحميد عراب.د
 هـ٧/٢/١٤١١ اب أسسه ومناهجه في الكتاب والسنة الحوار مع أهل الكت
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   الثقافة االسالمية:                                                                           قسم                   ماجستري:                  كلية الرتبية            
 تــــاريــخ الــتــــخرج ــــرســــــــــــــــــــــالـــــــةعـــــنــــــــــــوان الـ اسم المشرف/ اسم الطالب  م

٤٣
  فؤاد عبدالكريم عبدالعزيز العبدالكريم

 نعمان السامرائي.د
 هـ١٥/١٠/١٤١١ والية المرأة 

٤٤
  خالد ابراهيم عبداهللا الدبيان 

 احمد محمد جلي . د
 هـ٢٨/١٢/١٤١٢ قضايا العقيدة عند االمام الشوكاني 

٤٥
  ن راميتش شكري حسي

 حسين الترتوري .د
 هـ١٨/١/١٤١٣ تعارض ما يخل بالفهم وأثره في األحكام الفقهية 

٤٦
  محمد تركي سليمان التركي 

 محمد اديب الصالح .د
 هـ١٨/١/١٤١٣ كتاب الدعاء البي عبداهللا الحسين المحاملي ـ دراسة وتحقيق 

٤٧
  مسلم خير اهللا سالم الشمري

 علي محمد الموسى .د
 هـ٢٨/٤/١٤١٣  بين الفقه االسالمي والتطبيق المصرفي المعاصر ـ دراسة مقارنة  المرابحة

٤٨
  قطب مصطفى ابراهيم سانو

 حسين مطاوع الترتوري.د
 هـ٢٢/٦/١٤١٣ آراء القاضي أبي بكر الباقالني وأثرها في علم أصول الفقه 

٤٩
  سليمان صالح عبداهللا الخليوي

 محمد رواس قلعة جي .د
 هـ١٢/٧/١٤١٣ االسالم ابن تيمية في كتابي الطهرة والصاله ـ دراسة مقارنة من اختيارات شيخ 

٥٠
  عبداهللا عبدالعزيز عبداهللا العنقري

 صابر عبدالرحمن طعيمة .د
 هـ٦/٩/١٤١٣ الكرامة 

٥١
  محمد احمد علي الجوير

 صابر عبدالرحمن طعيمة.د
 هـ٦/٩/١٤١٣ فرقة االسماعيلية المعاصرة وعالقتها ببعض المذاهب االخرى 

٥٢
  فخر الدين سيد محمد جان محمد

 حسين مطاوع الترتوري.د
 هـ٦/٩/١٤١٣ هـ دراسه وتحقيق ٨٧٩شرح مختصر المنار لزين الدين أبو العدل قاسم بن قطلوبها 

٥٣
  نايف محمد سليمان أبا الخيل

 صابر عبدالرحمن طعيمة. د
 هـ١٤/١١/١٤١٣ السوفياتي واوربا الشرقية العقيدة الماركسية وعالقتها بانحسار النظم السائدة في االتحاد

٥٤
  عبداهللا سالم مزاحم باجابر

 محمد مصطفى األعظمي.د
 هـ٢١/٧/١٤١٤  )هـ٢١٢-١٣٢( اهللا تعالى ه أسد بن موسى رحمأليف الزهد تكتاب

٥٥
  خالد محمد عبداهللا الدوغان 

 محمد رواس قلعه جي.د
 هـ٢١/٧/١٤١٤ أحكام االعمى في الفقه االسالمي ـ دراسه مقارنة

٥٦
  محمد حسن عبداهللا العمران

 محمد رواس قلعه جي.د
 هـ٢١/٨/١٤١٤ شركة التضامن في النظام التجاري السعودي في ضوء الشريعة االسالمية 



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ٨

  الثقافة االسالمية:                                 قسم                                                                                   ماجستري:                         كلية الرتبية 
 تــــاريــخ الــتــــخرج عـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــة اسم المشرف/ اسم الطالب  م

٥٧
  محرم نحن شتوال نوفتش

 سيد نعمان السامرائي .د
 هـ٢٨/١٠/١٤١٤ ) الظلم ( غياب االمم في التياث ( و) االحكام السلطانية ( اسة مقارنة بين كتابيهما فقه الخالفة بين الماوردي والجويني ـ در

٥٨
  خالد عون جريبيع العنزي

 عبداهللا مرحول السوالمة.د
 هـ١٩/١١/١٤١٤ ) ٢٣٨ت(جزء طالوت من عباد الصيرفي 

٥٩
  عبداهللا سالم فرحة الدوقي الغامدي 

 علي محمد حسنين .د
 هـ١٨/١٢/١٤١٤ يب المهنية ، دراسة تأهيلية مقارنة بين الشريعة االسالمية واألنظمة المعاصرة مسؤلية الطب

٦٠
  أحمد عبدالعزيز محمد القصير 

 محمد أبو الغيط الفرت. د
 هـ١٨/١٢/١٤١٤ منهج ابن القيم في مناقشة ظاهرة التعطيل في الفكر االسالمي

٦١
  عبدالحكيم ابراهيم عبدالرحمن المطرودي

 بكر اسماعيل ميقاابو.د
 هـ٦/١/١٤١٥ هـ٨٨٣ ـ ٨٢٥) رحمه اهللا( بكر بن زيد الجراعي الحنبلي أبي الطراز في مسائل األلغاز لإلمام العالمة حلية

٦٢
  مأسي حسن عبدالقادر حسين 

 سيد نعمان السامرائي.د
 هـ٥/٢/١٤١٥ المسلمون في تايالند ـدراسة فقهية تطبيقية 

٦٣
  حسين علي عبداهللا باراس

 علي محمد الموسى.د
 هـ٥/٢/١٤١٥ الحبس االحتياطي في الشريعة االسالمية وتطبيقاته في نظام الحبس والتوقيف السعودي

٦٤
  خالد منصور عبداهللا ادريس

 شاكر ذيب فياض .د
 هـ٥/٢/١٤١٥ موقف االمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين 

٦٥
  اهللا سبيت السبيت خالد عبد

 عبداهللا مرحول السوالمة.د
 هـ٥/٢/١٤١٥ أبي بكر المروزي عنه ـ دراسة وتحقيق: برواية ) الفوائد( الثاني من حديث أبي زكريا يحيى بن معين الجزء

٦٦
  شافي سفر خالد الهاجري

 أبوبكر اسماعيل ميقا.د
 هـ٥/٢/١٤١٥ السفتجة وعالقتها بالتطبيقيات المصرفية دراسة مقارنة

٦٧
  مانع محمد علي المانع 

 عماره نجيب محمد .د
 هـ٥/٢/١٤١٥ عالقة البهائية بالماسونية وبعض الفرق الباطنية واالستعمار 

٦٨
  عبدالرحمن ناصر سليم العطوي 

 محمد رواس قلعة جي .د
 هـ٥/٢/١٤١٥  وتحقيقدراسة) هـ ٤٤٦ت( األحكام ألبي العباس الناطفي جمل

٦٩
  قاسم خالد محمد راجح أبو ال

 عبداهللا مرحول السوالمة.د
 هـ٥/٢/١٤١٥ ـ دراسة وتحقيق ) هـ٤٢٣المتوفى ( كتاب األمالي ألبي القاسم عبدالرحمن عبيداهللا الحرفي 

٧٠
  خالد جاسم محمد الجاسم 

  شاكر ذيب فياض.د
  الكاتب رواية أبي محمد يزداد بن عبد الرحمن ) هـ٢٥٧ت( من حديث أبي سعيد عبد اهللا بن سعيد األشج جزء

 دراسة وتحقيق ) هـ٣٢٧ت(
 هـ٢٣/٧/١٤١٥



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ٩

  الثقافة االسالمية:                        قسم                                                                                                                 ماجستري     :                           كلية الرتبية 
 تــــاريــخ الــتــــخرج عـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــة اسم المشرف/ الطالب اسم  م  

٧١
  عبداهللا محمد عبداهللا المطرود

 هـ١٥/١١/١٤١٥ انجيل متى ـ دراسه السند والمتن محمد ابو الغيط الفرت .د

٧٢
  عصام عبداهللا الحمد السناني 

 شاكر ذيب فياض . د

 ) الحسان من الفوائد المنتقاة الغرائب األولالجزء ( في األول من الحربيات المسمى وهي اإلمام يحي بن معين برواية الصوفي عنه نسخة

 رواية أبي الحسن الحربي عنه دراسة وتحقيق 
 هـ٢١/١٢/١٤١٥

٧٣
  عادل علي احمد الشدي 

 هـ٢١/١٢/١٤١٥ ة األمةدراسه قرآنيه في النفاق وأثره في حيا الصالح محمد أديب.د

٧٤
  ادريس حامد محمد محمد

 عبدالرحمن ابراهيم المطرودي.د
 هـ١٥/٨/١٤١٦ النعم في ضوء سورة النحل 

٧٥
  ناصر محمد عثمان المنيع

 محمد اديب الصالح .د
 هـ١٥/٨/١٤١٦  من فوائد أبي بكر القاسم بن زكريا المطرز وأماليه القديمه ـ الغرائب الحسان ـ دراسه وتحقيق

٧٦
  احمد عبداهللا محمد الشعيبي

 حميدان محمد الحميدان .د
 هـ٢٠/١٠/١٤١٦  دراسة مقارنةاإلسالمي المستندى حكمة وتخريجه في الفقه االعتماد

٧٧
  منيب محمود شاكر شاكر

 حسين مطاوع الترتوري .د
 هـ١٨/١١/١٤١٦ العمل باالحتياط في الشريعة االسالمية 

٧٨
  سعيد نزال وندي العنزي

  مرحول السوالمةعبداهللا.د
 هـ١٨/١١/١٤١٦  عن إسماعيل ابن جعفر المدني رواية أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة عنهالسعدى الثالث من حديث على بن حجر ابن إياس الجزء

٧٩
  بدر محمد طرار المعيقل 

 صابر عبدالرحمن طعيمه .د
 هـ٢٧/١٢/١٤١٧  ودراسةعرض ـ اليزيدية

٨٠
  نزي جمعه خالد غضب السبيعي الع

 محمد طلعت ابو صير .د
 هـ١٣/٢/١٤١٧ التوكل عند الصوفيه في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة

٨١
  مبارك سليمان محمد السليمان

 محمد رواس قلعه جي .د
 هـ١٣/٢/١٤١٧ )هـ٩٧٠( تالحنفي الفقه زين إبراهيم بن محمد بن نجيم قواعد

٨٢
  عبداهللا دجين علي السهلي 

 محمد ابو الغيط الفرت.د

هـ٧٢٨ سنة تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم أبن تيمية رحمه اهللا المتوفى اإلسالم االستغاثة المعروف بالرد على البكري شيخ كتاب
 هـ١٣/٢/١٤١٧

٨٣
  محمد جاد احمد صالح المصري

 حسين مطاوع الترتوري.د
 هـ١٣/٢/١٤١٧ استثمار المدخرات في ضوء الشريعة االسالمية

٨٤
  ان كابو البوسنيحسيب سن

 محمد اديب صالح.د
 هـ١٢/٣/١٤١٧ دراسة وتحقيقـ ) ٣٤٥-٢٦١(علب ث محمد بن عبدالواحد غالم الزاهد، الصراط في تفسير القرآن لإلمام أبى عمر ياقوتة



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ١٠

  الثقافة االسالمية:               قسم                                                                     ماجستري:                        كلية الرتبية 
 تــــاريــخ الــتــــخرج عـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــة اسم المشرف/ اسم الطالب  م

٨٥
  سعيد محمد حسين معلوي

 عماره نجيب محمد. د
 هـ١٢/٣/١٤١٧ الجهل بالعقيدة ومدى العذر فيه

٨٦
  عد اليمنيمحمد عبدالعزيز س

 علي حسين حماد.د
 هـ١٢/٣/١٤١٧ فقه علقمه بن قيس النخعي ـ جمع ودراسه 

٨٧
  عبدالحكيم مالك 

 حسين مطاوع الترتوري.د
 هـ١٢/٣/١٤١٧ )هـ٦٩٠ ـ ٦٢٤(شرح الورقات لتاج الدين عبدالرحمن بن ابرهيم الفركاح 

٨٨
  عبدالعزيز عبداهللا رشيد المبدل

 محمد ابو الغيط الفرت.د
 هـ١٢/٣/١٤١٧ حيان في مسائل العقيدة ومنهجه في عرضها اراء بن 

٨٩
  نوره حمد عبدالرحمن الحرقان

 محمد ابو الغيط الفرت.د
 هـ١٦/٩/١٤١٧ االسماء والصفات عندمتأخري الحنابلة في القرنين الخامس والسادس في ضوء الكتاب والسنة 

٩٠
  محمد سليمان محمد العريني

 صابر عبدالرحمن طعيمه .د
 هـ١٣/١١/١٤١٧ الستة األولى من كتاب أصول الدين للبغدادي ـ دراسة تحليلية نقدية األصول 

٩١
  عادل عبداهللا احمد العبدالقادر

 حميدان محمد الحميدان .د
 هـ١٢/٢/١٤١٨ الوكاله بالعموله حكمه وتخرجها في الفقه االسالمي وصور من تطبيقاتها في االعمال التجاريه ـ دراسه مقارنة 

٩٢
  العزيز ابراهيم الضحيان سعد عبد

 سيد نعمان السامرائي.د
 هـ١٢/٢/١٤١٨ الكفاله بأجر

٩٣
  سعود فرحان ذياب العنزي 

 حسين مطاوع الترتوري.د
 هـ١٢/٢/١٤١٨ دفع ما يوهم التعارض بين قول النبي صلى اهللا عليه وسلم وتقريره 

٩٤
  علي عبداهللا شديد الصياح 

 شاكر ذيب فياض .د
 هـ١٢/٢/١٤١٨ سي اثاره ومنهجه في الجرح والتعديل يعقوب بن شيبه السدو

٩٥
  عزيز فرحان محمد العنزي

 علي فهيد الدغيمان .د
 هـ١٢/٢/١٤١٨ أحكام الحرفه وآثارها في الفقه االسالمي

٩٦
  وفاء عبداهللا عبدالعزيز الزعاقي 

 محمد الطاهر الجوابي.د
 هـ٢٥/٢/١٤١٨ واآلثارالضوابط ) اإلسراء( اإلنساني في سورة السلوك

٩٧
  عبدالكريم عبدالعزيز حمد الشمالن 

 عبدالرحمن ابراهيم المطرودي.د
 هـ٢٥/٢/١٤١٨ الحضاره االنسانية في القرآن الكريم ـ مقوماتها ، اهدافها ، عوامل نموها وانحطاطها 

٩٨
  تيسير سعد راشد ابو حميد

 محسن محمد عبدالناظر.د
 هـ٢٥/٢/١٤١٨ اسة وتحقيق الفوائد المنتقاه عن الشيخ العوالي ـ للسكري در



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ١١

 الثقافة اإلسالمية:          قسم                                               ماجستري:                     كلية الرتبية 
 تــــاريــخ الــتــــخرج عـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــة اسم المشرف/ اسم الطالب  م

٩٩
  وسى مجحود الزهراني علي م

 عبدالعزيز سيف النصر.د
 هـ٢٥/٢/١٤١٨ التحسين والتنقيح وجذوره في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 

١٠٠
  طارق فهد محمد مجالد

 عبدالرحمن ابراهيم المطرودي.د
 هـ٢٥/٢/١٤١٨ التربية القرآنية ـ اصولها وطرقها وآثارها

١٠١
  عمر شريف رزق السلمي 

 يقاابوبكر اسماعيل م.د
 هـ٢٥/٢/١٤١٨ استيفاء الحقوق في الفقه االسالمي 

١٠٢
  هند محمد عبداهللا سليمان المزروع 

 عبداهللا مرحول السوالمة.د
 هـ٢٨/٨/١٤١٨)دراسة وتحقيق ( رواية أبي بكر محمد بن عبيد اهللا بن دينار الخالل) هـ٢٢٠-هـ١٣٤( من حديث أبي عثمان عفان بن مسلم الصفار الجزء

١٠٣
  د عبدالرحمن العرفجعبداهللا فه

 عبدالعزيز سيف النصر .د
 هـ٢٥/٢/١٤١٨ )دراسة مقارنة (  المهدى عقيدة

١٠٤
  محمد السيد أحمد محمد الهاشم

 زيد عمر عبداهللا .د
 هـ٢٨/٨/١٤١٨ البشرى في القرآن الكريم 

١٠٥
  صالح سعد فهد الكريديس

 محمد رواس قلعه جي .د
 هـ٢٨/٨/١٤١٨ ي الفقه االسالمي االستثمارات العقارية في الزراعة والبناء ف

١٠٦
  عبدالعزيز عبداهللا ابراهيم الزير 

 عبداهللا مرحول السوالمة.د
 هـ٢٨/٨/١٤١٨ الحافظ بن كثير وجهوده في الجرح والتعديل في تفسيره 

١٠٧
  ظافر حسن ظافر العمري 

 سيد نعمان السامرائي.د
 هـ١٢/٩/١٤١٨ قهية مقارنة دراسة فوالقضاء وأحكامه في األحوال الشخصية والجنايات الشك

١٠٨
  ناصر فالح ناصر الشهراني 

 صابر عبدالرحمن طعيمه.د
 هـ٢/١١/١٤١٨ االصول التسعه االخيره من كتاب اصول الدين للبغدادي ـ دراسه تحليلية نقدية 

١٠٩
  محمد ابراهيم محمد بن هزاع

 محمد الطاهر الجوابي .د
 هـ٢/١١/١٤١٨ المهن في هدي القرآن والسنة

١١٠
  سليمان جار اهللا الخطيب خالد 

 هـ٢٥/١٢/١٤١٨ فكر الحارث المحاسبي الصوفي في ميزان الكتاب والسنة  صابر عبدالرحمن طعيمه.د

١١١
  صالح عبداهللا شديد الصياح

 محسن محمد عبدالناظر.د
 هـ٢٥/١٢/١٤١٨ منهج الحافظ ابي حجر في دفاعه عن رحل صحيح البخاري المتكلم فيها 

١١٢
  اس حمد محمد الحوصالح

 عبداهللا مرحول السوالمه . د
  هـ٥/٢/١٤١٩  الطحاوي لإلمام الترجيح الحديثية في شرح مشكل اآلثار وجوه



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ١٢

 الثقافة اإلسالمية:                                                       قسم                     ماجستري: كلية الرتبية                          

 تــــاريــخ الــتــــخرج عـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــة شرفاسم الم/ اسم الطالب  م

١١٣
   إبراهيم عبداهللا القحيزفهد

 علي حسنين حماد. د
  هـ٥/٢/١٤١٩ جميع ودراسة ( عمرو بن دينار فقه

١١٤
   الحوشان حوشان حموديوسف

 عبدالعزيز سيف النصر . د
  هـ٥/٢/١٤١٩  عرض ودراسة البخاريالتوحيد من صحيح اإلمام  العقيدة في كتاب مسائل

١١٥
   عبداهللا رشيد العيدخالد

 شاكر ذيب الخوالده . د
  هـ٥/٢/١٤١٩  المكي بالعنعنة عن جابر بن عبداهللا األنصاري رضي اهللا عنهالزبير تصحيح اإلمام مسلم في صحيحه لمرويات أبي ضوابط

١١٦
   إسماعيل عبدالعزيز آل الشيخهيا

  رزق يوسف الشامي.د
  هـ٥/٢/١٤١٩  في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة اإلسالمية وعالقته باإليمان والكفر عند الفرق التأويل

١١٧
   ناصر محمد الدوسريمرضي

 سيد نعمان السامرائى . د
  هـ٥/٢/١٤١٩  حديثي العهد باإلسالم أحكام

١١٨
 محمد العجالنعبداهللا فهد

زيد عمر عبداهللا . د
هـ٥/٢/١٤١٩ اتحة ـ القراءات والهدايات واألحكام  الفسورة  

١١٩
   الونيس عبدالعزيزحمدم عفاف

 محمد طلعت أبو صير . د
  هـ٣٠/٢/١٤١٩  ضوء عقيدة أهل السنة والجماعةفي عند المثبتين والنافين دراسة مقارنة الشفاعة

١٢٠
   ناصر محمد الشاللي هدى

 شوقي إبراهيم عبداهللا. د
  هـ٣٠/٢/١٤١٩  عقيدة أهل السنة والجماعةضوءوآثرها في األشعرية في  الكالبية العقدية آراء

١٢١
   عتيق مسفر العتيقخالد

 علي محمد العمري. د
  هـ٣٠/٢/١٤١٩  الفقر في األحكام الشرعية أثر

١٢٢
   عبيد عباد العتيبيعبداهللا

 محمد أبوالغيط الفرت. د
  هـ٣٠/٢/١٤١٩ شرحه للطحاوية من خالل العقيدة وآراء اإلمام ابن أبي العز الحنفي في منهج

١٢٣
   محمد عبداهللا السدحانعبدالعزيز

 صابر عبدالرحمن طعيمه. د
  هـ٣٠/٢/١٤١٩  الفكريةومواردها العقدية في شعر العصر العباسي األول القوادح

١٢٤
  اهللا حمد إبراهيم المشعل عبد

 علي حسنين حماد. د
  هـ٣٠/٢/١٤١٩  المعاصرة بالكتابة في الفقه اإلسالمي وتطبيقاته التوثيق

١٢٥
   علي العقالفراج منيرة

 شوقي إبراهيم علي. د
  هـ٣٠/٢/١٤١٩  خبر اآلحاد في العقيدة حجية

١٢٦
   الشقاوي  سليمانعبداهللا أمين

 محسن محمد عبدالناظر . د
  هـ٣٠/٢/١٤١٩  الرواة في كتابيه الثقات والمجروحين بعض أحكام اإلمام محمد بن حبان البستي على تعارض



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ١٣

 الثقافة اإلسالمية:      قسم   ماجستري                                                                                                                                                                                  :                   كلية الرتبية        

 تــــاريــخ الــتــــخرج عـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــة اسم المشرف/ طالب اسم ال م

١٢٧
   العريفيعبدالعزيز فالح سعد

 محمد أبوالغيط الفرت .د
  هـ٣٠/٢/١٤١٩  عقيدة أهل السنة والجماعة ضوء أبي بكر العربي وآراؤه في اإللهيات في منهج

١٢٨
  خلف العنزي  مونس احمد

 رزق يوسف على الشامي. د
  هـ٣٠/٢/١٤١٩ هـ٧٢٨ أبي العباس احمد بن عبدالحليم ابن تيمية الحراني المتوفى سنة الدين على اإلخنائي تأليف شيخ اإلسالم تقي الرد

١٢٩
 الطويليل جميعبداهللا أماني

محمد الطاهر الجوابي . د
هـ٣٠/٢/١٤١٩  والضالل ـ دراسة قرآنية الهدى  

١٣٠
  شرف احمد جمعان العمري الزهرانيم

  محمد أديب الصالح. د 
  هـ١٩/٨/١٤١٩   هدي القرآن الكريم في التوكل ـ دراسة في التفسير الموضوعي 

١٣١
  حواء محمد عبداهللا العبداهللا

  أبوبكر إسماعيل ميقا. د 
  هـ١٩/٨/١٤١٩  ميراث ذوي األرحام في الفقه اإلسالمي 

١٣٢
  خالد عبداهللا براك الحافي

  خليل محمد مصطفى نصار. د 
  هـ٢٧/١٠/١٤١٩  اإلجارة المنتهية بالتمليك في ضوء الفقه اإلسالمي 

١٣٣
  نواف هالل عبداهللا العتيبي 

   علي محمد حسنين حماد. د 
  هـ٢٧/١٠/١٤١٩   عزل القاضي في الفقه اإلسالمي وتطبيقاته في نظام القضاء السعودي 

١٣٤
  عبداهللا ثنيان عبدالرحمن الثنيان

  كر إسماعيل ميقا أبوب. د 
  هـ٢٧/١٠/١٤١٩  طرق التخلص من الكسب المالي المحرم ـ دراسة فقهية مقارنة 

١٣٥
  محمد عبدالعزيز محمد الجريبه 

   خليل محمد نصار. د 
  هـ٢٤/١٢/١٤١٩  بطاقة االئتمان بين الواقع المصرفي والحكم الشرعي 

١٣٦
  عبداهللا حسن محمد الحبجر

  حسين مطاوع الترتوري . د 
  هـ١/١/١٤٢٠   في الفقه اإلسالمي  وتطبيقاتهناءاالستث

١٣٧
  محمد عبدالعزيز صالح الجمعان 

  عبداهللا مرحول السوالمه  . د 
  هـ٢٩/١/١٤٢٠  الرؤى واألحالم في هدي السنة النبوية 

١٣٨
  محمد عبداهللا علي بن غدير

  محمد رواس قلعه جي 
  هـ٥/٣/١٤٢٠   أحكام األبوين في الفقه اإلسالمي ـ دراسة مقارنة 

١٣٩
  إبراهيم عبدالعزيز إبراهيم الخرجي

  أبوبكر إسماعيل ميقا. د 
  هـ٥/٣/١٤٢٠   اإلعاقة السمعية أحكامها وآثارها في الفقه اإلسالمي 

١٤٠
  فهد صالح سعد الطويل 

  عبدالرحمن إبراهيم المطرودي. د 
  هـ٥/٣/١٤٢٠   الكبر والتواضع في القرآن الكريم ـ دراسة موضوعية 



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ١٤

 الثقافة اإلسالمية:                قسم   ماجستري                                                                                                                                                                         :         كلية الرتبية                

 تــــاريــخ الــتــــخرج عـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــة م المشرفاس/ اسم الطالب  م

١٤١
  منصور راشد سعد السعيد

  محمد بن طلعت أبوصير. د 
هـ٥/٣/١٤٢٠   العصمة في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة   

١٤٢
  خالد عبداهللا مسفر البشر

  حسن عبدالغني أبوغده . د 
  هـ٥/٣/١٤٢٠   الدار في الفقه اإلسالمي  تقسيم

١٤٣
  عبداهللا حسين عبداهللا الشهراني 

  زيد عمر عبداهللا . د 
  هـ٥/٣/١٤٢٠   موقف اليهود من رسالة خاتم النبيين صلى اهللا عليه وسلم في ضوء القرآن الكريم 

١٤٤
  إبراهيم حصيان إبراهيم العنزي 

  عبداهللا مرحول السوالمه . د 
  هـ٥/٣/١٤٢٠  ـ جمع وترتيب ودراسة ) هـ٤٦٣ ـ ٣٦٨( األندلسي برث عند الحافظ ابن عبدال مسائل مصطلح الحدي

١٤٥
  شريفة احمد علي الحازمي 

  رزق يوسف علي الشامي  . د 
  هـ٥/٣/١٤٢٠   العمل وعالقته باإليمان عند الفرق اإلسالمية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 

١٤٦
  محمد إبراهيم محمد القريش

  ع الماحي احمد الشفي. د 
  هـ٥/٣/١٤٢٠   ـ عرض ودراسة ٢٥٦ مسائل العقيدة في كتاب بدء الخلق من الجامع الصحيح للبخاري ت 

١٤٧
  عبداهللا محمد أسعد الفيفي 

  محمد طاهر الجوابي . د 
  هـ٢٢/٦/١٤٢٠   داوود عليه السالم بين خبر العهد القديم ونبأ القرآن الكريم  

١٤٨
  معيوف لطيفة عبدالعزيز عبداهللا ال

  رزق علي الشامي . د 
  هـ٢٨/٧/١٤٢٠   مفهوم الوحي عند التأويلية المعاصرة في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 

١٤٩
  ابتسام فهد مشاري السعدون 

  صابر عبدالرحمن طعيمه . د 
  هـ٢٨/٧/١٤٢٠   المجاز في اإللهيات عند المتكلمين في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 

١٥٠
   العباسي حنان زكي حسين

  محمد أبوالغيط الفرت . د 
  هـ٢٨/٧/١٤٢٠   الروح في الفكر اإلسالمي في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة

١٥١
   سليمان السيفعبداهللا سليمان

  عبداهللا مرحول السوالمه . د
  هـ١٥/١٠/١٤٢٠  الخمس ـ دراسة حديثية الصلوات الواردة في تحديد مقدار األحاديث

١٥٢
  عزيز المشيقح فهد إبراهيم عبدال

  علي حسنين حماد . د 
  هـ٢١/١/١٤٢١   مدى استقالل السلطة القضائية في اإلسالم  

١٥٣
   سليمان الراجحيعبداهللا سليمان

 محمد أبو الغيط الفرت. د
  هـ١٣/٢/١٤٢١  ضوء القرآن الكريم في عليه السالم في التوراة ـ دراسة عقدية إبراهيم

١٥٤
  ابراهيم محمد ابراهيم الحقيل 

   محمد الطاهر الجوابي .د
  هـ١٣/٢/١٤٢١  الشهادة في ضوء القرآن الكريم 



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ١٥

 الثقافة اإلسالمية:                                   قسم                  ماجستري                                                                                                                                             :                             كلية الرتبية 

 تــــاريــخ الــتــــخرج عـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــة اسم المشرف/ اسم الطالب  م

١٥٥
  ياسر ابراهيم عبداهللا السالمة

  رزق يوسف شامي . د
  هـ١٣/٢/١٤٢١  تاب الشفا للقاضي عياض ـ عرض ودراسة في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة مسائل النبوة في ك

١٥٦
  ابراهيم عبدالعزيز راجح الراجح 

  محمد الطاهر الجوابي . د
  هـ١٣/٢/١٤٢١  سليمان عليه السالم بين خبر العهد القديم  ونبأ القرآن الكريم 

١٥٧
  عبدالرحمن عبداهللا صالح العمري

  ابراهيم المطرودي عبدالرحمن . د 
  هـ٥/٥/١٤٢١    ـ دراسة موضوعية  العلم في القرآن الكريم

١٥٨
  سعيد غليفص سعيد القحطاني 

  زيد عمر عبداهللا . د
  هـ٢٧/٧/١٤٢١ )دراسة موضوعية  (الكريم أهل الجنة وحياة أهل النار في ضوء القرآن حياة

١٥٩
  سعيد محمد سعد عباش الشهراني 

  محمد الطاهر الجوابي . د
  هـ٢٧/٧/١٤٢١  ستدراكات اإلمام محمد الطاهر بن عاشور في تفسيره على من سبقه في أسباب النزول ـ جمعاً ودراسة إ

١٦٠
  عوض حسن علي الوادعي 

  زيد عمر عبداهللا . د
  هـ١٩/١٠/١٤٢١  "  الميزان في تفسير القرآن " الطباطبائي ومنهجه في تفسيره 

١٦١
  هشام عبدالملك عبداهللا آل الشيخ 

  ي عبدالعزيز العميريني عل. د
  هـ١٩/١٠/١٤٢١  التكرار في غير العبادات وأثره في الفقه اإلسالمي 

١٦٢
  أسماء محمد سليمان الحميضي 

  عبداهللا مرحول السوالمة . د
  هـ١٦/١١/١٤٢١  زيادة الثقة بين القبول والرد

١٦٣
  رعد صالح إبراهيم الذيب 

  شوقي إبراهيم عبداهللا . د
  هـ١٦/١١/١٤٢١   اإللهية عند الفالسفة والمتكلمين في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة السببية وصلتها بالقدرة

١٦٤
  فوزية حسن عبداهللا الجماز

  محمد رواس قلعه جي . د
  هـ١٦/١١/١٤٢١  نظرية السقوط في الفقه اإلسالمي 

١٦٥
  حسين علي أحمد الشريف 

  خليل محمد نصار . د
  هـ١٦/١١/١٤٢١  ته في النظام السعودي تأديب الموظفين في الفقه اإلسالمي وتطبيقا

١٦٦
  عبدالصبور محبت خان 

  زيد عمر عبداهللا . د
  هـ٢٩/٢/١٤٢٢  الناسخ والمنسوخ للقاضي أبي عبداهللا محمد بن عبداهللا بن علي العامري االسفراييني ـ دراسة وتحقيق 

١٦٧
  سلطان فهد حمد الطبيشي 

  شاكر ذيب فياض الخوالدة . د
  هـ٢٩/٢/١٤٢٢  ن األحاديث الواردة في كتاب أحكام القرآن منهج الجصاص فيما رد م

١٦٨
  فهد بن صالح محمد الحمود 

  بله الحسن عمر . د
  هـ٢٩/٢/١٤٢٢   دراسة مقارنة –أحكام دم اإلنسان في الفقة اإلسالمي 



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ١٦

 الثقافة اإلسالمية:                      قسم                                                                                                                               ماجستري                                             :                            كلية الرتبية 

 تــــاريــخ الــتــــخرج ـــةعـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالــــ اسم المشرف/ اسم الطالب  م

١٦٩
  جواهر محمد ناصر الفوزان 

  حسين مطاوع الترتوري . د
 هـ١٠/٣/١٤٢٢  الترجيح بكثرة األدلة 

١٧٠
  صالح عبداهللا عبدالعزيز الخراشي 

  عبدالقادر عبدالقادر البحراوي . د
  هـ١٠/٣/١٤٢٢  دعوى خصوصية رسالة النبي صلى اهللا عليه وسلم للعرب عند المحدثين ـ عرض ونقد 

١٧١
  عبداهللا عبدالرحمن سليمان الرومي 

  زيد عمر عبداهللا . د
  هـ١٧/٥/١٤٢٢   جمعاً ودراسة –من الدراسات القرانية ومنهجة فيها " االتقان في علوم القرآن" موارد السيوطي في كتابه 

١٧٢
  جواهر علي فهد الهزاع 

  زيد عمر عبداهللا . د
  هـ١٧/٥/١٤٢٢  الم في ضوء القرآن الكريم مواقف بني اسرائيل على موسى عليه الس

١٧٣
  عبداهللا حمد عبداهللا الجمعان 

  عبدالرحمن ابراهيم المطرودي . د
  هـ١٧/٥/١٤٢٢   دراسة تطبيقية –قواعد الترجيح عند ابن جزئ في تفسيره 

١٧٤
  كوثر محمد إبراهيم الحميداني 

  حسين مطاوع الترتوري . د
  هـ١٧/٥/١٤٢٢  العملية التصويب والتخطئة في االحكام الشرعية 

١٧٥
  خالد أحمد عبدالعزيز العصفور 

  محمد رجاء غبجوقة . د
  هـ١٧/٥/١٤٢٢  أثر اإلضافية في العقود المالية

١٧٦
  منى عبدالرحمن فهد الحمودي 

  خليل محمد نصار . د
  هـ١٧/٥/١٤٢٢  أحكام المسنين في العبادات 

١٧٧
  صفية سياني أحمد األمير

  الشفيع الماحي أحمد. د
  هـ٢٦/٧/١٤٢٢   الصحيح لإلمام البخاري ـ دراسة عقديةالجامعالنبوة من كتاب أحاديث األنبياء من  مسائل

١٧٨
  فواز عقيل سليمان الجهني

  عبداهللا مرحول السوالمة.د
  هـ٢٦/٧/١٤٢٢   في الجرح والتعديل في كتاب تهذيب التهذيبأقوالههـ ودراسة ٣٠٧ـ٢١٧ زكريا بن يحيى الساجي اإلمام

١٧٩
  رحمن محمد اليمينيسعود عبدال

  عبدالقادر عبدالقادر البحراوي.د
  هـ٢٥/٨/١٤٢٢  منهج وآراء الشيخ مصطفى صبري في التوحيد والنبوة في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة

١٨٠
  ماجد علي ابراهيم الزميع 

  عبدالقادر عبدالقادر البحراوي . د
  هـ٢٢/١٠/١٤٢٢  دراسة نقدية في ضوء العقيدة اإلسالمية : العولمة 

١٨١
  بندر عبدالعزيز ابراهيم الجديد 

  عبدالرحمن ابراهيم المطرودي . د
  هـ٢٣/١/١٤٢٣  الرفق واللين في ضوء الهدي القرآني ـ دراسة قرآنية 

١٨٢
  مها سعدون فالح العتيبي 

  شاكر ذيب فياض . د

تصنيف أبي عبدالرحمن النسائي إلى الحديث الجزء الرابع من حديث شعبة بن الحجاج وسفيان بن سعيد الثوري مما أغرب بعضهم على بعض 

   ـ دراسة وتحقيق ١٣٠رقم 
  هـ٢٣/١/١٤٢٣



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ١٧
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 تــــاريــخ الــتــــخرج عـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــة اسم المشرف/ اسم الطالب  م

١٨٣
  علي يحيى علي الحدادي 

  عبداهللا مرحول السوالمه . د
  هـ٢٣/١/١٤٢٣   بن نمير ، وجهوده في علوم الحديث دراية اإلمام محمد بن عبداهللا

١٨٤
  خالد عبدالعزيز محمد السيف 

  عبدالقادر عبدالقادر البحراوي . د
  هـ٢/٣/١٤٢٣  منهج االستدالل عند االمام ابن القيم في دراسة مسائل االعتقاد 

١٨٥
  فهد عبداهللا فريح الناصر 

  زيد عمر عبداهللا . د
  هـ٢/٣/١٤٢٣  أبوزهرة في تفسيره ـ دراسة وتقويم منهج الشيخ محمد احمد 

١٨٦
  جوهرة عبداهللا ابراهيم العمر 

  علي العمري . د
  هـ١٨/٥/١٤٢٣  التداوي والعالج في الفقه اإلسالمي ـ دراسة فقهية مقارنة 

١٨٧
  العنود راشد محمد محيسن 

  عائشة بيومي . د
هـ١٨/٥/١٤٢٣  من اختيارات ابن تيمية في المسائل المتعلقة بالمرأة   

١٨٨
  عبدالوهاب عبدالعزيز زيد آل زيد 

  شاكر ذيب الخوالده . د
هـ٢١/٨/١٤٢٣  محمد بن يحيى الذهلي ـ آثاره ومنهجه في علوم الحديث   

١٨٩
  صالح إبراهيم عبدالعزيز العريفي 

  علي محمد العمري . د
  هـ٢١/٨/١٤٢٣  أحكام صدقة التطوع وبعض تطبيقاتها المعاصرة 

١٩٠
  توعي أسامة حسن ثابت الر

  علي عبدالرحمن الحسون. د
  هـ٢٧/١٠/١٤٢٣  ـ دراسة مقارنة " أضواء البيان " اختيارات الشنقيطي في الحدود من خالل تفسير 

١٩١
  شداد راجح عيسى والد

  سليمان قاسم العيد. د
  هـ٢٥/١٢/١٤٢٣  منهج الحافظ ابن كثير في تقرير مسائل أشراط الساعة 

١٩٢
  إبراهيم محمد عبداهللا السياري

  محمد عبداهللا الوهيبي . د
  هـ٢٥/١٢/١٤٢٣  كتاب شرح كلمات الشيخ عبدالقادر الكيالني من فتوح الغيب لشيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهللا ـ دراسة وتحقيق 

١٩٣
  صالح مقبل عبداهللا العصيمي 

  حمدان محمد الحمدان . د
  هـ٩/١/١٤٢٤  بدع المقابر ـ دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 

١٩٤
  سارة عبدالمحسن سعد بن سعيد 

  العربي محمد مفتوح . د
هـ٢٤/٣/١٤٢٤  دراسة المسائل المتفق عليها بين األئمة األربعة من خالل كتاب اإلفصاح البن هبيرة من كتاب البيع إلى نهاية باب صورة بيع العينة   

١٩٥
  عصام سعد محمد العبدالكريم 

  مهدي رزق اهللا احمد. د
  هـ٢١/٤/١٤٢٤   في البالغ والتعليم الهدي النبوي

١٩٦
  احمد صالح احمد الزهراني 

  علي عبدالعزيز العميريني . د

 ىالمتوفالحليم ابن تيمية دشيخ اإلسالم أحمد بن عبل( في نقض كالم الشيعة القدرية النبوية أصول الفقه الواردة في كتاب منهاج السنة مباحث

  هـ٧٢٨سنة 
  هـ٢١/٤/١٤٢٤



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ١٨

 الثقافة اإلسالمية:                    قسم   ماجستري                                                                                                                                                                         :             كلية الرتبية                

 تــــاريــخ الــتــــخرج عـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــة اسم المشرف/ الب اسم الط م

١٩٧
  عبدالرحمن عبدالعزيز حماد العقل 

  علي محمد حسنين حماد. د
  هـ٢١/٤/١٤٢٤  منهج العالمة احمد شاكر وآراؤه الفقهية 

١٩٨
  محمد عبدالعزيز محمد أبا الخيل 

  حمد العمريعلي م. د
  هـ٢١/٤/١٤٢٤  المسائل التي انفرد فيها شيخ اإلسالم ابن تيمية عن مذاهب األئمة األربعة 

١٩٩
  محمد عبدالكريم موسى الموسى 

  محمد عبدالرحمن عبدالمهيمن . د
  هـ٢١/٤/١٤٢٤  منهج وآراء أبي بكر بن العربي في اإليمان والنبوات واإلمامة في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 

٢٠٠
  عبدالرحمن علي محمد المزعل 

  سليمان قاسم العيد . د
  هـ٢١/٤/١٤٢٤  االختالف بين األشاعرة والماتريدية في مسائل اإليمان واألسماء والصفات في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة  

٢٠١
  زكية يوسف مصباح أبو قرن 

  الشفيع الماحي احمد. د
  هـ٢١/٤/١٤٢٤   من خالل شرحه لصحيح مسلم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعةاالعتقادئل  اإلمام النووي رحمه اهللا في تقرير مسامنهج

٢٠٢
  حسين يعقوب إبراهيم عقيل

  عبدالعزيز احمد الجاسم  . د

 هـ  تخريج أبي الحسن الدار قطني٣٥٤الجزء األول من األسانيد الرباعيات ألبي بكر محمد بن عبداهللا بن إبراهيم الشافعي المتوفى سنة 

  هـ وهو الجزء الرابع والثمانون من الفوائد المنتقاة من حديث أبي بكر الشافعي  ٣٨٥المتوفى سنة 
  هـ٢١/٤/١٤٢٤

٢٠٣
   أحمد مسلم النمريفهد

  سليمان قاسم العيد. د
  هـ٢/٥/١٤٢٤   حاتم في كتابه المفقود الرد على الجهمية جمعاً ودراسةأبي ورد من نصوص وأراء في كتب التراث عن ابن ما

٢٠٤
  مريم أحمد علي الخالد 

  عبداهللا مرحول السوالمه . د

هـ من أول المجلس الخامس والعشرين إلى نهاية المجلس الحادي ٤٠٨كتاب اآلمالي ألبي عبداهللا محمد إبراهيم الجرجاني المتوفى سنة 

  واألربعين ـ دراسة وتحقيق 
  هـ٢٠/٦/١٤٢٤

٢٠٥
  عزيزة حسين إسماعيل اليوسف 

   عمر سر الختم الحسن. د
  هـ٢٠/٦/١٤٢٤   دراسة وتحقيق ألصول الشاطبية ـ) هـ١٠١٤( مال علي القاري تلإلمام الشاطبي شرح

٢٠٦
  حنان قاسم محمد العنزي 

  سر الختم الحسن عمر . د
  هـ٢٠/٦/١٤٢٤  جمع ودراسة ـ  فيهاهجهنوم) في ظالل القرآن ( سيد قطب في كتابه موارد

٢٠٧
  بندر عبدالوهاب علي العامر

  زيز احمد الجاسم عبدالع. د
  هـ٢٠/٦/١٤٢٤  ـ دراسة وتحقيق) هـ٣٣٨( بن محمد بن أحمد بن أبي ثابت ـ رحمه اهللا ـ تإبراهيم ابن أبي ثابت عن شيوخه ألبي إسحاق حديث

٢٠٨
  عليوي عبداهللا عليوي الشمراني 

  زيد عمر عبداهللا . د
  هـ٢٠/٦/١٤٢٤  "وأسرار الفرقان  القرآن أنوار " تفسيرهفي ) هـ١٠١٤:ت( مال علي القاري الهروي منهج

٢٠٩
  يوسف سعد خليفة الدخيل

  علي حسنين حماد. د
هـ٣/٨/١٤٢٤  قضايا معاصرة في فقه المحرم   

٢١٠
  عواطف ناصر حمد الخريصي 

  سعيد نعمان السمرائي . د
هـ٢٣/٩/١٤٢٤  أثر المرض النفسي في العقوبة ـ دراسة فقهية مقارنة   



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ١٩
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 تــــاريــخ الــتــــخرج ــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــةعـــــنــ اسم المشرف/ اسم الطالب  م

٢١١
  جواهر محمد عبداهللا الزومان 

  حسن عبدالغني أبو غدة . د
هـ٢٣/٩/١٤٢٤  أقوال اإلمام طاووس الفقهية في النكاح، وفرقه ـ دراسة مقارنة بفقه المذاهب األربعة   

٢١٢
  أحمد قشيري سهيل 

  ختم الحسن عمر سر ال. د
هـ٢٣/٩/١٤٢٤  المفسر ـ شروطه ، آدابه ، مصادره   

٢١٣
  مريم محمد علي السعوي

  محمد عبداهللا الشمراني. د
هـ٢٢/١١/١٤٢٤  اختيارات الشيخ عبدالعزيز بن باز في مسائل الحيض واإلستحاضة والنفاس واألحكام المترتبة عليها ـ دراسة فقهية مقارنة    

٢١٤
   الخضيريعبداهللا صالح عبداهللا

  عبدالرحمن إبراهيم المطرودي. د
  هـ٢٥/١١/١٤٢٤  األسباب ، واآلثار ، والعالج في القرآن الكريم : الهم والحزن 

٢١٥
  عبدالعزيز إبراهيم محمد اليحيى 

  عبدالرحمن ابراهيم المطرودي. د
  هـ٢٥/١١/١٤٢٤  " تفسير القرآن " منهج اإلمام أبي الظفر السمعاني في كتابه 

٢١٦
   أحمد البوعلي أحمد حمد

  سليمان قاسم العيد. د
  هـ٩/٢/١٤٢٥  اإليمان وأثره في تنمية العمل االجتماعي وتطبيقاته في المنطقة الشرقية 

٢١٧
  عبداهللا بامبا

  مهدي رزق اهللا أحمد. د
  هـ٩/٢/١٤٢٥  ) كوت ديفورا( األديان والفرق المعاصرة المنتسبة إلى اإلسالم في ساحل العاج 

٢١٨
   النافعفايزة حمود محمد

  عبدالرحمن إبراهيم المطرودي. د
  هـ٢٦/٣/١٤٢٥  العفو في القرآن الكريم

٢١٩
  محمد عوض عبداهللا الشهري 

  محمد عبدالمهيمن عبدالرحمن . د
  هـ٢٦/٣/١٤٢٥  منهج أبي المظفر األسفراييني في كتابه التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين ـ عرض ودراسة

٢٢٠
   خليف حمود الشمريمنيفة

  عبداهللا صالح البراك . د
  هـ٢٦/٣/١٤٢٥  أثر التصوف على مذهب األشاعرة

٢٢١
  سعيد مرعي محمد السرحاني 

  محمد عبداهللا الشمراني. د
  هـ٢٦/٣/١٤٢٥  إذن اإلمام وأثرة في األحكام الفقهية

٢٢٢
  فهد محمد عبدالعزيز المشرف

  خليل حسن حمادة . د
  هـ٢٦/٣/١٤٢٥  ية من خالل الكتب الستة ـ دراسة موضوعية آداب المجلس في السنة النبو

٢٢٣
  صالح سعود عبدالعزيز المجيش

  خالد عبداهللا القاسم . د
  هـ١١/٤/١٤٢٥  ـ عرض ودراسة ) الصارم المسلول على شاتم الرسول ( منهج ابن تيمية في تقرير أحكام السب من خالل كتابه 

٢٢٤
  محمد علي محمد الصليهم

  العميرينيعلي عبدالعزيز . د

االستدالل باالستحسان في مسائل العبادات عند الحنفية ـ دراسة فقهية أصولية ألهم المسائل الفقهية في العبادات التي يستدل عليها الحنفية 

  باالستحسان 
  هـ١/٥/١٤٢٥



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ٢٠
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 تــــاريــخ الــتــــخرج ــــــــالـــــــةعـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــ اسم المشرف/ اسم الطالب  م

٢٢٥
  هدى محمد عبدالرحمن العبدالجبار

  عبدالعزيز أحمد الجاسم . د
  هـ١/٥/١٤٢٥  بدء الوحي واإليمان والعلم ـ دراسة تحليلية :  استدراكات الحافظ ابن حجر الحديثية في فتح الباري من الكتب التالية 

٢٢٦
  وفاء زيد عبداهللا العزيري

  حمد عبداهللا الوهيبيم. د
  هـ١/٥/١٤٢٥  أعمال القلوب عند اإلمام ابن القيم رحمه اهللا ـ جمع ودراسة

٢٢٧
  عبداهللا علي صالح الطعيمي

  حمدان محمد الحمدان. د
  هـ١/٥/١٤٢٥  التأويل الكالمي عن اإلباضية ـ دراسة وتحليل

٢٢٨
  زياد عابد سليمان المشوخي

  حسن عبدالغني أبوغدة . د
  هـ٩/٦/١٤٢٥  ن بين الدول وأحكامه في الفقه االسالميتسليم المطلوبي

٢٢٩
  فاطمة صالح عبدالرحمن األطرم 

  عبدالرحيم صالح يعقوب. د
  هـ٨/٧/١٤٢٥  أثر الخطأ في المعامالت المالية ـ دراسة فقهية 

٢٣٠
  هاني عبداهللا عبدالعزيز الملحم 

  الشفيع الماحي أحمد. د
  هـ١٣/٨/١٤٢٥  نموذجاً ـ دراسة نقدية في ضوء العقيدة اإلسالمية )  عبدالرحمن بدوي وزكريا ابراهيم (التيار الوجودي في الفكر العربي المعاصر 

٢٣١
  خالد محمد عبداهللا الشنيبر

  خالد عبداهللا القاسم . د

تحقيق ـ ) ١٢٩٣ ـ ١٢٢٥( مصباح الظالم في الرد على من كذب على الشيخ اإلمام للشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ 

  ودراسة 
  هـ١٣/٨/١٤٢٥

٢٣٢
  زياد عبداهللا ابراهيم الحمام 

  محمد عبداهللا الوهيبي. د
  هـ١٣/٨/١٤٢٥  مصادر التلقي عند األشاعرة في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 

٢٣٣
  علي محمد جاسر المهيدب

  الشفيع الماحي أحمد. د
  هـ١٣/٨/١٤٢٥  ي ضوء القرآن الكريم يعقوب عليه الصالة والسالم وبنوه في التوراة ـ دراسة عقدية ف

٢٣٤
  أحالم صالح عبداهللا الضبيعي 

  خالد عبداهللا القاسم. د
  هـ١٣/٨/١٤٢٥  أدلة أهل السنة العقلية في األسماء والصفات والقدر 

٢٣٥
  عبير عبداهللا عبدالرحمن النعيم 

  مصطفى محمد سليمان. د

ـ ) يونس ، هود ، يوسف (سور ) هـ٤٠٤ت(العباس أحمد بن عمار المهدوي التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل ألبي 

  دراسة وتحقيق
  هـ٢١/٨/١٤٢٥

٢٣٦
  جوزاء بادي سعيد العصيمي العتيبي 

  علي محمد حسنين حماد. د
  هـ١٩/٩/١٤٢٥  قهية مفردات اإلمام أبي حنيفة في المعامالت المالية وتطبيقاتها المعاصرة من أول كتاب البيوع إلى آخر الحوالة ـ دراسة ف

٢٣٧
  خالد محمد صالح البديوي 

  خالد عبداهللا القاسم . د
  هـ١٩/٩/١٤٢٥  هـ ـ عرض ونقد ١٤٢٠ ـ ١٣٢٠التحوالت العقدية المحمودة في صفوف اإلمامية في القرن األخير 

٢٣٨
  عائض سعد عائض الدوسري

  عبداهللا صالح البراك. د
  هـ١٩/٩/١٤٢٥  ) شفاء العليل ( من خالل كتابه منهج ابن القيم في تقرير مسائل القضاء والقدر 



    جامعة امللك سعود  
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  ٢١
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 تــــاريــخ الــتــــخرج عـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــة اسم المشرف/ اسم الطالب  م

٢٣٩
  هند محمد صالح البراهيم 

  عبداهللا مرحول السوالمة . د
  هـ٢٣/١١/١٤٢٥  ـ دراسة وتحقيق) هـ ٤٠٨ ـ ٣١٩(جاني األمالي ألبي عبداهللا محمد بن إبراهيم الجر

٢٤٠
  منصور حمد صالح العيدي

  زيد عمر عبداهللا . د
  هـ٢٣/١١/١٤٢٥  الدالالت والهدايات:   آل البيت في القرآن الكريمآيات

٢٤١
  سامي محمد عبدالرحمن بن سالمة 

  محمد تركي التركي . د

 لم يحدث عن شيخه إال بحديث واحد لإلمام الحافظ أبي محمد الحسن بن محمد بن الحسن الجزء فيه ذكر من لم يكن عنده إال حديث واحد ومن

  ـ دراسة وتحقيق) هـ ٤٣٩ت( بن علي الخالل 
  هـ٢٣/١١/١٤٢٥

٢٤٢
  ياسر سعيد محمد القحطاني 

  علي عبدالعزيز العميريني . د
  هـ٢٣/١١/١٤٢٥  م ابن رجب الحنبلي لإلما) فتح الباري شرح صحيح البخاري ( مباحث أصول الفقه الواردة في كتاب 

٢٤٣
  سامي خالد عوض الحمود

  حسن عبدالغني أبو غدة . د
  هـ٢٣/١١/١٤٢٥  األعمال الفدائية ـ صورها وأحكامها الفقهية 

٢٤٤
  أحمد مصطفى سانو

  بله الحسن عمر . د
  هـ٢٣/١١/١٤٢٥  اختيارات القاضي أبي بكر بن العربي الفقهية من كتابه أحكام القرآن

٢٤٥
   سالم سعيد آل صبيح الغامدي فاطمة

  حسن علي فتحي . د
  هـ٦/١/١٤٢٦   جمع ودراسة–وأقواله في الجرح والتعديل ) هـ ٢٩٣ ـ ٢٠٥( اإلمام صالح بن محمد جزرة 

٢٤٦
  منى حسين أحمد ضيف اهللا اآلنسي

  شاكر ذيب الخوالده . د
 هـ١٧/٢/١٤٢٦  تحقيق ودراسة ) هـ ٢٩٤-ـه٢١٤(الجزء الخامس من فوائد أبي عمران موسى بن هارون الحمال البزاز 

٢٤٧
  إيمان محمد إسماعيل البسيط

  خليل حسن حمادة. د
  هـ١٧/٢/١٤٢٦   جمعاً وتخريجاً ودراسة –من الصحابيات رضي اهللا عنهن " أسماء " مرويات من تسمين بـ 

٢٤٨
  أمل سمحان فهد اللحيان

  حسن عبد الغني أبو غدة. د
  هـ١٧/٢/١٤٢٦  ميالتمريض وأحكامه في الفقه اإلسال

٢٤٩
  أحالم محمد محسن عقيل

  بله الحسن عمر. د
  هـ٢/٤/١٤٢٦  االستنساخ الحيوي وأقوال العلماء فيه ـ دراسة فقهية موضوعية

٢٥٠
  فتحية علي محي القحطاني 

  عبداهللا صالح البراك  . د

 شمس الدين محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية تأليف اإلمام" الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي " الداء والدواء المعروف بـ 

..) ولما كانت الذنوب متفاوتة في  درجاتها ومفاسدها تفاوتت عقوباتها( فصل :  من أول الكتاب إلى قول المؤلف –) هـ ٧٥١(المتوفى سنة 

   دراسة وتحقيق–

  هـ٢/٤/١٤٢٦

٢٥١
  أنعام محمد محسن عقيل

  مهدي رزق اهللا أحمد. د
  هـ٢/٤/١٤٢٦   دراسة تحليلية–) االنترنت (نصيرية عبر شبكة المعلومات العالمية أبرز المواقع الت
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 تــــاريــخ الــتــــخرج عـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــة اسم المشرف/ اسم الطالب  م

٢٥٢
  هند محمد أحمد اليحيا

  عبداهللا مرحول السوالمة . د
  هـ٢/٤/١٤٢٦  من أول الكتاب إلى نهاية المجلس الثاني عشر ـ دراسة وتحقيق) هـ ٤٠٨ ـ ٣١٩( ألبي عبداهللا محمد بن إبراهيم الجرجاني األمالي 

٢٥٣
  محسن حامد واصل المطيري

  مصطفى محمد سليمان. د
  هـ٢/٤/١٤٢٦  ألعراف تحقيق ودراسةـ سورة ا) هـ ٤٤٠ت (التحصيل لفوائد كتاب التفضيل الجامع لعلوم التنزيل ألبي العباس المهدوي 

٢٥٤
  أمل صالح صالح المبدل

  عبداهللا صالح البراك . د

تأليف اإلمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية " الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي " الداء والدواء المعروف بـ 

 دراسة –..)  الذنوب متفاوتة في  درجاتها ومفاسدها تفاوتت عقوباتهاولما كانت( فصل :  من قول المؤلف –) هـ ٧٥١(المتوفى سنة 

  وتحقيق

  هـ٢/٤/١٤٢٦

٢٥٥
  محمد علي عبداهللا المطرود

  حمدان محمد الحمدان. د
  هـ١١/٥/١٤٢٦   دراسة وتقويم–" التنبيه والرد على أهل األهواء والبدع "أبوالحسين الملطي وكتابه 

٢٥٦
  فهد عبدالعزيز عبداهللا السنيدي

   حمدان محمد الحمدان .د
  هـ٢٠/٦/١٤٢٦   عرض ودراسة-أشهر الفرق األمريكية المعاصرة المنتسبة لإلسالم وأثرها العقدي

٢٥٧
  وسمية جويعد حسين العجمي

  عبداهللا مرحول السوالمة. د
  هـ١٩/٩/١٤٢٦   دراسة تحليلية-ن ، الدعواتاللباس ، األدب ، االستئذا: ( في كتب)  فتح الباري(استدراكات الحافظ ابن حجر الحديثية على متقدميه في 

٢٥٨
  هيا ناصر علي القطامي

  حسن علي فتحي. د
  هـ١٩/٩/١٤٢٦   هـ ـ دراسة وتحقيق٤٨٨هـ ـ ٤٠٦الجزء األول من الفوائد العوالي واألحاديث الغرائب ألبي الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون 

٢٥٩
  مضاوي سليمان عبدالعزيز البسام

  بيمحمد عبداهللا الوهي. د
  هـ١/١١/١٤٢٦  موقف االتجاه العقلي اإلسالمي المعاصر من قضايا الوالء والبراء ـ دراسة عقدية 

٢٦٠
  هدى محمد ابراهيم المطرودي

  شاكر ذيب فياض. د

 ـ والتوحيد،   واالعتصام،وأخبار اآلحاد، والتمني ، واألحكام ، الفتن : التالية كتب ال فيبن حجر الحديثية في فتح الباري ااستدراكات الحافظ 

  دراسة تحليلية
  هـ٢٩/١٢/١٤٢٦

٢٦١
  هيلة إبراهيم محمد المهيدب

  عبداهللا صالح البراك . د
  هـ٢٩/١٢/١٤٢٦   عرض ودراسة–) هـ ٥١٠(المتوفى سنة عقيدة اإلمام أبي الخطاب الكلوذاني 

٢٦٢
  نادر صقر علي العتيبي

  حمدان محمد الحمدان. د
  هـ٢٩/١٢/١٤٢٦   اإلسالمية عرض ونقد في ضوء العقيدة ـ السيخةطائف

٢٦٣
  محمد صالح محيجن الراشد

  زيد عمر عبداهللا . د
  هـ٢٩/١٢/١٤٢٦   دراسة نظرية وتطبيقية-األفعال المتشابهة في اآلية الواحدة في القرآن الكريم بين التأسيس والتأكيد

٢٦٤
  حسن أبوبكر يحيى خضي

  محمد تركي التركي . د

 المتوفى ارفرواية أبي الفتح هالل بن محمد الح) هـ٣٣٤(المتوفى سنة  القطان يحيى الحسين بن مائة حديث من أحاديث الجزء ألبي عبداهللا

  اً دراسة وتحقيقـ) هـ٤١٤(سنة 
  هـ١٧/٣/١٤٢٧
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 ــخرجتــــاريــخ الــتــ عـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــة اسم المشرف/ اسم الطالب  م

٢٦٥
  رياض عبدالمحسن سعد بن سعيد

  خالد منصور الدريس. د
  هـ١٧/٣/١٤٢٧  جهود الشيخ سليمان بن عبداهللا آل الشيخ في علم الحديث

٢٦٦
  نعمات محمد عبدالرحمن الجعفري

  خالد منصور الدريس. د
  هـ١٧/٣/١٤٢٧  ية  وتطبيقاتها التربوية ـ دراسة حديثية موضوع صلى اهللا عليه وسلم في الصحيحينالرسولأسئلة 

٢٦٧
  وفاء صالح محمد الخزيم

  محمد تركي التركي . د

 دارقطنيلإلمام أبي الحسن علي بن عمرال) العلل الواردة في األحاديث النبوية (حديث أم سلمة زوج النبي صلى اهللا عليه وسلم من كتاب 

   تحقيق ودراسةـ ) هـ ٣٨٥ ـ ٣٠٦(
  هـ١٧/٣/١٤٢٧

٢٦٨
  جالنابراهيم صالح عبدالعزيز الع

  سعد عبداهللا الحميد. د

وأبي يعقوب القاضي، وأبي حفص القاضي، وأبي محمد بن علوية القطان، عن شيوخهم رواية أبي انيالفوائد المنتخبة عن أبي شعيب الحر ،

  من بداية المخطوط الى نهاية حديث أبي شعيب الحراني ـ دراسة وتحقيق ) هـ ٣٦٠(بكر األجري المتوفى سنة 
  هـ٢٣/٤/١٤٢٧

٢٦٩
  أمل عبداهللا ابراهيم الدعيجي

  علي عبداهللا الصياح. د
  هـ٢٣/٤/١٤٢٧   في علوم الحديث) ٦٤٣ت ( على مقدمة ابن الصالح )هـ ٧٦١ت  (زيادات العالئي

٢٧٠
  مفلح علي بريكان سويعد الشمري

  عبداهللا صالح البراك. د
  هـ١١/٥/١٤٢٧   ـ عرض ودراسة بار بذكر الخطط واآلثار الملل والنحل من خالل كتابه المواعظ واالعتتقريرمنهج المقريزي في 

٢٧١
  عبداهللا عبدالهادي جويعد القحطاني

  علي عبداهللا الصياح. د
  هـ٩/٦/١٤٢٧  ـ جمع وتخريج ودراسة " التتبع"وليست في " العلل"ها الدارقطني في كتابة أحاديث الصحيحين التي اعلّ

٢٧٢
  أحمد محمد سعيد الشهراني

  عادل علي الشدي. د
  هـ٩/٦/١٤٢٧  دراسة قرآنية موضوعيةـ لفساد في األرض أسبابه ومظاهره وعالجه ا

٢٧٣
  تركي خالد رشيد الظفيري

  خالد عبداهللا القاسم. د
  هـ٩/٦/١٤٢٧   ـ دراسة في ضوء العقيدة اإلسالميةالقنوات الفضائية العربية التنصيرية

٢٧٤
  عادل محمد عبدالرحمن العبيسي

  الناصرعبداهللا . د
  هـ٢٧/٦/١٤٢٧   تحقيق ودراسة- قسم العبادات)هـ٤٨٢: ت(الشافعي ألبي العباس أحمد بن محمد الجرجاني ير في الفقه كتاب التحر

٢٧٥
  نورة محمد عبده مجرشي

  محمد عبداهللا السحيم. د
  هـ٢٧/٨/١٤٢٧   دراسة عقدية تطبيقية ـأسباب الخطأ في نسبة المسائل العقدية إلى السلف

٢٧٦
  سعود يوسف سعود الخماس

   الشفيع الماحي أحمد.د
  هـ٢٧/١٠/١٤٢٧  الخضر عند الصوفية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 

٢٧٧
  محمد علي عبداهللا خويري

  محمد رجاء غبجوقة. د
  هـ٢٧/١٠/١٤٢٧  االنتفاع بالحيوان في الفقه اإلسالمي

٢٧٨
  أريج ربيع عيسى الريس

  العربي محمد مفتوح. د
  هـ٢٧/١٠/١٤٢٧  ستحسان عند الحنفيةالمعامالت المالية المستدل لها باال
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 تــــاريــخ الــتــــخرج عـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــة اسم المشرف/ اسم الطالب  م

٢٧٩
  أحمد محمد عبدالكريم اللهيب

  سعد عبداهللا الحميد. د
  هـ٣/١٢/١٤٢٧   عرض ونقد ـالتابعون المنسوبون إلى البدعة

٢٨٠
  فضة سالم عبيد العنزي

  خالد عبداهللا القاسم. د
  هـ٣/١٢/١٤٢٧   دراسة تحليليةـالفضائية ) ٧ ـ سات(اإلعالم التنصيري الموجه للطفل من خالل قناة 

٢٨١
  غزيل علي اسميران العتيبي

  عائشة السيد بيومي. د
  هـ٣/١٢/١٤٢٧  تطبيقيةو دراسة نظرية  ـ سلطة ولي األمر في تقييد المباح

٢٨٢
  عبداهللا سعيد نجم العتيبي

  حسن عبدالغني أبوغدة . د
  هـ٩/٢/١٤٢٨  اختيارات الحافظ ابن رجب الحنبلي في الطهارة والصالة ـ دراسة فقهية مقارنة

٢٨٣
  عمر عبدالعزيز عبدالمحسن الدهيشي

  عادل علي الشدي . د
  هـ٩/٢/١٤٢٨   ـ جمع ودراسة أسماء القرآن وأوصافه في القرآن الكريم

٢٨٤
   مشبب علي القحطاني سعيد

  سليمان قاسم العيد. د
  هـ٩/٢/١٤٢٨  في كتابه شرح صحيح البخاري  أقوال ابن بطال في مسائل العقيدة ومنهجه في تقريرها

٢٨٥
  حمود ابراهيم حمود بن سالمة 

  عبداهللا دجين السهلي . د
  هـ٩/٢/١٤٢٨  المسائل العقدية التي خالف فيها بعض فقهاء الحنابلة إمام المذهب

٢٨٦
  ابراهيم محمد محمد أبوهادي

  الشفيع الماحي أحمد. د
  هـ٩/٢/١٤٢٨  آراء السبكي العقدية من خالل كتاب طبقات الشافعية الكبرى ـ عرض ودراسة في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 

٢٨٧
  عائدة عبدالقادر علي فلمبان

  عبداهللا محمد السعيدي. د
  هـ٩/٢/١٤٢٨  وتطبيقاته في المملكة العربية السعوديةالتأمين الصحي التعاوني في الفقه اإلسالمي 

٢٨٨
  وائل فواز احمد دخيل

  خليل حسن حمادة. د
  هـ١/٤/١٤٢٨  دراسة األحاديث الواردة في بيت المقدس ودحض شبهات اليهود حوله

٢٨٩
  سلطان سعد عبداهللا بن سيف

   علي عبداهللا الصياح .د
  هـ١/٤/١٤٢٨  ـ جمع ودراسة  " الضعفاء" في كتابه الحافظ العقيلي الصريحة في قبول األحاديث الفاظ 

٢٩٠
  محمد عبداهللا عثمان بن عتيق

  عبدالرحيم صالح يعقوب. د
  هـ١/٤/١٤٢٨  ـ جمعاً ودراسة " التمهيد " إجماعات اإلمام ابن عبدالبر في البيوع والنكاح وفرقه مكن كتابه 

٢٩١
  بدرية راشد ثامر القحطاني

   عائشة السيد بيومي شحاته .د
  هـ١٠/٥/١٤٢٨   دراسة فقهية مقارنة ـتالف التنوع وتطبيقاته في العباداتاخ

٢٩٢
  عائشة محمد مبخوت الحمدان

   ناصر محمد المنيع. د
  هـ١٠/٥/١٤٢٨   دراسة موضوعية الكريم ـالندم في القرآن



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ٢٥

 الثقافة اإلسالمية:                                                                                                                                                       قسم ماجستري                                        :                            كلية الرتبية 

 تــــاريــخ الــتــــخرج ـــــــةعـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــال اسم المشرف/ اسم الطالب  م

٢٩٣
  مها عبدالرحمن عبداللطيف أبابطين

  سليمان قاسم العيد. د
  هـ١٠/٥/١٤٢٨   دراسة مقارنة ـموقف أهل السنة والخوارج من علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه

٢٩٤
  عبداهللا مفلح عبداهللا آل حامد

  الشفيع الماحي أحمد. د
  هـ١٠/٥/١٤٢٨   على أهل البدع من خالل دراسة الرسائل والمسائل النجدية منهج أئمة الدعوة العقدي في الرد

٢٩٥
  هند علي عبداهللا بن مطرود

  سليمان قاسم العيد. د
  هـ١٠/٥/١٤٢٨  دراسة عقديةـ ) NLP(البرمجية اللغوية العصبية المعربة 

٢٩٦
  عبداإلله مزروع عبداهللا المزروع

  بله الحسن عمر. د
  هـ٤/٦/١٤٢٨   دراسة فقهية مقارنة ـالحيوان واإلنسانأحكام التجارب الطبية  على 

٢٩٧
  عبداهللا سعد محمد الثويقب

  سعود صالح العطيشان. د
  هـ٤/٦/١٤٢٨  أساليب االستثمار بالصناديق االستثمارية في المصارف اإلسالمية

٢٩٨
  نايف عمار وقيان آل وقيان الدوسري

  عبداهللا بن فهد الحيد. د
  هـ٤/٦/١٤٢٨  اه الدولية ـ دراسة فقهية مقارنةالثروة البحرية في الميأحكام 

٢٩٩
  عبداهللا صالح محمد الحمود

   عبداهللا محمد السعيدي. د
  هـ٤/٦/١٤٢٨   دراسة فقهية ـ المملكةفيضريبة الدخل وتطبيقاتها 

٣٠٠
  عبداهللا ناصر عبداهللا أبوحيمد

  محمد عبداهللا السحيم. د
  هـ٤/٦/١٤٢٨   ـ دراسة عقديةأثر اإليمان في تحقيق األمن

٣٠١
  بدر محمد ابراهيم الوهيبي

  عبدالعزيز عبداهللا آل الشيخ/الشيخ 
  هـ٣/٧/١٤٢٨  اللوح المحفوظ والقلم عند أهل السنة والجماعة ومخالفيهم

٣٠٢
  محمد بندر عبداهللا الرقاص

  محمد تركي التركي. د

الفتح هالل بن محمد الحفار المتوفي سنة رواية أبي )  هـ٣٣٤( المتوفى سنة ن بن يحيى القطاني من حديث أبي عبداهللا الحسجزءال

  ) ـ الى نهاية الجزء١٠١:(ا من الحديث رقم دراسة وتحقيقـ ) هـ٤١٤(
  هـ٩/٧/١٤٢٨

٣٠٣
  محمد صالح اسماعيل باطيور

  ناصر محمد المنيع. د

ـ ) األنفال والتوبة( سورتا ) هـ٤٤٠: ت( ألبي العباس أحمد بن عمار المهدوي نزيل كتاب التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم الت

  تحقيق ودراسة 
  هـ٣٠/٧/١٤٢٨

٣٠٤
  أحمد عبداهللا أحمد الحسين

  محمد عبداهللا الوهيبي. د
  هـ٣٠/٧/١٤٢٨   تطبيقية  دراسة عقدية ـ مسائل حديثي العهد باإلسالم ومشكالتهم

٣٠٥
  فهد صالح عبدالعزيز بن عجالن

  عبداهللا ابراهيم الناصر. د
  هـ٩/٨/١٤٢٨  ي الفقه اإلسالمياالنتخابات وأحكامها ف

٣٠٦
  عائشة بكر عبداهللا المال

  حسن عبدالغني أبوغدة . د
  هـ١٧/١١/١٤٢٨   ـ دراسة فقهية  في الزكاة والصيامالحنبلياختيارات الحافظ ابن رجب 



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ٢٦

 الثقافة اإلسالمية:                                                                                                                                             قسم ماجستري                                                  :                            كلية الرتبية 

 ــــاريــخ الــتــــخرجت عـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــة اسم المشرف/ اسم الطالب  م

٣٠٧
  عبداهللا جابر مانع الحمادي

  خالد منصور الدريس. د
  هـ٣/١/١٤٢٩  مام ابن عبد البر في كتابه التمهيد عرضاً ودراسةإلمختلف الحديث عند ا

٣٠٨
  عبداهللا علي عبداهللا الشهري

  عبداهللا دجين السهلي. د
  هـ٢٧/١/١٤٢٩   دراسة نقدية ـ المذهب المتقدمينالمسائل العقدية التي خالف فيها بعض فقهاء الحنفية أئمة

٣٠٩
  توري محمد المين 

   محمد عبداهللا الشمراني .د

 المؤلف ـإلى آخر " قتال أهل البغي" كتاب اولمن ) ٤٨٢ت (الشافعي لجرجاني للقاضي أبي العباس أحمد بن محمد اكتاب التحرير في الفقه 

  تحقيق ودراسة
  هـ٢٧/١/١٤٢٩

٣١٠
  مراني مريم علي محي الش

  عائشة السيد بيومي. د
  هـ٢٧/١/١٤٢٩  ـ دراسة مقارنة ) هـ١٤٢٠هـ ١٣٣٠(زيز بن باز ـ رحمه اهللا فقه المرأة في المناسك عند الشيخ عبدالع

٣١١
  مشاعل سعد محمد الحقباني 

   ناصر محمد المنيع .د
  هـ٢٧/١/١٤٢٩    دراسة موضوعيةـسنة اإلمالء واإلمهال في القرآن الكريم 

٣١٢
  بدالعزيز محمد الخنينأحمد ع

  صالح ناصر الناصر. د
  هـ٢٩/٣/١٤٢٩  منهج ابن القيم في مناقشة األقوال الضعيفة في التفسير

٣١٣
  عبدالمجيد غيث فهد الغيث

  حسن محمد عبه جي. د
  هـ٢٩/٣/١٤٢٩   دراسة حديثية ـقراءة النبي صلى اهللا عليه وسلم في غير الصلوات الخمس

٣١٤
  العويفيرعبدالعزيز عبدالرحمن راشد 

  عبد العزيز سعود الضويحي. د
  هـ٢٩/٣/١٤٢٩  التحكيم التجاري في الشريعة اإلسالمية وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية

٣١٥
  نوف سليمان عبداهللا الفرهود

  علي بن عبداهللا الصياح. د
  هـ٢٩/٣/١٤٢٩   جمع ودراسةـفي الجرح والتعديل ) ٢٨٣ت (أقوال ابن خراش 

٣١٦
  مان ابراهيم الفهيدابراهيم سلي

  علي عبدالرحمن الحسون. د
  هـ١/٥/١٤٢٩  معابد الكفار وأحكامها في بالد المسلمين

٣١٧
  خلود ابراهيم محمد بن عتيق 

  عبدالمحسن عبدالعزيز الصويغ.د
  هـ١/٥/١٤٢٩   ـ دراسة فقهية مقارنة فقه الشيخ عبدالعزيز بن باز في النكاح والطالق

٣١٨
  ريوسف جاسر عبدالكريم الجاس

  صالح ناصر الناصر. د
  هـ٢٠/٦/١٤٢٩   ـ دراسة موضوعية في القرآن) قل (خطاب اهللا جال جالله للنبي صلى اهللا عليه وسلم بـ

٣١٩
  عقيل سالم عقيل الشمري

  شافع ذبيان الحريري. د
  هـ٢٠/٦/١٤٢٩   دراسة موضوعية ـالدعاة من غير األنبياء في القرآن

٣٢٠
  أحمد مرجي صالح الفالح 

  صر الناصرصالح نا. د
  هـ٢٠/٦/١٤٢٩  من أول سورة الفاتحة إلى نهاية سورة المائدةـ " البسيط " أثر علم أسباب النزول عند الواحدي في تفسيره 



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ٢٧

 الثقافة اإلسالمية:                                                                                                                 قسم ماجستري                                                                                           :                      كلية الرتبية 

 تــــاريــخ الــتــــخرج عـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــة اسم المشرف/ اسم الطالب  م

٣٢١
  د محمد عبداهللا الماجدفه

  صالح ناصر الناصر. د
  هـ٢٠/٦/١٤٢٩   جمع ودراسةـ اهللا ه رحمـلإلمام الشافعي " الرسالة " علوم القرآن في كتاب 

٣٢٢
  سميرة عبدالرحمن سعيد آل زاهب

  عادل علي الشدي. د
  هـ٢٠/٦/١٤٢٩   دراسة موضوعية ـأجل الكون واإلنسان في القرآن الكريم 

٣٢٣
   الجليدي الحربيفيحان خلف فالح

  عبداهللا صالح البراك. د
  هـ٢٧/٦/١٤٢٩   صحيح البخاري أنموذجاً-موقف اإلمامية من أحاديث العقيدة

٣٢٤
  خالد عبدالعزيز عبداهللا النمر

  عبداهللا دجين السهلي. د

نظومة أبي العباس أحمد بن  جمعاً ودراسة مع تحقيق م ـالمنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة حتى نهاية القرن الثامن الهجري

  )هـ٧٤٢ ـ ٦٩٦(إبراهيم السنجاري الشافعي 
  هـ٢٧/٦/١٤٢٩

٣٢٥
  منيرة سليمان عبداهللا الفرهود

  سعد عبداهللا الحميد. د

الفوائد المنتخبة عن أبي شعيب الحراني، وأبي يعقوب القاضي، وأبي محمد بن علوية القطان، عن شيوخهم رواية أبي بكر اآلجري المتوفى 

  من بداية حديث أبي محمد بن علوية القطان إلى نهاية المخطوط ـ دراسة وتحقيق) هـ٣٦٠(ة سن
  هـ٢٧/٦/١٤٢٩

٣٢٦
  ندى تركي عبدالرحمن المقبل 

   عائشة السيد بيومي .د
  هـ٢٧/٦/١٤٢٩   دراسة فقهية طبية–أحكام الصفرة والكدرة عند النساء 

٣٢٧
  فاطمة حيدر علي آل معافا

  محمد عبداهللا السحيم. د
  هـ٢٧/٦/١٤٢٩   دراسة وتحقيقً–االسكندري أبي الفضل جعفر بن عبدالوهاب بن عبدالقوي الخطيب كتاب أدلة الوحدانية في الرد على النصرانية لبرهان الدين 

٣٢٨
  ايمان حمد صالح الجاسر

  ناصر محمد المنيع. د
  هـ١٠/٩/١٤٢٩   ـ دراسة موضوعية العلو والعزة في القرآن الكريم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ٢٨

  



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ٢٩

  علم النفس:    قسم                                                                 ماجستري:                         كلية الرتبية 
 تــــاريــخ الــتــــخرج عـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــة اسم المشرف/ اسم الطالب  م

١
   محمد المعيلي عبداهللا عبدالعزيز

 السيد محمد خيري .د
 هـ٨/٩/١٤٠١  سنة ١٢ ـ ٦أساليب تقنين االختبار ـوتطبيق ذلك على اختبار ستانفورد ـبينيه ليناسب طلبه المدارس االبتدائية بالرياض لألعمار من 

٢
  عبدالرحمن أحمد محمد هيجان 

 أحمد عبدالعزيز سالمة.د
 هـ٩/٨/١٤٠٢ودية دراسه بعض المتغيرات النفسية لديهم جنوح االحداث في المملكة العربية السع

٣
  حليله ستي محمد القيس 

 عبداهللا النافع .د
  هـ٩/٨/١٤٠٢ مشكالت طالبات المرحلة الثانويه وحاجتهن االرشادية في مدارس الرياض 

٤
  حنان حسين هويدي

 السيد محمد خيري.د
 هـ٢٠/١٠/١٤٠٢ عادي في مدينة الرياض دراسه ميدانية مقارنة بين مفهوم الذات عند الطفل ال

٥
  نورة عبداهللا ابراهيم الشريم

 السيد محمد خيري.د
  هـ٤/٤/١٤٠٤ دراسه مقارنه بين القيم لدى كل  من المرأة المتعلمة العاملة والمرأة المتعلمة غير العاملة في مدينة الرياض 

٦
  الجوهره سليمان محمد السليم 

 عبداهللا النافع.د
  هـ١٥/٦/١٤٠٤  سنة بالرياض ١٢ ـ ٧ن اختبار ستانفورد بينية على عينه من تلميذات المدارس االبتدائية اعمار اعادة تقني

٧
  موضي فهد عبداهللا النعيم 

 السيد محمد خيري.د
  هـ١٥/٦/١٤٠٤ الرضا عن العمل بين المدرسات وعالقته بمستوى الطموح 

٨
  محسن عبدالرحمن ناجي مهدي اليامي 

 النافععبداهللا .د
  هـ١١/١/١٤٠٥ الشعور باألمن لدى المدير وعالقته بالنجاح في القيادة االداريه ـدراسة ميدانية في بعض االدارات العليا بوزارة الداخلية بالرياض 

٩
  رشا محمد احمد محمد علي 

 السيد عبدالقادر زيدان .د
  هـ٥/٥/١٤٠٥  جامعة الملك سعوددراسةللعالقات بين التوافق االنفعالي ومستوى التطلع لدى طالبات 

١٠
  وجدان عبدالعزيز الكحيمي 

 عبداهللا النافع.د
  هـ٥/٥/١٤٠٥ دراسة للعالقة بين مستوى القلق ومستوى التحصيل الدراسي لدى طالبات المرحلة الثانوية 

١١
  عبدالرحمن سليمان ابراهيم الغنيمي 

 فاروق محمد صادق .د
  هـ٥/٥/١٤٠٥ جامعة الملك سعودوافق لدى طالب دراسة لعالقة مستوى التوكيدية بالت

١٢
  بزه سعود عبدالعزيز آل سعود 

 عبدالستار ابراهيم .د
  هـ١٨/٦/١٤٠٥ دراسة العالقة بين مستوى التوكيديه والمستوى التعليمي لدى فتيات مدينة الرياض 

١٣
  زهوه سعود عبدالعزيز آل سعود 

 عبدالستار ابراهيم.د
  هـ٦/٩/١٤٠٥ سري والسلوك االجرامي ـ دراسه ميدانية في سجن النساء في مدن الرياض ، جدة ، الدمام العالقة بين التوافق اال

١٤
  سارة عبدالعزيز علي العواد 

 عبدالمجيد سيد أحمد .د
  هـ٦/٩/١٤٠٥ لبنات بالرياض دراسة عن العالقة بين الذكاء اللغوي ومستوى التحصيل في الدراسات االدبية والعلمية بين طالبات الصف الثالث الثانوي ل



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ٣٠

  علم النفس:  قسم                                                   ماجستري:                                  كلية الرتبية  
 تــــاريــخ الــتــــخرج عـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــة اسم المشرف/ اسم الطالب  م

١٥ 
  فادية كامل عبده حمام 

فاروق محمد صادق.د
  هـ٦/٩/١٤٠٥ دراسة مقارنة لمستوى التوافق عند بنات العامالت وغير العامالت بمدينة الرياض 

١٦ 
  سميره عبداهللا مصطفى كردي 

 عبدالمجيد سيد أحمد.د
  هـ٢٠/١٠/١٤٠٥لصف الثالث الثانوي في المملكة العربية السعودية العالقة بين االتجاهات الوالدية كما تدركها الفتيات والتحصيل الدراسي بين طالبات ا

١٧ 
  فايزه غالب يحيى العثمان 

 ناهد رمزي .د
  هـ٢٩/١٢/١٤٠٥ دراسة مقارنة بين مستوى التوافق لدى طالبات االقامة الداخلية ولدى طالبات االقامة الخارجية بجامعة الملك سعود بالرياض 

١٨ 
   عويد سلطان مشعان العنزي

 السيد عبدالقادر زيدان.د
  هـ٨/٥/١٤٠٦ عالقة القلق بالتوافق المهني لدى المعلمين والمعلمات الكويتيين في المرحلة االبتدائية 

١٩ 
  فارس محمد عبدالسالم 

فاروق محمد صادق.د
  هـ٢٦/٧/١٤٠٦ دراسة مقارنة بين المدخنين وغير المدخنين في بعض متغيرات الشخصية 

٢٠ 
   المختارعبدالرحمن محمد

 صفوت فرج .د
  هـ٢٦/٧/١٤٠٦ العالقة بين مصدر الضيط ومفهوم الذات لدى الطالب الجامعي 

٢١ 
  عبدالكريم محمد عبداهللا وقاش 

 صفوت فرج.د
  هـ٢٦/٧/١٤٠٦ بنية التفكير الدجماني وعالقتها بتقدير الذات ووجهة الضبط 

٢٢ 
  منى محمد سالم السري 

 ناهد رمزي.د
  هـ٢٣/١/١٤٠٧  التكيفي بين كلي من األطفال الصم والعاديين دراسة مقارنة للسلوك

٢٣ 
  عبداهللا علي عثمان محمد الشهري 

 عبدالمجيد سيد أحمد.د
  هـ١٣/٣/١٤٠٧ العالقة بين التوافق الشخصي واالجتماعي لطالب الكليات العسكرية بالمملكة العربية السعودية

٢٤ 
  علي عبداهللا علي البكر 

 فاروق محمد صادق.د
  هـ١١/٩/١٤٠٧ جامعة الملك سعودخجل وعالقته بالتحصيل االكاديمي لدى عينة من طلبة ال

٢٥ 
  عبدالعزيز علي الصويلح 

 صفوت فرج.د
  هـ٢٧/١٠/١٤٠٧ خصائص التفكير التضميني والفروق فيه بين الفصاميين واألسوياء 

٢٦ 
  فادية فؤاد شربتجي 

 صفوت فرج.د
  هـ٤/٦/١٤٠٨ لحاالت االكتئاب العصابيتقييم فعالية العالج السلوكي المعرفي 

٢٧ 
  سعد عبداهللا سعد أبو معطي 

 محي الدين أحمد حسين .د
  هـ١١/١١/١٤٠٨ نمط التعامل في مجال العمل وعالقته بالدافعية 

٢٨ 
  نورة ابراهيم محمد السليمان 

 عبداهللا النافع.د
  هـ٢١/١١/١٤٠٨ االداء الوظيفي القدرات االبداعية لالناث في ارتباطها بالتحصيل الدراسي والذكاء و



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ٣١

  علم النفس:      قسم                                                                             ماجستري: كلية الرتبية                          
 تــــاريــخ الــتــــخرج عـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــة اسم المشرف/ اسم الطالب  م

٢٩ 
  سلمى ثاقب ابراهيم العجاجي

 السيد عبدالقادر زيدان.د
  هـ٢١/١١/١٤٠٨ الرضا عن العمل وعالقته بمهفوم الذات لدى عينه من موجهات التعليم العام

٣٠ 
  عبدالعزيز احمد عبداهللا الحمادي

 السيد عبدالقادر زيدان.د
  هـ٢١/١١/١٤٠٨قته بالقلق النفسي لدى االبناء ـ دراسة على طالب جامعة االمارات العربية المتحدة التباين القيمي بين االباء واالبناء وعال

٣١ 
  مي عبدالعزيز عبداهللا السالم 

 عبداهللا النافع.د
  هـ٢٦/٣/١٤٠٩ بعض سمات شخصية المرأة السعودية في ضوء متغيري التعليم والعمل 

٣٢ 
  سليمان عويض طامي القحطاني 

 نافععبداهللا ال.د
  هـ٩/٩/١٤٠٩ دراسة مقارنة لمفهوم الذات بين الجانحين واالسوياء في مدينة الرياض 

٣٣ 
  عبدالحكيم عبدالعزيز احمد الوكيل 

 خليل معوض.د
  هـ١/١٢/١٤٠٩ االتجاهات الوالديه وعالقتها بالتحصيل الدراسي والتفكير االبتكاري 

٣٤ 
  نزار حسن محمد المطير الصالح 

 حسينمحي الدين أحمد .د
  هـ٢٧/٤/١٤١٠ اختبار منظوري التعرض وسوء التوافق في تفسير ادمان المخدرات ـ دراسة تجريبية على الفئران باستخدام المورفين 

٣٥ 
  محمد االمين باكاسو جابي 

 محي الدين أحمد حسين.د
  هـ٢٧/٤/١٤١٠ بعض اساليب التنشئة االسرية لمتعاطي المخدرات في المجتمع الغيني 

٣٦ 
  نصور الدخيل غاده م

 خليل معوض.د
  هـ٨/٧/١٤١٠ دور الحضانة في تحسين الذكاء والنضج االجتماعي لألطفال ـ دراسة مقارنة 

٣٧ 
  عبدالرحيم محمد عبداهللا الميرابي 

 السيد محمد غنيم.د
  هـ١٢/٩/١٤١٠ دراسة ثبات مفهوم الكم لدى بعض االطفال السعوديين في ضوء نظرية بيانية 

٣٨ 
  عبدالعزيز الرويتع عبداهللا صالح 

 السيد محمد غنيم.د
  هـ٢٣/٩/١٤١٠ بعدا العصابية واالنبساط لدى عينه سعودية من ثالث فئات عمرية 

٣٩ 
  جواهر عبداهللا ابراهيم آل الشيخ 

 عبداهللا النافع.د
  هـ٢٤/٩/١٤١٠صراع الدور لدى المرأة السعودية العاملة وعالقته بمستوى الطموح 

٤٠ 
  عزيز الملحم محمد عبداهللا عبدال

 محمد سالمة آدم .د
  هـ٢٤/٩/١٤١٠ تقبل الذات لدى طلبه الثانوية العامة في ضوء متغيري مستوى الطموح والدافعية  العامة 

٤١ 
  الحسين بن عيسى الحسين اكسبوه 

 خليل معوض.د
  هـ٢٣/١١/١٤١٠ القابلية للتعلم الذاتي في ضوء كل من مستوى التفكير الناقد ومستوى التفكير االبتكاري 

٤٢ 
  غزوى سليمان عبدالعزيز الغفيلي 

 يسرية صادق .د
  هـ٢٤/٣/١٤١١ الحاجات والمشكالت النفسية لدى التلميذات المتفوقات عقلياً ـ دراسة على عينة في مرحلة الطفولة المتأخرة 



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ٣٢

  علم النفس:    قسم                                                                         ماجستري: كلية الرتبية                          
 تــــاريــخ الــتــــخرج عـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــة اسم المشرف/ اسم الطالب  م

٤٣
  ابراهيم الحمد الصالح النقيثان 

 زكريا الشربيني.د
  هـ٢١/٥/١٤١١ ين عقلياً واالسوياء دراسة مقارنة لمفهوم الذات بين االطفال المتخلف

٤٤
  هند سعود عبدالعزيز آل سعود 

 السيد محمد غنيم.د
  هـ٧/٢/١٤١٢الفروق بين الفصاميين ومدمني المخدرات في األداء المعرفي 

٤٥
  عبدالعزيز علي عبدالعزيز النفيسة 

 زكريا الشربيني.د
  هـ٧/٢/١٤١٢ ني الصناعي وطالب التعليم العام دراسة مقارنة لبعض القدرات العقلية لدى طالب التعليم الف

٤٦
  مي وجيه عبدالكريم العلي

 السيد محمد غنيم.د
  هـ٧/٢/١٤١٢ انماط السلوك العدواني الشائعة لدى االطفال من الجنسين في مرحلة ماقبل المدرسة 

٤٧
  سعيد سعد علي الزهراني 

 الشيخ ريحان ابراهيم.د
  هـ٧/٢/١٤١٢  للكشف عن بعض حاالت الفصام واضطرابات المخ العضوية ٢٤ـ ١٦ر لذكاء الراشدين المعدل لسن الدالالت االكلينيكية لمقياس وكسل

٤٨
  محمد علي محمد علي عسيري 

 عبداهللا النافع.د
  هـ٧/٢/١٤١٢ االستقالل عن المجال االدراكي وعالقته بمفهوم الذات والتخصص الدراسي ـ دراسة على عينة من طالب الثانوي والجامعة

٤٩
  سعيد هادي محي بن وهاس 

 السيد محمد غنيم.د
  هـ٨/٦/١٤١٢ فاعلية االقتصاد الرمزي في االقالل من سلوك الحركة الزائدة لدى االطفال المتخلفين عقلياً من الدرجة البسيطة 

٥٠
  هزاع محمد منير الشاعر 

 السيد محمد غنيم.د
  هـ١٢/٨/١٤١٢ ولة المتاخرة والمراهقة في ضوء مستويات االتزان االنفعالي والتخصيل الدراسي بعض سمات الشخصية المميزة للتالميذ في مرحلتي الطف

٥١
  نعمت حسن جلوي نهاد 

 الشيخ ريحان ابراهيم.د
  هـ١٢/٨/١٤١٢ بعض سمات الشخصية لمرضى آالم أسفل الظهر النفسججسمية وفاعلية العالج السلوكي المعرفي والدوائى معاً في عالج المرض

٥٢
  صالح عبداهللا ناصر العبدالقادر 

 محمد سالمة آدم.د
  هـ١٢/٨/١٤١٢ االتجاه نحو قيمة الوقت وعالقته بأساليب معاملة الوالدين البنائهما 

٥٣
  مهدي السيد احمد السيد محمد الطاهر

 محمد سالمة آدم.د
  هـ١٨/١/١٤١٢ ى طالب كلية التربية بجامعة الملك سعود لد) االكاديمية ( االتجاهات نحو مهنة التدريس وعالقته ببعض المتغيرات الدراسية 

٥٤
  نادره رشيد احمد عموري 

 سامي محمد هاشم.د
  هـ١٨/١/١٤١٢ دراسه مقارنة بين العصابيين واالسوياء في اساليب المعاملة الوالدية من وجهة نظر االبناء

٥٥
  نادية كامل توفيق التيه 

 يسرية صادق.د
  هـ٦/٩/١٤١٢ هة الضبط ـ دراسة على عينة من التلميذات في مرحلة التعليم المتوسط المسؤولية االجتماعية و وج

٥٦
  محمد سالم محمد السهيمي القرني 

 سامي محمد هاشم.د
  هـ٦/٩/١٤١٢ الخواف االجتماعي وعالقته ببعض أساليب المعاملة الوالديه كما يراها االبناء 



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ٣٣

  علم النفس:      قسم                                                                                                  ماجستري: بية كلية الرت                                  
 تــــاريــخ الــتــــخرج عـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــة اسم المشرف/ اسم الطالب  م

٥٧
  عبدالكريم الصالح عبدالرحمن محمد 

 عبداهللا النافع.د
  هـ١٤/١١/١٤١٢ الرياضبمدينة  الديني لدى عينة من طالب وطالبات المرحلة الثانوية السلوك بين أساليب التنشئة األسرية ومستوى العالقة

٥٨
  هنية محمود أحمد مرزا 

 سامي محمد هاشم.د
  هـ١٤/١١/١٤١٢  بالسلوك التكيفي لهؤالء األبناء االتجاهات الوالدية نحو األبناء متعددي االعاقة وعالقتها

٥٩
  ابراهيم مهنا عبدالعزيز المهنا 

 عبدالحليم محمود السيد.د
  هـ١٤/١١/١٤١٢ االتجاه نحو التقنيه الحديثة وعالقته بالبنسق القيمي المتصور والواقعي 

٦٠
  العنود محمد سلطان الطيار 

 السيد ابراهيم السمادوني .د
  هـ١٧/١٢/١٤١٣ تجاهات الوالدية وبعض سمات الشخصية لدى عينة من طالبات المرحلة الثانوية في مدينة الرياض العالقة بين اال

٦١
  نجاح عبدالرحيم خضر ناصيف 

 زكريا الشربيني.د
  هـ١٧/١٢/١٤١٣ النمو االجتماعي والثقة بالنفس لدى االطفال المحرومين من الوالدين واالطفال العاديين 

٦٢
   محمد الصومالي ميمونة علي

 زكريا الشربيني.د
  هـ٢٧/١/١٤١٤  سنة ١٢ ـ ١٠دوافع االنجاز في ضوء االتجاهات الوالدية لدى االناث في الفئة العمرية 

٦٣
  جواهر محمد زيد الزيد 

 زكريا الشربيني.د
  هـ٢٧/١/١٤١٤ التفكير االبتكاري وعالقته ببعض سمات الشخصية لدى طالبات المرحلة الثانوية

٦٤
  ليمان عمر محمد الخراشي س

 زكريا الشربيني.د
  هـ٢٧/١/١٤١٤ المشكالت النفسية والتعليمية والعالقة بينهما لدى طالب المرحلتين الثانوية والمتوسطة بمدينة الرياض 

٦٥
  حماد عبداهللا حماد الحماد 

 انور عبدالغفار.د
  هـ٢٧/١/١٤١٤ اض وعالقته بمتغيرات الجنس ، العمر والتحصيل الدراسي بمدينة الريالمتوسطة لدى طالب وطالبات المرحلة الدراسية الخوف

٦٦
  رابعة عبداهللا عبدالرحمن عدوان 

 يسرية صادق.د
  هـ٢٧/١/١٤١٤ دراسه على عينة من التلميذات في مرحلة الطفوله المتأخرة -انفعاالت الخوف والغيرة وعالقتهما باالتجاهات الوالدية المدركة 

٦٧
  هللا آل نمر اسعد علي عبدا

 احمد خيري حافظ .د
  هـ٢٧/١/١٤١٤  العضل الكهربائي في عالج قرحة المعدة نفسانية المنشأ ـ دراسة عياديةمخطاط التغذية الراجعة الحيوية باستخدام فاعلية

٦٨
  اقبال محمد زين العابدين محمد درندري

 عبداهللا علي القاطعي .د
  هـ٢٧/١/١٤١٤  تبعا للجنس والتخصص الدراسيللذكاءيتا  التحيز الداخلي في اختبار الرياض بتقييم

٦٩
  سعد سعود ماجد الفهيد 

 عبداهللا النافع.د
  هـ٢٧/١/١٤١٤ فعالية وكفاءة تقديرات المدرسين في الكشف عن الموهوبين في الذكاء والتفكير االبتكاري 

٧٠
  احمد محمد حسين عسيري 

 عمر عبدالرحمن.د
  هـ٢٧/١/١٤١٤ اهقين في تغيير مفهوم الذات باستخدام برنامج ارشادي مقارنة فئتين عمريتين من المر



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ٣٤

  علم النفس:  قسم                                                                                              ماجستري:                            كلية الرتبية 
 تــــاريــخ الــتــــخرج ــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــةعـــــنــــــــ اسم المشرف/ اسم الطالب  م

٧١
  هناء علي عبداهللا الصقير 

 يسرية صادق.د
 هـ١٩/١١/١٤١٤ اعداد برنامج لتنمية دافع االستطالع لدى اطفال الروضة 

٧٢
  موضي محمد عبدالعزيز الدغيثر 

 عبداهللا النافع.د
  هـ١٩/١١/١٤١٤ اري لدى عينة من التلميذات الالتي التحقن برياض األطفال والتلميذات الالتي لم يلتحقن دراسة مقارنة للتفكير االبتك

٧٣
  هيفاء ناصر عبدالعزيز آل سعود 

 احمد خيري حافظ.د
  هـ١٨/١٢/١٤١٤ الخصائص الشخصية لمريضات الصرع العضوي ـ دراسة عيادية

٧٤
  سعدي زهيميل علي الحربي 

 احمد خيري حافظ.د
  هـ١٦/١/١٤١٥ راسه مقارنة لبعض خصائص الشخصية لدى مدمني ومروجي المخدرات والعاديين د

٧٥
  فهد مهيزع عبدالرحمن المهيزع 

 سامي محمد هاشم.د
  هـ١٦/١/١٤١٥ التحصيل الدراسي وعالقته بالعادات واالتجاهات الدراسية لدى طالب المرحلة الثانوية بمدينة الرياض 

٧٦
  ن عبداللطيف الفته عبدالعزيز عبدالرحم

 سامي محمد هاشم.د
  هـ١٦/١/١٤١٥ فعالية العالج السلوكي مقترنا بارشاد االباء في عالج اضطراب التبول الالادراكي لدى االطفال 

٧٧
  نوره محمد عبدالعزيز التركي 

 السيد ابراهيم السمادوني.د
  هـ٥/٢/١٤١٥ مرض داون فاعلية العالج السلوكي في زيادة االنتباه لدى االطفال المصابين ب

٧٨
  وفاء محمد عبداهللا الماضي 

 سامي محمد هاشم.د
  هـ٥/٢/١٤١٥ بعض الخصائص النفسية المحددة لألفراد األكثر عرضة الستجابة الضغط النفسي 

٧٩
  امال احمد حسين القالزاني 

 السيد ابراهيم السمادوني.د
  هـ٥/٢/١٤١٥ جامعة الملك سعودبعض التخصصات الجامعية ـ دراسة على عينة من طالبات الذكاء االجتماعي وعالقته بمستوى التدريب الميداني في 

٨٠
  سعود محمد مناحي الشمري 

 عبداللطيف محمد خليفة.د
  هـ٥/٢/١٤١٥ عالقة اسلوبي االستقالل االدراكي واالندفاعية بالتحصيل الدراسي لدى عينة من تالميذ المرحلة االبتدائية 

٨١
  الشمراني راشد احمد راشد 

 جمعة سيد يوسف .د
  هـ٥/٢/١٤١٥ الفروق بين مرضى الم اسفل اظهر والمرضى العضويين واالسوياء في ضغوط احداث الحياة 

٨٢
  علي عبداهللا خلف العفنان 

 عبدالرحمن المفدى. د
  هـ٥/٢/١٤١٥  نحو التعلم والتحصيل الدراسي مقارنة بين اطفال المرحلة االبتدائية الذين التحقو والذين لم يلتحقو برياض االطفال في الدافعية

٨٣
  موضي حمدان علي الزهراني 

 زكريا الشربيني.د
  هـ١٥/١١/١٤١٥ واالطفال العاديين بمدينة الرياض ـ دراسة مقارنة ) اللقطاء ( مفهوم الذات لدى االطفال ذوي الظروف الخاصة 

٨٤
  محمد سليمان ابراهيم الحيدري 

 ريريعبدالرحمن بن سليمان الط
  هـ٢٠/٥/١٤١٦ العالقة بين الضغط النفسي والرضا الوظيفي لدى العاملين في بنوك القطاعين الحكومي والخاص بمدينة الرياض 



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ٣٥

  علم النفس:      قسم                                                            ماجستري:                         كلية الرتبية 
 تــــاريــخ الــتــــخرج عـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــة مشرفاسم ال/ اسم الطالب  م

٨٥
  وفاء محمود عبداهللا طيبة 

 يسرية انور صادق .د
  هـ١٨/٦/١٤١٦ اثر نوع اللعب على قدرات التفكير االبتكاري عند اطفال ما قبل المدرسة 

٨٦
  منال علي محمد مقبل صالح 

  محمد غنيمالسيد.د
  هـ١٥/٨/١٤١٦ دراسة لبعض خصائص الشخصية لدى االطفال الذين يعانون من اضطراب اللجلجة في الكالم 

٨٧
  سفر عايض منصور الجعيد 

 زكريا الشربيني.د
 هـ١٤/٩/١٤١٦ عالقة مستوى الطموح وبعض المتغيرات الديمجرافية بالتوافق المهني لدى عينة من العاملين بجامعة الملك سعود 

٨٨
  الجوهره عبدالعزيز علي النشوان 

 سعيد عبداهللا دبيس .د
  هـ١٤/٩/١٤١٦ دراسة مقارنة في مفهوم الذات بين االطفال ذوي صعوبات التعليم والعاديين 

٨٩
  امل عمر سعيد الوعيل 

 سعيد عبداهللا دبيس.د
  هـ٢٠/١٠/١٤١٦ تقبل االعاقة وعالقته بالتحصيل الدراسي والقبول االجتماعي للمعاقين جسدياً 

٩٠
  نوال احمد صالح العالوي 

 يسرية صادق.د
  هـ١٨/١١/١٤١٦ دراسة الفروق في بعض الحاجات النفسية وسمات الشخصية لدى معلمات رياض االطفال االكفاء وغير االكفاء

٩١
  موسى محمد موسى الزمام 

 جمعة سيد يوسف.د
  هـ٢٧/١٢/١٤١٦  التاجية واالصحاء ـ دراسة مقارنةنمط السلوك واسلوب المواجهة للمشكالت لدى مرضى الشرايين

٩٢
  يحيى جابر يحيى البشري القحطاني 

 عبداهللا النافع.د
  هـ٢٧/١٢/١٤١٦ تنمية القدرات االبداعية ـ دراسة تجريبية على عينة من تالميذ المرحلة المتوسطة بالرياض

٩٣
  مساعد حمد ناصر الكثيري 

 زكريا الشربيني.د
  هـ٢٧/١٢/١٤١٦ االحداث الجانحين وغير الجانحين في بعض سمات الشخصية دراسه مقارنة بين 

٩٤
  اميره محمد سهيل رمضان عيد 

 سامي محمد هاشم.د
  هـ١٣/٢/١٤١٧ اتجاهات االطفال المشلولين نحو الخدمات المقدمة لهم وعالقتها بالسلوك التكيفي لهؤالء االطفال 

٩٥
  مريم حافظ عمر تركستاني 

  دبيس سعيد عبداهللا.د
  هـ١٣/٢/١٤١٧ التوافق المهني وعالقته ببعض سمات الشخصية لدى معلمي ومعلمات التربية الخاصة 

٩٦
  ضيف اهللا ابرهيم عبدالرحمن المطرودي 

 سعيد عبداهللا دبيس.د
  هـ١٣/٢/١٤١٧ فاعلية التعزيز االيجابي واالقصاء في خفض السلوك العدواني لدى االطفال المتخلفين عقلياً من الدرجة البسيطة 

٩٧
  احمد عمر احمد المدخلي 

 احمد خيري حافظ.د
  هـ١٣/٢/١٤١٧  أمام اآلخرينالتحدث العالج العقالني االنفعالي في خفض رهاب فعالية

٩٨
  اسامه ابراهيم محمد الحجي 

 عبدالرحمن سليمان الطريري.د
  هـ١٣/٢/١٤١٧ ة بمدينة الرياض طالب المرحلة المتوسطمن ـ دراسة تجريبية على عينة اإلنجاز دافع تنمية



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ٣٦

 علم النفس:      قسم                                                                               ماجستري:                          كلية الرتبية 

 تــــاريــخ الــتــــخرج عـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــة اسم المشرف/ اسم الطالب  م

٩٩
  نوره سليمان محمد بالغينم 

 السيد ابراهيم السمادوني.د
  هـ٢٢/٢/١٤١٧ البيئة االجتماعية بفصل المدرسة وعالقتها بالدافع المعرفي والتحصيل الدراسي لدى عينة من التلميذات بالمرحلة االبتدائية

١٠٠
  موضي محمد عابد الجمعة 

 نيالسيد ابراهيم السمادو.د
  هـ٢٣/٥/١٤١٧ جامعة الملك سعودالمهارات االجتماعية في عالقتها بدرجة اإلحساس بالوحدة النفسية لدى عينة من طالبات 

١٠١
  منيره عبداهللا محمد الشمسان 

 جمعة سيد يوسف.د
  هـ٢٣/٥/١٤١٧ التفكير الالعقالني وعالقته باألعراض المرضيه لدى طالبات الجامعة

١٠٢
  الدايل محمد عبدالعزيز حمد 

 احمد خيري حافظ.د
  هـ٢٩/٦/١٤١٧ اثر االلعاب الرياضية الجماعية على السلوك العدواني الصريح 

١٠٣
  ارليت عبداهللا محمد زيد ابوخالد 

 السيد ابراهيم السمادوني.د
  هـ١٨/٨/١٤١٧ مفهوم الذات والتحصيل الدراسي لدى ذوات النشاط الزائد والعاديات ـ دراسة مقارنة 

١٠٤
  مر بندر المطيري محمد ثا

 السيد ابراهيم السمادوني.د
  هـ٢٧/١٢/١٤١٧ أساليب مواجهة ازمة الهويه وعالقتها بوجه الضبط لدى عينه من طالب المرحلة الثانوية بمدينة الرياض 

١٠٥
  هيا فهد مبارك بن الجهير 

 احمد خيري حافظ.د
  هـ١٣/١١/١٤١٧ ع المرض ومجموعة غير المتعايشات مع المرض في القلق واالكتئاب المتعايشات ممجموعة مقارنة لمريضات الفشل الكلوي المزمن دراسة

١٠٦
  ربى عبدالمطلوب محمد معوض 

 سهام عبدالرحمن الصويغ.د
  هـ١٢/٢/١٤١٨  سنوات٤ إلى ٣ من تفاعل األم مع الطفل ـ دراسة لعينة من أطفال مدينة الرياض من عمر مختلفةوعالقته بأشكال ) فهماً وتعبيراً( الكالم نمو

١٠٧
  اسماء عبدالعزيز محمد الحسين 

 احمد خيري حافظ.د

 الملك الشعور بالوحدة النفسية لدى عينة من طالبات اإلقامة الداخلية في جامعة درجة العالج النفسي السلوكي الجماعي في خفض فاعلية

 سعود بالرياض
  هـ١٢/٢/١٤١٨

١٠٨
  عفاف محمد الطيب محمد اليوسف 

 زكريا الشربيني.د
  هـ١١/٣/١٤١٨  دراسة على عينة من طالبات التمريض والممرضات السعودياتـ العقلية المسهمة في أداء مهنة التمريض القدرات

١٠٩
  صالح سالم بخيت الجهني 

 طريف شوقي محمد.د

جامعة  عينة من طلبة الفروق في بعض سمات الشخصية بين المبدعين وغير المبدعين في مجال الهندسة المعمارية والفن التشكيلي دراسة

 الملك سعود
  هـ١١/٣/١٤١٨

١١٠
  عفراء عبدالرزاق عبداهللا محمد القين 

 زكريا الشربيني.د
  هـ١١/٣/١٤١٨ الحامل النفسية والمشكالت النفسية لدى المرأة الحاجات

١١١
  ناديا مصطفى ممدوح التميمي

 احمد خيري حافظ.د
  هـ١١/٣/١٤١٨  الزوجيةكالتالمش العالج العقالني االنفعالي في حل بعض فعالية

١١٢
  خالد محمد سليمان اللزام 

 عمر عبدالرحمن المفدى .د
  هـ١١/٣/١٤١٨ مقارنة بين دور كل من الوالدين واألصدقاء في قرارات المراهق من وجهة نظر المراهق 



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ٣٧

 علم النفس:    قسم                                                                ماجستري: كلية الرتبية                               

 تــــاريــخ الــتــــخرج عـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــة اسم المشرف/ اسم الطالب  م

١١٣
 امل محمد ابراهيم بدر 

 سعيد عبداهللا دبيس. د
  هـ٢٨/٨/١٤١٨ جامعة الملك سعودلبات بعض سمات الشخصية في ضوء مستوى السلوك الديني لدى عينه من طا

١١٤
  البندري فهد دخيل العماني 

 يسرية صادق.د

المشكالت السلوكية الشائعة لدى عينة من تالميذ وتلميذات الصف الخامس والسادس بالمرحلة االبتدائية بمدينة الرياض ـ دراسة مقارنة بين 

 الجنسين 
  هـ٢٨/٨/١٤١٨

١١٥
  ندى صالح محمد الرميح 

  صادقيسرية.د
  هـ٢/١١/١٤١٨ التوافق النفسي لدى المبصرات والكفيفات دراسة مقارنة على عينة من تلميذات المرحلتين المتوسطة والثانوية

١١٦
   بن جوادعبدالكريم حيدر محمد

 جمعه سيد يوسف. د
  هـ٣٠/٢/١٤١٩  عن المجال اإلدراكي ووجهة الضبط االستقالل بين مرضى العصاب واألسوياء في الفروق

١١٧
   الغامديعبداهللا عمر عزه

 ناصر ابراهيم المحارب. د
  هـ٣٠/٢/١٤١٩  لدى عينة من طالبات جامعة الملك سعوداالختبار العالج العقالني االنفعالي في خفض قلق فاعلية

١١٨
   القحطاني داهم محمدسعد

 فتحي مصطفى الشرقاوي. د
  هـ٣٠/٢/١٤١٩ ميذ المرحلة االبتدائية عينة من تالعلى دافع اإلنجاز ببعض سمات الشخصية دراسة عالقة

١١٩
  نجالء احمد عبداهللا السويل 

  عبدالرحمن بن سليمان الطريري . د 
  هـ٣٠/٦/١٤١٩  اإلنهاك لدى معلمات المرحلة الثانوية في ضوء بعض المتغيرات 

١٢٠
  عائض سفر عائض الشهراني

  سعيد عبداهللا دبيس . د 
  هـ٢٧/١٠/١٤١٩  اه لدى تالميذ المرحلة االبتدائية ذوي صعوبات التعلم   فعالية التعزيز اإليجابي في زيادة االنتب

١٢١
  عبداهللا محمد بطي العتيبي

  طريف شوقي محمد فرج. د 
  هـ٢٧/١٠/١٤١٩   دور التدريب على السلوك التوكيدي في التقليل من احتمالية االنتكاسة بعد العالج لدى عينة من معتمدي الكحول 

١٢٢
  زي احمد قريبان سحيم العن

  جمعه سيد يوسف . د 
  هـ٢٩/١/١٤٢٠   الفروق بين مرضى االكتئاب الخفيف واألسوياء في أساليب مواجهة الضغوط النفسية 

١٢٣
  مها محمد عبداهللا العلي 

  سهام عبدالرحمن الصويغ . د 

في مدينـة  بعض المتغيرات ضوء ة في  إدراك االنتباه في مرحلة الطفولة المتأخرة ألساليب العقاب الضابطة من قبل أمهاتهن ـ دراسة مسحي 

   الرياض 
  هـ٥/٣/١٤٢٠

١٢٤
  محاسن بهاء الدين عمر خاشقجي 

  السيد إبراهيم السمادوني . د 
  هـ٥/٣/١٤٢٠   فاعلية برنامجي التدريب على ضبط الذات والتعزيز اإليجابي في خفض النشاط الزائد لدى عينة من التلميذات بالمرحلة االبتدائية 

١٢٥
  مر العطاس فيصل حسين ع

  فتحي مصطفى الشرقاوي . د 
  هـ٥/٣/١٤٢٠   دراسة مقارنة بين الموظفين الحكوميين الدائمين والمؤقتين في ضغوط أحداث الحياة ومستوى الطموح المهني  

١٢٦
  غادة محمد عبدالرحمن السديري 

  يسريه أنور صادق . د 
  هـ٥/٣/١٤٢٠  سنة ) ١٥ـ١٣( ن الجنسين في الفئة العمرية  وجهة الضبط والدافع إلى اإلنجاز لدى المكفوفين والعاديين م



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ٣٨

 علم النفس:    قسم                                                                      ماجستري: كلية الرتبية                              

 تــــاريــخ الــتــــخرج ــــــالـــــــةعـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــ اسم المشرف/ اسم الطالب  م

١٢٧
  فاطمة خالد حسين الرفاعي 

  فهد عبداهللا الربيعه . د 
  هـ٥/٣/١٤٢٠   اإلنهاك النفسي لدى العاملين السعوديين في مستشفيات الصحة النفسية بالمملكة وعالقته ببعض المتغيرات الديمغرافية 

١٢٨
  عبدالرحمن عبداهللا سليمان الصبيحي 

  بدالرحمن سليمان الطريريع. د 
  هـ٣/٦/١٤٢٠   اتجاهات المرشدين الطالبيين نحو مهنة اإلرشاد النفسي في ضوء بعض المتغيرات الديموجرافية والبيئية المدرسية 

١٢٩
  لولوه صالح رشيد الرشيد 

  فتحي مصطفى الشرقاوي . د 
  هـ٣/٦/١٤٢٠  اديات وعالقتها ببعض سمات الشخصية  أساليب التعامل مع الضغوط النفسية لدى بعض ذوات الظروف الخاصة والع

١٣٠
  عبداهللا احمد سعيد الزهراني 

  جمعه سيد يوسف . د 
  هـ٣/٦/١٤٢٠   الفروق بين مرضى القولون العصابي والقولون العضوي واألصحاء في أحداث الحياة الضاغطة ـ دراسة مقارنة 

١٣١
   جمال زين الدين الساعاتي ةبهيج

  يسريه أنور صادق . د 
  هـ٢٨/٧/١٤٢٠  القلق واالكتئاب عند األطفالتي العامالت وغير العامالت وسماألمهات العالقة بين الضغوط الوالدية كما تدركها 

١٣٢
  نوره صالح عبدالرحمن المحيميد

  عبداهللا علي القاطعي . د
  هـ١٥/١٠/١٤٢٠  أثر اختالف عدد بدائل االستجابة في أوزان اليكرت على معامالت الثبات والصدق 

١٣٣
  هدى محمد إبراهيم أبو معطي

  سعيد عبداهللا دبيس. د
  هـ١٥/١٠/١٤٢٠  دراسة مقارنة( عقليا بدرجة بسيطة من الجنسين في مرحلة ما قبل المدرسة والمتخلفين الذات لدى األطفال المتفوقين والعاديين مفهوم

١٣٤
  نوال عبداهللا عبدالرحمن الحنطي

  ناصر إبراهيم المحارب. د
  هـ١٥/١٠/١٤٢٠  ق الزواجي لدى األسرة السعودية خالل السنوات الخمس األول للزاواج في ضوء بعض المتغيرات مشكالت التواف

١٣٥
  غادة عبداهللا علي خضير 

  سعيد عبداهللا دبيس. د
  هـ١٥/١٠/١٤٢٠   لدى عينة من طالبات الجامعة مرتفعات األعراض اإلكتئابيةالذات برنامج تدريبي توكيدي في تنمية تقدير فاعلية

١٣٦
  صالح عبداهللا إبراهيم الخلف

  جمعة سيد يوسف. د

 حاالتدراسة تجريبية على ( السمعية في خفض أعراض الفصام البارانويدي الهذائية اإلدراكية فاعلية المعلومات المدخلة تحت العتبة تقييم

  )فردية
  هـ١٥/١٠/١٤٢٠

١٣٧
   سعيد ناصر القحطانيعلي

 سعيد عبداهللا دبيس. د
  هـ١٥/١٠/١٤٢٠  جسدياً وعالقتها ببعض المتغيرات المعاقينلوحدة النفسية لدى المراهقين  الشعور بادرجة

١٣٨
  زياد هاشم إبراهيم السيد

  طريف شوقي محمد فرج . د 
  هـ٢٨/١١/١٤٢٠   دور التدريب على السلوك التوكيدي في تنمية فعالية القيادة 

١٣٩
  عبدالعزيز عبداهللا محمد الدباس 

  فتحي الشرقاوي . د 
  هـ٢١/١/١٤٢١ بمدينة الرياضدراسة مقارنة بين الطالب المتفوقين والمتأخرين دراسياً بالمرحلة الثانوية في بعض متغيرات الشخصية  

١٤٠
  حنان أحمد عبدالرحمن العرفج 

  محمود عبدالرحيم غالب  . د

الصفين الخامس والسادس اإلبتدائي في مدينة فعالية التدريب على الضبط الذاتي في خفض السلوك العدواني لدى عينة من التلميذات في 

  الرياض 
  هـ١٣/٢/١٤٢١



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ٣٩

 علم النفس:    قسم                                                                      ماجستري: كلية الرتبية                              

 تــــاريــخ الــتــــخرج ـــــــــــــــالـــــــةعـــــنــــــــــــوان الـــــرســـــــ اسم المشرف/ اسم الطالب  م

١٤١
  عبداهللا عبدالعزيز سلمان السلمان

  عبدالرحمن سليمان الطريري . د
  هـ٨/٣/١٤٢١  مصادر الضغوط المهنية لدى معلمي المرحلة الثانوية بمدينة الرياض في ضوء بعض المتغيرات 

١٤٢
  لينا عمر صديق بن صديق

  يسرية أنور صادق . د
  هـ٨/٣/١٤٢١  سنة ـ دراسة مقارنة ) ١٥ ـ ١٣( داء المعرفي لفاقدات السمع والعاديات في الفئة العمرية األ

١٤٣
  هانيا منير مصطفى الشنواني 

  عفاف أحمد  عويس . د

 العمرية الفئة من درجات السلوك العدواني والخجل االجتماعي لدى عينة من األطفال في للتقليل برنامج إرشادي قائم على فن القصة فاعلية

  بمدينة الرياض)  سنوات٦-٥(
  هـ٨/٣/١٤٢١

١٤٤
  عبدالرحمن سعود عبدالعزيز الرشيد 

  عبداهللا أحمد الدوغان . د
  هـ٨/٣/١٤٢١    بمدينة الرياضالبيئة اإلبتكارية كما يدركها الطالب وعالقتها بالتفكير اإلبتكارية لدى طالب المرحلة المتوسطة

١٤٥
  ف عبدالرحمن عائض سعيد آل عطا

  محمود عبدالرحمن غالب . د
  هـ٨/٣/١٤٢١   واألسوياء ـ دراسة مقارنةالفصاميين البصري لدى عينة من المرضى اإلدراك ودقة رعةس

١٤٦
  عفراء نايف عبدالعزيز السديري 

  يسرية أنور صادق . د
  هـ١٥/٦/١٤٢١  )تخلفاً بسيطاً ( ا أثر ممارسة األنشطة الفنية والحركية على درجة السلوك العدواني لدى عينة من المتخلفات عقلي

١٤٧
  عبير عبداهللا هليل الحربي 

  طريف شوقي فرج . د
  هـ١٥/٦/١٤٢١  – دراسة تجريبية مقارنة – عينة من معلمات التربية الخاصة في مدينة الرياض أداء برنامج تنمية القدرات اإلبداعية على كفاءة أثر

١٤٨
  صالح سليمان التركي الصالح 

  بن ابراهيم سعيد عبداهللا . د
  هـ٢٧/٧/١٤٢١  فعالية برنامج تدريبي لبعض المهارات االجتماعية في تعديل سلوك اإلنسحاب االجتماعي لدى عينة من تالميذ المرحلة االبتدائية 

١٤٩
  صالح عبداهللا محمد القرني 

  طريف شوقي محمد فرج . د

 الطالب دراسة يدركهاطة إلى المرحلة الثانوية وسبل التغلب عليها كما  من المرحلة المتوسلالنتقال النفسية االجتماعية المصاحبة المشكالت

  على طالب الصف األول الثانوي
  هـ١٩/١٠/١٤٢١

١٥٠
  فهد سليمان فهد الحربي 

  عبداهللا علي القاطعي . د

 طالب المرحلة االبتدائية بمدينة     الفروق في أنماط التعلم والتفكير المرتبطة بنشاط النصفين الكرويين للمخ لدى الموهوبين وغير الموهوبين من              

  الرياض  
  هـ١٦/١١/١٤٢١

١٥١
  سارة ناصر مبارك الدوسري 

  زكريا أحمد الشربيني . د
  هـ٢٠/١/١٤٢٢  ادراك القبول والتحكم الوالدي لدى طالبات الجامعة وعالقتهما بتقدير الذات والفعالية الذاتية 

١٥٢
  منى حاضر محمد النعيمي 

  جمعة سيد يوسف . د
  هـ٢٠/١/١٤٢٢   بين عينتين من مريضات الفصام والسويات في بعض خصائص سلوك حل المشكالت الفروق

١٥٣
  خاتمه ظافر فهد مشيط القحطاني 

  عبداهللا أحمد الدوغان . د

ض ـ دراسة فاعلية برنامج مقترح لتنمية التفكير اإلبتكاري لدى عينة من تلميذات المرحلة اإلبتدائية من ذوات صعوبات التعلم بمدينة الريا

  تجريبية 
  هـ٢٩/٢/١٤٢٢

١٥٤
  نورة عبدالرحمن حمد القضيب 

 عبداهللا أحمد الدوغان . د

 دراسة –أساليب التحقق من صدق وثبات االختبارات المستخدمة في رسائل الماجستير في اقسام بعض جامعات المملكة العربية السعودية 

  تقويمية مقارنة 
  هـ٢٩/٢/١٤٢٢



    جامعة امللك سعود  
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  ٤٠

 علم النفس:     قسم                                                                            ماجستري:                           كلية الرتبية                       

 تــــاريــخ الــتــــخرج عـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــة اسم المشرف/ اسم الطالب  م

١٥٥
  بن مطلب شايع النفسية يوسف 

  محمود عبدالرحيم غالب . د

فعالية برنامج إشادي جمعي في تحسين  عادات االستذكار واالتجاهات الدراسية لدى عينة من طالب الصف األول الثانوي ذوي التحصيل 

  الدراسي المنخفض 
  هـ٢٩/٢/١٤٢٢

١٥٦
  عبداهللا صالح عيسى الجبر 

  سعيد بن عبداهللا دبيس . د
  هـ٢٩/٢/١٤٢٢  ض الخصائص النفسية المميزة لطلبة المرحلة الثانوية األكثر غضباً دراسة لبع

١٥٧
  نجالء يوسف حسن العمري 

  سهام بنت عبدالرحمن الصويغ . د
  هـ١٧/٥/١٤٢٢  بمدينة الرياض)  سنوات٦ ـ٥(  لدى عينة من األطفال في الفئة العمرية الذات برنامج في المفاهيم الرياضية على نمو مفهوم أثر

١٥٨
  يوسف عبداهللا عبدالعزيز الرميح 

  طريف شوقي محمد فرج . د
  هـ١٧/٥/١٤٢٢  فاعلية برنامج لتدريبي التوكيدي الجمعي في  رفع مستوى السلوك التوكيدي لدى عينة من طالب المرحلة المتوسطة 

١٥٩
  عبير عبدالعزيز يوسف السالم 

  سهام بنت عبدالرحمن الصويغ . د
  هـ١٧/٥/١٤٢٢   على أداء عينة من معلمات الروضة بمدينة الرياض ـ دراسة تجريبيةاألطفالي مهارات توجيه سلوك  برنامج تدريبي ففعالية

١٦٠
  خالد عبداهللا سعد الراشد 

  طريف شوقي فرج . د

ب الصف  في تحسين مستوى التحصيل الدراسي ـ دراسة تجريبية على عينة من طالوأثره مقترح لتنمية مهارات القراءة الصامتة برنامج

   االبتدائي بمدينة الرياضالسادس
  هـ١٧/٥/١٤٢٢

١٦١
  شريفة عبداهللا سليمان الزبيري 

  أمحمد بوزيان تيغزه . د

 بمدينة االبتدائية لدى عينة من الطالبات المعوقات سمعياً بمعاهد األمل اإلبداعية القدرات تنمية في اإلبداعية برنامج تدريبي للدراما فعالية

  الرياض
  هـ ١٧/٥/١٤٢٢

١٦٢
  خالد ناهس محمد العتيبي 

  طريف شوقي  فرج . د
  هـ ١٧/٥/١٤٢٢   لدى عينة من طالب المرحلة الثانوية بمدينة الرياضاالستداللي برنامج مقترح لتنمية مهارات التفكير فعالية

١٦٣
  نجالء عبدالرحمن عبداهللا العبيدي

  جمعة سيد يوسف .د

لمتأخرات في الزواج والمتزوجات دراسة على عينة من السعوديات العامالت وغير العامالت لدى ا) الجسمية والنفسية ( األعراض المرضية 

  بمدينة الرياض
هـ٢٦/٧/١٤٢٢  

١٦٤
  نورة صالح سليمان النفيسة 

  ناصر ابراهيم المحارب . د
هـ٢٣/١/١٤٢٣  إسترجاع الخبرات السابقة لدى عينة من المكتئبات والسويات السعوديات ـ دراسة مقارنة   

١٦٥
  نيرة عبداهللا عبدالعزيز المبدل م

  عبدالرحمن سليمان الطريري . د
هـ٢٦/٦/١٤٢٣  إدراك الضغوط النفسية وعالقته ببعض سمات الشخصية لدى عينة من طالبات جامعة الملك سعود بمدينة الرياض   

١٦٦
أحمد باقر محمد المضحي 

سعيد عبداهللا دبيس . د
هـ٢٥/١٢/١٤٢٣  ت االجتماعية لدى عينة من تالميذ المرحلة االبتدائية ذوي صعوبات التعلم فعالية برنامج تدريبي لتنمية بعض المهارا  

١٦٧
عائشة علي عبده حجازي 

ناصر إبراهيم المحارب. د
  هـ٩/١/١٤٢٤  العاديين والمصابين ببعض األمراض النفسجسمية    ) ١٢ ـ ٦(فروق أعراض القلق واالكتئاب والمخاوف المرضية لدى األطفال 
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  ٤١

 علم النفس:         قسم                                                         ماجستري: كلية الرتبية                         

 ــتــــخرجتــــاريــخ ال عـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــة اسم المشرف/ اسم الطالب  م

١٦٨
  عبداهللا عبدالهادي سليم العنزي 

  دخيل عبداهللا الدخيل اهللا . د
  هـ٩/١/١٤٢٤  الدافع لإلنجاز الدراسي وعالقته بالمستوى الدراسي ومركز الضبط وضغط األقران لدى طالب كلية المعلمين في منطقتي عرعر والجوف 

١٦٩
  عبداهللا عائض محمد القرني 

  فهد عبداهللا الدليم . د
  هـ١٩/٢/١٤٢٤  فروق بين مرضى تليف الكبد واألصحاء في األداء على بعض اختبارات الوظائف المعرفية ال

١٧٠
  إبراهيم عبداهللا إبراهيم الحسينان 

  عبدالرحمن سليمان الطريري . د
  هـ٢١/٤/١٤٢٤ تقييم اداء التوازن بعد االصابة بالجلطة الدماغية عند السعوديين الذكور دراسة مقارنة

١٧١
  ة عبدالرحمن عبدالعزيز المقرن منير

  دخيل عبداهللا الدخيل اهللا . د
  هـ٢١/٤/١٤٢٤  خبرة الصداقة الحميمة لدى عينة من طالبات المرحلة الثانوية ـ دراسة مقارنة بين الطالبات األعلى واألقل في التفكير االبتكاري 

١٧٢
  عفاف محمد محسن الكثيري 

  فالح محروت العنزي . د
  هـ٢/٥/١٤٢٤  واليتيمات والعاديات من المراهقات ـ دراسة مقارنة ) اللقيطات ( كتئاب لدى عينة من ذوات الظروف الخاصة تقدير الذات واال

١٧٣
  إيمان عبدالرحمن عقل الرواف 

  سهام عبدالرحمن الصويغ . د
  هـ٢/٥/١٤٢٤  ريبية فعالية برنامج إرشادي تدريبي للتحكم في الغضب لدى عينة من طالبات جامعة الملك سعود ـ دراسة تج

١٧٤
  هذاب عبداهللا عبدالرحمن الجوبان

  سعيد عبداهللا دبيس . د
  هـ٢/٥/١٤٢٤  فعالية الذات وعالقتها ببعض مظاهر السلوك االنفعالي واالجتماعي لدى التالميذ  مضطربي الكالم والعاديين   

١٧٥
  تركي محمد عبداهللا الزهراني 

  عبداهللا صالح الرويتع . د
  هـ٢/٥/١٤٢٤  ضى السرطان في ضوء كل من مدة اإلصابة وأساليب مواجهة الضغوط النفسية المتعلقة بالمرض االكتئاب لدى مر

١٧٦
  حسين عزيز حسين العنزي 

  عبدالرحمن سليمان الطريري . د
  هـ٢/٥/١٤٢٤  االبتدائية  بناء اختبار تحصيلي لقياس درجة إتقان المهارات األساسية في مادة الرياضيات لدى تالميذ الصفوف العليا في المرحلة 

١٧٧
  عبدالمحسن رشيد عبداهللا المبدل

  امحمد بوزيان تيغزة. د
  هـ٢/٥/١٤٢٤  صدق وثبات اختبار متاهات بورتيوس ـ دراسة على الطالب الذكور المنتظمين في المرحلة االبتدائية بمنطقة  الرياض 

١٧٨
  فاطمة علي صالح الحريبي 

  عادل صالح عبدالجبار. د
  هـ٢٠/٦/١٤٢٤  بوجهة الضبط والدافع لإلنجاز لدى المراهقات من طالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية بمدينة الرياض عالقة الخجل 

١٧٩
  هند مصطفى حسين حوحو

  عادل صالح عبدالجبار. د
  هـ٢٠/٦/١٤٢٤  ض ـ دراسة مقارنة  مهارات االنتباه واإلدراك لدى التلميذات ذوات صعوبات القراءة والعاديات في المرحلة االبتدائية بمدينة الريا

١٨٠
  هند عبدالعزيز وايل السليمان 

  دخيل عبداهللا الدخيل اهللا . د
هـ٣/٨/١٤٢٤  الصورة النمطية للمرأة السعودية وعالقتها بمتغيري الجنس والعمر لدى طالب وطالبات وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود  

١٨١
  أحمد سعيد علي القحطاني 

  هللا دبيس سعيد عبدا. د
هـ٣/٨/١٤٢٤  فعالية العالج العقالني االنفعالي في خفض مستوى القلق لدى عينة من مرضى القلق العام ـ دراسة عيادية    



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ٤٢

  علم النفس:    قسم                                                                              ماجستري: كلية الرتبية                                       

 م اسم المشرف/ اسم الطالب  عـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــة تــــاريــخ الــتــــخرج

هـ٢٦/٣/١٤٢٥   ـ دراسة مقارنة) السيكوسوماتية ( اساليب مواجهة الضغوط عند الصحيحات والمصابات باالضطرابات النفسجسمية  
  العنزيامل سليمان تركي 

  محمود عبدالرحيم غالب. د
١٨٢

هـ٢٦/٣/١٤٢٥  
أثر برنامج عالجي عقالني إنفعالي سلوكي جمعي في خفض قلق التحدث أمام األخريات لدى عينة من طالبات اإلقامة الداخلية بجامعة الملك 

  سعود

  هيفاء عبدالمحسن محمد األشقر

  فهد عبداهللا الربيعة. د
١٨٣

هـ٢٦/٣/١٤٢٥   سنوات في مدينة الرياض ) ٦-٥( يمي لتنمية الذاكرةالبصرية قصيرة المدى لدى عينة من األطفال في الفئة العمريةفاعلية برنامج تعل 
  فاطمة عبداهللا محمد العقال

  سهام عبدالرحمن الصويغ. د
١٨٤

هـ٢٦/٣/١٤٢٥    الحكومي والخاصضغوط العمل وعالقتها بفعالية الذات المهنية لدى العاملين في المؤسسات الصناعية في القطاعين 
  محمد مترك مسعود القحطاني

  عادل صالح عبدالجبار . د
١٨٥

هـ١/٥/١٤٢٥   مدينة الرياض فعالية برنامج لتنمية مهارات السلوك االستكشافي على عينة من طالبات الصف السادس االبتدائي في 
  نورة سعد محمد الناصر 

  حسن علي حسن  . د
١٨٦

هـ١/٥/١٤٢٥    القبول في جامعة الملك فهد للبترول والمعادنالقيمة التنبؤية لمعايير 
  أمل عبداهللا محمد السيف

  عبداهللا علي القاطعي. د
١٨٧

هـ١/٥/١٤٢٥   أثر اختالف بعض طرق تحليل بنود االختبار المحكي المرجع على اختبار الفقرات والثبات 
  طارق إبراهيم جابر الجهني

  عبداهللا علي القاطعي. د
١٨٨

هـ١/٥/١٤٢٥   )رافن ( دق البناء الختبار المصفوفات المتتابعة المعياري بعض دالالت ص 
  أحمد كساب سالم الشايع

  عادل صالح عبدالجبار . د
١٨٩

هـ١/٥/١٤٢٥  
بناء اختبار محكي المرجع لقياس درجة اتقان معلمي المرحلة المتوسطة في المواد المختلفة للقواعد األساسية الالزمة في بناء االختبارات 

  الموضوعية

   عبداهللا حمدان الجابريماجد

  عادل صالح عبدالجبار. د
١٩٠

هـ١/٥/١٤٢٥   انماط القيادة في بعض المؤسسات الصناعية الخاصة وعالقتها بالنمو المهني لدى العاملين في المملكة العربية السعودية 
  ناصر محمد إبراهيم مجممي

  عبدالعزيز محمد حسين. د
١٩١

هـ٢٢/٥/١٤٢٥   لخفض السلوك العدواني لدى عينة من المراهقات المحرومات من الرعاية األسرية بمدينة الرياض فاعلية برنامج معرفي سلوكي  
  هدى صالح صالح سيالن

  فهد عبداهللا الربيعة. د
١٩٢

هـ١٣/٨/١٤٢٥   دور المرشد الطالبي كما يدركه مديرو المدارس المتوسطة والثانوية في اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية  
  خالد الحميدي هدمول السويلمي العنزي

  فهد عبداهللا الدليم . د
١٩٣

هـ١٣/٨/١٤٢٥   التفكير غير العقالني وعالقته ببعض أساليب المعاملة الوالدية المدركة  
  سامي صالح عبداهللا الجوفي 

  فهد عبداهللا الدليم . د
١٩٤

 
 



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ٤٣

 علم النفس:                        قسم                                                                            ماجستري: كلية الرتبية                       

 م اسم المشرف/ اسم الطالب  عـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــة تــــاريــخ الــتــــخرج

هـ١٣/٨/١٤٢٥   لوم الصحية بجامعة الملك سعود بالرياض الصدق التنبؤي لمعايير القبول في كليات الع 
  أمل عبداهللا محمد اليحيا

  عبداهللا علي القاطعي. د
١٩٥

هـ١٩/٩/١٤٢٥   العالقة بين ضغوط العمل والتوافق الزواجي لدى الزوجات العامالت  
  نوره سعد براك البقمي 

  محمود عبدالرحيم غالب. د
١٩٦

  ـ دراسة تجريبية  التفكير الناقد لدى عينة من طالبات جامعة الملك سعود مهاراتفاعلية برنامج تدريبي لتنمية   هـ٢٣/١١/١٤٢٥
  فريدة عبدالملك رادين الحسن

  إمحمد بوزيان تيغزة. د
١٩٧

  عالقة قلق اإلختبار بكل من مفهوم الذات والتحصيل الدراسي لدى طالب المرحلة الثانوية   هـ٢٣/١١/١٤٢٥
  بنيان باني دغش القالدي الرشيدي

  يف جاسم الحشاشعبداللط. د
١٩٨

  محتوى الهذاءات لدى مرضى الفصام في ضوء بعض المتغيرات  هـ٢٣/١١/١٤٢٥
  فاطمة محمد علي النزاوي 

  محمود عبدالرحيم غالب. د
١٩٩

    (EPI)أثر المرغوبية االجتماعية كوجهة أستجابة في ثبات وصدق قائمة أيزنك للشخصية   هـ٢٣/١١/١٤٢٥
  نورة سعود محمد البيز

  من سليمان الطريريعبدالرح. د
٢٠٠

  التفكير االبتكاري وعالقته بالرضا المهني لدى العاملين في المؤسسات الصناعية  هـ٦/١/١٤٢٦
  مقبل عايد خليف الدهمشي العنزي 

  عادل صالح عبدالجبار. د
٢٠١

  جتماعية وأعراض االكتئاب في ضوء متغيرات العمر والجنس والحالة االالمعرفيةالعالقة بين األخطاء   هـ١٧/٢/١٤٢٦
  أمل عبدالرحمن صالح الراجح

  فهد عبداهللا الدليم . د
٢٠٢

   لدى طالب وطالبات جامعة الملك سعودالمستقبلبناء أداة لقياس قلق   هـ١٧/٢/١٤٢٦
  نجالء محمد حسين العجمي 

  محمد منصور الشافعي . د
٢٠٣

  نين من اضطراب نقص االنتباه والنشاط الزائدبعض الخصائص النفسية لدى تلميذات المرحلة االبتدائية الالتي يعا  هـ٢/٤/١٤٢٦
  نورة عبدالعزيز صالح المليك 

  سعيد عبداهللا دبيس. د
٢٠٤

  سنة )  ١٨ ـ ١٥(أساليب التنشئة الوالدية وعالقتها بالسلوك العدواني لدى  الفتيات في المرحلة العمرية من   هـ٢/٤/١٤٢٦
  حياة محمد عبدالرحمن العيفان

  فهد عبداهللا الربيعة . د
٢٠٥

  مقارنة بعض األساليب المعرفية لدى الطلبة المتفوقين والمتأخرين دراسياً في المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض  هـ٢/٤/١٤٢٦
  عبداهللا عبدالعزيز مناحي بن زعل

  السيد محمد أبوهاشم . د
٢٠٦

  لمتخلفين عقلياً القابلين للتعلمفاعلية برنامج سلوكي لخفض درجة عجز االنتباه المصحوب بالنشاط الزائد لدى ا  هـ١١/٥/١٤٢٦
  ظافر محمد حمد القحطاني 

  سعيد عبداهللا إبراهيم دبيس. د
٢٠٧

  فاعلية برنامج إرشادي في تنمية مفهوم الذات لدى عينة من الطالب المتفوقين عقلياً في المرحلة المتوسطة  هـ١١/٥/١٤٢٦
  يحيى عيسى أحمد الويمني عسيري

  سعيد عبداهللا إبراهيم دبيس. د
٢٠٨



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ٤٤

 علم النفس:                        قسم                                                                           ماجستري:                         كلية الرتبية 

 م سم المشرفا/ اسم الطالب  عـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــة تــــاريــخ الــتــــخرج

  وجهة الضبط واالندفاعية لدى المتعاطين للكحول وغير المتعاطين  هـ٢٠/٦/١٤٢٦
  حمد سعد عبداهللا آل صقر الزهراني 

  عبداللطيف جاسم الحشاش. د
٢٠٩

   نحو زمالئهم المتخلفين عقلياً والمعاقين بصرياًالعادييناتجاهات التالميذ   هـ٢٠/٦/١٤٢٦
  مانع حريز خلف اهللا الذبياني 

  صالح الدين عبدالقادر محمد. د
٢١٠

   دراسة مقارنة-التوافق النفسي والتحصيل الدراسي لدى طالبات الجامعة المتزوجات وغير المتزوجات  هـ٢٠/٦/١٤٢٦
  أمل سعود رحيل العنزي

  سعيد عبداهللا دبيس. د
٢١١

  علمين المتأخرين في التحصيل األكاديمي في ضوء بعض المتغيراتالمشكالت النفسية واالجتماعية والتعليمية لدى عينة من طالب كليات الم  هـ١٧/٨/١٤٢٦
  حسن علي محمد الزهراني

  حسن علي حسن مسلم. د
٢١٢

  المشكالت السلوكية لألطفال التوحديين من وجهة نظر المعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية  هـ١٧/٣/١٤٢٧
  عبداهللا عبدالوهاب سفر الحسني الزهراني

  بداهللا دبيسسعيد ع. د
٢١٣

  المستشفيات والعيادات والوحدات اإلرشادية الحكومية بمدينة الرياضبتقويم االختبارات النفسية شائعة االستخدام   هـ١٧/٣/١٤٢٧
  هادي ظافر حسن كريري

  عمر عبدالرحمن المفدى. د
٢١٤

  ة األنوث ـاالكتئاب والذكورةالعصابية واالنبساط و:  عالقة زملة ما قبل الحيض ببعض متغيرات الشخصية  هـ١٧/٣/١٤٢٧
  موضي سلمان فهيد السبيعي

  عبداهللا صالح الرويتع. د
٢١٥

  ذوات الظروف الخاصة والعاديات في مرحلتي الطفولة والمراهقةبعض  سمات الشخصية لدى ببعضالمخاوف االجتماعية وعالقتها   هـ١٧/٣/١٤٢٧
  سمر صالح فهد الخليفي

  محمود عبدالرحيم غالب. د
٢١٦

   بالعوامل الخمسة الكبرى للشخصية لدى عينة من طالبات جامعة الملك سعودما التشاؤم وعالقتهوالتفاؤل   هـ٢٣/٤/١٤٢٧
  هيلة عبداهللا موسى السليم

  محمود عبدالرحيم غالب. د
٢١٧

  المرضى النفسيينفئات من  بمفهوم الذات وبعض الجوانب االجتماعية عند اوعالقته" المرض النفسي"وصمة   هـ٢٧/١٠/١٤٢٧
  المغيوليعبدالرحمن عزيزة حمد 

  عادل صالح عبدالجبار. د
٢١٨

  االكتئاب ومفهوم الذات لدى المعلمات المتأخرات في الزواج  هـ٣/١٢/١٤٢٧
  أمل محمد عطية البلوي

  ناصر إبراهيم المحارب. د
٢١٩

  حائلالب المرحلة المتوسطة والثانوية في مدينة  في مادة الرياضيات لدى ط الدراسيالتفكير المنطقي وعالقته باالتجاهات والتحصيل  هـ٣/١٢/١٤٢٧
  سعد زامل عبيد الهمزاني

  عبدالعزيز محمد حسين. د
٢٢٠

  مهارات الكفاءة االجتماعية لدى ذوي الرهاب االجتماعي واألعراض االكتئابية  هـ٣/١٢/١٤٢٧
  ضيف اهللا مقحم مصيبيح العتيبي

  حسن علي مسلم. د
٢٢١

  يم الذات لدى المسنات بمدينة الرياضو وعالقته بكل من االكتئاب وتقالشعور بالوحدة النفسية  هـ٩/٢/١٤٢٨
  بينة مجبل فنيطل مزيد

  نزار حسين الصالح . د
٢٢٢



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ٤٥

 علم النفس:                   قسم                                                                           ماجستري:         كلية الرتبية                

 م اسم المشرف/ اسم الطالب  عـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــة ــاريــخ الــتــــخرجتــ

  المشكالت الزواجية لدى عينة من ذوات االكتئاب الخفيف مقارنة بالنساء الصحيحات في مدينة الرياض   هـ٤/٦/١٤٢٨
  مريم عوض قينان العتيبي

  دبيسسعيد عبداهللا . د
٢٢٣

  مفهوم الذات لدى المتخلفات عقلياً القابالت للتعلم المدمجات في المدارس العادية وغير المدمجات  هـ٣/٧/١٤٢٨
  سارة سليمان عبدالعزيز السويلم

  سعيد بن عبد اهللا دبيس. د
٢٢٤

  هـ٣/٧/١٤٢٨
حالة االجتماعية لدى عينة من طالبات جامعة الملك العالقة بين اضطرابات الشره العصبي للطعام وكل من عوامل الشخصية الخمسة الكبرى وال

  سعود

  حنان محمد علي الفايز

  فهد عبداهللا الدليم. د
٢٢٥

   دراسة مقارنة بين الجنسين ـ كما تدركها األمهات والمعلمات)٦-٤(المشكالت السلوكية لألطفال في الفئة العمرية من   هـ٣/٧/١٤٢٨
  الجوهرة فهد خالد آل سعود

  اهللا دبيسسعيد بن عبد . د
٢٢٦

  اتجاهات معلمي ومعلمات المرحلة الثانوية في مدينة بريدة نحو العالج النفسي وعالقتها بمستوى االبتكار وبعض المتغيرات الديموغرافية  هـ١٧/١١/١٤٢٨
  عمر سليمان شالش الشالش

  ناصر بن إبراهيم المحارب. د
٢٢٧

  اليب التنشئة الوالدية المدركة لدى طالب وطالبات جامعة الملك سعود وعالقتها بأس)العصابية / السوية(الكمالية   هـ١٧/١١/١٤٢٨
  نوال محمد سعد الموسى

   محمود عبدالرحيم غالب .د
٢٢٨

  إساءة المعاملة في مرحلة الطفولة كما تدركها طالبات الجامعة وعالقتها بأعراض االكتئاب  هـ١٧/١١/١٤٢٨
  ماجدة أحمد حسن المسحر

  فهد بن عبد اهللا الدليم. د
٢٢٩

  هـ١٧/١١/١٤٢٨
العالقة بين أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها األبناء وكل من التنظيم الذاتي واضطرابات المسلك لدى طالبات المرحلة الثانوية بمدينة 

  الرياض

  سارة عبدالعزيز محمد السبيعي

  منال عبد الخالق جاب اهللا. د
٢٣٠

  وعالقته بالكمالية الوالدية المدركة لدى طالبات جامعة الملك سعود في ضوء البناء األسرياضطراب الشخصية الوسواسية القهرية   هـ١٧/١١/١٤٢٨
  مشاعل معيض سيف القحطاني

  منال عبد الخالق جاب اهللا. د
٢٣١

  توكيد الذات وعالقته بالتوافق الزواجي وتقدير الذات لدى عينة من النساء المتزوجات  هـ١٧/١١/١٤٢٨
  عويدة نداء سيمان الشمري 

  عادل صالح عبد الجبار. د
٢٣٢

  دراك الذات وعالقته بكل من الرهاب االجتماعي واالكتئاب لدى عينة من طالب جامعة الملك سعودإتناقض   هـ٣/١/١٤٢٩
  خلف عبداهللا محمد الخلف

  ناصر إبراهيم المحارب. د
٢٣٣

  جامعة الملك سعودبطالبات الب ومهارات الكفاءة االجتماعية واتجاهات التنشئة الوالدية لدى عينة من طال  هـ٣/١/١٤٢٩
  وفاء سعد ابراهيم الكثيري

  مسلمحسن حسن علي . د
٢٣٤

  صورة الجسم وعالقتها بفقدان الشهية العصبي والشره العصبي لدى طالبات جامعة الملك سعود  هـ٢٩/٣/١٤٢٩
  مي سليمان علي الدخيل

  محمود عبدالرحيم غالب. د
٢٣٥

   للمعلم كما يدركها طالب المرحلة الثانوية وعالقتها بأساليب حل المشكالت لديهمبعض أنماط السلوك التدريسي  هـ١/٥/١٤٢٩
  أحمد سعد ناصر األحمد

  أحمد مهدي مصطفى. د
٢٣٦
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  ٤٦

 
 م النفسعل:                   قسم                                                                           ماجستري:         كلية الرتبية                

 م اسم المشرف/ اسم الطالب  عـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــة تــــاريــخ الــتــــخرج

  أثر تفاعل نمطين للتغذية الراجعة ومستوى الذكاء على مفهوم الذات األكاديمي لدى عينة من طالب المرحلة المتوسطة  هـ١/٥/١٤٢٩
  هللا إبراهيم الجربوع عبدالرحمن عبدا

  أحمد مهدي مصطفى. د
٢٣٧

   ـ دراسة مقارنة الفروق في بعض التحريفات المعرفية لدى عينة من المكتئبات والفصاميات والسويات  هـ٢٠/٦/١٤٢٩
  مرفت سليمان علي معشي 

  فهد عبداهللا الربيعة. د
٢٣٨

  راض اكتئاب ما بعد الوالدةجية وعالقتهما بأعاالمساندة االجتماعية والمشكالت الزو  هـ٢٠/٦/١٤٢٩
  اخالص علي أحمد السويداني

  فهد عبداهللا الربيعة. د
٢٣٩

  متوسطال للمهارات الرياضية لطالب الصف الثاني (Timss)استخدام نموذج راش في انتقاء بنود اختبار   هـ١١/١٠/١٤٢٩
  ممدوح سليمان أحمد البريكيت

  عبد العزيز محمد بن حسين. د
٢٤٠

  
  
  
  

           
  



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ٤٧



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ٤٨

  الرتبية:                                              قسم                       دكتوراه:                            كلية الرتبية  

 م اسم المشرف/ اسم الطالب  عـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــة تــــاريــخ الــتــــخرج

  في مدارس التعليم العام في المملكة العربية السعودية ) ٩٠٠٠أيزو ( تجربة إدارة الجودة تقويم   هـ٢٥/١١/١٤٢٤
  خالد سعيد جعري الغامدي  

  محمد عبداهللا المنيع . د
١

  نظرية ديمينج في إدارة الجودة الشاملة وتطبيقاتها التربوية ـ نموذج مقترح  هـ٢٣/١٢/١٤٢٤
  خالد سعد عبداهللا الجضعي 

  ن كشميريمحمد عثما. د
٢

  الكفايات الالزمة لمديري التعليم في المملكة العربية السعودية  هـ٢/٢/١٤٢٥
  عبداهللا محمد عبداهللا البطي 

  عبدالعزيز عبدالوهاب البابطين . د
٣

  إسهام القطاع الخاص في تنمية الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية من خالل برامج التدريب  هـ٢١/٨/١٤٢٥
  المختار السيد أحمد الرفاعيمحمد 

  علي سعد القرني . د
٤

  التعليم للمهنة في المرحلة الثانوية وصلته بسوق العمل في المملكة العربية السعودية  هـ٢٧/٨/١٤٢٧
  محمد عودة مسلم الذبياني

  بدر جويعد العتيبي. د
٥

  ون االجتماعية بالمملكة العربية السعودية في تنمية المجتمعجهود مراكز التنمية والخدمة االجتماعية التابعة لوزارة الشؤ  هـ٢٧/٨/١٤٢٧
  يوسف عمر محمد الراشد

  عبدالرحمن سعد الحميدي. د
٦

   ـ دراسة مقارنة المهارات االجتماعية لدى تلميذات الصف األول االبتدائي الالتي التحقن والالتي لم يلتحقن برياض األطفال  هـ٢٧/٨/١٤٢٧
  أمل عبداهللا راشد بن كليب

   منير مطني العتيبي. د
٧

   والروضة لتحقيق أهداف تربية طفل ما قبل المدرسةةتكامل المناخ التربوي في كل من األسر  هـ١/٤/١٤٢٨
  هيفاء عبداهللا علي البسام

  السيد سالمة الخميسي. د
٨

  هـ١٧/١١/١٤٢٨
ـ دراسة ميدانية على جامعة الملك سعود وجامعة اإلمام محمد  ممارسة أعضاء هيئة التدريس للتفكير الناقد وعالقته بمتغيرات البيئة الجامعية

  بن سعود اإلسالمية 

  هيفاء فهد عبداهللا المبيريك 

  السيد سالمة الخميسي. د
٩

  هـ١٧/١١/١٤٢٨
اسة تحليلية  ـ دركما تعبر عنه الندوات التربوية ويراه أعضاء هيئة التدريس في الجامعاتفي المملكة العربية السعودية االصالح التربوي 

  ميدانية 

  رباب عبدالرحمن عبداهللا المطلق

  السيد السالمة الخميسي. د
١٠

   ـ دراسة وصفية تحليلية الهوية الثقافية لدى طالب وطالبات المرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية  هـ٣/١/١٤٢٩
  منى صالح حماد البليهد

  بدر جويعد العتيبي. د
١١

  لتكوين المعلم السعودي وفقاً ألدواره المستقبلية في مجتمع المعرفة ـ دراسة مستقبليةتصور مقترح   هـ٢٤/٢/١٤٢٩
  عبدالعزيز علي عبداهللا الخليفة 

  بدر جويعد العتيبي. د
١٢

  هـ٢٠/٦/١٤٢٩
 ـ األساسيتصور مقترح لمواجهة بعض مشكالت المرحلتين االبتدائية والمتوسطة في المملكة العربية السعودية في ضوء صيغة التعليم 

  دراسة مستقبلية 

  محمد عبداهللا عبدالكريم الزامل 

  السيد سالمة الخميسي. د
١٣

 
 



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ٤٩

  الرتبية:                                              قسم                       دكتوراه:                             كلية الرتبية 

 م اسم المشرف/ اسم الطالب  ــــرســــــــــــــــــــــالـــــــةعـــــنــــــــــــوان الـ تــــاريــخ الــتــــخرج

  متطلبات تطبيق نظام االعتماد األكاديمي كمدخل لتطوير كليات التربية في الجامعات السعودية  هـ٢٠/٦/١٤٢٩
  عبداهللا حمد إبراهيم العباد

 عبدالرحمن عبدالخالق الغامدي.د
١٤

  صيغة مقترحةـ ته لدى طالب المرحلة الثانوية في المملكة العربية السعودية اوار ومهارتعزيز ثقافة الح  هـ٢٠/٦/١٤٢٩
  إبراهيم عبداهللا إبراهيم العبيد

  بدر جويعد العتيبي. د
١٥

  هـ١٠/٩/١٤٢٩
ين مخرجات التعليم ومتطلبات صيغة مقترحة لتحقيق المواءمة ب: التكامل بين التعليم الثانوي العام والتعليم العالي في المملكة العربية السعودية 

  التنمية

  عبداهللا فالح راشد السكران

  بدر جويعد العتيبي. د
١٦

  نموذج مقترح لمدرسة المستقبل السعودية في ضوء االتجاهات المعاصرة لتطوير التعليم وتكنولوجيا المعلومات  هـ١١/١٠/١٤٢٩
  محمد عبداهللا رده المالكي 

  السيد سالمة الخميسي. د
١٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ٥٠

  
           

  
  
  
  
  
  
  



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ٥١

  الرتبية:    قسم                                                                                     ماجستري:                        كلية الرتبية 
 م اسم المشرف/ ب اسم الطال عـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــة تــــاريــخ الــتــــخرج

 دور اداره التعليم الصناعي الثانوي بالمملكة في اعداد الطلبة وتهيئتهم للعمل   هـ١٩/١١/١٤٠٢
  صالح سعد عبداهللا شبيب 

 محمد عبداهللا المنيع.د
١

 بعض الصعوبات التي تواجهها ادارة مدارس ما فوق المرحلة االبتدائية للبنات في منطقة الرياض   هـ١٩/٦/١٤٠٣
  يا سعد عبداهللا الرواف ه

 نور الدين محمد عبدالجواد.د
٢

 تحليل لبعض مشكالت معلمة المرحلة االبتدائية واثرها في اتجاهات المعلمة نحو مهنة التعليم   هـ١٩/٦/١٤٠٣
  فوزية بكر راشد البكر

 غانم سعيد العبيدي .د
٣

 هارية في وزارة الدفاع والطيران واثرها على االداره المدرسية في هذه المدارس عالقة ادارة الثقافة والتعليم بمدارس االبناء الن  هـ١٤/٧/١٤٠٣
  فهد محمد النفجان 

 محمد عبداهللا المنيع . د
٤

 المباني المدرسيه في منطقة الرياض التعليمية ، حالتها ، مشاكلها ، وأثرها على العملية التربوية   هـ٣/٩/١٤٠٣
  عبدالرحمن عبدالخالق الغامدي 

 حمد هجو محمد م.د
٥

 تقويم النشاط المدرسي الالصفي في مرحلة التعليم الثانوي في المملكة العربية السعودية   هـ٨/١٠/١٤٠٣
  عثمان عبدالعزيز الناصر المنيع 

 غانم سعيد العبيدي .د
٦

 ثرها على العملية التربوية دراسة دور المشرفين االجتماعيين في المدارس الثانوية بمنطقة الرياض التعليمية وا  هـ٨/١١/١٤٠٣
  محمد عبداهللا محمد اليحيى 

 محمد عبداهللا المنيع.د
٧

 والثانيةهـ وعالقتها بخطتي التنمية األولى ١٤٠٠ ـ ١٣٩٠ المملكة العربية السعودية في والتسرب في المرحلة االبتدائية للبنات الرسوب  هـ٤/٤/١٤٠٤
  مها صالح السليمان البسام 

 محمد هجو محمد .د
٨

 مشكالت التوجيه التربوي في المرحلة الثانوية بمنطقة الرياض  هـ١٥/٦/١٤٠٤
  عبدالرحمن محمد العلي الحبيب 

 نور الدين محمد عبدالجواد .د
٩

 )هـ ١٤٠٢ ـ ١٣٩٠( الخمسية الثالث في المملكة العربية السعودية التنمية التعليم الثانوي الصناعي في ضوء خطط مشكالت  هـ١٣/٧/١٤٠٤
  حمد دعير محمد القحطاني م

 غانم سعيد العبيدي . د
١٠

 أنماط القيادة االدارية لمديرات المرحلة المتوسطة واثرها في التحصيل الدراسي للتلميذات بمدينة الرياض   هـ٥/٩/١٤٠٤
  موضي عبدالرحمن محمد الصغير

 محمد عبداهللا لمنيع.د
١١

  األهلي في المرحلة االبتدائية للبنات في المملكة العربية السعوديةدراسة تحليلية لبعض مشكالت التعليم  هـ٢٧/١٠/١٤٠٤
  لميس عبدالحفيظ نواب 

 حنان عيسى سلطان .د
١٢

  هـ١٧/٢/١٤٠٥
العالقة بين النمط القيادي لمديره المدرسة الثانوية وبين الشعور باالمن لدى المعلمات ـدراسه ميدانية لمدارس البنات الثانوية في مدينة 

 الرياض 

  زينب محسن محمد علي 

 محمد عيد ديراني .د
١٣

  
                           



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ٥٢

  الرتبية:    قسم                                                                                                 ماجستري:                         كلية الرتبية 
 م اسم المشرف/ اسم الطالب  ــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــةعـــــنــــ تــــاريــخ الــتــــخرج

 االخطاء االمالئية الشائعة لدى تلميدات الصف السادس في مدينة الرياض  هـ٣/١٢/١٤٠٥
  قماشه ابراهيم زيد المزيد 

 حامد شاكر حلمي .د
١٤

 جامعات وكليات المملكة العربية السعودية جدوى بعض اساليب التعليم من بعد في بعض   هـ٩/٤/١٤٠٦
  عيسى عبداهللا الحلبان الفهاد 

 محمد عبداهللا المنيع .د
١٥

 اساليب اعداد مديرات المدارس الثانوية الرسمية للبنات في المملكة العربية السعودية   هـ٩/٤/١٤٠٦
  لولوه صالح عبداهللا الفريحي 

 حنان عيسى السلطان.د
١٦

  التوجيه التربوي في المدارس الحكومية الثانوية للبنات في مدينة الرياض مشكالت  هـ٢٦/٧/١٤٠٦
  طيبة عبدالعزيز عبداهللا القطيفي 

 محمد عيد ديراني.د
١٧

 دراسة لبعض مشكالت االدارة التعليمية النسائية في جامعه الملك سعود بالرياض   هـ٥/٩/١٤٠٦
  آمال محمد علي احمد الظاهر 

 حمد محمد البعادي . د
١٨

 الممارسات االشرافية في المدارس المتوسطة للبنين في مدينة الرياض من وجهة نظر المعلمين والموجهين والمديرين   هـ٥/٩/١٤٠٦
  محمد عبدالعزيز السلمان 

 حمد محمد البعادي. د
١٩

 نطقة الرياض الصعوبات التي تواجه المديرات والمعلمات في مدارس تعليم الكبيرات ومحو االمية في م  هـ٥/٩/١٤٠٦
  فريده هارون سولونج 

 حامد شاكر حلمي . د
٢٠

 اثر رياض االطفال في زيادة المحصول اللفظي لتلميذات الصف األول االبتدائي في مدينة الرياض   هـ٩/١١/١٤٠٦
  أسماء سعيد محمد باداوود

 حمد محمد البعادي. د
٢١

 معلمات السعوديات في المدارس االبتدائية في مدينة الرياض اثر العوامل الذاتية والموضوعية على تغيب ال  هـ٩/١١/١٤٠٦
  مها محمد مطلق المطلق 

 حمد محمد البعادي، د
٢٢

  في المرحلة االبتدائية في مدينة الرياض ـ منطقة شمال الرياضللتلميذات رياض األطفال في التحصيل الدراسي أثر  هـ٩/١١/١٤٠٦
  مضاوي راشد سعد العقيلي 

 عاديحمد محمد الب. د
٢٣

 الخلفية االقتصادية واالجتماعية واالسرية المرتبطة بالرسوب بين تلميذات الصف االول االبتدائي في مدينة الرياض   هـ٩/١١/١٤٠٦
  جوهره عبدالرحمن علي عبدالرحمن الجريسي

 حمد محمد البعادي. د
٢٤

 اني المحاضر الموريتانية وأثارها التربوية على المجتمع الموريت  هـ١٣/٣/١٤٠٧
  محمد الصوفي محمد االمين 

 حمد محمد البعادي. د
٢٥

 اثر االوضاع الحالية للمكتبات المدرسية في مدارس البنات الثانوية في مدينة الرياض في استخدام طالباتها ومعلماتها   هـ٣/٥/١٤٠٧
  منال دخيل عبداهللا البريكان

 نور الدين محمد عبدالجواد . د
٢٦

  
  



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ٥٣

  الرتبية:      قسم                                                                                               ماجستري:       كلية الرتبية                       
 م اسم المشرف/ اسم الطالب  عـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــة تــــاريــخ الــتــــخرج

 دراسة لبعض مشكالت التوجيه التربوي في المرحلة االبتدائية للبنات بمنطقة الرياض التعليمية   هـ١٤/٧/١٤٠٧
  حصه محمد سليمان الرميح 

 حامد شاكر حلمي. د
٢٧

 الرياضدراسه ميدانية لدور موجهات المواد االجتماعية كما تراها معلمات هذه المواد وموجهاتهن في مدارس البنات بمدينة   هـ١١/٩/١٤٠٧
  وفاء العبدالعزيز الحماد الشبيلي 

 محمد عيد ديراني.د
٢٨

 دراسة بعض مشكالت نظام الساعات المقرره في مركز الدراسات الجامعية للبنات بجامعة الملك سعود  هـ٢٧/١٠/١٤٠٧
  نوره عبداهللا محمد العبدالكريم

 نور الدين محمد عبدالجواد.د
٢٩

 ي لمدرسي ومدرسات المواد االجتماعية بمنطقة الباحة التعليمية ـ دراسة ميدانية تقييم التوجيه التربو  هـ١٦/١٢/١٤٠٧
  احمد جمعان عطيه الزهراني 

 حامد شاكر حلمي. د
٣٠

 دراسة مقارنة الدارة وتمويل تعليم ما قبل المرحلة االبتدائية في المملكة العربية السعودية ودولة الكويت   هـ٧/٤/١٤٠٨
   الشايجيعهود عبداللطيف سليمان

 عبدالغني سيد احمد. د
٣١

 دراسة تقويمية لقرار سعودة التعليم االبتدائي للبنات في المملكة العربية السعودية   هـ٤/٦/١٤٠٨
  مضاوي سعد خالد آل سعود 

 عبدالغني سيد احمد.د
٣٢

 تقييم نشاط رياض االطفال بمدينة الرياض   هـ٢٦/٣/١٤٠٩
  ودمشاعل عبداهللا محمد عبدالعزيز آل سع

 حامد شاكر حلمي. د
٣٣

 عالقة االعداد التربوي لمعلمات اللغة العربية في المرحلة الثانوية بمدينة الرياض باتجاهاتهن نحو مهنة التعليم ومستوى تحصيل طالباتهن  هـ٢٢/٥/١٤٠٩
  بدرية صالح سالم العرادي 

 نور الدين محمد عبدالجواد.د
٣٤

 ي ومديرات المدارس الحكومية في مدينة الرياض من وجهة نظرهم االحتياجات التدريبية لمدير  هـ٩/٩/١٤٠٩
  منيره حمد محمد الفوزان

 عبدالعزيز عبداهللا السنبل.د
٣٥

 دراسة مسحية لمشكالت ومعلمات المرحلة االبتدائية للبنات بمدارس االبناء في المملكة العربية السعودية   هـ١/١٢/١٤٠٩
  حصة صالح سالم العرادي 

 يد احمدعبدالغني س.د
٣٦

 دراسة لمشاكل المدارس الثانوية الرسمية في نواكشوط كما يراها مفتشو تلك المدارس ومديروها واساتذتها   هـ١/١٢/١٤٠٩
  بونا احمد حدو محمد احمد المختار

 حامد شاكر حلمي.د
٣٧

 لمتدربين  تقييم برنامجي تدريب مديري المدارس في جامعة الملك سعود من وجهة نظر بعض ا  هـ١/١٢/١٤٠٩
  محمد عبداهللا عبدالكريم الزامل 

 محمد عثمان كشميري.د
٣٨

 المشكالت التي تواجه رياض االطفال في مدينة الرياض من وجهة نظر المديرات والمعلمات   هـ١/١٢/١٤٠٩
  الشريفه يسريه السيد طرابزوني 

 عازه محمد احمد سالم .د
٣٩

 ي المملكة العربية السعودية ـ دراسه حالة لقسم اللغة االنجليزية بكلية التربية للبنات بالرياض اعداد معلمات اللغة االنجليزية ف  هـ٢٧/٤/١٤١٠
  جواهر محمد صالح سلطان 

 عبدالغني سيد احمد.د
٤٠



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ٥٤

  الرتبية:     قسم                                                                                                                            ماجستري:                       كلية الرتبية 
 م اسم المشرف/ اسم الطالب  عـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــة تــــاريــخ الــتــــخرج

 رحلة االبتدائية الحكومية للبنات في مدينة الدمام تقويم القدرة القيادية وبعض العوامل المؤثرة فيها لدى مديرات مدارس الم  هـ٢٧/٤/١٤١٠
  فوزية صالح عبداهللا الشمري 

 عبدالعزيز عبداهللا السنبل.د
٤١

 حوافز المعلمين المعمول بها في المرحلتين المتوسطة والثانوية وعالقتها بتقييم ادائهم الوظيفي وتسجيل تالميذهم   هـ٨/٧/١٤١٠
  محمد زيد محمد العسكر 

 د البعاديحمد محم، د
٤٢

 الخلفية االقتصادية واالجتماعية واالسرية للطالبات المنذرات اكاديمياَ في كلية التربية جامعة الملك فيصل   هـ١٢/٩/١٤١٠
  البندري سليمان بالغنيم 

 نور الدين محمد عبدالجواد .د
٤٣

 ى مراعاتها لتعاليم االسالم واالتجاهات التربوية الحديثة المباني المدرسية للمرحلة االبتدائية للبنات في مدينة الرياض ومد  هـ١٢/٩/١٤١٠
  موضي محمد درهوم العذل 

 حامد شاكر حلمي.د
٤٤

 المتغيرات المرتبطة بالرضا لدى معلمي المرحلة الثانوية المطورة في مدينة الرياض ـ دراسة ميدانية   هـ١/١٢/١٤١٠
  عبدالرحمن عبدالوهاب سعود البابطين 

 لمنيع محمد عبداهللا ا.د
٤٥

 دور المساعدة في المدارس الثانوية الحكومية للبنات بمدينة الرياض ـ دراسة ميدانية   هـ١٥/١/١٤١١
  هيا سليمان ناصر الشامخ 

 محمد عبداهللا المنيع.د
٤٦

 الخدمات التربوية بمؤسسة رعاية الفتيات في مدينة الرياض ودورها في تربية الجانحات   هـ٢٤/٣/١٤١١
  مصطفى عرنوس جهير عبداهللا 

 حمد بن محمد البعادي .د
٤٧

  هـ٢٣/٤/١٤١١
الممارسات االشرافية بالصفوف الثالثة االول من المرحلة االبتدائية للبنات وعالقتها بتحسين العملية وتحقيق النمو المهني من وجهة نظر 

 الموجهات والمعلمات دراسة ميدانية في مدينة الرياض 

  يم نعيمة عبدالرحمن سليمان بالغن

 مصطفى محمد متولي .د
٤٨

  بابها ـ دراسة ميدانية جامعة الملك سعودمشكالت التسجيل واالرشاد االكاديمي بفرع   هـ٢٥/١١/١٤١١
  محمد يحيى محمد السرحاني 

 عبدالرحمن أحمد سائغ .د
٤٩

  مدينة جدة الدور المثالي والرسمي والواقعي لمديرة المدرسه الثانوية ـ دراسة ميدانية في  هـ٢٥/١١/١٤١١
  أميره راشد علي الغامدي

 حمد البعادي  . د
٥٠

 تقويم القدره القيادية واالداء الوظيفي لمديري مدارس التعليم االهلي في مدينة الرياض   هـ٧/٢/١٤١٢
  ابراهيم عبدالحمن عبدالعزيز الهدلق 

 عبدالرحمن احمد صائغ .د
٥١

 رات معاهد التعليم الخاص في المملكة العربية السعودية الدور الواقعي والمثالي لمديري ومدي  هـ٢٦/٤/١٤١٢
  هند عبدالعزيز سعود السويلم 

 مصطفى محمد متولي.د
٥٢

 مراكز خدمة المجتمع والتعليم المستمر في بعض الجامعات السعودية واقعها ومشكالتها ومستقبلها   هـ٨/٦/١٤١٢
  هنية محمود السباعي 

 نور الدين محمد عبدالجواد .د
٥٣

 عالقة المناخ المؤسسي بغياب المعلمات في المدارس الثانوية الحكومية واالهلية للبنات بمدينة الرياض   هـ١٥/١٠/١٤١٢
  هند محمود أحمد مرزا 

 عبدالعزيز السنبل .د
٥٤



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ٥٥

  الرتبية:    قسم                                                                                                  ماجستري:                                 كلية الرتبية 
 م اسم المشرف/ اسم الطالب  عـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــة تــــاريــخ الــتــــخرج

 لكة العربية السعودية الصحية الثانوية بالممللمعاهد ميدانية لواقع مشكالت التنظيم اإلداري دراسة  هـ١٥/١٠/١٤١٢
  فاطمة حسن اسماعيل بنجر 

 حمود البدر.د
٥٥

 دور مدير المدرسة بوصفه مشرفاً تربوياً مقيماً ـ دراسة ميدانية في منطقة الخرج التعليمية   هـ٢٨/١٢/١٤١٢
  عبداهللا علي سعد هليل 

 عبدالرحمن احمد صائغ.د
٥٦

 التعليم الثانوي المطور بمدينة الرياض من وجهة نظر االداريين والمعلمين والطالب المشكالت االدارية التي تواجه مدارس   هـ٢٨/١٢/١٤١٢
  ابراهيم حسين علي صنيع  

 محمد شحات الخطيب .د
٥٧

 واقع التوجيه واالرشاد المهني لطالب المرحلتين المتوسطة والثانوية في مدينة الرياض ـ دراسة ميدانية   هـ١٨/١/١٤١٢
  افع احمد الحمود المحمد الن

 محمد شحات الخطيب .د
٥٨

  التربويات الجامعيات القطرياتالخريجاتعداد ا بين العرض والطلب في مجال الموءامة  هـ١٨/١/١٤١٢
  نوال عبداهللا الشيخ يعقوب 

 حمد البعادي . د
٥٩

 لمين ـ دراسة ميدانية من وجهة نظر اإلداريين والمعالمدرسية استخدام الحاسب اآللي في أعمال اإلدارة مجاالت  هـ١٥/٢/١٤١٢
  عبدالرحمن حمد محمد الداود 

 حمد البعادي .د
٦٠

 تقويم اساليب االتصال التعليمي والخدمات االرشادية بنظام االنتساب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة  هـ٥/٦/١٤١٢
  فائقة سعيد علي حبيب 

 نور الدين عبدالجواد .د
٦١

 والموجهين التربويين بمنطقة الرياض التعليمية دراسة مقارنة مهام مديري المدارس الثانوية   هـ١٢/٧/١٤١٢
  عبدالرحمن سليمان شالش العبداهللا 

 علي سعد القرني .د
٦٢

  هـ٦/٩/١٤١٢
  سناء عبدلعيزيز داود الجعيلي   لمعلمات المرحلة الثانوية في مدينة الرياضاإلنتاجية والكفاية بين نمط االتصال والرضا الوظيفي العالقة

 فى متولي مصط.د
٦٣

   بالرياض جامعة الملك سعودالسلوك القيادي لرؤساء االقسام االكاديمية وعالقته بالروح المعنوية العضاء هيئة التدريس في   هـ٦/٩/١٤١٢
 

  على صالح معيض الزهراني 

 محمد عبداهللا المنيع .د
٦٤

 اهداف الثانويات المطورة في المملكة العربية السعودية   هـ٦/٩/١٤١٣
  العزيز سعد فهد سنبل عبد

 نور الدين عبدالجواد .د
٦٥

 ممارسة العقاب في مؤسسات رياض االطفال الحكومية واالهلية ـ دراسة ميدانية في مدينة الرياض   هـ٦/٩/١٤١٣
  قماشة محمد عبدالرحمن الشويعر

 مصطفى محمد متولي .د
٦٦

  المدارس المتوسطة والثانوية ـ دراسة ميدانية دور موجهي االدارة المدرسية في تنمية كفاءة مديري  هـ٦/٩/١٤١٣
  مسلم اسماعيل مسلم العثيمين 

 محمد االحمد الرشيد .د
٦٧

 عالقة النمط القيادي لمديري المدارس الثانوية بمدينة الرياض بعملية اتخاذ القرارات من وجهة نظر مديري تلك المدارس ومعلميها   هـ٦/٩/١٤١٣
  محمد عبدالكريم ناصر الدحام 

 حامد شكري حلمي .د
٦٨



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ٥٦

  الرتبية:    قسم                                                                                                  ماجستري:                           كلية الرتبية 
 م اسم المشرف/ اسم الطالب  ــــــةعـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـ تــــاريــخ الــتــــخرج

 دراسة تقويمية النجازات وزارة المعارف السعودية في مجال محو االمية   هـ١٣/٩/١٤١٣
  علي معاضة سلمان القرني 

 محمد االحمد الرشيد.د
٦٩

  التربويات وعالقته بأدائهم الوظيفيوالموجهات الوظيفي لدى الموجهين التربويين الرضا  هـ١٤/١١/١٤١٣
  منصور محمد عبدالعزيز المعمر 

 محمد االحمد الرشيد .د
٧٠

 دور المناخ المدرسي بالمدارس المتوسطة الحكومية واالهلية للبنين في توثيق العالقة بين البيت والمدرسة   هـ١٧/١٢/١٤١٣
  عبدالعزيز محمد عبداهللا العسكر

 مصطفى محمد متولي.د
٧١

 ري والمالي لمؤسسات المعاقين في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية دراسة مقارنة للنظام االدا  هـ١٧/١٢/١٤١٣
  هند عبدالعزيز ابراهيم العيسى 

 حامد شاكر حلمي .د
٧٢

 تقويم الوضع الحالي لمؤسسات رياض االطفال الحكومية واالهلية في مدينة الرياض   هـ٢٧/١/١٤١٤
  مها عبداهللا ابراهيم دبور 

 مصطفى متولي .د
٧٣

 جامعة الملك سعودمدى كفاءة االتصال االداري في عمادة القبول والتسجيل في   هـ٢٧/١/١٤١٤
  عبير عدنان احمد يونس 

 محمد عبداهللا المنيع .د
٧٤

  بمدينة الرياضدراسة تقويمية الهداف المرحلة االبتدائية بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر مديري ومدرسي المرحلة االبتدائية  هـ٢٧/١/١٤١٤
  علي محمد كبداء العلي

 محمد عثمان كشميري.د
٧٥

 السعودية بالرئاسة العامة لتعليم البنات في المنطقة الوسطى بالمملكة العربية التربوي الكفاءة الداخلية لمكاتب التوجيه تقويم  هـ٢٧/١/١٤١٤
  جهير عبداهللا مساعد حمد 

 مصطفى محمد متولي .د
٧٦

  القيادة التربوية لمديري المعاهد الثانوية الصناعية بالمملكة العربية السعودية كما يدركها اعضاء هيئة التدريس فعالية  هـ٢٧/١/١٤١٤
  محمد المختار السيد احمد الرفاعي 

 محمد شحات الخطيب . د
٧٧

  هـ٢٧/١/١٤١٤
 مدينة فيتالميذ في بعض المدارس الحكومية واألهلية  نحو مهنة التدريس وتحصيل الاالبتدائية بين اتجاهات معلمي ومعلمات المرحلة العالقة

 الرياض

  سهام محمد صالح كعكي 

 حمد محمد البعادي .د
٧٨

  في كل من المملكة العربية السعودية والمملكة األردنية الهاشميةللمكفوفين اإلدارية التي تواجه معاهد النور المشكالت  هـ٨/٥/١٤١٤
  بدرية محمد صالح العيسى 

 لبدرحمود ا. د
٧٩

 العوامل المدرسية واالجتماعية المؤثرة في تسرب طلبة المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض ـ دراسة ميدانية   هـ١٠/١٠/١٤١٤
  قاسم عائل عبده الحربي 

 محمد احمد الرشيد .د
٨٠

  دراسة حالة في قرية فيد بمنطقة حائل التعليمية العالقة بين مشاهدة التلفاز ومستوى التحصيل الدراسي لتالميذ المرحلة االبتدائية ـ  هـ٢٨/١٠/١٤١٤
  فهد عباس جريدي العتيبي 

 حمد محمد البعادي .د
٨١

 عالقة التوجيه التربوي بتحسين اداء المعلمين في المرحلة االبتدائية بمنطقة حائل التعليمية   هـ١٩/١١/١٤١٤
  سعود رباح السالم القويعي 

 محمد شحات الخطيب .د
٨٢



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ٥٧

  الرتبية: قسم                                                                                                              ماجستري:            كلية الرتبية              
 م المشرفاسم / اسم الطالب  عـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــة تــــاريــخ الــتــــخرج

 العالقة بين الخلفية االسرية وغياب الطالب في المرحلة المتوسطة الحكومية للبنين في مدينة الرياض   هـ١٩/١١/١٤١٤
  عبدالعزيز احمد محمد الرشيد 

 حمد محمد البعادي.د
٨٣

  وعالقته بادائهن الوظيفيبرنامج تدريب مديرات المدارس الثانوية والمتوسطة بمعهد االدارة العامة بالرياض  هـ١٨/١٢/١٤١٤
  نورة محمد علي صالح الثقفي 

 محمد عبداهللا المنيع .د
٨٤

  مشكالت التعليم الثانوي في المدارس الحكومية في مدينة الرياض من وحهة نظر الموجهات والمديرات والمعلمات   هـ١٨/١٢/١٤١٤
  فاطمة عايض فواز السلمي 

 حمد محمد البعادي .د
٨٥

 ياجات التدريبيه لمعلمي محو االمية وتعليم الكبار بمدينة الرياض االحت  هـ١٦/١/١٤١٥
  مساعد عبداهللا حمد النوح 

 عبدالرحمن سعد .د
٨٦

  لنظام تقويم الطلبة لكفاءة التدريس بجامعة الملك سعودتحليلية الطلبة ألداء أعضاء هيئة التدريس دراسة تقويم  هـ١٦/١/١٤١٥
  سهير فهمي احمد فرحات 

 درحمود الب.د
٨٧

  البنات بالرياض التابعة للرئاسة العامة لتعليم البناتبكليات الداخلية والخارجية للدراسات العليا الكفاءة  هـ٥/٢/١٤١٥
  هيا عبدالعزيز علي العواد 

 عبدالرحمن أحمد صائغ  .د
٨٨

 رضا الوظيفي للمعلمات وعالقته بالتحصيل الدراسي للطالبات العالقة بين النمط القيادي لمديرات المدارس الثانوية الحكومية واالهلية وال  هـ٢١/٤/١٤١٥
  سناء عبدالعزيز عمر الطوق 

 محمد عبداهللا المنيع .د
٨٩

 اتجاهات الطالبات والدارسات بالكلية المتوسطة للبنات بالطائف نحو التعلم الذاتي وعالقته بتحصيلهن ـ دراسه حاله  هـ٢/٩/١٤١٥
  ري  منيره يحيى مفرح آل عليان العسي

 نور الدين عبدالجواد . د
٩٠

 العوامل المؤدية الى تنقالت المدرسين في المدارس المتوسطة للبنين بمدينة الرياض   هـ٢/٩/١٤١٥
  سالم سعد هيف القحطاني 

 محمد عثمان كشميري .د
٩١

 لثالث الثانوي بمدينة الرياض واالقتصادية لدى طلبة الصف ااالجتماعية المهني وعالقته ببعض العوامل االختيار  هـ١٥/١١/١٤١٥
  دخيل ذاكر مثيب العصيمي

 محمد شحات الخطيب .د
٩٢

  مقارنةدراسة بالمملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت في ضوء أهدافها ـ األطفال الخبرات التربوية في مؤسسات رياض تقويم  هـ١٥/١١/١٤١٥
  نوره سعد سلطان سعيد القحطاني

 ولي مصطفى محمد مت.د
٩٣

 العالقة بين التدريب والسلوك القيادي لمديري المدارس االبتدائية للبنين في مدينة الرياض   هـ٢١/١٢/١٤١٥
  سليمان محمد صالح المهنا 

 عبداهللا عبداللطيف الجبر.د
٩٤

 مهام وكيل المدرسة االبتدائية ـ دراسة تقويمية   هـ١٣/٢/١٤١٦
  علي صالح محمد الدسيماني 

  كشميري محمد عثمان.د
٩٥

 جامعة الملك سعودالعالقة بين استخدام المكتبة الجامعية ومستوى التحصيل الدراسي لدى طلبة وطالبات   هـ١٣/٢/١٤١٦
  فهد محمد عبدالمحسن الفريح 

 محمد شحات الخطيب .د
٩٦



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ٥٨

  الرتبية:   قسم                                                                                                                    ماجستري:                         كلية الرتبية 
 م اسم المشرف/ اسم الطالب  عـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــة تــــاريــخ الــتــــخرج

 نين بمدينة الرياض من وجهة نظر مديري تلك المدارس ومعلميها تقويم أداء مديري المدارس الثانوية الحكومية للب  هـ١٣/٢/١٤١٦
  علي عبدالقادر عوضة الزهراني 

 محمد عبداهللا المنيع .د
٩٧

  بن سعود اإلسالميةمحمد بجامعة اإلمام االنتساب التربوي لنظام الهدر  هـ١٣/٢/١٤١٦
  منيره محمد عثمان العبداهللا 

 نور الدين محمد عبدالجواد .د
٩٨

 دراسة تحليلية مقارنة للعمل اليومي المدرسي لمديرات مدارس البنات الحكومية واالهلية في كل من الرياض وجدة والدمام   هـ١٣/٢/١٤١٦
  سعاد فهد جابر الحارثي 

 حمود البدر.د
٩٩

  دراسة حالة–المجتمع والتعليم المستمر اتجاهات اعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن نحو المشاركة في برامج خدمة   هـ١٣/٢/١٤١٦
  نادية سالم سعد الدوسري 

 نور الدين عبدالجواد .د
١٠٠

 دور موجهات المواد الدينية كما تراه معلمات هذه المواد وموجهاتها والمديرات في مدارس البنات المتوسطة في مدينة الرياض   هـ٢٠/٥/١٤١٦
  شيخة محمد علي المنيف 

 حمود البدر.د
١٠١

 العوامل المجتمعية المؤدية إلى عزوف الشباب عن االلتحاق بالتعليم الثانوي الزراعي بالمملكة العربية السعودية   هـ٢٠/٥/١٤١٦
  محمد عبداهللا رده المالكي 

 مصطفى محمد متولي .د
١٠٢

 ودجامعة الملك سعالرضا الوظيفي وعالقته االنتاجية العلمية لدى اعضاء هيئة التدريس في   هـ١٥/٨/١٤١٦
  حمود صالح صابر الحربي

 عبدالرحمن احمد صائغ .د
١٠٣

  هـ٢٠/١٠/١٤١٦
 الرياضمن وجهة نظر مديري ومعلمي المدارس الثانوية الحكومية بمنطقة ( السعودية العربية أهداف التعليم الثانوي العام بالمملكة تقويم

 التعليمية

  احمد ناصر عبدالرحمن الخريف 

 محمد عبداهللا المنيع .د
١٠٤

  دراسة ميدانية - تقويم بعض البرامج التدريبية لتنمية القوى البشرية بمركز التدريب الفني بالهاتف السعودي   هـ٢٠/١٠/١٤١٦
  خالد احمد علي الجلعود 

 عبدالرحمن سعد الحميدي.د
١٠٥

  في إطار التعليم المستمرالعامة برامج التدريب التربوية بمعهد اإلدارة تقويم  هـ٢٠/١٠/١٤١٦
  حسن عبدالرزاق عبدالرحمن الغديانعبدالم

 عبدالرحمن سعد الحميدي.د
١٠٦

 السلم التعليمي العام في المملكة العربية السعودية في ضوء االتجاهات العالمية بالبلدان المتقدمة والنامية ـ دراسة مقارنة   هـ٢٧/١٢/١٤١٦
  عبداهللا حمد ابراهيم العباد 

 محمد شحات الخطيب .د
١٠٧

  هـ١٣/٢/١٤١٧
  هشام مصطفى الطيب شريفي سة لواقع استخدام الحاسب اآللي في إدارة المدارس التابعة إلدارة الثقافة والتعليم بوزارة الدفاع والطيران وسبل تطويره  درا

 عبدالرحمن احمد صائغ .د
١٠٨

 دانية بمدينة الرياض تقويم دور مجالس االباء والمعلمين في تحقيق التكامل بين البيت والمدرسة ـ دراسة مي  هـ١٣/٢/١٤١٧
  محمد عمر احمد مدخلي 

 محمد شحات الخطيب .د
١٠٩

 اتجاهات معلمات رياض االطفال نحو دمج االطفال ذوي الحاجات الخاصة مع العاديين في مؤسسات االطفال وعالقتها بأدائهن الوظيفي  هـ١٣/٢/١٤١٧
  حصة سليمان عبدالعزيز الفايز 

 مصطفى محمد متولي .د
١١٠



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ٥٩

  الرتبية: قسم                                                                                                                               ماجستري:              كلية الرتبية           
 م اسم المشرف/ اسم الطالب  عـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــة تــــاريــخ الــتــــخرج

 اساليب العقاب المستخدمة في المرحلة االبتدائية بمنطقة الرياض التعليمية واتجاهات اآلباء والمعلمين ومديري المدارس نحوها   هـ١٣/٢/١٤١٧
  عبدالعزيز عبدالرحمن احمد الدهش 

 علي سعد القرني .د
١١١

 نحو التجديدات التربوية في مؤسسات رياض االطفال في المملكة العربية السعودية اتجاهات المعلمات واولياء االمور   هـ٢٢/٣/١٤١٧
  اسماء عبدالعزيز ابراهيم اليحيى

 مصطفى محمد متولي .د
١١٢

 لسعودية النمط القيادي لرؤساء االقسام وعالقته بالروح المعنوية ألعضاء هيئة التدريس بكليات إعداد المعلمين في المملكة العربية ا  هـ٢٣/٥/١٤١٧
  محمد راشد بداح الصاطوح

 عبدالرحمن احمد صائغ .د
١١٣

 تقويم نظام االنتساب الموجه بجامعة االمارات العربية المتحدة   هـ١٩/٧/١٤١٧
  فوزية محمد صالح البالع 

 نور الدين محمد عبدالجواد .د
١١٤

 طة للبنين وسبل عالجها العوامل المؤثرة في مشكلة الغش في االختبارات بالمرحلة المتوس  هـ١٩/٧/١٤١٧
  عبداهللا فالح راشد السكران 

 عبدالمحسن سعد العتيبي .د
١١٥

  هـ١٦/٩/١٤١٧
 المدارسشراف التربوي من وجهة نظر المشرفين التربويين ومديري لإل األسس العلمية موافقتها اختيار المشرفين التربويين ومدى معايير

 بمنطقة الخرج التعليمية

  دالعزيز السويلم عبدالعزيز ابراهيم عب

 عبداهللا عبداللطيف الجبر.د
١١٦

 الكفايات المهنية الالزمة لمعلمات رياض األطفال في المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ـ دراسة مقارنة   هـ٢٧/١٢/١٤١٧
  وفاء صالح حسن النعيم 

 مصطفى محمد متولي .د
١١٧

 الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية واتجاهات منسوبيها نحوها البرامج التدريبية التي تنظمها مدينة   هـ٢٧/١٢/١٤١٧
  عبداهللا محمد حسن الحماد 

 عبدالرحمن سعد الحميدي.د
١١٨

 المكتبة المدرسية في المرحلة الثانوية ودورها في تهيئة الطالب للمرحلة الجامعية ـ دراسة ميدانية في مدينة الرياض   هـ٢٧/١٢/١٤١٧
  ناصر حمد ناصر الشماس 

 فهد ابراهيم الحبيب .د
١١٩

 المشكالت التي تواجه المعوقين حركياً في مراكز التأهيل المهني للمعوقين وعالقتها باتجاههم نحو التعليم   هـ٢٧/١٢/١٤١٧
  خالد عبدالعزيز ابراهيم الشبيبي

 نور الدين محمد عبدالجواد .د
١٢٠

 حائر بمنطقة الرياض ـ دراسة حالة الهدر التربوي في برنامج محو األمية في مركز ال  هـ٢٧/١٢/١٤١٧
  تركي عبدالعزيز علي السالم 

 عبدالرحمن سعد الحميدي .د
١٢١

 برامج التعليم غير النظامي للكبيرات وعالقتها بمفهوم الذات   هـ١٢/٢/١٤١٨
  ناديه علي حمود الفايز 

 نور الدين محمد عبدالجواد .د
١٢٢

 قنية في المملكة العربية السعودية دراسة تقويمية ألهداف الكليات الت  هـ١٢/٢/١٤١٨
  حمد ناصر حمد الوهيبي 

 فهد ابراهيم الحبيب .د
١٢٣

 اهم العوامل المؤثرة في فاعلية اداء مديري المدارس االبتدائية في منطقة الرياض التعليمية   هـ١٢/٢/١٤١٨
  عبدالرحمن عبداهللا عقيق العويرضي 

 علي بن سعد القرني .د
١٢٤



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ٦٠
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 م اسم المشرف/ اسم الطالب  عـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــة تــــاريــخ الــتــــخرج

 نموذج مقترح لبناء استراتيجية للتربية البيئية في المملكة العربية السعودية  هـ٢٥/٢/١٤١٨
  خالد مطلق ذعار الحمالي 

 محمد شحات الخطيب .د
١٢٥

 اتجاهات اعضاء هيئة التدريس محو معايير الترقية في جامعات دول مجلس التعاون الخليجي   هـ٢٠/٥/١٤١٨
  خالد ابراهيم عبدالعزيز البليهد

 صطفى محمد متولي م.د
١٢٦

 تصميم برنامج تدريبي لموجهي اإلدارة المدرسية بالمملكة العربية السعودية   هـ٢٩/٧/١٤١٨
  خالد عبدالعزيز محمد الداوود

 محمد عبداهللا المنيع.د
١٢٧

 حاجة الجامعات السعودية إلستمرار أعضاء هيئة التدريس في وظائفهم بعد تقاعدهم   هـ٢٩/٧/١٤١٨
  محسن عبداهللا الزامل عبداهللا عبدال

 عبدالمحسن سعد العتيبي.د
١٢٨

  بمدارس البنات الثانوية بمدينة الرياض للمعلمات فاعلية نموذج تقويم األداء الوظيفي مدى  هـ٢٨/٨/١٤١٨
  فوزه محمد صالح الدخيل 

 فهد ابراهيم الحبيب .د
١٢٩

 رياض وعالقتها بالكفاءة الداخلية الكمية مشكالت الدارسين بالمدارس الثانوية الليلية بمنطقة ال  هـ١٢/٩/١٤١٨
  عبداهللا محمد عبداهللا الجماز

 نور الدين محمد عبدالجواد .د
١٣٠

 عوامل الهدر التعليمي في المعاهد الثانوية الفنية في المملكة العربية السعودية   هـ٢٥/١٢/١٤١٨
  ابراهيم داوود عبداهللا بن داود 

 عبدالمحسن سعد العتيبي .د
١٣١

  العليا في الكليات النظرية بالجامعات السعوديةالدراسات الكفاءة الداخلية النوعية لنظام تقويم  هـ٢٥/١٢/١٤١٨
  خالد عبداهللا غازي العتيبي 

 مصطفى محمد متولي .د
١٣٢

  هـ١٢/٩/١٤١٨
ية من وجهة نظر مدرسي اللغة مدى استخدام الوسائل التعليمية في تدريس اللغة االنجليزية في الكليات التقنية بالمملكة العربية السعود

 االنجليزية في هذه الكليات 

  عبداهللا محمد مبارك الوزره 

 محمد سليمان المشيقح .د
١٣٣

 العمل بسوق وااللتحاق طالبات المرحلة المتوسطة وأولياء أمورهن نحو مواصلة الدراسة باتجاهات بمنطقة الرياض وعالقته االجتماعي التغير  هـ٥/٢/١٤١٩
  الجربوععبدالعزيز اهيم اهللا إبرعبد

 مصطفى محمد متولي . د
١٣٤

  في المملكة العربية السعوديةاألهلية الجامعات إنشاء العالي نحو التعليم والمسؤولين عن األمور المربين وأولياء اتجاهات  هـ٥/٢/١٤١٩
  أحمد عبدالرحمن محمد الشهوان

  مصطفى محمد متولي . د
١٣٥

  أمورهن نحو التعليم والتدريب المهني وأولياء الثانوية المهنية  طالبات المعاهداتجاهات  هـ٥/٢/١٤١٩
   عبداهللا المنيف محمد صالح

 محمد شحات الخطيب . د
١٣٦

  ودرجة ممارستهن لها األطفال مفهوم القدوة كما تدركها معلمات رياض مضامين  هـ٥/٢/١٤١٩
    الراشد إبراهيم عبدالرحمن مضاوي

 محمد شحات الخطيب. د
١٣٧

  لكليات التربية بجامعات دول مجلس التعاون الخليجي ـ دراسة مقارنة الداخلية الكفاءة  هـ٥/٢/١٤١٩
  الزكريعبدالرحمن  عبداهللا عبدالرحمن

 عبدالمحسن سعد العتيبي . د
١٣٨
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 م اسم المشرف/ اسم الطالب  عـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــة تــــاريــخ الــتــــخرج

  بالرياض الصناعية البرامج التدريبية للغرفة التجارية تقويم  هـ٥/٢/١٤١٩
    محمد الرباحسليمان خالد

 دالرحمن سعد الحميدي عب. د
١٣٩

  المدرسية في رعاية الطالب الموهوبين بين الواقع والمأمولاإلدارة دور  هـ٥/٢/١٤١٩
  آل السيف سيف  سالم مبارك

١٤٠ علي سعد القرني . د

  المؤدية إلى قصور أداء المعلمين في المدارس االبتدائية بمدينة الرياض المدرسية العوامل  هـ٣٠/٢/١٤١٩
  القحطاني وهف علي وهف

 عبداهللا عبداللطيف الجبر . د
١٤١

  المدرسية كما يراها مديرو المدارس المتوسطة ومعلموها بمدينة الرياض االجتماعات واقع  هـ٣٠/٢/١٤١٩
   محمد السدحانسعد عبداهللا

 عبدالعزيز عبدالوهاب البابطين. د
١٤٢

 ثرة فيها  الممنوحة لمديري التعليم والعوامل المؤالصالحيات واقع  هـ٣٠/٢/١٤١٩
  المهنامحمد  سليمان محمد

 عبدالرحمن أحمد صائغ. د
١٤٣

  لتخطيط كليات المجتمع بالمملكة العربية السعودية مقترحة صيغة  هـ٣٠/٢/١٤١٩
  الشثريعبدالرحمن  سعود عبدالرحمن

 عبدالرحمن أحمد صائغ. د
١٤٤

 مرحلة االبتدائية بمنطقة الرياض التعليمية تلميذات المع ممارسة المعلمات ألساليب التفكير العلمي مدى  هـ٣٠/٢/١٤١٩
   راشد محمد السعيدهدى

 محمد شحات الخطيب. د
١٤٥

  وعالقته بتحصيل الطالب والطالبات بمدارس األبناء بالحرس الوطني المؤسسي المناخ  هـ١٠/٦/١٤١٩
  الجلويجلوي  عبدالعزيز جلوي

 محمد عبداهللا المنيع . د
١٤٦

  ات الكبيرات في مراكز التعليم والتدريب المهني بمنطقة الرياض التعليمية عوامل تسرب الدارس  هـ٣٠/٦/١٤١٩
  هيفاء محمد عبدالرحمن الدريعي 

  خليل إبراهيم السعادات . د 
١٤٧

  بمدينة الرياض بإنتاجية المشرفات التربوياتالتربوي نمط المناخ المؤسسي في مكاتب األشراف عالقة  هـ٣٠/٦/١٤١٩
  الني عبد اهللا ناصر الهطعزيزة

 محمد عبداهللا المنيع . د
١٤٨

  غير الصفي وإدارته في المرحلة االبتدائية ـ داسة ميدانية في مدينة الرياض النشاط تنظيم  هـ١٩/٨/١٤١٩
   زيد الجندلابراهيم عبدالملك

 حمود عبدالعزيز البدر. د
١٤٩

 التعليميةرة الصفية في منطقة الرياض  لمديري المدارس الثانوية العامة أثناء الزيااإلشرافية الممارسات  هـ١٩/٨/١٤١٩
   يحيى اليحيىعبدالرحمن يحيى

١٥٠  عبدالعزيز عبدالوهاب البابطين. د

هـ١٩/٨/١٤١٩   المعلمين في المدارس االبتدائية الحكومية للبنين ـ دراسة ميدانية  غياب عوامل 
   الحمياني  عبيداهللا زبن محمد

 فهد إبراهيم الحبيب . د
١٥١

  الفنية لمديري المدارس االبتدائية في منطقة الرياض التعليمية اإلشرافية مارساتالم  هـ٢٧/١٠/١٤١٩
   عبدالعزيز المجليحمد عبدالعزيز

 عبدالعزيز عبدالوهاب البابطين. د
١٥٢
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 م اسم المشرف/ اسم الطالب  عـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــة تــــاريــخ الــتــــخرج

  هـ٢٤/١٢/١٤١٩
  الزاملعبداهللا  ابراهيم سليمان  إلدارات المدارسالتعليمتفويض بعض صالحيات إدارات  اإلدارة المدرسية ـ دراسة ميدانية لمعوقات صالحيات تحديد

١٥٣ عبدالعزيز عبدالوهاب البابطين . د

  الكفايات المهنية لمديري مدارس التعليم العام بمدينة الرياض تنمية أساليب  هـ٢٤/١٢/١٤١٩
   الشمريمحيسن عبدالرحمن

 محمد عثمان كشميري. د
١٥٤

   تكافؤ الفرص التعليمية بالمرحلة الثانوية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ـ دراسة مقارنة   هـ٢٩/١/١٤٢٠
  نادية محمد حمد المطيري 

  بهية محمد حمد البدن . د 
١٥٥

ة األول ـ دراسة ميدانية بمدينة الرياض  الثالثالصفوف لمواجهة االتجاه السلبي لمعلمي المرحلة االبتدائية نحو التدريس في اإلدارية األساليب  هـ٣٠/٢/١٤١٩  
  يبي محمد الزغإبراهيم عمر

١٥٦  محمد عثمان كشميري. د

   مدى اتفاق القيم بين طالب التعليم الثانوي ومعلميهم بمدينة الرياض   هـ٢٩/١/١٤٢٠
  محمد عبداهللا إبراهيم الرشيد

  عبدالرحمن عبدالخالق الغامدي . د 
١٥٧

  للمشرف االجتماعي في معاهد التعليم الفني الثانوية في المملكة العربية السعودية ـ دراسة تقويمية   الدور التربوي   هـ٢٩/١/١٤٢٠
  غربي مرجي شعف الشمري 

  محمد شحات الخطيب . د 
١٥٨

   دراسة استطالعية ألهم بدائل تنمية الموارد غير الحكومية للجامعات السعودية  هـ٢٩/١/١٤٢٠
  إبراهيم سليمان عوده العوده 

  عبدالرحمن احمد صائغ . د 
١٥٩

   العوامل المدرسية المؤدية إلى الرسوب في المرحلة المتوسطة   هـ٥/٣/١٤٢٠
  سعود عبدالعزيز سعود العريفي 

  عبداهللا عبداللطيف الجبر . د 
١٦٠

  مدينة الرياض ب دور األسرة ورياض األطفال في انتقاء ثقافة طفل ما قبل المدرسة ـ دراسة ميدانية   هـ٥/٣/١٤٢٠
  عبير محمد عبداهللا المنيف

  محمد شحات الخطيب . د 
١٦١

  ـ الواقع والبدائل المقترحة المملكة الوظيفية المتاحة للخريجات الجامعيات في الفرص  هـ٥/٣/١٤٢٠
  الرميزانعبدالعزيز  صالح جواهر

١٦٢  عبدالرحمن أحمد صائغ. د

   اتجاهات أولياء األمور نحو التعليم األهلي   هـ٥/٣/١٤٢٠
  ه عبداهللا خالد األسلمي عياد

  عبدالرحمن عبدالخالق الغامدي . د 
١٦٣

 السعودية األحداث وإصالحهم دراسة ميدانية على دور المالحظة بالمملكة العربية رعاية التربوي لدور المالحظة االجتماعية في الدور  هـ٥/٣/١٤٢٠
  محمد سعيد محمد العمري 

  عبدالمحسن سعد العتيبي . د 
١٦٤

  أهم محددات اختيار نوع التشعيب الدراسي لدى طالب المرحلة الثانوية    هـ٥/٣/١٤٢٠
  احمد عبدالعزيز زيد الرومي 

  منير مطني العتيبي . د 
١٦٥
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 م اسم المشرف/ اسم الطالب  ــالـــــــةعـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــ تــــاريــخ الــتــــخرج

  النموذج وتطبيقاته الميدانية لمحتوى لنموذج تقييم أداء المعلم في المملكة العربية السعودية ـ دراسة تحليلية مطور تصور  هـ٥/٣/١٤٢٠
   مقعد الغامديهندي محمد

 حسن أبوبكر العولقي . د
١٦٦

 م اإلشرافية في محافظة بيشة التعليمية  مديري المدارس لمهامهممارسة مدى  هـ٥/٣/١٤٢٠
  آل بوست الشهريمحمد  ظافر عبداهللا

١٦٧ محمد عثمان الكشميري. د

  وأبرز عوائقهاواقعها المدرسة المتعلقة بمختبرات العلوم بالمرحلة الثانوية بمدارس الرياض ـ مدير مهام  هـ٥/٣/١٤٢٠
   عبدالكريم النملةابراهيم سليمان

 ف الجبر عبداهللا عبداللطي. د
١٦٨

هـ١٥/١٠/١٤٢٠   العوامل األسرية وعالقتها بالتنشئة االجتماعية لتالميذ المرحلة االبتدائية بمدارس الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية  
  نوف فايز سعد بن طهيف

  بدر جويعد العتيبي . د
١٦٩

هـ١٥/١٠/١٤٢٠   ة العربية السعوديةتقويم الدور التربوي للجمعيات الخيرية النسائية في المملك 
  حصة محمد عبداهللا المنيف

  محمد شحات الخطيب. د
١٧٠

  اتجاهات طالب المرحلة الثانوية العامة بمدينة الرياض نحو أساليب الضبط االجتماعي السائد في أسرهم وعالقتها بالتماسك األسري   هـ١٥/١٠/١٤٢٠
  خالد عبدالرحمن عبدالعزيز السالم

  عبدالمحسن سعد العتيبي . د
١٧١

هـ١٥/١٠/١٤٢٠   المسئولية الوالدية لتربية األبناء في سن المراهقة  
  صالح عبداهللا محمد الهندي

  عبدالرحمن عبدالخالق الغامدي. د
١٧٢

  هـ١٥/١٠/١٤٢٠
  التعليمية  منطقة الجوففي عمل مديري المدارس الحكومية في المملكة العربية السعودية ـ دراسة تقويمية فترة تحديد

 
  الشرعان القويعان عقيل مرزوق

١٧٣ فهد ابراهيم الحبيب. د

   اتجاهات المعلمات نحو األساليب التربوية المعاصرة لرعاية التلميذات الموهوبات في المدارس االبتدائية بمدينة الرياض   هـ٢٨/١١/١٤٢٠
  لطيفة عبدالعزيز ناصر المنقور

  بدر جويعد العتيبي . د 
١٧٤

  ياء األمور نحو أساليب ضبط سلوك تلميذات المرحلة االبتدائية بمدارس الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية اتجاهات المعلمات وأول  هـ٢٨/١١/١٤٢٠
  موضي عبداللطيف إبراهيم العواد

  عبدالمحسن سعد العتيبي 
١٧٥

   ميدانية في مدينة الرياض دراسة - واقع االنتماء لدى الطالب في المملكة العربية السعودية ودور المدرسة في تعميقه  هـ٢٨/١١/١٤٢٠
  إبراهيم محمد عبداهللا العيسى 

  عبدالرحمن عبدالخالق الغامدي. د 
١٧٦

  هـ٢١/١/١٤٢١
 التعليمية البيئة الحكومية بالمرحلة االبتدائية للبنين في مدينة الرياض كما تراها المستأجرة التربوية المقترنة بالمباني المدرسية المشكالت

 ية الحكوميةمقارنة بالمباني المدرس

  إبراهيم عبداهللا عبدالرحمن الزعيبر 

  محمد الشحات الخطيب . د 
١٧٧

  اتجاه أعضاء التدريس بجامعة الملك سعود نحو التعليم الذاتي ومدى تطبيقهم ألساليبه   هـ٢١/١/١٤٢١
  هيفاء فهد عبداهللا المبيريك 

  خليل ابراهيم السعادات . د
١٧٨
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 نطقة جازان التعليمية ـ دراسة تقويمية من وجهة نظر المعلمين في مالسعودية التعليم المتوسط في المملكة العربية أهداف  هـ٨/٣/١٤٢١
  محمد هادي علي الفقيه 

  منير مطني العتيبي . د 
١٧٩

 الرياض االبتدائية في المملكة العربية السعودية ـ دراسة ميدانية على مدينة المدرسة المعلمين نحو السن المناسب للقبول في اتجاهات  هـ٨/٣/١٤٢١
  محمد بدر عبدالعزيز البدر 

  عبدالمحسن سعد العتيبي . د 
١٨٠

   واقع كليات المعلمين في المملكة العربية السعودية ومدى مواكبتِه لعصر المعلومات واالتصاالت من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها   هـ٨/٣/١٤٢١
  عادل سعد عبداهللا أبودلي 

  بدر جويعد العتيبي . د 
١٨١

  لية ومعلميها بمدينة الرياض الصعوبات اإلدارية التي تواجه مديري المدارس المتوسطة اللي  هـ٨/٣/١٤٢١
  علي معجب علي الشهراني 

  عبدالرحمن سعد الحميدي . د
١٨٢

 دراسة حالةـ  ومعوقاته هالدوادمي تطوره وواقعة  في محافظالتعليم  هـ٨/٣/١٤٢١
  فالح خلف جحيش العجرفي العتيبي 

  حسن أبوبكر العولقي . د
١٨٣

  هـ٨/٣/١٤٢١
 المعلمين في المملكة العربية السعودية ـ وكلياتوقعة وعالقتها بدورة مديري المدارس في الجامعات  مدير المدرسة ألدواره المتأداء فعالية

 دراسة مقارنة 
  محمد سعيد عبداهللا القحطاني 

  عبدالرحمن أحمد صائغ . د 
١٨٤

  صنع القرار في إدارات تعليم البنين بالمملكة العربية السعودية   هـ٨/٣/١٤٢١
  ي سعود عبداهللا برد الرويل

  فهد إبراهيم الحبيب . د 
١٨٥

  هـ٨/٣/١٤٢١
المدارس الثانوية والمتوسـطة بمدينـة   ي  اإلدارة المدرسية ومديرمن وجهة نظر مشرفيمهام مشرفي اإلدارة المدرسية ومدى ممارستهم لها       

  الرياض 

  عبدالعزيز سالم محمد النوح 

  عبدالعزيز عبدالوهاب البابطين . د 
١٨٦

  اخلية الكمية لمرحلة البكالوريوس بجامعة الملك سعود بين النظام الفصلي ونظام الساعات المعتمدة الكفاءة الد  هـ١٣/٢/١٤٢١
  سعيد عطية محمد الشرم 

  محمد شحات الخطيب . د
١٨٧

  عوامل جناح األحداث ـ دراسة ميدانية على نزالء دار المالحظة االجتماعية من طالب التعليم العام بالرياض   هـ١٣/٢/١٤٢١
  محمد سليمان القريعسليمان 

  عبدالمحسن بن سعد العتيبي . د
١٨٨

  مدى مالئمة المقررات الدراسية وطرائق التدريس للدارسين الكبار في المدارس الثانوية الليلية بمدينة الرياض   هـ١٣/٢/١٤٢١
  منصور موسى عبدالرحمن القباع 

  خليل ابراهيم السعادات . د
١٨٩

  إليه بمدراس وزارة المعارف التابعة إلدارة تعليم الرياضالمؤديةة االبتدائية والعوامل  التعليمي بالمرحلالهدر  هـ١٣/٢/١٤٢١
  محيا خلف عيد المطيري 

  فهد ابراهيم الحبيب . د
١٩٠

  األساسي في الجمهورية اليمنية ـ دراسة ميدانية التعليم تطبيق تكافؤ الفرص التعليمية في معوقات  هـ٢٧/٧/١٤٢١
  لب  نعمان عبدالقوي نصر غا

  عبدالرحمن عبدالخالق الغامدي  . د
١٩١
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  رج العوامل المؤثرة في عدم انتظام الدارسين في المدارس المتوسطة الليلية في محافظة الخ  هـ١٩/١٠/١٤٢١
  ماجد عبيد معيلي الحربي 

  عبدالرحمن بن سعد الحميدي . د
١٩٢

  استخدام الوسائل التعليمية في مراكز تعليم الكبار بمدينة الرياض كما يراها مديروا المراكز ومعلموها  هـ٢٠/١/١٤٢٢
  عمر عبداهللا عمر الماضي 

  خليل إبراهيم السعادات . د
١٩٣

   البنات االبتدائية بمدينة الرياض  بمدارس للمكتبة المدرسية  تحقق األهداف التربويةمدى  هـ٢٠/١/١٤٢٢
  سميرة محمد حسن الشهري 

  عزيزة عبدالعزيز المانع . د
١٩٤

  هـ٢٠/١/١٤٢٢
دراسة تحليلية لمستوى المباني والتجهيزات المدرسية في مدارس البنات الثانوية بالدمام ـ نموذج مقترح لتحسين مستوى عوامل الكفاية 

  المادية في القطاع التعليمي اإلنتاجية 

  خلود حمد راشد الدوسري 

  عبدالرحمن أحمد صائغ . د
١٩٥

 هـ١٤١٨هـ وحتى عام ١٣٨٠ العامة لتعليم البنات منذ إنشائها في عام الرئاسة تجربة التدريب التربوي أثناء الخدمة لدى تقويم  هـ٢٠/١/١٤٢٢
  هناء علي حسين الصومالي 

  محمد عبداهللا المنيع . د
١٩٦

  مسببات ضغوط العمل لدى مديرات مدارس التعليم العام في مدينة الرياض   هـ٢٠/١/١٤٢٢
  منى صالح حماد البليهد 

  عبداهللا عبداللطيف الجبر . د
١٩٧

  المشكالت التي تواجه معلمي  الكبار في تدريس مادة الرياضيات بمدينة الرياض   هـ ٢٩/٢/١٤٢٢
  عبدالرحمن بن فوزان عبدالرحمن المزروع 

   عبدالرحمن سعد الحميدي .د
١٩٨

  الصعوبات التي تواجه الدارسين في مادة العلوم في مراكز تعليم الكبار في مدينة الرياض كما يراها الدارسون ومعلمو العلوم   هـ١٠/٣/١٤٢٢
  فهد صالح حمد الجاسر 

  عبدالرحمن سعد الحميدي  . د
١٩٩

  عربية السعودية كما يراها أعضاء هيئة التدريس تقويم أهداف كليات المعلمين في المملكة ال  هـ١٠/٣/١٤٢٢
  علي صالح علي الشائع 

  بدر جويعد العتيبي . د
٢٠٠

  اتجاهات المعلمات وأولياء األمور نحو استخدام اسلوب التعليم الموجه بمؤسسات رياض األطفال الحكومية واألهلية بمدينة الرياض   هـ١٧/٥/١٤٢٢
  شطنا عجاب فيصل المهيدلي العتيبي

  منير بن مطني العتيبي . د
٢٠١

  هـ١٧/٥/١٤٢٢
البرامج التدريبية وأثرها في أداء المديرات والمساعدات بالمدارس المتوسطة والثانوية في مدينة الرياض باستخدام نماذج  تقويم األداء 

  الوظيفي 

  امل إبراهيم عبداهللا بن غدير 

  محمد بن عبداهللا المنيع . د
٢٠٢

  هـ١٧/٥/١٤٢٢
يئة التدريس في الكليات التربوية نحو إلحاق رياض األطفال بالسلم التعليمي في المملكة العربية السعودية ـ دراسة ميدانية اتجاهات أعضاء ه

  بمدينة الرياض  

  نهلة محمد علي صالح حماد

  محمد شحات الخطيب . د
٢٠٣

  أدوار الجمعيات العلمية السعودية ومعوقات تحقيقها   هـ٢٦/٧/١٤٢٢
  ل رفعةمسفر جبران معيض آ

  محمد شحات الخطيب . د
٢٠٤

  الحاجة إلى انشاء جامعة مفتوحة في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية  هـ٢٦/٧/١٤٢٢
  سعد علي سعد الغامدي 

  خليل ابراهيم السعادات.د
٢٠٥
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  يب األخالق لدى طالبات المرحلة الثانوية بمدينة الرياض مدى اهتمام المعلمات بالتوجيهات التي جاءت بها التربية االسالمية في تهذ  هـ٢٦/٧/١٤٢٢
  هيفاء يوسف عبدالرحمن الفوزان

  عبدالرحمن عبدالخالق الغامدي.د
٢٠٦

   للمدير الفعال في المدارس الثانوية الحكومية بمدينة الرياض ـ دراسة حالةمختارة نماذج  هـ٢٦/٧/١٤٢٢
  حجي عايد رحيل الشمري

  فهد ابراهيم الحبيب .د
٢٠٧

  هـ٢٦/٧/١٤٢٢
  هـ ولغاية ١/١/١٤١٦مدى تفاعل التربويين مع القضايا التربوية في صحيفة الرياض السعودية دراسة مسحية تحليلية في الفترة من 

  هـ٣٠/١٢/١٤١٨

  سلطان عبدالعزيز ابراهيم المهنا

  بدر جويعد العتيبي.د
٢٠٨

  س الوطني وسبل تطويره واقع االشراف التربوي في مدارس تعليم الكبار في الحر  هـ٢٦/٧/١٤٢٢
  سامي عبداهللا عبدالعزيز الدريس

  عبدالرحمن سعد الحميدي.د
٢٠٩

  مي مصطفى محمد الشبل   من وجهة نظر كل من المشرفات  والمعلمات والمديرات  االحتياجات التدريبية الالزمة لرفع كفاءة معلمات مركز محو األمية بمدينة الرياض  هـ٢٢/١٠/١٤٢٢

  هيا سعد الرواف . د
٢١٠

  دور اإلدارة المدرسية في تفعيل النشاطات المدرسية غير الصفية في المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض  هـ٢٢/١٠/١٤٢٢
  فالح فيصل حسين العتيبي 

  محمد عثمان كشميري . د
٢١١

  العوامل المؤثرة فيهاإتجاهات طالب المرحلة الثانوية في المدينة المنورة نحو المشاركة في برامج النشاط المدرسي و  هـ٢٣/١/١٤٢٣
  محمد عودة مسلم الذبياني 

  بدر جويعد العتيبي . د
٢١٢

  أهم المشكالت التي تواجه إدارة مدارس تحفيظ القرآن الكريم اإلبتدائية الحكومية للبنين والبنات في مدينة الرياض ـ دراسة مقارنة  هـ٢٣/١/١٤٢٣
  عواطف علي عبيد العبيد

  عبدالرحمن احمد صائغ . د
٢١٣

  اإلحترام وتطبيقاته كما تراه معلمات وطالبات الثانوية بالمدينة المنورة  هـ٢٣/١/١٤٢٣
  زكية يحيى عطااهللا منصور

  فوزية بكر البكر. د
٢١٤

  واقع برامج التدريب اإلداري بشركة أرامكو السعودية من وجهة نظر المتدربين في إطار فلسفة التعليم المستمر  هـ١/٢/١٤٢٣
  دالمي مهناء عبداهللا مهناء ال

  خليل ابراهيم السعادات . د
٢١٥

  اتجاهات المعلمات نحو استخدام أسلوب التحفيز في مؤسسات رياض األطفال بمدينة الرياض  هـ٢١/٢/١٤٢٣
  وفاء ابراهيم فهد الفريح 

  منير مطني العتيبي . د
٢١٦

 مدارس الحكومية واألهلية بمدينة الرياض كما يراها معلمو الاإلنسانية مدير المدرسة االبتدائية للعالقات ممارسة  هـ٢٠/٣/١٤٢٣
  محمد علي صالح الصالح 

  محمد عثمان كشميري . د
٢١٧

  أساليب الثواب المستخدمة في المرحلة االبتدائية من وجهة نظر المعلمات والمشرفات  بمدينة الطائف  هـ٢٠/٣/١٤٢٣
  هدى مطر علي الهذلي 

  عبدالرحمن عبدالخالق الغامدي . د
٢١٨

  في المرحلة االبتدائيةالمبتدئ المشرف التربوي في حل مشكالت المعلم امإسه  هـ٥/٤/١٤٢٣
  أسامة سعد أحمد آل سليمان 

  عبدالعزيز عبدالوهاب البابطين . د
٢١٩
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  دور النشاطات غير الصفية في تنمية بعض المفاهيم التربوية لدى طالبات المرحلة الثانوية  هـ١٨/٥/١٤٢٣
  بشرى ناصر عبداهللا الحمدان 

  عزيزة عبدالعزيز المانع . د
٢٢٠

  هـ١٨/٥/١٤٢٣
 دراسة ـ تطبيق منهج التربية الوطنية كما يدركها معلمو المرحلة الثانوية بمدينة الرياض في التربوية المصاحبة للتجربة السعودية الصعوبات

 ميدانية 

  أحمد محمد عبدالعزيز العجاجي 

  منير مطني العتيبي . د
٢٢١

  في المرحلة اإلبتدائية بمدينة الرياض من وجهة نظر أولياء األمور والمعلمينمعوقات مجالس أولياء األمور والمعلمين   هـ١٨/٥/١٤٢٣
  إسماعيل محمد مثيب المظيبري 

  بدر جويعد العتيبي . د
٢٢٢

  إتجاهات طالب كليات المعلمين في المملكة العربية السعودية نحو مهنة التعليم  هـ١٨/٥/١٤٢٣
  سعد محمد ماضي السبيعي

  منير مطني العتيبي . د
٢٢٣

  دور بعض العوامل االجتماعية واالقتصادية في التحصيل الدراسي لطالب المرحلة الثانوية بمدينة الرياض ـ دراسة استطالعية  هـ١٨/٥/١٤٢٣
  علي عائض مهدي القرني 

  منير مطني العتيبي . د
٢٢٤

  لرئاسة العامة لتعليم البناتدراسة مسحية لألساليب التعليمية المستخدمة في مراكز التدريب التربوي التابع ل  هـ٢٦/٦/١٤٢٣
  فتحية عبداهللا عبدالرحمن القصيبي 

  هيا سعد عبداهللا الرواف . د
٢٢٥

هـ٢١/٨/١٤٢٣   المشكالت السلوكية الطالبية التي تواجه إدارة مدارس التعليم العام وأساليب معالجتها ـ دراسة ميدانية بمنطقة حائل 
  مشعان ضيف اهللا مقبل الشمري

  لقي حسن أبوبكر العو. د
٢٢٦

  تصور مقترح إلعادة الهيكلة التنظيمية لإلشراف التربوي التابع لتعليم البنات بمدينة الرياض ـ دراسة ميدانية  هـ٢١/٨/١٤٢٣
  نوال محمد علي العساف

  عبدالرحمن احمد صائغ . د
٢٢٧

  عوامل ضغوط العمل التنظيمية وعالقتها بالرضا الوظيفي للمشرفات اإلداريات  هـ٢١/٨/١٤٢٣
  عبداهللا عبدالرحمن السلوم سعاد 

  أمل سالمة الشامان . د
٢٢٨

 )دراسة وصفية وتحليلية ( في مدارس الهيئة الملكية للجبيل وينبع التعليمية تقويم األداء الوظيفي لشاغلي الوظائف تجربة  هـ٢٧/١٠/١٤٢٣
  علي عبداهللا سعد الشنيفي 

  حسن أبوبكر العولقي. د
٢٢٩

هـ٢٥/١٢/١٤٢٣ تيار مديري المدارس االبتدائية كما يراها مديروا المدارس ومشرفوا اإلدارة المدرسية بمدينة الرياضمدى تحقق معايير اخ 
  أحمد عبدالعزيز إبراهيم العسكر

  محمد عثمان كشميري. د
٢٣٠

  مملكة العربية السعوديةالتصور اإلسالمي للمرأة وعالقتها االجتماعية بالرجل ومدى وضوحه في منهج التعليم الثانوي للبنين في ال  هـ١٩/٢/١٤٢٤
  منى محمود العدل الشربيني 

  عبدالرحمن عبدالخالق الغامدي . د
٢٣١

  دور األم العاملة وغير العاملة في تنشئة الطفل بالمرحلة االبتدائية ـ دراسة مقارنة  هـ١٩/٢/١٤٢٤
  ليلى عبداهللا محمد العريفي 

  عبدالرحمن عبدالخالق الغامدي . د
٢٣٢

                          
  



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ٦٨

  الرتبية:    قسم                                                                                         ماجستري:                         كلية الرتبية 
 م لمشرفاسم ا/ اسم الطالب  عـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــة تــــاريــخ الــتــــخرج

  المشكالت التي تواجه مديري المدارس الملحق بها فصول دمج المعوقين سمعياً بوزارة المعارف ـ دراسة ميدانية  هـ١٩/٢/١٤٢٤
  ناصر حمد ناصر البراهيم 

  عبدالعزيز عبدالوهاب البابطين . د
٢٣٣

  دارة التعليم بالمنطقة الشرقيةعوامل رسوب طالب الصف األول الثانوي بالمدارس الحكومية التابعة إل  هـ٢١/٤/١٤٢٤
  عبيد عبداهللا بحيتر السبيعي 

  بدر جويعد العتيبي . د
٢٣٤

  فاعلية المشرفة التربوية في تنمية مهارات اإلدارة الصفية لدى معلمات المرحلة الثانوية بمدينة الرياض  هـ٢١/٤/١٤٢٤
  منى صالح سالم حسيني 

  محمد عبداهللا المنيع . د
٢٣٥

  ت المدرسية لطالب المرحلة االبتدائية بمدينة الرياض وأساليب المعلمين في التعامل معهاالمشكال  هـ٢/٥/١٤٢٤
  خالد بجاد هذلي الدلبحي 

  بدر جويعد العتيبي . د
٢٣٦

  إسهام المشرف التربوي في النمو المهني لمعلمي المرحلة االبتدائية في مدينة أبها ـ دراسة ميدانية  هـ٢/٥/١٤٢٤
  ي الشهري صالح أحمد زاهر العبيد

  علي سعد القرني . د
٢٣٧

  إدراك معلمي المدارس المتوسطة الليلية بمحافظتي الدمام والخبر للخصائص النفسية والبدنية للدارسين الكبار  هـ٢٠/٦/١٤٢٤
  خالد أحمد عبداهللا السبتي الغامدي

  عبدالرحمن سعد الحميدي . د
٢٣٨

  اء هيئة التدريس بكليات المعلمين في المملكة العربية السعودية ـ دراسة ميدانيةالعوامل المؤثرة في الرضا المهني لدى أعض  هـ٢٠/٦/١٤٢٤
  علي حمود زبن العلوي الحربي 

  عبداللطيف محمود محمد . د
٢٣٩

  الحاجات التدريبية للمراقبات بمدارس المرحلة المتوسطة للبنات بمدينة الرياض  هـ٢٠/٦/١٤٢٤
  هدى صالح موسى الجيد 

  ف الجبر عبداهللا عبداللطي. د
٢٤٠

هـ٢٠/٦/١٤٢٤  
 الدارسين والمدارس الليلية المتوسطة والثانوية بمحافظتي الخبر والدمام من وجهة نظر األمية أداء معلمي اللغة العربية بمراكز محو تقويم

  والمشرفين التربويين والمديرين

  عبدالكريم دخيل عبدالكريم الشعيل

  عبدالرحمن سعد الحميدي . د
٢٤١

هـ٣/٨/١٤٢٤   خدام التقنيات المعاصرة لزيادة فاعلية التعليم باالنتساب بجامعات المملكة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريساست 
  فوزية حمد احمد العبدالعالي 

  هيا سعد الرواف. د
٢٤٢

هـ٣/٨/١٤٢٤  
 للبنات التربية اإلدارة المدرسية بكلية  المدارس ومساعداتها ـ دراسة تقويمية لبرنامجلمديرات البرامج التدريبية لرفع األداء الوظيفي فاعلية

  بمدينة الرياض

  منى ناصر محمد الغامدي 

  أمل سالمة الشامان . د
٢٤٣

هـ٣/٨/١٤٢٤   االحتياجات التدريبية لرواد النشاط في المرحلة الثانوية بمدينة الرياض ـ دراسة ميدانية 
  فايز ظافر عبداهللا الشهري 

  عبدالرحمن سعد الحميدي . د
٢٤٤

هـ٢٣/٩/١٤٢٤ الصعوبات التي تواجه الدارسات في كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع بجامعة الملك سعود 
  عبير عبدالعزيز سعد الهدلق

  خليل إبراهيم السعادات . د
٢٤٥

  
  



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ٦٩

  الرتبية: قسم                                                                    ماجستري: كلية الرتبية                                
 م اسم المشرف/ اسم الطالب  عـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــة تــــاريــخ الــتــــخرج

دور المشرفات التربويات في تطوير أداء معلمات الصفوف المبكرة  هـ٢٢/١١/١٤٢٤
  سارة إبراهيم راشد القعود

  أمل سالمة الشامان. د
٢٤٦

تقويم األداء الوظيفي لشاغالت وظائف اإلدارة المدرسية في المملكة العربية السعودية  هـ٢٢/١١/١٤٢٤
  هيلة عبداهللا سليمان الفايز

  أمل سالمة الشامان. د
٢٤٧

األساليب التربوية المستخدمة لتحقيق الضبط الصفي في التعليم الثانوي للبنات في مدينة الرياض  هـ٢٥/١١/١٤٢٤
  من إبراهيم الزاملنجالء عبدالرح

  بدر جويعد العتيبي. د
٢٤٨

  هـ٢٦/٣/١٤٢٥
فاعلية برامج التدريب بكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع بجامعة الملك سعود بالرياض في رفع المستوى الوظيفي للدارسين والدارسات 

من وجهة نظرهم ومن وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

  نهلة حمدان محمد الحمدان 

  ليل إبراهيم السعادات خ. د
٢٤٩

دور الهيئة التعليمية في تحديد اإلحتياجات التدريبية للمتدربين بمؤسسات خدمات المجتمع والتعليم المستمر  هـ١/٥/١٤٢٥
  عائشة فواز مبطي المطيري

  هيا سعد الرواف. د
٢٥٠

ية السعودية وتصور مقترح لتطويرهاأساليب التوجيه الخلقي لتلميذات المرحلة االبتدائية في المملكة العرب  هـ١/٥/١٤٢٥
  صديقة حسن عيسى الهاشم 

  عبدالرحمن عبدالخالق الغامدي. د
٢٥١

دوافع التعلم الذاتي في برامج تدريب موظفي الشركة السعودية للكهرباء بالمنطقة الشرقية  هـ٩/٦/١٤٢٥
  خليل إبراهيم علي القصيمي

  عبدالرحمن سعد الحميدي. د
٢٥٢

ف التربوي المقيم في التنمية المهنية للمعلمين ـ دراسة تقويميةدور المشر  هـ١٣/٨/١٤٢٥
  عبدالرحمن عيسى عبدالرحمن الرميح 

  محمد عبداهللا الحصيني . د
٢٥٣

دور المدرسة في تنمية المسئولية االجتماعية لدى طالبات المرحلة الثانوية بالمدارس الحكومية  هـ٢١/٨/١٤٢٥
  مشاعل عبداهللا سعود آل سعود

  عزيزة عبدالعزيز المانع. د
٢٥٤

المشكالت التي تواجه المعلمين الملتحقين ببرامج التدريب أثناء الخدمة بمركز التدريب التربوي بالدمام  هـ٢١/٨/١٤٢٥
  فيصل ناصر محمد الهاجري

  خليل إبراهيم السعادات. د
٢٥٥

  هـ٢٣/١١/١٤٢٥
المصادر لتلميذات صعوبات التعلم بالمرحلة اإلبتدائية الحكومية بمدينة الرياض مدى فاعلية الخدمات التربوية الخاصة المقدمة من خالل غرفة 

من وجهة نظر المعلمات ـ دراسة ميدانية

  نهى عبدالعزيز عبداللطيف البابطين 

  بدر جويعد العتيبي. د
٢٥٦

اضاالحتياجات التدريبية لمعلمي اللغة العربية في المرحلة االبتدائية بمدينة الري  هـ٣٠/١١/١٤٢٥
  حسن جمعان سعيد الكناني الزهراني 

  عبدالرحمن سعد الحميدي . د
٢٥٧

  تقويم برنامج تدريب مديري المدارس المتوسطة والثانوية بكليات المعلمين في ضوء التدريب المستمر ـ دراسة ميدانية هـ٢/٤/١٤٢٦
  ملفي عبدالرحمن هادي العتيبي

  عبدالرحمن سعد الحميدي. د
٢٥٨

  هـ١١/٥/١٤٢٦
 دراسة ميدانية على عينة من طالبات الصف الثالث -ألنشطة الثقافية واالجتماعية غير الصفية بتحديد مواقف الطالبات من المدرسةعالقة ا

  المتوسط بمدينة الرياض

  ابتسام عبدالكريم محمد العودة 

  بدر جويعد العتيبي. د
٢٥٩



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ٧٠

  الرتبية: قسم                                                                               ماجستري: كلية الرتبية                            
 م اسم المشرف/ اسم الطالب  عـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــة تــــاريــخ الــتــــخرج

  نوية بمدينة الرياض من وجهة نظر المعلماتعوامل تنمية الحوار والنقاش  الالصفي لدى طالبات المرحلة الثا  هـ١/١١/١٤٢٦
  مي حمد دعيج الدعيج 

  بدر جويعد العتيبي. د
٢٦٠

  التعليمية الثانوي األهلي في المملكة العربية السعودية وعالقتها ببعض المتغيرات التعليمالكفاءة الداخلية لنظام   هـ٢٩/١٢/١٤٢٦
  خالد غيث وبدان العصلب

  عبداللطيف محمود محمد. د
٢٦١

  ةفي المملكة العربية السعوديللبنات االحتياجات التدريبية الالزمة لرفع كفاءة معلمات المعاهد الثانوية المهنية   هـ١٧/٣/١٤٢٧
  ايناس صالح إبراهيم العابد

  هيا سعد الرواف. د
٢٦٢

  عوامل التحاق الدارسين ببرامج الجامعة العربية المفتوحة بالرياض  هـ٢٣/٤/١٤٢٧
  عيسى خلف سعد الدوسري

  عبدالرحمن سعد الحميدي. د
٢٦٣

   دراسة ميدانية بمحافظة األحساء ـمدى تقبل المعلمين لمعايير الجودة الشاملة في التعليم  هـ١١/٥/١٤٢٧
  عدنان أحمد راشد الورثان

  محمد علي عزب. د
٢٦٤

   مدينة الرياض دراسة ميدانية على ـدور المعلم في تنمية القيم الخلقية لدى طالب المرحلة الثانوية  هـ١١/٥/١٤٢٧
  عبدالرحمن يحيى حيدر الصائغ

  عبدالرحمن عبدالخالق الغامدي. د
٢٦٥

  في مدينة الرياضمعلمات الالمرحلة االبتدائية كما تراها في المتطلبات التربوية المصاحبة للتجربة السعودية في تعليم اللغة اإلنجليزية   هـ١١/٥/١٤٢٧
  شيخة ثاري النفعي الرشيدي

  محمد علي عزب. د
٢٦٦

  هـ٩/٦/١٤٢٧
 ـ دراسة تطبيقية على االداريين والمعلمين العاملين في المدارس األساليب التربوية لتفعيل االنتماء الوطني لدى  تالميذ المرحلة االبتدائية

  االبتدائية الحكومية بمدينة الرياض 

  تركي سعد محمد العتيبي

  منير مطني العتيبي. د
٢٦٧

   بمدينة الرياضجامعة الملك سعودب دراسة ميدانية على أعضاء هيئة التدريس  ـ التطرفدور الجامعة في مواجهة  هـ٩/٦/١٤٢٧
  ناصر شبيب عبداهللا الحليسي الشهراني

  محمد علي عزب. د
٢٦٨

  ينة الرياضدراسة ميدانية على بعض الروضات األهلية في مد ـ العالقة بين بعض متغيرات بيئة الروضة وتنمية السلوك االجتماعي لألطفال  هـ٩/٦/١٤٢٧
  هالة عبدالرحمن محمد العنقري

  بدر جويعد العتيبي. د
٢٦٩

  الكفايات المهنية الالزمة لمعلمات المرحلة الثانوية بمدينة الرياض من وجهة نظر المديرات والمشرفات التربويات ـ دراسة ميدانية  هـ٩/٢/١٤٢٨
  نوف مناحي عوض العتيبي

  بدر جويعد العتيبي. د
٢٧٠

  هـ٩/٢/١٤٢٨
 ـ دراسة ميدانية على بعض المدارس الحكومية واألهلية في مدينة مدرسة في تهيئة الطالبات المستجدات في الصف االول االبتدائيدور ال

  الرياض 

  وفاء عبداهللا محمد السالم 

  عبدالرحمن عبدالخالق الغامدي. د
٢٧١

  الثانوية الليلية بالمنطقة الشرقيةالمشكالت التعليمية التي تواجه مديري ومعلمي المدارس المتوسطة و  هـ١/٤/١٤٢٨
  عبدالرحمن سليمان ابراهيم الحميدي

  عبدالرحمن سعد الحميدي. د
٢٧٢

  طيبة في المدينة المنورةمن بعض القيم التربوية في المجتمع السعودي ـ دراسة ميدانية على طالب وطالبات جامعة جامعة ال طالب موقف  هـ١/٤/١٤٢٨
  مرام حامد احمد الحازمي 

  دالرحمن عبدالخالق الغامديعب. د
٢٧٣



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ٧١

  الرتبية: قسم                                                                              ماجستري: كلية الرتبية                                
 م اسم المشرف/ الطالب اسم  عـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــة تــــاريــخ الــتــــخرج

   دراسة ميدانية على بعض الروضات الحكومية في مدينة الرياض–دور بيئة الروضة في إكساب األطفال بعض مهارات االستعداد للقراءة   هـ١٠/٥/١٤٢٨
  سحر ناصر عبداهللا الشريف

  بدر جويعد العتيبي. د
٢٧٤

  مرحلة الثانويةدور المعلم في تعزيز األمن الفكري لدى طالب ال  هـ٤/٦/١٤٢٨
  عبدالمجيد سلمي خصيوي العتيبي

  فهد سلطان السلطان. د
٢٧٥

   تطبيق التدريب عن بعد في معهد اإلدارة العامة من وجهة نظر أعضاء هيئته التدريبيةاالمكانات المتاحة التي تساعد على  هـ٤/٦/١٤٢٨
  فداء عبداهللا عبدالرحمن سعد العوين

  هياء سعد الرواف. د
٢٧٦

  شراف التربوي بمدارس تعليم الكبار بالمنطقة الشرقية من وجهة نظر المشرفين والمعلمين ـ دراسة ميدانيةإلبل تطوير أساليب اس  هـ٣/٧/١٤٢٨
  فواز عثمان عبدالعزيز السيف

  عبدالرحمن سعد الحميدي. د
٢٧٧

  ن بمدينة حائل ـ دراسة ميدانية على مدارس البنياألنشطة التربوية بالمدرسة الثانوية مدى تحقق   هـ٣/٧/١٤٢٨
  محمد مبارك معيلي األسلمي الشمري

  حسن أبوبكر العولقي. د
٢٧٨

  تنمية القيم االقتصادية لدى طالب المرحلة الثانوية بمدارس مدينة عرعر من وجهة نظرهم  هـ٣/٧/١٤٢٨
  سعود رغيان السمني الكويكبي الرويلي

  عبدالرحمن عبدالخالق الغامدي. د
٢٧٩

  تخطيط برامج التدريب المستمر التي تقدمها مراكز التدريب التربوي للمتدربين في المنطقة الشرقية من وجهة نظر المدربينمة أساليب ئمال  هـ٣/٧/١٤٢٨
  خالد محمد حسن المدني

  خليل إبراهيم السعادات. د
٢٨٠

  ة نظر الدارسات والعامالتفي المرحلتين المتوسطة والثانوية من وجهالكبيرات المشكالت التربوية التي تواجه الدارسات   هـ٩/٧/١٤٢٨
  منال محمد علي العشبان

  هيا سعد الرواف. د
٢٨١

  هـ٣٠/٧/١٤٢٨
دور المدرسة الثانوية في توعية الطالبات بمسئولية األمومة من وجهة نظر المعلمات والمشرفات التربويات والطالبات في المرحلة الثانوية 

   ـ دراسة مسحية بمدينة الرياض

  ينورة جازي ضعيان الحرب

  عبدالرحمن عبدالخالق الغامدي. د
٢٨٢

  هـ١٣/٩/١٤٢٨
 ـ دراسة ميدانية على بعض الروضات العالقة بين اكتساب الطفل المهارات األساسية قبل التحاقه برياض األطفال وتحقيقه للتكيف التربوي

  الحكومية في مدينة الرياض 

  هيام أبوطالب علي بهكلي 

  السيد سالمة الخميسي . د
٢٨٣

   ـ دراسة تحليلية اتجاهات البحث التربوي في مجال أصول التربية بجامعة الملك سعود  ـه٣/١/١٤٢٩
  حمود جاراهللا حمود اللحيدان

  بدر جويعد العتيبي. د
٢٨٤

  طالب وطالبات المرحلة الثانوية بالرياضكما يراها نترنت إلاآلثار الثقافية ل  هـ٣/١/١٤٢٩
  ثامر علي فوزان الدغيشي 

  انفهد سلطان السلط. د
٢٨٥

  هـ٢٧/١/١٤٢٩
 من وجهة نظر المديرين إمكانية تطبيق أسلوب التعلم التعاوني في مراكز تعليم الكبار والمدارس المتوسطة والثانوية الليلية بالمدينة المنورة

  والمشرفين والمعلمين 

  مبروك بريكان منيع اهللا الزبالي 

  عبد العزيز عبداهللا السنبل. د
٢٨٦

  جيه واالرشاد الطالبي في مدارس التعليم العام بمحافظة القويعيةمعوقات التو  هـ٢٤/٢/١٤٢٩
  ناصر محمد فالح السحمة القحطاني 

  بندر حمود السويلم . د
٢٨٧



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ٧٢

  الرتبية: قسم                                                                              ماجستري: كلية الرتبية                                
 م اسم المشرف/ اسم الطالب  عـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــة اريــخ الــتــــخرجتــــ

  معوقات ممارسة الحوار في المدرسة الثانوية للبنين في مدينة الرياض من وجهة نظر المعلمين  هـ١/٥/١٤٢٩
  عبداهللا محسن شرعان المطيري

  فهد سلطان السلطان. د
٢٨٨

  ـ دراسة ميدانية على مدارس محافظة القويعيةمن وجهة نظرهم العوامل المؤثرة على استخدام المعلمين لمصادر التعلم   هـ١/٥/١٤٢٩
  ناصر عبداهللا سعد الجميعي 

  عبد العزيز عبداهللا السنبل. د
٢٨٩

   بمدينة الرياض دور المعلم في الحد من مشكلة العنف المدرسي لدى طالب المرحلة المتوسطة  هـ٢٠/٦/١٤٢٩
  فاضل محمد فاضل آل محاسب العمري

  بندر حمود السويلم. د
٢٩٠

   ـ دراسة ميدانيةالحاجة إلى إنشاء مركز للتدريب عن بعد في وزارة التربية والتعليم من وجهة نظر مشرفي التدريب التربوي هـ٢٠/٦/١٤٢٩
  عبداللطيف علي عبدالرحمن العجاجي

  عبد الرحمن سعد الحميدي. د
٢٩١

   ـ دراسة ميدانية على مدينة الرياضالرضا المهني لمعلمي الصفوف األولية بالمرحلة االبتدائية وعالقته بعوامل المناخ المدرسي هـ٢٠/٦/١٤٢٩
  عبداهللا فالح محمد الشهراني 

  عبدالرحمن عبدالخالق الغامدي. د
٢٩٢

  دور المدرسة المتوسطة في تحقيق الضبط االجتماعي للطالب هـ٢٠/٦/١٤٢٩
  حمد فياض عوض العنزي أ

  فهد سلطان السلطان. د
٢٩٣

  العوامل المدرسية المؤدية إلى العنف المدرسي في المدارس الثانوية بمدينة الرياض من وجهة نظر المعلمين هـ٢٠/٦/١٤٢٩
  مساعد ضيف اهللا محمد العمري الحربي

  بدر جويعد العتيبي. د
٢٩٤

   بالصفوف األولية من وجهة نظر المعلمين في مدينة الرياضمعوقات تطبيق نظام التقويم المستمر هـ٢٠/٦/١٤٢٩
  ثالب عبداهللا جفين الشكره

  عبدالرحمن عبدالخالق الغامدي. د
٢٩٥

ميدانية على إدارة التدريب التربوي   دراسة ـواقع الدورات التدريبية لمعلمي تعليم الكبار في ضوء احتياجاتهم من وجهة نظر المتدربين هـ٢٠/٦/١٤٢٩

  الرياضبمدينة 

  عبداهللا حسين عبدالرحمن آل غانم القحطاني

  عبد الرحمن سعد الحميدي. د
٢٩٦

   والمديراتبالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر المعلماتللبنات العوامل المؤثرة على التحاق الطالبات بالمعاهد الثانوية المهنية  هـ٢٠/٦/١٤٢٩
  بدور عبدالعزيز عبداهللا المخضوب

   العتيبيبدر جويعد. د
٢٩٧

  واقع االنتماء االجتماعي لدى الطالبات الموهوبات والعاديات في المرحلة الثانوية بمدينة الرياض  هـ٢٧/٦/١٤٢٩
  غادة أحمد عبداهللا الدريس

   عزيزة عبد العزيز المانع .د
٢٩٨

  المتغيراتوعالقتها ببعض بالرياض الجامعة العربية المفتوحة من فرع طالب العوامل انسحاب  هـ٢٧/٦/١٤٢٩
  سارة عواض عجل ضويان الروقي

  هيا سعد الرواف. د
٢٩٩

  الصعوبات التي تواجه معلمي التربية الوطنية بالمدارس المتوسطة والثانوية في محافظة القويعية من وجهة نظرهم  هـ١٠/٩/١٤٢٩
  سعود محمد ابراهيم بن عصفور

  يوسف سيد محمود. د
٣٠٠

  ية الكفاءة المهنية لمعلمي الصفوف األولية بمحافظة عنيزة من وجهة نظرهمدور المشرف التربوي في تنم  هـ١٠/٩/١٤٢٩
  خالد محمد سليمان المنصور

  بندر حمود السويلم. د
٣٠١



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  
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  ٧٤

 لوسائل وتكنولوجيا التعليما: قسم                                                     :                            كلية الرتبية  ماجستري

 م اسم المشرف/ اسم الطالب  عـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــة تــــاريــخ الــتــــخرج

 حاجة المملكة له / التلفزيون التعليمي   هـ١٧/١١/١٤٠٣
  أحمد عبدالمحسن حكيم

 فايز عبداللطيف اورفلي .د
١  

  هـ٢٣/٧/١٤٠٥
ور الوسائل التعليمية في تنمية المهارات اليدوية لبرامج اشغال الورق واشغال الخشب في الصفين الخامس والسادس االبتدائي في بعض د

 مدارس مدينة الرياض 

  بشير عجال السليمي 

 فايز عبداللطيف اورفلي.د
٢  

 بمدينة الرياض ) علمي ( ثانوي طبيعي فعالية استخدام الفيديو في تدريس الكيمياء لطالب الصف الثالث هـ٢/١١/١٤١٨
  عبداهللا سعد سعيد القحطاني 

 عبدالرحمن ابراهيم الشاعر .د
٣  

 هـ٢/١١/١٤١٨
اثر استخدام تسجيالت الفيديو على تحصيل الطالب الدراسي في مادة العلوم ـ دراسة تجريبية على عينة من طلبة الصف االول المتوسط 

 بمدينة الرياض 

  حمد السياري سعود عبدالعزيز م

 صالح مبارك الدباس .د
٤  

  على تحصيل طالب الصف السادس االبتدائيالعلوم استخدام إحدى برمجيات الحاسوب في مادة أثر  هـ٥/٢/١٤١٩
   هويدي سلطان المطيريسلطان

 عبدالسالم عبدالحق النقشبندي. د
٥   

  هـ٥/٢/١٤١٩
المدارس االبتدائية في مدينة الرياض من وجهة نظر المدرسين والمشرفين  في العلوم استخدام الوسائل التعليمية في تدريس مادة مدى

 التربويين 

  الخليويصالح  منيع محمد

 عبدالعزيز محمد العقيلي . د
٦   

  بمدينة الرياض من وجهة نظر المعلمين والمشرفين التربويين المتوسطة استخدام مختبرات العلوم بالمرحلة معوقات  هـ٣٠/٢/١٤١٩
  م سليمان الرضيان إبراهيخالد

 صالح مبارك الدباسي . د
٧   

 )دراسة مقارنة( بكليات التربية في جامعات دول مجلس التعاون الخليجي المعلمين التعليم في إطار برامج إعداد تكنولوجيا  هـ٣٠/٢/١٤١٩
   حمود محلي العتيبيفيحان

 محمد سليمان المشيقح . د
٨   

  في مدينة الرياض نحو استخدام الوسائل التعليميةالمتوسطةة للمرحلة  معلمات التربية الفنياتجاهات  هـ٣٠/٢/١٤١٩
   حمد محمد الجعدهدى

 محمد سليمان المشيقح . د
٩   

  بمدينة الرياض نحو إدخال الحاسب اآللي كوسيلة تعليميةاألطفال المشرفات والمديرات والمعلمات في رياض اتجاهات  هـ٣٠/٢/١٤١٩
   عبدالرحمن الشويعرمشاعل

 مد سليمان المشيقحمح. د
١٠   

  هـ٢٧/١٠/١٤١٩
ـ دراسة تجريبية على عينة من طلبة الصف األول  أثر استخدام الفيديو التعليمي على تحصيل الطالب الدراسي في مادة المكتبة والبحث 

  ثانوي بمدينة الرياض 

  فهد ناصر معجب الدوسري

  عبدالرحمن إبراهيم الشاعر. د 
١١  

  هـ٢٤/١٢/١٤١٩
ة الرياض من وجهة نظر نطق من برامج تدريب المعلمين أثناء الخدمة في مجال الوسائل التعليمية المقدمة من إدارة التعليم بم مدى االستفادة

  المتدربين 

  علي سعود محمد بن شينان

  عبدالرحمن إبراهيم الشاعر. د 
١٢  

  المدارس االبتدائية الحكومية واألهلية بمدينة الرياض في تدريس مادة الرياضيات واستخدامها  مدى توافر الوسائل التعليمية   هـ٢٩/١/١٤٢٠
  خالد سليمان عبداهللا المويشير

  عبدالعزيز محمد العقيلي . د 
١٣  

    للتأهيل الجامعي التابع لشركة ارامكو السعودية   cpc أثر استخدام الوسائل التعليمية على تحصيل طالب برنامج   هـ٥/٣/١٤٢٠
  مشعل محمد حمود النابلسي

  عبدالسالم عبدالحق النقشبندي. د 
١٤  



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  
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  الوسائل وتكنولوجيا التعليم: قسم                    ماجستري                                                                                                                                                        :                                   كلية الرتبية 
 م اسم المشرف/ اسم الطالب  عـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــة تــــاريــخ الــتــــخرج

  عرعر نحو الوسائل التعليمية في  اتجاهات طالب كلية المعلمين   هـ٥/٣/١٤٢٠
  احمد معجون كردي العنزي 

  م عبدالحق النقشبندي عبدالسال. د 
١٥  

  هـ٥/٣/١٤٢٠
 في مادة التربية الصف األول متوسط المنتجة تجارياً على تحصيل طالب التعليمية من قبل الطالب مقارنة بالوسيلة التعليمية أثر الوسيلة 

  الوطنية بمدينة الرياض 

  بادي خلف بادي الدوسري 

  عبدالعزيز محمد العقيلي . د 
١٦  

  الثانوية بمدينة الرياض للمرحلة الحاسوب مادة مشرفين والمعلمين والطالب حول استخدام المعامل في تدريس  آراء ال  هـ٥/٣/١٤٢٠
  محمد علي محمد القحطاني 

  جمال عبدالعزيز الشرهان. د 
١٧  

  ثانوي ال في مادة الفيزياء على تحصيل طالب الصف األول ب اآللي مج الحاسا أثر استخدام بر  هـ٥/٣/١٤٢٠
  عبداهللا محمد اللهيب إبراهيم 

  جمال عبدالعزيز الشرهان. د 
١٨  

   أثر الوسائط المتعددة على تحصيل طلبة الصف األول الثانوي في مادة الرياضيات بمدينة الرياض   هـ٥/٣/١٤٢٠
  عبدالمجيد عبدالعزيز محمد الجريوي 

  محمد سليمان المشيقح. د 
١٩  

    بمدينة الرياض لصف السادس االبتدائيلب اآللي على التحصيل الدراسي في مقرر الرياضيات  أثر استخدام جهاز عرض برمجيات الحاس  هـ٥/٣/١٤٢٠
  عادل عبدالعزيز عبداهللا العمر

  عبدالسالم عبدالحق النقشبندي . د 
٢٠  

  هـ٢١/١/١٤٢١
جريبية على عينة من طالب الصف  أثر تصميم الرسالة التعليمية للكتاب المدرسي على التحصيل الدراسي للطالب في مادة األحياء ـ دراسة ت

  الثاني الثانوي في إحدى مدارس مدينة الرياض 

  محفوظ محمد سعيد باطرفي 

  صالح مبارك الدباسي . د 
٢١  

  هـ٢١/١/١٤٢١
بجامعة الملك ية بكلية الترب أثر استخدام الفيديو التعليمي المهيأ باألهداف التعليمية أو األسئلة القبلية على تحصيل طالبات قسم التربية الخاصة 

  سعود 

  الصالح عبداهللا وفاء حمد 

  صالح مبارك الدباسي . د 
٢٢  

  هـ٨/٣/١٤٢١
 الرياضيات للصف األول المتوسط في مدينة مادة الوسائط المتعددة على تحصيل طلبة الصف السادس االبتدائي عند دراستهم استخدام أثر

 الرياض 

  سلمان السويلم حمد عبدالعزيز 

   الدباسي صالح مبارك. د 
٢٣  

   أثر استخدم تقنيات الوسائط المتعددة في تعليم األطفال ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة على تحسين النطق والكالم لديهم   هـ٨/٣/١٤٢١
  حصه عبداهللا عبدالكريم الدخيل

  عبدالرحمن إبراهيم الشاعر. د 
٢٤  

  بتدائي في مادة قواعد اللغة العربية أثر استخدام الحاسوب على تحصيل طالب الصف السادس اإل  هـ١٣/٢/١٤٢١
  عبداهللا سعد عبدالرحمن التويم  

  محمد بن سليمان المشيقح  . د
٢٥   

  استخدام المختبرات المدرسية في تدريس العلوم الطبيعية في المرحلة الثانوية من وجهة نظر المعلمين والمشرفين التربويين   هـ١٦/١١/١٤٢١
  حمد عبداهللا مطلق القميزي 

  دالرحمن إبراهيم الشاعرعب. د
٢٦   

  هـ٢٩/٢/١٤٢٢
عالقة المواصفات الفنية للمباني المدرسية باستخدام  المعلمات للوسائل التعليمية في المدارس المتوسطة الحكومية التابعة للرئاسة العامة 

  لتعليم البنات بمدينة الرياض

  فاطمة صالح عبدالرحمن المحيميد 

  بدر بن عبداهللا الصالح . د
٢٧   

  تقويم لبرامج الحاسب التعليمية لطالب المدارس الثانوية  هـ٢٩/٢/١٤٢٢
  عبدالعزيز محمد علي صقر 

  جمال عبدالعزيز الشرهان . د
٢٨   



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ٧٦

  الوسائل وتكنولوجيا التعليم:                                                                                                  قسم ماجستري                                                                                          :                              كلية الرتبية 
 م اسم المشرف/ اسم الطالب  عـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــة تــــاريــخ الــتــــخرج

  الصف الرابع االبتدائي في مادة العلوم بمدينة الرياضطالبات استخدام الوسائط المتعددة على تحصيل أثر  هـ١٧/٥/١٤٢٢
  فاطمة محمد حسن السحيم 

  محمد سليمان المشيقح . د
٢٩  

  ة الرياض اللغة اإلنجليزية لطالبات الصف األول ثانوية بمدينمادة معامل اللغة والشرائح الشفافة في تدريس أثر  هـ١٧/٥/١٤٢٢
  مها محمد داوود بكر 

  عبدالعزيز محمد العقيلي . د
٣٠  

 السعوديةالمعتمدة في المملكة العربية ) بنات( للصفين الثاني والثالث االبتدائي األناشيد الرسوم والصور التعليمية في كتب القراءة تقويم  هـ١٧/٥/١٤٢٢
  لمياء عبدالحميد عبدالعزيز البريكان 

  مشيقح محمد بن سليمان ال. د
٣١  

  الحاجات التدريبية على برمجيات الحاسب اآللي لمعلمات التربية الخاصة في مدينة الرياض  هـ٢٣/١/١٤٢٣
  أماني أبوبكر يوسف إسماعيل يوسف 

  عبدالعزيز محمد العقيلي . د
٣٢  

 " االنترنت "مدى استفادة معلمي المرحلة الثانوية بمدينة الرياض من الشبكة العالمية للمعلومات    هـ٢١/٢/١٤٢٣
  ابراهيم عبداهللا ابراهيم العبيد

  جمال عبدالعزيز الشرهان . د
٣٣  

  تقويم تجربة مراكز مصادر التعلم في مدارس التعليم العام بمدينة الرياض من وجهو نظر المعلمين والمشرفين التربويين  هـ٢١/٢/١٤٢٣
  نايف عبدالعزيز ناصر المطوع 

  صالح مبارك الدباسي . د
٣٤  

  ـه٢٠/٣/١٤٢٣
 والمعلمون التعليم بالمرحلة المتوسطة كما يراها المشرفون التربويون ومديرو المدارس تقنيات االحتياجات التدريبية لمعلمي العلوم من تحديد

 بمحافظة النماص

  علي محمد ظافر الشهري

  محمد سليمان المشيقح . د
٣٥  
 

  ير الناطقين بها في معاهد تعليم اللغة العربية بالممكلة العربية السعوديةتوظيف الوسائل التعليمية في تعلم اللغة العربية لغ  هـ٢٠/٣/١٤٢٣
  أحمد علي أحمد الشمراني 

  صالح مبارك الدباسي . د
٣٦  

  هـ١٤٢٠ ـ ١٤١٠دراسة تحليلية لرسائل الماجستير في مجال تقنية التعليم في المملكة العربية السعودية خالل الفترة من   هـ٢٧/١٠/١٤٢٣
  يع الخليوي فوزية محمد من

  بدر عبداهللا الصالح . د
٣٧  

  تصميم برنامج حاسوبي تعليمي مقترح في مادة الرياضيات وتطبيقه على طالبات الصف الرابع االبتدائي هـ٢٧/١٠/١٤٢٣
  هدى سويلم محمد السويلم 

  عبدالرحمن إبراهيم الشاعر. د
٣٨  

  ب كلية المعلمين بأبهامدى توافر كفايات تقنية الحاسوب واالنترنت لدى طال  هـ٢٧/١٠/١٤٢٣
  عبداهللا يحيى حسن آل يحيا

  محمد سليمان المشيقح. د
٣٩  

هـ٢٥/١٢/١٤٢٣   أثر استخدام صفحات الشبكة العنكبوتية على التحصيل الدراسي لطالب مقرر تقنيات التعليم بكلية إعداد المعلمين بالرياض 
  عماد جمعان عبداهللا الزهراني

  عبدالعزيز محمد العقيلي. د
٤٠  

  أثر استخدام برمجية مقرر الرياضيات المنتجة محلياً على تحصيل طالبات الصف الثاني متوسط بمدينة الرياض  هـ١٩/٢/١٤٢٤
  مها عبداهللا عبدالعزيز الدعيلج 

  بدر عبداهللا الصالح . د
٤١  

    
  



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ٧٧

  الوسائل وتكنولوجيا التعليم:   قسم                                                                                                                                                 ماجستري                                      :                              كلية الرتبية 
 م اسم المشرف/ اسم الطالب  ــالـــــــةعـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــ تــــاريــخ الــتــــخرج

هـ٢٤/٣/١٤٢٤  
استخدام شبكة اإلنترنت في مراكز مصادر التعليم والتعلم لدعم التدريس من وجهة نظر معلمي وطالب المرحلة الثانوية الحكومية بمدينة 

  الرياض

  زايد فاضل زايد الرويلي 

  صالح مبارك الدباسي . د
٤٢   

هـ٢/٥/١٤٢٤    اإلنترنت في التعليم الجامعي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية في جامعة الملك سعود بالرياضمعوقات استخدام 
  ياسر عبداهللا محمد الخبراء 

  عبدالعزيز محمد العقيلي . د
٤٣   

هـ٣/٨/١٤٢٤  
 وحدة الحج في مقرر الفقه بمدرسة المملكة على تحصيل طالبات الصف األول الثانوي في" اإلنترنت " أثر استخدام شبكة المعلومات العالمية 

  األهلية بمدينة الرياض

  جود محمد سعد السبيعي 

  بدر عبداهللا الصالح . د
٤٤   

هـ٣/٨/١٤٢٤   أثر استخدام برمجيات الوسائط المتعددة على تعلم المفاهيم الرياضية في رياض األطفال بمدينة الرياض 
  مناهل عبداهللا عبدالعزيز بن دريس 

  زيز محمد العقيلي عبدالع. د
٤٥   

هـ٢٣/٩/١٤٢٤   أثر استخدام إحدى برمجيات الحاسب اآللي في مادة اللغة اإلنجليزية على تحصيل طالبات الصف الثاني الثانوي في مدينة الرياض 
  فاطمة عبداهللا راشد العتيبي 

  جمال عبدالعزيز الشرهان . د
٤٦   

   لمحضري ومحضرات المختبرات المدرسية بمنطقة تبوكاالحتياجات التدريبية في تقنيات التعليم  هـ٢٥/١١/١٤٢٤
  محمد خلف عقييل الغضوري العنزي

  بدر عبداهللا الصالح. د
٤٧   

هـ٢٣/١٢/١٤٢٤   أثر استخدام وحدة تعليمية عبر اإلنترنت في تدريس مادة العلوم على تحصيل طالب الصف الثاني المتوسط 
  حماد الطيار معيوف العنزي 

  هان جمال عبدالعزيز الشر. د
٤٨   

هـ٢٣/١٢/١٤٢٤  
أثر استخدام الوسائل التعليمية المطبوعة الملونة وغير الملونة في تدريس مادة القراءة لذوي صعوبات التعلم بالمدارس االبتدائية بمدينة 

  الرياض ـ دراسة تجريبية

  شاهر عزيز هميجان المطيري 

  محمد سليمان المشيقح . د
٤٩   

هـ٩/٢/١٤٢٥   مة لمشرفي تقنيات التعليم العام في المملكة العربية السعودية ومدى الحاجة للتدريب عليهاالكفايات المهنية الالز 
  صالح خالد عبدالعزيز الرشيد

  صالح مبارك الدباسي . د
٥٠   

هـ٢٦/٣/١٤٢٥  
 التعليم واالتصال بجامعة على تحصيل طالب كلية التربية في تقنيات) االنترنت(أثر التدريس بأستخدام الفصول االفتراضية عبر الشبكة العالمية 

الملك سعود

  أحمد عبدالعزيز عبداهللا بن مبارك 

  صالح مبارك الدباسي. د
٥١   

هـ١/٥/١٤٢٥ تقويم برامج تدريب مديري المدارس في مجال تقنية التعليم في منطقة حائل التعليمية ومدى تحقيقها ألهدافها من وجهة نظر المتدربين 
  حمد عايض عايش الرشيدي

  بداهللا الصالحبدر ع. د
٥٢   

هـ١/٥/١٤٢٥  
تحديد الحاجات التدريبية لمعلمي صعوبات التعلم في تقنيات التعليم كما يراها أعضاء هيئة التدريس بقسمي وسائل وتكنولوجيا التعليم والتربية 

الخاصة بجامعة الملك سعود ومشرفي ومعلمي صعوبات التعلم بوزارة التربية والتعليم

  الشيبانيثامر محسن ثامر حزام 

  محمد سليمان المشيقح. د
٥٣   

هـ١/٥/١٤٢٥ الحاجات التدريبية في تقنيات التعليم لمعلمي التفوق العقلي واالبتكار للمرحلة االبتدائية 
  عبدالرزاق محمد عبداهللا آل قوت القحطاني

  محمد سليمان المشيقح. د
  

٥٤   

  
  



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ٧٨

  الوسائل وتكنولوجيا التعليم:                                                                                                                                                                                  قسم ماجستري          :                           كلية الرتبية 
 م اسم المشرف/ اسم الطالب  ن الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــةعـــــنــــــــــــوا تــــاريــخ الــتــــخرج

هـ٣٠/١١/١٤٢٥ الوسائط المتعددة على تحصيل طالب الصف الثاني المتوسط في مادة العلوم بمدينة الرياض أثر استخدام 
  أحمد عبداهللا إبراهيم الدريويش

  عبدالعزيز محمد العقيلي . د
٥٥   

هـ٦/١/١٤٢٦  
 المعلمين والمشرفين التربويين ومديري هذه نظرمل الحاسب اآللي في تجربة المدارس السعودية الرائدة من وجهة اع استخدام مع واقدراسة

المدارس بمدينة الرياض

  إبراهيم عبداهللا إبراهيم الحسن

  جمال عبدالعزيز الشرهان. د
٥٦   

هـ١٧/٢/١٤٢٦ تقنيات التعليمية في مدارس التعليم العام في المملكة العربية السعوديةالحاجات التدريبية ألمناء مراكز مصادر التعلم في ال 
  سعد إبراهيم عبداهللا الجضعي

  عبدالعزيز محمد العقيلي. د
٥٧   

هـ١٧/٢/١٤٢٦ ض دراسة تطبيقية على مركز تدريب الدفاع المدني بالريا-أثر استخدام حقيبة تدريبية مقترحة في إتقان بعض مهارات اإلسعافات األولية 
  تركي عبداهللا محمد نهيقان العجمي

  محمد سليمان المشيقح. د
٥٨   

هـ٢/٤/١٤٢٦ تقويم تجربة الحاسوب في التعليم األهلي للمرحلة الثانوية للبنات من وجهة نظر المعلمات في مدينة الرياض 
  مريم محمد عبدالمحسن السيف

  جمال عبدالعزيز الشرهان. د
٥٩   

هـ١١/٥/١٤٢٦ اسب اآللي على التحصيل وتنمية التفكير الرياضي لدى تالميذ الصف السادس االبتدائيأثر استخدام تقنية الح 
  مهدي محمد رافع العمري

  عوض حسين التودري. د
٦٠   

هـ١١/٥/١٤٢٦ أثر إستخدام الوسائط المتعددة في تعلم مادة قواعد اللغة العربية للصف األول المتوسط بالمدارس األهلية بمدينة الرياض 
  محمد آل مقرش الدوسريعلي مبارك 

  جمال عبدالعزيز الشرهان . د
٦١   

هـ٢٠/٦/١٤٢٦  في مادة العلومللمفاهيم اإلنترنت وبرمجية تعليمية موجهة على تحصيل تالميذ المرحلة المتوسطة ستخدامإأثر  
  محمد عايض محمد آل فطيح القحطاني 

  عوض حسين التودري. د
٦٢   

هـ١/١١/١٤٢٦ تقنيات التعليمية في توفير التقنيات واستخدامها في مدارس التعليم العام للبنات بمدينة الرياضتقويم دور مركز الوسائل وال 
  نهلة نايف ذياب الجشعم

  عبدالعزيز محمد العقيلي. د
٦٣   

هـ١/١١/١٤٢٦  
 حفظ من القرآن لطالبات دراسة مقارنة بين التعلم الفردي والتعلم الجماعي ألحد برامج الحاسوب المتعددة الوسائط وأثره على التذكير بما

الصف الثاني ابتدائي بمدينة الرياض

  حصة عبدالرحمن سعود بن رشيد

  صالح مبارك الدباسي . د
٦٤   

هـ٢٩/١٢/١٤٢٦ التعلم الفردي والتعليم الجمعي من برمجية تعليمية في مقرر الحاسب اآللي للصف الثاني ثانوي للبنات بمدينة الرياض 
  سارة جاسر محمد الجاسر

  حمد سليمان المشيقحم. د
٦٥   

هـ٢٩/١٢/١٤٢٦  ـ دراسة ميدانية دراسة تقويمية الستخدام التقنيات التعليمية في معاهد األمل للصم بمدينة الرياض 
  سارة علي محمد الشيحة 

  عبدالعزيز محمد العقيلي. د
٦٦   

هـ٢٩/١٢/١٤٢٦  
 رر أسس تغذية إنسان بكلية الحاسب اآللي بجامعة الملك سعودعلى تحصيل طالبات مق )WWW(أثر التعليم المعتمد على الصفحات النسيجية 

  بالرياض

  ندا محمد عبدالعزيز بن جاسر

  بدر عبداهللا الصالح. د
٦٧   

 
 



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ٧٩

  الوسائل وتكنولوجيا التعليم:                                                                                         قسم ماجستري                                                                                        :                              كلية الرتبية 
 م اسم المشرف/ اسم الطالب  عـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــة تــــاريــخ الــتــــخرج

هـ٢٦/١/١٤٢٧   في تدريس التصميم الفنيالحاسوب برنامج تدريبي مقترح لمعلمات التربية الفنية على تنمية مهارات استخدام تخداماسأثر  
  ريم عبدالرحمن ابراهيم آل مبارك

  صالح مبارك الدباسي. د
٦٨   

هـ١٧/٣/١٤٢٧  أثر استخدام برامج إدارة الصف الحاسوبية على تحصيل طالب المرحلة الثانوية 
  صالح السيفعادل عبداهللا 

 محمد سليمان المشيقح. د
٦٩   

هـ١٧/٣/١٤٢٧   البسيطة العقليةلفئة اإلعاقة باستخدام تصميم العينة الفردي فاعلية برنامج حاسوبي في تعديل سلوك النشاط الزائد وخفض وقت التعديل  
  عهود عدنان عبدالقيوم سفر

  بدر عبداهللا الصالح. د
٧٠   

هـ١١/٥/١٤٢٧   دراسة تقويمية- بة  في تدريس العلوم للمرحلة الثانوية بمدارس المملكة العربية السعوديةتجربة المختبرات المحوس 
  عبدالرحمن محمد موسى العمري الزهراني

 جمال عبدالعزيز الشرهان. د
٧١   

هـ١١/٥/١٤٢٧   بمدينة الرياضأثر استخدام برمجيات الحاسب اآللي في تدريس اللغة اإلنجليزية على تحصيل تلميذات الصف السادس ابتدائي 
  أريج صالح مبارك الدباسي

 عوض حسين التودري. د
٧٢   

هـ٩/٦/١٤٢٧   واقع مختبرات الكيمياء بالمرحلة الثانوية في مدينة الرياض واحتياجاتها من تقنيات التعليم 
  خالد نفل علي آل صويان

  صالح مبارك الدباسي. د
٧٣   

هـ٩/٦/١٤٢٧   محافظة القويعية من قبل المعلمين والمشرفين التربويين تقويم تجربة استخدام معامل الحاسب اآللي في 
  عبداهللا سعود عبدالعزيز السعدان

  عوض حسين التودري. د
٧٤   

هـ٩/٦/١٤٢٧    "إنتاج البرمجيات التعليمية " المعلمين بالرياض في مقرر كليةأثر استخدام إستراتيجية مقترحة على تحصيل طالب  
 محمد ابراهيم عبدالرحمن الحجيالن

  صالح مبارك الدباسي. د
٧٥   

هـ٢٧/٦/١٤٢٧  دراسة تقويمية لتجربة التعلم االلكتروني بمدارس البيان النموذجية للبنات بجدة 
  مها عبدالعزيز عبدالرحمن آل عبدالكريم

  بدر عبداهللا الصالح. د
٧٦   

هـ٣/١٢/١٤٢٧    في مساندة التدريس "االنترنت" معلومات  عبر الشبكة العالمية للWebCTتقويم تجربة جامعة الملك سعود في استخدام نظام  
  سعيد فازع أحمد القرني

 محمد سليمان المشيقح. د
٧٧   

هـ٣/١٢/١٤٢٧  بمدارس مدينة تبوك في مقرر العلوم أثر استخدام برمجيات الحاسب اآللي التعليمية على تحصيل تالميذ الصف األول متوسط 
  عبداهللا صالح غصيبه الخمعلي العنزي

 مان المشيقحمحمد بن سلي. د
٧٨   

هـ٩/٢/١٤٢٨  مدى إلمام معلمي المرحلة االبتدائية بأساسيات وتطبيقات الحاسب اآللي التعليمية بمحافظة ينبع 
  محمد عبداهللا مبارك الجهني

  عبدالعزيز محمد العقيلي . د
٧٩   

هـ٩/٢/١٤٢٨   تقويمية دراسة- التربية الفكرية للتقنيات التعليمية بمدينة الرياضمعاهد استخدام معلمات  
  حصة سعد عبدالرحمن أبوحيمد

  صالح مبارك الدباسي. د
٨٠   

 
  



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ٨٠

  الوسائل وتكنولوجيا التعليم:                                 قسم ماجستري                                                                                                                                                :                              كلية الرتبية 
 م اسم المشرف/ اسم الطالب  عـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــة تــــاريــخ الــتــــخرج

هـ١/٤/١٤٢٨   طالبات الصف الرابع االبتدائي في المدارس األهلية بمدينة الرياضفي وحدة الضرب على تحصيل مقترح أثر استخدام برنامج حاسوبي تعليمي  
  ريم دغش علي القحطاني

 بدر عبداهللا الصالح. د
٨١   

هـ١٠/٥/١٤٢٨  فاعلية برنامج حاسوبي مقترح في تدريب أمناء مصادر التعلم على تصميم التعليم 
  ناصر علي ناصر القبالن

 محمد سليمان المشيقح. د
٨٢   

هـ١٠/٥/١٤٢٨   بالمرحلة االبتدائية بمدينة الرياض والرياضيات  استخدام الحاسب اآللي في تدريس العلوم مشروعواقع  
  عبداهللا محمد دهمش الدهمش

 صالح مبارك الدباسي. د
٨٣   

هـ٤/٦/١٤٢٨  فعالية برنامج تدريبي مقترح لتنمية كفايات تكنولوجيا التعليم لدى أمناء مراكز مصادر التعلم 
   الحرقان القحطانيعبداهللا سالم عبداهللا

  عوض حسين التودري. د
٨٤   

هـ٣/٧/١٤٢٨  شراف التربوي وآراؤهم حولها في مدينة الرياضإلنترنت في اإلتوظيف المشرفين التربويين ل 
 محمد مساعد محمد زنادة الغامدي

  عوض حسين التودري. د
٨٥   

هـ٣/٧/١٤٢٨  المدارس المتوسطة في محافظة سراة عبيدهدور معلمي العلوم في دمج تقنيات التعليم في تدريس العلوم في  
  سعد محمد منصور آل قصود القحطاني

 صالح مبارك الدباسي. د
٨٦   

هـ٣/٧/١٤٢٨  على تحصيل تلميذات الصف السادس االبتدائي في مقرر العلوم بمدينة الرياض) البوربوينت(أثر استخدام برنامج العروض التقديمية  
  أسماء محمد عبداهللا األحمد

 حسين التودريعوض . د
٨٧   

هـ٣٠/٧/١٤٢٨    بالرياض في تنمية القدرة على الرسم الثالثي االبعاد لدى طالبات جامعة الملك سعود’3D.MAX‘ نامج ثالثي األبعادأثر استخدام بر 
  منيرة عبداللطيف محمد الحملي

 عبدالعزيز محمد العقيلي. د
٨٨   

هـ٣٠/٧/١٤٢٨   في مادة العلوم بمدينة الرياضمتوسطحاسوب على تحصيل طالبات الصف األول أثر استخدام تقنية البرامج المعتمدة على ال 
 اخالص سعد عبدالكريم الرشيد

 محمد سليمان المشيقح. د
٨٩   

هـ١٣/٩/١٤٢٨  استخدام الحاسب اآللي في تنمية القدرة الفنية التشكيلية لدى طالبات قسم التربية الفنية بجامعة الملك سعودفاعلية  
  بدالحفيظ الجموعي عطاف إبراهيم ع

 بدر عبداهللا الصالح. د
٩٠   

هـ١٣/٩/١٤٢٨   لكتروني في التعليم الجامعيإلدراسة آلراء عضوات هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة الملك سعود نحو استخدام التعليم ا 
  مشاعل عبدالعزيز عبدالرحمن الدخيل 

  جمال عبدالعزيز الشرهان . د
٩١   

هـ١٧/١١/١٤٢٨   مقرر األحياءفي  على تحصيل طالب كلية المعلمين بالجوف )االنترنت(لشبكة العالمية للمعلومات أثر استخدام ا 
  بسام فهد زيدان الرشيد

  صالح مبارك الدباسي.د
٩٢   

هـ١٧/١١/١٤٢٨   واقع استخدام شبكة االنترنت لدى طالب كلية المعلمين بحائل 
  منذر عبداهللا ابراهيم البليهد

  صالح مبارك الدباسي. د
٩٣   

 
 



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ٨١

  لتعليمالوسائل وتكنولوجيا ا: ماجستري                                                                                                                                                                                قسم :                               كلية الرتبية 
 م اسم المشرف/ اسم الطالب  عـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــة تــــاريــخ الــتــــخرج

هـ١٧/١١/١٤٢٨  مدى استفادة طالبات الدراسات العليا من المكتبة االلكترونية لتعزيز البحث العلمي 
  نداء محمد صالح العيد

 شرهانجمال عبدالعزيز ال. د
٩٤   

هـ٣/١/١٤٢٩   واتجاههم نحوه   في الكلية التقنية بحائل) ٢(أثر استخدام اإلنترنت على تحصيل طالب مقرر الثقافة اإلسالمية  
  ثامر عيسى ثامر العلي الشمري

  عبدالعزيز محمد العقيلي. د
٩٥   

هـ٣/١/١٤٢٩   ي مقرر الكيمياء بمنطقة القصيمأثر استخدام المختبرات المحوسبة على تحصيل طالب الصف الثالث الثانوي ف 
  فيصل صالح سليمان العصيلي

  بدر عبداهللا الصالح. د
٩٦   

هـ٣/١/١٤٢٩  حياء بمدينة الرياضألأثر استخدام برنامج حاسب آلي تعليمي مقترح على تحصيل طالبات الصف الثاني الثانوي لمادة ا 
  مي حمود سعود الجاسر 

 عوض حسين التودري. د
٩٧   

هـ١/٥/١٤٢٩   التحصيل الدراسيعلى هبرنامج تعليمي حاسوبي في مقرر العلوم لتلميذات الصف السادس االبتدائي وقياس أثرتصميم  
  عهود صالح إبراهيم الدريبي 

   عبدالعزيز محمد العقيلي.د
٩٨   

هـ٢٠/٦/١٤٢٩  تي حائل والقصيمواقع استخدام اختصاصيي مراكز مصادر التعلم لإلنترنت بمنطق 
  اك الرشيديمساعد محمد حيا البر

 عبدالعزيز محمد العقيلي. د
٩٩   

هـ٢٠/٦/١٤٢٩   منطقة القصيم التعليميةفي أثر استخدام تقنية المعامل االفتراضية على تحصيل طالب الصف الثالث الثانوي في مقرر الكيمياء  
  أحمد صالح سليمان الراضي 

 محمد سليمان المشيقح. د
١٠٠   

هـ٢٠/٦/١٤٢٩  
ي تنمية مهارات التالوة واالحتفاظ بالتعلم لدى طالب الصف السادس االبتدائي بمدارس تحفيظ القرآن الكريم استخدام معمل القرآن الكريم ف

 بمدينة الرياض

  عبداهللا منصور حمد القريشي السبيعي

 صالح مبارك الدباسي. د
١٠١   

هـ٢٠/٦/١٤٢٩   ضي عند تدريس وحدة القسمة لتلميذات الصف الرابع االبتدائيأثر استخدام تقنيتي الحاسب اآللي واليدويات في تنمية التحصيل والتفكير الريا 
 سميرة جميل طيب

 عوض حسين التودري. د
١٠٢   

هـ٢٠/٦/١٤٢٩  نترنت في التعليم من وجهة نظر مديرات المدارس والموجهات التربوياتإلواقع برامج تدريب المعلمات على استخدام شبكة ا 
  دالل حمد عبداهللا الفقيه

  العقيليعبدالعزيز محمد. د
١٠٣   

هـ١٠/٩/١٤٢٩  مقرر مقترح الستخدامات اإلنترنت في التعليم لكليات المعلمين من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس  
  فرحان يتيم عيد السويلمي العنزي 

 جمال عبدالعزيز الشرهان. د
١٠٤   

هـ١٠/٩/١٤٢٩    ) فرع الرياض( بالجامعة العربية المفتوحةأداء أعضاء هيئة التدريس التعليمي في بيئة التعليم االلكترونيمستوى تقويم  
  بندر عبداهللا ضيف اهللا الشهري 

 صالح مبارك الدباسي. د
١٠٥   

هـ١٠/٩/١٤٢٩   بمدينة الرياض من وجهة نظر المعلمين والطالبمختارة هلية أواقع استخدام التعليم االلكتروني في مدارس  
  عصام عبدالمعين عوض الحازمي 

 نجمال عبدالعزيز الشرها. د
١٠٦   

 
 



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ٨٢

  يا التعليمالوسائل وتكنولوج: ماجستري                                                                                                                                                                                قسم :                               كلية الرتبية 
 م اسم المشرف/ اسم الطالب  عـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــة تــــاريــخ الــتــــخرج

هـ١٠/٩/١٤٢٩   الرياضبمدينة  األهليةرس المملكة اواقع استخدام التعليم االلكتروني في مد 
  مشاعل عبدالعزيز عبدالرحمن آل عبدالكريم 

 در عبداهللا الصالحب.  د
١٠٧   

هـ١١/٩/١٤٢٩    من وجهة نظرهم واقع استخدام معلمي الصفوف األولية لأللعاب التعليمية في منطقة الرس التعليمية 
 صالح عبداهللا صالح السالمة 

 محمد سليمان المشيقح. د
١٠٨   

هـ١١/٩/١٤٢٩   ت الدراسات العليا في كلية التربية بجامعة الملك سعودمعوقات استخدام الشبكة العنكبوتية ألغراض البحث العلمي التي تواجه طالبا 
  حنان ابراهيم عبداهللا بن خثالن

  صالح مبارك الدباسي. د
١٠٩   

هـ١١/٩/١٤٢٩   تقويم برنامج الرياضيات المحوسبة للصف الثالث ابتدائي إصدار مكتب التربية العربي لدول الخليج 
  موضي هيف سالم القحطاني 

 محمد سليمان المشيقح. د
١١٠   

  
  
  
  
  
  
  



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ٨٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ٨٤

   املناهج وطرق التدريس:      قسم                                                                                                                     دكتوراه:                               كلية الرتبية 
 م اسم المشرف/ اسم الطالب  ـــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــةعـــــنـــ تــــاريــخ الــتــــخرج

 برنامج مقترح لتطوير تدريس الرياضيات في المرحلة المتوسطة هـ١/٥/١٤٢٥
  محمد عبداهللا عثمان النذير 

 عبداهللا عبدالرحمن المقوشي .د
١ 

  لجغرافيا في المرحلتين االبتدائية والمتوسطة باستخدام برنامج حاسوبيتطوير تدريس مفاهيم مقرري التاريخ وا  هـ٢٣/١١/١٤٢٥
  إبراهيم عبداهللا علي الحميدان

٢  عبدالرحمن محمد الشعوان. د

  أثر استخدام أسلوب العصف الذهني على إدراك المقروء لتلميذات صعوبات التعلم بالصفين الخامس والسادس االبتدائي  هـ٢٠/٦/١٤٢٦
  ز علي النشوانالجوهرة عبدالعزي

٣  لطيفة صالح السميري. د

  تشخيص مظاهر الضعف في مهارة تعرف الكلمة لدى تالميذ الصف الثالث االبتدائي وبناء برنامج لعالج الضعف فيها  هـ٢٩/١٢/١٤٢٦
  عبداهللا حسين محمد العايد

٤  محمد عبدالرحمن الديحان. د

  هـ٩/٦/١٤٢٧
 لطالب جامعات وكليات المملكة العربية السعودية في ضوء متطلبات )مقررات اإلعداد العام(مية برنامج مقترح لتطوير منهج الثقافة اإلسال

   ومدى فعاليته في تحسين اتجاه الطالب نحو المنهج المطورالحياة المعاصرة

  محمد عبدالعزيز عبدالمحسن الناجم

٥  عبداهللا سعد اليحيى. د

   العلميالصف الثاني الثانويطالب وحدة التكاثر لدى بالتفكير واالحتفاظ بالتعلم مهارات مية أثر استخدام خرائط المفاهيم في تن  هـ٢٧/٨/١٤٢٧
  خالد عبداهللا ابراهيم بن بريثن

  راشد حمد الكثيري. د
٦

  حوها في المرحلة الثانويةاالتجاه نعلى ء باإلنجليزية كلغة أجنبية ووقرمالفهم نموذج للتدريس الموسع بوساطة األقران واختبار فعاليته على   هـ١/٤/١٤٢٨
  زينب موسى عيسى تكروني

٧  راضي سعد سرور .د

  الثقافة العلميةمطالب ضوء المملكة العربية السعودية في معايير مقترحة لمحتوى منهج العلوم في المرحلة المتوسطة في   هـ١٠/٥/١٤٢٨
  عبدالعزيز عبدالرحمن عبداهللا العثمان

٨  راشد حمد الكثيري. د

  لوحدات التدريبية بالمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهنيوتقنية المعلومات لإلعداد مدربي الحاسب مقترح برنامج تدريبي   هـ٤/٦/١٤٢٨
  أحمد محمد ناصر الصقر

٩  عبدالعزيز ناصر النجادي .د

  هـ٣٠/٧/١٤٢٨
ب في المقرر واتجاهاتهم نحوه وأدائهم التدريسي بكليات  باستخدام أسلوب النظم في تحصيل الطالالقرآن الكريمأثر تدريس مقرر طرق تدريس 

  المعلمين في المملكة العربية السعودية

  فهد عبدالعزيز سليمان أبانمي

١٠  عبداهللا سعد اليحيى .د

  أثر برنامج تدريبي مقترح في تنمية بعض المهارات الحياتية لدى طالب الصف السادس االبتدائي  هـ٢٩/٣/١٤٢٩
  ضحي عوض خالد عبدالرحمن م

١١  عبدالرحمن محمد الشعوان. د

  أنموذج مقترح لتطبيق التعلم الممزوج في كلية التربية بجامعة الملك سعود  هـ١/٥/١٤٢٩
  أحمد زيد عبدالعزيز آل مسعد

١٢   خالد فهد الحذيفي. د

  هـ١/٥/١٤٢٩
لياقة البدنية المرتبطة بالصحة لدى طالب الصف الثالث  مستوى النشاط البدني وعناصر الفيأثر برنامج تثقيفي مقترح لمنهج التربية البدنية 

  المتوسط

  مشعان زبن دغيم البدراني الحربي

١٣  علي محمد الصغير  .د

   مقترحة في تحسين قراءة التلميذات ذوات صعوبات القراءة بالصف الرابع االبتدائي ومفهومهن لذواتهن واتجاهاتهن نحو القراءةاستراتيجيات  هـ١٠/٩/١٤٢٩
  علي زيد الكثيرينورة 

١٤  غسان بن خالد بادي. د



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ٨٥



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ٨٦

   املناهج وطرق التدريس:   قسم                                                                                                                                     ماجستري:                                 كلية الرتبية 
 م اسم المشرف/ اسم الطالب  عـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــة ـاريــخ الــتــــخرجتـــ

 تحليل اختبارات الرياضيات للصف االول متوسط بمدينة الرياض في ضوء التصنيف المعرفي لبلوم  هـ١٥/٤/١٤٠٣
  محمد عبدالرحمن عبداهللا العبدالوهاب 

  عبدالرحمن المقوشي عبداهللا.د
١ 

 تقييم طرق التدريس المتبعة في بعض المدارس المتوسطة للبنين بمدارس الرياض هـ١٤/٧/١٤٠٣
  يوسف عبداهللا برقو 

 ابراهيم محمد الشافعي .د
٢ 

 دراسة ظاهرة اقبال الطالب على المدارس الثانوية الشاملة بالمملكة العربية السعودية  هـ٣/٩/١٤٠٣
   عبدالرحمن مغرب الشهري عبداهللا ظافر

 سر الختم عثمان .د
٣ 

 مدى اسهام نهج التعليم الثانوي الصناعي في تخريج كوادر فنية صناعية تحقق اهداف خطة التنمية  هـ٣/٩/١٤٠٣
  محمد سعيد محسن السعدي 

 منير المرسي سرحان . د
٤ 

 تماعية في المدارس المتوسطة للبنين في المملكة العربية السعودية مدى استخدام الوسائل التعليمية في تدريس المواد االج هـ٢٩/١٠/١٤٠٣
  محمد صالح كردي 

 سر الختم عثمان.د
٥ 

 دراسة مسحية لبعض مشكالت تدريس العلوم في المرحلة المتوسطة بمنطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية  هـ٥/٩/١٤٠٤
  محي الدين محمد رشيد عبدالمطلب

 ي  احمد عصام الصفد. د
٦ 

 تحليل االسئلة والتدريبات في كتب القراءة للمرحلة االبتدائية للبنين في المملكة العربية السعودية في ضوء مهارات القراءة  هـ٥/٩/١٤٠٤
  محمد الفاتح فضل اهللا ادم 

 ابراهيم محمد الشافعي .د
٧ 

 البنات في دولة البحرين تقويم تدريس مادة الجغرافيا في المدارس الثانوية للبنين و هـ٢٧/١٠/١٤٠٤
  جاسم سالم بن عتيق بنوفل 

 سر الختم عثمان.د
٨ 

 هـ٢٧/١٠/١٤٠٤
مقارنة تجريبية بين طريقتي التعليم المبرمج والتقليدي في تدريس وحدة االنسحاب والمتجهات والدوران للصف الثاني المتوسط للبنين في 

 الرياض 

  محمد يوسف علي العنيزي 

 محمد علي الملق. د
٩ 

 اختالف مستوى التحصيل في اللغة االنجليزية واسبابه بين التالميذ السعوديين وغير السعوديين في الصف االول من المرحلة المتوسطة  هـ٦/٩/١٤٠٥
  محمد عبداهللا الصالح الدغيثر

 علي احمد مدكور .د
١٠ 

 تدريس لدى طالب كلية التربية اثر المواد التربوية في تنمية االتجاهات االيجابية نحو مهنة ال هـ٦/٩/١٤٠٥
  ايهاب مصطفى لطفي غريب 

 سليمان محمد الجبر.د
١١ 

 مدى فعالية تدريس مادة العلوم بالطريقة االستكشافية في المرحلة المتوسطة  هـ٦/٩/١٤٠٥
  سعود فهد رشيد العمرو

 احمد عصام الصفدي  . د
١٢ 

 الول المتوسط في دول مجلس التعاون الخليجي دراسه تحليلية مقارنة لكتب التوحيد للصف ا  هـ٦/٩/١٤٠٥
  عبداهللا سعد محمد اليحيى 

 ابراهيم محمد الشافعي.د
١٣ 

 مدى استخدام الوسائل التعليمية في تدريس التربية الدينية بالمدارس المتوسطة للبنين في مدينة الرياض  هـ٩/٤/١٤٠٦
  حمد عبدالعزيز حمد اليوسف 

 ابراهيم محمد الشافعي.د
١٤  



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ٨٧

  املناهج وطرق التدريس: قسم                                                                  ماجستري: كلية الرتبية                                
 م اسم المشرف/ اسم الطالب  عـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــة تــــاريــخ الــتــــخرج

  ـ دراسة ميدانية للخصائص واالساليب والمعايير والمشكالت جامعة الملك سعودواقع التقويم في التربية الميدانية لكلية التربية  هـ٢٦/٧/١٤٠٦
  محمد الشيخ احمد الطالب محمد

 سر الختم عثمان.د
١٥ 

 بها دراسة تقويمية لثالثة برامج العداد معلمي اللغة العربية لغير الناطقين  هـ٢٦/٧/١٤٠٦
  عزالدين وظيف علي بشير 

 علي احمد مدكور.د
١٦ 

 اثر السلوك الوجداني على التحصيل الدراسي في مقرر الفيزياء بالمرحلة الثانوية بمدينة الرياض  هـ٩/١١/١٤٠٦
  سليمان محمد عبدالرحمن الموسى 

 احمد عصام الصفدي  . د
١٧ 

 معلمات المواد االجتماعية تقويم الجانب التخصصي من برنامج اعداد  هـ١٧/٢/١٤٠٨
  لطيفة نجم الدين نصر الدين الصيني

 سليمان محمد الجبر.د
١٨ 

 اثر استخدام الوسائل التعليمية في تدريس بعض موضوعات التوحيد للصف االول المتوسط على تحصيل التالميذ  هـ٣/٧/١٤٠٨
  توفيق ابراهيم محمود حسين بديوي 

 ابراهيم محمد الشافعي.د
١٩ 

 تقويم كتاب التاريخ المقرر للصف الثاني المتوسط بمدارس المملكة العربية السعودية  هـ٣/٧/١٤٠٨
  مبارك سعيد ناصر حمدان 

 سر الختم عثمان.د
٢٠ 

 تقويم النشاط المدرسي ـ غير الصفي ـ في المرحلة المتوسطة بمدارس منطقة الرياض التعليمية  هـ٢١/١١/١٤٠٨
  احمد محمد احمد حباب 

  علي الملقمحمد. د
٢١ 

 اثر استخدام طريقة المناقشة على تحصيل تالميذ الصف االول المتوسط في مادة التوحيد  هـ٢١/١١/١٤٠٨
  عبدالمنعم محمد عبداهللا القو

 ابراهيم محمد الشافعي.د
٢٢ 

 تحليل محتوى كتب اللغة االنجليزية للصف االول ثانوي بنين وبنات دراسه مقارنة  هـ٢٧/٢/١٤٠٩
  حمد صالح محمد الجاسرعفاف م

 علي احمد مدكور.د
٢٣ 

 فاعلية تحصيل الطالبات بين المباني الحكومية المستأجرة للمرحلة المتوسطة بمدينة الرياض  هـ٢٧/٢/١٤٠٩
  مها محمد محمود الناطور 

 سليمان محمد الجبر.د
٢٤ 

 هـ٥/٧/١٤٠٩
 على تحصيل تالميذهم في مادة الرياضيات في الصف السادس االبتدائي في اثر االعداد التخصصي لمعلمي الرياضيات في المرحلة االبتدائية

 مدينة الرياض 

  فريح العلي الدخيل اهللا السعد

 عبداهللا عبدالرحمن المقوشي .  د
٢٥ 

 اتجاهات طلبة المرحلة الثانوية بمدينة الرياض نحو تعلم اللغة االنجليزية هـ٩/٩/١٤٠٩
  شعبان فؤاد محمد احمد العمري 

 يعقوب حسين نشوان .د
٢٦ 

 تقويم النشاط غير الصفي في التربية االسالمية للمرحلتين المتوسطة والثانوية بمنطقة الرياض التعليمية  هـ٩/٩/١٤٠٩
  احمد محمود احمد موسى 

 ابراهيم محمد الشافعي.د
٢٧ 

 لرياض التعليمية اهم مشكالت تدريس التربية االسالمية في المرحلة االبتدائية بمنطقة ا هـ٩/٩/١٤٠٩
  صالح سليمان عبدالعزيز المفدى 

 ابراهيم محمد الشافعي.د
٢٨ 



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ٨٨

  املناهج وطرق التدريس: قسم                                                                ماجستري:                              كلية الرتبية 
 م اسم المشرف/ اسم الطالب  ــــرســــــــــــــــــــــالـــــــةعـــــنــــــــــــوان الـ تــــاريــخ الــتــــخرج

 قياس النضج لتلميذات الصف االول االبتدائي في مدارس التعليم العام بمنطقة الرياض التعليمية وعالقته بالتحصيل الدراسي وفقاً لنظرية بياجيه هـ١/١٢/١٤٠٩
  اقبال مقبل الحماد الشبيلي 

 محمد علي الملق. د
٢٩ 

 تقويم محتوى كتب قواعد الصرف في المرحلة الثانوية في ضوء اهداف هذه المادة  هـ١/١٢/١٤٠٩
  عبداهللا عايد المشعان الزعيزع

 علي احمد مدكور.د
٣٠ 

 تقويم الجانب التربوي في برنامج اعداد المعلمين في كلية التربية بجامعة االمارات في ضوء المعايير المقترحة هـ١/١٢/١٤٠٩
  راهيم احمد علي نقي اب

 راشد حمد الكثيري .د
٣١ 

 مهارات االستماع في اللغة العربية وطرق واساليب تدريسها والتدريب عليها لتالميذ المرحلة االبتدائية  هـ١٢/٩/١٤١٠
  عفراء بدر ابراهيم البدر 

 علي احمد مدكور .د
٣٢ 

 هـ٢٤/١٠/١٤١٠
لبة الصف االول ثانوي في مادة االحياء بمدارس مدينة حائل الثانوية بالمملكة العربية اثر استخدام الطريقة االستكشافية على تحصيل ط

 السعودية

  سليمان ناصر عبدالكريم الخياط 

 سالم بن سلطان الفرناس .د
٣٣ 

 ضوء اهدافه المرجوة  في جامعة الملك سعودتقويم الجانب التخصصي من برنامج اعداد مدرس التربية االسالمية بكلية التربية  هـ٢٤/١٠/١٤١٠
  عبدالمحسن سيف ابراهيم السيف 

 ابراهيم محمد الشافعي.د
٣٤ 

 اهم العوامل التي تؤثر على اختيار الطلبة لتخصصهم في المرحلة الجامعية  هـ٢٣/١١/١٤١٠
  لطيفة عبدالرحمن علي اليوسف 

 يعقوب حسين نشوان.د
٣٥ 

 ى االول في الكليات العسكرية بالمملكة العربية السعودية في ضوء االهداف المحددة له تقويم منهج الثقافة االسالمية للمستو هـ١/١٢/١٤١٠
  ابراهيم علي محمد محمد العثيم 

 ابراهيم محمد الشافعي.د
٣٦ 

 يمية تقويم اهداف مادة الجغرافيا في المرحلة المتوسطة للبنين من وجهة نظر المعلمين والموجهين في منطقة الرياض التعل هـ١/١٢/١٤١٠
  محمد علي مفرح القحطاني 

 سر الختم عثمان.د
٣٧ 

 اثر معرفة الطالب لالهداف السلوكية على تحصيلهم الدراسي في بعض موضوعات مادة االحياء للصف االول الثانوي  هـ١/١٢/١٤١٠
  صالح عبداهللا الراجح 

 راشد حمد الكثيري.د
٣٨ 

 واثره على تحصيل طالب الصف الثالث المتوسط في مادة الجغرافيا بمنطقة الخرج التعليمية تفريد التعليم بالمجموعات التعليمية  هـ١/١٢/١٤١٠
  عبدالرحمن محمد مهدي محمد القحطاني 

 سليمان محمد الجبر.د
٣٩ 

 ينة الرياضاثر استخدام التعليم المبرمج على تحصيل طالب الصف الثاني المتوسط في مادة التاريخ بمدارس الحرس الوطني بمد هـ١/١٢/١٤١٠
  صالح عبداهللا محمد الحمد 

 سليمان محمد الجبر.د
٤٠ 

 هـ١٥/١/١٤١١
بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بالمقارنة ) بنين ( اثر استخدام االستكشاف على تحصيل المفاهيم العلمية في المرحلة االبتدائية 

 بالطريقة التقليدية 

  حمود سالم سليمان العوضي

 ين نشوانيعقوب حس.د
٤١ 

 اهم مشكالت المناهج الدراسية التي تواجه طالب وطالبات كلية التربية بجامعة صنعاء من وجهة نظرهم  هـ١٩/٦/١٤١١
  محمد احمد يحيى الجالل

 عبدالرحمن الشعوان .د
٤٢ 



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ٨٩

  قسم املناهج وطرق التدريس                                                                              ماجستري:                          كلية الرتبية 
 م اسم المشرف/ اسم الطالب  عـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــة تــــاريــخ الــتــــخرج

 وره بمدينة الرياض مدى استخدام الوسائل التعليمية في تدريس مادة التاريخ في المدارس الثانوية المط هـ٢٠/١٠/١٤١١
  فهد فالح عقيل الهباد 

 سر الختم عثمان.د
٤٣ 

 هـ٧/٢/١٤١٢
من وجهة نظر معلمي التربية الفنية والموجهين التربويين بمنطقة الرياض ) بنين ( تقويم اهداف منهج التربية الفنية في المرحلة المتوسطة 

 التعليمية 

  عبدالرحمن عبود باسندوه 

 سر الختم عثمان.د
٤٤ 

 تحليل محتوى ادب االطفال في ضوء معايير االدب في التصور االسالمي  هـ٧/٢/١٤١٢
  نعمة عبداهللا حويجي 

 علي احمد مدكور.د
٤٥ 

 تصور مقترح لمنهج الدراسات االجتماعية في المرحلة االبتدائية في الجمهورية اليمنية  هـ٧/٢/١٤١٢
  حسن علي اسحاق البشاري 

 عبدالرحمن الشعوان.د
٤٦ 

 تقويم منهج االحياء التطبيقية في الثانوية المطوره من وجهة نظر المعلمين في منطقة الرياض التعليمية  هـ٧/٢/١٤١٢
  عبدالكريم عبدالمحسن عبدالكريم المنقور

 سالم عبدالسالم .د
٤٧ 

  الطالب واولياء االمور والمدرسين اهم مشكالت تدريب العلوم الدينية في المرحلة الثانوية بمنطقة الرياض من وجهة نظر هـ٧/٢/١٤١٢
  محمد ابراهيم محمد السكران

 ابراهيم محمد الشافعي.د
٤٨ 

 فعالية تفريد التعليم عن طريق تصميم واعداد بمدارس االبناء للبنات ـ دراسة تجريبية  هـ٢٦/٤/١٤١٢
  منى احمد زيد الخيال 

 سليمان محمد الجبر.د
٤٩ 

 هـ١٢/٨/١٤١٢
من وجهة نظر المعلمين الذين يدرسون الدراسات االجتماعية والموجهين ) بنين ( راسات االجتماعية في المرحلة االبتدائية واقع التقويم في الد

 التربويين 

  محمد فريح راشد الراشد 

 سر الختم عثمان.د
٥٠ 

 ي في مدارس التعليم العام بمدينة الرياض عالقة النضج المنطقي بالتحصيل الدراسي لدى تلميذات الصف الثاني والثالث االبتدائ هـ١٢/٨/١٤١٢
  جواهر ابراهيم عبداهللا الحرقان 

 محمد علي الملق. د
٥١ 

 )بنين(االتجاهات نحو تعلم العلوم وعالقته بالتحصيل الدراسي لطالب المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض  هـ١٥/١٠/١٤١٢
  عبداهللا محمد جميل عبدالخالق جوهرجي

  احمد عصام الصفدي . د
٥٢ 

 معرفة األهداف السلوكية ومدى استخدامها لدى معلمي اللغة العربية بالمرحلة المتوسطة بمدينة الرياض  هـ٢٨/١٢/١٤١٢
  حمد محمد عبدالرحمن آل الشيخ 

 راشد حمد الكثيري.د
٥٣ 

 السعودية وفق معايير التصور االسالمي لمنهج الفقه دراسه تحليلية لمحتوى كتب الفقه في مراحل التعليم العام بنين في المملكة العربية  هـ١٥/١/١٤١٣
  رشيد النوري مناحي البكر

 علي احمد مدكور.د
٥٤ 

 اتجاهات طلبه المرحلة الثانوية بمدينة الرياض نحو تعلم المواد االجتماعية هـ١٨/١/١٤١٣
  عثمان علي عثمان الزامل 

 عبدالرحمن الشعوان.د
٥٥ 

 هـ١٨/١/١٤١٣
 وفق لذلكجامعة الملك سعود في ضوء المعايير ب معلمي العلوم الشرعية بكلية التربية إلعداداسة القرآن الكريم وعلومه  محتوي منهج درتقويم

 التصور اإلسالمي

  عبداهللا محمد مهنا المهنا 

 محمد موسى عقيلين .د
٥٦ 



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ٩٠

  املناهج وطرق التدريس:     قسم                                                                ماجستري: كلية الرتبية                                         
 م اسم المشرف/ اسم الطالب  عـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــة تــــاريــخ الــتــــخرج

 الرياض تقويم اسئلة اختبارات العلوم لتالميذ المرحلة المتوسطة بمدينة  هـ١٨/١/١٤١٣
  غانم سعد دخيل الغانم 

 راشد حمد الكثيري.د
٥٧ 

 تقويم أهداف التعليم الجامعي في ضوء خطة التنمية بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر اعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود  هـ١٨/١/١٤١٣
  جواهر عبدالعزيز عبدالرحمن آل الشيخ 

 عبدالرحمن الشعوان.د
٥٨ 

 بمدينة الرياض) بنين ( الدراسي لطالب المرحلة المتوسطة التحصيل استخدام الفيديو في تدريس مادة العلوم على أثر هـ١٥/٣/١٤١٣
  محمد صالح عبدالعزيز العقيل 

 احمد عصام الصفدي  . د
٥٩ 

 هـ٦/٩/١٤١٣
 وفق منهية السعودية في ضوء األهداف المرجوة  بنين بالمملكة العرب– التعليم العام مرحلة محتوي منهج دراسة القرآن الكريم في تقويم

 التصور اإلسالمي

  خالد محمد عطية عقيالن 

 سر الختم عثمان.د
٦٠ 

  للبنين من وجهة نظر المعلمين والموجهين بمدينة الرياضالثانوية تحقق أهداف تدريس الفيزياء في المرحلة مدى هـ٦/٩/١٤١٣
  عبدالعزيز مرعي عبدالرحمن عائض 

 يد احمد سالم سع.د
٦١ 

 تقويم واقع اهداف مناهج المرحلة المتوسطة في ضوء معايير األهداف المرجوة في التصور االسالمي  هـ١٤/١١/١٤١٣
  عبداهللا محمد محمد الفهد 

 مصطفى احمد بيومي .د
٦٢ 

 واقع مختبرات العلوم في المرحلة المتوسطة بمنطقة الرياض التعليمية  هـ١٤/١١/١٤١٣
  حمد العبسى فهد عبداهللا م

 راشد حمد الكثيري.د
٦٣ 

 مشكالت منهج التربية الفنية في المرحلة االبتدائية من وجهة نظر المعلمين والمعلمات بمدينة الرياض هـ١٤/١١/١٤١٣
  عبداهللا ظافر علي الشهري 

 موافق فواز الرويلي .د
٦٤ 

 ي العلوم الدينية بمدينة الرياض باستخدام اختبار موضوعي شامل تقويم التحصيل الدراسي لطالبات الصف الثالث المتوسط ف هـ٢٧/١/١٤١٤
  ايمان فهد مشاري السعدون 

 حورية الخياط . د
٦٥ 

 هـ٢٧/١/١٤١٤
تقويم الكفاءات التعليمية في اعداد وتصحيح وتحليل االختبارات لدى معلمات الدراسات االجتماعية في المرحلة الثانوية بمدينة الرياض في 

 ربية السعودية المملكة الع

  فاطمة عبداهللا محمد الحميضي 

 عبدالرحمن الشعوان.د
٦٦ 

 ف األول الثانوي بمدينة الرياضص والتفكير اإلبتكاري لطالب الالتحصيل التدريس االستقصائي لعلم األحياء على أثر هـ٢٧/١/١٤١٤
  عبداالله عبداهللا فهد المشرف 

 سالم سيد عبدالسالم .د
٦٧ 

  دراسة كشفية- بنين– المتوسطة بمدارس الرياض بالمرحلة معلمي العلوم نحو العلوم وتدريسها هاتاتجا هـ٢٧/١/١٤١٤
  سلمان ناصر سليمان العبيد 

 راشد حمد الكثيري.د
٦٨ 

 اثر استخدام الحاسب اآللي في تدريس االحياء على التحصيل الدراسي لطالب الصف االول الثانوي بمدارس الرياض  هـ٢٧/١/١٤١٤
  ن عبدالمحسن احمد التركي عثما

 سالم سيد عبدالسالم.د
٦٩ 

 اإلسالمية في المملكة العربية السعودية في ضوء معايير اآلداب وفق التصور الثانوية محتوي منهج اآلداب العربي للمرحلة تحليل هـ٢٧/١/١٤١٤
  عبدالعزيز محمد علي المقوشي 

 زين محمد شحاته . د
٧٠ 



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ٩١

  املناهج وطرق التدريس:   قسم                                                                          ماجستري:       كلية الرتبية                          
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  في ضوء أهداف إعداد المعلمبالرياضمحتوي مقرر القرآن الكريم في كلية المعلمين  تقويم هـ٢٧/١/١٤١٤
  عبدالملك عبدالعزيز عبداهللا الهويمل 

 مصطفى احمد بيومي .د
٧١ 

 تقويم اهداف منهج التربية البدنية للمرحلة المتوسطة من وجهة نظر الموجهين والمدرسين بمدينة الرياض  هـ٢٧/١/١٤١٤
  لي الصغير علي محمد الع

 فتحي الكرداني .د
٧٢ 

 هـ٧/٦/١٤١٤
العالقة بين رحلة التفكير ومستوى التحصيل في بعض المواد الدراسية لدى طالب الصف االول الثانوي حسب مراحل التطور الذهني           

 عند بياجيه) االدراك ( 

  محمد مفرح يحيى عسيري 

 عبداهللا المقوشي .د
٧٣ 

 هـ٢١/٧/١٤١٤
توى المنهج العلمي للصف االول قسم الكهرباء بالمعهد الملكي الثانوي الصناعي من وجهة نظر المعلمين والطالب في ضوء أهدافه تقويم مح

 المرجوه 

  صالح عبداهللا سعد االرومي 

 موفق فواز الرويلي.د
٧٤ 

 ة االعدادية بدول مجلس التعاون الخليجي مدى توافر مفهوم التعاون الخليجي في محتوى كتب المواد االجتماعية للمرحل هـ٢١/٧/١٤١٤
  محمد صالح محمد العسكر 

 موفق فواز الرويلي.د
٧٥ 

  من وجهة نظر المدرسين والموجهين بمنطقة الرياض التعليميةالمتوسطة تحقيق تدريس التوحيد ألهدافه في المرحلة مدى هـ١٠/١٠/١٤١٤
  محمد ظافر محمد العتيبي 

 زين محمد شحاته. د
٧٦ 

 هـ١٩/١١/١٤١٤
 بمدرستين من التاريخ والتعلم باإللقاء على تحصيل تلميذات الصف السادس االبتدائي في مادة باالستقصاء بين أثر طريقتي التعلم الذاتي مقارنة

   دراسة تجريبية ـمدارس الرياض

  منيره سيف سلطان الصالل 

 سليمان محمد الجبر.د
٧٧ 

 هـ١٩/١١/١٤١٤
عليمية في تدريس الدراسات االجتماعية في المرحلة االبتدائية ـ بنين ـ من وجهة نظر المعلمين والموجهين واقع استخدام التقنيات الت

 التربويين بمدينة الرياض 

  جاسم محمد مبارك السليس العتيبي 

 سر الختم عثمان.د
٧٨ 

 علم من وجهة نظرالموجهين والمعلمين بمدينة الرياض محتوى مقررات العلوم بالمرحلة المتوسطة في ضوء المنظور االسالمي لل هـ١٨/١٢/١٤١٤   
  سعيد محمد علي مزهر

 راشد حمد الكثيري.د
٧٩ 

 العالقة بين التحصيل في الرياضيات والتفكير االبتكاري لدى طالب الصف الثاني المتوسط بمنطقة الخرج التعليمية  هـ١٨/١٢/١٤١٤
  عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الرويس 

 ملقمحمد علي ال. د
٨٠ 

 هـ١٦/١/١٤١٥
 المعرفي حسب المجال في الثانوية العامة في المملكة العربية السعودية في ضوء مستويات الرياضيات تحليلية تقويمية ألسئلة اختبارات دراسة

 )Bloom(تصنيف بلوم 

  عبداهللا صالح محمد المقبل 

 عبداهللا عبدالرحمن المقوشي.د
٨١ 

 هـ١٦/١/١٤١٥
ذ الصف الثالث االبتدائي لبعض جوانب التعلم المعرفية والمهارية في الرياضيات باستخدام االسلوب المعملي على تحصيلهم فعالية تعليم تالمي

 وتفكيرهم االستقرائي دراسة تجريبية 

  مفرح احمد علي محمد عسيري

 عبداهللا عبدالرحمن المقوشي.د
٨٢ 

 الطريقة االلقائية على تحصيل تالميذ الصف السادس االبتدائي في مادة التاريخ المقارنة بين أثر استخدام طريقة المناقشة و هـ١٦/١/١٤١٥
  ابراهيم العبدالعزيز العلي المسند 

 سليمان محمد الجبر.د
٨٣ 

  في المرحلة االبتدائية بالمملكة العربية السعوديةالمدرسية المفاهيم األساسية في كتب التاريخ تقويم هـ١٦/١/١٤١٥
  العزيز التميم محمد عبداهللا عبد

 سر الختم عثمان.د
٨٤ 



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  
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 أثر استخدام االسلوب القصصي على تحصيل تالميذ الصف السادس االبتدائي في مقرر التوحيد واتجاههم نحو هذا المقرر  هـ١٦/١/١٤١٥
  عادل سلطان مبارك الدوسري 

 زين محمد شحاته. د
٨٥ 

 معالجة القضايا البيئية الملحة واعداد وحدة تتناول بعض هذه القضاياتقويم محتوى كتب األحياء بالمرحلة الثانوية من حيث  هـ٥/٢/١٤١٥
  عثمان تركي سليمان التركي 

 مصطفى احمد بيومي.د
٨٦ 

 هـ٥/٢/١٤١٥
أثر استخدام الطريقة االستقصائية في تدريس العلوم على التحصيل وتنمية مهارات االستقصاء لدى تالميذ الصف األول المتوسط بمدينة 

 الرياض 

  شد غياض راشد الغياض را

 مصطفى احمد بيومي.د
٨٧ 

 أثر استخدام المنظم المتقدم على تعلم تالميذ الصف الثاني المتوسط ـ بنين ـ للمفاهيم العلمية المتضمنة في مقرر العلوم  هـ٥/٢/١٤١٥
  اسماعيل احمد فؤاد عبدالفتاح 

 مصطفى احمد بيومي.د
٨٨ 

 علوم الشرعية في المرحلة المتوسطة ـ بنين ـ من وجهة نظر المعلمين والموجهين التربويين بمدينة الرياضواقع التقويم في تدريس ال هـ٥/٢/١٤١٥
  محمد فهد محمد البشر

 زين محمد شحاته. د
٨٩ 

 تقويم أساليب التقويم في كتب التاريخ للمرحلة المتوسطة على ضوء مهارات مستويات التفكير العليا  هـ٢٣/٧/١٤١٥
  مد الهطالني صالحة صالح مح

 نادية أحمد بكار.د
٩٠ 

 اعداد مرجع لوحدة الصالة في مادة الفقه ودراسة أثر استخدامه على تحصيل طالبات الصف السادس االبتدائي  هـ٢/٩/١٤١٥
  سها سالم فهد اشويع 

 حورية الخياط.د
٩١ 

 ملكة العربية السعودية من وجهة نظر المعلمين مشكالت منهج الجغرافيا للمرحلة المتوسطة في المعاهد العلمية بالم هـ٢/٩/١٤١٥
  محمد ابراهيم عبدالرحمن السدحان 

 سر الختم عثمان.د
٩٢ 

 الكفاءات الالزمة لمعلم التربية االسالمية بالمرحلة الثانوية في المملكة العربية السعودية  هـ٢/٩/١٤١٥
  محمد عبدالعزيز سليمان ابا نمي 

 زين محمد شحاته. د
٩٣ 

 هـ١٥/١١/١٤١٥
 المعرفي بمستوياته الستة حسب تصنيف بلوم المجال األهداف السلوكية في تدريس التاريخ لتحقيق نتائج تعليمية مقصودة في استخدام فاعلية

  بمدينة الرياضاالبتدائيلدى تلميذات الصف السادس 

  صفاء محمد سليمان الحضيف 

 نادية احمد بكار .د
٩٤ 

 هـ١٥/١١/١٤١٥
 ـ باحتياطات األمان في تعليم وتعلم وحدات الكيمياء في جامعة الملك سعودمقررات طرق تدريس العلوم بكلية التربية ـ مدى معرفة طالب 

 مادة العلوم بالمرحلة المتوسطة 

  وليد محمد علي العجالن 

 ابراهيم بسيوني عميرة.د
٩٥ 

 جوانب التربية البيئية ـ دراسه تحليلية وتقويمية مدى تناول كتب المطالعة العربية للمرحلة المتوسطة لبعض  هـ١٥/١١/١٤١٥
  فهد عبدالكريم حمود البكر 

 ابراهيم بسيوني.د
٩٦ 

 أهم مشكالت تدريس المواد الشرعية في المرحلة المتوسطة من وجهة نظر المعلمين والموجهين بمدينة الرياض هـ٢١/١٢/١٤١٥
  فهد عبدالعزيز سليمان ابا نمي 

 محمد موسى عقيالن.د
٩٧ 

 أثر استخدم اسلوب حل المشكالت على تنمية مهارات حل المسائل الرياضية اللفظية لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي بمدينة الخرج هـ١٣/٢/١٤١٦
  مبارك فهيد سرحان القحطاني 

 محمد علي الملق. د
٩٨ 



    جامعة امللك سعود  
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 ت قواعد اللغة العربية للمرحلة المتوسطة ـ دراسة تقويمية تحليلية مستوى تحصيل تالميذ الصف الثالث المتوسط في مقررا هـ١٣/٢/١٤١٦
  محمد عبداهللا دخيل الغانم 

 محمد موسى عقيالن.د
٩٩ 

  الرياضبمدينة العربية بالمرحلة المتوسطة من وجهة نظر المدرسين والموجهين التربويين اللغة استخدام التقنيات التعليمية في تعليم واقع هـ١٣/٢/١٤١٦
  د عبدالعزيز محمد الدامغخال

 محمد موسى عقيالن.د
١٠٠ 

 هـ١٣/٢/١٤١٦
عة الملك سعود وجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية وجامعة أم القرى ، من وجهة جامتقييم برامج تدريب الموجهين التربويين في كل من  

 نظر المتدربين 

  خالد عبدالعزيز عيسى الجريوي

 ابراهيم بسيوني عميرة.د
١٠١ 

 مفاهيم الوراثة لدى بعض طالبات الصف الثاني الثانوي العلمي بمدينة الرياض وتصوراتهن الخاطئة نحوها  هـ١٣/٢/١٤١٦
  نوال علي عبداهللا الشهراني 

 ابراهيم بسيوني عميرة. د
١٠٢ 

 مشكالت منهج التربية البدنية في المرحلة الثانوية بمنطقة الرياض التعليمية  هـ١٣/٢/١٤١٦
  صالح حمد القروني جمال 

 محمد فتحي الكرداني .د
١٠٣ 

  مادة الرياضيات لطالب المرحلة المتوسطة بمدينة الرياضتدريس استخدام المعلمين للوسائل التعليمية في مدى هـ١٣/٢/١٤١٦
  عبداهللا احمد عبدالعزيز الدهش 

 محمد علي الملق. د
١٠٤ 

  في مادة األحياء لطالب الصف األول الثانوي في بعض مدارس مدينة الخرجالتقليديةوالطريقة  بين طريقة التعليم المبرمج مقارنة هـ١٣/٢/١٤١٦ 
  ابراهيم حمد عبدالعزيز الرويتع 

 راشد حمد الكثيري.د
١٠٥ 

 دراسة تحليلية عن واقع النشاط المدرسي في المرحلة الثانوية بمدينة الرياض  هـ١٣/٢/١٤١٦
  خالد سليمان عبدالرحمن الدايل 

 محمد فتحي الكرداني.د
١٠٦ 

 مشكالت منهج معاهد االمل االبتدائية للصم في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر المعلمين والمعلمات  هـ١٣/٢/١٤١٦
  خالد ابراهيم عبدالرحمن المطرودي 

 موفق فواز الرويلي.د
١٠٧ 

 لمتضمنة بكتاب الكيمياء بالصف الثالث الثانوي تقييم أداء معلمي الكيمياء لبعض المهارات المعملية ا هـ١٣/٢/١٤١٦
  خالد عبداهللا محمد الجمعة

 مصطفى احمد بيومي.د
١٠٨ 

 أثر استخدام بعض الوسائل التعليمية على حفظ مقرر القرآن الكريم وتالوته لدى طالب الصف األول المتوسط ـ بنين ـ بمدينة الرياض  هـ١٣/٢/١٤١٦
  ابراهيم سعود سعد الزعاقي 

 حمد عبدالرحمن الديحان م.د
١٠٩ 

 مشكالت منهج مرحلة التهيئة بمعاهد التربية الفكرية في المملكة العربية السعودية  هـ١٣/٢/١٤١٦
  ابراهيم عبداهللا عثمان العثمان 

 راشد حمد الكثيري.د
١١٠ 

 هـ١٨/٦/١٤١٦
 المتغيرات ببعضم والمهارات األساسية في الرياضيات وعالقته  بمحافظة الخرج للمفاهياالبتدائية مدى فهم معلمي الرياضيات بالمرحلة دراسة

 الخاصة بهم

  بخيت هالل علي عيسى 

 عبداهللا عبدالرحمن المقوشي.د
١١١ 

 مدى تمكن معلمي العلوم في المرحلة المتوسطة بمحافظة الخرج من أداء مهارات التدريس الرئيسة هـ١٤/٩/١٤١٦
  محمد ناصر محمد الجوير

 ثيريراشد حمد الك.د
١١٢ 



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ٩٤

  املناهج وطرق التدريس:      قسم                                                                       ماجستري:  كلية الرتبية                                   
 م اسم المشرف/ طالب اسم ال عـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــة تــــاريــخ الــتــــخرج

 تقويم نشاط اللغة العربية غير الصفي بالمرحلة الثانوية بمدينة الرياض من وجهة نظر التالميذ والمشرفين على النشاط وديري المدارس  هـ١٤/٩/١٤١٦
  صالح عبدالعزيز سليمان النصار 

 محمد موسى عقيالن.د
١١٣ 

 لة المتوسطة ـ بنين ـ من وجهة نظر موجهي ومعلمي العلوم الشرعية بمنطقة الرياض دراسه تقويمية لمقرر الحديث بالمرح هـ١٦/٩/١٤١٦
  عبداهللا عبدالرحمن عبدالعزيز البطين 

 زين محمد شحاته. د
١١٤ 

 هـ٢٠/١٠/١٤١٦
وجهين التربويين في واقع التوجيه التربوي في الدراسات االجتماعية في المرحلة الثانوية ـ بنين ـ من وجهة نظر المعلمين والمديرين والم

 مدينة الرياض 

  محمد ابراهيم عبداهللا العاصم 

 سر الختم عثمان.د
١١٥ 

 أثر االختبارات التدريبية على تطور مهارات االتصال باللغة االنجليزية لدى تلميذات المرحلة المتوسطة  هـ١٨/١١/١٤١٦
 

  زينب موسى عيسى تكروني 

 راضي سعد السرور.د
١١٦ 

   الثانوي من وجهة نظر موجهي ومعلمي هذا المقرر بمدينة الرياضاألول كتاب التوحيد المقرر على طالب الصف ويمتق هـ٢٧/١٢/١٤١٧
  ابراهيم صالح ابراهيم الشائع 

 زين محمد شحاته. د
١١٧ 

 لرياض مدى معرفة االهداف السلوكية وتضمينها خطة الدرس لدى معلمي التاريخ بالمرحلة المتوسطة بمدينة ا هـ١٣/٢/١٤١٧
  عبدالعزيز عبداهللا عبدالعزيز العريني 

 سر الختم عثمان.د
١١٨ 

  الثانوية بمدينة الرياض نحو المشكالت البيئيةالمرحلة معلمي المواد االجتماعية وموجهيها في اتجاهات هـ١٣/٢/١٤١٧
  احمد محمد سعد الحسين 

 عبدالرحمن الشعوان.د
١١٩ 

 واد العلوم الشرعيه في المرحلة الثانوية بنين من وجهة نظر المعلمين والموجهين التربويين واقع التوجيه التربوي لم هـ١٢/٣/١٤١٧
  زيد محمد ابراهيم الجليفي 

 زين محمد شحاته. د
١٢٠ 

 ض واقع التقويم في مادة الجغرافيا في المرحلة الثانوية ـ بنين ـ من وجهة نظر معلمي الجغرافيا وموجهيها بمدينة الريا هـ١٢/٣/١٤١٧
  فهد علي عبدالرحمن العمرو

 عبدالرحمن الشعوان.د
١٢١ 

  ـ دراسة وصفية تحليلية جامعة الملك سعودالتنور العلمي لدى طالب التربية  هـ٢٢/٣/١٤١٧
  منصور عبدالعزيز محمد بن سلمه 

 ابراهيم بسيوني.د
١٢٢ 

 وسطة في المملكة العربية السعودية في ضوء تصنيف بلوم للمجال المعرفي دراسة تحليلية ألسئلة كتب الجغرافيا المدرسية للمرحلة المت هـ٢٣/٥/١٤١٧
  سعود عبدالعزيز عبداهللا العاصم 

 عبدالرحمن الشعوان.د
١٢٣ 

 هـ٢٣/٥/١٤١٧
رفي حسب  السعودية في ضوء مستويات المجال المعالعربية تقويمية ألسئلة اختبارات الجغرافيا في الثانوية العامة في المملكة تحليلية دراسة

 تصنيف بلوم

  خالد محمد عبدالرحمن العمر 

 عبدالرحمن الشعوان.د
١٢٤ 

 العالقة بين قدرة الطالب على القراءة وقدرته على حل المسائل الرياضية اللفظية  هـ١٦/٩/١٤١٧
  ناعم محمد سلطان العمري 

 عبداهللا عبدالرحمن المقوشي.د
١٢٥

  في المدارس االبتدائية بمدينة الرياض تقويم االنشطة المدرسية الالصفية هـ١٦/٩/١٤١٧
  عزاز عبدالعزيز عبدالرحمن العزاز

 محمد فتحي الكرداني .د
١٢٦



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ٩٥

  املناهج وطرق التدريس:    قسم                                                                          ماجستري: كلية الرتبية                             
 م اسم المشرف/ اسم الطالب  عـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــة ـــخرجتــــاريــخ الــتـ

 دراسه مدى تحقيق كتب الجغرافيا أهدافها المتوقعة في المرحلة الثانوية  هـ١٦/٩/١٤١٧
  سعود عبدالعزيز سعود العسكر 

١٢٧ موفق فواز الرويلي.د

  هـ١٣/١١/١٤١٧
 جامعة – التربية يشيع فيها اللحن لدي الطالبات المعلمات بقسم الدراسات اإلسالمية بكلية التيي مهارات تجويد القرآن الكريم  عالجي فبرنامج

 )دراسة تجريبية (الملك سعود 

   عبدالعزيز أحمد العبدالعزيزأروى

 زين محمد شحاته. د
١٢٨

 هـ٢٧/١٢/١٤١٧
ل التعليم العام ـ بنات بالمملكة العربية السعودية في ضوء اتجاهات عمق المعرفة وطرق تحليل تحتوى كتب التاريخ للصفوف النهائية بمراح

 عرضها 

  منى احمد علي العمير

 نادية أحمد بكار.د
١٢٩

 القيم المتضمنة في كتب اللغة االنجليزية بالمرحلة الثانوية ـ دراسه وصفية تحليلية  هـ٢٧/١٢/١٤١٧
  ماجدة ابراهيم حسن الجارودي

 م بسيونيابراهي.د
١٣٠

  موجهي العلومنظر بمنطقة الرياض التعليمية مسئولياته ، مشكالته ، تطلعاته المهنية من وجهة العلوم موجه هـ١٢/٢/١٤١٨
  عبدالعزيز زيد محمد ابو تيلي 

 راشد حمد الكثيري.د
١٣١   

 ذ الصف الثالث المتوسط بمحافظة الخرج التعليمية مدى تحقيق معلمي اللغة العربية ألهداف تدريس مادة النصوص االدبية لدى تالمي هـ١٢/٢/١٤١٨
  سلمان عبداهللا محمد المعيقل 

 محمد موسى عقيالن.د
١٣٢  

 مدى معرفة معلمي العلوم الشرعية بالمرحلة الثانوية األهداف السلوكية ومدى استخدامهم لها  هـ١٢/٢/١٤١٨
  عبدالعزيز صالح عبداهللا الشائع 

 زين محمد شحاته. د
١٣٣  

 اعداد دليل معلم في مقرر الحديث النبوي للصف السادس االبتدائي بنين  هـ١٢/٢/١٤١٨
  عبداهللا محمد احمد الجغيمان 

 زين محمد شحاته. د
١٣٤  

 المشكالت التي تواجه طالب التربية البدنية أثناء أدائهم التربية الميدانية بمدينة الرياض  هـ١٢/٢/١٤١٨
  رشيد عبدالعزيز عبدالرحمن ابورشيد

 حي الكردانيمحمد فت.د
١٣٥  

 مدى تمكن طالب الصف األول المتوسط من مهارات تجويد القرآن الكريم  هـ١٢/٢/١٤١٨
  عبداللطيف عبدالكريم عبداهللا الشدوخي 

 محمد عبدالرحمن الديحان.د
١٣٦  

 من مقرر األحياء " تلوث البيئة " أثر القراءات الخارجية لتالميذ الصف األول الثانوي في تنمية ميولهم العلمية وتحصيلهم بوحدة  هـ١٢/٢/١٤١٨
  خالد محمد ابراهيم الربيش

 مصطفى محمد بيومي .د
١٣٧  

 تقييم أداء معلمي اآلحياء لبعض المهارات المعملية المتضمنة بكتاب األحياء للصف األول الثانوي  هـ١٢/٢/١٤١٨
  وليد عبدالعزيز سعود السويلم 

 مصطفى احمد بيومي.د
١٣٨  

 نهاج الفقه في المرحلة المتوسطة ـ بنات ـ في ضوء المفاهيم الفقهية الالزمة للطالبات تقييم محتوى م هـ٢٥/٢/١٤١٨
  هند صالح حمد الريس 

 زين محمد شحاته. د
١٣٩  

 اثر استخدام طريقة حل المشكالت على تحصيل مادة الجغرافيا لدى طالب الصف األول المتوسط بالمعاهد العلمية في مدينة الرياض  هـ٢٥/٢/١٤١٨
  صالح ناصر القريني ناصر 

 سر الختم عثمان.د
١٤٠  



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ٩٦

 املناهج وطرق التدريس:    قسم                                                                       ماجستري: كلية الرتبية                                    

 م اسم المشرف/ اسم الطالب  ـــــــــالـــــــةعـــــنــــــــــــوان الـــــرســـــــــــــ تــــاريــخ الــتــــخرج

 دور التوجيه التربوي في تطوير كفايات معلمي العلوم الشرعية بالمرحلة المتوسطة  هـ٢٥/٢/١٤١٨
  لفا محمد هال العتيبي 

 محمد عبدالرحمن الديحان.د
١٤١  

 ء اتجاهات الطالب ومطالب نموهم تقويم محتوى مقرر تفسير القرآن الكريم بالمرحلة الثانوية في ضو هـ٢٥/٢/١٤١٨
  حمود عقيل جاسر الطريفي 

 محمد عبدالرحمن الديحان.د
١٤٢  

 مطالب االشراف على تدريس النصوص االدبية التي يحققها مشرفوا اللغة العربية في المرحلة الثانوية  هـ٢٥/٢/١٤١٨
  عبدالرحمن عبداهللا سعد الخرفان الدوسري 

 غسان خالد بادي .د
١٤٣  

 القيم البيئية المتضمنة في محتوى كتب األحياء في المرحلة الثانوية للبنات بالمملكة العربية السعودية ـ دراسة وصفية تحليلية  ـه٢٥/٢/١٤١٨
  حنان مسلم سليم اليحيوي

 ابراهيم بسيوني.د
١٤٤   

 المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض مدى توظيف معلمي اللغة العربية مهارات التعبير الكتابي في تعليمهم مقرر التعبير في  هـ٢٥/٢/١٤١٨
  ماجد محمد مصدي القحطاني 

 محمد موسى عقيالن.د
١٤٥  

 هـ٢٥/٢/١٤١٨
المقدم بمعهد اللغة العربية للمبتدئين من الناطقين باللغات األخرى ومدى مالءمتها ) كتاب القراءة الميسرة ( دراسة مفردات الجزء األول من

 المواقف القرائية العامة 

  ليمان عبدالعزيز المشعل عبدالعزيز س

 غسان خالد بادي.د
١٤٦  

 تقويم محتوى كتاب قواعد اللغة العربية للصف األول المتوسط  هـ٢٥/٢/١٤١٨
  عبداهللا ظافر عبداهللا القحطاني 

 غسان خالد بادي.د
١٤٧  

  بمدينة الرياض في ضوء نظرية بياجيهيةاالعتيادفي الكسور ) بنين ( الشائعة لتالميذ المرحلة االبتدائية العليا األخطاء تحليل هـ٢٥/٢/١٤١٨
  سليمان صالح محمد المحيميد 

 عبداهللا عثمان المغيرة.د
١٤٨  

 هـ٢٥/٢/١٤١٨
 " بنين" لدى طالب الصف األول المتوسط تجريبية معلم الرياضيات على اتجاه طالبه نحو الرياضيات وتحصيلهم فيها ـ دراسة كفاءة تأثير

  الرياضبمدينة

  لعيسى ثامر حمد عبدهللا ا

 عبداهللا عبدالرحمن المقوشي.د
١٤٩  

  الناقدالتفكيرفي المملكة العربية السعودية في ضوء مهارات ) بنين( التاريخ للمرحلة الثانوية كتب تحليل هـ١١/٣/١٤١٨
  سعد فهران عبدالرحمن االسمري

 سر الختم عثمان.د
١٥٠  

 نامج تدريب ضباط الخدمات الطبية بوزارة الدفاع والطيران تقويم مقررات العلوم الصحية بالدورة التأسيسية في بر هـ٢/٥/١٤١٨
  خالد عبداهللا ابراهيم البريثين 

 ابراهيم بسيوني عميره.د
١٥١  

 هـ١٢/٩/١٤١٨
تقويم أسئلة اختبارات الفيزياء لشهادة الثانوية العامة في المملكة العربية السعودية ـ دراسة تحليلية ـ مقارنة لمضمون األسئلة ـ بنين 

  وبنات

  مشاعل بكر راشد البكر 

 احمد عصام الصفدي  . د
١٥٢  

 مواقف التعبير الكتابي لدى تلميذات المرحلتين المتوسطة والثانوية بمدينة الرياض  هـ١٢/٩/١٤١٨
  عبير محمد عبداللطيف العرفج

 غسان خالد بادي.د
١٥٣  

 السعوديةبنات المملكة العربية  تعليم الكتابة في المرحلتين المتوسطة والثانوية للمحتوى تحديد هـ١٢/٩/١٤١٨
  مزنة عبداهللا غانم السماعيل 

 غسان خالد بادي.د
١٥٤  



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ٩٧

 املناهج وطرق التدريس:    قسم                                                                                    ماجستري:                         كلية الرتبية 

 م اسم المشرف/ اسم الطالب  ــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــةعـ تــــاريــخ الــتــــخرج

 مدى تحقيق تدريس العلوم ألهدافه في المرحلة االبتدائية للبنين من وجهة نظر معلمي العلوم بمحافظة الخرج هـ١٢/٩/١٤١٨
  ناصر محمد ناصر الدرويش

 راشد حمد الكثيري.د
١٥٥  

  والثانوية ـ دراسة وصفية تحليليةالمتوسطة التربوي التي يتبعها مشرفو اللغة العربية مع معلميها في المرحلتين اإلشراف أساليب هـ٢/١١/١٤١٨
  عبدالرحمن سعد عبداهللا المفرج 

  ١٥٦ محمد موسى عقيالن.د

 مدى ادراك طالب وطالبات المرحلة المتوسطة للمفاهيم الجغرافية  هـ٢٥/١٢/١٤١٨
  اهللا علي الحميدان ابراهيم عبد

   ١٥٧ عبدالرحمن الشعوان.د

 دور الموجه المشرف في رفع الكفاءة اإلدارية والفنية لمديري مدارس التعليم العام بوزارة المعارف ـ دراسة ميدانية بمدينة الرياض  هـ٢/١١/١٤١٨
  حمد ابراهيم حمد المنيع 

 محمد عثمان كشميري.د
١٥٨  

  على طالبات الصف الثالث الثانوي في ضوء أهداف المادة المقرر والثقافة اإلسالمية  محتوى كتاب الحديثتقويم  هـ٥/٢/١٤١٩
   مشاري محمد الدهيشصالح

 محمد عبدالرحمن الديحان. د
١٥٩   

  في تحصيلهم في مادة الفقه السلوكية تعريف طالب الصف األول الثانوي باألهداف أثر  هـ٥/٢/١٤١٩
   عبدالعزيز محمد آل طالبعبداهللا

 العزيز راشد النجاديعبد. د
١٦٠   

  هـ٣٠/٢/١٤١٩
 ألهدافها من وجهة نظر أعضاء هيئة المعلمين مقررات الجانب التخصصي من برنامج إعداد معلمي العلوم الشرعية بكليات تحقيق مدى

 التدريس والطالب 

   محيسن الفتيخةعلي عبدالكريم

   ١٦١  محمد عبدالرحمن الديحان . د

  في المملكة العربية السعودية االبتدائية كتب العلوم بالمرحلة ة فيح الصحيالتربية  هـ٣٠/٢/١٤١٩
   العثمان عبداهللا عبدالرحمنعبدالعزيز

 راشد حمد الكثيري. د
١٦٢   

 )دراسة وصفية تحليلية ( االبتدائية للبنين في المملكة العربية السعودية بالمرحلة توافر القيم في كتب المواد االجتماعية مدى  هـ٣٠/٢/١٤١٩
   العقيل عمرحمد معقيل

 عبدالرحمن محمد الشعوان. د
١٦٣   

  العلمية من وجهة نظر المعلمين بالمعاهد منهج الفرائض في المرحلة الثانوية مشكالت  هـ٣٠/٢/١٤١٩
   المعيقل عبداهللا عبدالعزيزعبداهللا

 محمد عبدالرحمن الديحان. د
١٦٤   

  هـ٣٠/٢/١٤١٩
 في المعلمين والتحصيل في التربية الميدانية لدى خريجي قسم اللغة العربية بكليات نظريةال بين التحصيل في مقررات اإلعداد التربوي العالقة

 المملكة العربية السعودية

   حسين محمد العايدعبداهللا

 محمد موسى عقيالن. د
١٦٥   

  لمهارات الخرائطالعلمية استخدام معلمي الجغرافيا في المعاهد مدى  هـ٣٠/٢/١٤١٩
  القوسي سليمان عبداللطيف

  سر الختم عثمان علي.د
١٦٦   

   مقترح لمقرر مطوروتصور الصحة المدرسية بكليات المعلمين من وجهة نظر األساتذة والطالب والخريجين مقرر تقويم  هـ٣٠/٢/١٤١٩
   أحمد الشهريصالح محمد

  سر الختم عثمان علي. د
١٦٧   

  هـ٣٠/٢/١٤١٩
 اللغةكومية بمدينة الرياض مع النصوص القرائية المقررة في مادة  بالمدارس الحالثانوي اتفاق ميول طالب وطالبات الصف الثاني مدى

 اإلنجليزية 

   شبك سعد عبداهللا الرويلينورة

 ناديه أحمد بكار . د
١٦٨   



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ٩٨

 املناهج وطرق التدريس: م   قس                                                                                       ماجستري: كلية الرتبية                            

 م اسم المشرف/ اسم الطالب  عـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــة تــــاريــخ الــتــــخرج

هـ٣٠/٢/١٤١٩  مديرة المدرسة في تنفيذ المنهج وتطويره من وجهة نظر مديرات مكاتب اإلشرافمشاركة مدى 
عودة محمد العبداهللا عفاف

موافق فواز الرويلي . د
١٦٩   

 في المدارس الحكومية بمدينة الرياض المتوسطة تؤدي إلى سوء فهم المفاهيم الجغرافية من وجهة نظر معلمي ومعلمات المرحلة التي العوامل  هـ٣٠/٢/١٤١٩
 راشد البريهمحمد أمينة

نادية أحمد بكار. د
١٧٠   

ات الصف الثالث الثانوي بمنطقة الرياض التعليمية والتغذية لدى طالبالغذاء مفاهيم  هـ٣٠/٢/١٤١٩
الخويطرعبداهللا  محمد ليلى

ابراهيم بسيوني عميرة . د
١٧١   

 مدى فهم طالبات الصف الثالث الثانوي علمي بمدينة الرياض طبيعة علم الكيمياء  هـ١٠/٦/١٤١٩
هيفاء احمد عبدالرازق هندي 

إبراهيم بسيوني عميره . د 
١٧٢  

حلة التفكير التجريدي حسب نظرية بياجيه وعالقتها ببعض المتغيرات لدى طالب تخصص الرياضيات في كلية المعلمين بحائل    مر  هـ٣٠/٦/١٤١٩
عبدالرحمن إبراهيم فريح التميمي

عبداهللا عبدالرحمن المقوشي. د 
١٧٣  

 التربية بجامعة الملك سعود وكلية إعداد المعلمين بالرياض  الكفايات التعليمية الالزمة لمعلمي الرياضيات واألساتذة المختصين بكلية  هـ٣٠/٦/١٤١٩
سالمه سلمان صالح العابد

عبداهللا عثمان المغيرة . د 
١٧٤  

  هـ١٩/٨/١٤١٩
في نصوص كتاب القراءة في اللغة اإلنجليزية للصف الثاني الثانوي للبنات ومدى معرفة اإلعداد  والنص الجيد االنقرائية مدى توفر خصائص 

 بهذه الخصائص   المعلمات

نجله علي احمد الدريهم 

ناديه احمد بكار . د 
١٧٥  

 مدى احتفاظ طالب قسم العلوم بكليتي المعلمين في األحساء والدمام بالحقائق والمفاهيم العلمية في مقررات الكيمياء  هـ١٩/٨/١٤١٩
عبدالحميد عبداهللا الصوفي العرفج 

راشد حمد الكثيري . د 
١٧٦  

  بمدينة الرياض المرحلة المتوسطةفي لحاجات التدريبية لمعلمات العلوم  ا  هـ٢٧/١٠/١٤١٩
منيرة سعد عبداهللا الفهيد

راشد حمد الكثيري . د 
١٧٧  

 مدى معرفة تالميذ المرحلة االبتدائية مفاهيم المواد االجتماعية   هـ٢٧/١٠/١٤١٩
عبداهللا ناجي محمد المبارك 

عبدالرحمن محمد الشعوان . د 
١٧٨  

 مدى تحقيق أهداف تعليم النصوص األدبية في المحتوى المقرر على طالب الصف األول الثانوي   هـ٢٧/١٠/١٤١٩
سعود ناصر إبراهيم الكثيري 

غسان خالد بادي . د 
١٧٩  

 مدى معرفة طالب الصف الثالث الثانوي في مدينة الرياض تطبيقات الكيمياء في الحياة   هـ٢٤/١٢/١٤١٩
 خالد صالح ناصر النفيسة

إبراهيم بسيوني عميره . د 
١٨٠  

 تقويم مقرر الثقافة اإلسالمية في كليات المعلمين بالمملكة العربية السعودية في ضوء أهدافه المرجوة   هـ٢٤/١٢/١٤١٩
إبراهيم سعد علي القرني 

محمد موسى عقيالن  . د 
١٨١  

  هـ٢٩/١/١٤٢٠
متوسطة في ضوء االتجاهات التربوية الحديثة من وجهة نظر المشرفين التربويين  الكفايات الالزمة لمعلم المواد االجتماعية في المرحلة ال

  والمعلمين في مدينة الرياض 

  خالد سعد سعد العرفج 

  سر الختم عثمان علي . د 
١٨٢   



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ٩٩

 املناهج وطرق التدريس: قسم                                                                           ماجستري: كلية الرتبية                        

 م اسم المشرف/ اسم الطالب  عـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــة تــــاريــخ الــتــــخرج

   أساليب تدريس مقرر الفقه التي يستخدمها معلمو هذا المقرر في المرحلة المتوسطة   هـ٢٩/١/١٤٢٠
  يمان عبداهللا ناصر محمد آل سل

  عبدالعزيز راشد النجادي . د 
١٨٣   

 تحصيل طالبات الصف األول الثانوي واتجاههن نحو مادة الكيمياء بإحدى المدارس في مدينة الرياض على أثر تدريس الكيمياء بالحاسب اآللي   هـ٥/٣/١٤٢٠
  إيمان عمر إبراهيم العبدالكريم 

  راشد حمد الكثيري . د 
١٨٤  

  هـ٥/٣/١٤٢٠
 المستوى الرابع بمعهد اللغة العربية لغير الناطقين بها بجامعة الملك سعود باألهداف السلوكية المعرفية على تحصيلهم  أثر معرفة طلبة

  الدراسي في مادة النحو 

  إبراهيم مهنا عبداهللا العزاز 

  محمد موسى عقيالن . د 
١٨٥  

  لة العليا من التعليم االبتدائي بمدارس مدينة الرياض بنين  مدى استخدام الوسائل التعليمية في تدريس الرياضيات في المرح  هـ٥/٣/١٤٢٠
  ناصر عمر عبدالعزيز راجح 

  عبداهللا عبدالرحمن المقوشي . د 
١٨٦  

   عمليات العلم المتضمنة في كتب العلوم بالمرحلة المتوسطة   هـ٥/٣/١٤٢٠
  عبدالعزيز مفلح عبداهللا آل حامد

  إبراهيم بسيوني عميره . د 
١٨٧  

  في المملكة العربية السعودية ربية الصحية في كتب األحياء في المرحلة الثانوية  الت  هـ٥/٣/١٤٢٠
  خالد فهد عبداهللا البراك 

  راشد حمد الكثيري . د 
١٨٨  

   مطالب اإلشراف التي يحققها المشرفون التربويون على تعليم قواعد اللغة العربية في المرحلة المتوسطة   هـ٥/٣/١٤٢٠
  رشيد سعد محمد الرشيد

  غسان خالد بادي . د 
١٨٩  

  لمرحلة المتوسطة من وجهة نظر معلمي ومعلمات العلوم الشرعية بمدينة الرياض ل الصعوبات الواردة في كتب الفقه   هـ٢٢/٦/١٤٢٠
  هيا خالد شباب العتيبي 

  ناديه احمد بكار. د 
١٩٠  

  هـ١٥/١٠/١٤٢٠
  عبدالعزيز عبداهللا ابراهيم بن طالب  والطالب الملك سعود بالرياض من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بجامعة) اإلعداد العام( تحقق أهداف مقررات الثقافة اإلسالمية مدى

  عبداهللا سعد اليحيى. د
١٩١   

  األخطاء اللغوية في استخدام مفردات اللغة اإلنجليزية لدى طالبات المرحلة الثانوية في مدينة الرياض   هـ١٥/١٠/١٤٢٠
  تماضر عبداهللا عقيل العقيل 

   غسان خالد بادي .د
١٩٢   

  أخطائهن الكتابي لدى تلميذات المرحلة الثانوية في مدينة الرياض متمثالً في نقصان التعبير تطور  هـ٢١/١/١٤٢١
  المنيفي محمد سعاد عبداهللا 

  غسان خالد بادي . د 
١٩٣  

   صعوبات القراءة لدى طالبات الصف الرابع االبتدائي بمدينة الرياض   هـ٢١/١/١٤٢١
  زيد الكثيري نوره علي 

  غسان خالد بادي . د 
١٩٤  

   تقويم مقرر جغرافية المملكة بكليات المعلمين في ضوء أهدافه من وجهة نظر األساتذة والطالب   هـ٢١/١/١٤٢١
  سعود محمد تومان الشهراني م

  سر الختم عثمان علي . د 
١٩٥  

  نهج المدرسي  تحديد الحاجات التدريبية لمعلمات رياض األطفال في مجال الم  هـ٥/٥/١٤٢١
  منى حمد علي العواد

  موافق فواز الرويلي. د 
١٩٦  



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ١٠٠

 املناهج وطرق التدريس:      قسم                                                           ماجستري: كلية الرتبية                             

 م اسم المشرف/ اسم الطالب  ــــــــــالـــــــةعـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــ تــــاريــخ الــتــــخرج

  مدى تحقيق محتوى مقررات علم االجتماع ألهدافه التعليمية في بعض دول مجلس التعاون الخليجي    هـ ٨/٣/١٤٢١
  ماجدة علي عبداهللا الناهض

  موافق فواز الرويلي . د
١٩٧   

   ومراعاتها أثناء إشرافهم في المرحلة الثانوية   مدى معرفة مشرفي العلوم الشرعية األهداف السلوكية  هـ٨/٣/١٤٢١
  خالد عبدالرحمن محمد الرشيد 

  عبداهللا سعد اليحيى . د 
١٩٨   

   ومنتجاته وأهميته للفرد والمجتمع في المملكة العربية السعوديةالبترول معرفة معلمي العلوم في المرحلة الثانوية مدى  هـ٨/٣/١٤٢١
  أحمد يوسف أحمد المقيط 

  يم بسيوني عميره إبراه. د 
١٩٩  

   العلوم بمنطقة الرياض التعليمية  واتقويم كتب العلوم المطورة المقررة على طالب المرحلة المتوسطة كما يراها معلم  هـ٨/٣/١٤٢١
  هذال ليل بركة الشمري 

  صالح سليمان الحديثي . د 
٢٠٠  

  هـ٨/٣/١٤٢١
 ومعلمي االجتماعيةرس المملكة العربية السعودية من وجهة نظر مشرفي المواد  للبنين بمداالمتوسط كتاب التاريخ المقرر للصف الثالث تقويم

  مادة التاريخ

  أحمد سالم سعيد باهمام 

  عبدالرحمن محمد الشعوان . د 
٢٠١  

  بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية) التاريخ والجغرافيا ( التي تواجه الطالب المعلمين في تخصصي المشكالت  هـ ٨/٣/١٤٢١
   محمد عبداهللا أبوحسن حسن

  عبدالرحمن محمد الشعوان . د 
٢٠٢  

   بالمملكة العربية السعودية كما يحددها أعضاء هيئة التدريسالمعلمين تدريس مقرر التحرير العربي في كليات مشكالت  هـ٨/٣/١٤٢١
  صالح أحمد صالح دخيخ 

  محمد موسى عقيالن . د 
٢٠٣  

  هـ٨/٣/١٤٢١
 في التربويون الشفهية في المرحلة االبتدائية للبنين كما يراه المعلمون والمشرفون الشرعيةمقررات العلوم  التقويم المستمر في تدريس واقع

  مدينة الرياض

  محمد عبدالعزيز عبدالمحسن الناجم 

  عبداهللا سعد اليحيى . د 
٢٠٤  

  نظر المدرسين  في منطقة القصيم من وجهةالمتوسطة تدريس اللغة اإلنجليزية في المرحلة مشكالت  هـ٨/٣/١٤٢١
  عوضبن  عبدالرحمن مضحي خالد

 محمد عبدالرحمن الديحان. د
٢٠٥   

  من وجهة نظر المعلمات والمشرفات بمدينة الرياضالثانوية منهج االقتصاد المنزلي في المرحلة مشكالت  هـ٨/٣/١٤٢١
   محمود علي الجمل الرمالويصفاء

 عبدالعزيز راشد النجادي . د
٢٠٦   

  بيئية المتضمنة في كتب العلوم بالمرحلة المتوسطة ـ دراسة تقويمية التربية ال  هـ١٣/٢/١٤٢١
  أحمد عمر عبدالعزيز السبيل 

  إبراهيم بسيوني عميرة. د
٢٠٧  

  القيم التي تتضمنها كتب التربية الوطنية المقررة على الصفوف الثالثة األخيرة من المرحلة اإلبتدائية في المملكة العربية السعودية   هـ١٣/٢/١٤٢١
  دالعزيز عبداهللا عبدالرحمن الريس عب

  عبداهللا ابراهيم العجاجي . د
٢٠٨   

  تطوير محتوى مادة الرياضيات في التعليم الثانوي الصناعي ـ كما يرى ذلك الخبراء والمشرفون والمدرسون باستخدام دلفاي   هـ١٣/٢/١٤٢١
  أحمد محمد ناصر الصقر  

  عبداهللا عبدالرحمن المقوشي . د
٢٠٩   

  قع اإلشراف على تعليم التعبير الكتابي في المرحلة المتوسطة ـ دراسة وصفية تحليلية وا  هـ١٥/٨/١٤٢١
  محمد شديد سالم البشري 

  محمد عبدالرحمن الديحان . د
٢١٠   



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ١٠١

  التدريساملناهج وطرق :    قسم                                                              ماجستري: كلية الرتبية                              
 م اسم المشرف/ اسم الطالب  عـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــة تــــاريــخ الــتــــخرج

  بمدينة الرياض المفاهيم الفقهية المقررة ) شرعي ( مدى إكتساب طالب الصف الثاني الثانوي   هـ١٥/٨/١٤٢١
  أحمد عبدالرحمن ابراهيم الجهيمي 

   عبداهللا بن سعد اليحيى .د
٢١١   

  الواجبات المنزلية لمادة العلوم في المرحلة المتوسطة بمدارس الرياض  ـ واقعها وأساليب تطويرها    هـ١٥/٨/١٤٢١
  لطيفه عبدالرحمن محمد العبدالرحمن

  راشد بن حمد الكثيري . د
٢١٢   

   العربيةدول مجلس التعاون لدول الخليج  مناهج المواد االجتماعية في التعليم العام بمحتوى توحيد  هـ١٥/٨/١٤٢١
  فالح مبارك سعد العجمي 

  عبداهللا بن ابراهيم العجاجي . د
٢١٣   

  مدى معرفة معلمي الرياضيات بالمرحلة اإلبتدائية العليا األهداف السلوكية ومدى تضمينها خطة الدرس   هـ١٥/٨/١٤٢١
  محمد صنت صالح العمري الحربي 

  عبداهللا عثمان المغيرة . د
٢١٤  

  أثر األسرة الوطنية للرياضيات في تطوير مناهج الرياضيات في مراحل التعليم المختلفة   هـ١٥/٨/١٤٢١
  خالد عبداهللا صالح المعثم 

  عبداهللا عبدالرحمن المقوشي . د
٢١٥  

  رمستوى تحليل طالب الصف األول الثانوي أهم المفاهيم الفيزيائية الواردة في كتاب الفيزياء المقر  هـ١٩/١٠/١٤٢١
  مديس خضر سعيد الزهراني 

  راشد بن حمد الكثيري . د
٢١٦  

  مطالب اإلشراف التي يحققها المشرفون التربويون على تعليم البالغة في المرحلة الثانوية   هـ١٩/١٠/١٤٢١
  محمد عامر هاشم القحطاني 

  غسان خالد بادي . د
٢١٧  

  هة نظر معلمي المواد اإلجتماعية بالمرحلة المتوسطة دور المشرف التربوي في تنمية مهارات التدريس من وج  هـ١٩/١٠/١٤٢١
  سليمان عبداهللا محمد المويزري 

  عبدالرحمن محمد الشعوان . د
٢١٨  

  مدى معرفة مشرفي المواد اإلجتماعية ومديري المدارس في المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض األهداف السلوكية   هـ١٩/١٠/١٤٢١
  إبراهيم عبدالرحمن محمد الحضيبي 

  عبداهللا إبراهيم العجاجي . د
٢١٩  

  هـ١٩/١٠/١٤٢١
مدى اسهام التدريبات في تقويم مهارات القراءة اإلبداعية في كتب القراءة للصفوف النهائية من مراحل التعليم العام للبنات في المملكة العربية 

  السعوودية 

  سلوى صالح سعيد بابقي 

  نادية أحمد بكار . د
٢٢٠  

  ب الصف األول الثانوي بمفاهيم علم األحياء المقررة عليهم مدى إلمام طال  هـ١٦/١١/١٤٢١
  ماجد جميل عبدالسالم القاضي 

  خالد بن فهد الحذيفي . د
٢٢١   

  اثر استراتيجية القراءة للدرس في استيعاب المقروء وثباته لدى طالب الصف الثالث الثانوي بمدينة الرياض   هـ ٢٩/٢/١٤٢٢
  محمد علي سعيد القعطبي 

  سى عقيالن محمد مو. د
٢٢٢   

  مدى استخدام معلمات اللغة العربية ألسلوبي السبر والتوقف أثناء إلقاء األسئلة الصفية الشفهية في المرحلة الثانوية بمحافظة الخرج   هـ ٢٩/٢/١٤٢٢
  شيخة بنت سعد فهد السنبل 

  نادية أحمد بكار . د
٢٢٣   

  تعلمها بالمرحلة المتوسطة فاعلية نموذج التعليم البنائي في تعليم العلوم و  هـ٢٩/٢/١٤٢٢
  إبراهيم محمد سليمان اللزام 

  صالح بن سليمان الحديثي . د
٢٢٤   



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ١٠٢

  املناهج وطرق التدريس:   قسم                                                                           ماجستري:                            كلية الرتبية 

 م اسم المشرف/ اسم الطالب  ـنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــةعــــ تــــاريــخ الــتــــخرج

  العالقة بين اتجاهات معلمي الرياضيات نحو مادة الرياضيات ورضاهم الوظيفي وبين تحصيل تالميذهم في الصف السادس اإلبتدائي   هـ٢٩/٢/١٤٢٢
  خالد محمد ناصر الخزيم 

  ن المغيرة عبداهللا بن عثما. د
٢٢٥   

   بمدينتي أبها وخميس مشيط  وجهة نظر المعلمينمن تدريس مادة التاريخ في المحلة المتوسطة مشكالت  هـ١٠/٣/١٤٢٢
   قشيم آل عائذ القحطانيسعيد

 عبدالرحمن محمد الشعوان . د
٢٢٦   

  مشاركة المعلمين في تطوير مناهج العلوم بالمرحلة االبتدائية   هـ ١٧/٥/١٤٢٢
  م سليمان النفيسة صالح إبراهي

  راشد حمد الكثيري . د
٢٢٧  

  دراسة تحليلية لألنشطة الصفية لمادة الفقه  في مدارس البنات الثانوية   هـ١٧/٥/١٤٢٢
  ساره إبراهيم عبداهللا المنيع 

  عبداهللا بن سعد اليحيى. د
٢٢٨  

  ة  دراسة تشخيصي–اخطاء تلميذات الصف الخامس االبتدائي في موضوع القسمة   هـ ١٧/٥/١٤٢٢
  سمراء عبدالعزيز محمد غيث 

  محمد عبدالرحمن الديحان . د
٢٢٩  

  مشكالت تدريس اإلمالء في المرحلة االبتدائية   هـ ١٧/٥/١٤٢٢
  سعد عبدالعزيز حمد الحميدي

  محمد موسى عقيالن . د
٢٣٠  

  مستوى التالوة لدى طالب المرحلة المتوسطة بمدارس تحفيظ القرآن الكريم   هـ ١٧/٥/١٤٢٢
  امخ الراشد شامخ جزاع ش

  محمدمحمد سالم . د
٢٣١  

  هـ ١٧/٥/١٤٢٢
 في العربية الثالث الثانوي في المملكة العربية السعودية والمنهج الموحد في دول الخليج للصف تحليلية مقارنة بين كتابي الرياضيات دراسة

   )Wilson( ضوء نموذج ولسن 

  باسم محمد أحمد العيثان 

  عبداهللا عبدالرحمن المقوشي . د
٢٣٢  

  اتجاهات معلمي الجغرافيا في مدارس  األبناء نحو اإلنشطة التعليمية وعالقتها ببعض المتغيرات   هـ١٧/٥/١٤٢٢  
  مبارك ناصر مفرج آل مفرج 

  عبدالرحمن بن محمد الشعوان . د
٢٣٣   

  امة لتعليم البنات بمدينة الرياض مهارات كتابة المقال لدى طالبات قسم اللغة العربية في كلية التربية التابعة للرئاسة الع  هـ٢٦/٧/١٤٢٢
  نورة عبداهللا شديد العمري 

  محمد موسى عقيالن .د
٢٣٤   

  مستوى تحصيل طالب المرحلة الثانوية المفاهيم الجغرافية  هـ٢٥/٨/١٤٢٢
  محمد حارب الشريف الدلبحي

  عبدالرحمن محمد الشعوان .د
٢٣٥   

  اه نحو مادة الفيزياء لدى طالبات الصف الثاني الثانوي دراسة تجريبيةاثر التعلم التعاوني في التحصيل الدراسي واالتج  هـ٢٥/٨/١٤٢٢
  نورة ابراهيم محمد الناصر 

  خالد فهد الحذيفي.د
٢٣٦   

  تحليل االخطاء الشائعة في حل المعادالت الجبرية لدى طالب المرحلة المتوسطة في ضوء نظرية بياجيه  هـ٢٥/٨/١٤٢٢
  ناصر حمد عبداهللا العويشق

  لرحمن المقوشيعبداهللا عبدا.د
٢٣٧   

  هـ٢٢/١٠/١٤٢٢
 تدريس فهم المسموع لطالبات المرحلة المتوسطة في مدينة الرياض من وجهة نظر في التي تواجه معلمات اللغة اإلنجليزية الصعوبات

  والمشرفات التربوياتالمعلمات

  هدى عبداهللا فهد الهزاع 

  عبداهللا ابراهيم العجاجي . د
٢٣٨   



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ١٠٣

  املناهج وطرق التدريس:   قسم                                                                           ماجستري:  كلية الرتبية                           
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  لمشرفات التربويات ومديرات مكاتب اإلشراف التربوي بمدينة الرياض نحو أسلوب تقويم أداء المشرفة التربوية الوظيفي  إتجاهات ا  هـ٢٢/١٠/١٤٢٢
  مها محمد خلف الزايدي 

  عبداهللا ابراهيم العجاجي . د
٢٣٩   

  معلمي المرحلة المتوسطة منها تقويم أداء مشرفي العلوم الشرعية في ضوء ممارساتهم األساليب اإلشرافية ومدى استفادة   هـ٢٢/١٠/١٤٢٢
  ابراهيم عبدالكريم صالح الخطيب 

  طالل محمد المعجل . د
٢٤٠   

  القيم المتضمنة في كتاب القراءة للصف الرابع اإلبتدائي ومدى فهم الطالبات إياها   هـ٢٣/١/١٤٢٣
  لينا سليمان عبدالعزيز السليم 

  غسان خالد بادي . د
٢٤١   

  الحاسب اآللي لطالب المرحلة الثانوية في تنمية التفكير العلمي واإلتجاه نحو مادة الكيمياء أثر تدريس الكيمياء ب  هـ٢٣/١/١٤٢٣
  خالد ابراهيم صالح الدغيم 

  خالد فهد الحذيفي . د
٢٤٢   

  مفاهيم مصطلح الحديث " شرعي " تحصيل طالب الصف الثالث الثانوي   هـ٢٣/١/١٤٢٣
  عبداهللا محمد عبداهللا السهلي 

  جل طالل محمد المع. د
٢٤٣   

  واقع حفظ القرآن الكريم لدى طالب المرحلة الثانوية بمدارس تحفيظ القرآن الكريم    هـ٢١/٢/١٤٢٣
  سعود علي مليحان الحنان العقيدي 

  محمد محمد سالم . د
٢٤٤   

  تقويم محتوى كتاب القراءة للصف السادس االبتدائي بمعاهد التربية الفكرية للبنات   هـ٢٠/٣/١٤٢٣
  دالعزيز المنيع نورة عبدالكريم عب

  محمد موسى عقيالن . د
٢٤٥   

  في المملكة العربية السعودية في ضوء مستويات بلوم المعرفية  ) بنين ( تقويم أسئلة اختبارات النحو والصرف للثانوية العامة   هـ٥/٤/١٤٢٣
  غانم محمد عبداهللا الغانم 

  محمد موسى عقيالن . د
٢٤٦   

  لمعلمي العلوم الشرعية في المرحلة المتوسطة ـ دراسة تقويمية المهارات التدريسية الالزمة   هـ١٨/٥/١٤٢٣
  علي عمر سعيد بادغشر

  محمد محمد سالم . د
٢٤٧   

  أثر تعليم قواعد اللغة العربية باستخدام الشاهد القرآني في تحصيل تالميذ الصف الخامس اإلبتدائي   هـ٢٦/٦/١٤٢٣
  شيبان هايف هيدان العنزي 

  غسان خالد بادي . د
٢٤٨   

  مدى تحقيق أهداف مقررات اإلعداد التربوي لطالب العلوم الشرعية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية من وجهة نظر الدارسين  هـ٢٦/٦/١٤٢٣
  ماهر عبدالعزيز إبراهيم الضحيان 

  طالل محمد المعجل . د
٢٤٩   

هـ٢١/٨/١٤٢٣   لواقع والمتوقع مشاركة المشرفة التربوية في تنفيذ المنهج من وجهة نظر المعلمات ـ ا 
  الجوهرة راشد عبداهللا الجرجير 

  موافق فواز الرويلي . د
٢٥٠   

  هـ٢١/٨/١٤٢٣
 للبنات في العام التي قادها الملك عبد العزيز المتضمنة في كتب التاريخ لمراحل التعليم العسكرية النصوص التاريخية الخاصة بالصراعات تحليل

 ضوء خريطة األطر

  سارة ثنيان محمد آل سعود

  نادية احمد بكار . د
٢٥١   

  أثر تعليم مادة التاريخ باستخدام طريقة المناقشة في تحصيل طالب الصف الثاني المتوسط   هـ٢١/٨/١٤٢٣
  فهاد عوض مخلف العنزي 

  عبدالرحمن محمد الشعوان . د
٢٥٢   



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ١٠٤
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هـ٢١/٨/١٤٢٣    دور المشرف التربوي في تطوير الكفايات التعليمية الالزمة لمعلمي المواد االجتماعية 
  عبداهللا محمد منصور آل قصود القحطاني

  عبدالرحمن محمد الشعوان . د
٢٥٣   

  تفعيل الدراسة المعملية في العلوم الطبيعية بالمرحلة الثانوية   هـ٢١/٨/١٤٢٣
  ضيف اهللا عطية غرم القحطاني 

  راشد حمد الكثيري . د
٢٥٤   

  ) بنات–بنين  (الثانوية تدريس القرآن الكريم في المرحلة معوقات  هـ٢١/٨/١٤٢٣
  خالد غنيم عوض الهمزاني 

  محمد محمد سالم . د
٢٥٥   

  الصف الثالث الثانوي بالقسم األدبي مع أهداف تدريسها لطالبات اتساق موضوعات النقد األدبي المقدمة مدى  هـ٢١/٨/١٤٢٣
  هدى علي سليمان الحمود

  لطيفة صالح السميري . د
٢٥٦   

  نوية من وجهة نظر المعلمات والمشرفات التربويات صعوبات تعلم النحو في المرحلة الثا  هـ٢١/٨/١٤٢٣
  عائشة علي عبداهللا باوزير 

  الفت محمد فوده . د
٢٥٧   

  دور المشرفة التربوية في تنفيذ منهج مادة الفيزياء وتقويمه بالمرحلة الثانوية للبنات   هـ٢١/٨/١٤٢٣
  فاطمة احمد محمد آل صابر الغامدي 

  إبراهيم بسيوني عميرة . د
٢٥٨   

  أثر تدريس العلوم باستخدام التعلم التعاوني في تنمية التحصيل وعمليات العلم لدى تلميذات الصف الرابع االبتدائي   هـ٢١/٨/١٤٢٣
  جميلة عبداهللا عبدالعزيز الحسيني 

  راشد حمد الكثيري . د
٢٥٩   

  وزارة المعارف في مدينة الرياض واقع تطبيق الئحة الصندوق المدرسي في مدارس التعليم العام الحكومية التابعة ل  هـ٢٧/١٠/١٤٢٣
  ناصر محمد صالح العيسى 

  حسن أبو بكر العولقي . د
٢٦٠   

  هـ٢٧/١٠/١٤٢٣
مدى معرفة طالبات تخصص الفيزياء في السنة الرابعة بكلية التربية للبنات في الرياض احتياطات السالمة في تعليم مادة الفيزياء بالمرحلة 

  الثانوية وتعلمها

  مقبل هيفاء صالح علي بن 

  ابراهيم بسيوني عميرة . د
٢٦١   

  أثر تدريب معلمات الجغرافيا بالمرحلة الثانوية على اتقان بناء الخريطة المفهومية   هـ٢٧/١٠/١٤٢٣
  أروى عثمان عبدالمحسن العبدالكريم 

  نادية احمد بكار. د
٢٦٢   

  األطفال حولها نظر معلمات رياض ووجهاتالطفل ) بورتفوليو( بناء محتوى ملف معايير  هـ٢٧/١٠/١٤٢٣
  أمل عبدالعزيز إبراهيم العيسى 

  نادية احمد بكار. د
٢٦٣   

هـ٢٧/١٠/١٤٢٣   نظر مشرفي المواد االجتماعية ومعلميها وجهة الحديثة لمعلمي المواد االجتماعية من أساليب 
  عبدالرحيم نويجع المورعي الحربي 

  عبداهللا إبراهيم العجاجي . د
٢٦٤   

   مهارات القراءة الصامتة لدى طالب المرحلة المتوسطة بناء اختبار لقياس  هـ٢٧/١٠/١٤٢٣
  حسن خلوي حسن موكلي 

  غسان خالد بادي . د
٢٦٥   

  مدى تحقيق أهداف مقرر السلوك لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي   هـ٢٥/١٢/١٤٢٣
  ثابت سعيد ناصر آل كحالن القحطاني

  عبداهللا سعد اليحيى. د
٢٦٦   



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ١٠٥

  املناهج وطرق التدريس:   قسم                                                              ماجستري: كلية الرتبية                                 

 م اسم المشرف/ اسم الطالب  عـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــة تــــاريــخ الــتــــخرج

هـ٢٤/٣/١٤٢٤   علمات اللغة العربية بالمرحلة االبتدائية وواقع تعليمهن القراءة من وجهة نظر المشرفات التربويات مفهوم تعليم القراءة لدى م 
  مشاعل محمد إبراهيم الفقيه 

  لطيفة صالح السميري . د
٢٦٧   

هـ٢٤/٣/١٤٢٤   تقويم محتوى كتب الفيزياء بالمرحلة الثانوية للبنين حسب رأي معلميها 
  سعيد عبداهللا جار اهللا الغامدي 

  صالح سليمان الحديثي . د
٢٦٨   

  اتجاهات المعلمين والمشرفين التربويين نحو تكامل المواد االجتماعية في المرحلة االبتدائية   هـ٢١/٤/١٤٢٤
  ذياب مقبل هارب الشراري 

  عبداهللا إبراهيم العجاجي . د
٢٦٩   

  رية في المملكة العربية السعودية واقع الوسائل التعليمية في تدريس التربية الفنية بمعاهد التربية الفك  هـ٢/٥/١٤٢٤
  عادل محمد عبدالرحمن بن طالب 

  عبداهللا ظافر الشهري. د
٢٧٠   

  تقويم كتاب مبادئ علم االقتصاد للصف الثالث الثانوي في المملكة العربية السعودية   هـ٢٠/٦/١٤٢٤  
  إبراهيم سعود عبداهللا البديع 

  محمد عبدالرحمن الديحان . د
٢٧١   

  محتوى كتاب المطالعة للصف الثاني الثانوي في ضوء أهداف تدريس القراءة تقويم   هـ٢٠/٦/١٤٢٤
  خالد عبدالعزيز عبدالرحمن السماري 

  محمد موسى عقيالن . د
٢٧٢   

  مشكالت تدريس البالغة العربية في المرحلة الثانوية من وجهة نظر المعلمين والمشرفين التربويين   هـ٢٠/٦/١٤٢٤
  خالد عبدالكريم جازع الشمري 

  صالح عبدالعزيز النصار . د
٢٧٣   

  تقويم كتاب الحديث للصف الخامس االبتدائي من وجهة نظر مشرفي ومعلمي التربية اإلسالمية   هـ٢٠/٦/١٤٢٤
  فؤاد احمد صالح المظفر 

  محمد محمد سالم . د
٢٧٤   

  وجهة نظر المعلمين والمشرفين التربويين واقع اإلشراف التربوي على تعليم الرياضيات في المرحلتين المتوسطة والثانوية من   هـ٢٠/٦/١٤٢٤
  محمد حمد معيتق رشيدي 

  عبداهللا عثمان المغيرة . د
٢٧٥   

هـ٢٠/٦/١٤٢٤   القراءات اإلضافية لمعلمي العلوم في المرحلة المتوسطة  
  حسين علي هاشم الهاشم 

  صالح سليمان الحديثي . د
٢٧٦   

هـ٢٠/٦/١٤٢٤    كتاب القواعد العربية الميسرة محتوىء  كتابات طالب معهد اللغة العربية في ضوتحليل 
  محمد إبراهيم فوزان الفوزان 

  صالح عبدالعزيز النصار. د
٢٧٧   

  معوقات استخدام مختبرات مادة األحياء في مدارس المرحلة الثانوية من وجهة نظر المعلمين والمشرفين التربويين بالمنطقة الشرقية   هـ٢٠/٦/١٤٢٤
  عبداهللا علي ناصر عسيري 

  د فهد الحذيفي خال. د
٢٧٨   

هـ٣/٨/١٤٢٤   األنشطة العلمية غير الصفية في مدارس البنات المتوسطة بمدينة الرياض ـ واقعها وسبل تطويرها  
  حصة سليمان عبداهللا األحيدب 

  راشد حمد الكثيري . د
٢٧٩   

 
 



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ١٠٦

  املناهج وطرق التدريس:   قسم                                                                          ماجستري: كلية الرتبية                          

 م اسم المشرف/ اسم الطالب  عـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــة تــــاريــخ الــتــــخرج

هـ٣/٨/١٤٢٤   كتب اإلثراء في العلوم الطبيعية بمكتبات المدارس المتوسطة للبنات   
   عايض القحطاني نوال ناصر

  صالح سليمان الحديثي . د
٢٨٠   

هـ٣/٨/١٤٢٤    مقارنةدراسة معلمي العلوم لمهارات تدريس العلوم ـ أداء 
  سعيد محمد عبداهللا الشمراني 

  راشد حمد الكثيري . د
٢٨١   

هـ٣/٨/١٤٢٤   بالمملكة العربية السعودية) بنات (المتوسطة الرياضية في كتب رياضيات المرحلة الثقافة 
  مساعد سليمان األحمدي سعاد 

  راشد حمد الكثيري . د
٢٨٢   

هـ٢٣/٩/١٤٢٤ التركيبات النحوية التي يستخدمها طالب الصف األول الثانوي في كتاباتهم   
سعيد فنيس علي الشهراني 

غسان خالد بادي . د
٢٨٣   

هـ٢٣/٩/١٤٢٤ ا قضايا وجوانب التربية الصحية دراسة تحليلية لمحتوى كتب العلوم الشرعية بالمرحلة الثانوية في ضوء مراعاته 
عبدالعزيز صالح متروك التميمي 

محمد محمد سالم . د
٢٨٤   

هـ٢٣/٩/١٤٢٤ فاعلية استراتيجية التعلم المرتكز على المشكلة في تنمية التحصيل الدراسي واالتجاه نحو مادة العلوم لدى تلميذات المرحلة المتوسطة  
مشاعل كميخ عبداهللا العتيبي 

بداهللا الحذيفي خالد ع. د
٢٨٥   

هـ٢٢/١١/١٤٢٤ دم في المرحلتين المتوسطة والثانوية في التعليم العام بمدينة الرياض .تطبيق معلمي الجغرافيا مهارات تدريس الخرائط ف 
نواف عبداهللا عبدالهادي المطيري

عبداهللا ابراهيم العجاجي. د
٢٨٦   

استخدام التقنيات التعليمية في المرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعوديةالحاجات التدريبية لمعلمي العلوم في مجال   هـ٢٥/١١/١٤٢٤
أحمد علي صالح الضلعان

خالد فهد الحذيفي . د
٢٨٧   

هـ٢٣/١٢/١٤٢٤ دور المشرف التربوي في حل المشكالت التعليمية التي تواجه معلم العلوم في المرحلة االبتدائية  
كعبدالرحمن عبدالعزيز عبداهللا بن مبار

راشد حمد الكثيري . د
٢٨٨   

هـ٢٣/١٢/١٤٢٤ قياس النضج المنطقي لدى األطفال السعوديين بمدينة الرس في بعض المفاهيم الرياضية وفقاً لنظرية بياجيه  
عبيد مزعل عبيد الحربي 

عبداهللا عبدالرحمن المقوشي . د
٢٨٩   

هـ٢٣/١٢/١٤٢٤  
بأسلوب حل المشكالت في التحصيل الدراسي لطالب الصف الثاني المتوسط بمدينة أثر برنامج تدريبي لمعلمي الرياضيات في مجال التدريس 

الرياض ـ دراسة تجريبية 

عبداهللا ابراهيم عبداهللا الدميخي 

عبداهللا عبدالرحمن المقوشي. د
٢٩٠   

هـ٢٦/٣/١٤٢٥ كريمتقويم محتوى كتاب القراءات المقرر على طالب الصف األول الثانوي في مدارس تحفيظ القرآن ال 
أحمد محمد صعب التويجري

طالل محمد المعجل . د
٢٩١   

هـ١/٥/١٤٢٥ تحديد مهارات القراءة في المرحلتين المتوسطة والثانوية 
عبدالرحمن محمد عبطان العنزي

غسان خالد بادي. د
٢٩٢   

 
 



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ١٠٧

 املناهج وطرق التدريس:    قسم                                                              ماجستري:                          كلية الرتبية 

 م اسم المشرف/ اسم الطالب  عـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــة تــــاريــخ الــتــــخرج

هـ١/٥/١٤٢٥ تقويم كتاب التجويد للصف الخامس االبتدائي حسب رأي معلمي العلوم الشرعية ومشرفيها 
رك الشريدة ماجد علي مبا

طالل محمد المعجل . د
٢٩٣   

هـ٩/٦/١٤٢٥ واقع الواجبات المنزلية في مادة الفقه في المرحلة المتوسطة من وجهة نظر المعلمات والطالبات  
أسماء محمد حسين القحيز

لطيفة صالح السميري. د
٢٩٤   

هـ٨/٧/١٤٢٥   كتب اإلثراء في العلوم الطبيعية بمكتبات المدارس المتوسطة للبنات  
  نوال ناصر عائض القحطاني 

  صالح سليمان الحديثي . د
٢٩٥   

هـ١٣/٨/١٤٢٥   واقع التقويم المستمر لمقرر الرياضيات في الصفوف المبكرة من المرحلة االبتدائية للبنات  
  هند عبداهللا عبدالرحمن بن داود

  عبداهللا عبدالعزيز الهدلق. د
٢٩٦   

هـ١٩/٩/١٤٢٥   الثاني المتوسط إعداد دليل المعلم لكتاب الفقه للصف  
  فوزي سعود صالح اليحي 

  عبداهللا سعد اليحيى . د
٢٩٧   

هـ١٩/٩/١٤٢٥   الحاجات التدريبية لمعلمي العلوم الشرعية في المرحلة اإلبتدائية  
  عبدالمجيد عثمان أحمد الزهراني 

  طالل محمد المعجل . د
٢٩٨   

  لكريم بالمرحلة الثانويةمشكالت تطبيق التقويم المستمر في تدريس مقرر القرآن ا  هـ٢٣/١١/١٤٢٥
  محمد حامد محمد القرني البحيري

  محمد محمد سالم. د
٢٩٩   

  مدى عزوف معلمي المواد الدراسية المتميزين في التدريس عن العمل في اإلشراف التربوي وأسبابه  هـ٢٣/١١/١٤٢٥
  صالح حمد سالم السرور

  محمد عبدالرحمن الديحان. د
٣٠٠   

  حيد بطريقة الوحدات التعليمية في تحصيل تالميذ الصف الثالث المتوسط أثر تدريس مقرر التو  هـ٢٣/١١/١٤٢٥
  محمد عوض محمد البقاشي السحاري

  طالل محمد المعجل. د
٣٠١   

   دراسة مقارنة بين المدارس األهلية والحكومية –أنشطة العلوم الشرعية غير الصفية في المرحلة المتوسطة   هـ٣٠/١١/١٤٢٥
  محمد علوش حسن الدوسري

  مد محمد سالم مح. د
٣٠٢   

  )شرعي(تصميم برنامج حاسوبي وتطبيقه في موضوع أحوال الورثة في الميراث من مقرر الفقه للصف الثاني الثانوي   هـ٦/١/١٤٢٦
  عبدالوهاب احمد مرعي العسيري

  طالل محمد المعجل. د
٣٠٣   

  )بوصفه مشرفاً مقيماً ( سة مدى النمو المهني الذي يكتسبه معلمو المرحلة المتوسطة من مدير المدر  هـ١٧/٢/١٤٢٦
  عبداهللا صالح عبداهللا يحيى الشهري 

  محمد عبدالرحمن الديحان. د
٣٠٤   

  مدى معرفة معلمات الكيمياء للمرحلة الثانوية بمدينة الرياض باحتياطات األمان ومستوى تجهيز معامل الكيمياء بأجهزة األمن والسالمة  هـ١٧/٢/١٤٢٦
   هدى صالح عبداهللا الحماد العبدلي

  خالد فهد الحذيفي. د
٣٠٥   

                         
  



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ١٠٨

  املناهج وطرق التدريس:  قسم                                                                ماجستري:                              كلية الرتبية 
 م اسم المشرف/ اسم الطالب  ــــالـــــــةعـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــ تــــاريــخ الــتــــخرج

  تحليل محتوى كتاب الفقه للصف الثالث الثانوي في ضوء القضايا المعاصرة  هـ١٧/٢/١٤٢٦
  صالح سعود فرج الثقفي العتيبي 

  محمد محمد سالم. د
٣٠٦   

   مقارنة  دراسة تحليلية-مدى تناول كتب العلوم بمراحل التعليم العام النفِّط ومشتقاته   هـ٢/٤/١٤٢٦
  عبدالعزيز عبدالرحمن العلي الراشد

  راشد حمد الكثيري. د
٣٠٧   

  صعوبات الهندسة المستوية لدى طالب الصف الثالث المتوسط وأسبابها  هـ٢/٤/١٤٢٦
  محمد عبداهللا محمد بن بصيص

  عبداهللا عبدالرحمن المقوشي. د
٣٠٨   

  راسي لمقرر الفقه لدى تالميذ الصف الثاني المتوسطاثر استخدام مراكز مصادر التعلم في مستوى التحصيل الد  هـ٢/٤/١٤٢٦
  عمر رمضان لويزان العنزي 

  عبداهللا سعد اليحيى. د
٣٠٩   

  فاعلية استخدام القصة لتنمية مهارتي الطالقة اللفظية والشكلية ألطفال المستوى الثالث برياض األطفال  هـ٢/٤/١٤٢٦
  الجوهرة إبراهيم عثمان الجاهلي 

  سلوى عثمان مصطفى . د
٣١٠   

  تحليل محتوى كتاب الحديث والثقافة اإلسالمية المقرر على طالب الصف األول الثانوي في ضوء أهداف المرحلة  هـ١١/٥/١٤٢٦
  وليد عبدالرحمن عبداهللا الحيدر

  محمد محمد سالم. د
٣١١   

  الحاجات التدريبية لمعلمي ومعلمات اللغة اإلنجليزية بمنطقة القصيم  هـ١١/٥/١٤٢٦
  زي التويجري الحربيعبدالكريم ساجي غا

  موافق فواز الرويلي. د
٣١٢   

  واقع أداء معلمي اللغة العربية من المتخصصين وغيرهم في الصفوف األولية  هـ١١/٥/١٤٢٦
  محمد عبدالعزيز سليمان النصار

  غسان خالد بادي. د
٣١٣   

  اسب اآللي في التدريسالحاجات التدريبية لمعلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية في مجال استخدام الح  هـ١١/٥/١٤٢٦
  عبداهللا ناصر جديع الجماعين الدوسري

  عبداهللا عثمان المغيرة. د
٣١٤   

  برنامج مقترح لتنمية القيم البيئية لدى تلميذات الصف السادس االبتدائي في مادة العلوم بالمملكة العربية السعودية   هـ١١/٥/١٤٢٦
  شذا عبدالرزاق إبراهيم السويدان

  راشد حمد الكثيري. د
٣١٥   

   معلمات العلوم المبتدئات في المرحلة المتوسطةتواجهالمشكالت التي   هـ١١/٥/١٤٢٦
  مها فهد محمد الطعيس

  خالد فهد الحذيفي. د
٣١٦   

  أسباب ضعف تحصيل طالبات الصف األول الثانوي في مادة الكيمياء ومقترحات عالجه حسب رأي المشرفات والمعلمات والطالبات  هـ٢٠/٦/١٤٢٦
   نحاسمها محمد أحمد

  صالح سليمان الحديثي . د
٣١٧   

  أثر استراتيجية التكامل التعاوني في تحصيل طالبات الصف األول متوسط بمقرر الجغرافيا واتجاهاتهن نحوها  هـ٢٠/٦/١٤٢٦
  شاهرة سعيد محي القحطاني 

  عبداهللا إبراهيم العجاجي . د
٣١٨   

  دائيةطرق وأساليب تدريس مقرر التجويد في المرحلة االبت  هـ٢٠/٦/١٤٢٦
  غازي عبدالعزيز عبدالرحمن السدحان

  عبداهللا سعد اليحيى . د
٣١٩   
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  ١٠٩

  املناهج وطرق التدريس:    قسم                                                             ماجستري:                          كلية الرتبية 
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  هـ٢٠/٦/١٤٢٦
تقويم أداء مشرفي المختبرات المدرسية في ضوء مهامهم اإلشرافية من وجهة نظر محضري المختبرات ومعلمي العلوم ومديري المدارس في 

  المرحلتين المتوسطة والثانوية

  إبراهيم عبداهللا سليمان البلطان

  الحذيفيخالد فهد . د
٣٢٠   

   التوعية اإلسالمية أهدافها في المرحلة الثانويةبرامجمدى تحقيق   هـ٢٠/٦/١٤٢٦
  عبدالرحمن سعد يحيى عريشي 

  عثمان ناصر البريكان. د
٣٢١   

  أثر تدريس مادة التاريخ وفق برنامج الكورت في تنمية التفكير اإلبداعي لدى طالبات الصف الثالث الثانوي األدبي  هـ٢٠/٦/١٤٢٦
  إبراهيم محمد الكلثم مها 

  عبداهللا إبراهيم العجاجي . د
٣٢٢   

   في الصفوف األولية حسب رأي المعلمين والمعلماتالقراءةمشكالت تدريس   هـ٢٠/٦/١٤٢٦
  محمد سعد عبدالعزيز الشريف

  صالح عبدالعزيز النصار. د
٣٢٣   

  التجاه نحو مادة القرأن الكريم لدى طالبات الصف األول المتوسطأثر استخدام الحاسب اآللي في تعليم القرآن الكريم على التحصيل وا  هـ١٨/٧/١٤٢٦
  سميرة أحمد مبروك الزهراني 

  محمد محمد سالم . د
٣٢٤   

  أثر البيئة االبتكارية في تنمية التفكير االبتكاري ألطفال الروضة بمدينة الرياض  هـ١٨/٧/١٤٢٦
  عهود صالح محمد العبداللطيف

  سلوى عثمان عثمان . د
٣٢٥   

  مشكالت تدريس القرآن الكريم في الصفوف األولية  هـ١/١١/١٤٢٦
  محمد مضحي صنوخ الهمزاني الشمري

  طالل محمد المعجل. د
٣٢٦   

  معوقات استخدام التعلم التعاوني في تدريس العلوم الشرعية في المرحلة المتوسطة حسب رأي معلمي العلوم الشرعية ومشرفيها  هـ١/١١/١٤٢٦
  فيصل فرج صنيتان المطيري

  د محمد سالممحم. د
٣٢٧   

  القراءةنحو االيجابية االبتدائي في تنمية اتجاهاتهم ني على تالميذ الصف الثاالقصص أثر قراءة المعلمين   هـ١/١١/١٤٢٦
  محمد عبداهللا منصور المجيدل

  صالح عبدالعزيز النصار. د
٣٢٨   

  المخالف مع التعامل الشرعي مراعاتها ضوابط في ضوءبالمرحلة الثانوية  العلوم الشرعية لمحتوى كتبدراسة تحليلية   هـ٢٩/١٢/١٤٢٦
  صالح بخيت سالم موال الدويلة

  عبداهللا سعد اليحيى. د
٣٢٩   

  واقع تدريس النشاطات العملية في مقررات الفيزياء للمرحلة الثانوية  هـ٢٩/١٢/١٤٢٦
  عبدالرحمن علي إبراهيم العريني

  صالح سليمان الحديثي. د
٣٣٠   

  صال في تدريس الدراسات االجتماعية وواقع تطبيقها حسب رأي المشرفين والمعلمين ومديري المدارس بالمرحلة الثانوية أهمية مهارات االت  هـ٢٩/١٢/١٤٢٦
  محمد فهيد سمحان الدوسري

  عبدالرحمن محمد الشعوان. د
٣٣١   

  هـ٢٩/١٢/١٤٢٦
 في إعداد ينيرين ومشرفي اللغة العربية والمتخصصتحديد دور مدير المدرسة االبتدائية اإلشرافي على تعليم اللغة العربية من وجهة نظر المد

  مناهجها وتعليمها

  يوسف محمد إبراهيم الهويش

  محمد ياسين الفي. د
٣٣٢   

  تقويم األنشطة الطالبية في المرحلة االبتدائية من وجهة نظر المعلمين بمحافظة عفيف التعليمية  هـ٢٩/١٢/١٤٢٦
  طالل عبدالهادي غالب الغبيوي

   النجاديعبدالعزيز راشد. د
٣٣٣   
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  ١١٠

  املناهج وطرق التدريس:  قسم                                                               ماجستري:                            كلية الرتبية 
 م اسم المشرف/ اسم الطالب  عـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــة تــــاريــخ الــتــــخرج

  معلمي ومشرفي التربية الخاصةنظر تقويم أهداف التربية الخاصة بالمملكة العربية السعودية من وجهة   هـ٢٩/١٢/١٤٢٦
  عبدالعزيز محمد عبداهللا الصالل الدوسري

  عثمان ناصر البريكان. د
٣٣٤   

  مهارات تدريس النحو لدى معلمات اللغة العربية في المرحلة الثانوية  هـ٢٩/١٢/١٤٢٦
   عبدالرحمن السالمسلوى سالم

  فاتن مصطفى محمد. د
٣٣٥   

  هـ٢٩/١٢/١٤٢٦
 تفعيل النشاط غير الصفي للغة العربية وتحسين األداء الكتابي لدى طالبات فيأثر استخدام إستراتيجية التدريس المباشر لمهارات التفكير 

  المرحلة الثانوية

  هيفاء عبداهللا محمد الشنيفي

  فاتن مصطفى محمد. د
٣٣٦   

  هـ٢٦/١/١٤٢٧
 نحو الرياضيات مالكفايات التدريسية لمعلمي الرياضيات غير المؤهلين تربوياً المتخرجين من كلية العلوم بجامعة الملك سعود واتجاهاته

  المدرسية

  حمد عبدالعزيز محمد السليمان

  عبداهللا عبدالرحمن المقوشي. د
٣٣٧   

  مفاهيم الفيزيائية حسب رأي معلمي ومعلمات الفيزياء بمنطقة تبوك التعليميةعوامل ضعف طالب وطالبات المرحلة الثانوية في تحصيل ال  هـ١٧/٣/١٤٢٧
  سلطان مقبل سالمة الحبيشي

  صالح سليمان الحديثي. د
٣٣٨   

  في مقرر األحياء بالمرحلة الثانويةالعلمي  المناقشة والتعلم التعاوني في تنمية مهارات التفكير يمقارنة أثر التدريس بأسلوب  هـ١٧/٣/١٤٢٧
   حمود خلف العنزيمرزوق

  راشد حمد الكثيري. د
٣٣٩   

  متوسط لمادة القرآن الكريمالفي تحصيل طالبات الصف األول ) المعلومات المجزأة(التعلم التعاوني استراتيجية أثر استخدام   هـ١٧/٣/١٤٢٧
  نوف علي عبدالواحد الغريبي

  طالل محمد المعجل. د
٣٤٠   

   لطالبات الصف الثالث المتوسط لتعاوني في تنمية القدرات اإلبداعية واالتجاه نحو التربية الفنيةأثر استخدام إستراتيجية التعلم ا  هـ١٧/٣/١٤٢٧
  رفيف عبدالعزيز درويش حكيم 

  عبدالعزيز راشد النجادي. د
٣٤١   

  فاعلية برنامج اإلشراف التربوي في التربية الفنية من وجهة نظر المعلمين والمعلمات  هـ٢٣/٤/١٤٢٧
  لحميدماجد حمد ابراهيم ا

  عبدالعزيز راشد النجادي. د
٣٤٢   

  الحاجات التدريبية في مهام اإلدارة الصفية لمعلمي الصفوف األولية في المرحلة االبتدائية  هـ٢٣/٤/١٤٢٧
  عادل سعد محمد السيف

  عبدالعزيز راشد النجادي. د
٣٤٣   

  هـ٢٣/٤/١٤٢٧
المتدربات ائية في مركز التدريب التربوي بمدينة الرياض من وجهة نظر تقويم البرنامج التدريبي لمعلمات المواد االجتماعية بالمرحلة االبتد

   والمدربات والمشرفات التربويات

  فاطمة عبداهللا محمد البشر

  لطيفة صالح السميري. د
٣٤٤   

  ب المرحلة المتوسطةأثر استخدام طريقة المناقشة المصحوبة بالتعزيز اللفظي والمادي في التحصيل الدراسي في مادة الفقه لدى طال  هـ١١/٥/١٤٢٧
  أحمد عبداهللا محمد الخلف

  محمد محمد سالم . د
٣٤٥   

  هـ١١/٥/١٤٢٧
اثر استخدام استراتيجيات التفكير فوق المعرفي من خالل الشبكة العالمية للمعلومات في التحصيل الدراسي وتنمية مهارات التفكير العليا لدى 

  طالبات مقرر البرمجة الرياضية بجامعة الملك سعود

  ال عبدالرحمن يوسف الشبلمن

  نضال شعبان مصطفى األحمد. د
٣٤٦   
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  أثر التدريب القائم على مطالب تعليم قواعد اللغة العربية في أداء معلميها بالمرحلة المتوسطة  هـ٩/٦/١٤٢٧
  عبداهللا محمد بدن السبيعي

  غسان خالد بادي. د
٣٤٧   

  عودتقويم برنامج الماجستير في طرق تدريس العلوم بجامعة الملك س  هـ٩/٦/١٤٢٧
  فهد سالم فهاد الزعبي

  صالح سليمان الحديثي. د
٣٤٨   

   مادة الفقهيأثر استخدام خرائط المفاهيم في التحصيل الدراسي لطالب الصف الثاني المتوسط ف  هـ٩/٦/١٤٢٧
  مصعب مطلق ذوقان العطيفي العنزي

  محمد محمد سالم. د
٣٤٩   

  لثانوية في نيجيريا ا العربيةمشكالت تعليم اللغة العربية في المدارس  هـ٩/٦/١٤٢٧
  أبوبكر مغاجي عبداهللا

  غسان خالد بادي. د
٣٥٠   

  متوسطالأثر استخدام المراحل الخمس للكتابة في تنمية القدرة على التعبير الكتابي لدى تالميذ الصف الثاني   هـ٩/٦/١٤٢٧
  عبدالكريم روضان عبداهللا الروضان

  صالح عبدالعزيز النصار. د
٣٥١   

  علم الرياضيات بالمرحلة الثانوية باستخدام طريقة دلفايتحديد معوقات ت  هـ٥/٦/١٤٢٧
  خالد فهد محمد اليوسف

  عبداهللا عبدالرحمن المقوشي. د
٣٥٢   

  أثر استخدام دورة التعلم في التحصيل الدراسي واالحتفاظ بالتعلم لطالب المرحلة المتوسطة في مادة العلوم  هـ٩/٦/١٤٢٧
  محمد نايف معيض العمري

  يثيصالح سليمان الحد. د
٣٥٣   

  أثر تطبيق مناهج التعليم العام في تنمية اللغة للتالميذ المعاقين سمعياً بمدينة الرياض  هـ٢٧/١٠/١٤٢٧
  ممدوح حمود مبارك الدوسري

  محمد ياسين الفي. د
٣٥٤   

  أثر برنامج تدريبي في تنمية مفهوم تعليم القراءة لدى معلمي اللغة العربية في المرحلة االبتدائية  هـ٢٧/١٠/١٤٢٧
  واد دخيل عواد الدخيلع

  صالح عبدالعزيز النصار. د
٣٥٥   

  واقع األداء التعليمي لمعلمات مقرر البالغة في المرحلة الثانوية للبنات  هـ٢٧/١٠/١٤٢٧
  سارة سيف غائب العتيبي

   غسان خالد بادي. د
٣٥٦   

   المفاهيم الفقهية واتجاهاتهن نحوها في إتقان بناء خرائطالمتوسطةأثر تدريب معلمات العلوم الشرعية في المرحلة   هـ٣/١٢/١٤٢٧
  عبير حمد محمد العثمان

  فاتن مصطفى محمد. د
٣٥٧   

   االبتدائيةةوبرامج األمل للمرحلمعاهد واقع استخدام الحاسب اآللي ومعوقاته في مناهج   هـ٣/١٢/١٤٢٧
  أروى علي عبداهللا أخضر

  نضال شعبان األحمد. د
٣٥٨   

  تدريس المواد االجتماعية في البيئة المحلية ب االستعانة االجتماعية ومديري المدارس المتوسطة نحو اتجاهات معلمي ومشرفي المواد  هـ٣/١٢/١٤٢٧
  عبدالرحمن عطا اهللا فرج الحربي

  عبدالرحمن محمد الشعوان. د
٣٥٩   

  الحاجات التدريبية لمشرفي ومشرفات المواد االجتماعية بمنطقة الرياض  هـ٣/١٢/١٤٢٧
  عبداهللا ناصر محمد الحديب

  عبدالرحمن محمد الشعوان .د
٣٦٠   



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ١١٢

  املناهج وطرق التدريس:  قسم                                                                             ماجستري:                        كلية الرتبية 
 م اسم المشرف/ سم الطالب ا عـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــة تــــاريــخ الــتــــخرج

   المتوسطاألولالمنطقي والتحصيل العلمي في العلوم لطالب الصف التفكير إثارة التفكير على تنمية مهارات طريقة أثر استخدام   هـ٣/١٢/١٤٢٧
  سليمان محمد ناصر النملة 

    راشد حمد الكثيري. د
٣٦١   

  ب الصف األول الثانويتحديد جوانب ضعف المهارات الرياضية لدى طال  هـ٣/١٢/١٤٢٧
  خالد صالح ربيع السراني الحربي

   عبداهللا عثمان المغيرة. د
٣٦٢   

  لطالب الكليات التقنيةالالزمة تحديد موضوعات التحرير العربي   هـ٣/١٢/١٤٢٧
  علي معتق ظافر آل كرعان القحطاني

  غسان خالد بادي. د
٣٦٣   

  المملكة العربية السعودية في ضوء المهارات التدريسية الالزمةبرآن الكريم االبتدائية تقويم أداء معلمي التجويد في مدارس تحفيظ الق  هـ٩/٢/١٤٢٨
  ياسر عبداهللا عبدالعزيز بن محمود

  محمد محمد سالم . د
٣٦٤   

   الحاسوبية في حفظ القرآن الكريم واالحتفاظ بالتعلم لدى تالميذ الصف السادس االبتدائيةفعالية استخدام البرمجي  هـ٩/٢/١٤٢٨
   سعد محمد القديريمحمد

  محمد محمد سالم. د
٣٦٥   

  تقويم محتوى كتاب الثقافة االسالمية في مراكز التدريب المهني في المملكة العربية السعودية  هـ٩/٢/١٤٢٨
  أيوب ابراهيم عبداهللا الحميدي

  صالح سليمان المفدى . د
٣٦٦   

  مين من وجهة نظر المتخصصينكليات المعلفي تحديد مطالب إعداد معلم التربية االسالمية   هـ٩/٢/١٤٢٨
  خالد جاراهللا عوض العبدلي المالكي

  صالح سليمان المفدى  . د
٣٦٧   

  هـ٩/٢/١٤٢٨
تحديد معايير تقويم أداء طالبات التدريب الميداني المختصات في التربية الفنية بجامعة الملك سعود في ضوء مطالب األداء الخاصة بمعلمة 

  ايسلوب دلفأالتربية الفنية باستخدام 

  ايمان علي مبارك مريعي

  عبداهللا ظافر الشهري . د
٣٦٨   

   تحصيل طالبات الصف الثالث المتوسط في مادة الرياضيات واتجاههن نحوهافيأثر استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة   هـ٩/٢/١٤٢٨
  هيا محمد عبداهللا العمراني

  الفت محمد فودة . د
٣٦٩   

   من وجهة نظر المديرين والمشرفين والمعلمين  الحاسب في مناهج المرحلة المتوسطةمدى تحقيق أهداف مشروع إدخال  هـ١/٤/١٤٢٨
  منصور زيد ابراهيم الخثالن

  عبد اهللا عبد العزيز الهدلق. د
٣٧٠   

  واقع المهارات البحثية ومهارة العرض في تدريس المواد االجتماعية في المرحلتين المتوسطة والثانوية  هـ١٠/٥/١٤٢٨
  عوجيسعد عبيد سعد الر

  عبد الرحمن محمد الشعوان. د
٣٧١   

  مستوى فهم معلمي العلوم عمليات العلم وعالقته باتجاهاتهم نحو العلوم وتدريسها  هـ١٠/٥/١٤٢٨
  محمد مبارك ماجد العاصمي القحطاني 

  صالح بن سليمان الحديثي. د
٣٧٢   

  ير المقترحة لجودة األداء التدريسيتقويم معلمات العلوم الشرعية في المرحلة المتوسطة في ضوء المعاي  هـ١٠/٥/١٤٢٨
  ريم عبدالعزيز محمد العلي 

  فاتن مصطفى محمد. د
٣٧٣   

  أثر استخدام التلميحات التلوينية في تدريس مادة التجويد على التحصيل الدراسي لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي  هـ٤/٦/١٤٢٨
  مشعل نشمي باقي رجا الظفيري

  محمد محمد سالم. د
٣٧٤   



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ١١٣

  املناهج وطرق التدريس:  قسم                                                               ماجستري:                  كلية الرتبية           
 م اسم المشرف/ اسم الطالب  عـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــة تــــاريــخ الــتــــخرج

   رؤية أعضاء هيئة التدريس في الكلية التقنية بالمدينة المنورة ـ التقنيةاتوى مقررات الرياضيات في الكليتقويم محت  هـ٤/٦/١٤٢٨
  أحمد فرج عبداهللا الرحيلي

  عبد اهللا عثمان المغيرة. د
٣٧٥   

  هـ٤/٦/١٤٢٨
 ـ دراسة الصف الثالث الثانويأثر استخدام اسلوب حل المشكالت في تنمية مهارات حل مسائل وحدة القيم القصوى التطبيقية لدى طالب 

  تجريبية 

  عايد علي محمد البلوي

  عبداهللا عبدالرحمن المقوشي. د
٣٧٦   

   واالحتفاظ بالتعلم في مقرر التفسير) شرعي (أثر استخدام إستراتيجية التعلم لإلتقان في تحصيل طالب الصف الثاني الثانوي   هـ٤/٦/١٤٢٨
  عبدالرحمن حمد سعد عصمان العريفي

   ليمان الحديثيصالح س. د
٣٧٧   

  المعلمين و من وجهة نظر المشرفينة المتوسطالمرحلةعداد النسبية لدى طالب ألخطاء الشائعة في حل مسائل وحدة مجموعة األاتحديد   هـ٤/٦/١٤٢٨
  أحمد علي عبدرب الرضا آل ناصر 

  عبد اهللا عبد الرحمن المقوشي. د
٣٧٨   

   الرياضيات بجامعة الملك سعود من وجهة نظر الدارسين والخريجينتقويم برنامج الماجستير في طرق تدريس  هـ٤/٦/١٤٢٨
  بدر محمد عبداهللا الضلعان 

  عبد اهللا عبد الرحمن المقوشي. د
٣٧٩   

  أثر برنامج تدريبي قائم على مطالب تعليم النصوص األدبية في أداء معلمي اللغة العربية في المرحلة الثانوية  هـ٣/٧/١٤٢٨
  أحمد غازي محمد الشهري

   غسان خالد بادي.د
٣٨٠   

  مدى استخدام معلمي الرياضيات لمراكز مصادر التعلم  هـ٣/٧/١٤٢٨
  ناصر علي سعيد محمد آل شعبان

  عبد اهللا عثمان المغيرة. د
٣٨١   

  مدى تحقيق االنشطة العلمية غير الصفية أهدافها في المدارس الثانوية بمحافظة الخرج  هـ٣٠/٧/١٤٢٨
  محمد ناصر محمد الشدي

  ان الشايعفهد سليم. د
٣٨٢   

   حالة دراسية بمحافظة المجمعةـصعوبات حل المسائل الكيميائية لدى طالب الصف الثاني الثانوي   هـ٣٠/٧/١٤٢٨
  خالد حمد محمد المسند

  فهد سليمان الشايع. د
٣٨٣   

  تتحديد أنشطة القراءة غير الصفية في المرحلة االبتدائية من وجهة نظر المعلمين وأمناء المكتبا  هـ١٣/٩/١٤٢٨
  محمد هادي علي الشهري 

  صالح عبدالعزيز النصار. د
٣٨٤   

  دراسة تحليلية لألهداف المتضمنة في وثيقة منهج مواد العلوم الشرعية في التعليم األساسي في ضوء تحذيرها من الغلو في الدين  هـ١٣/٩/١٤٢٨
  صالح عبداهللا أحمد الشمراني 

  عبد المحسن سيف السيف. د
٣٨٥   

   وأسئلة االختبارات لمقرر الرياضيات في الصف الثالث ثانوي في ضوء المجال المعرفي لنموذج ويلسون الموسعتقويم كتاب  هـ١٣/٩/١٤٢٨
  عطية مزهر عطية الزهراني 

  عبداهللا عثمان المغيرة. د
٣٨٦   

  مشرفات الرياضياتصعوبات تنمية قدرات المتعلمات على حل المسائل اللفظيه في المرحلة االبتدائية من وجهة نظر معلمات و  هـ٣/١/١٤٢٩
  منال مسلم صالح الجهني

  عبداهللا عثمان المغيرة. د
٣٨٧   

  هـ٢٧/١/١٤٢٩
 تجويد القرآن الكريم ومقترحات عالجه من وجهة نظر معلمي العلوم الشرعية ومشرفيها والطالب في أحكامأسباب ضعف الطالب في إتقان 

  المرحلة الثانوية

  علي طارد ناصر الصخابرة الدوسري

  براهيم البديويتوفيق إ. د
٣٨٨   



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ١١٤

  املناهج وطرق التدريس:  قسم                                                              ماجستري:                         كلية الرتبية 
 م اسم المشرف/ اسم الطالب  عـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــة تــــاريــخ الــتــــخرج

   من وجهة نظر المعلمين ورواد النشاط ومديري المدارسمعوقات النشاط غير الصفي في المرحلة المتوسطة  هـ٢٤/٢/١٤٢٩
  سيمح هزاع فارس السميح 

  محمد عبدالرحمن الديحان. د
٣٨٩   

  أسباب عزوف طالب المرحلة الثانوية عن المشاركة في األنشطة غير الصفية للغة العربية  هـ١/٥/١٤٢٩
  محمد علي شبيرأحمد 

  صالح عبدالعزيز النصار. د
٣٩٠   

  لحديثة اطرق التدريس عند استخدام معلمي المرحلة المتوسطة بمنطقة جازان التعليمية التي تواجه صعوبات ال  هـ١/٥/١٤٢٩
  أحمد حمد أحمد حمزي 

  محمد عبدالرحمن الديحان. د
٣٩١   

   واالحتفاظ بالتعلم لدى طالب الصف الثاني الثانوي بمادة األحياءأثر استخدام خرائط المفاهيم على التحصيل الدراسي  هـ١/٥/١٤٢٩
  امبارك مسفر آل هادي الزهراني 

  فهد سليمان الشايع . د
٣٩٢   

  ر من وجهة نظر معلمي العلوم الشرعية والمشرفينبالحاجات التدريبية لمعلمي القرآن الكريم في المرحلة المتوسطة بمدينة الخ  هـ١/٥/١٤٢٩
   العتيبينايف عضيب فالح

   صالح سليمان المفدى. د
٣٩٣   

    اثر استخدام المختبرات المحوسبة وبرامج المحاكاة على تحصيل طالب المرحلة الثانوية واتجاهاتهم نحو مادة الكيمياء  هـ٢٠/٦/١٤٢٩
  يوسف فراج محمد الجوير

  فهد سليمان الشايع. د
٣٩٤   

  رآن الكريم لدى طالب الصف األول متوسط وبقاء أثرهتقان حفظ القإجمالي في إلأثر معرفة التفسير ا  هـ٢٠/٦/١٤٢٩
  أحمد صبار محمد الشمالني العنزي

  عبداهللا سعد اليحيى. د
٣٩٥   

  مشكالت تعليم التربية اإلسالمية في المرحلة المتوسطة بمدينة دلهي من وجهة نظر المعلمين ومديري المدارس  هـ٢٠/٦/١٤٢٩
  ظهير أحمد عبداألحد

  طالل محمد المعجل. د
٣٩٦   

     الصف السادس االبتدائي قواعد اللغة العربية واتجاهاتهن نحوهات تحصيل تلميذافيأثر استخدام لعب األدوار   هـ٢٠/٦/١٤٢٩
  هيام محمد عبدالرحمن حندي 

    السقافمخيرية إبراهي. د
٣٩٧   

  مدى معرفة معلمي مادة األحياء مهارات األسئلة الصفية واستخدامهم لها   هـ١١/٩/١٤٢٩
  د صمان الصماني األسمري ابراهيم محم

  صالح سليمان الحديثي. د
٣٩٨   

  مستويات الفهم القرائي العليا في نشاطات التعلم والتقويم بكتاب القراءة للصف الثالث المتوسط  هـ١١/٩/١٤٢٩
  نور الهدى اسماعيل غزالي فلمبان

  فاتن مصطفى محمد. د
٣٩٩   

  



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  
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    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ١١٦

  
  اإلدارة الرتبوية:                                                    قسم                     دكتوراه:      كلية الرتبية                        

 م اسم المشرف/ اسم الطالب  عـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــة تــــاريــخ الــتــــخرج

هـ٢/٥/١٤٢٤  لمديري مدارس التعليم العام في المملكة العربية السعوديةالكفايات األساسية 
  عبدالعزيز عبداهللا عبدالعزيز العريني 

  عبدالعزيز عبدالوهاب البابطين. د
١

هـ٢٥/١١/١٤٢٤ في مدارس التعليم العام في المملكة العربية السعودية ) ٩٠٠٠أيزو ( تقويم تجربة إدارة الجودة  
  خالد سعيد جعري الغامدي  

  محمد عبداهللا المنيع . د
٢

هـ٢٣/١٢/١٤٢٤ نظرية ديمينج في إدارة الجودة الشاملة وتطبيقاتها التربوية ـ نموذج مقترح 
  خالد سعد عبداهللا الجضعي 

  محمد عثمان كشميري. د
٣

هـ٩/٢/١٤٢٥ الكفايات الالزمة لمديري التعليم في المملكة العربية السعودية 
  عبداهللا محمد عبداهللا البطي 

  عبدالعزيز عبدالوهاب البابطين . د
٤

هـ٢٦/٣/١٤٢٥ إسهام القطاع الخاص في تمويل التعليم العام بالمملكة العربية السعودية 
  فهد عباس جريدي العتيبي

  فهد بن إبراهيم الحبيب. د
٥

هـ٢١/٨/١٤٢٥ برنامج مقترح في تدريب مديري المناطق التعليمية بدول الخليج العربية 
  مد مرزاهند محمود أح

  عبداهللا عبداللطيف الجبر. د
٦

المملكة العربية السعوديةضوء احتياجات سوق العمل ب التقني للبنات في للتعليمخطة استراتيجية   هـ٣٠/١١/١٤٢٥
  حصة محمد عبدالرحمن آل الشيخ 

  عبدالرحمن أحمد صائغ . د
٧

ليم العام في المملكة العربية السعوديةأهم االستراتيجيات والسياسات المستقبلية  لتطوير التع هـ٢/٤/١٤٢٦
  هيا عبدالعزيز علي العواد

  عبدالرحمن أحمد صائغ. د
٨

فاعلية الكلفة التعليمية في مدارس التعليم العام بمنطقة الرياض التعليمية  هـ٢/٤/١٤٢٦
  محمد عبداهللا عمر الضويان 

  عبدالرحمن أحمد صائغ. د
٩

إطار مرجعي: في المملكة العربية السعودية تمهين اإلدارة المدرسية   هـ١١/٥/١٤٢٦
  محمد أحمد عبدالرحمن العرفج 

  عبداهللا عبداللطيف الجبر. د
١٠

المدارس واألكاديميات السعودية في الخارج ـ دراسة تقويمية  هـ١١/٥/١٤٢٦
  ناصر علي عبداهللا البراك 

  محمد عثمان كشميري. د
١١

هدف استراتيجي لتوزيع مصادر التمويل: م العام في المملكة العربية السعوديةاستثمار القطاع الخاص في التعلي  هـ٢٠/٦/١٤٢٦
  سناء عبدالعزيز عمر الطوق

  محمد عبداهللا المنيع. د
١٢

 ـ نموذج تطبيقيإدارة عمليات التخطيط االستراتيجي للتعليم العام بالمملكة العربية السعودية  هـ٢٦/١/١٤٢٧
  عبداللطيف عبدالرحمن رشيد العوين

   عبدالرحمن أحمد صائغ.د
١٣

                         



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ١١٧

  اإلدارة الرتبوية:                                                    قسم                     دكتوراه:                            كلية الرتبية 
 م اسم المشرف/ اسم الطالب  ـــالـــــــةعـــــنــــــــــــوان الـــــرســـــــــــــــــــ تــــاريــخ الــتــــخرج

 ـ دراسة تقويميةأداء اإلشراف التربوي في إدارات التربية والتعليم بمنطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية  هـ٢٦/١/١٤٢٧
  محمد عبدالعزيز عبداهللا السديري

  عبدالعزيز عبدالوهاب البابطين. د
١٤

نموذج تخطيطي للقيادات التربوية ـ العام بالمملكة العربية السعوديةفي التعليم م تقنيات التعليلالتخطيط   هـ١٧/٣/١٤٢٧
  سعد محمد عبداهللا السعيد

  عبداهللا عبداللطيف الجبر. د
١٥

 ـ نموذج مقترحتطوير أداء التعليم الصحي للبنات بوزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية  هـ١٧/٣/١٤٢٧
  منى عبداهللا صالح بن سمحان

   محمد عبداهللا المنيع.د
١٦

 ـ تصور مقترحالتطوير التنظيمي في المدرسة الثانوية في المملكة العربية السعودية  هـ١٧/٣/١٤٢٧
  عبدالعزيز ناصر عبدالعزيز الشثري

  عبدالرحمن أحمد صائغ. د
١٧

 تنظيمي مقترحنموذج -إدارة التعليم اإللكتروني في التعليم العام بالمملكة العربية السعودية  هـ٢٣/٤/١٤٢٧
  سعيد محمد علي مزهر

  محمد عبداهللا المنيع. د
١٨

 تصور مقترح لتطبيق مفهوم المنظمة المتعلمة ـإدارة التعلم التنظيمي في معهد اإلدارة العامة بالمملكة العربية السعودية  هـ٢٣/٤/١٤٢٧
  ايمان سعود عبدالعزيز أبوخضير

  فهد إبراهيم الحبيب. د
١٩

 تصور مقترحبمدينة الرياض ـألزمات في مدارس التعليم العام إدارة ا  هـ٢٣/٤/١٤٢٧
  ناهد عبداهللا عبدالوهاب الموسى

  علي سعد القرني. د
٢٠

برنامج لتطوير األداءـ كفايات عمداء الكليات في الجامعات السعودية   هـ٣/١٢/١٤٢٧
  عبداهللا محمد مبارك الوزرة

  عبدالعزيز عبدالوهاب البابطين. د
٢١

مواءمة برامج الدراسات العليا التربوية الحتياجات القطاع التعليمي في المملكة العربية السعودية  هـ٣/١٢/١٤٢٧
  خالد صالح مرزم السبيعي

  عبدالرحمن أحمد صائغ. د
٢٢

ـ دراسة ميدانية المناخ التنظيمي في الكليات التقنية بالمملكة العربية السعودية   هـ٩/٢/١٤٢٨
  غربي مرجي شعف الشمري

   سعد القرنيعلي. د
٢٣

مقترحتدريبي برنامج  ـ عداد القيادات التحويلية في الجامعات السعوديةإ  هـ٩/٢/١٤٢٨
  ماجدة ابراهيم حسن الجارودي

  فهد ابراهيم الحبيب. د
٢٤

 ـ تصور مقترح إلدارة الذاتية في مدارس البنات في مدينة الرياضا  هـ٩/٢/١٤٢٨
  خلود حمد راشد الدوسري

  ثبيتيمليحان معيض ال. د
٢٥

إستراتيجية مقترحة لتطوير التعليم الجامعي بالمملكة العربية السعودية  هـ١/٤/١٤٢٨
  سعود عبداهللا برد الرويلي

  فهد إبراهيم الحبيب. د
٢٦

التطوير المهني لرؤساء األقسام األكاديمية بالجامعات السعودية  هـ١/٤/١٤٢٨
  ابراهيم سليمان عودة العودة 

  عبدالرحمن احمد صائغ. د
٢٧



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ١١٨

                             
  اإلدارة الرتبوية:   قسم                                                                      دكتوراه  :                              كلية الرتبية 

 م اسم المشرف/ اسم الطالب  ةعـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــ تــــاريــخ الــتــــخرج

في ضوء زيادة الطلب المجتمعي على التعليم الجامعي ـ رؤية مستقبلية السعودية الطاقة االستيعابية للجامعات   هـ١/٤/١٤٢٨
  فاطمة محمد حمزة خليفة 

  هند ماجد الخثيلة. د
٢٨

المملكة العربية السعوديةبواقع تطبيق أسلوب الخريطة المدرسية في تخطيط التعليم العام   هـ١٠/٥/١٤٢٨
  عبدالعزيز سالم محمد النوح

  عبدالعزيز عبدالوهاب البابطين. د
٢٩

الواقع وإمكانات التطوير: تمويل التعليم العالي في اليمن   هـ١٠/٥/١٤٢٨
  العزي علي محمد البرعي

  حسن أبو بكر العولقي. د
٣٠

الجودة والتقنية والتمويل تحليلية في ضوء متغيرات  دراسة ـالجامعات السعوديةفي الدراسات العليا   هـ٤/٦/١٤٢٨
  علي عبدالقادر عوضه الزهراني 

  حسن أبوبكر العولقي. د
٣١

نموذج مقترحأ ـ لمدارس التعليم العام في المملكة العربية السعودية األكاديمياالعتماد   هـ٣/٧/١٤٢٨
  ناصر عبدالعزيز مبارك الملحم

  فهد إبراهيم الحبيب. د
٣٢

 دراسة تقويميةـالنمو الكمي والنوعي ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية   هـ٣/٧/١٤٢٨
  إبراهيم داود عبداهللا الداود

  علي سعد القرني. د
٣٣

 مقترحتصور  ـ السعوديةالعربيةالتطوير التنظيمي إلدارات التربية والتعليم بالمملكة   هـ٣/٧/١٤٢٨
  حمد إبراهيم حمد المنيع

  عبدالوهاب البابطينعبدالعزيز . د
٣٤

 نموذج مقترح ـ في المملكة العربية السعوديةالتعليم سياسة تحليل  هـ٣/٧/١٤٢٨
  هيا عبدالعزيز محمد البراهيم 

  عبدالرحمن أحمد صائغ. د
٣٥

 تصور متقرح ـفي المدارس الثانوية بالمملكة العربية السعوديةالتنظيمي إدارة الصراع   هـ٢٧/١/١٤٢٩
  عبدالكريم النملة سليمان إبراهيم 

  عبداهللا عبداللطيف الجبر. د
٣٦

 تصور مقترح للتطبيق بالمملكة العربية السعودية ـالمحاسبية في اإلدارة المدرسية  هـ٢٧/١/١٤٢٩
  أحمد ناصر عبدالرحمن الخريف

   عبدالعزيز عبدالوهاب البابطين .د
٣٧

 نموذج مقترح ـيم العاماإلشراف التربوي الداخلي المتنوع في مدارس التعل  هـ٢٠/٦/١٤٢٩
  عمر ابراهيم محمد الزغيبي

  عبدالعزيز عبدالوهاب البابطين. د
٣٨

 ـ تصور مقترح الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص في تطوير البحث العلمي في المملكة العربية السعودية  هـ٢٠/٦/١٤٢٩
  سلطان ثنيان عبدالرحمن الثنيان

  فهد إبراهيم الحبيب. د
٣٩

 في المملكة العربية السعوديةةالتحفيز االداري وعالقته باألداء الوظيفي للقيادات بمدارس التعليم العام الثانوي  هـ٢٠/٦/١٤٢٩
  العنود محمد عبدالعزيز الغيث 

  عبداهللا عبداللطيف الجبر. د
٤٠
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    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ١٢٠

 اإلدارة الرتبوية:                                                                      قسم                                ماجستري:                     كلية الرتبية 

 م اسم المشرف/ اسم الطالب  عـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــة تــــاريــخ الــتــــخرج

 سات العليا في جامعتي الملك سعود والملك عبدالعزيز عوامل الفاقد التعليمي بالدرا هـ٢٥/٨/١٤١٨
  موضي خالد صالح الرشيد

 محمد بن عبداهللا المنيع .د
١

 )دراسة ميدانية ( في المملكة العربية السعودية التعليمية التنسيق الداخلي والخارجي للجهات واقع هـ٢٥/٨/١٤١٨
  سالم هالل علي الزهراني 

 علي بن سعد القرني .د
٢

  العربية السعودية في ضوء االتجاهات التربوية المعاصرةبالمملكة في المدارس الثانوية ي خطة النشاط الالصفتطوير  هـ٣٠/٢/١٤١٩
  غايب سعيد شايع سعد

 عبداهللا عبداللطيف الجبر. د
٣

 )دراسة ميدانية (ة في مدينة الرياض  الصحية لطالب المرحلة الثانوية الحكوميالتربية فاعلية أداء المدرسة في تحقيق أهداف مدى  هـ٥/٣/١٤٢٠
  عبداهللا عبدالرحمن عبداهللا الفنتوخ

  عبدالعزيز عبدالوهاب البابطين 
٤

  الصفية لدى المعلمين بالمدارس المتوسطة الحكومية للبنين بمدينة الرياض اإلدارة كفايات  هـ٥/٣/١٤٢٠
  عبدالرحمن بن نويصر صالح منصور

 عبدالرحمن أحمد صائغ  . د
٥

  هـ١٣/٤/١٤٢٠
 الرياضمن وجهة نظر معلمي المدارس المتوسطة والثانوية بمدينة ) دراسة ميدانية (المدرسية ممارسة البعد اإلنساني في اإلدارة مدى

 ومحافظة الخرج

  حماد عبداهللا ناصر الدوسري

  محمد عثمان كشميري . د 
٦

  يح اإلمام مسلم وتطبيقاتها التربوية  معالم القيادة في األحاديث النبوية كما وردت في صح  هـ١٣/٤/١٤٢٠
  سعد عبدالرحمن إبراهيم المغيرة

  علي سعد القرني . د 
٧

   الصالحيات الممنوحة لهم في المدارس المتوسطة بمدينة الرياضومستوى التوازن بين مسؤوليات مديري المدارس مدى  هـ١٣/٤/١٤٢٠
  محمد سليمان محمد المزم 

  محمد عثمان كشميري . د 
٨

   دراسة ميدانية في مدينة حائل– مدى فاعلية مديري المدارس في مجال التوجيه واإلرشاد الطالبي   هـ١٣/٤/١٤٢٠
  عبدالرحمن عاشق راضي الدهام 

  علي سعد القرني . د 
٩

   دراسة ميدانية– تقويم الممارسات اإلشرافية لمشرفي اإلدارة المدرسية من وجهة نظر مديري المدارس   هـ٢٢/٦/١٤٢٠
   سعيد حسن القحطاني ظافر

  محمد عثمان كشميري . د 
١٠

  )دراسة ميدانية( العدوان البدني بين الطالب بمدينة الرياض مشكلة مديري المدارس الثانوية في معالجة أساليب  هـ٢٢/٦/١٤٢٠
  محمد احمد محمد الشهري

  فهد إبراهيم الحبيب . د 
١١

  هـ١٥/١٠/١٤٢٠
 والمدارس المتوسطة الحكومية التابعة لها ومعوقاتها من وجهة نظر المديرات بالرياضم البنات  االتصال اإلداري بين إدارة تعليأنماط

 )دراسة ميدانية ( اإلداريات  والمشرفات

  نوره محمد علي المنيف 

١٢   محمد عبداهللا المنيع. د

  امهم اإلشرافية والمعوقات التي تحد من ذلك  مدى إلمام مديري المدارس المتوسطة والثانوية للبنين في مدينة الرياض بمه  هـ٢٨/١١/١٤٢٠
  عبداللطيف عبدالرحمن رشيد العوين 

  حسن أبوبكر العولقي . د 
١٣

  ي الرياض وجدةت عمل مديري المدارس الثانوية دراسة ميدانية في مدينمجاالت مشرفي اإلدارة المدرسية في تطوير فاعلية  هـ٢٨/١١/١٤٢٠
  سعود سعد الحبجر العريفي 

   عبداهللا المنيع محمد. د 
١٤



    جامعة امللك سعود  
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  ١٢١

 اإلدارة الرتبوية:                                               قسم                                            ماجستري: كلية الرتبية                                

 م اسم المشرف/ اسم الطالب  ــــــةعـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـ تــــاريــخ الــتــــخرج

  السائدة في تلك المدارس القيادية األنماط عالقته بوالعوامل المؤدية إليه تنقل المعلمات في المدارس المتوسطة والثانوية بمدينة الرياض   هـ٢٨/١١/١٤٢٠
  نوره عثمان عبداهللا العتيق 

  حسن فريد العولقي . د 
١٥

  دية لدى مديري المدارس الثانوية ـ دراسة ميدانية بمدينة الرياض  المهارات القيا  هـ٢٨/١١/١٤٢٠
  محمد علي الحسني الزهراني 

  فهد إبراهيم الحبيب . د 
١٦

   العوامل األكاديمية المؤدية إلى رسوب الطالب في جامعتي الملك سعود والملك فهد للبترول والمعادن   هـ٢٨/١١/١٤٢٠
  فهد عبداهللا محمد الجدوع

   القرني علي سعد. د 
١٧

  صبيا التعليمية محافظة  المرحلة المتوسطة بطالب العوامل المدرسية واألسرية المؤدية إلى رسوب بعض   هـ٢٨/١١/١٤٢٠
  عيسى إبراهيم محمد آل حمود

  علي بن سعد القرني . د 
١٨

   بمدن الدمام والخبر والظهرانميدانيةوب ـ دراسة  األنماط القيادية التي يمارسها مديرو المدارس المتوسطة وحجم الرسبين العالقة  هـ٢٨/١١/١٤٢٠
  أسامه عبداهللا عبدالرحمن الخنيني

  حسن أبوبكر العولقي . د 
١٩

   بمدينة الرياضميدانية المدارس االبتدائية وأولياء أمور الطالب نحو التربية البدنية ـ دراسة مديري اتجاهات  هـ٢٨/١١/١٤٢٠
  عامر يحيى محمد مشبب القحطاني 

  بداهللا عبداللطيف الجبرع. د 
٢٠

  هـ٢١/١/١٤٢١
 فـي   الثانوية دراسة ميدانية في المدارس      ـ  الدراسي ومدى عالقته بأسلوبي عمل المعلمين وتعاملهم مع الطالب داخل الفصل            اإلداري النمط

  مدينة أبها وضواحيها

  إبراهيم محمد جابر األخرش 

  علي بن سعد القرني . د 
٢١

  لية اإلشراف التربوي بمدينة الرياض  معوقات فاع  هـ٢١/١/١٤٢١
  إبراهيم سعد عبدالعزيز الحماد

  عبدالعزيز عبدالوهاب البابطين . د 
٢٢

  هـ٢٧/٧/١٤٢١
األنماط اإلدارية لمديري المدارس الثانوية وعالقتها بدافعية المعلمين إلى العمل من وجهة نظر المعلمين ـ دراسة ميدانية في محايل عسير 

  التعليمية 

  الحسن محمد الجرب محمد 

  محمد بن عبداهللا المنيع . د
٢٣

  مشكالت اإلدارة المدرسية بمدارس البنات بالحرس الوطني في الرياض كما تراها المديرات والوكيالت والمشرفات التربويات  هـ١٥/٨/١٤٢١
  وفاء حمد عبداهللا التويجري 

  عبداهللا عبداللطيف الجبر. د
٢٤

  لتربية الفكرية مهام مشرفي برامج ا  هـ٢٠/١/١٤٢٢
  عادل عبداهللا محمد الغانم 

  عبدالعزيز عبدالوهاب البابطين . د
٢٥

   دراسة في االستثمار لرأس المال البشري في المملكة العربية السعودية –تقييم اقتصادي للمرحلة التعليمية الثانوية   هـ ٢٩/٢/١٤٢٢
  خالد بن صالح مرزم السبيعي 

  عبدالرحمن أحمد صائغ . د
٢٦

  مدى فاعلية الئحة تقويم الطالب في تحسين مستوى التحصيل الدراسي بمراحل التعليم العام للبنات   هـ٢٩/٢/١٤٢٢
  هيا عبدالعزيز محمد البراهيم 

  أمل سالمة الشامان . د
٢٧

  انية في مدينة الرياض ميددراسة المدرسية ـ تالقرارا معلمي المرحلة الثانوية بمدينة الرياض في عملية اتخاذ مشاركة واقع  هـ٢٦/٧/١٤٢٢
  ناعم أحمد سلطان العمري

  فهد ابراهيم الحبيب.د
٢٨



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ١٢٢

 اإلدارة الرتبوية:                                                         قسم                                ماجستري:                               كلية الرتبية 

 م اسم المشرف/ اسم الطالب  ـــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــةعـــــنـــــ تــــاريــخ الــتــــخرج

هـ٢٢/١٠/١٤٢٢  عالجها المدرسية المستأجرة في محافظة صبيا التعليمية ودور مديري المدارس في المباني مشكالت 
  علي عبده عيسى عيساوي 

  عبداهللا عبداللطيف الجبر. د
٢٩

  ي لدى مديري ومديرات مدارس التعليم العام الحكومي بمنطقة الحدود الشمالية ـ دراسة ميدانيةالرضا الوظيف  هـ٢١/٢/١٤٢٣
  نواف عبداهللا جدعان الرويلي 

  حسن أبوبكر العولقي . د
٣٠

  االحتياجات التدريبية لمديرات المدارس المتوسطة والثانوية الحكومية ـ نموذج مقترح  هـ٢٠/٣/١٤٢٣
  جريفاطمة عبدالعزيز حمد التوي

  أمل سالمة الشامان . د
٣١

  - دراسة تقويمية – ووكالئها ومشرفي اإلدارة المدرسية مديريها وكالء المدارس الثانوية من وجهة نظر مهام  هـ٢٦/٦/١٤٢٣
  محمد علي محمد الصبي

  عبداهللا عبداللطيف الجبر . د
٣٢

هـ٢٥/١٢/١٤٢٣   حفر الباطن مشكالت المعلمين التي يواجهها مديروا المدارس في محافظة  
  عايض نافع عايض الرحيلي 

  علي سعد القرني . د
٣٣

  واقع التحقيق اإلداري في المؤسسات التربوية اإلشرافية التابعة إلدارة تعليم البنات بمدينة الرياض وسبل تطويره ـ دراسة ميدانية   هـ٢٠/٦/١٤٢٤
  رقية صالح عبدالرحمن الطويان 

  هند ماجد الخثيلة . د
٣٤

  العوامل المؤثرة في اإلبداع االداري في البيئة المدرسية من وجهة نظر مديرات المدارس والمشرفات اإلداريات  هـ٢٦/٣/١٤٢٥
  هنادي نايف ذياب الجشعم 

  فهد إبراهيم الحبيب. د
٣٥

  مدى إدراك وكالء المدارس لمهام مدير المدرسة ـ دراسة ميدانية بمدينة حائل   هـ٢٦/٣/١٤٢٥
  شمريتركي علي حمود المطلق ال

  محمد عبداهللا الحصيني. د
٣٦

  الكفايات التخطيطية الالزمة لمديري التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية  هـ١/٥/١٤٢٥
  سليمان علي عبدالعزيز الكريدا

  فهد إبراهيم الحبيب. د
٣٧

  ة حائل من وجهة نظر المديرات والمشرفات التربوياتالمشكالت اإلدارية والفنية التي تواجه مديرات مدارس البنات الحكومية بمدين  هـ١/٥/١٤٢٥
  ذهب نايف مظهور الشمري

  مليحان معيض الثبيتي. د
٣٨

  العالقة بين نتائج تقويم االداء الوظيفي للمعلم المتميز في مراحل التعليم العام ونسب التفاعل اللفظي في أداة فالندرز  هـ٩/٦/١٤٢٥
  فهد الرهيط عبدالرحمن سليمان

  بداهللا الحصينيمحمد ع. د
٣٩

  تصميم برنامج تدريبي لمشرفات اإلدارة المدرسية في مدينة الرياض في ضوء حاجاتهن المهنية  هـ٢٣/١١/١٤٢٥
  جواهر راشد عمر البكر 

  حسن أبوبكر العولقي  . د
٤٠

   الالزمة لمشرفات اإلدارة المدرسية وأساليب تنميتها في مدينة الرياضالكفايات  هـ٢٣/١١/١٤٢٥
  لم عبدالخالق حجرسعاد سا

  حسن أبوبكر العولقي  . د
٤١

                       
                        



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ١٢٣

 اإلدارة الرتبوية:                                                    قسم                                  ماجستري:                            كلية الرتبية 

 م اسم المشرف/ اسم الطالب  عـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــة جتــــاريــخ الــتــــخر

هـ٣٠/١١/١٤٢٥   واقع اإلبداع ومعوقاته لدى مديرات المدارس بمدينة الرياض 
  وفاء عبدالعزيز عثمان العساف

  أمل سالمة الشامان. د
٤٢

هـ٦/١/١٤٢٦   فوف المبكرة في منطقة الرياض من وجهة نظرهناالحتياجات التدريبية لمشرفات الص 
  وضحاء سعد عبيد الشريف

  أمل سالمة الشامان . د
٤٣

  المشكالت اإلدارية والفنية التي يواجهها المعلم السعودي في المدارس األهلية بمدينة الرياض  هـ١٧/٢/١٤٢٦
  خالد عبد اهللا محمد النصار

  علي سعد القرني. د
٤٤

  ريبية لمديري مدارس التعليم العام بمدينة الرياضالحاجات التد  هـ٢/٤/١٤٢٦
  أحمد عبدالعزيز مفلح الدندني الجوفي

  مليحان معيض الثبيتي. د
٤٥

  مدى فعالية مدير المدرسة الثانوية في أداء مهامه الفنية ـ دراسة ميدانية في منطقة عسير التعليمية  هـ٢٠/٦/١٤٢٦
  سعد ظافر محمد آل صالح العابسي 

  يض الثبيتيمليحان مع. د
٤٦

  ممارسة مديري مدارس مراحل التعليم العام للصالحيات الممنوحة لهم ـ دراسة ميدانية بمحافظة األحساء  هـ١٩/٩/١٤٢٦
  جبر محمد سعد الهاجري

  محمد عبداهللا الحصيني. د
٤٧

  دور المديرة في النمو المهني لمعلمات رياض األطفال الحكومية واألهلية  هـ١/١١/١٤٢٦
  جميل سليمان المعلم تهاني محمد 

  محمد عبداهللا المنيع. د
٤٨

   دراسة ميدانية بمدينة حائل-مدى توافر الكفايات المهنية الالزمة لمشرفي التدريب التربوي كما يراها المتدربون   هـ١/١١/١٤٢٦
  محمد عايد سعود الشمري

  مليحان معيض الثبيتي. د
٤٩

  دراسة تحليلية وتصور مقترح: لعربية السعوديةمعايير القبول في جامعات المملكة ا  هـ٢٩/١٢/١٤٢٦
  العنود سعود حمد بن مقبل

  حسن أبوبكر العولقي . د
٥٠

  واقع تفويض الصالحيات لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية بمدينة الرياض  هـ٢٦/١/١٤٢٧
  علي سويلم حسين الصغير

  محمد عبداهللا الحصيني. د
٥١

  بتدائية في رفع كفاءة المعلمات مهنياًدور مديرة المدرسة اال  هـ٢٣/٤/١٤٢٧
  نورة محمد عبداهللا آل سلطان الدوسري

  هند ماجد الخثيلة. د
٥٢

  اإلعالم التربوي ودوره في تفعيل مجاالت العمل المدرسي في المملكة العربية السعودية  هـ٢٣/٤/١٤٢٧
  نوف دغش سعيد القحطاني

  حمود عبدالعزيز البدر. د
٥٣

  بمدينة الرياض" بنين"بنية والتجهيزات المدرسية لمتطلبات التقنية التعليمية في مدارس المرحلة الثانوية أل امدى مالءمة  هـ١١/٥/١٤٢٧
  صالح ناصر صالح التميمي

  عبداهللا عبداللطيف الجبر. د
٥٤

   التعليميةعسيردراسة ميدانية بمنطقة  ـ إدارة الوقت لدى مديري المدارس الحكومية  هـ١١/٥/١٤٢٧
   محمد هدية سعيد علي عوض

  عبدالرحمن محمد الحبيب. د
٥٥



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ١٢٤

 اإلدارة الرتبوية:                                                               قسم                                      ماجستري:                      كلية الرتبية 

 م اسم المشرف/ اسم الطالب  ـــــــــــــــــالـــــــةعـــــنــــــــــــوان الـــــرســـــ تــــاريــخ الــتــــخرج

  المشكالت التي تواجه مديري المدارس الملحق بها برامج تربية خاصة في مدينة الرياض  هـ٩/٦/١٤٢٧
  الحميدي محمد ضيدان الضيدان

  محمد عبداهللا الحصيني. د
٥٦

   الرياضاالحتياجات التدريبية للمشرفين التربويين في مدينة  هـ٩/٦/١٤٢٧
  مطلق مقعد مطلق المرشدي الروقي

  عبدالرحمن محمد الحبيب. د
٥٧

  الرياضمدينة رعاية الطالبات الموهوبات بالمدارس االبتدائية الحكومية باكتشاف وة في س المدرمديرةدور   هـ٢٧/٨/١٤٢٧
  أمثال مانع منصور العجمي

  أمل سالمة الشامان. د
٥٨

   كما يراها المشرفون التربويونز اإلشراف التربوي بالمنطقة الشرقيةالمشكالت التي تواجه مرك  هـ٢٧/٨/١٤٢٧
  حميد عايض شايع آل ادريس القحطاني

  مليحان معيض الثبيتي. د
٥٩

   دراسة مقارنة-  في جامعة الملك سعود وجامعة األمير سلطان األهلية بمدينة الرياض االناثالرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس  هـ٢٧/٨/١٤٢٧
   معيض سعدون مبارك العتيبيمي

  هند ماجد الخثيلة. د
٦٠

  معايير اختيار المديرات والمساعدات في مدارس التعليم العام الحكومية بمدينة الرياض  هـ٢٧/١٠/١٤٢٧
  آسيا سعود عبداهللا الحربي

  حسن أبوبكر العولقي. د
٦١

  كة العربية السعوديةاالحتياجات التدريبية لمشرفي اإلدارة المدرسية في الممل  هـ٢٧/١٠/١٤٢٧
  محمد سعد عبدالعزيز اليحيى

  عبدالرحمن محمد الحبيب. د
٦٢

   ـ دراسة ميدانية مالءمة مخرجات التعليم الثانوي لسوق العمل في المملكة العربية السعودية  هـ٢٧/١٠/١٤٢٧
  صالحة حامد فرحان آل مقبول الغامدي

  حسن ابوبكر العولقي. د
٦٣

   ـ نموذج مقترحبكليات البنات في المملكة العربية السعوديةنظام االنتساب   هـ٣/١٢/١٤٢٧
  حنان محمد سعد الشواف

  هند ماجد الخثيلة. د
٦٤

  السعودية في المملكة العربية الرائدة لمهامهم القيادية  ممارسة مديري المدارس  هـ٣/١٢/١٤٢٧
  عبدالمحسن عبدالعزيز عبدالرحمن آل الشيخ

  فهد ابراهيم الحبيب. د
٦٥

  أساليب االشراف التربوي كما يمارسها مديرو المدارس الثانوية بمدينة الدمام من وجهة نظر المعلمين  هـ٩/٢/١٤٢٨
  محمد أحمد صالح العبود

  محمد عبداهللا الحصيني . د
٦٦

  دارة المدرسية في معالجة المشكالت السلوكية لدى طالب المرحلة الثانوية في محافظة االحساءإلدور ا  هـ٩/٢/١٤٢٨
  مبارك عبداهللا المحيسن مبارك 

  عبداهللا عبداللطيف الجبر. د
٦٧

   بمدينة الرياضإسهام مديري مراكز االشراف التربوي في النمو المهني للمشرفين التربويين  هـ٩/٢/١٤٢٨
  فهد حسن عبداهللا المقرن

  محمد عبداهللا المنيع. د
٦٨

                      
  



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ١٢٥

 اإلدارة الرتبوية:                                                         قسم                                  جستريما:                        كلية الرتبية 

 م اسم المشرف/ اسم الطالب  عـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــة تــــاريــخ الــتــــخرج

  دارة المدرسية بمنطقة حائل إلومشرفو اووكالء ار مديري ووكالء مدارس التعليم العام كما يراها مديرو مدى مالئمة معايير اختي  هـ٩/٢/١٤٢٨
  عبدالعزيز مقبل العقالء األسلمي الشمري

  محمد عبداهللا الحصيني . د
٦٩

  أنماط السلوك القيادي التي يمارسها مشرفو التربية الخاصة بالمملكة العربية السعودية  هـ٩/٢/١٤٢٨
  ل عبدالحميد عبداهللا الفحيلينضا

  عبدالرحمن محمد الحبيب. د
٧٠

  حلول مقترحةـ مشكالت تمويل رياض األطفال الحكومية بمدينة الرياض   هـ٩/٢/١٤٢٨
  هنادي فهد عثمان العثمان

  أمل سالمة الشامان. د
٧١

  المملكة العربية السعودية تواجه اإلدارة المدرسية في مدارس تطبيق الدمج التربوي في يالمشكالت الت  هـ١/٤/١٤٢٨
  نوف عبداهللا محمد بن جمعة 

  أمل سالمة الشامان. د
٧٢

   ـ دراسة ميدانية الحرية االكاديمية في الجامعات السعودية  هـ١٠/٥/١٤٢٨
  ندى عبدالرحمن عبدالعزيز أبوحيمد

  محمد عبداهللا المنيع. د
٧٣

   من وجهة نظر مديري المدارس الثانوية في مدينة الرياض واد العلمية في المرحلة الثانويةدور التدريب التربوي في النمو المهني لمعلمي الم  هـ٤/٦/١٤٢٨
  ناصر عمر محمد السحيباني

  مليحان معيض الثبيتي. د
٧٤

  الزيارات اإلشرافية ودورها في رفع األداء الصفي من وجهة نظر المديرين والمعلمين بمحافظة القويعية  هـ٣/٧/١٤٢٨
   مريتع القحطانيسلطان مترك محمد آل

  عبدالرحمن محمد الحبيب. د
٧٥

  دراسة تقويمية باستخدام نموذج مكليري ـ مباني مدارس التعليم العام للبنات في محافظة االحساء  هـ٣/٧/١٤٢٨
  غادة عبداهللا احمد الطاهر

  عبداهللا عبداللطيف الجبر. د
٧٦

  ية لدى معلمات رياض األطفال بمدينة الرياضفاعلية مديرة المدرسة في تنمية مهارة اإلدارة الصف  هـ٣/٧/١٤٢٨
  خلود راشد حمد الكثيري

  عبداهللا عبداللطيف الجبر. د
٧٧

   النسائية في جامعة الملك سعودـتطوير االتصال اإلداري بين اإلدارات الرجالية   هـ٣٠/٧/١٤٢٨
  لينا سليمان علي الخليوي

  أمل سالمة الشامان. د
٧٨

   ـ دراسة ميدانية عالقتها بالرضا الوظيفي لدى المعلماتضواحيها ومديرات مدارس التعليم العام بمدينة أبها واألنماط القيادية ل  هـ٣٠/٧/١٤٢٨
  لمياء عبدالرحيم علي قاضي 

  أمل سالمة الشامان. د
٧٩

  في مدينة الرياضكفايات التخطيط الالزمة إلعداد الخطة السنوية المدرسية لدى مديرات المدارس االبتدائية الحكومية   هـ١٧/١١/١٤٢٨
  حصة سعد ناصر العريفي

  محمد عبداهللا المنيع. د
٨٠

  فاعلية األداء الفني للمشرفين التربويين بمدينة الرياض  هـ٣/١/١٤٢٩
  علي محمد عيد الغامدي

  محمد عبداهللا الحصيني. د
٨١

  مقترح  ـ تصور إدارة الصراع التنظيمي في المدارس االبتدائية للبنات بمدينة الرياض  هـ٣/١/١٤٢٩
  منيرة نايف ناصر العتيبي

  سارة عبداهللا المنقاش. د
٨٢



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ١٢٦

 اإلدارة الرتبوية:                                                         قسم                                  ماجستري:                      كلية الرتبية 

 م اسم المشرف/ اسم الطالب  رســــــــــــــــــــــالـــــــةعـــــنــــــــــــوان الـــــ تــــاريــخ الــتــــخرج

  هـ٢٤/٢/١٤٢٩
دور مديرة المدرسة في تطوير األنشطة المدرسية غير الصفية للمرحلة المتوسطة بمدارس البنات الحكومية في مدينة الرياض من وجهة نظر 

   المديرات ورائدات النشاط

  أحالم خالد أحمد البصام 

  مة الشامانأمل سال. د
٨٣

   دراسة ميدانية بمدينة الرياضـالسلوك القيادي لمديري المدارس الثانوية وعالقته بانضباط المعلمين في العمل   هـ٢٩/٣/١٤٢٩
  محمد فايع يحيى مسعود الفيفي

  عبد الرحمن محمد الحبيب. د
٨٤

  الحلول واألسباب ـانوية بمدينة الرياض األهلية الثفي المدارس  السعودياتمعلمات الالتسرب الوظيفي لدى   هـ٢٩/٣/١٤٢٩
  نورة محمد عبدالرحمن الضريس

  سارة عبد اهللا المنقاش. د
٨٥

   المدارس االبتدائية الحكومية للبنات في مدينة الرياضمن قبل مديراتمهارات إدارة االجتماعات ومدى تطبيقها   هـ١/٥/١٤٢٩
  الشديعبدالعزيز ندى إبراهيم 

   شسارة عبد اهللا المنقا. د
٨٦

  دراسة ميدانية في مدينة الرياضـ دور مديري المدارس الثانوية في تنمية مهارات الوكالء   هـ٢٠/٦/١٤٢٩
  تركي عبدالعزيز عبداهللا الجميعه

  عبدالرحمن محمد الحبيب. د
٨٧

  المشكالت التي تواجه مديري المدارس المشتركة في محافظة الدوادمي التعليمية  هـ٢٠/٦/١٤٢٩
  هنا النغيثرعبداهللا محمد م

  عبدالرحمن محمد الحبيب. د
٨٨

   التعليمية الرياضللمدرسة بمنطقةالكفايات الالزمة لمشرفي التقويم الشامل   هـ٢٧/٦/١٤٢٩
  صالح شمروخ مطلق المرشدي العتيبي

  عبدالرحمن محمد الحبيب. د
٨٩

  تقويم أهداف مرحلة رياض األطفال في المملكة العربية السعودية  هـ٢٧/٦/١٤٢٩
  ء عيسى عبدالرحمن البيزنجال

     أمل سالمة الشامان. د
٩٠

 
  
  

                                      
  
  
  
  
  
  



    جامعة امللك سعود  
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  ١٢٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ١٢٨

 الرتبية البدنية: قسم                                                                                     ماجستري:                       كلية الرتبية 

 م اسم المشرف/ اسم الطالب  عـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــة تــــاريــخ الــتــــخرج

 نة بالعاديين بالصحة لدى األطفال المتخلفين عقلياً مقارالمرتبطة النشاط البدني واللياقة البدنية مستويات  هـ٢١/١/١٤٢١
  الحربي دغيم مشعان زيد 

  هزاع بن محمد الهزاع. د 
١ 

  معوقات االشتراك اإليجابي في درس التربية البدنية لدى تالميذ المرحلة الثانوية بمنطقة الرياض التعليمية   هـ٨/٣/١٤٢١
  صالح إبراهيم عبدهللا العيفان 

  محمد أحمد الحمامي. د 
٢ 

  شكالت تنفيذ منهج التربية البدنية وطرق حلها بالمرحلة المتوسطة في مدينة الرياض دراسة تحليلية لم  هـ٨/٣/١٤٢١
  قاسم شحات جعفر الوتيشي 

  محمد أحمد الحمامي . د 
٣ 

  هـ٨/٣/١٤٢١
 ٢٥-١٨(م للتنبؤ باالستهالك األقصى لألكسجين لدى الطالب الجامعيين ١٦٠٠ جري مشي واختبار م متعدد المراحل ٢٠ اختبار جري مصداقية

 )سنة

  علي محمد علي جباري 

  خالد صالح المزيني . د 
٤ 

  تأثير استخدام أسلوب التدريب الدائري في الجزء التمهيدي من درس التربية البدنية على تطوير عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة   هـ٨/٣/١٤٢١
  خالد ناصر عبداهللا الخريجي 

  خالد صالح المزيني . د 
٥ 

  ) سنة ١٢ ـ ٦سن ( التوازن الثابت والمتحرك لدى التالميذ ضعاف السمع والصم ومقارنتهم بالعاديين   هـ١٩/١٠/١٤٢١
  ماجد ناصر صالح البنيان 

  عادل علي حسن . د
٦ 

  متوسط بمدينة الرياض تأثير استخدام اسلوب التعلم التبادلي في دروس التربية البدنية على بعض جوانب التطوير لدى طالب الصف الثالث ال  هـ٢٠/١/١٤٢٢
  عبدالحميد أحمد محمد المسعود

  عبدالوهاب محمد النجار. د
٧ 

  اتجاهات معلمي التربية البدنية نحو دمج المتخلفين عقلياً القابلين للتعلم في دروس التربية البدنية للعاديين   هـ ٢٩/٢/١٤٢٢
  عبدالعزيز خليفة محمد الخليفة 

  عبدالحكيم جواد المطر . د
٨ 

  تصميم مقياس مقترح لتقويم معلم التربية البدنية مهنياً بالمرحلتين اإلبتدائية والمتوسطة بالمملكة العربية السعودية    هـ١٧/٥/١٤٢٢
  سلطان ناصر سعود العريفي 

  ياسين كامل حبيب . د
٩ 

  طة في مدينة الرياض مدى أهمية الكفايات التعليمية الالزمة لمعلم التربية البدنية بالمرحلة المتوس  هـ١٧/٥/١٤٢٢
  محمد عبداهللا محمد عسيري 

  عبدالقادر عبدالوهاب البابطين . د
١٠ 

  هـ١٧/٥/١٤٢٢
أثر استخدام األهداف السلوكية في تدريس مادة التربية البدنية على التطور المعرفي ، والنفسحركي لدى طالب الصف السادس اإلبتدائي في 

  مدينة الرياض  

   العامر ابراهيم أحمد عبدالعزيز

  عبدالوهاب بن محمد النجار. د
١١ 

  مصروف الطاقة أثناء المشي مع حمل أثقال لدى أطفال البدناء مقارنة بغير البدناء  هـ٢٦/٧/١٤٢٢
  عبداهللا احمد علي الغامدي

  هزاع محمد الهزاع.د
١٢  

  هـ ٢٦/٧/١٤٢٢
لى بعض المتغيرات المهارية واالنفعالية لدى طالب الصف الثاني تأثير استخدام أسلوب التطبيق الذاتي الموجه في درس التربية البدنية ع

  المتوسط بمحافظة األحساء

  سعد سند سعد السند 

  عبدالوهاب محمد النجار.د
١٣  

   
                            



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ١٢٩

 الرتبية البدنية: قسم                                                                          ماجستري:                             كلية الرتبية 

 م اسم المشرف/ اسم الطالب  عـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــة تــــاريــخ الــتــــخرج

  تقويم برامج األنشطة الرياضية لطالب جامعة الملك سعود بالرياض   هـ٢٢/١٠/١٤٢٢
  لخالد عبدالعزيز خالد عبدالعزيز ا

  عبدالقادر عبدالوهاب البابطين . د
١٤

  تأثير تطبيق التربية الحركية في دروس التربية البدنية على المهارات الحركية األساسية لدى طالب الصف الثالث اإلبتدائي بمدينة الرياض   هـ٢٣/١/١٤٢٣
  عبدالعزيز عمر محمد الصقهان 

  عبدالوهاب محمد النجار . د
١٥

  هـ٢٣/١/١٤٢٣
برنامج للمهارات الحركية األساسية باستخدام أسلوب تحليل الواجب على بعض عناصر القدرة الحركية للتالميذ المتخلفين عقلياً القابلين تأثير 

  للتعلم 

  سعيد موسى علي الشهراني 

  عادل علي حسن . د
١٦

  هـ٢٠/٣/١٤٢٣
على بعض مكونات اللياقة البدنية والمهارات الحركية لتالميذ تأثير برنامج مقترح لتنمية االدراك الحس ـ حركي بالجزء التمهيدي للدرس 

  الصف السادس االبتدائي 

  خالد عبدالرحمن مشبب آل عمر 

  يس كامل حبيب . د
١٧

  مستوى الرضا الوظيفي للعاملين في مجال التربية البدنية بالقطاعات الحكومية بمدينة الرياض   هـ١٨/٥/١٤٢٣
  حمود فهد ناصر الالفي 

  مل حبيب يس كا. د
١٨

  العناصر البدنية والسمات الشخصية المساهمة في األداء الفني لحكم كرة القدم السعودي   هـ٢٦/٦/١٤٢٣
  فهد محمد ناصر القحيز 

  عبدالوهاب محمد النجار . د
١٩

  ءالقيم االعتيادية للوظائف القلبية التنفسية أثناء الجهد البدني التدرجي لدى السعوديين األصحا  هـ٢٥/١٢/١٤٢٣
  عبدالرحمن محمد حمد الحويكان

  هزاع محمد الهزاع. د
٢٠

  تأثير حالة القلق والثقة على تركيز االنتباه وسرعة رد الفعل لدى حكام كرة الطائرة السعوديين   هـ٢٥/١٢/١٤٢٣
  عبدالرحمن مساعد عيدان الزهراني 

  عبدالحميد عبداهللا األمير. د
٢١

  ة في التربية البدنية وصعوبات استخدامها في المرحلة المتوسطة األساليب اإلشرافية الممارس  هـ٢٥/١٢/١٤٢٣
  عبداهللا علي عبداهللا أبو عريف 

  عبدالقادر عبدالوهاب البابطين . د
٢٢

  االحتراق النفسي لدى مدربي كرة القدم في المملكة العربية السعودية   هـ١٩/٢/١٤٢٤
  محمد يحيى علي فقيهي 

  حبيب علي ربعان. د
٢٣

  لسلوك القيادي للمدرب الرياضي وعالقته بدافعية اإلنجاز لدى العبي بعض األلعاب الجماعية بالمملكة العربية السعوديةا  هـ١٩/٢/١٤٢٤
  عبدالعزيز علي أحمد السلمان 

  حبيب علي ربعان. د
٢٤

  دام السير المتحرك والدراجة الثابتة لدى الشباب تقدير اإلدراك الحسي للجهد البدني وإعادة انتاجه ذاتياً دون وفوق العتبة الالهوائية باستخ  هـ٢١/٤/١٤٢٤
  إبراهيم محمد محمد بحاري 

  سعيد احمد الرفاعي . د
٢٥

  هـ٢١/٤/١٤٢٤
تأثير تمرينات اإلطالة اإليجابية الثابتة على مرونة المفاصل والوقاية من إصابات الطرف السفلي لالعبي كرة القدم بكلية التربية بجامعة الملك 

  سعود 

  ة علي الشملي علي خليف

  عادل علي حسن . د
٢٦

  
  



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ١٣٠

 الرتبية البدنية: قسم                                                                                      ماجستري:                            كلية الرتبية 

 م اسم المشرف/ اسم الطالب  ــــالـــــــةعـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــ تــــاريــخ الــتــــخرج

  تأثير برنامج التمرينات العالجية على عناصر اللياقة البدنية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية المصابين بانحراف تفلطح القدم المتحرك   هـ٢١/٤/١٤٢٤
  عبدالكريم رباح علي المنقور

  عادل علي حسن . د
٢٧

  ة والبدنية وعالقتها بمستوى األداء لدى العبي كرة الطاولة السعوديين الخصائص الفسيولوجي  هـ٢١/٤/١٤٢٤
  شايع عايض آل وريس القحطاني 

  خالد صالح المزيني . د
٢٨

  تأثير برنامج مقترح لجمباز الموانع على تنمية بعض عناصر القدرات االدراكية الحركية لتالميذ المرحلة االبتدائية بمنطقة عسير      هـ٢٠/٦/١٤٢٤
  د عبداهللا سعد القحطاني سع

  يس كامل حبيب . د
٢٩

  وضع مستويات معيارية لعناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة لطالب المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض   هـ٢٠/٦/١٤٢٤
  خالد عبدالعزيز عبدالرحمن المقرن 

  يس كامل حبيب . د
٣٠

هـ٢٣/٩/١٤٢٤   عبي التنس السعوديين الخصائص البدنية والفسيولوجية المميزة لال 
  فؤاد علي إبراهيم آل عبداهللا 

  خالد صالح المزيني . د
٣١

هـ٢٣/٩/١٤٢٤   تأثير وجود الزمالء على درجات اختبارات اللياقة البدنية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية المكفوفين والمبصرين  
  حمود محمد ناوي العنزي 

  عادل علي حسن . د
٣٢

  ة تداخل المحتوى وتدريب الدمج وأثرها على تعلم مهارة حركية لذوي التخلف العقلي البسيط تطبيق نظري  هـ٢٢/١١/١٤٢٤
  سعيد علي محمد آل حمدان

  عبدالحميد عبداهللا األمير. د
٣٣

هـ٢٣/١٢/١٤٢٤   ربات القلب  سنة باستخدام نتائج قياس حركة الجسم ورصد ض٢٥ إلى ١٥مصداقية استبانة قياس مستوى النشاط البدني لدى الشباب من  
  محمد علي سعد األحمدي 

  هزاع محمد الهزاع . د
٣٤

هـ١/٥/١٤٢٥   ) سنة ١٧ـ١٥(الخصائص البدنية والفسيولوجية والمهارية والنفسية المميزة لناشئي كرة القدم  
  مستور علي إبراهيم آل حامد الفقيه

  خالد صالح المزيني. د
٣٥

هـ١/٥/١٤٢٥   للياقة البدنية في المرحلة االبتدائيةتحديد مستويات محكية المرجع ألهداف ا 
  محمد ماجد أحمد البليهشي

  عبدالوهاب محمد النجار. د
٣٦

هـ١/٥/١٤٢٥   تأثير برنامج تدريبي مقترح داخل وخارج الماء لتنمية القدرة العضلية على اإلنجاز الرقمي للسباحين الناشئين 
  خالد عبداهللا صالح الشدوخي 

  ياسين كامل حبيب. د
٣٧

هـ١٣/٨/١٤٢٥   بناء مقياس للقيم الخلقية في مادة التربية البدنية لطالب المرحلة الثانوية  
  ماجد سعد عبداهللا التويمي 

  عبدالوهاب محمد النجار. د
٣٨

  اتجاهات معلمي التربية البدنية نحو المهنة في مدينة الرياض  هـ٢٣/١١/١٤٢٥
  فهد سعد عبدالرحمن سعيدان

  حبيب علي ربعان. د
٣٩

  توازن القوة العضلية بين العضالت األمامية والخلفية للفخذ وعالقتها بإصابات الطرف السفلي لدى العبي كرة القدم والطائرة  هـ٣٠/١١/١٤٢٥
  سعيد إبراهيم أحمد آل ساعد الغامدي 

  عادل علي حسن. د
٤٠



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ١٣١

 الرتبية البدنية: قسم                                                                      ماجستري:                     كلية الرتبية 

 م اسم المشرف/ اسم الطالب  عـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــة تــــاريــخ الــتــــخرج

   بمدينة الرياضمدى ممارسة المشرف التربوي لدور تحسين النمو المهني لمعلمي التربية البدنية بالمرحلة المتوسطة  هـ١١/٥/١٤٢٦
  أسامة عيد مازن الذبياني 

  عبدالقادر عبدالوهاب البابطين . د
٤١

  مقارنة مستويات اللياقة البدنية لدى التالميذ المتخلفين عقلياً القابلين للتعلم واألصحاء متحدبي الظهر  هـ٢٠/٦/١٤٢٦
  أنور عبدالعزيز محمد النعيم 

  عادل علي حسن . د
٤٢

  نية التي تواجه الصحفيين العاملين في الصحافة الرياضية في المملكة العربية السعوديةالضغوط المه  هـ١٨/٧/١٤٢٦
  نجيب عباس دخيل الدريوشي

  حبيب علي الربعان. د
٤٣

  مقارنة مستوى الكفاءة الحركية لتالميذ الصف األول االبتدائي الذين التحقوا بالروضة بآخرين لم يلتحقوا بها بمدينة الطائف  هـ١٧/٨/١٤٢٦
  هد جميل محمد الثماليف

  عبدالحميد عبداهللا األمير. د
٤٤

  ذوي اإلعاقة العقلية القابلين للتعلملدى التالميذ العالقة بين المهارات الحركية األساسية والمهارات االجتماعية   هـ٢٩/١٢/١٤٢٦
  خالد راجح بجاد القحطاني

  عبدالحكيم جواد المطر. د
٤٥

  مدمجة على مفهوم الذات لذوي التخلف العقلي القابلين للتعلمأثر التربية البدنية ال  هـ٢٦/١/١٤٢٧
  محمد يحيى محمد علي 

  عبدالحكيم جواد المطر. د
٤٦

  هـ١٧/٣/١٤٢٧
المتصالب لرباط الجزئي لتمزق الللمصابين ب"  قبل الجراحة"تأثير التمرينات الثابتة والمتحركة على تنمية قوة عضالت الفخذ األمامية والخلفية 

  لمفصل الركبة األمامي

  ياسين أبوبكر عبدالغني

  عادل علي حسن. د
٤٧

  أثر تعديل إجراءات زيارة المشرف التربوي على مستوى القلق واألداء لمعلم التربية البدنية  هـ١٧/٣/١٤٢٧
  علي مردح علي الشهري

  عبدالوهاب محمد النجار. د
٤٨

  دريبية بمدينة تدريب األمن العام بمنطقة الرياض نحو ممارسة النشاط البدنياتجاهات رجال األمن العام الملتحقين بالدورات الت  هـ٢٣/٤/١٤٢٧
  محمد عبدالعزيز محمد الحسين

  حبيب علي الربعان. د
٤٩

  معوقات ممارسة األنشطة الترويحية الرياضية لدى طالب كليات المعلمين بالمملكة العربية السعودية  هـ٢٣/٤/١٤٢٧
  عبداإلله احمد يحيى صلوي

  لي الربعانحبيب ع. د
٥٠

  تأثير تداخل سياق التدريب على اكتساب مهارة حركية وتذكرها وانتقالها تبعاً للعمر  هـ١١/٥/١٤٢٧
  خليل إبراهيم محمد القحماني الناشري

  عبدالحميد عبداهللا األمير. د
٥١

   وغير المدمجين في التربية البدنية وأقرانهم العاديين مهارات الحركية األساسية للتالميذ ذوي اإلعاقة السمعية المدمجينللمقارنة دراسة   هـ١١/٥/١٤٢٧
  عبدالرحمن ناصر عائض القربي الشهراني

  عبدالحكيم جواد المطر. د
٥٢

  تأثير مشاهد النموذج الصحيح والنموذج المتعلم على اكتساب مهارة حركية كبيرة وحفظها وانتقالها  هـ٩/٦/١٤٢٧
  فهد راشد عبدالرحمن السلولي

  عبداهللا األميرعبدالحميد . د
٥٣

   سنة١٧الفسيولوجية لالعبي كرة القدم السعوديين تحت والمستويات المعيارية لبعض عناصر اللياقة البدنية   هـ٩/٦/١٤٢٧
  منصور ناصر محمد الصويان

  عمر شكري عمر عبدربه. د
٥٤



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ١٣٢

 الرتبية البدنية: قسم                                                                      ماجستري:                                 كلية الرتبية 

 م اسم المشرف/ اسم الطالب  عـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــة تــــاريــخ الــتــــخرج

  معوقات خصخصة فرق كرة القدم بالدرجة الممتازة في المملكة العربية السعودية  هـ٢٧/٦/١٤٢٧
  داهللا سليمان ملهي العريفيعب

  عبدالقادر عبدالوهاب البابطين. د
٥٥

  نوار دهري نوار الزهيري الغامدي  رالحااإلجهاد الحراري الناتج عن التدريب في الجو آثار  وسائل االستشفاء في اإلقالل من بعضتأثير   هـ٢٧/٦/١٤٢٧

  عمر شكري عمر عبدربه. د
٥٦

  ينات التوازن وسهولة التحرك على بعض عناصر اللياقة البدنية واألداء الحركي لدى التالميذ المكفوفينتأثير برنامج مقترح لتمر  هـ٢٧/٨/١٤٢٧
  موفق عوض طاهر سالم 

  عادل علي حسن . د
٥٧

  ذوي التخلف العقلي البسيطتأثير برنامج تربية بدنية على تنمية مستويات اللياقة القلبية التنفسية والعضلية الهيكلية لدى التالميذ السعوديين   هـ٢٧/١٠/١٤٢٧
  عبدالعزيز ناصر عبداهللا الخريجي

  عادل علي حسن. د
٥٨

  أساسية وحفظهامهارة حركية اكتساب الفيديو على نموذج تأثير العروض البصرية بواسطة النموذج الحي و  هـ٣/١٢/١٤٢٧
  محمد شعب عبداهللا البراهيم 

  عبدالحميد عبداهللا األمير. د
٥٩

   بمدينة الرياض)سنة١٢ـ٩(لبراعة الحركية لدى التالميذ ضعاف البصر والمكوفين مقارنة بالمبصرين مستويات ا  هـ١/٤/١٤٢٨
  فيصل عوض يسلم بارويس

  عادل علي حسن. د
٦٠

  تأثير اإلحماء النشط وتمرينات اإلطالة على تحسين المرونة والوقاية من إصابات الطرف العلوي والسفلي لدى العبي كرة اليد  هـ١٠/٥/١٤٢٨
  بداهللا ناصر عبدالعزيز الفرحانع

  عادل علي حسن. د
٦١

   النشاط الرياضي في جامعات المملكة العربية السعوديةامجعوامل تطوير بر  هـ٣٠/٧/١٤٢٨
  بدر مقعد سالم الميزاني المطيري

  عبدالقادر عبدالوهاب البابطين. د
٦٢

  للمرحلة المتوسطة بمدينة الرياض البدنية استخدام الكفايات المهنية لمشرفي التربية ومدى أهمية   هـ١٣/٩/١٤٢٨
  متعب سعد سعود العريفي

  عبدالقادر عبدالوهاب البابطين. د
٦٣

  هـ٢٧/١/١٤٢٩
تأثير استخدام أسلوب التطبيق الذاتي المتعدد المستويات في دروس التربية البدنية على الجانب المهاري واالنفعالي لدى طالب الصف السادس 

  لرياضاالبتدائي في مدينة ا

  رشيد عبداهللا محمد البداح 

  عبدالوهاب محمد النجار. د
٦٤

  تأثير تداخل سياق التدريب على اكتساب مهارة حركية كبيرة وانتقال أثر التعلم لدى األفراد المتأنين والمندفعين  هـ٢٤/٢/١٤٢٩
  سالم مبارك محمد الحناتيش الدوسري

  عبدالوهاب محمد النجار. د
٦٥

  بين النشاط البدني واللياقة البدنية ومستوى التحصيل الدراسي لدى طالب المرحلتين المتوسطة والثانويةالعالقة   هـ٢٩/٣/١٤٢٩
  سلطان مفرح عبداهللا الشهري

  عبدالوهاب محمد النجار. د
٦٦

  مستوى القدرات االدراكية الحركية لدى تالميذ التخلف العقلي البسيط والمتوسط مقارنة بالعاديين  هـ١/٥/١٤٢٩
  عبداهللا محمد الضويان عثمان 

  عادل علي حسن. د
٦٧

  اتجاهات الطالب بالكليات التربوية بمدينة الرياض نحو السياحة الرياضية  هـ٢٠/٦/١٤٢٩
  مشرف علي عبداهللا الشهري

  أحمد محمد الفاضل. د
٦٨



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ١٣٣

 الرتبية البدنية: قسم                                                                      ماجستري:                           كلية الرتبية 

 م اسم المشرف/ اسم الطالب  عـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــة تــــاريــخ الــتــــخرج

   سنوات٩ إلى ٦أثر برنامج مقترح للتربية الحركية على القدرات اإلدراكية الحركية لذوي صعوبات التعلم من سن   هـ٢٠/٦/١٤٢٩
  عبدالعظيم سعود سمار العتيبي

  عبدالحكيم جواد المطر. د
٦٩

  دور المشرفين التربويين في تطوير الكفايات المهنية لمعلمي التربية البدنية الخاصة   هـ٢٧/٦/١٤٢٩
  خالد سعد سعود العريفي

  عبدالحكيم جواد المطر . د
٧٠

  لدى الرجال السعوديين في مدينة الدمامأسباب ممارسة النشاط البدني ومعوقاته   هـ١٠/٩/١٤٢٩
  منصور عبدالعزيز عبداهللا العسكر 

  عبدالرحمن سعد العنقري. د
٧١

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ١٣٤

  
  
  
  
  
  



    جامعة امللك سعود  
  عمادة الدراسات العليا  

  

 

  ١٣٥

                             
 الرتبية اخلاصة: قسم                                                                      ماجستري:                            كلية الرتبية 

 م اسم المشرف/ اسم الطالب  عـــــنــــــــــــوان الـــــرســــــــــــــــــــــالـــــــة تــــاريــخ الــتــــخرج

  مدى توافر الخدمات المساندة وفاعليتها في دعم العملية التعليمية لتالميذ التربية الفكرية  هـ١٠/٥/١٤٢٨
  ن القرينيتركي عبداهللا سليما

  عبداهللا محمد الوابلي. د
١ 

  مدى معرفة والتزام العاملين ببرامج ومعاهد التربية الفكرية بالقواعد التنظيمية لمعاهد وبرامج التربية الخاصة  هـ١٠/٥/١٤٢٨
  محمد علي مفرح آل شعبان القحطاني

  عبدالعزيز محمد العبدالجبار . د
٢ 

  هـ٣/٧/١٤٢٨
التقييم والتشخيص المنصوص عليها في القواعد التنظيمية لمعاهد وبرامج التربية الخاصة في برامج ومعاهد مدى تطبيق قواعد وأسس عملية 

  التربية الفكرية

  غالب حمد صالح النهدي

  وائل محمد مسعود. د
٣ 

  درجة متوسطةقران في إكساب بعض الكلمات الوظيفية للتالميذ المتخلفين عقلياً بألفاعلية إستراتيجية تدريس ا  هـ٣٠/٧/١٤٢٨
  منى فيحان سفر الحارثي

  بندر ناصر العتيبي. د
٤ 

  هـ١/٥/١٤٢٩
دور المدرسة في تفعيل المشاركة االسرية في برنامج التربية الخاصة للطالبات ذوات التخلف العقلي في معاهد التربية الفكرية وبرامج الدمج 

  بمدينة الرياض

  منيرة سليمان حمد التويجري 

  بيبندر ناصر العتي. د
٥ 

   ـ دراسة مقارنة مهارات السلوك التكيفي عند تالميذ معاهد التربية وبرامج التربية الفكرية في مدينة الرياض  هـ١٠/٩/١٤٢٩
  حسين علي ردة بني عمر المالكي 

   بندر ناصر العتيبي. د
٦ 

  التربية الفكرية الملحقة بمدارس التعليم العام في مدينة الرياض في معاهد وبرامج المهارات اللغوية لدى التالميذ ذوي التخلف العقلي البسيط   هـ١٠/٩/١٤٢٩
  مبارك سعد مبارك الوزرة الدوسري

  محمد محمد شوكت. د
٧ 

  مدى تحقق أهداف البرنامج التربوي الفردي والصعوبات التي تعترضها في معاهد وبرامج التربية الفكرية بمدينة الرياض   هـ١١/٩/١٤٢٩
  مريم عمران موسى الحرز

  عبداهللا محمد الوابلي. د
٨ 

  
  
    
  


