
 التاريخ التخصص العنوان اسم الطالب الرسالة م

بينيه ليناسب طلبة المدارس االبتدائية -أساليب تقنين االختبار وتطبيق ذلك على اختبار ستانفورد عبد هللا عبد العزيز المعيلي ماجستير 1

 سنة12-6بالرياض لألعمار من 

 1402 علم النفس

 1973 علم النفس األسس النفسية لإلبداع الفني في الرواية مصري عبد الحميد حنوره ماجستير 2

 1976 علم النفس القلق وعالقته بسمات الشخصية كمال إبراهيم موسى دكتوراه 3

دراسة مقارنة بين القيم لدى كل من المرأة المتعلمة العاملة والمرأة المتعلمة غير العاملة في  نوره عبد هللا إبراهيم الشريم ماجستير 4

 مدينة الرياض

 1403-1983 علم النفس

سنة 12-7بينيه على عينة من تلميذات المدارس االبتدائية أعمار -إعادة تقنين اختبار ستانفورد الجوهرة سليمان محمد السليم ماجستير 5

 بالرياض

 1404 علم النفس

 1979 علم النفس الفالح المصري دراسة في شخصية الجماعة محمد محمد سيد خليل ماجستير 6

 1988 علم النفس أبعاد السلوك التوكيدي وعالقتها ببعض المتغيرات النفسية واالجتماعية طريف شوقي محمد شرف دكتوراه 7

بلفيو لذكاء ال راشدين والمراهقين واستخدامه في دراسة ال -إعداد صورة أردنية لمقياس وكسلر هايل موسى األحمد الموسى ماجستير 8

 فروق بين الجنسين

 1982 علم النفس

مشكالت المتفوقين عقليا من طالب المرحلة الثانوية وحاجاتهماإلرشادية بالمنطقة الغربية  محمد الحميدةسامي أحمد  ماجستير 9

 بالمملكة العربية السعودية

 1407-1987 علم النفس

 1409-1989 علم النفس العالقة بين مستوى التدين والسلوك اإلجرامي الصنيعصالح بن إبراهيم  دكتوراه 10

 1412-1992 علم النفس دراسة لبعض متغيرات الشخصية للمجرمين العائدين للسجون في ا لمملكة العربية السعودية أحمد بن عبد هللا محمد السعيد دكتوراه 11

 1405-1984 سعلم النف العالقة بين مستوى التوكيدية والمستوى التعليمي لدى فتيات مدينة الرياض بزة سعود عبد العزيز آل سعود ماجستير 12

محمد بن عبد هللا بن إبراهيم  دكتوراه 13

 المطوع

 1418-1997 علم النفس عالقات النشاطات الطالبية ببعض متغيرات الشخصية

 1405-1984 علم النفس دراسة العالقة بين التوافق االنفعالي ومستوى التطلع لدى طالبات جامعة الملك سعود رشا محمد احمد محمد علي ماجستير 14



العالقة بين التوافق األسري والسلوك اإلجرامي دراسة ميدانية في سجون النساء في كل من  زهوه سعود عبد العزيز آل سعود ماجستير 15

 الدمام-جدة-الرياض

 1405 علم النفس

زاجية لطالب الجامعة دراسة االتجاه نحو بعض القضايا السياسية المعاصرة وعالقته باالساليب الم انور محمد قضيب دكتوراه 16

 مقارنة بين المجتمعين المصري والسعودي

 1996 علم النفس

دراسة عن العالقة بين الذكاء اللغوي ومستوى التحصيل في الدراسة العلمية األدبية بين طالبات  سارة عبد العزيز علي العواد ماجستير 17

 الثانوي للبنات بالرياض بالمملكة العربية السعوديةالصف الثالث 

 1405-1985 علم النفس

العالج السلوكي لمظاهر العجز في التواصل اللغوي والتفاعل االجتماعي لدى أطفال التوحد  عزه بنت عمر عبد هللا الغامدي دكتوراه 18

 )دراسة إكلينيكية(

 1424-2003 علم النفس

دراسة مقارنة لمستوى التوافق عند بنات العامالت وغير العامالت بمدينة الرياض )دراسة سيكو  ه حمامفادية كامل عبد ماجستير 19

 مترية كلينيكية(

 1405-1985 علم النفس

التقنية الحديثة والتوافق المهني لدى العاملين في القطاع الحكومي العالقة بين االتجاه نحو  إبراهيم بن مهنا المهنا دكتوراه 20

 والقطاع الخاص

 2001 علم النفس

دراسة مقارنة لمستوى التوافق لدى طالبات االقامة الداخلية وطالبات االقامة الخارجية بجامعة  فايزة غالب يحي العثمان ماجستير 21

 الملك سعود بالرياض

 1405 علم النفس

 1405 علم النفس دراسة العالقة بين مستوى القلق ومستوى التحصيل الدراسي لدى طالبات المرحلة الثانوية وجدان عبد العزيز الكحيمي ستيرماج 22

 1406-1986 علم النفس دراسة مقارنة بين المدخنين وغير المدخنين في بعض متغيرات الشخصية فارس محمد عبد السالم ماجستير 23

 1406 علم النفس دراسة عن السلوك التوافقي للمعوقين األطفال الصم كنموذج للدراسة منى محمد سالم السري ماجستير 24

العالقة بين االتجاهات الوالدية كما تدركها الفتيات والتحصيل الدراسي بين طالبات الصف الثالث  سميرة عبد هللا مصطفى كردي ماجستير 25

 وديةالثانوي في المملكة العربية السع

 1405-1985 علم النفس

 1407 علم النفس التوافق الشخصي واالجتماعي لطالب الكليات العسكرية بالمملكة العربية السعودية عبد هللا علي عثمان ماجستير 26

لدى طالبات االقامة الداخلية وطالبات االقامة الخارجية بجامعة دراسة مقارنة لمستوى التوافق  فايزة غالب يحي العثمان ماجستير 27

 الملك سعود بالرياض

 1405 علم النفس

 1407 علم النفس خصائص التفكير التضميني والفروق فيه بين الفصاميين واألسوياء عبد العزيز علي علي الصويلح ماجستير 28



 1408 علم النفس جال العمل وعالقته بالدافعيةنمط التعامل في م محي الدين احمد حسين ماجستير 29

 1406 علم النفس عالقة القلق بالتوافق المهني لدى المعلمين والمعلمات في المرحلة اإلبتدائية بالكويت عويد سلطان مشعان العنزي ماجستير 30

 1408-1988 علم النفس وعالقتها بالذكاء والتحصيل الدراسي واألداء الفنيالقدرات اإلبداعية لدى اإلناث  نورة إبراهيم السليمان ماجستير 31

 1408-1988 علم النفس بعض سمات شخصية المرأة السعودية في ضوء متغير التعليم والعمل مي عبد العزيز السالم ماجستير 32

 1409 علم النفس بين الجانحين واألسوياء في مدينة الرياضدراسة مقارنة في مفهوم الذات  سليمان عويض القحطاني ماجستير 33

 .... علم النفس العالقة بين مصدر الضبط ومفهوم الذات لدى الطالب الجامعي بن سيدياعبد الرحمن بن محمد  ماجستير 34

ير إدمان المخدرات دراسة تجريبية على الجرذان إختبار منظوري التعرض وسوء التوافق في تفس نزار حسين محمد المطير الصالح ماجستير 35

 باستخدام محلول المورفين

 1409-1989 علم النفس

 1409-1989 علم النفس دراسة مقارنة-دور الحضانة في تحسين الذكاء والنضج االجتماعي لدى األطفال  غادة منصور عثمان الدخيل ماجستير 36

 1408-1409 علم النفس بعض أساليب التنشئة األسرية لمتعاطي المخدرات في المجتمع الغيني محمد األمين باكاسوجابي ماجستير 37

 1410 علم النفس تقبل الذات لدى طلبة الثانوية العامة في ضوء متغيري مستوى الطموح والدافعية العامة محمد عبد هللا عبد العزيز الملحم ماجستير 38

 1410-1990 علم النفس دراسة ثبات مفهوم الكم لدى بعض األطفال السعوديين في ضوء نظرية بياجيه  الميرابيعبد الرحيم محمد عبد هللا ماجستير 39

 1406-1407 علم النفس الخجل وعالقته بالتحصيل األكاديمي لدى عينة من طلبة جامعة الملك سعود علي عبد هللا علي البكر ماجستير 40

 1410 علم النفس بعدا العصابية لدى عينة سعودية من ثالث فئات عمرية عبد هللا صالح عبد العزيز الرويتع ماجستير 41

غزوي بنت سليمان عبد العزيز  دكتوراه 42

 الغفيلي

الحاجات النفسية والمشكالت النفسية لدى التلميذات المتفوقات عقليا دراسة على عينة من 

 الطفولة المتأخرة

 1410-1990 علم النفس

 1410 علم النفس دراسة مقارنة لمفهوم الذات بين األطفال المتخلفين عقليا واألسوياء إبراهيم بن أحمد النقيثان ماجستير 43

 1410 علم النفس دراسة مقارنة لمفهوم الذات بين األطفال المتخلفين عقليا واألسوياء إبراهيم بن حمد النقيثان ماجستير 43

هند بنت سعود بن عبد العزيز آل  ماجستير 44

 سعود

 1411-1990 علم النفس الفروق بين مرضى الفصام ومدمني المخدرات في األداء المعرفي

 1411-1991 علم النفس دراسة مقارنة لبعض القدرات العقلية لدى طالب التعليم الفني )الصناعي( وطالب التعليم العام عبد العزيز علي النفيسة ماجستير 45



 1411 علم النفس أنماط السلوك العدواني الشائعة لدى األطفال من الجنسين في مرحلة ما قبل المدرسة مي وجيه عبد الكريم علي ماجستير 46

 1411 علم النفس أنماط السلوك العدواني الشائعة لدى األطفال من الجنسين في مرحلة ما قبل المدرسة مي وجيه عبد الكريم علي ماجستير 46

بعض سمات الشخصية المميزة للتالميذ في مرحلة الطفولة المتأخرة والمراهقة في ضوء  هزاع بن محمد الشاعر ماجستير 47

 مستويات االتزان االنفعالي والتحصيل الدراسي

 1411-1991 علم النفس

أسفل الظهر النفسجسمية وفاعلية العالج السلوكي المعرفي بعض سمات الشخصية لمرضى آالم  نعنت حسن جلوي ماجستير 48

 والدوائي معاً في عالج المرض

 1412 علم النفس

صالح بن عبد هللا بن ناصر عبد  ماجستير 49

 القادر

 1412-1991 علم النفس االتجاه نحو قيمة الوقت وعالقته بأساليب معاملة الوالدين ألبنائهما

 1412-1992 علم النفس دراسة مقارنة بين المصابين واألسوياء في أساليب المعاملة الوالدية من وجهة نظر األبناء ينادرة رشيد عمور ماجستير 50

 1413 علم النفس االتجاهات نحو التقنية الحديثة وعالقته بالنسق القيمي المتصور والواقعي إبراهيم بن مهناا المهنا ماجستير 51

 1413-1992 علم النفس االتجاهات الوالدية نحو األبناء متعددي اإلعاقة وعالقتها بالسلوك التكيفي لهؤالء األبناء هنية محمود أحمد مرزا ماجستير 52

العالقة بين أساليب التنشئة األسرية ومستوى السلوك الديني لدى عينة من طالب وطالبات  عبد الرحمن بن محمد الصالح ماجستير 53

 ثانوية بمدينة الرياضالمرحلة ال

 1412 علم النفس

العالقة بين االتجاهات الوالدية وبعض سمات الشخصية لدى عينة من طالبات المرحلة الثانوية في  العنود محمد سلطان الطيار ماجستير 54

 مدينة الرياض

 1413 علم النفس

الدراسية المتوسطة بمدينة الرياض وعالقته بمتغيرات الخوف لدى طالب وطالبات المرحلة  حماد عبد هللا الحماد ماجستير 55

 الجنس، العمر والتحصيل الدراسي

 1413-1993 علم النفس

 1993-1413 علم النفس النمو االجتماعي والثقة بالنفس لدى األطفال المحرومين من الوالدين واألطفال العاديين نجاح عبد الرحيم خضر ناصيف ماجستير 56

فاعلية التغذية الراجعة الحيوية باستخدام مخطاط العضل الكهربائي في عالج قرحة المعدة نفسانية  أسعد علي عبد هللا النمر ماجستير 57

 المنشأ

 1413 علم النفس

 1411-1991 علم النفس مدراسة مقارنة لبعض القدرات العقلية لدى طالب التعليم الفني )الصناعي( وطالب التعليم العا عبد العزيز علي النفيسة ماجستير 58

 1413-1993 علم النفس تقييم التحيز الداخلي في اختبار الرياض بيتا للذكاء تبعا للجنس والتخصص الدراسي إقبال زين العابدين درندري ماجستير 59

 1414-1993 علم النفس لتفكير اإلبتكاريفاعلية وكفاءة تقديرات المدرسين في الكشف عن الموهوبين في الذكاء وا سعد سعود ماجد آل فهيد ماجستير 60



 1414-1993 علم النفس الخصائص الشخصية لمريضات الصرع العضوي أحمد خيري حافظ ماجستير 61

لدى عينة من التلميذات الالتي التحقن برياض األطفال والتلميذات دراسة مقارنة للتفكير االبتكاري  موضي محمد عبد العزيز الدغيثر ماجستير 62

 الالتي لم يلتحقن

 1414 علم النفس

 1414-1994 علم النفس دراسة مقارنة لبعض خصائص الشخصية لدى مدمني ومروجي المخدرات والعاديين سعدي زهيميل علي الحربي ماجستير 63

 1414-1994 علم النفس فعالية العالج السلوكي مقترنا بإرشاد اآلباء في عالج اضطراب  التبول الالإرادي لدى األطفال عبد العزيز عبد الرحمن الفتنة ماجستير 64

مقارنة بين أطفال المرحلة االبتدائية الذين التحقوا والذين لم يلتحقوا برياض األطفال في الدافعية  علي بن عبد هللا العفنان ماجستير 65

 يل الدراسينحو التعلم والتحص

 1414 علم النفس

الذكاء االجتماعي وعالقته بمستوى التدريب الميداني لبعض التخصصات الجامعية )دراسة على  آمال أحمد حسين القالزاني ماجستير 66

 عينة من طالبات جامعة الملك سعود(

 1415-1994 علم النفس

مفهوم الذات لدى األطفال ذوي الظروف الخاصة )اللقطاء( واألطفال العاديين بمدينة الرياض  موضي حمدان الزهراني ماجستير 67

 دراسة مقارنة

 1415-1995 علم النفس

 1416-1995 علم النفس دراسة لبعض خصائص الشخصية لدى األطفال الذين يعانون من اضطراب اللجلجة في الكالم منال علي محمد مقبل ماجستير 68

إبراهيم عبد الرحمن عبد العزيز  ماجستير 69

 الهدلق

 1411-1991 علم النفس تقويم القدرة القيادية واألداء الوظيفي لمديري مدارسا لتعليم األهلي للبنين في مدينة الرياض

 1416-1995 علم النفس أثر األلعاب الرياضية الجماعية على السلوك العدواني الصريح محمد عبد العزيز الدايل ماجستير 70

 1416-1995 علم النفس أثر أنواع اللعب على قدرات التفكير االبتكاري عند أطفال ما قبل المدرسة وفاء محمود عبد هللا طيبة ماجستير 71

 1416-1996 علم النفس تقبل اإلعاقة وعالقته بالتحصيل الدراسي والقبول االجتماعي للمعاقين جسديا أمل عمر سعيد الوعيل ماجستير 72

دراسة ا لفروق في بعض الحاجات النفسية وسمات الشخصية لدى معلمات رياض األطفال األكفاء  نوال بنت أحمد صالح العالوي ماجستير 73

 وغير األكفاء

 1416-1996 علم النفس

 1416-1996 علم النفس الجانحين وغير الجانحين في بعض سمات الشخصيةدراسة مقارنة بين األحداث  مساعد بن حمد الكثيري ماجستير 74

المهارات االجتماعية في عالقتها بدرجة االحساس بالوحدة النفسية لدى عينة من طالبات جامعة  موضي محمد قايد الجمعة ماجستير 75

 الملك سعود

 1417-1996 علم النفس



االجتماعية في عالقتها بدرجة االحساس بالوحدة النفسية لدى عينة من طالبات جامعة  المهارات موضي محمد عايد الجمعة ماجستير 75

 الملك سعود

 1417-1996 علم النفس

دراسة مقارنة لمريضات الفشل الكلوي المزمن مجموعة المتعايشات مع المرض ومجموعة غير  هيا فهد مبارك الجهير ماجستير 76

 القلق واالكتئابالمتعايشات مع المرض في 

 1417-1996 علم النفس

أساليب مواجهة أزمة الهوية وعالقتها بوجهة الضبط لدى عينة طالب المرحلة الثانوية بمدينة  محمد ثامر بندر المطيري ماجستير 77

 الرياض

 1417-1996 علم النفس

ماعي في خفض درجة الشعور بالوحدة النفسية لدى عينة من فاعلية العالج النفسي السلوكي الج أسماء عبد العزيز محمد الحسين ماجستير 78

 طالبات اإلقامة الداخلية في جامعة الملك سعود بالرياض

 1417-1997 علم النفس

 1417-1418 علم النفس الحاجات النفسية والمشكالت النفسية لدى المرأة الحامل عفراء عبد الرزاق عبد هللا القين ماجستير 79

الفروق في بعض سمات الشخصية بين المبدعين وغير المبدعين في مجال الهندسة المعمارية  صالح بن سالم الجهني ماجستير 80

 والفن التشكيلي دراسة على عينة من طلبة جامعة الملك سعود

 1997 علم النفس

خالد بن سليمان بن عبد الرحمن  ماجستير 81

 الدايل

المناهج وطرق  ي المرحلة الثانوية بمدينة الرياضدراسة تحليلية عن واقع النشاط المدرسي ف

 التدريس

1995-1416 

القدرات العقلية المسهمة في أداء مهنة التمريض )دراسة على عينة من طالبات التمريض  عفاف محمد اليوسف ماجستير 82

 والممرضات السعوديات(

 1996-1997 علم النفس

المشكالت السلوكية الشائعة لدى عينة من تالميذ وتلميذات الصفين الخامس والسادس بالمرحلة  بندري بنت فهد بن دخيل العماني ماجستير 83
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