
  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  كلیة التربیة        المملكة العربیة السعودیة

  قسم اإلدارة التربویة جامعة الملك سعود     
  

  1429/  1428 بمشاریع التخرج للدفعة األولى من طالب الماجستیر بالمقررات الفصل الدراسي الثاني قائمة 
  

  المشرف  اسم الباحث  عنوان البحث  م

یط المدرسي كما یراھا مدیرو المدارس صعوبات التخط  1
  عبد الرحمن الحبیب. د  یجرشوعادل محمد ال  اإلحساءالحكومیة بمحافظة 

مشكالت المباني المدرسیة المستأجرة التي تواجھ   2
  عبد الرحمن الحبیب. د  عبد اهللا محمد اللھیب  مدیري مدارس التعلیم العام بمحافظة القویعیة

یمارسوھا مدیرو المدارس  القیادیة التي األنماط  3
  عبد الرحمن البابطین. د  عبد اهللا محمد العمري  المتوسطة بمدینة الریاض

المشكالت التي تواجھ مدیري المدارس الملحق بھا   4
  عبد اهللا المانع. د  محمد سعد النغیثر  برامج التربیة الخاصة بمحافظة الدوادمي

إلدارة تقویم برنامج الماجستیر بالرسالة في قسم ا  5
  عبد اهللا المانع.د  فایز عبد العزیز الفایز  التربویة بجامعة الملك سعود

6  
التعرف على الخصائص القیادیة لمدیري المدارس 
االبتدائیة بمدینة الدمام من وجھة نظر المعلمین و 

  المشرفین التربوین
  عبد العزیز الشھوان. د  عبد العزیز سلیمان العمیر

المتوسطة بمدینة الریاض في  تطویر إدارة المدارس  7
  يمحمد الحصین. د  علي عبد اهللا الشھري  ضوء تطبیقات إدارة الجودة

8  
مدى ممارسة مدیري المدارس ألدوارھم في تنمیة 

المعلمین مھنیَا في مدارس التعلیم العام في محافظتي 
  حوطة بني تمیم و الحریق

  يمحمد الحصین. د  محمد إبراھیم الصویھد

9  
ارسات اإلشرافیة للمشرفین التربویین أثناء واقع المم

الزیارة الصفیة كما یراھا المشرفون التربویون بمدینة 
  الریاض

  عبد الرحمن البابطین. د  إبراھیم محمد الغمالس

االحتیاجات التدریبیة الالزمة للمشرفین التربویین الجدد   10
  عبد العزیز الشھوان. د  يتركي منور المخلف  في ضوء الكفایات األدائیة بمنطقة القصیم

  
  
  
  
  
  



  كلیة التربیة       المملكة العربیة السعودیة
  قسم اإلدارة التربویة جامعة الملك سعود       

  
  1430/  1429 بمشاریع التخرج للدفعة الثانیة من طالب الماجستیر بالمقررات الفصل الدراسي الثاني قائمة 

  

  المشرف  اسم الباحث  عنوان البحث  م

1  
بتدائیة في مدینة ى ممارسة مدیري المدارس االمد

الشورى في أداء مھامھم من وجھة نظر  الدمام لألسلوب
  المعملین

عبد الرحمن عبد الوھاب . د  ناصر سعود الریس
  البابطین

صفات القائد التربوي الناجح من وجھة نظر المشرفین   2
  يمحمد عبد اهللا الحصین. د  منیف بن مروي الشمري  التربویین في مدینة الریاض

واقع ممارسة مدیري المدارس الثانویة للتخطیط   3
  عبد الرحمن البابطین. د  محسن محمد القحطاني  المدرسي في محافظة القویعیة

  عبد الرحمن البابطین. د  عبد اهللا حمد الرامي  مدى مالئمة تقویم األداء الوظیفي لمدیري المدارس  4

رافیة لمدیري برامج العوق تقویم الممارسات اإلش  5
  محمد عبد اهللا المنیع.د. أ  خالد محمد الرویتع  البصري

معوقات اإلبداع اإلداري لدى مدیري المدارس المطبقة   6
  محمد عبد اهللا المنیع. د. أ   عبد اهللا علي العمري  لبرنامج رعایة الموھوبین

7  
إسھام مدیري المدارس في تطویر األنشطة المدرسیة 

فیة للمرحلة االبتدائیة من وجھة نظر مشرفي غیر الص
  النشاط الطالبي بمدینة الریاض

  حمن البابطینرعبد ال. د  بدر محمد الدعیلج

أسالیب تنمیة اإلبداع اإلداري لدى مدیري المدارس   8
  محمد المنیع. د. أ   عبد السالم عبد اهللا التویجري  الثانویة الحكومیة بمدینة الریاض

المدرسي لدى مدیري المدارس الثانویة القرار  اتخاذ  9
  محمد الحصیني. د  حسن علي القرني  بمدینة الریاض ومعوقاتھ

رة المدرسیة من وجھة نظر معوقات اإلبداع في اإلدا  10
  عبد الرحمن البابطین. د  خالد فھید الحربي  مدارس التعلیم العام بمحافظة الرسمدیري 

یري المدارس في المادي و المعنوي لمد واقع التحفیز  11
  عبد الرحمن الحبیب. د  محمد مانع القحطاني  المملكة العربیة السعودیة

  
  
  



  
  

  كلیة التربیة       المملكة العربیة السعودیة
  قسم اإلدارة التربویة جامعة الملك سعود       

  
  1429/  1428 اني بمشاریع التخرج للدفعة الثانیة من طالب الماجستیر بالمقررات الفصل الدراسي الثقائمة 

   

  المشرف  اسم الباحث  عنوان البحث  م

  عبد الرحمن البابطین. د  أحمد عبد اهللا الشمراني  إسھام المشرف التربوي في حل مشكالت المعلم المبتدئ  12

واقع تطبیق متطلبات إدارة الجودة الشاملة في إدارة   13
  عبد الرحمن البابطین. د  فھد ناصر أبانمي  المدارس الثانویة األھلیة بمدیة الریاض

14  
أثر إدارة الصف بأسلوب التعلم التعاوني في تنمیة 
التحصیل الدراسي لمقرر القرآن لدى طالب الصف 

  الخامس بمدارس تحفیظ القرآن الكریم بالجبیل الصناعیة
  محمد الحصیني. د  أحمد صالح المانع

ممارسة مدیري المدارس الثانویة ألسالیب القیادة كما   15
  يمحمد الحصین. د  عمر عبد اهللا المالكي  یراھا المعلمون بمدینة الریاض

الرضا الوظیفي لمدیري المدارس الثانویة بمدینة   16
  عبد الرحمن البابطین. د  صالح عبد اهللا آل طالب  الریاض

  لمنیعمحمد ا. د. أ   منصور عبداهللا المنصور  الكفایات اإلبداعیة للمشرف التربوي بمحافظة اإلحساء  17

  


