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دراسة حتليلية مقارنة للعمل اليومي املدرسي ملديرات مـدارس        : عنوان الرسالة   
 . البنات احلكومية واألهلية يف كل من الرياض وجدة والدمام 

  .  سعاد بنت فهد بن جابر احلارثي :اسم الطالبة 
   .  تربية:التخصص

  . م1995/ 6/ 17املوافق هـ 1416-1-19 :تاريخ املناقشة 
  : جنة املناقشة الل

  .  محود بن عبد العزيز مشرفاً ومقرراً ,البدر. د.أ -
  . حممد  بن عبد اهللا املنيع عضواً . د.أ -
 . نور الدين حممد عبد اجلواد عضواً . د.أ -

 .   ح س د 371.9 :تصنيف الرسالة 
 حتليل العمل اليومي ملديرة املدرسة من خالل معرفة الزمن الذي           :هدف الدراسة   

ملديرة يف العمل املدرسي اإلداري والفين باإلضافة إىل معرفـة خـصائص            تصرفه ا 
  .عملها املدرسي اليومي 

 يف املراحـل    , واألهليـة  , جمموعة من مديرات املدارس احلكومية     :عينة الدراسة   
 ,يف كل من مدينة الريـاض     "  والثانوية   , واملتوسطة ,االبتدائية: " التعليمية الثالث 

  . الدمام واخلرب  ومدينيت ,ومدينة جدة
  :  ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة ما يلي :نتائج الدراسة 

أن مديرات مدارس البنات احلكومية واألهلية يصرفن زمناً أكرب يف األعمال  -
 واإلشـراف علـى تنفيـذ       ,اإلدارية اآلتية ؛ الرد على املكاملات اهلاتفية      

وأـن  . ية بنظافة املبىن املدرسي      والعنا ,اإلداريات واملوظفات لواجبان  
يصرفن زمناً أقل يف األعمال اإلدارية اآلتية ؛ اإلشراف علـى تـسجيل             

PDF created with pdfFactory trial version www.softwarelabs.com

http://www.softwarelabs.com
http://www.softwarelabs.com


  

 

328

 ومقابلة املتقدمات للعمل الختيارهن     ,الطالبات بالنسبة للمدارس احلكومية   
  .وتعيينهن بالنسبة للمدارس األهلية

 علـى   إن مديرات مدارس البنات احلكومية واألهلية يصرفن زمناً أكـرب          -
األعمال الفنية اآلتية ؛ مناقشة األوضاع اإلدارية والفنية يف املدرسة مـع            

.  وحضور دروس إحدى املعلمـات       , مراجعة دفاتر التحضري   ,املوجهات
وأن يصرفن زمناً أقل يف األعمال الفنية اآلتية؛ اإلشراف علـى جمـالس             

  .  وإبالغ أولياء األمور مبستويات بنان وسلوكيان,األمهات
*  *  * 

دور موجهات املواد الدينية كما تراه معلمات هذه املواد : عنوان الرسالة 
 . وموجهاا واملديرات يف مدارس البنات املتوسطة يف مدينة الرياض 

  .  شيخة بنت حممد بن علي املنيف :اسم الطالبة 
   .  تربية:التخصص

  . م10/6/1995املوافق هـ 1416-1-12 :تاريخ املناقشة 
  : للجنة املناقشة ا

  . محود بن عبد العزيز مشرفاً ومقرراً ,البدر. د.أ -
 . فهد بن إبراهيم احلبيب عضواً . د -
 . عبد احملسن بن سعد العتييب عضواً . د -
 هدفت هذه الدراسة إىل معرفة دور موجهة املواد الدينية كما تراه :هدف الدراسة 

يف مدارس البنات املتوسطة ,ديرات وامل,املوجهات أنفسهن ومعلمات املواد الدينية
 . مبدينة الرياض 
 معلمة ) 306(  و ,موجهة مواد دينية ) 36(  و ,مديرة ) 92 ( :عينة الدراسة 

  . مواد دينية
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  : نتائج الدراسة 
إن موجهات املواد الدينية يرين أن ميارسن دورهن بشكل فعال ومرتفع  -1

 وأن ميارسن دورهن جتاه ,التعليميةجتاه املعلمة والطالبة واملنهج والوسائل 
  .اإلدارة بدرجة متوسطة 

 يرين أن املوجهة متارس دورها جتاه , واملديرات,إن معلمات املواد الدينية -2
  .  بدرجة متوسطة , واإلدارة, والوسائل التعليمية, والطالبة واملنهج,املعلمة

خليطاً من  ,إن مجيع أفراد الدراسة يرين أن املوجهة متارس بصفة عامة -3
 وإن كانت موجهات املواد الدينية يرين أن ,األدوار احلديثة والتقليدية

 على األدوار املرتبطة بأنواع اإلشراف - يف ممارستهن -أكثر تركيزاً 
 . التربوي احلديث وأساليبه بصفة عامة 

*  *  * 
دراسة تنظيم النشاط غري الصفي وإدارته يف املرحلة االبتدائية : عنوان الرسالة 

 . ميدانية يف مدينة الرياض 
  .  عبد امللك بن إبراهيم اجلندل :اسم الطالب 

   .  تربية:التخصص
  .  هـ 1419-6-30 :تاريخ املناقشة 
  : اللجنة املناقشة 
  .  محود بن عبد العزيز مشرفاً ومقرراً ,البدر. د.أ -
  . عبد اهللا بن عبد اللطيف اجلرب عضواً . د -
 . قي عضواً حسن أبو بكر العول. د -

 .   ج ع ت 371.8 :تصنيف الرسالة 
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  :  هدفت الدراسة إىل حتقيق ما يأيت :هدف الدراسة 
,  التنفيـذ ,التخطـيط ( التعرف على الواقع التنظيمي للنشاط غري الـصفي         -1

  ) . التقومي ,اإلشراف واملتابعة
  .  التعرف على دور مدير املدرسة يف إدارة النشاط غري الصفي  -2
 الصعوبات اليت تعترض مدير املدرسة يف إدارة النـشاط غـري            التعرف على  -3

 .الصفي 
  :  أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة هي ما يلي :نتائج الدراسة 

 وحمور التنفيذ وحمور ,حمور التخطيط: (الواقع التنظيمي للنشاط غري الصفي  -1
   .كلها متارس بدرجة متوسطة)  حمور التقومي ,اإلشراف واملتابعة

 وحمور ,حمور التخطيط: ( دور مدير املدرسة يف إدارة النشاط غري الصفي  -2
متارس بدرجة كبرية أما حمور التقومي )  وحمور اإلشراف واملتابعة ,التنفيذ

  . فيمارس بدرجة متوسطة 
: أكثر الصعوبات اليت تواجه مدير املدرسة يف إدارة النشاط غري الصفي هي  -3

 وأقل الصعوبات هي اعتراض أولياء ,رجة كبريةكثرة مهام مدير املدرسة بد
 . األمور على مزاولة أبنائهم للنشاط غري الصفي بدرجة ضعيفة 

*  *  * 
تكافؤ الفرص التعليمية باملرحلة الثانوية يف دول جملس التعاون         : عنوان الرسالة   

 . لدول اخلليج العربية دراسة مقارنة 
  . طريي  نادية بنت حممد بن محد امل:اسم الطالبة 
  .  أصول التربية :التخصص 

  . م27/4/1999املوافق هـ 1420-1-11 :تاريخ املناقشة 
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  : اللجنة املناقشة 
  .  ية حممود حممد مشرفاً ومقرراً ,البدن. د -
  . فوزية بنت بكر البكر عضواً .  د -
 .بدر بن جويعد العتييب عضواً . د -

 .   م ن ت 373.53 :تصنيف الرسالة 
 هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على مفهوم تكـافؤ الفـرص             :هدف الدراسة 

التعليمية وتطبيقاا التربوية يف الثقافة اإلسالمية والثقافة الغربية والوقـوف علـى            
مكانة تكافؤ الفرص التعليمية يف الوثائق التربوية بدول جملس التعاون والتعرف على    

ني والبنات وبني املناطق التعليميـة     مدى تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية بني البن       
وبني التعليم العام والفين يف املرحلة الثانوية يف دول جملس التعاون لدول اخللـيج               

  . العربية 
 مشلت الدراسة مجيع السكان الذكور واإلناث يف الفئة العمرية من           :عينة الدراسة   

   م إىل 1992/  هـ 1412 سنة من الفترة 19-15 سنة ومن 18 - 15
  .  م يف مجيع دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية 1996/  هـ 1416

  : نتائج الدراسة 
تتبىن مجيع دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية مبـدأ تكـافؤ الفـرص           -1

التعليمية حيث حيتل مكانة يف السياسات التعليمية لتلك الدول وذلك إمياناً           
  . منها باملساواة والعدالة التعليمية 

لتعليم يف مجيع دول جملس التعاون لدول اخلليج العربيـة جمـاين يف مجيـع          ا -2
 كما أنه إلزامي يف املرحلة األساسية يف كل         , تكفله الدولة وترعاه   ,مراحله

 أمـا يف  ,من دولة اإلمارات العربية املتحدة ودولة البحرين ودولة الكويت      
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 وبالنسبة لدولـة  ,اململكة العربية السعودية وسلطنة عمان فهو ليس إلزامياً       
  . قطر فهي تأخذ باإللزام من الناحية الرمسية فقط 

وجود فروق عند تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية بني البنني والبنات مـن      -3
حيث النوع يف املرحلة الثانوية يف مجيع دول جملس التعاون لدول اخللـيج             

العام يف معظـم   حيث حتظى البنات بفرص تعليمية أكرب يف التعليم  ,العربية
دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية ماعدا اململكة العربية الـسعودية           

 .واليت حيظى البنني فيها بفرص تعليمية أكرب من البنات 
*  *  * 

االحترام وتطبيقاته كما تراه معلمات وطالبات املرحلة الثانوية        : عنوان الرسالة   
  . باملدينة املنورة 

  . حيىي عطا اهللا منصور  زكية :اسم الطالبة 
  . أصول التربية:التخصص 

  . م14/11/2001املوافق هـ 1422- 8-28 :تاريخ املناقشة 
  : اللجنة املناقشة 
  . فوزية بنت بكر مشرفاً ومقرراً , البكر. د -
  . عزيزة بنت عبد العزيز املانع عضواً . د -
 . بدر بن جويعد العتييب عضواً . د -

 . م ز ا   370.15 :تصنيف الرسالة 
 التعرف على مفهوم االحترام بني املعلمة والطالبة من وجهة نظر           :هدف الدراسة   

  . والصعوبات اليت تواجه تطبيقاته , والطالبات يف املرحلة الثانوية, املعلمات
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مـن املعلمـات     ) 403(  طبقت الدراسة على عينة بلغ عددها        :عينة الدراسة   
  . من الطالبات  ) 1641(و

  : دراسة نتائج ال
على أن االحترام يعـين  , تتفق كل من املعلمات والطالبات يف هذه املرحلة  -1

ومشاعر ود وألفة وتسامح تتغذى بتعاليم      ,  عالقة إنسانية متبادلة ومتوازنة   
  . الدين احلنيف 

ختتلف كل من املعلمات والطالبات يف رؤيتهن ملفهوم االحتـرام داخـل             -2
قوة شخصية املعلمـة  ( الحترام يعين ففي حني ترى املعلمات أن ا    , الفصل

الظهور بظهر الشخصية القوية املسيطرة علـى       ) ( وإجالل الطالبات هلا    
تنفيذ تعليمات املعلمة كمـا  ) (عدم مساع صوت أثناء الدرس      ) ( الفصل  

ترددت الطالبـات أو مل     . وذلك بدرجة موافقات عالية     ) صدرت حرفياً   
تبجيل وقبول كل مـا     ( ترام مثل   يقبلن ببعض العبارات عن مفهوم االح     

االحترام شـعور   ) ( قبول السيطرة الكاملة على الفصل      ) ( تفعله املعلمة   
  ) . مستتر بالرهبة 

*  *  * 
االحتياجات التدريبية ملعلمي اللغة العربية يف املرحلة االبتدائية        : عنوان الرسالة    

  .مبدينة الرياض 
  .  حسن بن مجعان الزهراين :اسم الطالب 

  .  تعليم الكبار والتعليم املستمر :التخصص 
  .  هـ 1425-7-29 :تاريخ املناقشة 
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  : اللجنة املناقشة 
  .  عبد الرمحن بن سعد مشرفاً ومقرراً ,احلميدي. د.أ -
  .خليل بن إبراهيم السعادات عضواً . د.أ -
 . حممد بن علي عزب عضواً . د -

 .   ز ح م 371.1 :تصنيف الرسالة 
 هدفت هذه  الدراسة إىل التعرف على االحتياجـات التدريبيـة         :هدف الدراسة   

  . ملعلمي اللغة العربية يف املرحلة االبتدائية مبدينة الرياض 
  . معلماً  ) 350 ( :عينة الدراسة 
  : نتائج الدراسة 

حتديد االحتياجات التدريبية ملعلمي اللغة العربية يف املرحلة االبتدائيـة       -1
 , وطـرق التـدريس    ,التخطيط واألهداف  : مبدينة الرياض يف جمال   

  . والتنفيذ يف أثناء الدرس والتقومي 
توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة بني استجابات املعلمني      -2

اجلامعيني واملعلمني غري اجلامعيني حول مدى احلاجة للتدريب علـى          
  . حماور الدراسة جمتمعة لصاحل املعلمني غري اجلامعيني 

 فروق دالة إحصائياً بني استجابات معلمي اللغـة العربيـة           ال توجد  -3
اجلامعيني التربويني ومعلمي اللغة العربية اجلامعيني غري التربويني حول         

 . مدى احلاجة للتدريب على مجيع حماور الدراسة 
توجد فروق دالة إحصائياً بني استجابات املعلمني املتخصصني يف اللغة  -4

 وذلـك يف  ,صاحل املعلمني غري املتخصصني العربية وغري املتخصصني ل   
 . مجيع حماور الدراسة 
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إدراك معلمي املدارس املتوسطة الليلية مبحافظيت الدمام واخلرب        : عنوان الرسالة   
 . للخصائص النفسية والبدنية للدارسني الكبار 

  .  خالد بن أمحد عبد اهللا سبيت الغامدي :اسم الطالب 
  . عليم املستمر  تعليم الكبار والت:التخصص 

  .  هـ 1424-4-11 :تاريخ املناقشة 
  : اللجنة املناقشة 
  .  عبد الرمحن بن سعد مشرفاً ومقرراً ,احلميدي. د.أ -
  .خليل بن إبراهيم السعادات عضواً . د -
 . عبد الرمحن عبد اخلالق الغامدي عضواً . د -

 .   غ خ ا 374 :تصنيف الرسالة 
 إىل معرفة درجة إدراك معلمـي املـدارس          هدفت هذه الدراسة   :هدف الدراسة   

املتوسطة الليلية مبحافظيت الدمام واخلرب للخصائص النفسية والبدنيـة للدارسـني           
  . الكبار

  .معلماً من معلمي الكبار ميثلون اتمع األصلي للدراسة ) 82 (:عينة الدراسة 
  :  من أبرز هذه النتائج ما يلي :نتائج الدراسة 

 لدرجة إدراك أفراد جمتمـع الدراسـة كـان          أعلى متوسط حسايب   -1
  .للخصائص االنفعالية ويليه اخلصائص العقلية وأخرياً اخلصائص البدنية

*  *  * 
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دوافع التعلم الذايت يف برامج تدريب موظفي الشركة السعودية : عنوان الرسالة   
 . للكهرباء باملنطقة الشرقية 

  . ي  خليل بن إبراهيم بن علي القصيم:اسم الطالب 
  .  تعليم الكبار والتعليم املستمر :التخصص 

  28/4/2004 املوافق  هـ1425-3-9 :تاريخ املناقشة 
  : اللجنة املناقشة 
  .  عبد الرمحن بن سعد مشرفاً ومقرراً ,احلميدي. د.أ -
  . خليل بن إبراهيم السعادات عضواً . د.أ -
 . السيد سالمة اخلميسي عضواً . د.أ -

 .  ق خ د  374 :تصنيف الرسالة 
 هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على دوافع الـتعلم الـذايت يف             :هدف الدراسة   

  . برامج تدريب موظفي الشركة السعودية للكهرباء باملنطقة الشرقية 
موظفاً من الشركة السعودية للكهرباء باملنطقة الشرقية يف     ) 131 (:عينة الدراسة   

  . كل من الدمام واخلرب والقطيف 
  :لدراسة نتائج ا
حصول الدوافع التقنية على أعلى متوسط حسايب يف استجابة عينـة            -1

  .الدراسة تليها الدوافع الشخصية مث االجتماعية فاملهنية 
وجود عالقة بني متغري املؤهل و الدوافع االجتماعية لـصاحل عينـة             -2

الدراسة احلاصلني على دبلوم فوق الثانوي بالنسبة لعينـة الدراسـة           
  . مؤهل بكالوريوس احلاصلني على 

وجود فروق بني دوافع عينة الدراسة احلاصلني على مؤهل دبلوم فوق  -3
 .الثانوي وعينة الدراسة احلاصلني على مؤهل بكالوريوس 
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املشكالت اليت تواجه معلمـي الكبـار يف تـدريس مـادة            : عنوان الرسالة   
  . الرياضيات مبدينة الرياض  

  . ملزروع  عبد الرمحن بن فوزان ا:اسم الطالب 
  .  تعليم الكبار والتعليم املستمر :التخصص 

  . م25/4/2001املوافق هـ 1422-2-1 :تاريخ املناقشة 
  : اللجنة املناقشة 
  .  عبد الرمحن بن سعد مشرفاً ومقرراً ,احلميدي. د.أ -
  . خليل بن إبراهيم السعادات عضواً . د -
 . منري بن مطين العتييب عضواً . د -

 .   م ع م 374 :تصنيف الرسالة 
 هدف هذه الدراسة إىل التعرف على أبرز املشكالت اليت تواجه           :هدف الدراسة   

معلمي الكبار يف تدريس مادة الرياضيات مبدينة الرياض والتعرف على عالقة هذه            
  . املشكالت ببعض املتغريات الشخصية هلم 

ة الرياضـيات  معلماً من معلمي الكبار الذين يدرسون ماد     ) 94 (:عينة الدراسة   
  . مبدينة الرياض 
  : نتائج الدراسة 

أن ترتيب حماور الدراسة حسب املتوسط احلسايب العام لكل حمور علـى النحـو              
 ثانياً حمور املشكالت املتعلقة ,أوالً حمور املشكالت املتعلقة باملقرر الدراسي: ( التايل

  ) . املدرسية  ثالثاً حمور املشكالت املتعلقة بالبيئة ,بالدارسني الكبار
*  *  * 
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الصعوبات اإلدارية اليت تواجه مديري املدارس الليلية ومعلميها  : عنوان الرسالة   
  . مبدينة الرياض 
  .  علي بن معجب الشهراين :اسم الطالب 

  . تعليم الكبار والتعليم املستمر : التخصص 
  . م20/5/2000املولفق هـ 1421-2-16 :تاريخ املناقشة 

  : شة اللجنة املناق
  .  عبد الرمحن بن سعد مشرفاً ومقرراً ,احلميدي. د.أ -
  . خليل بن إبراهيم السعادات عضواً . د -
 . عبد احملسن بن سعد العتييب عضواً . د -

 .  ش ع ص 374.8 :تصنيف الرسالة 
 هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على الصعوبات اإلدارية الـيت           :هدف الدراسة   

  . سطة الليلية ومعلميها بإدارة تعليم الرياض تواجه مديري املدارس املتو
  . فرداً   ) 165 ( :عينة الدراسة 
 توصلت الدراسة إىل أن أهم الصعوبات الـيت تواجـه مـديري          :نتائج الدراسة   

  : املدارس الليلية ومعلميها بإدارة تعليم الرياض هي 
  . الصعوبات اإلدارية املتعلقة بالتنظيم  -1
  . علقة بنقص اإلمكانات والتجهيزات الصعوبات اإلدارية املت -2
 .الصعوبات اإلدارية املتعلقة بنقص التدريب والتأهيل  -3

*  *  * 
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الصعوبات اليت تواجه الدارسني يف مادة العلوم يف مراكز تعليم          : عنوان الرسالة   
  . الكبار يف مدينة الرياض كما يراها الدارسون ومعلمو العلوم 

  . د اجلاسر  فهد بن صاحل بن مح:اسم الطالب 
  .  تعليم الكبار والتعليم املستمر :التخصص 

  .  هـ 1422-2-20 :تاريخ املناقشة 
  : اللجنة املناقشة 
  .  عبد الرمحن بن سعد مشرفاً ومقرراً ,احلميدي. د.أ -
  . خليل بن إبراهيم السعادات عضواً . د -
 . عبد الرمحن بن عبد اخلالق الغامدي عضواً . د -

 .   ج ف ص 374 :تصنيف الرسالة 
  :  هدفت هذه الدراسة إىل :هدف الدراسة 

حتديد الصعوبات اليت تواجه الدارسني يف مادة العلوم يف مراكز تعليم            -1
  . الكبار يف مدينة الرياض كما يراها الدارسون 

حتديد الصعوبات اليت تواجه الدارسني يف مادة العلوم يف مراكز تعليم            -2
  . ها معلمو العلوم الكبار يف مدينة الرياض كما يرا

 . معلماً  ) 27(دارساً و ) 336 ( :عينة الدراسة 
  :  توصلت الدراسة إىل :نتائج الدراسة 

 , أن أهم  الصعوبات اليت تواجه الدارسني يف مادة العلوم كما يراها الدارسني             -أ  
  : وهي كما يلي مرتبة حسب درجة أمهيتها 

   . ال يقوم الدارسون بإجراء التجارب بأنفسهم -1
 . حمتوى مادة العلوم أطول من املدة احملددة له  -2
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 .املادة تركز على اجلوانب النظرية أكثر من اجلوانب التطبيقية  -3
 . يواجه الدارس الكبري التزامات اجتماعية  -4
 . بعض املوضوعات العلمية أعلى من مستوى فهم الدارسني  -5
 . الدارس جيد صعوبة يف فهم مادة العلوم  -6
 . بة يف تذكر املعلومات الدارس جيد صعو -7
 .طريقة عرض املعلومات غري مناسبة للدارسني  -8
 . املادة العلمية غري مترابطة فيما بينها  -9

 أن أهم الصعوبات اليت تواجه الدارسني يف مادة العلوم كما يراها معلمـو              -ب  
 :  وهي مرتبة حسب درجة أمهيتها ,العلوم
  . يواجه الدارس الكبري التزامات اجتماعية  -1
 . ال يقوم الدارسون بإجراء التجارب بأنفسهم  -2
 . الوسائل التعليمية غري متوافرة  -3
 . حمتوى مادة العلوم أطول من املدة احملددة له  -4
 . الدارس ال حيسن القراءة  -5
 . قلة استخدام املعلم للوسائل التعليمية أثناء الشرح  -6
 . بعض املوضوعات العلمية أعلى من مستوى فهم الدارسني  -7
 .  ارس ال جييد الكتابة الد -8
 .الدارس جيد صعوبة يف تذكر املعلومات  -9

 . املادة ال تليب حاجات ورغبات الدارسني اليومية  -10
 . طريقة عرض املعلومات غري مناسبة للدارسني  -11

*  *  * 
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العوامل املؤثرة يف عدم انتظام الدارسني يف املدارس املتوسـطة          : عنوان الرسالة   
   . الليلية يف حمافظة اخلرج

  .  ماجد بن عبيد احلريب :اسم الطالب 
  .  تعليم الكبار والتعليم املستمر :التخصص 

  .  هـ 1421-8-29 :تاريخ املناقشة 
  : اللجنة املناقشة 
  .  عبد الرمحن بن سعد مشرفاً ومقرراً ,احلميدي. د.أ -
  . خليل بن إبراهيم السعادات عضواً . د -
 . منري بن مطين العتييب عضواً . د -

 .   ح م ع 374 :نيف الرسالة تص
 هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على العوامل املؤثرة يف عـدم            :هدف الدراسة   

  . انتظام الدارسني وغيام يف املدارس املتوسطة الليلية يف حمافظة اخلرج 
  .فرداً  ) 133 ( :عينة الدراسة 
دم انتظام الدارسـني   توصلت الدراسة إىل أن العوامل املؤثرة يف ع  :نتائج الدراسة   

  : وغيام يف املدارس املتوسطة الليلية يف حمافظة اخلرج هي 
  . العوامل االجتماعية  -1
 . العوامل النفسية  -2
 .العوامل التعليمية  -3

*  *  * 
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تقومي أداء معلمي اللغة العربية مبراكز حمو األميـة واملـدارس           : عنوان الرسالة   
اخلرب والدمام من وجهـة نظـر الدارسـني    الليلية املتوسطة والثانوية مبحافظيت    

  . واملشرفني والتربويني واملديرين 
  .  عبد الكرمي دخيل الشعيل :اسم الطالب 

  .  تعليم الكبار والتعليم املستمر :التخصص 
  . م18/6/2003املوافق هـ 1424-4-18 :تاريخ املناقشة 
  : اللجنة املناقشة 
  .  ومقرراً  عبد الرمحن بن سعد مشرفاً,احلميدي. د.أ -
  . خليل بن إبراهيم السعادات عضواً . د -
 . منري مطين العتييب عضواً . د -

 .   ش ع ت 374.9538 :تصنيف الرسالة 

 هدفت هذه الدراسة إىل تقومي أداء معلمي اللغة العربية يف مراكز            :هدف الدراسة   
مام على احملـاور    حمو األمية واملدارس الليلية املتوسطة والثانوية مبحافظيت اخلرب والد        

,  واإلملام باملادة العلمية   , واملهارات التدريسية  ,مهارات التخطيط للدرس  : ( التالية  
 , ومهارات استخدام الوسـائل التعليميـة      ,وفهم طبيعة الدارسني والتعامل معهم    

  ) .  والسمات الشخصية واملهنية ,ومهارات تقومي الدارسني
  . دارساً  ) 424( و,مشرفاً ومديراً ) 21 ( :عينة الدراسة 
  : نتائج الدراسة 

أن هناك مهارات ذات درجة ممارسة عالية جداً وعالية يف أداء معلمي             -1
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اللغة العربية يف مراكز حمو األمية واملدارس الليلية املتوسطة والثانويـة           
إعطاء إجابات صحيحة عن أسئلة     : ( مبحافظيت اخلرب والدمام ؛ منها      

 و تنظيم الكتابة على     ,واضح ومسموع  والتحدث بصوت    ,الدارسني
 وتقدمي النصح   , وتشجيع الدارسني على اإلجابة واملشاركة     ,السبورة

 واحملافظة على   , وإجادة صياغة األسئلة الشفوية    ,واملساعدة للدارسني 
 وااللتزام بوقت احلصص واالستماع لرأي الدارسـني        ,املظهر احلسن 
صويب أخطائهم الشفوية  وت, وتقدير ظروف الدارسني,واالهتمام م
 والتأكد مـن فهـم      , والتعرف على دوافعهم حنو التعلم     ,والتحريرية

  ) . الدارسني لعناصر الدرس 
درجة ممارسة معلمي اللغة العربية ملهاراا      ) حماور  ( أن هناك جوانب     -2

اإلملام باملـادة   ( و  ) املهارات التدريسية   : ( عالية جداً وعالية وهي     
فهم طبيعة الدارسني   ( و  ) سمات الشخصية واملهنية    ال( و  ) العلمية  

 ) .وحسن التعامل معهم 
*  *  * 

تقومي برامج التدريب التربوية مبعهد اإلدارة العامـة يف إطـار           : عنوان الرسالة   
 . التعليم املستمر 

  .  عبد احملسن بن عبد الرزاق بن عبد الرمحن الغديان :اسم الطالب 
  . تعليم املستمر  تعليم الكبار وال:التخصص 

  . م28/5/1998املوافق هـ 1416-4-29 :تاريخ املناقشة 
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  : اللجنة املناقشة 
  .  عبد الرمحن بن سعد مشرفاً ومقرراً ,احلميدي. د.أ -
  . نور الدين حممد عبد اجلواد عضواً . د.أ -
 . عبد اهللا بن عبد اللطيف اجلرب عضواً . د -

 .  غ ع ت 371.1 :تصنيف الرسالة 
 هدفت الدراسة إىل تقومي برامج التدريب التربوية مبعهـد اإلدارة          :اسة  هدف الدر 

  . العامة مبدينة الرياض يف إطار التعليم املستمر 
  . متدرباً ومتدربة  ) 183 ( :عينة الدراسة 
  : نتائج الدراسة 

من املفحوصني يرون أن الـربامج سـامهت         %) 77.5( أن نسبة    -1
ام وإكسام اجتاهات جديدة حنـو      بفاعلية يف تنمية مهارام وقدر    

  . التعليم املستمر 
من املفحوصني يشعرون بأن حمتوى الـربامج       % ) 49.6( أن نسبة    -2

  . كان جيداً 
من املفحوصني يشعرون بأن القائمني على هذه       % ) 53( أن نسبة    -3

 . الربامج سامهوا بشكل فعال يف ختطيط هذه الربامج وتنفيذها 
ملفحوصني يشعرون بـأن هـذه الـربامج     من ا % ) 52(  أن نسبة    -4

سامهت يف تنمية مهارام وقدرام باجلوانـب املتعلقـة بأسـاليب           
 . التدريب والتقومي 

 قصر املدة الزمنية    ,أهم الصعوبات اليت واجهت املتدربني واملتدربات      -5
 وكثرة االختبارات والواجبات والبحوث مقارنة مبدة      ,املقررة للربنامج 
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 وكثافـة املـواد   ,فاءة بعض املدربني واملـدربات     وعدم ك  ,الربنامج
واملقررات الدراسية يف الربنامج مما يؤدي إىل عدم قـدرة املتـدربني            
واملتدربات على استيعاب كل ما حيتويه الربنامج من مواد ومقررات          
وكذلك التركيز على احملاضرة كأسلوب من أساليب التدريب مـع          

 وعدم إتاحـة الفرصـة      , حد ما  إغفال أسلوب الزيارات امليدانية إىل    
للمتدربني واملتدربات يف املسامهة يف ختطيط الربنامج التدرييب واختيار         

 . بعض موضوعاته 
*  *  * 

 . تقومي الربامج التدريبية للغرفة التجارية الصناعية بالرياض : عنوان الرسالة 
  .  خالد بن سليمان حممد الرباح :اسم الطالب 

  .  والتعليم املستمر  تعليم الكبار:التخصص 
  .  هـ 1419-1-2 :تاريخ املناقشة 
  : اللجنة املناقشة 
  .  عبد الرمحن بن سعد مشرفاً ومقرراً ,احلميدي. د.أ -
  . خليل بن إبراهيم السعادات عضواً . د -
 . عبد الرمحن بن عبد اخلالق الغامدي عضواً . د -

 .   ر خ ت 371.2 :تصنيف الرسالة 
لدراسة إىل التعرف على قدرة برامج التدريب اليت تنظمهـا           هدفت ا  :هدف الدراسة   

  . الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة مبركز التدريب على حتقيق أهداف الدارسني ا 
  . عضواً من أعضاء الغرفة  ) 52(  و,متدرباً ) 180 ( :عينة الدراسة 

PDF created with pdfFactory trial version www.softwarelabs.com

http://www.softwarelabs.com
http://www.softwarelabs.com


  

 

346

  : نتائج الدراسة 
تدربني أن الدورة الـيت     من عينة الدراسة من امل    % ) 81.66( أكد   -1

  . التحقوا ا قد متكنت من حتقيق أهدافها 
من عينة الدراسة من املتدربني أن الدورة الـيت         % ) 79.25( أكد   -2

  . التحقوا ا قد متكنت من حتقيق أهدافهم 
من عينة الدارسة من املتدربني قدرة احملاضـر         % ) 64.68( أكد   -3

  .على حتقيق أهداف الدورة وأهدافهم 
من عينة الدراسة من املتـدربني أن مـستقبل          % ) 86.44( أكد   -4

 . التدريب داخل وخارج املركز سيكون أكثر إشراقاً 
من عينة الدراسة من أعـضاء الغرفـة  جـدوى           %) 82.8( أكد   -5

 . التدريب وأمهيته للنمو والتقدم 
*  *  * 

 احلـرس   واقع اإلشراف التربوي يف مدارس تعليم الكبـار يف        : عنوان الرسالة   
 . الوطين 

  .  سامي بن عبد اهللا الدريس :اسم الطالب 
  .  تعليم الكبار والتعليم املستمر :التخصص 

  .  هـ 1422-3-26 :تاريخ املناقشة 
  : اللجنة املناقشة 
  .  عبد الرمحن بن سعد مشرفاً ومقرراً ,احلميدي. د.أ -
  .خليل بن إبراهيم السعادات عضواً . د -
 . ق الغامدي عضواً عبد الرمحن اخلال. د -
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 .  د س و 374: تصنيف الرسالة 
 هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على واقع اإلشراف التربوي يف           :هدف الدراسة   

 . مدارس تعليم الكبار يف احلرس الوطين 
) 127(مـديراً    ) 17(مشرفاً تربوياً    ) 16(فرداً من    ) 160 ( :عينة الدراسة   

  . معلماً 
  : نتائج الدراسة 

الزيارات املدرسـية للتعـرف علـى    : ن األساليب اإلشرافية التالية   أ -1
 والزيارات الصفية املخطط هلا من املـشرفني        ,احتياجاا ومشكالا 

 الزيارات الصفية املفاجئة للمعلمني هي أكثـر األسـاليب    ,للمعلمني
  .اإلشرافية استخداماً يف مدارس تعليم الكبار يف احلرس الوطين 

ت اليت تواجه املشرفني التربويني واملديرين واملعلمـني     أن أهم املشكال   -2
نقـص الـدورات    : يف مدارس تعليم الكبار يف احلرس الوطين هي         

 عـدم   ,التدريبية اليت ترفع من كفاءة العاملني يف جمال تعليم الكبـار          
متكني العاملني يف جمال تعليم الكبار من حضور الندوات واملؤمترات يف 

د املشرفني التربويني املتخصصني يف جمال تعلـيم  هذا اال ونقص عد  
  .  الكبار 

*  *  * 
االختيار املهين وعالقته ببعض العوامل االجتماعية واالقتصادية       : عنوان الرسالة   

 . لدى طلبة الصف الثالث الثانوي مبدينة الرياض 
  .  دخيل ذاكر مثيب العصيمي :اسم الطالب 

  . األصول : التخصص 
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  . م19/11/1994املوافق هـ 1415-6-16  :تاريخ املناقشة
  : اللجنة املناقشة 
  .  حممد بن شحات مشرفاً ومقرراً ,اخلطيب. د.أ -
  . حممد عثمان كشمريي عضواً . د -
 . عبد احملسن بن سعد العتييب عضواً . د -

 .   ع د م 373 :تصنيف الرسالة 
  :  هدفت الدراسة إىل :هدف الدراسة 

وفقاً ) عينة الدراسة ( اختياراً لدى الطالب    التعرف على املهن األكثر      -1
  .ملسار شعبة الطالب الدراسية 

  . التعرف على العوامل االجتماعية األكثر عالقة باالختيار املهين  -2
 . التعرف على العوامل االقتصادية األكثر عالقة باالختيار املهين  -3

ثـانوي  طالباً من جمتمع طـالب الـصف الثالـث ال          ) 460 ( :عينة الدراسة   
السعوديني باملدارس احلكومية التابعة لوزارة املعارف مبدينة الرياض خالل الفـصل      

 .  هـ 1414الدراسي األول من العام الدراسي 
 توصلت الدراسة إىل أن أعلى نسبة اختيارات عينة الدراسة كانت       :نتائج الدراسة   

نسب اختيارات عينـة  للمهن العسكرية مث املهن اهلندسية واملهن التعليمية وأن أقل          
  . الدراسة كانت املهن الطبية املساعدة مث املهن الثقافية تليها مهن اخلدمات العامة 

كما توصلت الدراسة إىل أن أهم االختيارات املهنية اليت جاءت لـصاحل طـالب             
شعبة العلوم الشرعية كانت املهن العسكرية مث املهن الدينية وأن أهم االختيـارات             

ب شعبة العلوم الطبيعية كانت املهن الطبية مث املهن العسكرية مث املهـن   املهنية لطال 
اهلندسية وأن أهم االختيارات املهنية لطالب شعبة العلوم اإلداريـة واالجتماعيـة            
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كانت للمهن الطبية مث املهن الدبلوماسية مث املهن العسكرية مما يعين أن هناك عالقة             
  . هين بني الشعبة الدراسية واالختيار امل

عالوة على ذلك توصلت الدراسة إىل أن أبرز العوامـل االجتماعيـة املرتبطـة              
باختيارات الطلبة للمهن هي العالقة بني الطالب وأسرته والعالقـة بينـه وبـني              
أصدقائه بينما إتضح أن أبرز العوامل االقتصادية ارتباطاً ذه االختيارات هي دخل            

وق دالة إحصائياً بني طالب الشعب الدراسية  تضح وجود فر  ااملهنة وحوافزها كما    
  . املختلفة ازاء العوامل االجتماعية واالقتصادية املتعلقة باالختيار املهين 

*  *  * 
دور األسرة ورياض األطفال يف انتقاء ثقافة طفـل مـا قبـل     : عنوان الرسالة   

  ) . دراسة ميدانية مبدينة الرياض ( املدرسة 
  . مد بن عبد اهللا املنيف  عبري بنت حم:اسم الطالبة 
  . أصول :التخصص 

  . م1/3/1999املوافق هـ 1419-11-13 :تاريخ املناقشة 
  : اللجنة املناقشة 
  .  حممد بن شحات مشرفاً ومقرراً ,اخلطيب. د.أ -
  . عزيزة املانع عضواً . د -
 .عبد الرمحن بن عبد اخلالق الغامدي عضواً . د -

 .   م ع د 372.21 :تصنيف الرسالة 
 هدفت هذه الدراسة إىل حتديد املصادر الثقافية الـيت تفـضلها            :هدف الدراسة   

  . األسرة ومؤسسات رياض األطفال لإلسهام يف التنشئة الثقافية للطفل 
  . ويل أمر  ) 357(  و,معلمة ) 127 ( :عينة الدراسة 
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  : نتائج الدراسة 
) ألسـرة   ا( تبني من الدراسة أن هناك توافقاً بني أوليـاء األمـور             -1

واملعلمات يف عدد من املعايري املستخدمة يف انتقاء ثقافة الطفل أمهها           
  .  ومبدأ الثواب والعقاب , وكذا إشباع حاجات الطفل,منو الطفل

  

كشفت الدراسة عن اختالف وجهة نظر املعلمات حـول معيـار            -2
 حيث احتل املرتبة األخرية بالنـسبة       ,استخدام مبدأ الثواب والعقاب   

 بينما جنده احتل الرتبة الرابعة من حيث        ,ستخدام هلذا املعيار  ملدى اال 
  .أمهية استخدامه قي انتقاء ثقافة الطفل 

*  *  * 
الدور التربوي للمشرف االجتماعي يف معاهد التعليم الفـين         : عنوان الرسالة   

 . دراسة تقوميية . الثانوية يف اململكة العربية السعودية 
  . الشمري  غريب بن مرجي :اسم الطالب 

  .  أصول :التخصص
  . م28/4/1999املوافقهـ 1420 -1 -12 :تاريخ املناقشة 
  : اللجنة املناقشة 
  . اخلطيب حممد بن  شحات . د.ا -
  . عبد احملسن بن سعد العتييب . د  -
 . بدر بن جويعد العتييب . د -

 .  ش غ د 370,19 :تصنيف الرسالة 
توى فعالية الدور التربوي للمشرف  هدفت الدراسة إىل حتديد مس :هدف الدراسة   

  . االجتماعي 
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  .  طالباً 450 مشرفاً و30 مديراً و30 مكونة من :عينة الدراسة 
  
  
  

  : نتائج الدراسة 
يقوم املشرف االجتماعي بدوره التربوي يف جمال دراسة مـشكالت           -1

وتقدمي الرعاية الفردية للطلبـة املتفـوقني       ,الطلبة والعمل على حلها   
 يف حني يقوم بدوره يف جماالت       ,دراسياً بفعالية عالية جداً   واملتأخرين  

 وتوجيـه الطلبـة     ,ختطيط األنشطة التربوية واإلشراف على تنفيذها     
وإرشادهم وتنمية العالقات اإلنسانية يف جمتمع املعهد الفين بفعاليـة          

  .عالية 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني إدراك املديرين واملشرفني           -2

عيني ملستوى فعالية الدور التربوي للمشرف االجتماعي تعزى        االجتما
 ,إىل متغريات نوع املعهد أو املؤهل الدراسي أو اخلربة أو التـدريب           

بينما توجد فروق دالة إحصائياً تعزى إىل متغريي العمـر والوظيفـة         
  . لصاحل املشرفني االجتماعيني 

*  *  * 
ة باملباين املدرسية احلكومية املستأجرة     املشكالت التربوية املقترن  : عنوان الرسالة   

باملرحلة االبتدائية للبنني يف مدينة الرياض كما تراها اهليئة التعليميـة مقارنـة             
 . باملباين املدرسية احلكومية 

  .  إبراهيم بن عبد اهللا بن عبد الرمحن الزعري :اسم الطالب 
  .  أصول :التخصص 

  . م5/4/2000افقاملوهـ 1420 -12- 30 :تاريخ املناقشة 
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  : اللجنة املناقشة 
  .اخلطيب حممد بن شحات مشرفاً ومقرراً . د.ا -
  .عبد الرمحن بن عبد اخلالق الغامدي عضواً . د -
  .بدر بن جويعد العتييب عضواً .د -

 .  ز ا م 371,6 :تصنيف الرسالة 
 هدفت الدراسة إىل التعرف على املشكالت املقترنة باملبـاين         :هدف الدراسة   

  . درسية احلكومية املستأجرة امل
 مدرسة 426 بلغ عدد املباين املدرسية اتمع الدراسة األصلي :عينة الدراسة   

  . مدرسة مستأجرة 200و, مدرسة حكومية226منها 
  : نتائج الدراسة 

هناك جمموعة من املشكالت التربويـة املقترنـة باملبـاين املدرسـية          -1
ثر كـبري يف العمليـة التعليميـة        املستأجرة باملرحلة االبتدائية ذات أ    

  : وكان أهم هذه املشكالت مرتبة حسب حماورها ما يلي  ,والتربوية
  .املشكالت التربوية املتعلقة مبساحة املبىن املدرسي وجتهيزاته   - أ
  .املشكالت التربوية املتعلقة باهليئة التعليمية يف املباين املدرسية  - ب
 يف املباين املدرسية املستأجرة  املشكالت التربوية املتعلقة بالطالب -ج 
 املشكالت التربوية املتعلقة باألنشطة املدرسية يف املباين املدرسـية          -د

  . املستأجرة 
 املشكالت التربوية املتعلقة بالوسائل التعليمية يف املبىن املدرسي       -هـ  

  .املستأجر 
  

أكدت الدراسة أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني فئـات عـدد               -2
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لطالب ومجيع املشكالت التربوية املقترنـة باملبـاين املدرسـية املـستأجرة            ا
  . واحلكومية 

أوضحت النتائج أن هناك فروق ذات داللة إحـصائية بـني املبـاين       -3
املدرسية ذات الساحات واألفنية املدرسية الكافية ملمارسة الطـالب         

غـري   واملباين املدرسية ذات الساحات واألفنيـة        ,لألنشطة املدرسية 
الكافية لألنشطة املدرسية يف مجيع املشكالت التربوية املقترنة باملبـاين    

  . املدرسية لصاحل األخرية 
*  *  * 

مضامني مفهوم القدوة كما تدركها معلمات رياض األطفـال         : عنوان الرسالة   
  .ودرجة ممارستهن هلا 

  .  مضاوي بنت عبد الرمحن بن إبراهيم الراشد :اسم الطالبة 
  .  أصول :التخصص 

  . م23/3/1998املوافقهـ 1418-11-25 :تاريخ املناقشة 
  : اللجنة املناقشة 

  .مقرراً . اخلطيب  حممد بن شحات  . د.ا -
  .ية حممود البدن  عضواً . د -
 . عبد الرمحن بن عبد اخلالق الغامدي  عضواً  . د -

 .  ر م م 372,21 :تصنيف الرسالة 
  
  

 وحتديد  , التعرف على مضامني مفهوم القدوة      هدفت الدراسة إىل   :هدف الدراسة   
مدى اختالف إدراك معلمات رياض األطفال هلذه املضامني باختالف مـتغريات           

  . الدراسة 
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 معلمة مت اختيارها بطريقة عشوائية بواقـع مخـس          200 قوامها   :عينة الدراسة   
 روضة أطفال حكومية وأهلية موزعة على مكاتـب التوجيـه           40معلمات من   

  . ي بشرق وغرب ومشال وجنوب الرياض التربو
  : نتائج الدراسة 

إن أبرز املضامني الكامنة خلف مفهوم القدوة اليت تراهـا معلمـات            -1
بنسبة مئوية لقيمة الوزن النسيب تزيد عن       (رياض األطفال مهمة جداً     

  : هي %) 90
 . االقتداء باألنبياء صلوات اهللا عليهم -أ
  . حلق  اخلوف من اهللا والشجاعة يف ا-ب
  .  اجلمع بني اإلميان واالعتقاد قوالً وفعالً -ج
  .  حيوية القدوة يف مرحلة الطفولة -د

  . املثال احلسن للمقتدىبه يف مواقفه ةاجتاهاته وسلوكه _ هـ 
  .  أمهية القدوة كمنهج عالجي للسلوكيات غري املرغوبة -و
  . ئها السلوك  مشولية القدوة لعدد كبري من األدوار اليت يتحدد يف ضو-ز
  . تعلم األطفال من مناذج القدوة احمليطة كثرياً من األشياء -ح

وجود اختالفات دالة إحصائياً بني إدراك معلمات رياض األطفـال           -2
ألمهية مضامني القدوة تعزى إىل متغريات اجلنسية واخلـربة ونـوع           

  . الروضة 
متارس معلمات رياض األطفال داخل مؤسسات ريـاض األطفـال           -3

منها بدرجـة   % 25و,من مضامني القدوة بدرجة عالية جداً     % 55
  . منها بدرجة متوسطة % 20و ,عالية
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العالقة بني استخدام املكتبة اجلامعيـة ومـستوى التحـصيل          : عنوان الرسالة   
  . الدراسي لدى طالب وطالبات جامعة امللك سعود 

  .  فهد بن حممد بن عبد احملسن الفريح :اسم الطالب 
  .ول  أص:التخصص 

  . م27/5/1995املوافقهـ 1415 -12 -28 :تاريخ املناقشة 
  : اللجنة املناقشة 

  . مقرراً . اخلطيب حممد بن شحات . د. ا-      
  .مصطفى حممد متويل  عضواً . د.ا -
 . عبد اهللا بن عبد اللطيف اجلرب  عضواً . د -

  .  ف ف ع  378,538 :تصنيف الرسالة 
ىل معرفة العالقة بني استخدام املكتبة والتحصيل        هدفت الدراسة إ   :هدف الدراسة   

  . هـ 1414الدراسي للطلبة يف جامعة امللك سعود للعام اجلامعي 
  .  طالباً وطالبة 820 بلغ امجايل عدد أفراد العينة :عينة الدراسة 
  : نتائج الدراسة 

 عدم وجود فروق ذذات داللة إحصائية بني استخدام املكتبة اجلامعية من            -1
  . ل الطلبة بصفة عامة وحتصيلهم الدراسي قب

  

 وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استخدام املكتبة اجلامعية من قبـل             -2
  . الطالبات وحتصيلهن الدراسي 
*  *  * 
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تقومي دور جمالس اآلباء واملعلمني يف حتقيق التكامل بني البيت          : عنوان الرسالة   
   -ض  دراسة ميدانية مبدينة الريا-واملدرسة 

  . حممد بن عمر املدخلي :اسم الطالب 
  .  أصول :التخصص 

  . هـ 1416-5-22  :تاريخ املناقشة
  : اللجنة املناقشة 

  . مقرراً  . اخلطيب حممد بن شحات . د.ا -
  . عبد العزيز بن عبد الوهاب البابطني عضواً . د -
 . عبد احملسن بن سعد العتييب  عضواً . د -

 .م ت  م 371, 5 :تصنيف الرسالة 
 تقومي دور جمالس اآلباء واملعلمني يف حتقيق التكامل بني البيـت            :هدف الدراسة   

  .واملدرسة لدى طلبة املرحلة االبتدائية مبدينة الرياض 
 249 لآلبـاء و 501 منـها  750 عينة عنقودية عشوائية بلغت :عينة الدراسة   

 واألهلية مبدينة الريـاض     للهيئة التعليمية منن املرحلة االبتدائية باملدارس احلكومية      
  . هـ 1415خالل الفصل الدراسي األول 

  : نتائج الدراسة 
 الدور املهم الذي تلعبه األنشطة يف تعزيز الصلة بني البيت واملدرسة مـن              -1

  . خالل إتاحة املدرسة الفرصة لآلباء للمسامهة يف أنشطتها 
 خدمات للتلميذ   كشفت الدراسة عن دور جمالس اآلباء واملعلمني يف تقدمي        -2

ه اخلـدمات  ذوأسرته إال أن هذه اخلدمات ضعيفة يف شىت جماالا وأن أكثر ه   
  . هي التثقيفية وتليها التروحيية فاالجتماعية وأخرياً الصحية 
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 بينت الدراسة اتفاق اآلباء واملعلمني على أمهية جمالس اآلباء واملعلمني يف            -3
ثقة يف نفوس اآلباء واملعلمني ورفع      رفع مستوى الوعي األسري عن طريق غرس ال       

  .املستوى الثقايف لألسرة وتوعية األسرة وحتسني اجتاهات املعلمني حنو املهنة 
 أوضحت الدراسة أن املركزية يف وضع جدول أعمال جمـالس اآلبـاء             -4

ويف بعض األحيان يشترك املرشد الطاليب مـع        ,واملعلمني مقصورة على املدير   
  .  عمال الس املدير يف وضع جدول أ

 أوضحت الدراسة أن نسبة املشاركني من آباء الطلبة املتفـوقني دراسـياً     -5
  . وأن نسبة املشاركني من آباء الطالب املتأخرين دراسياً ضعيفة جداً ,عالية

 بينت الدراسة أن معظم الصعوبات اليت تواجه جمالس اآلباء واملعلمني هي            -6
عدم إرسال موجهني حلضور جمـالس      : تمثل يف   تلك املتعلقة بإدارة التعليم وت    

 ,اآلباء واملعلمني أو عدم وجود حوافز معنوية للمدارس اليت تعىن ذه االس           
  . أو عدم القيام بتطوير وحتسني هذه االس 

*  *  * 
تقومي الدور التربوي للجمعيات اخلريية النـسائية يف اململكـة         : عنوان الرسالة   

  . العربية السعودية 
   حصة بنت حممد بن عبد اهللا املنيف :سم الطالبة ا

  .  أصول :التخصص 
  . م1999-9-15املوافق  هـ 1420- 6-5 :تاريخ املناقشة 

  

  : اللجنة املناقشة 
  مقرراً . اخلطيب حممد شحات . د.ا-
  . عبد الرمحن سعد احلميدي عضواً . د. ا-
  . منري مطين العتييب  عضواً . د-
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  .  م ح ت 361 :تصنيف الرسالة 
,  هدفت الدراسة التعرف على واقع الربامج واخلدمات التربويـة         :هدف الرسالة   

  . وحتديد مدى فاعلية الدور التربوي للجمعيات اخلريية النسائية يف اململكة 
 اشتملت عينة الدراسة على مجيع قيادات اجلمعيات اخلريية النسائية        :عينة الدراسة   

  . عة على مناطق اململكة العربية السعودية وعددهن تسع عشرة قيادية موز
  : نتائج الدراسة 

كشفت الدراسة أن هناك إمجاع من قبل قيادات اجلمعيات اخلرييـة            -1
وها ميكن التأكد منه    ,النسائية على أمهية الدور التربوي يف اجلمعيات      

من خالل النظر إىل أمهية الدور التربوي وموقعه يف اجلمعية حيـث            
 . وىل أو الثانية يف معظم اجلمعيات اخلريية احتل املرتبة األ

ميكن تصنيف الدور التربوي للجمعيات اخلريية من خالل اهتمامات          -2
  : اجلمعيات اخلريية النسائية إىل 

 . االهتمام برعاية األمومة والطفولة   - أ
  . الدورات التدريبية والتأهيلية   - ب

*  *  *  
  

  
 

 التفكري العلمي مع تلميـذات      مدى ممارسة املعلمات ألساليب   : عنوان الرسالة   
  .املرحلة االبتدائية مبنطقة الرياض التعليمية 

  .  هدى بنت راشد حممد السعيد :اسم الطالبة 
  .  أصول :التخصص 

  . م1998-6-21املوافقهـ 1419 2 -27 :تاريخ املناقشة 
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  :اللجنة املناقشة 
  .  مقرراً .اخلطيب حممد بن شحات . د.  ا-
  . بد العزيز املانع  عضواً عزيزة بنت ع.  د -
  . عبد الرمحن بن عبد اخلالق الغامدي  عضواً -

  . س هـ م 371,3 :تصنيف الرسالة 
 هدفت الدراسة إىل تبيان مدى موافقة املعلمات علـى أسـاليب     :هدف الدراسة   
  .  وتبيان مدى ممارستهن ألساليب التفكري العلمي ,التفكري العلمي
علمات منطقة الرياض التعليمية مت اختيـارهن بطريقـة          عينة من م   :عينة الدراسة   

  .  معلمة 750عشوائية ضمت 
  :نتائج الدراسة 

 إن معلمات املرحلة االبتدائية لديهن توجه قوي باملوافقة على املنطلقات           -1 
  .النظرية للتفكري العلمي 

ميارس معلمات املرحلة االبتدائية منطلقات التفكري اإلبداعي يف تدريسهن         -2
  . بشكل قليل 

 ميارس معلمات املرحلة االبتدائية منطلقات التفكري الناقد يف تدريـسهن           -3
  . بشكل متوسط 

 تتراوح ممارسة املعلمات ملنطلقات تفكري حل املشكالت ما بني ممارسـة            -4
  . متوسطة إىل ممارسة عالية نسبياً 

*  *  * 
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نية وأولياء أمـورهن حنـو   اجتاهات طالبات املعاهد الثانوية امله: عنوان الرسالة   
  . التعليم والتدريب املهين 

  .  صاحل بن حممد بن عبد اهللا املنيف :اسم الطالب 
  .  أصول :التخصص 

  . م1998-2-15املوافق هـ 1418-10-18 :تاريخ املناقشة 
  : اللجنة املناقشة 

  . حممد بن شحات مشرفاً ومقرراً ,اخلطيب. د.أ -
 . ضواً فهد بن إبراهيم احلبيب ع. د.أ -
 . عبد احملسن بن سعد العتييب عضواً . د -

 .   م ص أ 371.42 :تصنيف الرسالة 
 هدفت هذه الدراسة الوقوف على اجتاهات طالبـات املعاهـد           :هدف الدراسة   

 معرفة مدى اخـتالف     ,الثانوية املهنية وأولياء أمورهن حنو التعليم والتدريب املهين       
  . ختالف متغريات الدراسة اجتاهات الطالبات وأولياء أمورهن با

  . ويل أمر  ) 472(  و ,طالبة ) 532 ( :عينة الدراسة 
  : نتائج الدراسة 

ظهور اجتاهاً إجيابياً عام لدى طالبات املعاهد الثانوية املهنية حنو التعليم         -1
  . والتدريب املهين ولدى أولياء أمورهن 

ور الطالبات  أن هناك فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات أولياء أم          -2
حنو التعليم والتدريب املهين يف العوامل االجتماعية واالقتصادية يعود         
إىل متغري الدخل الشهري لويل األمر لصاحل ذوي الدخل األقل مـن            

  . ثالثة آالف ريال 
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أن هناك فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات الطالبات حنو التعليم            -3
والتعليميـة لـصاحل الطالبـات      والتدريب املهين يف العوامل الثقافية      

 . املتزوجات 
أوضحت الدراسة أن أهم املقترحات اليت يراها أولياء األمور وكـذا            -4

الطالبات حنو التعليم والتدريب املهين هي التخطيط لـربامج التعلـيم        
 والتخطـيط لـربامج     ,املهين مبا يتناسب مع ميول ورغبات الطالبات      

, وفتح جمال الدراسة للخرجيات   التعليم اليت تقودهن لوظائف مضمونة      
وتوفري الربامج اإلعالمية واإلرشادية لتوضيح أمهية هذا النـوع مـن           

 .التعليم 
*  *  * 

اجتاهات أعضاء هيئة التدريس يف الكليات التربوية حنو إحلاق         : عنوان الرسالة   
 . رياض األطفال بالسلم التعليمي يف اململكة العربية السعودية 

  . ة بنت حممد بن علي بن صاحل بن محاد ل: اسم الطالبة 
  . التربية أصول :التخصص 

  .  هـ 1421-11-4 :تاريخ املناقشة 
  
  
  

  : اللجنة املناقشة 
  . حممد بن شحات مشرفاً ومقرراً ,اخلطيب. د.أ -
  .منري بن مطين العتييب عضواً . د -
 . فوزية بنت بكر البكر عضواً . د.أ -

 .   ح ن أ 372,21 :تصنيف الرسالة 
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 هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على اجتاهات أعـضاء هيئـة            :هدف الدراسة   
التدريس يف الكليات التربوية يف اململكة العربية السعودية إزاء املنطلقات التربويـة            
والثقافية واالجتماعية واالقتصادية الكامنة خلف إحلاق رياض األطفـال بالـسلم           

 . التعليمي العام 
من أعضاء هيئة التدريس يف الكليات التربوية يف مدينـة          ) 254 (:عينة الدراسة   

  . الرياض 
  : نتائج الدراسة 

أن املنطلقات التربوية إلحلاق رياض األطفال بالسلم التعليمي العـام           -1
حتتل املركز األول يف األمهية بالنسبة للمنطلقات األخرى االقتـصادية    

  . والثقافية واالجتماعية 
صادية إلحلاق رياض األطفال بالسلم التعليمي      أن أهم املنطلقات االقت    -2

اإلسهام يف الزيادة من جودة خمرجات التعلـيم ؛ حيـث   : العام هي   
  . حظيت بأعلى متوسط يف مجلة استجابات أفراد الدراسة إزاءها 

أن أفضل االقتراحات آلليات إحلاق رياض األطفال بالسلم التعليمـي     -3
اعتبارها مرحلة قائمة بـذاا      : العام يف اململكة العربية السعودية هو     

 .كغريها من املراحل األخرى 
أن متغري املؤهل ليس له أي داللة إحـصائية يف اسـتجابات أفـراد               -4

الدراسة إزاء كافة احملاور ؛ مما يعين أن اجتاهات أعضاء هيئة التدريس            
احلاصلني واحلاصالت على املاجستري والدكتوراه تربـوي أو غـري          

و إحلاق مرحلة رياض األطفال ضمن السلم التعليمي تربوي متشاة حن
 . العام يف اململكة العربية السعودية 
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دور اهليئة التعليمية يف حتديد االحتياجات التدريبية للمتـدربني  : عنوان الرسالة  
  . مبؤسسات خدمة اتمع والتعليم املستمر 

  .  عائشة بنت فواز املطريي :اسم الطالبة 
  . م املستمر وتعليم الكبار  التعلي:التخصص 

  . م2004-2-22املوافق هـ 1425-1-2 :تاريخ املناقشة 
  : اللجنة املناقشة 

  . هيا بنت سعد مشرفاً ومقرراً ,الرواف. د -
  .عبد الرمحن بن سعد احلميدي عضواً. د.أ -
 .حممد علي عزب عضواً . د -

 .  م ع د 374 :تصنيف الرسالة 
 إىل التعرف على دور اهليئـة التعليميـة يف           هدفت هذه الدراسة   :هدف الدراسة   

حتديد االحتياجات التدريبية للمتدربني مبؤسسات خدمة اتمع والتعليم املستمر يف          
 .كل من جامعة امللك سعود وجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية يف الرياض 

ت عضواً وعضوة من أعضاء اهليئة التعليميـة مبؤسـسا         ) 263 (:عينة الدراسة   
  . خدمة اتمع والتعليم املستمر 

  : نتائج الدراسة 
أن أهم دور يقوم به أعضاء اهليئة التعليمية مبؤسسات خدمة اتمـع             -1

  .والتعليم املستمر هو تنفيذ الربامج والدورات التدريبية 
جامعة امللك ( من أفراد عينة الدراسة يف كال املؤسستني % 59.1إن  -2

يسامهون يف إعداد   ) بن سعود اإلسالمية    سعود وجامعة اإلمام حممد     
  . املادة العلمية املطلوبة للربامج بشكل كبري 
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إن أبرز الصعوبات اليت يواجهها األعضاء هي عدم توافر دراسـات            -3
 . استطالعية مسبقة ودقيقة 

يواجه األعضاء يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسـالمية أربـع             -4
ياجات التدريبية اليت حيـددها     اختالف االحت : " صعوبات تتمثل يف    

عـدم تقبـل   "و " عضو هيئة تدريس مع ما يراه املشرف أو الرئيس          
اإلبالغ عن تنفيذ الربنامج بشكل مفـاجئ ال        " و  " اإلدارة لألفكار   

عدم وجود تصنيف حمدد لنـوع      " و  " يسمح بدراسة االحتياجات    
بـشكل  "  واالجتاهات اليت حيتاجها املتـدرب     ,املعلومات واملهارات 

 . أكرب يفوق مواجهة جامعة امللك سعود هلا 
*  *  * 

االحتياجات التدريبية الالزمة لرفع كفاءة معلمات حمو األميـة  : عنوان الرسالة   
 " . املشرفات واملعلمات واملديرات " مبدينة الرياض من وجهة نظر كل من 

  .  مي بنت مصطفى الشبل :اسم الطالبة 
  . عليم املستمر  تعليم الكبار والت:التخصص 

  . م2001-6-11املوافق هـ 1422-3-19 :تاريخ املناقشة 
  :اللجنة املناقشة 

  .  هيا بنت سعد مشرفاً ومقرراً ,الرواف. د -
  .عبد الرمحن بن سعد احلميدي عضواً . د.أ -
 .فوزية بكر البكر عضواً . د -

 .   ش م أ 371.1 :تصنيف الرسالة 
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 التعرف على أوضاع املعلمات العامالت   هدفت هذه الدراسة إىل    :هدف الدراسة   
  . يف مراكز حمو األمية ومعرفة احتياجان التدريبية الالزمة لرفع كفاءن 

  .مديرة ) 145(معلمة و ) 1045( مشرفة و  ) 25 ( :عينة الدراسة 
  : نتائج الدراسة 

  . صغر سن معلمات هذا القطاع  -1
اجة إىل دورات تدريبية    أن املعلمات العامالت يف مراكز حمو األمية حب        -2

 وطـرق   , وخـصائص الكـبريات    ,كيفية حتقيق األهداف  ( ملعرفة  
  ) . والتقومي , واملهارات التربوية,التدريس

*  *  * 
استخدام التقنيات املعاصرة لزيادة فاعلية التعليم باالنتـساب        : عنوان الرسالة   

  . جبامعات اململكة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 
  .  فوزية بنت محد بن أمحد العبد العايل :بة اسم الطال

  .  تعليم الكبار والتعليم املستمر :التخصص 
  . م2003-6-2املوافق هـ 1424-4-2 :تاريخ املناقشة 

  
  

  : اللجنة املناقشة 
  .  هيا بنت سعد مشرفاً ومقرراً ,الرواف. د -
  .عبد الرمحن بن سعد احلميدي عضواً . د.أ -
 .يب عضواً حممد بن شحات اخلط. د.أ -

 .  ع ف أ 378.538 :تصنيف الرسالة 
 هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على النظام احلايل لالنتساب وإمكانية :هدف الدراسة 

  .  ذلك إدخال التقنيات املعاصرة عليه والوصول ألراء أعضاء هيئة التدريس يف
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نظـام  من أعضاء هيئة التدريس يف الكليات الـيت تتـيح        % 20 :عينة الدراسة   
االنتساب يف جامعيت اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض وامللك عبد العزيز            

  . عضو هيئة التدريس  ) 1518( جبدة والبالغ عددهم 
  : نتائج الدراسة 

من أعضاء هيئة التدريس يؤيدون مسامهة االنتساب يف رفع % 63أن  -1
  .املستوى للعاملني ويساعدهم على االحتفاظ بوظائفهم 

من أعضاء هيئة التدريس يرون أن استخدام الطالب لنفس         % 73 أن -2
الكتاب املعد للطالب املنتظم هو من أهم الصعوبات الـيت تواجـه            

 . االنتساب 
من أعضاء هيئة التدريس يرون أن من الصعوبات اليت تواجه % 70.3أن  -3

  .استخدام التقنية احلديثة هو عدم توفر فرق عمل إلنتاج املواد التعليمية 
*  *  *  

  
  
 

احلاجة إىل إنشاء جامعة مفتوحة يف اململكة العربية الـسعودية          : عنوان الرسالة   
 . من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس باجلامعات السعودية 

  . سعد بن علي بن سعد الغامدي :اسم الطالب 
  .  تعليم الكبار والتعليم املستمر :التخصص 

  .  هـ 1422-4-4 :تاريخ املناقشة 
  : جنة املناقشة الل

  . خليل إبراهيم مشرفاً ومقرراً ,السعادات. د -
  . عبد الرمحن بن سعد احلميدي عضواً . د.أ -
 .حممد بن شحات اخلطيب عضواً . د.أ -
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 .   غ س ح 378.538 :تصنيف الرسالة 
 هدفت الدراسة إىل التعرف على وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس  :هدف الدراسة   

  . ىل إنشاء جامعة مفتوحة للذكور يف اململكة العربية السعوديةباجلامعات السعودية إ
من أعضاء هيئة التدريس يف كل من جامعة امللك سعود           ) 259 (:عينة الدراسة   

  . بالرياض وجامعة امللك عبد العزيز جبدة وجامعة امللك فيصل اإلحساء 
  : نتائج الدراسة 

ت اليت يواجهها   أن للجامعة املفتوحة القدرة على حل بعض املشكال        -1
  . التعليم العايل يف اململكة العربية السعودية 

بـرامج  : أن من أهم الربامج اليت ميكن أن تقدمها اجلامعة املفتوحـة      -2
 وبـرامج الـدرجات   , والربامج الثقافية القصرية املدى,خدمة اتمع 

 , وبرامج التدريب أثنـاء العمـل      ,)البكالوريوس  ( اجلامعية األوىل   
 وبرامج التدريب على    ,لدبلومات للتدريب والتعليم املستمر   وبرامج ا 

  .  وبرامج إعداد املعلمني وتأهيلهم ,املهن املطلوبة يف سوق العمل
: من أهم التخصصات اليت ميكن أن تقدمها اجلامعة املفتوحة املقترحة            -3

 , والعلـوم التربويـة    , واالقتصاد , واإلدارة ,ختصص التربية اإلسالمية  
تركيز كان على التخصصات النظرية ورمبا كان ذلـك        ويالحظ أن ال  

لتخوف عينة البحث من عدم قدرة اجلامعة املفتوحة علـى تقـدمي            
 . التخصصات العلمية التطبيقية 

من أهم الصعوبات اليت ميكن أن تعترض إنشاء اجلامعة املفتوحـة يف             -4
ربط برامج اجلامعة املفتوحـة حباجـات       : اململكة العربية السعودية    

وندرة وجود اهليئة اإلدارية املدربة على مثل هذا النوع مـن            ,تمعا 
 .  وإعداد الربامج واملناهج ,اجلامعات املفتوحة

*  *  * 
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استخدام الوسائل التعليمية يف مراكز تعلـيم الكبـار مبدينـة    : عنوان الرسالة   
  . الرياض كما يراها مديرو املراكز ومعلموها 

  .  املاضي  عمر بن عبد اهللا:اسم الطالب 
  . تعليم الكبار والتعليم املستمر :التخصص 

  . م2001-2-6املوافق هـ 1421-11-12 :تاريخ املناقشة 
  : اللجنة املناقشة 

  . خليل بن إبراهيم مشرفاً ومقرراً ,السعادات. د -
  . عبد الرمحن بن سعد احلميدي عضواً . د.أ -
 . عبد الرمحن بن عبد اخلالق الغامدي عضواً . د -
 .   م ع أ 372.2 :ف الرسالة تصني

 هدفت الدراسة إىل التعرف علـى تـوفر الوسـائل التعليميـة           :هدف الدراسة   
  . واستخدامها واملعوقات اليت حتول دون استخدامها 

 مديراً ومجيعهم يعملون كمدراء ملراكز      29 منهم   ,فرداً) 162 ( :عينة الدراسة   
ملون يف مراكز تعليم الكبار مبدينـة        معلماً يع  133تعليم الكبار مبدينة الرياض و      

  . الرياض 
  : نتائج الدراسة 

  . قلة توفر الوسائل التعليمية يف مراكز تعليم الكبار مبدينة الرياض  -1
  . ندرة استخدام الوسائل التعليمية يف مراكز تعليم الكبار مبدينة الرياض -2
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني أراء مديري ومعلمي مراكز            -3

عليم الكبار مبدينة الرياض يف حماور الدراسة طبقاً ملتغريات الدراسـة             ت
بينما وجدت  ) .  سنوات اخلربة    , املستوى التعليمي  ,العمل باملركز ( 
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فروق دالة إحصائياً تعزى املتغري العمل باملركز يف حمور توفر الوسائل           
 . ويأيت الفرق لصاحل املديرين . التعليمية 

*  *  * 
املشكالت اليت تواجه املعلمني امللتحقني بربامج التدريب أثناء        : الة  عنوان الرس 

 . اخلدمة مبركز التدريب التربوي بالدمام 
  .  فيصل بن ناصر بن حممد اهلاجري :اسم الطالب 

  .  تعليم الكبار والتعليم املستمر :التخصص 
  . م2004-9-6املوافق هـ 1425-7-21 :تاريخ املناقشة 
  : ة اللجنة املناقش

  .  خليل بن إبراهيم مشرفاً ومقرراً ,السعادات. د.أ -
  .عبد الرمحن بن سعد احلميدي عضواً . د.أ -
 . فهد بن سلطان السلطان عضواً . د -

 .   هـ ف م 371.1 :تصنيف الرسالة 
 هدفت الدراسة إىل التعرف على املشكالت اليت تواجه املعلمـني  :هدف الدراسة  

  . ثناء اخلدمة مبركز التدريب التربوي بالدمام امللتحقني بربامج التدريب أ
  .معلماً ) 300( تكونت عينة الدراسة من :عينة الدراسة 
  : نتائج الدراسة 

املشكالت اإلدارية اليت تواجه املعلمني امللتحقني بربامج التـدريب أثنـاء         -1
  : اخلدمة مبركز التدريب التربوي بالدمام هي 

  . قد إال مرة واحدة خالل الفصل الدراسي  أن بعض الربامج اجليدة ال تع-أ
  . معايري الترشيح للربامج غري واضحة للمتدربني -ب
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  .  غياب نظام يلزم املعلمني بااللتحاق بالربامج التدريبية -ج
 املشكالت التدريبية اليت تواجه املعلمني امللتحقني بربامج التدريب أثنـاء           -2

  : هي اخلدمة مبركز التدريب التربوي بالدمام 
  .  ندرة الربامج التدريبية املخصصة للمعلمني اجلدد -أ
  .  التركيز على أسلوب االستبانة كأسلوب وحيد لتقومي  الربامج -ب
  .  قلة التطبيق العملي أثناء الربنامج -ج
 املشكالت الشخصية اليت تواجه املعلمني امللتحقني بربامج التدريب أثنـاء         -3

  : بوي بالدمام هي اخلدمة مبركز التدريب التر
 املشرفون التربويون ال يساعدون املعلمني يف اختيار الربامج املتوافقـة مـع      -أ

  . احتياجام التدريبية 
 مدراء املدارس يهملون متابعة أثر التدريب على معلميهم بعد عودم من            -ب

  .الربامج 
  
فقـة مـع     مدراء املدارس ال يساعدون املعلمني يف اختيار الـربامج املتوا          -ج

  . احتياجام 
   ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املعلمني تعود ملتغريات الدراسة -4
  ) .  سنوات اخلدمة , املؤهل,العمر( 

*  *  * 
الصعوبات اليت تواجه الدارسات يف كلية الدراسات التطبيقية        : عنوان الرسالة   

  . وخدمة اتمع جبامعة امللك سعود 
  .  بنت عبد العزيز بن سعد اهلدلق  عبري:اسم الطالبة 
  .  تعليم الكبار والتعليم املستمر :التخصص 
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  . م2003-9-2املوافق هـ 1424-7-5 :تاريخ املناقشة 
  : اللجنة املناقشة 

  . خليل بن إبراهيم مشرفاً ومقرراً ,السعادات. د -
  .عبد الرمحن بن سعد احلميدي عضواً . د.أ -
 .حممد عزب عضواً . د -

 .   هـ ع ص 378.538 :رسالة تصنيف ال
 هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على الصعوبات الـيت تواجـه            :هدف الدراسة   

  . الدارسات يف كلية الدراسات التطبيقية وخدمة اتمع 
  . دارسة يف كلية الدراسات التطبيقية وخدمة اتمع ) 207 (:عينة الدراسة 

  
  
  

  : نتائج الدراسة 
  : وبات اليت تواجه الدارسات يف جمال املناهج هي أن أهم الصع: أوالً 

أن الدارسات مل تتح هلن فرصة مناقشة األهداف مث اقتراح ما يرينـه              -1
  . مناسباً من حيث احلذف واإلضافة 

أن الدارسات مل تتح هلن فرصة املشاركة يف اختيـار موضـوعات             -2
  . الدبلوم ونشاطاته 

تقليدية وحمدودة مـن    أن قياس أداء الدارسات يتم بأساليب وطرق         -3
 . خالل االكتفاء باالختبارات التحريرية والشفهية فقط 

 فقـد  ,أن طرق التدريس املستخدمة يف الدبلوم تقليديـة وحمـدودة          -4
 . احنصرت يف احملاضرة واإللقاء فقط 

 : أن أهم الصعوبات التنظيمية اإلدارية اليت تواجه الدارسات هي : ثانياً 
  . ية لتشجيع الدارسات عدم توافر احلوافز الكاف -1
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  . نقص اإلمكانات والتجهيزات احلديثة اليت ميكن أن تسهل الدراسة  -2
 . تزايد إقبال الدارسات على التسجيل بداية الدبلوم مث تسرن بعد ذلك -3
 : أن أهم الصعوبات املالية والفنية اليت تواجه الدارسات هي : ثالثاً 

  . عدم وجود حوافز مادية للدارسات  -1
  . وافر أماكن مالئمة إلقامة األنشطة عدم ت -2
أن ارتفاع رسوم الدبلوم حيول دون التحاق الدارسات بربامج أخرى           -3

 . يف الكلية 
*  *  * 

  

  

عوامل تسرب الدارسات الكـبريات مـن مراكـز التعلـيم     : عنوان الرسالة  
 . والتدريب املهين مبنطقة الرياض 

  .  هيفاء حممد الدريعي :اسم الطالبة 
  .  تعليم الكبار والتعليم املستمر :التخصص 

  . م1998-6-16املوافق هـ 1419-2-22 :تاريخ املناقشة 
  : اللجنة املناقشة 

  . خليل بن إبراهيم مشرفاً ومقرراً ,السعادات. د -
  .عبد الرمحن بن سعد احلميدي عضواً . د.أ -
 .منري بن مطين العتييب عضواً . د -

 .   د هـ ع 371.42 :تصنيف الرسالة 
 هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على حجم التـسرب خـالل            :ف الدراسة   هد

 هــ يف مراكـز التعلـيم    1415 هـ إىل عام 1411األعوام املاضية من عام    
  . والتدريب املهين التابع للرئاسة العامة لتعليم البنات مبنطقة الرياض التعليمية 

  عوام من عاممن املتسربات من املراكز خالل األ ) 60 ( :عينة الدراسة 
  .  هـ  1415 هـ إىل عام 1411 
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  : نتائج الدراسة 
أن العوامل الشخصية اليت تؤدي إىل تسرب الدارسات الكبريات من مراكز           : أوالً  

  :التعليم املهين هي 
  . املرض واملشاكل الصحية  -1
  .امللل  -2

  
  
  

اكز التعليم أن العوامل األسرية املؤدية إىل تسرب الدارسات الكبريات من مر       : ثانياً  
  : املهين هي 

  . عدم توافر وسائل املواصالت  -1
  . بعد املركز عن البيت  -2
 : أن العوامل التعليمية هي : ثالثاً 

  . الطريقة اليت أعلم ا تقليدية وال تتناسب مع مستوى عمري  -1
  . طول املنهج الدراسي  -2
 . نظرة اتمع املتدنية إىل التعليم املهين : رابعاً 

  : ن العوامل االقتصادية هي م: خامساً 
  . تأخر صرف املكافآت  -1
  . كلفة التعليم املهين املادية  -2

*  *  *  
فاعلية برامج التدريب بكلية الدراسات التطبيقيـة وخدمـة         : عنوان الرسالة   

اتمع جبامعة امللك سعود بالرياض يف رفـع املـستوى الـوظيفي للدارسـني          
 . ريس والدارسات من وجهة نظر أعضاء هيئة التد

  .  لة بنت محدان احلمدان :اسم الطالبة 
  .  تعليم الكبار والتعليم املستمر :التخصص 

  .  هـ 1425-1-8 :تاريخ املناقشة 
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  : اللجنة املناقشة 
  . خليل إبراهيم مشرفاً ومقرراً ,السعادات. د.أ -
  .عبد الرمحن بن سعد احلميدي عضواً . د.أ -
 .مدي عضواً عبد الرمحن بن عبد اخلالق الغا. د -

 .   ح ن ف 371.2 :تصنيف الرسالة 
 هدفت هذه الدراسة إىل الوقوف على فاعلية الربامج التدريبيـة           :هدف الدراسة   

بكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اتمع التابعة جلامعة امللـك سـعود يف رفـع              
ى  والوقوف عل- وأعضاء هيئة التدريس -املستوى الوظيفي للدارسني والدارسات 

  ) .  املؤهل ,اجلنس( متغريات الدراسة 
دبلوم (  و,)دبلوم عام يف التربية ( دارساً ودارسة يف قسم ) 177 (:عينة الدراسة 

 وذا يكون عدد    , )61( كذلك أعضاء هيئة التدريس البالغ عددهم       ) . احملاسبة  
   ) . 238( العينة ككل 

  : نتائج الدراسة 
  : من وجهة نظر الدارسني 

الدارسون الذين التحقوا بربامج كلية الدراسـات التطبيقيـة أن      يرى   -1
  ) . حتسني مستواهم التعليمي ( الربنامج يفيدهم من خالل 

يرى الدارسون الذين التحقوا بربامج كلية الدراسـات التطبيقيـة أن        -2
حتسني الكفاءة اإلنتاجية   ( الربنامج يكسبهم مهارات مهنية من خالل       

  ) .يف العمل 
رسون امللتحقون بكليـة الدراسـات التطبيقيـة أن أهـم           يرى الدا  -3

عدم تـوافر األجهـزة     ( املشكالت اليت حتد من فاعلية الربامج هي        
 ) .واألدوات املناسبة للتدريب 
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 : من وجهة نظر الدارسات : ثانياً 
ترى الدارسات امللتحقات بربامج كلية الدراسات التطبيقيـة بـأن           -1

 ) .حيسن مستوى الدارسات ( الربامج تفيدهن من خالل عبارة 
  
  

ترى الدارسات امللتحقات بربامج كليـة الدراسـات التطبيقيـة أن            -2
يؤهلهن لوظائف تتفق مع    ( الربنامج يكسبهن فوائد مهنية من خالل       

  ) . قدران ومؤهالن 
ترى الدارسات امللتحقات بربامج كلية الدراسات التطبيقيـة بـأن           -3

انشغال عـضو هيئـة     ( ربامج هي   املشكالت اليت حتد من فاعلية ال     
 ) .التدريس ومسؤولياته يف اجلامعة حتد من عطائه 

 : من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس : ثالثاً 
يرى أعضاء هيئة التدريس بكلية الدراسات التطبيقية أن الربنامج يفيد           -1

  ) . حتسني مستواهم التعليمي ( الدارسني والدارسات من خالل 
تدريس بكلية الدراسات التطبيقيـة أن الربنـامج        يرى أعضاء هيئة ال    -2

يهيـئهم  ( يكسب الدارسني والدارسات فوائد مهنية مـن خـالل          
  ) . للمشاركة يف سوق العمل 

يرى أعضاء هيئة التدريس بكلية الدراسات التطبيقية أن املـشكالت           -3
الربنامج يغلـب عليـه الطـابع       ( اليت حتد من فاعلية التدريب هي       

 ).النظري
*  *  * 
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مدى مالئمة املقررات الدراسية وطرائق التدريس للدارسـني        : عنوان الرسالة   
 . الكبار يف املدارس الثانوية الليلية مبدينة الرياض 

  .  منصور بن موسى القباع :اسم الطالب 
  . تعليم الكبار والتعليم املستمر : التخصص 

  .  هـ 1420-11-20 :تاريخ املناقشة 
  : اللجنة املناقشة 

  . خليل بن إبراهيم مشرفاً ومقرراً , السعادات.د -
  .عبد الرمحن بن سعد احلميدي عضواً . د.أ -
 .عبد العزيز بن راشد النجادي عضواً . د -

 .   ق م م 374:تصنيف الرسالة 
 هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على مدى مالئمة املقررات الدراسية   :هدف الدراسة   

  . يف املدارس الثانوية الليلية مبدينة الرياضوطرائق التدريس للدارسني الكبار 
  .معلماً ) 180( و,طالباً ) 730 ( :عينة الدراسة 
  : نتائج الدراسة 

أهداف املقررات الدراسية تتحقق بدرجة عاليـة يف مـواد التربيـة             -1
اإلسالمية واللغة العربية و العلوم االجتماعية و يضعف حتقيقهـا يف           

  . ليزية واملكتبة والبحث مادة الرياضيات واللغة اإلجن
تسهم املقررات الدراسية احلالية واملطبقة يف املدارس الثانوية الليليـة           -2

بدرجة عالية يف الوعي الديين والوعي الثقايف من حيث نسبة املوافقة            
وبدرجة متوسطة يف تنمية مهارات البحـث وإشـباع احلاجـات           

  . الشخصية للدارسني الكبار 
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ون على أن طريقة املناقشة هي الطريقة الـيت         جيمع املعلمون والدارس   -3
 . يفضلوا يف التدريس يف املدارس الثانوية الليلية 

*  *  *  
  
  
 

واقع برامج التدريب اإلداري بشركة أرامكو السعودية مـن         : عنوان الرسالة   
 .وجهة نظر املتدربني يف إطار فلسفة التعليم املستمر 

  . لدالمي  مهنا بن عبد اهللا مهنا ا:اسم الطالب 
  .  تعليم الكبار والتعليم املستمر :التخصص 

  . م2002-2-5املوافق هـ 1422-11-21 :تاريخ املناقشة 
  : اللجنة املناقشة 

  . خليل بن إبراهيم مشرفاً ومقرراً ,السعادات. د -
  .عبد الرمحن بن سعد احلميدي عضواً . د.أ -
 . يزيد عيسى السورطي . د -

 .م و   د 371.42 :تصنيف الرسالة 
 هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على واقع بـرامج التـدريب            :هدف الدراسة     

  . اإلداري بشركة أرامكو من وجهة نظر املتدربني يف إطار فلسفة التعليم املستمر 
  . متدرباً ) 360 (:عينة الدراسة 
  : نتائج الدراسة 

بشكل متكنت الربامج التدريبية من زيادة معلومات ومهارات املتدربني  -1
  .  وعلى حتقيق أهدافها بشكل عام ,خاص

  . متيز املدربني بإملامهم بطرق تدريب الكبار  -2
 .  ا إن أهم مشكالت الربامج التدريبية هو كثافة حمتوى الربامج التدريبية -3
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  . تقومي نظام االنتساب املوجه جبامعة اإلمارات العربية املتحدة : عنوان الرسالة 
  .  بنت حممد صاحل البالع  فوزية:اسم الطالبة 
  .  تربية :التخصص 

  .م1996-6-25املموافق هـ 1417-2-9 :تاريخ املناقشة 
  : اللجنة املناقشة 

  .  نور الدين حممد مشرفاً ومقرراً ,عبد اجلواد. د.أ -
  . عبد الرمحن امحد الصائغ  عضواً . د.أ -
 . خليل إبراهيم السعادات عضواً . د -

 .  ب ف ت 378.534 :تصنيف الرسالة 
 هدفت هذه الدراسة إىل تقومي نظام االنتساب  املوجه جبامعـة            :هدف الدراسة   

  . اإلمارات العربية املتحدة يف ضوء أهدافه واالجتاهات املعاصرة للتعليم عن بعد 
  . عضو هيئة تدريس  ) 23( دارساً و دارسة و  ) 589 ( :عينة الدراسة 
  : نتائج الدراسة 

املوجه جبامعة اإلمارات العربية املتحدة حقق أهدافه أن نظام االنتساب   -1
املسامهة (  ويأيت يف مقدمتها     ,بدرجة تتراوح بني متوسطة وعالية جداً     

من منظور أعضاء هيئة    ) يف حتقيق مطالب التنمية من القوى البشرية        
من منظـور الدارسـني     ) اعتزاز املعلمني مبهنة التعليم     ( التدريس و   
  . والدارسات 

ال توجد اختالفات ذات داللة إحصائية بني أعضاء هيئة التدريس          أنه   -2
 . و الدارسني والدارسات يف تقوميهم لنظام االنتساب املوجه 

  

أن األبعاد اإلجيابية لنظام االنتساب املوجه املتفقة مـع االجتاهـات            -3
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حتقيق االتصال املـزدوج  : املعاصرة يف جمال التعليم عن بعد تتمثل يف  
 وأستاذ املادة من جهة واملؤسسة التعليمية مـن جهـة           بني املنتسب 

وتوفري مراكز حملية يف كافة اإلمارات السبع توفر االتـصال          , أخرى
املباشر للطالب مع أعضاء هيئة التدريس وتقدم له كافة املعلومات اليت  
حيتاجها عن املادة التعليمية من خالل عقـد احللقـات الدراسـية            

 إىل جانب توفر مرشد أكـادميي مقـيم          هذا ,واالجتماعات العلمية 
 اعتماد التقومي املستمر واملتعدد     ,باملركز ملساعدة املنتسبني وإرشادهم   

 احتواء املادة التعليمية على     ,وإتسامه بالشمول لوحدات املقرر مجيعها    
 . خربات وموضوعات يستفيد منها املنتسب مباشرة يف جمال عمله 

عالية نظام االنتساب املوجه تتمثل     أن أهم الصعوبات اليت حتول دون ف       -4
يف افتقار مراكز االنتساب املوجه إىل املكتبات العلميـة والوسـائل           
التعليمية احلديثة اليت تتناسب مع املرحلة اجلامعية مع اخنفاض مستوى          

 وكثافة األعباء الوظيفية والتعليمية اليت يعاين منها        ,اإلرشاد األكادميي 
 وتقدمي ذات املادة للطالب     ,ادة التعليمية املنتسب مع فصور إعداد امل    

املنتسبني واملنتظمني واقتصار نظام االنتساب املوجه علـى ختـصص          
 .واحد فقط 

*  *  *  
 

  
  

األساليب التربوية املستخدمة لتحقيق الضبط الصفي يف التعليم        : عنوان الرسالة   
  .- دراسة ميدانية -الثانوي مبدينة الرياض 

  . نت عبد الرمحن بن إبراهيم الزامل  جنالء ب:اسم الطالبة 
  .  تربية :التخصص 
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  . م2003-10-28املوافق هـ 1424-9-2 :تاريخ املناقشة 
  : اللجنة املناقشة 

  .  بدر بن جويعد مشرفاً ومقرراً ,العتييب. د -
  .منري بن مطين العتييب عضواً . د -
 .فهد بن سلطان السلطان عضواً . د -

 . ن أ   ز376.9538 :تصنيف الرسالة 
 هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على أهم األساليب التربوية اليت           :هدف الدراسة   

تستخدمها املعلمات لتحقيق الضبط الصفي يف التعليم الثانوي يف كل من املدارس            
  .احلكومية واألهلية للبنات مبدينة الرياض 

معلمة  ) 223( معلمة من املدارس الثانوية احلكومية و      ) 636 ( :عينة الدراسة   
  . من املدارس الثانوية األهلية 

 أهم األساليب التربوية الوقائية األكثر استخدماً من قبل املعلمات          :نتائج الدراسة   
التخطـيط  : لتحقيق الضبط الصفي يف التعليم الثانوي هي على الترتيب كالتـايل            

ر املعلمة  حضو, توخي العدل واإلنصاف يف معاملة الطالبات,اجليد واملسبق للدرس
 تدريب الطالبات على االستئذان قبل اإلجابـة        ,إىل غرفة الصف يف الوقت احملدد     

 استخدام  , تقدمي املعلومات مبا يتناسب مع قدرات الطالبات       ,برفع األيدي ودوء  
 , إدارة احلصة بشكل جيد    ,اإلشارات اجلسدية أثناء الشرح جلذب انتباه الطالبات      

 تبين املعلمة أمناطاً من السلوك      ,اإلسالمية لدى الطالبات  تنمية الوازع الديين والقيم     
 إثارة الدافعية لدى الطالبة عن طريق التنويـع يف طرائـق     ,املثايل لتقتدي به الطالبة   

 وضع قـوانني  , جذب انتباه الطالبات أثناء الشرح بتنويع نربات الصوت     ,التدريس
ح الطالبة الشعور بأمهيـة      من ,صفية وتوضيحها للطالبات منذ بداية العام الدراسي      
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 االلتزام بتطبيـق  , اإلصغاء اجليد ملقترحات الطالبات ,دورها الفاعل داخل اجلماعة   
تقبل مشاعر الطالبـات    , القوانني الصفية بأسلوب حازم منذ بداية العام الدراسي       

 تشجيع السلوك اإلجيايب عند الطالبات باستخدام أساليب التحفيز املادية ,وأفكارهن
  .  حفظ أمساء مجيع الطالبات وحماولة استخدامها منذ بداية العام الدراسي ,ويةواملعن

*  *  * 
املشكالت املدرسية لطالب املرحلة االبتدائية مبدينة الريـاض        : عنوان الرسالة   

  . وأساليب املعلمني يف التعامل معها 
  .  خالد بن جباد الدلبحي :اسم الطالب 

  .  تربية :التخصص 
  .  هـ 1424-2-21 :شة تاريخ املناق

  : اللجنة املناقشة 
  . بدر بن جويعد مشرفاً ومقرراً ,العتييب. د -
 .عبد الرمحن بن سعد احلميدي عضواً . د.أ -
 .فهد بن سلطان السلطان عضواً . د -

  .   د خ م 372.2 :تصنيف الرسالة 
  
  

  : هدفت هذه الدراسة إىل :هدف الدراسة 
سية لـدى طـالب املرحلـة       التعرف على مشكالت التالميذ املدر     -1

  .االبتدائية يف مدينة الرياض من وجهة نظر املعلمني 
التعرف على األساليب السائدة بني املعلمني يف التعامل مع مشكالت           -2

  . التالميذ املدرسية 
 . معلماً يعملون يف املدارس االبتدائية مبدينة الرياض  ) 613 (:عينة الدراسة 
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  : نتائج الدراسة 
  . ملدرسية املتعلقة باملنهج املشكالت ا -1
  . املشكالت املدرسية املتعلقة بإدارة املدرسة  -2
 . املشكالت املدرسية املتعلقة باملعلمني  -3
 . املشكالت املدرسية املتعلقة بالطالب أنفسهم  -4
كان أبـرز مـا    : أساليب املعلمني يف التعامل مع مشكالت التالميذ         -5

 تقـدمي النـصح     , للمرشد اإلحالة: ذكره املعلمون على الترتيب هو      
 العقاب  , االتصال باألسرة  , اإلحالة لإلدارة  , مناقشة الطالب  ,للطالب
 . الطرد من الفصل , التجاهل,البدين

*  *  * 
العوامل األسرية وعالقتها بالتنشئة االجتماعية لتالميذ املرحلة       : عنوان الرسالة   

  .ية االبتدائية مبدارس احلرس الوطين باململكة العربية السعود
  .  نوف بنت فايز بن طهيف السبيعي :اسم الطالبة 
  .  تربية :التخصص 

  . م1999-12-21املوافق هـ 1420-9-31 :تاريخ املناقشة 
  : اللجنة املناقشة 

  . بدر بن جويعد مشرفاً ومقرراً ,العتييب. د -
 . خليل بن إبراهيم السعادات عضواً . د -
 . فهد بن سلطان السلطان عضواً . د -

 .   س ن ع 370.19 : الرسالة تصنيف
 هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على العوامل األسرية وعالقتها          :هدف الدراسة   

PDF created with pdfFactory trial version www.softwarelabs.com

http://www.softwarelabs.com
http://www.softwarelabs.com


  

 

383

بالتنشئة االجتماعية لدى تالميذ املرحلة االبتدائية مبدارس احلرس الوطين باململكـة           
  . العربية السعودية 

ـ       : عينة الدراسة    ة االبتدائيـة   عينة من تالميذ وتلميذات الصف السادس باملرحل
تالميـذ   ) 706( مبدارس احلرس الوطين باململكة العربيـة الـسعودية بلغـت           

  . ومت اختيارهم بالطريقة العشوائية , وتلميذات
  : نتائج الدراسة 

هناك اتفاق يف آراء أفراد العينة جبميع مناطق اململكة العربية السعودية                     -1
ب أساليب التنشئة االجتماعية    على ترتي )  الشرقية   , الغربية ,الوسطى( 

 حيث تشري النتائج إىل أن أسلوب العدالة والـسلطة          ,األسرية السوية 
 يليه أسلوب احلب واالهتمام يف املرتبـة        ,الضابطة حيتل املرتبة األوىل   

 ويأيت يف املرتبة الرابعة     , مث أسلوب االستقاللية يف املرتبة الثالثة      ,الثانية
  . املعاملة مع األبناء واألخرية أسلوب املرونة يف

أن الفروق الدالة إحصائياً كانت لصاحل املنطقة الـشرقية يف عـدم             -2
 مما يعين ممارسة هذا     ,استخدام أسلوب التدليل واحلماية الزائدة لألبناء     

  . األسلوب بشكل أقل من املنطقتني الوسطى والغربية 
كانت أن الفروق الدالة إحصائياً يف عدم استخدام القسوة والتحكم           -3

 مما يعين ممارسة هذا األسلوب بشكل أقل مـن        ,لصاحل املنطقة الغربية  
 . املنطقتني الوسطى والشرقية 

 ,الوسـطى ( وجود اتفاق يف آراء أفراد العينة جبميع مناطق اململكة           -4
على أمهية ترتيب جماالت االجتماعية حيث أتـى        )  الشرقية   ,الغربية

 يليه جمال توفري    ,يف املرتبة األوىل  جمال تنمية االجتاهات والقيم الدينية      
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 مث يأيت يف املرتبة الثالثة جمال       ,الفرص للنجاح واإلجناز يف املرتبة الثانية     
 ويف املرتبة الرابعة جمـال      ,إتاحة الفرصة للتعبري عن املشاعر و اآلراء      

 وأخرياً يأيت جمال تنمية االعتمـاد       ,االهتمام بالتوجيه العقلي والثقايف   
 .  املرتبة اخلامسة على النفس يف

*  *  * 
عوامل رسوب طالب الـصف األول الثـانوي يف املـدارس           : عنوان الرسالة   

  . احلكومية التابعة إلدارة التعليم باملنطقة الشرقية 
  .  عبيد بن عبد اهللا السبيعي :اسم الطالب 

  .  تربية :التخصص 
  . م2003-5-13املوافق هـ 1424-3-12 :تاريخ املناقشة 

  : املناقشة اللجنة 
  . بدر بن جويعد مشرفاً ومقرراً ,العتييب. د -
  .منري بن مطين العتييب عضواً . د -
 .عبد اللطيف حممود حممد عضواً . د -

 .  س ع ع 371.2 :تصنيف الرسالة 
 هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على العوامل املدرسية املؤدية إىل   :هدف الدراسة   

ملدارس احلكومية التابعة إلدارة تعليم املنطقة      رسوب طالب الصف األول الثانوي با     
  . الشرقية 

طالباً من الطالب الراسبني يف الصف األول الثـانوي          ) 629 ( :عينة الدراسة   
  .باملدارس الثانوية احلكومية التابعة إلدارة التعليم باملنطقة الشرقية  
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  : نتائج الدراسة 
  . العوامل اليت ترجع إىل اإلدارة املدرسية  -1
  . العوامل اليت ترجع إىل املعلم  -2
 .العوامل اليت ترجع إىل املقررات الدراسية  -3
 . العوامل اليت ترجع إىل االمتحانات  -4
 . العوامل اليت ترجع إىل اإلرشاد الطاليب  -5

*  *  * 
معوقات جمالس أولياء األمور واملعلمني يف املرحلة االبتدائيـة         : عنوان الرسالة   

 . ر أولياء األمور واملعلمني مبدينة الرياض من وجهة نظ
  .  إمساعيل بن حممد بن مثيب املظيربي :اسم الطالب 

  .  تربية :التخصص 
  . م2002-5-22املوافق هـ 1423-3-10 :تاريخ املناقشة 
  : اللجنة املناقشة 

  . بدر بن جويعد مشرفاً ومقرراً ,العتييب. د -
  .عبد اللطيف حممود حممد عضواً . د -
 .طي عضواً يزيد عيسى سور. د -

 .    م أ م 372 :تصنيف الرسالة 
  :  هدفت هذه الدراسة إىل :هدف الدراسة 

التعرف على معوقات جمالس أولياء األمور واملعلمني من وجهة نظـر        -1
  . أولياء األمور 

التعرف على معوقات جمالس أولياء األمور واملعلمني من وجهة نظـر        -2
  . املعلمني 
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 . معلماً  ) 450(  و ,مرويل أ) 759 ( :عينة الدراسة 
  : نتائج الدراسة 

  .انشغال أولياء األمور بأعماهلم اخلاصة  -1
  . ضعف التوعية اإلعالمية لتوضيح فكرة هذه االس  -2
اعتماد املدرسة على التالميذ يف إبالغ أولياء األمور مبوعـد انعقـاد             -3

 . الس 
 . الميذ تركيز هذه االس ملناقشة اجلانب التحصيلي فقط عند الت -4
 . حمدودية الصالحيات املمنوحة الس اآلباء واملعلمني  -5
ضعف اهتمام املدرسة خبربات أولياء األمور وتطويعهـا يف اـال            -6

 . التربوي 
 . عدم وجود خطة عمل متكاملة لتحقيق أهداف هذه االس  -7
 . قلة الربامج املدرسية اليت تنمي العالقة بني املدرسة والبيت  -8

*  *  * 
تقومي أهداف كليات املعلمني يف اململكة العربية السعودية كما         : ان الرسالة   عنو

  . يراها أعضاء هيئة التدريس 
  .  علي بن صاحل الشائع :اسم الطالب 

  .  تربية :التخصص 
  . م2001-5-19املوافق هـ 1422-2-25 :تاريخ املناقشة 
  : اللجنة املناقشة 

  .قرراً  بدر بن جويعد مشرفاً وم,العتييب. د -
  .منري بن مطين العتييب عضواً . د -
 .فهد بن سلطان السلطان عضواً . د -
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 .   ش ع ت 378.538 :تصنيف الرسالة 
 هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على مدى وضـوح أهـداف            :هدف الدراسة   

  . كليات املعلمني ومدى حتقيق هذه األهداف 
  . يس يف كليات املعلمني عضواً من أعضاء هيئة التدر ) 380 ( :عينة الدراسة 
  : نتائج الدراسة 

 ولكن هنـاك تفـاوت يف   ,أن مجيع أهداف كليات املعلمني واضحة  -1
  . درجة الوضوح 

  .  ولكن بدرجات متفاوتة ,إن مجيع أهداف كليات املعلمني متحققة -2
*  *  * 

) الرياض(ضايا التربوية يف صحيفة    مدى تفاعل التربويني مع الق    : عنوان الرسالة   
  . دية السعو

  .  سلطان بن عبد العزيز املهنا :اسم الطالب 
  .  تربية :التخصص 

  .  هـ 1422-3-27 :تاريخ املناقشة 
  
  

  : اللجنة املناقشة 
  .  بدر بن جويعد مشرفاً ومقرراً ,العتييب. د -
  .محود بن عبد العزيز البدر عضواً . د.أ -
 .فهد بن سلطان السلطان عضواً . د -

 .   م س م 371.2 :تصنيف الرسالة 
  :  هدفت هذه الدراسة إىل :هدف الدراسة 

حتديد القضايا التربوية اليت طرحتها صحيفة الرياض اليومية يف الفترة           -1
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  .  هـ 1418-12-30 هـ إىل 1416-1-1من 
حتديد الكيفية اليت طرحت ا القضايا التربوية يف صـحيفة الريـاض      -2

 هـ 1418-12-30 هـ إىل 1416-1-1اليومية يف الفترة من 
 . 

الوقوف على مدى تفاعل التربويني ومجهور القراء مع القضايا التربوية    -3
  هـ إىل 1416-1-1املطروحة يف صحيفة الرياض يف الفترة من 

 .  هـ 30-12-1418         
 1416-1-1 صحيفة الرياض عينة مصدر والفترة الزمنية مـن          :عينة الدراسة   

   . هـ عينة زمنية 1418-12-30هـ  إىل 
  : نتائج الدراسة 

أكثر القضايا التربوية اليت طرحتها صحيفة الرياض هي القضايا املتعلقة       -1
 مث القـضايا املتعلقـة      , مث القضايا املتعلقة باملعلمني    ,باإلدارة التربوية 

  . بالطالب 
 مث حمـررو    ,التربويـون : أكثر املصادر طرحاً للقضايا التربوية هـم         -2

 مث وزارة املعارف والرئاسـة      ,مث املصدر  , مث غري التربويني   ,الصحيفة
 مث اجلهات التعليمية األخرى اليت مل يكن هلا أي          ,العامة لتعليم البنات  

  . إسهام يف طرح القضايا التربوية أو التعقيب عليها 
أكثر القضايا التربوية اليت طرحها أو عقب عليهـا التربويـون هـي      -3

 مث  ,تعلقة بـاإلدارة التربويـة     مث القضايا امل   ,القضايا املتعلقة باملعلمني  
 . القضايا املتعلقة باملقررات الدراسية 

*  *  * 
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مدى فاعلية اخلدمات التربوية اخلاصة املقدمة من خالل غرفة         : عنوان الرسالة   
املصادر لتلميذات صعوبات التعلم باملرحلة االبتدائية احلكومية مبدينة الريـاض          

  ) . دراسة ميدانية ( من وجهة نظر املعلمات 
  .  ى بنت عبد العزيز البابطني :اسم الطالبة 
  .  تربية :التخصص 

  .  هـ 1425-8-29 :تاريخ املناقشة 
  : اللجنة املناقشة 

  .  بدر بن جويعد مشرفاً ومقرراً ,العتييب. د -
  . عبد العزيز بن حممد العبد اجلبار عضواً . د -
 .ثناء بنت يوسف الضبع عضواً . د.أ -

 .   ب ن م 371.9 :تصنيف الرسالة 
 هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على مفهوم صعوبات الـتعلم           :هدف الدراسة   

  .لدى معلمات التعليم العام باملدارس االبتدائية احلكومية مبدينة الرياض 
معلمة مـن    ) 506( من جمتمع الدراسة ومقدارها     % ) 50 ( :عينة الدراسة   

ية احلكومية اليت يطبق فيها برنامج صعوبات       معلمات التعليم العام باملدارس االبتدائ    
  . التعلم 

 أن مفهوم صعوبات التعلم لدى معلمات التعليم العام يتمثـل يف            :نتائج الدراسة   
اخنفاض املستوى التحصيلي الدراسي لدى تلميذات صعوبات التعلم عـن بقيـة            

ين بـني   زميالن ولديهن قصور يف عمليات التعلم كاالنتباه واإلدراك ووجود تبا         
قدران وأدائهن الدراسي وضعف واضح يف مادة القراءة واإلمالء والرياضيات أو           

 ,واحدة منها مما يؤدي إىل تكرار رسون وفشلهن عن بقية زميالن العاديـات            
وأيضاً أمهية توفر اخلدمات التربوية اخلاصة يف غرفة املصادر لتليمذات صـعوبات            
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, حلد منها وتوفري هلن معلمات متخصصات لذلكالتعلم للقضاء على صعوبان أو ا
وكذلك تكمن فاعلية تقدميها يف مكان غرفة املصادر من وجهة نظر العينة يف بقاء              
التلميذات باملدارس مع تزويدهن باخلدمات التربوية اخلاصة كجـزء مـن اليـوم     
الدراسي ملساعدن يف التغلب على مشكالن التعليمية وعدم عـزهلن والـتغري            

لحوظ يف سلوكيات التلميذات إىل أفضل بعد إحالتهن لغرفة املـصادر سـواء             امل
  . سلوكيات تعليمية أو نفسية أو عاطفية مما يدعم فاعلية غرفة املصادر 

*  *  * 
اجتاهات طالب املرحلة الثانوية يف املدينة املنورة حنو املـشاركة  : عنوان الرسالة   

   . - دراسة ميدانية -رة فيها يف برامج النشاط املدرسي والعوامل املؤث
  .  حممد بن طالب الذبياين :اسم الطالب 

  .  تربية :التخصص 
  . م2002-2-5املوافق هـ 1422-11-22 :تاريخ املناقشة 

  
  
  

  : اللجنة املناقشة 
  . بدر بن جويعد مشرفاً ومقرراً ,العتييب. د -
  . سامل بن حسن هيكل عضواً . د.أ -
 .واً فهد بن سلطان السلطان عض. د -

 .   ذ م أ 371.8 :تصنيف الرسالة 
 هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على اجتاهات الطـالب حنـو            :هدف الدراسة   
 حىت تتم معرفة العوامل اليت تزيد من تفاعل الطالب مع النشاط            ,النشاط املدرسي 

  . املدرسي فيتم األخذ ا 
  . طالباً من جمتمع الدراسة  ) 645 ( :عينة الدراسة 
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  : ئج الدراسة نتا
تظهر نتائج الدراسة بأن هناك نسبة كبرية من أفراد عينـة الدراسـة              -1

 على  ,حترص على املشاركة يف برامج النشاط املدرسي عن رغبة ذاتية         
الرغم من معارضتها لزيادة احلصص املخصصة للنشاط املدرسـي يف          

  . املرحلة الثانوية 
 على أصدقاء جدد من      وعامل التعرف  ,يعترب عامل االلتقاء باألصدقاء    -2

أبرز العوامل اليت تدفع أفراد عينة الدراسة حنو املـشاركة يف بـرامج             
  .النشاط املدرسي 

حيرص كثري من أفراد عينة الدراسة على املشاركة يف النشاط املدرسي            -3
ألسباب نفسية حيث أن املشاركة يف األنشطة تـساعد الطالـب يف           

 .التخلص من اخلجل أمام اآلخرين 
*  *  *  

  
 

اجتاهات املعلمات حنو األساليب التربوية املعاصـرة لرعايـة         : عنوان الرسالة   
  . التلميذات املوهوبات يف املدارس االبتدائية مبدينة الرياض 

  .  لطيفة بنت عبد العزيز املنقور :اسم الطالبة 
  . تربية :التخصص 

  . م2000-2-9املوافق هـ 1420-11-3 :تاريخ املناقشة 
  : قشة اللجنة املنا

  . بدر بن جويعد مشرفاً ومقرراً ,العتييب. د -
  .عبد العزيز بن السيد الشخص عضواً . د.أ -
 .فوزية بنت بكر البكر عضواً . د -

 .  م ل أ 372 :تصنيف الرسالة 
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 هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على مفهوم التلميذة املوهوبة من :هدف الدراسة 
حنو تقدمي الرعايـة التربويـة اخلاصـة         وكذلك اجتاهان    ,وجهة نظر املعلمات  

للتلميذات املوهوبات وحنو األساليب التربوية املعاصـرة لرعايتـهن يف املـدارس            
  . االبتدائية مبدينة الرياض 

  . معلمة  ) 844 ( :عينة الدراسة 
  : نتائج الدراسة 

أن مفهوم الطالبة املوهوبة لدى املعلمات يف املدارس االبتدائية مبدينـة    -1
ض شامل ملعظم مظاهر املوهبة فيما عدا مظهر التميز يف املقررات        الريا

 ).  التدبري املرتيل ,التفصيل واخلياطة( اليت تعتمد على التطبيق العملي 
  
  

هناك تفاوت يف درجة موافقة املعلمات على مشول مفهوم التلميـذة            -2
 حيث أن مظهر ارتفاع نسبة الذكاء       ,املوهوبة ملظاهر املوهبة املختلفة   

 والتميز بالقدرة على التفكري االبتكاري لديها قد حظيا         ,لدى التلميذة 
مظهـر  : على التوايل بدرجة موافقة قوية من قبل أفراد العينة يليهما           

 مث مظهر القدرة    ,التميز باإلصرار والتفاين من أجل إجناز العمل بإتقان       
مواد  مث مظهر التفوق يف التحصيل العلمي لل       ,على القيادة االجتماعية  

 ,)الرياضيات والعلوم (  مث التميز يف املقررات العلمية     ,الدراسية ككل 
 املقـررات  ,مقررات اللغـة العربيـة  ( مث التميز يف املقررات النظرية    

 وأخرياً التميـز يف الرسـم       , مث التميز يف املواد الدينية     ,)االجتماعية  
 . والفنون 

 الرعاية التربوية اخلاصة وجود اجتاهات إجيابية لدى املعلمات حنو تقدمي -3
 . للتلميذات املوهوبات يف املدارس االبتدائية 
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وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اجتاهات املعلمات حنو تقـدمي            -4
الرعاية التربوية اخلاصة للتلميذات املوهوبات يف املدارس االبتدائيـة         
باختالف مدى وجود معلومات عن املوهبة وأساليب رعايتها لصاحل         

 . علمات الاليت لديهن معلومات عن املوهبة وأساليب رعايتها امل
*  *  * 

واقع كليات املعلمني يف اململكة العربيـة الـسعودية ومـدى     : عنوان الرسالة   
جهة نظر أعضاء هيئـة التـدريس       مواكبته لعصر املعلومات واالتصاالت من و     

  . فيها
  .  عادل بن سعد بن عبد اهللا ابوديل:اسم الطالب 

  .  تربية  :التخصص
  . م2000-5-23املوافق هـ 1421-2-19 :تاريخ املناقشة 
  : اللجنة املناقشة 

  .  بدر بن جويعد مشرفاً ومقرراً ,العتييب. د -
  .حممد بن شحات اخلطيب عضواً . د.أ -
 .فهد بن سلطان السلطان عضواً . د -

 .  د ع و 371.1 :تصنيف الرسالة 
اقع كليات املعلمني يف اململكة العربية       هدفت هذه الدراسة إىل و     :هدف الدراسة   

السعودية من حيث املكتبة وتقنيات التعليم والتعرف إىل مدى مواكبتـها لعـصر             
  . املعلومات واالتصاالت من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها 

  .من أعضاء هيئة التدريس  يف كليات املعلمني  ) 366 ( :عينة الدراسة 
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  : نتائج الدراسة 
 حيث كان   ,ستوى واقع املكتبة يف كليات املعلمني ضعيف جداً       أن م  -1

 ومستوى كل من اموعات     ,مستوى تصميم املبىن وجتهيزاته مقبول    
 . املكتبية واخلدمات املكتبية ضعيفة جداً 

  
  

أن واقع املكتبة يف كليات املعلمـني يواكـب عـصر املعلومـات              -2
مات واالتـصاالت  واالتصاالت احلديثة من حيث توافر تقنيات املعلو   

من  ومواكبة عصر املعلومات واالتصاالت ,احلديثة بدرجة ضعيفة جداً
 ومواكبة عـصر املعلومـات      ,حيث اموعات املكتبية بدرجة ضعيفة جداً     

  . واالتصاالت من حيث اخلدمات املكتبية بدرجة ضعيفة جداً 
*  *  * 

يئة التـدريس يف  حاجة اجلامعات السعودية الستمرار أعضاء ه  : عنوان الرسالة   
  .وظائفهم بعد تقاعدهم 

  .  عبد اهللا بن عبد احملسن بن عبد اهللا الزامل :اسم الطالب 
  .  تربية :التخصص 

  . م1997-8-2املوافق هـ 1418-3-29 :تاريخ املناقشة 
  : اللجنة املناقشة 

  .  عبد احملسن بن سعد مشرفاً ومقرراً ,العتييب. د -
  .غ عضواً عبد الرمحن بن أمحد صائ. د.أ -
 .عبد اهللا بن عبد اللطيف اجلرب عضواً . د -

 .   ز ع ح 378.538 :تصنيف الرسالة 
 هدفت هذه الدراسة لتقـصي آراء أعـضاء هيئـة التـدريس             :هدف الدراسة   
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واملسؤولني يف اجلهات ذات العالقة حنو استمرار أعضاء هيئة التدريس يف وظائفهم            
  . بعد بلوغهم سن التقاعد 

عضواً من أعضاء هيئة التدريس يف       ) 488(  و ,مسئوالً ) 27 ( :ة  عينة الدراس 
  . اجلامعات السعودية 

 أهم النتائج االقتصادية والتعليمية املترتبة على تقاعد أعضاء هيئـة       :نتائج الدراسة   
 ورأى أعضاء هيئة التدريس واملسئولني يف اجلهات        ,التدريس باجلامعات السعودية  

  . ضاء هيئة التدريس يف وظائفهم بعد بلوغهم سن التقاعد املختلفة يف استمرار أع
*  *  *  

الدور التربوي لدور املالحظة االجتماعية يف رعاية األحـداث         : عنوان الرسالة   
وإصالحهم دراسة ميدانية على دور املالحظة االجتماعيـة باململكـة العربيـة          

  . السعودية
  .  حممد بن سعيد حممد العمري :اسم الطالب 

  .  تربية :ص التخص
  .م1999-5-29املوافق هـ 1420-2-14 :تاريخ املناقشة 

  :  اللجنة املناقشة 
  . عبد احملسن بن سعد مشرفاً ومقرراً ,العتييب. د -
  .عيد الرمحن بن سعد احلميدي عضواً . د.أ -
 .بدر بن جويعد العتييب عضواً . د -

 .   ع م د 364.7 :تصنيف الرسالة 
لدراسة إىل التعرف علـى الـربامج االجتماعيـة          هدفت هذه ا   :هدف الدراسة   

  . واخلدمات التربوية اليت تقدمها تلك الدور 
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فرداً من العاملني يف دور املالحظة االجتماعية باململكة         ) 202 ( :عينة الدراسة   
  . العربية السعودية 

  
  

  : نتائج الدراسة 
 حيث يرى  حظيت بدرجة موافقة عالية على مالءمتها     : اخلدمات التعليمية    -1

أغلبية أفراد الدراسة أن اخلدمات التعليمية بدور املالحظة االجتماعية تؤدي 
  . دورها 

حظيت هذه اخلدمات بدرجـة     : اإلرشاد النفسي واخلدمات االجتماعية      -2
مقبولة حيث أشار أغلبية أفراد الدراسة إىل مالئمة خـدمات اإلرشـاد            

  . ملالحظة االجتماعية النفسي واخلدمات االجتماعية اليت تقدمها دور ا
يرى أغلبية أفراد الدراسة أن خدمات النشاط املهين بدور         : النشاط املهين    -3

 حيث أن اجلوانب اليت حـازت علـى         ,املالحظة االجتماعية غري مالئمة   
 .موافقة األغلبية أقل من اجلوانب اليت مل حتقق ذلك 

*  *  * 
 على نزالء دار املالحظة     عوامل جناح األحداث دراسة ميدانية    : عنوان الرسالة   

  .االجتماعية من طالب التعليم العام مبدينة الرياض 
  .  سليمان بن حممد بن سليمان القريع :اسم الطالب 

  . تربية :التخصص 
  . م1999-12-18املوافق هـ 1420-9-10 :تاريخ املناقشة 
  : اللجنة املناقشة 

  . عبد احملسن بن سعد مشرفاً ومقرراً ,العتييب. د -
  .عبد الرمحن بن سعد احلميدي عضواً . د.أ -
 .محيد بن خليل الشاجيي عضواً . د -
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 .   ق س د 364.36 :تصنيف الرسالة 
 هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على العوامل األسرية وكـذلك   :هدف الدراسة   

  . العوامل االجتماعية والعوامل املدرسية املؤدية إىل جناح األحداث 
  . حدثاً سوياً  ) 150( حدثاً جاحناً و  ) 150 ( :عينة الدراسة 
  : نتائج الدراسة 

توصلت الدراسة إىل أن معظم األحداث اجلاحنني تقع أعمـارهم يف            -1
يدرسـون يف املرحلـة      ) 19 إىل أقل مـن      15من  ( الفئة العمرية   

  . وكانوا ميارسون جنحة السرقة . املتوسطة بتعلم العام احلكومي 
  . كك األسري جبناح األحداث كشفت الدراسة عالقة التف -2
بينت الدراسة أن اهلروب من املرتل يعد عـامالً مؤديـاً إىل جنـاح           -3

 . األحداث 
 . توصلت الدراسة بأن مستوى الدخل ألسر اجلاحنني منخفض  -4
كشفت الدراسة أن األحداث اجلاحنني يـشاهدون أفـالم العنـف            -5

 . والغرام
 . بينت الدراسة عالقة املدرس جبناح األحداث  -6
 . بينت الدراسة عالقة التحصيل الدراسي جبناح األحداث  -7
كشفت الدراسة بأن ممارسة األنشطة الطالبية ليس هلا عالقة جبنـاح            -8

 . األحداث 
توصلت الدراسة إىل تأثري ضعف عالقة ويل أمر الطالـب علـى جنـاح               -9

األحداث وانتهت الدراسة إىل عدد من التوصيات اليت تسهم  بصورة عملية            
 .  برامج مناسبة للحد من إنتشار هذه الظاهرة يف اتمع السعودي يف بناء
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عوامل اهلدر التعليمي يف املعاهد الثانوية الفنيـة يف اململكـة           : عنوان الرسالة   
  . العربية السعودية 

  .  إبراهيم بن داود بن عبد اهللا الداود :اسم الطالب 
  .  تربية :التخصص 

  . م1998-1-14املوافقـ  ه1418-10-17 :تاريخ املناقشة 
  : اللجنة املناقشة 

  . عبد احملسن بن سعد مشرفاً ومقرراً ,العتييب. د -
  .حممد بن شحات اخلطيب عضواً . د.أ -
 .خليل بن إبراهيم السعادات عضواً . د -

 .   د أ ع 373.2 :تصنيف الرسالة 
  هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على حجم اهلدر التعليمـي يف           :هدف الدراسة   

املعاهد الثانوية الفنية ومن مث التعرف على أهم العوامل املؤدية إىل ذلك اهلدر مـن               
  . وجهة نظر املعلمني والطالب املتسربني والطالب الراسبني بتلك املعاهد 

  . طالباً  ) 328(  و ,طالباً متسرباً ) 162(  و ,معلماً ) 158 ( :عينة الدراسة 
  : نتائج الدراسة 

  :  حتديد حجم اهلدر التعليمي يف املعاهد الثانوية الفنية نتائج: أوالً 
  %.37.4 فيما بلغت نسبة املتسربني ,%62.6بلغت نسبة اخلرجيني  -1
  .  سنوات 4.19بلغ متوسط مدة الدراسة للخريج الواحد  -2
 % .28.4بلغت نسبة السنوات املهدرة بسبب الرسوب والتسرب  -3
الثاين يليه الثالث وذلك    الرسوب يف الصف األول أكرب منه يف الصف          -4

 . يف املعهد الصناعي واملعهد الزراعي 
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الرسوب يف الصف الثاين أكرب منه يف الصف األول يليه الصف الثالث        -5
 . وذلك يف املعهد التجاري 

التسرب يف الصف األول أكرب منه يف الصف الثاين ويليـه الـصف              -6
 .الثالث يف مجيع املعاهد 

 املؤدية للهدر التعليمي من وجهة نظر املعلمني والطالب         نتائج أهم العوامل  : ثانياً  
 : املتسربني والطالب الراسبني 

  . الغياب املتكرر عن املعهد  -1
  . النظرة املتشائمة إىل املستقبل العلمي والوظيفي لطالب التعليم الفين  -2
 . عدم حتقيق رغبة الطالب يف التخصص الذي خيتاره  -3
 . تأثرياً يف الرسوب والتسرب العوامل الشخصية أكثر العوامل  -4

*  *  * 
الكفاءة الداخلية لكليات التربية جبامعات دول جملس التعاون        : عنوان الرسالة   

  . اخلليجي دراسة مقارنة 
  .  عبد الرمحن بن عبد اهللا الزكري :اسم الطالب 

  .  تربية :التخصص 
  . م1998-3-3املوافق هـ 1418-11-5 :تاريخ املناقشة 

  : اقشة اللجنة املن
  . عبد احملسن بن سعد مشرفاً ومقرراً ,العتييب. د -
  .عبد الرمحن بن سعد احلميدي عضواً . د.أ -
 . عبد الرمحن بن عبد اخلالق الغامدي عضواً . د -

 .  ز ع ك  378.53 :تصنيف الرسالة 
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 هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على واقع الكفـاءة الكميـة            :هدف الدراسة   
  . تربية جبامعات دول جملس التعاون اخلليجي والكيفية لكليات ال

عضو هيئة تدريس مت اختيارهم بطريقة عشوائية طبقية من     ) 88 ( :عينة الدراسة   
طالباً مت اختيـارهم     ) 407(  و ,عضواً ) 354( جمتمع الدراسة األصلي وقدره     

  . طالب  ) 4069( بطريقة عشوائية طبقية من جمتمع الدراسة األصلي وقدره 
  : ئج الدراسة نتا

بلغ مستوى الكفاءة الداخلية الكمية لكلية التربية جبامعة اإلمـارات           -1
لكليـة التربيـة    % ) 53.25(  و , % )43.94( العربية املتحدة   
  . لكلية التربية جبامعة امللك سعود %) 65.12( جبامعة قطر و

متثل اإلعادة و التسرب أهم العوامل املؤثرة يف خفض مستوى الكفاءة         -2
اخلية الكمية لكلييت التربية جبامعة اإلمارات العربيـة املتحـدة و           الد

 أما كلية التربية جبامعة امللك سعود فتمثل اإلعادة العامل          ,جامعة قطر 
 . املؤثر يف خفض مستوى الكفاءة الداخلية الكمية  

توصلت الدراسة إىل أن مستوى الكفاءة الداخلية الكيفية يف كليـة            -3
طان قابوس أفضل منها يف كلييت التربية جبامعة امللك التربية جبامعة السل

سعود والكويت يف حني ال توجد فروق دالة إحصائياً بني مـستوى            
الكفاءة الداخلية الكيفية بني كليات التربية جبامعات البحرين وقطـر          

 . واإلمارات العربية املتحدة وبني بقية الكليات 
*  *  * 
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املرحلة الثانوية العامة مبدينـة الريـاض حنـو       اجتاهات طالب   : عنوان الرسالة   
 -أساليب الضبط االجتماعي السائدة يف أسرهم وعالقتها بالتماسك األسـري     

   . -دراسة ميدانية 
  

  .  خالد بن عبد الرمحن السامل :اسم الطالب 
  .  تربية :التخصص 

  . م1999-11-30املوافق هـ 1420-8-22 :تاريخ املناقشة 
  : اللجنة املناقشة 

  . عبد احملسن بن سعد مشرفاً ومقرراً ,العتييب. د -
  . عبد اهللا بن عبد اللطيف اجلرب عضواً . د -
 .منري بن مطين العتييب عضواً . د -

 .   س خ أ 301.42 :تصنيف الرسالة 
 هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على أساليب الضبط االجتماعي          :هدف الدراسة   

 السعودية مع أبنائها طالب املرحلـة الثانويـة      األكثر استخداماً من جانب األسرة    
  . العامة 

 ) 58( طالبـاً يدرسـون يف   ) 28043(  بلغ جمتمع الدراسـة   :عينة الدراسة   
من  ) 1402( مدرسة ثانوية يف مدينة الرياض وطبقت الدراسة على عينة بلغت           

% 5 ( الطالب مت اختيارهم بطريقة عشوائية طبقية منتظمة متعددة املراحل ميثلون         
اسـتمارة   ) 1344(  ومتكن الباحث من استعادة      ,من اتمع األصلي للدراسة   ) 

  . مكتملة
  
  

  : نتائج الدراسة 
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أن الدين اإلسالمي أكثر الضوابط االجتماعية استخداماً مـن قبـل            -1
. األسرة السعودية لضبط سلوك أبنائها طالب املرحلة الثانوية العامة          

 ,الضبط االجتماعي بفارق كـبري    حيث جاء متصدراً مجيع أساليب      
  . كما ثبت أن ألداء الصالة يف املسجد دوراً كبرياً يف ذيب السلوك 

, أن األسرة السعودية تستخدم جمموعة من أساليب الضبط االجتماعي       -2
 ,إال أا ختتلف يف الترتيب حسب األسلوب األكثر استخداماً وأمهية         

القـيم  ( مث  )  القـانون    (يف الترتيـب األول مث      ) الدين  ( فقد جاء   
الـرأي  ( مث  ) التربيـة   ( مث  ) التقاليد االجتماعية   ( مث  ) االجتماعية  

  . يف الترتيب األخري ) العرف ( بينما جاء , )العام
أن مستوى اجتاهات طالب املرحلة الثانوية العامة حنو أساليب الضبط           -3

ـ (  وهـي  ,االجتماعي السائدة يف أسرهم واحملددة يف الدراسة  دين ال
الـيت  ) والقانون والقيم االجتماعية والتربية والرأي العام والعـرف         

 أي أنه   ,يف مستواه بشكل عام   ) متوسط  ( متارسها أسرهم معهم هو     
ال يوجد امتثال تام من الشباب ألساليب الضبط االجتماعي السائدة          

رفض لتلـك   ,  كما أنه ال يوجد عدم اهتمام أ       ,يف األسرة السعودية  
  .األساليب 

) متوسط ( أن مستوى التماسك األسري من وجهة نظر الطالب هو         -4
أي أن الطالب ينظـرون إىل أن مـستوى         . يف مستواه بشكل عام     

 وذلك من خالل نظـرم ألبعـاد    ,متاسك أسرهم يف حالة متوسطة    
العاطفة األسرية والـدور    ( التماسك األسري حمددة يف البحث وهي       

سري والتفاعل األسري واملشاركة األسري واألمن األسري والدعم األ
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 ) .األسرية واالحترام األسري واالنتماء األسري والتماثل األسري 
اجتاهات املعلمني حنو السن املناسـب للقبـول يف املدرسـة           : عنوان الرسالة   

   . - دراسة ميدانية -االبتدائية يف اململكة العربية السعودية 
  . زيز البدر  حممد بن بدر بن عبد الع:اسم الطالب 

  .  تربية :التخصص 
  . م2000-5-10املوافق هـ 1421-2-6 :تاريخ املناقشة 
  : اللجنة املناقشة 

  .  عبد احملسن بن سعد العتييب مشرفاً ومقرراً ,العتييب. د -
  . عبد الرمحن بن سعد احلميدي عضواً . د.أ -
 . منري بن مطين العتييب عضواً . د -

 .   ب  م أ 372 :تصنيف الرسالة 
 هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على اجتاهات املعلمني حنو حتديد :هدف الدراسة 

  .سن القبول يف املدرسة بست سنوات 
  .معلماً ) 444 ( :عينة الدراسة 
  : نتائج الدراسة 

أن حتديد سن القبول يف املدرسة االبتدائية بست سنوات يساعد على            -1
  . عملية التخطيط التربوي السليم 

يد سن القبول يف املدرسة االبتدائية بست سنوات من األمـور       أن حتد  -2
  . اليت تعمل على تناسب عمر الطالب الزمين مع عمره العقلي 

اختالف أعمار التالميذ عند التحاقهم باملدرسة االبتدائية يـؤدي إىل           -3
 . زيادة الفروق الفردية بينهم 

ن ست سنوات   أن التالميذ الذين يلتحقون باملدرسة االبتدائية عند س        -4
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 . يتسم حتصيلهم الدراسي باالستقرار 
اجتاهات املعلمات وأولياء األمور حنو أساليب ضـبط سـلوك       : عنوان الرسالة   

  . تلميذات املرحلة االبتدائية مبدارس احلرس الوطين باململكة العربية السعودية 
  .  موضي بنت عبد اللطيف بن إبراهيم العواد :اسم الطالبة 
  . بية  تر:التخصص 

  . م1999-12-26املوافق هـ 1420-9-18 :تاريخ املناقشة 
  : اللجنة املناقشة 

  .  عبد احملسن بن سعد مشرفاً ومقرراً ,العتييب. د -
  . عبد الرمحن بن سعد احلميدي عضواً . د.أ -
 .فهد بن سلطان السلطان عضواً . د -

 .   ع م أ 370.15 :تصنيف الرسالة 
راسة إىل التعرف على السلوكيات غري الـسوية         هدفت هذه الد   :هدف الدراسة   

لبعض تلميذات املدارس االبتدائية التابعة للحرس الوطين واألساليب اليت استخدمتها 
املعلمات لضبط السلوك واجتاهات املعلمات وأولياء األمور حنو أسـاليب ضـبط            

  . السلوك املستخدمة مع التلميذات 
من أولياء األمـور يف املـدارس        % 10من املعلمات و     % 50 :عينة الدراسة   

  . االبتدائية التابعة للحرس الوطين باململكة العربية السعودية 
  : نتائج الدراسة 

من أبرز السلوكيات غري السوية اليت تقوم ا بعض التلميذات والـيت     -1
تستدعي استخدام أساليب تربوية دف ضـبطها وتعديلـها هـي                  

 اإلمهال يف أداء    ,روج من املقعد بال حاجة    اإلكثار من احلركة واخل   ( 
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 عـدم   , عدم احملافظة على النظافـة الشخـصية       ,الواجبات املدرسية 
,  النوم واخلمول داخل الفصل,إحضارها للكراسات والكتب املدرسية

 الرفض بالقيام باألعمال اليت توكـل       , ممارسة النميمة  ,تعمد الكذب 
  ) . شياء داخل الفصل  تعمدها رمي أو قذف األ,إليها من املعلمة

وجود فروق دالة إحصائياً بني أفراد عينة الدراسة من املعلمـات يف             -2
حتديد السلوكيات غري السوية يف متغري املستوى التعليمي حيث أنـه           

 لصاحل شـهادة املاجـستري   0.01دال إحصائياً عند مستوى الداللة     
  . مبقارنتها باملؤهالت األخرى  

علمات وأولياء األمور حنو أساليب ضـبط       وقد اتضح من اجتاهات امل     -3
السلوك اليت تستخدمها املعلمات مع التلميذات بـأن أعلـى نـسبة     

 وأدىن نسبة استجابة هو توبيخ     ,استجابة هي استخدام املوعظة احلسنة    
 وأن هناك فروق معنوية بني أفراد عينة        ,التلميذة علناً أمام التلميذات   

يث هو دال إحصائياً عند مستوى      الدراسة يف متغري املؤهل العلمي ح     
 .  لصاحل املؤهل اجلامعي مبقارنته باملؤهالت األخرى 0.01

*  *  * 
  
  

دور بعض العوامل االجتماعيـة واالقتـصادية يف التحـصيل     : عنوان الرسالة   
   . - دراسة استطالعية -الدراسي لطالب املرحلة الثانوية مبدينة الرياض 

  .   علي بن عائض القرين:اسم الطالب 
  .  تربية :التخصص 

  . م2002-6-1املوافق هـ 1423-3-20 :تاريخ املناقشة 
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  : اللجنة املناقشة 
  .  منري بن مطين مشرفاً ومقرراً ,العتييب. د -
  . عبد اللطيف حممود حممد عضواً . د.أ -
 . فهد بن سلطان السلطان عضواً . د -

 .   ق ع د 370.19 :تصنيف الرسالة 
ذه الدراسة إىل التعرف على نوع العالقة بني التحصيل          هدفت ه  :هدف الدراسة   

يف مدينة الريـاض وبعـض العوامـل        ) بنني  ( الدراسي لطالب املرحلة الثانوية     
 وفاة أحد الوالدين أو     , عمر الوالدين  ,املستوى التعليمي للوالدين  ( االجتماعية مثل   

 تعـدد  , أخوتـه  ترتيب الطالب بني, عدد أفراد األسرة , انفصال الوالدين  ,كالمها
  ) . زوجات األب 
  . طالباً 630 :عينة الدراسة 
  : نتائج الدراسة 

) 0.01(وجود عالقة ارتباط إجيابية ذات داللة إحصائية عند مستوى  -1
بني مستوى التحصيل الدراسي للطالب واملستوى العلمـي لآلبـاء          

  ) .0.1817( بلغت وفقاً ملعامل ارتباط بريسون 
  

ذات داللة إحصائية عند مستوى الدرجة املعنوية       وجود عالقة ارتباط     -2
بني مستوى التحصيل الدراسي لألبناء واملستوى التعليمي        ) 0.01( 

   ) . 0.1984( لألمهات بلغت وفقاً ملعامل ارتباط بريسون 
بني  ) 0.05( وجود عالقة ارتباط سالبة دالة إحصائياً عند مستوى          -3

الجتماعي انفصال الوالـدين  مستوى التحصيل الدراسي وبني املتغري ا     
  ) . 0.1098-( بلغت وفقاً ملعامل ارتباط بريسون 
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أظهر معامل خط االحندار عدداً من العوامل االجتماعية اليت ميكنـها            -4
تفسري التباين احلاصل يف املستويات الدراسية لطالب املرحلة الثانوية         

ليم مستوى تع : ( وقد جاءت مرتبة حسب أمهيتها على النحو اآليت         
 )  .  حجم األسرة ,  مستوى تعليم األب,األم

*  *  * 
الصعوبات التربوية اليت تواجه معلمي مادة التربية الوطنيـة يف       : عنوان الرسالة   

  . املرحلة الثانوية مبدينة الرياض 
  .  أمحد بن حممد العجاجي :اسم الطالب 

  .  تربية :التخصص 
  . م2002-6-4املوافق هـ 1423-3-23 :تاريخ املناقشة 
  : اللجنة املناقشة 

  .  منري بن مطين مشرفاً ومقرراً ,العتييب. د -
  .عبد الرمحن بن أمحد صائغ عضواً . د.أ -
 . عبد الرمحن بن عبد اخلالق الغامدي  عضواً . د -

 .   ع أ ص 370.1 :تصنيف الرسالة 
 هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على مدى إدراك معلمي مـادة           :هدف الدراسة   

  .  وإملامهم مبحتويات املقرر الدراسي ,ربية الوطنية ألهدافهاالت
 تكونت عينة الدراسة من مجيع معلمي مادة التربيـة الوطنيـة يف             :عينة الدراسة   

  . معلماً  ) 250( املرحلة الثانوية مبدينة الرياض البالغ عددهم 
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  : نتائج الدراسة 
 البعد احمللـي    ال توجد صعوبة لدى ملعلمني يف إدراك األهداف ذات         -1

  . بعكس األهداف ذات البعد االجتماعي واالقتصادي والدويل 
توجد صعوبة لدى املعلمني يف اإلطالع على الوسائل والنـشاطات           -2

  . املناسبة للمادة وكيفية االستفادة منها 
ال يربز البعد الدويل بشكل واضح يف أهداف مادة التربيـة الوطنيـة             -3

 . وحمتواها 
دة سنوات اخلربة التعليمية يف تقليل الصعوبات لدى        ال يوجد أثر لزيا    -4

 . املعلمني 
*  *  * 

مالءمة خمرجات التعليم الثانوي للمرحلة اجلامعية يف اململكـة         : عنوان الرسالة   
  . العربية السعودية 

  . عبد العزيز بن علي اخلليفة  :اسم الطالب 
  .  تربية :التخصص 

  . م1999-12-12املوافق هـ 1420-9-4 :تاريخ املناقشة 
  
  

  : اللجنة املناقشة 
  .  منري بن مطين مشرفاً ومقرراً ,العتييب. د -
  . عبد العزيز بن عبد الوهاب البابطني عضواً . د.أ -
 . بدر بن جويعد العتييب عضواً . د -

 .   خ ع م 378.5388 :تصنيف الرسالة 
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  :  هدفت هذه الدراسة إىل :هدف الدراسة  
 الالزم توافرها يف خمرجات التعليم الثانوي     التعرف على أهم الكفايات    -1

عند التحاقهم باملرحلة اجلامعية من وجهة نظر أعضاء هيئة التـدريس     
  . ببعض اجلامعات السعودية 

التعرف على مدى مالءمة خمرجات التعليم الثانوي للمرحلة اجلامعية          -2
يف ضوء توافر الكفايات الالزمة لذلك من وجهة نظر أعضاء هيئـة            

  . س ببعض اجلامعات السعودية التدري
عضواً من أعضاء هيئة التـدريس بـبعض اجلامعـات     ) 487 ( :عينة الدراسة   

 . السعودية 
  : نتائج الدراسة 

 لذا فإنه حيتاج إىل بعـض       ,إن للتعليم اجلامعي خصائص وطبيعة مميزة      -1
  . الكفايات اليت جيب توافرها لدى الطالب عند االلتحاق به 

لتعليم الثانوي للمرحلة اجلامعية كانـت مالءمـة        تبني أن خمرجات ا    -2
 من وجهـة    ,بدرجة متوسطة يف ضوء توافر الكفايات الالزمة لذلك       

 . نظر أعضاء هيئة التدريس ببعض اجلامعات السعودية 
  
إن أكثر الكفايات توافراً يف خمرجات التعليم الثانوي عند التحـاقهم            -3

 وذلك لصاحل أعضاء    ,يةباملرحلة اجلامعية باختالف اجلامعات السعود    
 . هيئة التدريس يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 

*  *  * 
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أهداف التعليم املتوسط يف اململكة العربية السعودية دراسـة         : عنوان الرسالة   
  . تقوميية من وجهة نظر املعلمني يف منطقة جازان التعليمية 

  .  حممد بن هادي علي الفقيه :اسم الطالب 
  .  أصول التربية :ص التخص

  . م2000-5-30املوافق هـ 1421-2-26 :تاريخ املناقشة 
  : اللجنة املناقشة 

  .  منري بن مطين مشرفاً ومقرراً ,العتييب. د -
  .عبد الرمحن بن سعد احلميدي عضواً . د.أ -
 . فهد بن سلطان السلطان عضواً . د -

 .   ف م أ 373 :تصنيف الرسالة 
 الدراسة إىل التعرف على مدى معرفة أهداف التعليم          هدفت هذه  :هدف الدراسة   

  .  ومدى أمهية بعض املصادر يف معرفة هذه األهداف ,املتوسط
معلماً من معلمي املرحلة املتوسط يف منطقـة جـازان          ) 484 ( :عينة الدراسة   

  . التعليمية 
  : نتائج الدراسة 

ح بـني  بينت النتائج أن مدى وضوح أهداف التعليم املتوسط يتـراو      -1
درجة كبرية ودرجة متوسطة إذ جاءت متوسطات استجابات املعلمني 

وبينت  ) . 3.41( و   ) 4.34( على مدى وضوح األهداف بني      
تنمية حمبة اهللا وتقـواه  " النتائج كذلك أن اهلدف األكثر وضوحاً هو      

تعويد الطالب على "  يف حني جاء هدف      ,"وخشيته يف قلب الطالب     
  . أقل األهداف وضوحاً " علمي التأمل والتتبع ال
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بينت النتائج أن مدى حتقق أهداف التعليم املتوسط يتراوح بني درجة            -2
 حيث تراوحت متوسطات االستجابات على      ,كبرية ودرجة متوسطة  

أمـا اهلـدف     ) . 2.73( و   ) 3.76( مدى حتقق األهداف بني     
 ,"الطالب  تنمية حمبة اهللا وتقواه وخشيته يف قلب        " األكثر حتققاً فهو    
" استثمار وقت فراغ الطالب يف األعمال النافعـة  " بينما جاء هدف    

  . أقل األهداف حتققاً 
بينت النتائج أن أهم العوامل اليت حتول دون حتقق أهـداف التعلـيم              -3

 وقلة متابعة أوليـاء     ,ارتفاع  نصاب التدريس للمعلم    : املتوسط هي   
 وعدم  ,رات الدراسية  وازدحام الطالب داخل احلج    ,األمور ألبنائهم 

 وتكليف ,توفر األماكن املخصصة واألدوات الالزمة للنشاط املدرسي    
ومجيع العوامل السابقة حتول . املعلمني بأعمال أخرى جبانب التدريس 

 . دون حتقق األهداف بدرجة كبرية 
*  *  * 

أهم حمددات اختيار نوع التشعيب الدراسي لدى طـالب املرحلـة           : عنوان الرسالة   
 .انوية الث

  .  أمحد بن عبد العزيز زيد الرومي :اسم الطالب 
  .  تربية :التخصص 

  . م1999-6-2املوافق هـ 1420-2-18 :تاريخ املناقشة 
  : اللجنة املناقشة 

  . منري بن مطين مشرفاً ومقرراً ,العتييب. د -
  . عبد الرمحن بن سعد العتييب عضواً . د -
 . عضواً عبد الرمحن بن عبد اخلالق الغامدي . د -
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 .   ر أ أ 373 :تصنيف الرسالة 
 هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على أهم حمددات اختيار نـوع     :هدف الدراسة   

التشعيب الدراسي لدى طالب املرحلة الثانوية يف اململكة العربية الـسعودية مـن             
  . وجهة نظر املرحلة الثانوية 

 أمـا   , اسـتمارة  544م  طالباً عاد منـه    ) 627(  من الطالب    :عينة الدراسة   
بالنسبة للمرشدين الطالبيني فنظراً لقلة عددهم فقد مت اختيارهم مجيعـاً كعينـة             

  .  استمارة 46مرشداً عاد منهم  ) 55( للدارسة حيث بلغ جمموعهم 
  : نتائج الدراسة 

  . اعتقاد الطالب بأن التشعيب الذي اختاره أفضل ملستقبله  -1
  . خلاصة مالءمة التشعيب لقدرات الطالب ا -2
 . طموح الطالب لاللتحاق باجلامعة  -3
 . حتقيق طموحات الوالدين أو أحدمها  -4

كما كشفت نتائج الدراسة أن عبارات احملور اخلـاص بالـسمات واخلـصائص             
الشخصية حتتل املرتبة األوىل يف التأثري على الطالب يف اختيار التشعيبات الدراسية            

  . من بني بقية عبارات احملاور اخلاصة م
*  *  * 

اجتاهات طالب كليات املعلمني يف اململكة العربية الـسعودية         : عنوان الرسالة   
  . حنو مهنة التعليم 

  .  سعد بن حممد السبيعي :اسم الطالب 
  .  تربية :التخصص 

  . م2002-6-3املوافق هـ 1423-3-22 :تاريخ املناقشة 
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  : اللجنة املناقشة 
  . ومقرراً  منري بن مطين مشرفاًَ,العتييب. د -
  . حممد شحات اخلطيب عضواً . د.أ -
 .  يزيد عيسى سورطي عضواً . د -

 .   س س أ 370.15 :تصنيف الرسالة 
 هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على اجتاهات طالب كليـات           :هدف الدراسة   

املعلمني يف اململكة العربية السعودية حنو الصفات الشخصية ملهنة التعليم واملكانـة            
  . ية هلا االجتماع

موزعني علـى مخـس      % 8.56 متثل نسبة    ,طالباً ) 431 ( : عينة الدراسة   
  . كليات للمعلمني يف كل من الرياض وجدة وأا والدمام وحائل 

  : نتائج الدراسة 
أن اجتاه طالب كليات املعلمني يف اململكة العربية الـسعودية حنـو             -1

االجتماعية اجتـاه    واملكانة   , وواقع مهنة التعليم   ,الصفات الشخصية 
  . إجيايب وإن كان اجتاههم حنو واقع مهنة التعليم أقل إجيابية من غريه 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات طـالب كليـات             -2
 والتخـصص   ,املعلمني حنو مهنة التعليم تبعاً ملتغري املنطقة اجلغرافيـة        

 لـديهم    إال أن طالب املستوى السابع     , واملستوى الدراسي  ,العلمي
  . اجتاهات إجيابية أكثر من غريهم حنو الصفات الشخصية ملهنة التعليم 

*  *  * 
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اجتاهات املعلمات وأولياء األمور حنو استخدام أسلوب التعليم        : عنوان الرسالة   
  . املوجه مبؤسسات رياض األطفال احلكومية واألهلية بالرياض 

   . شطنا بنت عجاب بن فيصل املهيديل :اسم الطالبة 
  .  تربية :التخصص 

  .م2001-5-12املوافق هـ 1422-2-18 :تاريخ املناقشة 
  : اللجنة املناقشة 

  .  منري بن مطين مشرفاً ومقرراً ,العتييب. د -
  . حممد بن شحات اخلطيب عضواً . د.أ -
 .بدر بن جويعد العتييب عضواً . د -

 .   م ش أ 372.21 :تصنيف الرسالة 
راسة إىل التعرف على اجتاهات املعلمات وأولياء        هدفت هذه الد   :هدف الدراسة   

  .األمور حنو أمهية استخدام أسلوب التعليم املوجه برياض األطفال 
  . ويل أمر  ) 1353( و ,معلمة ) 648 ( :عينة الدراسة 
  : نتائج الدراسة 

أن معلمات رياض األطفال وأولياء األمور اتفقوا حول أمهية استخدام        -1
 . جه يف تعليم احلروف بطريقة مبسطة أسلوب التعليم املو

  
  

أن املعلمات وأولياء األمور اتفقوا حول األسباب املؤدية السـتخدام           -2
إعداد الطفل لاللتحـاق باملدرسـة      : ( أسلوب التعليم املوجه التالية     

  ).  وتعويد الطفل على االلتزام بقوانني املدرسة يف املستقبل ,االبتدائية
 فروق ذات داللـة إحـصائية بـني       وأوضحت الدراسة عدم وجود    -3

اجتاهات املعلمات حنو أمهية استخدام أسلوب التعليم املوجه بريـاض          
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وأيضاً عدم  . األطفال مردها املستوى التعليمي أو اخلربة أو التدريب         
وجود ذات داللة إحصائية بني اجتاهات أولياء األمور حنـو أمهيـة            

 تعـزى للمـستوى     استخدام أسلوب التعليم املوجه برياض األطفال     
 . التعليمي والوظيفة 

بينما بينت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اجتاهـات            -4
املعلمات حنو األسباب املؤدية الستخدام أسلوب التعليم املوجه برياض 

 وعدم وجود فروق ذات داللـة إحـصائية   ,األطفال تعزى للتدريب 
 .تعزى للمستوى التعليمي أو اخلربة 

*  *  * 
اجتاهات املعلمات حنو استخدام أسلوب التحفيز يف مؤسسات        : وان الرسالة   عن

 .رياض األطفال مبدينة الرياض 
  .  وفاء بنت إبراهيم بن فهد الفريح :اسم الطالبة 
  .  تربية :التخصص 

  .م2001-5-12املوافق هـ 1423-1-11 :تاريخ املناقشة 
  
  

  : اللجنة املناقشة 
  .  مشرفاً ومقرراً  منري بن مطين,العتييب. د -
  . سعيد بن عبد اهللا الدبيس عضواً . د.أ -
 . بدر بن جويعد العتييب عضواً . د -

 .   ف و أ 372.21 :تصنيف الرسالة 
 هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على أسلوب التحفيز الذي ميكن :هدف الدراسة 

ـ  ,استخدامه يف مؤسسات رياض األطفال    و  والتعرف على اجتاهات املعلمـات حن
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  . استخدام أسلوب التحفيز يف مؤسسات رياض األطفال 
  . من جمتمع الدراسة  % ) 20( معلمة متثل  ) 390 ( :عينة الدراسة 
  : نتائج الدراسة 

أن أساليب التحفيز املستخدمة يف مؤسسات رياض األطفـال هـي            -1
  .  وأساليب معنوية ,أساليب مادية

ستخدام أسلوب التحفيـز    وجود اجتاهات إجيابية لدى املعلمات حنو ا       -2
 . يف مؤسسات رياض األطفال 

أن معلمات رياض األطفال يطبقن أسلوب التحفيز على أطفال مـا            -3
 وما مت رصده    , برغم تفاوت استجابتهن على االستبانة     ,قبل املدرسة 

 . فعلياً يف عملية املالحظة 
*  *  * 

  
  
  

 االبتدائية  لطفل باملرحلة دور األم العاملة وغري العاملة يف تنشئة ا       :عنوان الرسالة   
  دراسة مقارنة  

  . ليلى بنت عبد اهللا بن حممد العريفي :اسم الطالبة
  .  أصول تربية:التخصص

  . م2003-3-5املوافقهـ 1424-1-2 :تاريخ املناقشة 
  : اللجنة املناقشة

  . عبد الرمحن بن عبد اخلالق   مقرراً,الغامدي.  د-     
  .يدي   عضواًعبد الرمحن احلم. د. أ-     
  . بدر بن جويعد العتييب . د-     

  .  ع ل د 372 :تصنيف الرسالة 

PDF created with pdfFactory trial version www.softwarelabs.com

http://www.softwarelabs.com
http://www.softwarelabs.com


  

 

417

  .معرفة دور األم يف تنشئة بناا معرفياً وصحياً وأخالقياً  :هدف الدراسة
طالبات من كـل مدرسـة      )6(و,مدرسة عشوائيا )19( مت اختيار    :عينة الدراسة 

بئة االستمارات مما ميثـل     مشرفة بتع )82(وقامت  ,من عدد املدارس  % ) 5(وميثل
  .من جمتمع الدراسة %) 25(

  :نتائج الدراسة
اهتمام األم العاملة وغري العاملة بدورها يف تنشئة بناـا معرفيـاً             -1

  .وصحياً وأخالقياً 
وجود اختالف له داللة إحصائية بني األم العاملة وغري العاملة الذي  -2

خالقياً لـصاحل األم    تقوم به من أجل تنشئة بناا معرفياً وصحياً وأ        
 .العاملة من وجهة نظر املشرفات 

  

وجود تشابه له داللة إحصائية بني األم العاملة وغري العاملة الذي تقوم  -3
به من أجل تنشئة بناا معرفياً وصحياً وأخالقياً من وجهـة نظـر              

  . الطالبات 
*  *  * 

  .راهقة املسؤولية الوالدية لتربية األبناء يف سن امل: عنوان الرسالة 
  . صاحل بن عبد اهللا بن حممد اهلندي :اسم الطالب 

  .  أصول تربية:التخصص
  . م1999-9-5املوافقهـ 1420-6-10  :تاريخ املناقشة 
  : اللجنة املناقشة

  . عبد الرمحن بن عبد اخلالق   مقرراً ,الغامدي.د -     
  . خليل بن إبراهيم السعادات   عضواً . د-    
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  . جويعد العتييب عضواً بدر بن .  د-   
  .  هـ ص م 136 :تصنيف الرسالة 

 التعرف على أهم املسئوليات الوالدية جتاه تربية املـراهقني يف       :هدف الدراسة 
  . اجلوانب االجتماعية واملعرفية والعاطفية والصحية واملهنية

طالب من طالب املرحلة الثانويـة يف مدينـة         )401( قوامها   :عينة الدراسة 
  . ويل أمر مت اختيارهم بالطريقة العنقودية) 401(الرياض و
  :نتائج الدراسة

 اهتمام اآلباء مبسئوليام جتاه تربية أبنائهم يف مجيع جوانـب الدراسـة             -1 
  .بدرجة عالية 

  

يليـه اجلانـب   ,كان اهتمام اآلباء يف اجلانب العـاطفي يف املقـام األول      -2
  . فاجلانب الصحي ,فاجلانب املهين,مث اجلانب املعريف,االجتماعي

أن اآلباء يهتمون مبسئوليام جتاه تربية أبنائهم من وجهة نظـر األبنـاء             -3     
  . بدرجة عالية 

 ,من وجهة نظر األبناء فإن اآلباء يهتمون باجلانب العاطفي يف املقام األول           -4
  . يليه اجلانب االجتماعي فاملهين فالصحي وأخرياً املعريف 

*  *  * 
أساليب التوجيه اخللقي لتلميذات املرحلة االبتدائية يف اململكة         : عنوان الرسالة 

  .-وتصور مقترح لتطويرها -العربية السعودية 
  .  صديقة بنت حسن بن عيسى اهلاشم :اسم الطالبة 

  .أصول تربية :التخصص
  . م2004-5-3املوافقهـ 1425-3-14 :تاريخ املناقشة
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  : اللجنة املناقشة
  . الرمحن بن عبد اخلالق   مقرراً عبد,الغامدي.د-     
  . منري بن مطين العتييب عضواً . د -    
  .عبد اللطيف بن حممود حممد عضواً . د-   

  . هـ س أ 372 :تصنيف الرسالة 
 التعرف على أمهية األساليب التربويـة الـيت تتبعهـا املعلمـات      :هدف الدراسة 

  ملية التوجيه اخللقي للتلميذات واملشرفات االجتماعيات باملرحلة االبتدائية يف ع
مـن  %)14(معلمة متثـل  ) 440( تكونت عينة الدراسة من   :عينة الدراسة 

أما املديرات واملشرفات ,جمتمع الدراسة والذي ميثل مجيع املعلمات مبدينة الدمام
مـديرات  ) 106( وقد بلغ عـددهن      ,االجتماعيات فقد مت اختيارهن مجيعاً    

  .    ومشرفات اجتماعيات
  : ائج الدراسة نت

إن أفراد عينة الدراسة يرين أن من أهم األساليب التربوية املتبعة يف عمليـة              -
التوجيه اخللقي لتلميذات املرحلة االبتدائية مهمة جـداً كأسـلوب تعويـد            

  .السلوكيات احلسنة وأسلوب القدوة 
 أن أفراد عينة الدراسة يطبقن أساليب التوجه اخللقي بـدرجات متفاوتـه             -

ويأيت يف مقدمتها أسلوب االسـتفادة مـن املواسـم          , نوع األسلوب  حسب
وأسلوب تعويد الـسلوكيات احلـسنة ومهـا يـستخدمان     ,والشعائر الدينية 

يلي ذلك األساليب اليت تستخدم أحياناً كأسلوب ضـرب األمثلـة    ,باستمرار
واألسلوب القصصي الذي يعرب عن األخالق يف حني أن أسلوب الـرحالت            

م نادراً ما يستخد .  
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أساليب الثواب املستخدمة يف املرحلة االبتدائية من وجهة نظر         : عنوان الرسالة   
  . املعلمات واملشرفات مبدينة الطائف 

  .  هدى بنت مطر اهلذيل :اسم الطالبة 
  . أصول تربية   :التخصص

  . م2002-3-27املوافقهـ 1423-1-13 :تاريخ املناقشة 
  
  
  

  : اللجنة املناقشة
  .  عبد الرمحن بن عبد اخلالق  مقرراً ,الغامدي.د-      
  .عبد اللطيف بن حممود حممد عضواً. د-     
  . عضواً .بدر بن جويعد العتييب . د-    

  . هـ هـ أ 372 :تصنيف الرسالة
 الوقوف على مدى إدراك املعلمات واملشرفات ألمهية أسـاليب          :هدف الدراسة 

  .الثواب يف املرحلة االبتدائية 
معلمة ومجيع أفراد جمتمع املشرفات     ) 680( عينة عشوائية قوامها     :نة الدراسة عي

  .مشرفة ) 116(والبالغ عددهن 
  :نتائج الدراسة

وقـد  , كان أفراد العينة على درجة عالية من إدراك أمهية أساليب الثواب           -1 
وكان أقلها إدراكـاً    ,برز أسلوب املدح والثناء كأكرب هذه األساليب إدراكاً       

  .وب املكافآت املالية أسل
 مل خيتلف إدراك أفراد العينة ألمهية أساليب الثواب بـاختالف الوظيفـة             -2

  . ونوع املدرسة
*  *  * 
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التصور اإلسالمي للمرأة وعالقتها بالرجل ومدى وضوحه يف        : عنوان الرسالة   
  . منهج التعليم الثانوي للبنني يف اململكة العربية السعودية

  . نت حممود العدل الشربيين  مىن ب:اسم الطالبة
  . أصول تربية :التخصص

  . م2003-3-12املوافقهـ 1424-1-9 :تاريخ املناقشة 
  : اللجنة املناقشة 

  .  عبد الرمحن بن عبد اخلالق    مقرراً ,الغامدي.  د-
  . سامل بن حسن هيكل    عضواً . د. أ-
  . منري بن مطين العتييب   عضواً .  د-

  .    ش م ت375 :تصنيف الرسالة 
 التعرف على مبادئ التصور اإلسالمي للمرأة وعالقتها األسرية بالرجل :هدف الدراسة 

  .واكتشاف مدى وضوح مبادئ هذا التصور يف كتب التعليم الثانوي للبنني
كتـب املطالعـة للـصف األول    : مت حتايل ثالثة عشر كتاباً هـي      :عينة الدراسة 

ثقافة اإلسالمية والفقه للـصفوف الثانويـة       وكتب التفسري واحلديث وال   ,الثانوي
  . متخذة من الفكرة وحدة للتحليل ,الثالث

  :نتائج الدراسة 
يتضح يف تكرار بعض املواضيع يف كتب خمتلفة , هناك عدم تنسيق بني الكتب  -

  . وبدون تكامل بني هذه املواضيع ,وبدون أي إشارة
ملرأة بـني الكتـب      هناك تفاوت يف توزيع املوضوعات اليت تتحدث عن ا         -

كما أن احلديث عن املرأة يكاد يقتصر على املوضـوعات          ,واملراحل الدراسية 
  . املختصة باملرأة واألسرة 
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معوقات تطبيق تكافؤ الفرص التعليمية يف التعليم األساسي يف         : عنوان الرسالة   
   -دراسة ميدانية -اجلمهورية اليمنية   

  .لب  نعمان عبد القوي نصر غا:اسم الطالب 
  .  أصول تربية:التخصص

  . م2000-5-29املوافقهـ 1421-2-25 :تاريخ املناقشة 
  : اللجنة املناقشة

  مقرراً .   عبد الرمحن بن عبد اخلالق ,الغامدي.د -
  .دمنري بن مطين العتييب   عضواً  -
 . د حسن أبوبكر العولقي   عضواً  -

 .  غ ن م 379.533 :تصنيف الرسالة
 على مدى التفاوت يف معدالت القيـد بـني الـذكور           التعرف :هدف الدراسة   

 ,أمانة العاصمة (واإلناث يف التعليم األساسي يف بعض احملافظات اليت متت دراستها           
  ).احملويت , صعدة,البيضاء,حجة,عدن

 طبقت اإلستبانة على أفراد الدراسة من املسؤلني عن إدارة التعلـيم            :عينة الدراسة 
ومن مديري إدارات التعليم األساسـي بـاملراكز        ,تعليماألساسي بوزارة التربية وال   

ومن مديري ومديرات مدارس مرحلة التعليم األساسـي يف احملافظـات           ,التعليمية
 ,صـعدة ,  البيـضاء , حجـة , عدن,أمانة العاصمة(الست اليت مت اختيارها وهي     

  . فرداً )757(وبلغت )احملويت
  : نتائج الدراسة

 القيد مبرحلة التعليم األساسي على مـستوى         إن هناك حتسناً ملحوظاً يف     -1
  .  اجلمهورية

 إن هناك حتسناً ملحوظاً يف عددمن احملافظات وخاصة احملافظـات ذات            -2
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  .الطابع احلضري 
 نقص الكوادر البشرية التعليمية ةاإلدارية املؤهلة لتطبيق إلزاميـة التعلـيم           -3

  .األساسي 
ة متوازنة يف خمتلف احملافظات اليمنية       الكلفة املرتفعة لتوفري خدمات تعليمي     -4
  . انتشار العادات والتقاليد اليت تعوق تعليم الفتاة وخباصة اتمعات الريفية -5

*  *  * 
مدى اهتمام املعلمات بالتوجيهات اليت جـاءت ـا التربيـة           : عنوان الرسالة 

  .ض اإلسالمية يف ذيب األخالق لدى طالبات املرحلة الثانوية مبدينة الريا
  . هيفاء بنت يوسف الفوزان :اسم الطالبة
  .أصول تربية :التخصص

  . هـ 1422-3-24 :تاريخ املناقشة 
  : اللجنة املناقشة 

  . عبد الرمحن بن عبد اخلالق   مقرراً , الغامدي.د-
  . عزيزة بنت عبد العزيز املانع  عضواً. د-
  . بدر بن جويعد العتييب عضوا. د -

  . ف هـ م  218 :تصنيف الرسالة 
 التعرف على التوجيهات اليت جاءت ا التربية اإسالمية يف جمـال         :هدف الدراسة 

والوقوف على مدى إدراك املعلمات أمهية      ,ذيب األخالق من مصادرها األساسية    
  . تلك التوجيهات
  .معلمة )606( عينة عشوائية قوامها :عينة الدراسة 
  :نتائج الدراسة

ائية بني املعلمات يف االهتمام بتهذيب أخالق     هناك فروق ذات داللة إحص     -
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وعـدم  ,الطالبات حسب التوجهات اإلسالمية راجعة لنوع التخـصص       
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املعلمات مع اختالف نوع املؤهـل        

وهناك تعاوناً ومحاساً شديدين من قبل املعلمات يف        ,وعدد سنوات اخلربة  
    ذيب سلوك الطالبات وتربيتهن خًهذا وتضمنت الدراسـة بعـض      ,لقيا

التوصيات املقترحة ملمارسة التربية األخالقية يف املدارس الثانوية وذلك عن       
طريق تدريس ماديت التربية األخالقية والتربية اجلنسية كمادتني مستقلتني         

  .عن املواد الدينية يف هذه املرحلة 
*  *  *  

عليم الثانوي ومعلميهم يف مدينة مدى اتفاق القيم بني طالب الت : عنوان الرسالة   
  .الرياض 

  . حممد بن عبد اهللا الرشيد :اسم الطالب 
  . أصول تربية :التخصص

   . م1999-3-7 املوافقهـ1419-11-19 :تاريخ املناقشة
  :اللجنة املناقشة

  .  عبد الرمحن بن عبد اخلالق   مقرراً ,الغامدي. د-
  . د منري بن مطين العتييب  عضواً -
  . هد بن سلطان السلطان عضواً ف. د -

  .  ر م م 373 :تصنيف الرسالة
 التعرف على ترتيب القيم النظريـة واالقتـصادية واالجتماعيـة           :هدف الدراسة 

  . واجلمالية لدى املعلمني والطالب يف التعليم الثانوي مبدينة الرياض 
معلم )1446( معلمي وطالب التعليم الثانوي مبدينة الرياض بلغت         :عينة الدراسة 

  . وطالب 
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  : نتائج الدراسة
 ,القـيم الدينيـة   :  كان ترتيب القيم عند عينة املعلمني على النحو التايل         -1

  .واالجتماعية والنظرية واالقتصادية واجلمالية 
القـيم االجتماعيـة    :  كان ترتيب القيم عند الطالب على النحو التايل          -2 

   . والدينية واالقتصادية والنظرية واجلمالية
 وجود فروق ذات داللة إحصائية بـني الطـالب يف القـيم النظريـة               -3

  . واالقتصادية باختالف نوع التعليم 
 وجود فروق ذات داللة إحصائية بني الطالب يف القيم الدينية والنظريـة             -4

  . واالقتصادية باختالف مستوى حتصيل الطالب 
 القيم املدروسـة     عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني الطالب يف         -5

  . باختالف احلالة االجتماعية
*  *  * 

  .اجتاهات أولياء أمور الطالب حنو التعليم األهلي : عنوان الرسالة 
  . عيادة عبد اهللا خالد األسلمي الشمري :اسم الطالب 

  .  التربية :التخصص
  . م1999-5-24املوافقهـ 1420-2-9 :تاريخ املناقشة 
  :اللجنة املناقشة

  . عبد الرمحن بن عبداخلالق مقرراً ,يالغامد.د -
  . حممد شحات اخلطيب  عضواً . د.أ -
 . خليل إبراهيم السعادات عضواً.د -

 .  ش  ع ا 379.538 :تصنيف الرسالة
 حتديد اجتاهات أولياء أمور الطالب الذين أحلقـوا أبنـاءهم يف            :هدف الدراسة 
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املبـاين املدرسـية    :مدارس التعليم األهلي حنو هذا النوع من التعليم من حيـث            
  .وعالقة املعلمني بالطالب واالمتحانات ,والواجبات املدرسية,واألنشطة

  .ويل أمر ) 827( عينة عشوائية قوامها :عينة الدراسة
  : نتائج الدراسة

     حتظى املباين املدرسية للمدارس األهلية باجتاهات اجيابية من قبل أولياء               -1
  .  واملسارحاملقاصف املدرسية واملالعب الرياضيةأمور الطالب عدا دورات املياه و

أبدى أولياء أمور الطالب اجتاهاً حمايداً حنو األنشطة املدرسية اليت تزاول            - 2
  . يف املدارس األهلية إال أم أشاروا إىل كثافتها 

حتظى العالقة القائمة بني املعلمني والطالب يف املدارس األهلية باجتاهات           - 3
  . قبل أولياء أمور الطالب إجيابية من

أبدى أولياء أمور الطالب اجتاهاً حمايداً حنو سري االمتحانات يف املدارس            - 4
 . األهلية

*  *  * 
واقع االنتماء لدى الطالب يف اململكة العربية السعودية ودور         : عنوان الرسالة   

  .املدرسة يف تعميقه
  . إبراهيم بن حممد عبداهللا العيسى :اسم الطالب 

  .  تربية :لتخصصا
  .م2000-2-16املوافقهـ 1420-11-10 :تاريخ املناقشة

  
  

  :اللجنة املناقشة
  .عبد الرمحن بن عبد اخلالق   مقرراً ,الغامدي. د-
  .منري بن مطين العتييب عضواً .  د-
  . بدر بن جويعد العتييب عضواً .  د-
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  .  ع إ و370.19 :تصنيف الرسالة 
اقع الشعور باالنتماء إىل الوطن واتمـع لـدى          التعرف على و   :هدف الدراسة 

  .طالب الصف الثالث من املرحلة الثانوية يف املدارس احلكومية مبدينة الرياض 
معلماً يف املدارس الثانويـة العامـة       )172( بلغ عدد طالب العينة    :عينة الدراسة 

  . احلكومية مبدينة الرياض 
  :نتائج الدراسة 

 حصل عليها الطالب يف مقياس االنتماء للـوطن         بلغت النسبة املئوية اليت   -1
وهي نسبة تعرب عن شعور مرتفع لالنتماء للوطن لدى الطالب          %) 83.32(
.  
 وجود فروق ذات داللة إحصائية بني الطالب يف االنتماء للوطن باختالف -2

  . مستوى تعليم األب لصاحل الطالب الذين مستوى تعليم آبائهم ابتدائي 
ات داللة إحصائية بني الطالب فيا النتماء للوطن باختالف  وجود فروق ذ  -3

مستوى تعليم األم لصاحل الطالب الذين مستوى تعليم أمهـام أقـل مـن              
  .بكالوريوس 

 بلغت النسبة املئوية إلسهام املدرسة يف تعميق الشعور باالنتماء للـوطن            -4
 املـدارس  واتمع لدى الطالب من وجهة نظر معلمي املرحلـة الثانويـة يف    

وهي نسبة تعرب عن إسـهام غـري   %) 70(احلكومية للبنني يف مدينة الرياض      
 .مرتفع للمدرسة كما ترى ذلك عينة الدراسة 

*  *  * 
جتماعية لـدى طالبـات     االدور املدرسة يف تنمية املسؤولية      : عنوان الرسالة   

  . املرحلة الثانوية باملدارس احلكومية 
  . اهللا بن سعود آل سعود  مشاعل بنت عبد :اسم الطالبة 

  . أصول تربية:التخصص
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   .  هـ1425-3-16 :تاريخ املناقشة 
  : اللجنة املناقشة

  .عزيزة بنت عبد العزيز مشرفاً ,املانع. د -
  . ثناء يوسف الضبع عضواً . د.أ -
 . فهد سلطان السلطان عضواً . د  -

 .  س م د373 :تصنيف الرسالة
 االجتماعية لدى طالبات املرحلة الثانوية       قياس مستوى املسؤولية   :هدف الدراسة 

  . ولدراسة دور املدرسة يف تنمية املسؤولية االجتماعية لدى الطالبات 
طالبة من املدارس الثانويـة احلكوميـة       ) 343(معلمة و ) 136 (:عينة الدراسة 

  . مبدينة الرياض ) العلمي واألديب (بقسميها
وسط من املسؤولية االجتماعيـة      كشفت الدراسة عن مستوى مت     :نتائج الدراسة   

مع عدم وجود فروق ذات داللة إحـصائية بـني          ,لدى أفراد العينة من الطالبات    
وكذلك بالنسبة الخـتالف    ,وطالبات التخصص العلمي  ,طالبات التخصص األديب  

وعن مـدى إسـهام   ,تعليم األب واألم يف درجة اإلحساس باملسؤولية االجتماعية   
ملسؤولية االجتماعية بينت الدراسة أن دور املدرسة أقل        املدرسة يف تنمية الشعور با    

  .من املتوسط 
*  *  *  

دور النشاطات املدرسية غري الصفية يف تنمية بعض املفـاهيم          : عنوان الرسالة   
  .التربوية لدى طالبات املرحلة الثانوية 

  . بشرى بنت ناصر بن عبد اهللا احلمدان :اسم الطالبة
  . أصول تربية:التخصص

   . م2002-4-24 املوافقهـ1423-2-11 :املناقشة تاريخ 
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  : اللجنة املناقشة
  عزيزة بنت عبد العزيز  مقرراً ,املانع.د  -
  . حممد شحات اخلطيب  عضواً . د.أ -
 . بدر جويعد العتييب عضواً. د -

 .  ح ب د 371.8 :تصنيف الرسالة 
هيم هامة لدى معرفة دور النشاطات غري الصفية يف تنمية ثالثة مفا  :هدف الدراسة   

ومفهوم الوعي االستهالكي ومفهوم    ,مفهوم املواطنة :طالبات املرحلة الثانوية هي     
  . السالمة العامة 
معلمات املرحلة الثانوية العامة مبدارس الرئاسة العامة لتعليم البنات         : عينة الدراسة   

مت اختيار عينـة عـشوائية   ,معلمة) 4084(مبختلف التخصصات والبالغ عددهن  
  .    معلمة )408(أي %) 10(ن بنسبة منه

  :نتائج الدراسة
 أكثر املفاهيم تنمية عن طريق النشاط املدرسي غري الصفي يف مـدارس             -1 

بناء عادات سلوكية طيبة    (و) مفهوم روح العمل اجلماعي     (البنات يف اململكة    
  ). لدى الطالبات 

عور الطالبة باالعتزاز يزيد من ش( أعلى العبارات حتقيقاً ملفهوم املواطنة هي    -2
  ). واالنتماء لبلدها وحضارا 

يعني الطالبة على   (  أعلى العبارات حتقيقاً ملفهوم الوعي االستهالكي هي         -3
  ). تقبل سياسة ترشيد االستهالك 

تساعد علـى حتديـد     ( أعلى العبارات حتقيقاً ملفهوم السالمة العامة هي         -4
  ) . مصادر اخلطر 

PDF created with pdfFactory trial version www.softwarelabs.com

http://www.softwarelabs.com
http://www.softwarelabs.com


  

 

430

) قلة اإلمكانيات واملخصصات املالية     (شاط غري الصفي     أبرز معوقات الن   -5
  ). ازدحام جداول املعلمات (و

*  *  * 
مدى حتقق األهداف التربوية للمكتبة املدرسية مبدارس البنـات        : عنوان الرسالة 

  . االبتدائية مبدينة الرياض 
  .  مسرية بنت حممد بن حسن الشهري :اسم الطالبة
  .  أصول تربية:التخصص

  . م2001-3-30املوافق هـ 1421-11-16 :املناقشةتاريخ 
  : اللجنة املناقشة 

  .  عزيزة بنت عبد العزيز مقرراً ,املانع.د  -
  . فهد سلطان السلطان  عضواً.د  -
 . د بدر جويعد العتييب عضواً -

 .   ش س م 27.8 :تصنيف الرسالة 
  درسية  التعرف على مدى حتقق األهداف التربوية للمكتبات امل:هدف الدراسة 

  

معلمة ومن أمينـات املكتبـات      )507( عينة من املعلمات بلغت      :عينة الدراسة   
  . أمينة مكتبة مبدارس البنات االبتدائية مبدينة الرياض )26(بلغت 

  :نتائج الدراسة 
 إن معلمات وأمينات املكتبات مبدارس البنات االبتدائية يـرين أن أهـم             -1

: ة املدرسية إىل حتقيقها بدرجة متوسطة هي      األهداف التربوية اليت تسعى املكتب    
وتنمية االجتاهـات االجتماعيـة     ,شغل وقت فراغ الطالبات يف الترفيه املفيد      

املرغوبة كالتعاون والنظام واحترام امللكية العامة وتيـسري عمليـة القـراءة            
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واإلطالع للطالبات وتوفري الكتب املالئمة ألعمار الطالبـات ومـداركهن          
ات على اكتساب املهارات املكتبية الالزمـة لتمكنـهن مـن          وتدريب الطالب 

  . االستخدام األمثل حملتويات املكتبة
إن الدراسة أظهرت أن من أبرز الصعوبات اليت حتول دون حتقق األهداف            -2

  : التربوية للمكتبة املدرسية هي 
  .  قلة حمتويات املكتبة مثل نقص الكتب والقصص واالت -
إلدارية املركزية يف تزويد املكتبة بشكل مستمر مبواد تعليمية بطء اإلجراءات ا-

  .وتثقيفية 
  .  ضآلة املوارد املالية املخصصة لتطوير وحتسني حمتويات املكتبة -
  .  إمهال التربية املكتبية يف مناهج إعداد املعلمات -
  .  عدم مالئمة حمتويات املكتبة لسن الطالبات ومستواهن اإلدراكي -

*  *  * 
العوامل اتمعية املؤدية إىل عزوف الشباب عـن االلتحـاق          : نوان الرسالة   ع

  . بالتعليم الثانوي الزراعي باململكة العربية السعودية 
  . حممد عبد اهللا ردة املالكي :اسم الطالب 

  . تربية: التخصص 
  . م1995-7-9املوافق هـ 1416-2-11 :تاريخ املناقشة 
  : اللجنة املناقشة

  . مصطفى حممد    مقرراً ,ويلمت.د. أ-
  . حممد شحات اخلطيب   عضواً . د.أ-
  .  د فهد إبراهيم احلبيب  عضواً -
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  .   م م ع 373 :تصنيف الرسالة 
   التعرف على اجتاهات الشباب السعودي حنو التعليم الزراعي :هدف الدراسة 

  لـبٍ طا) 3190( طبقت الدراسة على عينة عشوائية تكونت من         :عينة الدراسة 
اختارهم من بني املدارس املتوسطة والثانوية احمليطة باملعاهد الثانوية الزراعية الثالثة           

طالٍب من املرحلة الثانوية ) 1319(طالٍب من املدارس املتوسطة و  ) 1238(منهم  
  . طالباً من طالب املعاهد الثانوية الزراعية ) 523(العامة و

  : نتائج الدراسة 
  .لدى طالب املرحلة املتوسطة حنو االلتحاق بالتعليم الزراعي ظهور اجتاه موجب -1
وتأثري األصدقاء تعد أهم العوامل اليت , أن القناعة الشخصية ورغبة الوالدين-2

  . تقف وراء اختيار الشباب السعودي ألنواع التعليم الثانوي املختلفة 
ليم الثانوي   إن هناك قصوراً يف أساليب توجيه الطالب حنو االلتحاق بالتع          -3

  . الزراعي 
وحمدوديـة  ,وقلة االستثمار يف اال الزراعي    , إن عدم كفاية فرص العمل     -4

اخلدمات االجتماعية تعد أبرز العوامل االقتصادية اليت تؤدي إىل عدم إقبـال            
  .    الشباب السعودي على التعليم الثانوي الزراعي 

ة يف سكىن املدن وجتربة الطالب      والرغب, إن نظرة اتمع السلبية إىل العمل      -5
تعـد أبـرز    ,واختاذ الطالب لقرارام بأنفسهم   ,غري املشجعة للعيش يف الريف    

العوامل االجتماعية اليت تؤدي إىل عدم إقبال الشباب على االلتحاق باملعاهـد       
  . الثانوية الزراعية 

*  *  * 
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اهات طالبـات   التغري االجتماعي مبنطقة الرياض وعالقته باجت     : عنوان الرسالة   
  املرحلة املتوسطة وأولياء أمورهن حنو مواصلة الدراسة وااللتحاق بسوق العمل 

  .  عبد اهللا بن إبراهيم اجلربوع :اسم الطالب 
  .  تربية:التخصص

  . م1998-3-23املوافقهـ 1418-11-25 :تاريخ املناقشة 
  : اللجنة املناقشة

  . متويل مصطفى حممد  مقرراً . د.أ -
  .  بن شحات اخلطيب عضواً حممد. د.أ -
 . د خليل بن إبراهيم السعادات  عضواً  -

 .   ج ع ت 301,24 :تصنيف الرسالة 
 الوقوف على مستوى إدراك طالبات املرحلة املتوسطة وأولياء أمورهن :هدف الدراسة 

للتغريات االجتماعية اليت شهدا منطقة الريـاض اإلداريـة خـالل الفتـرة مـن               
 . السعودية ال تعليم املرأة ودخوهلا سوق العمل وبنية األسرةهـ يف جم1395/1415

  .ويل أمر )1022(طالبة و)1044 (:عينة الدراسة 
  : نتائج الدراسة 

وافتتاح املدارس والكليات واتساع اهلجـرة      , إن وعي اآلباء بأمهية التعليم     -1
لـى  من الريف إىل املدن تعد من أبرز التغريات االجتماعية اليت سـاعدت ع            

  . انتشار تعليم الفتاة السعودية 
وانتشار التعليم اجلامعي   , إن تغري اجتاهات اتمع السعودي حنو عمل املرأة        -2

والتغريات االجتماعية اليت صاحبت خطط التنمية كانـت أبـرز          ,بني الفتيات 
  .التحوالت اليت ساعدت على دخول املرأة السعودية سوق العمل 
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مورهن أدركوا التغريات االجتماعية يف جمال تعلـيم    إن الطالبات وأولياء أ    -3
والتغري يف األسـرة    ,ويف جمايل االلتحاق بسوق العمل    ,املرأة بدرجة عالية جداً   
  . السعودية بدرجة عالية 

 إن طالبات املرحلة املتوسطة لديهن اجتاهات أكثر اجيابية حنـو مواصـلة             -4
 الذين يغلب علي اجتاهام الدراسة وااللتحاق بسوق العمل من أولياء أمورهن     

  . النمط احملايد 
 إن االجتاهات السالبة حنو االلتحاق بسوق العمل تنتشر يف احملافظات اليت            -5

  . يغلب عليها الطابع الريفي وتقل فيها فرص العمل خارج نطاق التدريس 
*  *  * 

ـ        : عنوان الرسالة    ة تقومي اخلربات التربوية يف مؤسسات رياض األطفال باململك
   - دراسة مقارنة-ت يف ضوء أهدافها العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكوي

  .  نورة بنت سعد بن سلطان القحطاين :اسم الطالبة 
   . تربيةأصول  :التخصص

  . م1995-3-20املوافق هـ 1415-10-19 :تاريخ املناقشة 
  : اللجنة املناقشة 

  . مصطفى حممد مشرفاً ومقرراً ,متويل. د.أ -
  .حممد بن شحات اخلطيب عضواً . د.أ -
 . عبد اهللا بن عبد اللطيف اجلرب عضواً . د -

 .   ق ن ت 372.21 :تصنيف الرسالة 
 هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على اخلربات التربوية املقدمـة           :هدف الدراسة   

لألطفال يف مؤسسات رياض األطفال يف اململكة العربية السعودية ودولـة قطـر             
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  . ت ودولة الكوي
 طبقت هذه الدراسة على عينة من معلمات ومـديرات ريـاض            :عينة الدراسة   

  .  معلمة ومديرة 820األطفال يف الدول الثالث بلغت 
  : نتائج الدراسة 

 وخصائص النمو مبرحلة    ,كشفت نتائج الدراسة عن أن الدين اإلسالمي       -1
ـ        ,الطفولة املبكرة  اض  ومستوى اإلعداد األكادميي واملهين ملعلمـات ري

األطفال من أهم العوامل اليت حتدد اختيار اخلربات التربويـة يف بـرامج             
 . ومناهج رياض األطفال يف الدول املقارنة الثالث 

  
كما كشفت الدراسة أن اخلربات التربوية املقدمة بربامج رياض األطفال           -2

يف الدول املقارنة الثالث تركز على حتقيق أهداف مؤسـسات ريـاض            
  ال االجتماعي     األطفال يف اوأن اململكـة    ,ال احلسي واحلركي ويف ا 

العربية السعودية تركز بدرجة كبرية على اال الوجداين واالنفعايل على          
  . حني تركز دوليت قطر والكويت بدرجة كبرية على اال املعريف والعقلي

*  *  * 
العليـا يف  تقومي الكفاءة الداخلية النوعية لنظـام الدراسـات   : عنوان الرسالة  

  . الكليات النظرية باجلامعات السعودية 
  .  خالد بن عبد اهللا بن غازي العتييب :اسم الطالب 

   . تربيةأصول  :التخصص
  . م1997-12-3املوافق  هـ 1418-8-3 :تاريخ املناقشة 
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  : اللجنة املناقشة 
  .  مصطفى حممد مشرفاً ومقرراً ,متويل. د.أ -
  . عضواً عبد الرمحن أمحد صائغ . د.أ -
 .عبد الرمحن بن عبد اخلالق الغامدي عضواً . د -

 .  ع خ ت 378.538 :تصنيف الرسالة 
 هدفت هذه الدراسة إىل حتديد مستوى الكفاءة الداخلية النوعية          :هدف الدراسة   

لنظام الدراسات العليا بالكليات النظرية يف اجلامعات السعودية كما يراها الطالب           
  . تلك الكليات  وأعضاء هيئة التدريس يف

 طالباً وطالبة مقيدين    156 فرداً منهم    334 عينة عشوائية قوامها     :عينة الدراسة   
  .  عضواً 178يف برامج الدراسات العليا و 

  : نتائج الدراسة 
أن مستوى الكفاءة الداخلية النوعية لنظام الدراسات العليـا بالكليـات            -1

   . النظرية باجلامعات السعودية عالية بصفة عامة
أن أربعة من حماور الكفاءة الداخلية النوعية تـسهم يف حتقيـق كفـاءة               -2

الدراسات العليا بالكليات النظرية باجلامعات السعودية بدرجـة عاليـة          
  : وهي
 . تلبية برامج الدراسات العليا حلاجات الطالب   - أ
 .  تلبية برامج الدراسات العليا حلاجات اتمع -ب

  . ميي على الرسائل العلمية  كفاءة اإلشراف األكاد-جـ 
  .  كفاءة أساليب التعليم والتعلم -د

*  *  * 
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الكفايات املهنية الالزمة ملعلمات رياض األطفـال يف اململكـة      : عنوان الرسالة   
  . العربية السعودية ودولة الكويت 

  .  وفاء بنت صاحل بن حسن النعيم :اسم الطالبة 
   . تربية: التخصص

  . م1997-1-1املوافق هـ 1417-8-22 :تاريخ املناقشة 
  : اللجنة املناقشة 

  . مصطفى حممد مشرفاً ومقرراً ,متويل. د.أ -
  . هند بنت ماجد اخلثيلة عضواً . د -
 . عبد احملسن بن سعد العتييب عضواً . د -

 .   ن و ك 372.21 :تصنيف الرسالة 
الالزمـة   هدفت هذه الدراسة إىل حتديد أمهية الكفايات املهنيـة  :هدف الدراسة  

  .ملعلمات رياض األطفال يف دوليت املقارنة 
 من معلمات رياض األطفال احلكومية      833 عينة عشوائية قوامها     :عينة الدراسة   

 موجهة ومعلمة من اململكة العربيـة       466واألهلية وموجهان التربويات منهن     
  .  موجهة ومعلمة من دولة الكويت 376السعودية و

  :نتائج الدراسة 
ايات التفاعل مع األطفال أثناء اخلربة التعليمية تأيت يف مقدمـة           أن كف  -1

  . الكفايات الالزمة ملعلمات رياض األطفال 
أن معلمات رياض األطفال وموجهان التربويات باململكة العربيـة          -2

السعودية ينفردن بتأكيد أمهية الكفايات املهنيـة ملعلمـات ريـاض           
واستخدام األسئلة مع األطفال    إدارة الصف   : األطفال يف جمالني مها     
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 والغايـات  ,ويعوزهن إتقان كفايات حتديد أهداف اخلربات التعليمية     
  . العالقات اإلنسانية مع الزميالت وأسر األطفال 

أن معلمات رياض األطفال وموجهان التربويات بدولة الكويـت          -3
ينفردن بتأكيد أمهية الكفايات املهنية ملعلمات ريـاض األطفـال يف           

 وكفايـات   ,كفايات حتديد أهداف اخلربات التعليميـة     : لني مها   جما
العالقات اإلنسانية ويعوزهن إتقان كفايات استخدام األسـئلة مـع          

 . األطفال وكفايات إرشاد األطفال وتوجيههم 
*  *  * 

إجتاهات املربني وأولياء األمور واملسئولني عن التعليم العايل حنو       : عنوان الرسالة   
  . ت األهلية يف اململكة العربية السعودية إنشاء اجلامعا
  .  أمحد بن عبد الرمحن الشهوان :اسم الطالب 

   .  تربية:التخصص
  . هـ 1418-11-24 :تاريخ املناقشة 
  : اللجنة املناقشة 

  .  مصطفى حممد  مقرراً ,متويل. د.أ -
  . حممد بن شحات اخلطيب  عضواً . د.أ -
 . حممد بن عثمان كشمريي  عضواً . د -

 . 378.538 :تصنيف الرسالة 
وأولياء أمور طالب الصف الثالث     , التعرف على اجتاهات املربني    :هدف الدراسة   

واملسؤولني عن التعليم العايل حنو فكرة إنشاء       ,الثانوي باملدارس احلكومية واألهلية   
  . اجلامعات األهلية باململكة العربية السعودية 
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من أولياء  ) 19010(مفردة منها   )19718( عينة عشوائية بلغت     :عينة الدراسة 
مـن  ) 658(أمور طالب الصف الثالث الثانوي باملدارس احلكومية واألهليـة و         

  .من املسؤولني عن التعليم العايل ) 50(أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية و
  :نتائج الدراسة 

عـايل   إن أكثر من نصف املربني وأولياء األمور واملسؤولني عن التعليم ال           -1 
  . لديه اجتاهات موجبة حنو إنشاء اجلامعات األهلية باململكة العربية السعودية 

إن االجتاهات املوجبة حنو إنشاء اجلامعات األهلية تتزايد بارتفاع مستوى          -2
  . الدخل والتعليم 

 إن أهم العوامل اليت تقف وراء قبول فكرة إنـشاء اجلامعـات األهليـة             -3
اإلسهام يف ختفيف العـبء الطـاليب علـى         : دية هي   باململكة العربية السعو  

واتاحة الفرصة ألبناء املتعاقدين ملواصلة تعليمهم اجلامعي       ,اجلامعات احلكومية 
  . واإلسهام يف استيعاب الزيادة املستمرة يف خمرجات التعليم الثانوي 

*  *  * 
امعـات  اجتاهات أعضاء هيئة التدريس حنو معايري الترقية يف ج        : عنوان الرسالة   

  . دول جملس التعاون اخلليجي 
  . خالد بن إبراهيم البليهد :اسم الطالب 

   .  تربية:التخصص
   . م1997-7-12 هـ1418-3-8 :تاريخ املناقشة

  : اللجنة املناقشة
  . مصطفى حممد مقرراً , متويل.د.أ -
  . علي بن سعد القرين عضواً. د.أ -
 . د عبد احملسن بن سعد العتييب  عضواً  -
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 .378.53 :الرسالةتصنيف 
التعرف على أوجه التشابه واالختالف يف املعايري املطبقة لترقيـة          : هدف الدراسة   

ومنط اجتاهات أعضاء هيئة التدريس حنو      ,أعضاء هيئة التدريس باجلامعات اخلليجية    
  . هذه املعايري 

عضو هيئة تدريس مت اختيارهم بطريقة عشوائية طبقية من         ) 481 (:عينة الدراسة 
  . عضو هيئة تدريس ) 7046(مع الدراسة البالغ عددهم جمت

  
  

  : نتائج الدراسة 
 تباين معايري الترقية املطبقة يف جامعات دول جملس التعاون اخلليجي ويظهر -1

ومدى مسامهة املتقـدم يف     ,التفاوت بوضوح يف عدد البحوث الالزمة للترقية      
  .وتعدد قنوات النشر ,البحوث املشتركة

اهات السالبة حنو معايري الترقية لدى نـصف أعـضاء هيئـة             تسود االجت  -2
يف حني تسود االجتاهات املوجبة لـدى ربـع         ,التدريس باجلامعات اخلليجية  

  . أعضاء هيئة التدريس 
ومن هلـم   ,)املدرسني( تنتشر االجتاهات السالبة بني األساتذة املساعدين        -3

  .إلنسانية وبني املتخصصني يف العلوم ا,خربة أقل من عشر سنوات
*  *  * 

اجتاهات معلمات رياض األطفال حنو دمـج األطفـال ذوي          : عنوان الرسالة   
احلاجات اخلاصة مع العاديني يف مؤسسات رياض األطفال وعالقتها بـأدائهن           

  . الوظيفي 
  .  حصة بنت سليمان الفايز :اسم الطالبة 

   . تربية: التخصص
  . م1996-6-26املوافقهـ 1417-2-10 :تاريخ املناقشة
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  : اللجنة املناقشة
  .  مصطفى حممد   مقرراً ,متويل. د. أ-
  . حممد بن شحات اخلطيب عضواً . د. أ-
  . نور الدين حممد عبد اجلواد عضواً . د. أ-

  .  ف ح ا 372.21:تصنيف الرسالة 
  

 التعرف على منط اجتاهات معلمات رياض األطفال حنـو دمـج            :هدف الدراسة 
  .اخلاصة مع العاديني يف مؤسسات رياض األطفال األطفال ذوي احلاجات 

 عينة من معلمات رياض  األطفال ممثلة تمع الدراسة بلغ عـددها   :عينة الدراسة 
  . معلمة ) 607(

  :نتائج الدراسة
 توجد فروق دالة إحصائياً بني اجتاهات معلمات رياض األطفـال حنـو          -1 

  ريب وتطبيق الدمج الدمج تعزى إىل املؤهل الدراسي واخلربة والتد
 إن املعلمات الاليت شاركن يف عدد أكرب من الدورات التدريبية لـديهن             -2

  .اجتاهات أكثر اجيابية حنو الدمج من نظريان الاليت شاركن يف دورة واحدة 
 إن جماالت األداء الوظيفي ملعلمات رياض األطفال اليت تتـأثر بالـدمج             -3

وختطـيط اخلـربات    ,معلمـات ذاتيـاً   النمو املهـين لل   : بدرجة كبرية هي    
: وتفاعل املعلمة مع األطفال واليت تتأثر بالدمج بدرجة حمدودة هـي            ,التربوية

  .تقدمي اخلربات التربوية لألطفال وتوطيد العالقة بني املعلمات واألمهات 
*  *  * 
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اجتاهات املعلمات وأولياء األمور حنو التجديدات التربويـة يف         :عنوان الرسالة   
  .ت رياض األطفال يف اململكة العربية السعودية مؤسسا

  . أمساء بنت عبد العزيز إبراهيم اليحيا :اسم الطالبة 
  . إدارة تربوية :التخصص 

  . هـ 1417-8-15 :تاريخ املناقشة
  
  

  : اللجنة املناقشة
  .  مصطفى حممد  مقرراً ,متويل. د.أ -
  .ية حممود البدن عضواً .د -
 . عضواً. الق الغامدي د عبد الرمحن بن عبد اخل -

 .   ي أ أ 372 :تصنيف الرسالة
 الوقوف على رؤية أمهية التجديدات التربويـة الـيت طبقتـها            : هدف الدراسة   

  .مؤسسات رياض األطفال يف اململكة العربية السعودية 
  . ويل أمر )682( و,معلمة)714 (:عينة الدراسة
  :نتائج الدراسة

االت التجديدات التربوية اليت شهدا     من جم %) 83( إن مخسة جماالت     -1 
البيئـة  :مؤسسات رياض األطفال يف اململكة تعد مهمة جداً وهي جمـاالت            

وتقـومي منـو األطفـال وتوجيـه        ,وتقدمي اخلربات التربوية لألطفال   ,الصفية
  .والنمو املهين للمعلمات ,سلوكهم

 القـسم   عدم وجود فروق دالة إحصائياً بني رؤية أولياء أمـور أطفـال          -2
التمهيدي برياض األطفال ألمهية تلك التجديدات تعزى إىل املستوى التعليمي          

  . أو الوظيفة أو متوسط الدخل الشهري 
 يوجد اجتاه اجيايب لدى املعلمات وأولياء األمور حنو التجديدات التربويـة           -3

وأن ,اليت شهدا مؤسسات رياض األطفال يف اململكـة العربيـة الـسعودية           
  . ت املعلمات أكثر اجيابية حنو تلك التجديدات التربوية من أولياء األمور اجتاها
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