
 هـ1443 و 1442 و 1441رسائل الماجستير التي تمت اجازتها لألعوام 

عنوان الرسالةالطاليةالمشرفتاريخ المناقشةتاريخ المناقشةالدرجةم

قلق المستقبل وعالقته بالصالبة النفسية لدى طلبة المرحلة الثانوية بدور األيتام في مدينة صنعاءنجود عبد هللا علي حمديفهد عبدهللا على الدليم05/05/1441٣1/1٢/٢01٩ماجستير1

الخصائص السيكومترية لمقياس الذكاء الروحي لدى طلبة الجامعة في ضوء نموذج التقدير الجزئيأسماء هزاع عبده الصمديالسيد محمد ابو هاشم حسن07/04/14414/1٢/٢01٩ماجستير2

فعالية برنامج إرشادي سلوكي مقترح لخفض درجة العجز المتعلم لدى تلميذات المرحلة االبتدائية ذوات صعوبات التعلم األكاديميةبشائر بنت عبدالرحمن بن سعد المقبلسعيد عبدهللا ابراهيم دبيس1٢/04/1441٩/1٢/٢01٩ماجستير3

العجز المتعلم وعالقته بالتسويف األكاديمي لدى طالبات السنة األولى المشتركة بجامعة الملك سعودمها بنت عبدهللا بن محسن العامريمحمد سليمان ابراهيم الحيدرى14/04/144111/1٢/٢01٩ماجستير4

الصالبة النفسية لدى ذوات اإلعاقة الحركيةهديل بنت علي بن خميس المياحيابراهيم حمد صالح النقيثان15/04/14411٢/1٢/٢01٩ماجستير5

التنشئة الوالدية وعالقتها بالمسؤولية االجتماعية والوحدة النفسيةأسماء بنت أحمد بن سعد الحربيحمود هزاع عبدهللا الشنبرى الشريف06/05/14411/01/٢0٢0ماجستير6

العالقة بين قدرات الذكاء الناجح واستراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا لدى طالبات جامعة الملك سعودلطيفة بنت ناصر بن ملحم الملحممحمد فرحان احمد القضاه٢1/05/144116/0٢/٢0٢0ماجستير7

الفروق بين أطفال مرحلتي الطفولة المتوسطة والمتأخرة ذوي اضطراب قصور االنتباه واألطفال العاديين في األداء على مهام مكونات التنفيذ المركزيسلطانه بنت حمود بن معيكل القحطانيربى عبدالمطلوب محمد معوض07/07/1441٢/0٣/٢0٢0ماجستير8

مهارات التعلم الموجه ذاتيا وعالقتها بفاعلية الذات األكاديمية لدى الطالبات المتفوقات دراسيا بجامعة الملك سعودندى بنت عمر بن علي المقوشيخالد ناهس محمد الرقاص10/07/14415/0٣/٢0٢0ماجستير9

انفعال الغضب والمهارات االجتماعية وعالقتهما بالتوافق الزواجيخلود بنت حسين بن مشوط السبيعيعبدالعزيز محمد احمد بن حسين1٣/08/14416/04/٢0٢0ماجستير10

العوامل الخمسة الكبرى وفاعلية الذات وعالقتهما بحل المشكالت لدى معلمي ومعلمات التعليم العاممي بنت هشام بن علي السديساحمد محمد عوض الغرايبه٢8/08/1441٢1/04/٢0٢0ماجستير11

كشف الذات وعالقته بالرضا عن الحياة لدى المراهقين ذوي األمراض المزمنةسارة العربي محمد االدريسيعلى موسى سليمان الصبحيين٢7/08/1441٢0/04/٢0٢0ماجستير12

جودة الحياة األكاديمية وعالقتها بالتفكير اإلبداعي لدى طالبات جامعة الملك سعودأبرار بنت فهد بن سعد الهويملعفاف سالم ماهل المحمدى05/0٩/1441٢8/04/٢0٢0ماجستير13

العالقة بين العوامل الخمسه الكبرى للشخصية والتحصيل األكاديمي واستخدام وسائل التواصل االجتماعي لدى طالبات جامعة الملك سعودهاله بنت ابراهيم بن عبدهللا الخضيرمحمد سليمان ابراهيم الحيدرى07/0٩/1441٣0/04/٢0٢0ماجستير14
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نمو الخيال وأبعاده لدى التلميذات الكفيفاتزينب بنت علي بن عيسى القصابربى عبدالمطلوب محمد معوض04/04/144٢1٩/10/٢0٢0ماجستير15

بناء مقياس لضبط الذات وإدارتها لدى طلبة الجامعةأنفال بنت حمد بن محمد الصقيهالسيد محمد ابو هاشم حسن04/05/144٢1٩/1٢/٢0٢0ماجستير16

الكفاءة الذاتية و عالقتها بالتفكير ما وراء المعرفي و التوافق النفسي لدى طالبات كلية التربية في جامعة الملك سعودديمه بنت ناصر بن بليه القحطانيمحمد سليمان ابراهيم الحيدرى05/05/144٢٢0/1٢/٢0٢0ماجستير17

االستقالل العاطفي لدى الراشدات المتزوجات وغير المتزوجاتوجدان بنت عبدهللا بن محمد بن عباسمحمد سليمان ابراهيم الحيدرى08/05/144٢٢٣/1٢/٢0٢0ماجستير18

المساندة االجتماعية وعالقتها بالتوافق الزواجي لدى الممرضات السعوديات العامالت في المستشفيات الحكوميةأسيل بنت عبدهللا بن محمد العليانعبدالعزيز محمد احمد بن حسين01/07/144٢1٣/0٢/٢0٢1ماجستير19

فاعلية الذات اإلبداعية وعالقتها بالدافعية العقلية لدى الطلبة المتفوقين بجامعة الملك سعودتهاني بنت أحمد بن محمد الزهرانيمحمد فرحان احمد القضاه0٢/05/144٢17/1٢/٢0٢0ماجستير20

النموذج البنائي التنبؤي لقلق االختبار والدافعية والحكمة االختبارية والتحصيل الدراسي لدى طالبات المرحلة الثانويةغدير بنت ابراهيم بن محمد الحبيباسماعيل سالمه سليمان البرصان05/05/144٢٢0/1٢/٢0٢0ماجستير21

٢015التحليل الخطي الهرمي للعوامل المؤثرة في تباين تحصيل طلبة الصف الثامن في الرياضيات والعلوم بكل من السعودية وسنغافورة باستخدام بيانات تيمسرحاب بنت إبراهيم بن محمد الجنيدلاقبال زين العابدين محمد درندرى٢7/07/144٢11/0٣/٢0٢1ماجستير22

أساليب التفكير في ضوء نظرية ستيرنبرج وعالقتها بالميول المهنية لدى طالبات المرحلة الثانويةابتهاج بنت عبدهللا بن محمد السريععفاف سالم ماهل المحمدى16/05/144٢٣1/1٢/٢0٢0ماجستير23

الخصائص السيكومترية لمقياس بيرموند وفورست لصعوبة التعرف على المشاعر لدى طلبة الجامعةخلود بنت عبدالعزيز بن ظافر الدوسريالسيد محمد ابو هاشم حسن1٢/05/144٢٢7/1٢/٢0٢0ماجستير24

بناء اختبار محكي المرجع لقياس الكفايات الشخصية لدى معلمات رياض األطفالنجوى بنت أحمد بن حمدان الغامديعبدالمحسن رشيد المبدل08/05/144٢٢٣/1٢/٢0٢0ماجستير25

الصالبة النفسية وعالقتها باالكتئاب لدى طالبات كلية الطب بجامعة الملك سعودتغريد بنت عبدهللا بن عبدالعزيز القضيبيايمان حسين السيد شحاته16/05/144٢٣1/1٢/٢0٢0ماجستير26

استخدام شبكات التواصل االجتماعي وعالقته بالمهارات االجتماعية لدى المسنيناميرة بنت موهف بن دعاج العتيبيوفاء محمود نصار عبدالرازق1٢/08/144٢٢5/0٣/٢0٢1ماجستير27

التسويف األكاديمي وعالقته بوجهة الضبط لدى طالبات السنة األولى المشتركة بجامعة الملك سعودبشاير بنت سالم بن محمد الغامديعلي بن عبدهللا خلف العفنان٢٩/08/144٢11/04/٢0٢1ماجستير28

سلوك المساعدة وعالقته بدافعية اإلنجاز لدى طالبات الجامعةنوره بنت ابراهيم بن محمد الداوودحمود هزاع عبدهللا الشنبرى الشريف05/08/144٢18/0٣/٢0٢1ماجستير29

مهارات ما وراء المعرفة وعالقتها بأساليب التفكير لدى طالبات الصف الثالث الثانويالهام بنت عبدالعزيز بن سليمان بن شاهينمحمد على محمد عسيرى٢٩/08/144٢11/04/٢0٢1ماجستير30

الخصائص السيكومترية والدالالت االكلينيكية الختبار رورشاخ لدى عيبة من المكتئبين واألسوياءعياد بن ركا بن عياده المطيريعبد الرحمن سليمان سعود الطريرى٢٩/08/144٢11/04/٢0٢1ماجستير31

التفكير ما وراء المعرفي وعالقته باتخاذ القرار المهني لدى طالبات السنة اآلولى المشتركةحليمه بنت موسى بن عبدهللا الحربيعلي بن عبدهللا خلف العفنان0٣/0٩/144٢15/04/144٢ماجستير32

التعلم المنظم ذاتيا وعالقته بفاعلية الذات لدى طالبات السنة األولى المشتركة في جامعة الملك سعودمنيرة بنت عبدهللا بن سلطان بن ماضيمحمد على محمد عسيرى08/0٩/144٢٢0/04/٢0٢1ماجستير33

أثر عدد فئات ليكرت على مؤشرات الصدق البنائي باستخدام التحليل العاملي التوكيدينورة بنت محمد بن عبدهللا الوهيبيالسيد محمد ابو هاشم حسن1٢/0٩/144٢٢4/04/٢0٢1ماجستير34

االستيعاب القرائي وعالقته بمهارة حل المشكالت لدى طلبة جامعة الملك سعودأمجاد بنت راشد بن حمدان المحيشيراحمد محمد عوض الغرايبه1٢/0٩/144٢٢4/04/٢0٢1ماجستير35

النرجسية وعالقتها بالمساندة االجتماعية المدركة لدى طلبة الجامعةمنيرة بنت محمد بن عبد هللا بن جابرحمود هزاع عبدهللا الشنبرى الشريف٢4/08/144٢6/04/٢0٢1ماجستير36

العالقة بين أساليب المعاملة الوالدية واضطراب القلق العام لدى طالبات جامعة األمام محمد بن سعود اإلسالميةمهاء بنت عبدهللا بن عبد العزيز العوادعادل حسين احمد المبارك17/0٩/144٢٢٩/04/٢0٢1ماجستير37

الحرمان من الوالدين وعالقته بالنمو االجتماعي واالنفعالي لدى تلميذات المرحلة االبتدائيةمشاعل بنت صالح بن سليمان المتوزيوفاء محمود نصار عبدالرازق٢٣/0٩/144٢5/05/٢0٢1ماجستير38
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فعالية التدريب باستخدام برنامج الكورت في تنمية مهارات التفكير الناقد لدى التلميذات ذوات صعوبات التعلمساره بنت محمد بن ناصر الشهيلسعيد عبدهللا ابراهيم دبيس0٢/0٢/144٣٩/0٩/٢0٢1ماجستير39

العمل التطوعي وتقدير الذات والرضا عن الحياة لدى طلبة جامعة الملك سعودنهى بنت عبدالمحسن بن سيف السيفعبدهللا احمد سعيد الزهرانى05/04/144٣10/11/٢0٢1ماجستير40

رتب هوية األنا وعالقتها باتخاذ القرار المهني لدى طالبات السنة األولى المشتركة بجامعة الملك سعودسمية بنت محمد بن عبدهللا البوارديمحمد على محمد عسيرى15/4/144٣٢0/11/٢0٢1ماجستير41

بناء مقياس عادات العقل الست عشرة وفق نموذج التقدير الجزئي لطالبات الجامعةغدير بنت محمد بن احمد الشعالناسماعيل سالمه سليمان البرصان0٣/05/144٣7/1٢/٢0٢1ماجستير42

المرونة النفسية وعالقتها بالتوافق المهني لدى الموظفات في األحوال المدنية بالرياضفاطمة بنت ناصر بن ضيف هللا العتيبيرجاء محمود مريم0٩/05/144٣14/1٢/٢0٢1ماجستير43

 للذكاء غير اللفظي على طالب المرحلة الثانوية4تقنين اختبار بيتاسلطان بن عيد بن غانم العتيبياسماعيل سالمه سليمان البرصان05/05/144٣٩/1٢/٢0٢1ماجستير44

أنماط التعلق وعالقتها باالكتئاب والقلق لدى الممرضين والممرضات في مستشفى قوى األمنإيمان بنت محمد بن أحمد بايونسعبدهللا احمد سعيد الزهرانى05/05/144٣٩/1٢/٢0٢1ماجستير45

فاعلية الذات اإلبداعية وعالقتها بالذكاء األخالقي لدى طالبات جامعة الملك سعودهدى بنت صالح بن علي البيبيمحمد فرحان احمد القضاه14/05/144٣18/1٢/٢0٢1ماجستير46

أساليب المعاملة الوالدية وعالقتها بالصالبة النفسية والذكاء االنفعالي لدى طالبات جامعة الملك سعودنوره بنت حمدان بن عبدالعزيز ال نزهانعلى موسى سليمان الصبحيين٢1/05/144٣٢5/1٢/٢0٢1ماجستير47

العالقة بين الدافعية الداخلية والخارجية و إستراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا لدى الطالبات المتفوقات والعادياتابتهاج بنت عبدالرحمن بن عبدالعزيز العرفجهشام حنفى محمد ابو زيد05/05/144٣٩/1٢/٢0٢1ماجستير48

الخصائص السيكومترية لمقياس الصمود النفسي وفق نموذج مقياس التقدير لنظرية االستجابة للمفردةهياء بنت علي بن عيسى الويمنيوائل محمد احمد مبارك٢6/05/144٣٣0/1٢/٢0٢1ماجستير49

العالقة بين التوافق الزواجي والرضا عن الحياة لدى األطباء في ضوء بعض المتغيراتمنيرة بنت محمد بن ابراهيم الشنيفيعلى موسى سليمان الصبحيين٢٩/05/144٣٢/01/٢0٢٢ماجستير50

تطوير نسخة مختصرة من اختبار كاتل الثالث أ ب باستخدام معيار المعلومات القصوى في النموذج اللوغاريتمي ثنائي المعلمةخوله بنت سالم بن عبدهللا البديععبدالمحسن رشيد المبدل٢6/05/144٣٣0/1٢/٢0٢1ماجستير51

جودة النوم وعالقتها بالتنظيم االنفعالي لدى طالب وطالبات كلية التربية بجامعة الملك سعودمها بنت عواد بن عيد الحربياحمد كساب سالم الشايع٢5/05/144٣٢٩/1٢/٢0٢1ماجستير52

سعة الذاكرة العاملة البصرية لدى األطفال الممارسين لأللعاب اإللكترونية في مرحلة الطفولة المتوسطةساره بنت محمد بن عبدهللا السويدانربى عبدالمطلوب محمد معوض٢1/08/144٣٢4/0٣/٢0٢٢ماجستير53

العوامل الخمسة الكبرى للشخصية وتحمل الغموض لدى رائدات األعمال والموظفات في القطاع الخاصأمل بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن العسكرعادل صالح عمر عبدالجبار1٩/0٩/144٣٢0/04/٢0٢٢ماجستير54

العالقة بين ممارسة األلعاب االلكترونية القتالية والسلوك العنيف لدى طالب المرحلة المتوسطةرائد بن ابراهيم بن احمد العمرسلطان موسى سليمان العويضه٢8/08/144٣٣1/0٣/٢0٢٢ماجستير55

العالقة بين تنظيم االنفعاالت والتوافق النفسي االجتماعي لدى طالبات السنة األولى المشتركة في جامعة الملك سعودياسمين بنت عبد هللا بن محمد الرشيدعبدالعزيز محمد احمد بن حسين٢8/08/144٣٣1/0٣/٢0٢٢ماجستير56

البنية العاملية لمقياس ستانفورد بينيه للذكاء الصورة الخامسة باستخدام التحليل العاملي التوكيدي لدى أطفال ما قبل المدرسةارسان بنت سعيد بن تركي الشهرانياقبال زين العابدين محمد درندرى16/10/144٣17/05/٢0٢٢ماجستير57

االغتراب النفسي واالجتماعي وعالقته بالكفاءة االجتماعة لدى طالبات جامعة الملك سعودحنان بنت عبدهللا بن ناصر السدحانرجاء محمود مريم٢٩/10/144٣٣0/05/٢0٢٢ماجستير58

الذكاء الوجداني كمتغير معدل للعالقة بين الضغوط الوظيفية وجودة حياة العمل لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية جامعة الملك سعودرفال بنت عادل بن سعود قبانيعبدهللا احمد سعيد الزهرانى15/10/144٣16/05/٢0٢٢ماجستير59

المرونة المعرفية وعالقتها بمهارات التعلم الموجه ذاتيا لدى طالبات جامعة الملك سعودأمل بنت محمد بن مفوز الحربيعفاف سالم ماهل المحمدى٢٢/10/144٣٢٣/05/٢0٢٢ماجستير60

العالقة بين فاعلية الذات واستراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا والوظائف التنفيذيةفاطمة بنت أحمد بن صالح السنانيهشام حنفى محمد ابو زيد18/10/144٣1٩/05/٢0٢٢ماجستير61

القدرة التنبؤية للعوامل الخمسة الكبرى للشخصية باالحتراق النفسي لدى معلمات المرحلة المتوسطةأسماء منصور يوسف حسنرجاء محمود مريم08/11/144٣7/06/٢0٢٢ماجستير62

جودة الحياة وعالقتها بالمرونة النفسية لدى مصابين ومصابات متالزمة القولون العصبيأمجاد بنت عبدالرحمن بن محمد الذرويايمان حسين السيد شحاته07/11/144٣6/06/٢0٢٢ماجستير63

العالقة بين اليقظة العقلية و القلق االجتماعي لدى طلبة جامعة الملك سعودنجود بنت هميل بن عبدهللا العتيبيعبدهللا احمد سعيد الزهرانى٢٩/10/144٣٣0/05/٢0٢٢ماجستير64

األفكار الالعقالنية وعالقتها باالحتراق النفسي لدى المرشدات الطالبيات بالمرحلة الثانويةهيفاء بنت عبدالعزيز بن عساف العسافعادل حسين احمد المبارك٢8/10/144٣٢٩/05/٢0٢٢ماجستير65

التنمر اإللكتروني وعالقته بالوحدة النفسية لدى طالب المرحلة الثانويةمهند بن سعود بن مرزوق الروقيعادل صالح عمر عبدالجبار٢8/10/144٣٢٩/05/٢0٢٢ماجستير66


