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 العام المشرف الطالب اسم العنوان م

1  
الكفايات األساسية ملديري مدارس التعليم 

 العام يف اململكة العربية السعودية
 هـ 1424 عبد العزيز بن عبد الوهاب البابطني عبد العزيز بن عبد اهلل العريني

2  
يف مدارس  9000واقع تطبيق إدارة اجلودة  أيزو 

 العربية السعوديةالتعليم العام يف اململكة 
 هـ 1424 حممد بن عبد اهلل املنيع خالد بن سعيد السحيم

3  
نظرية ديمينج يف إدارة اجلودة الشاملة 

 وتطبيقاهتا الرتبوية: نموذج مقرتح
 هـ 1424 حممد بن عثامن كشمريي خالد بن سعد اجلضعي

4  
الكفايات الالزمة ملديري التعليم يف اململكة 

 يب تنميتهاالعربية السعودية وأسال
 هـ1424 عبد العزيز بن عبد الوهاب البابطني عبد اهلل بن حممد البطي

5  
إسهام القطاع اخلاص يف متويل التعليم العام 

 باململكة العربية السعودية
 هـ1425 فهد بن إبراهيم احلبيب فهد بن عباس العتيبي

6  
برنامج مقرتح يف تدريب مديري املناطق 

 عربيةاخلليج ال التعليمية بدول
 هـ 1425 عبد اهلل بن عبد اللطيف اجلرب هند بنت حممد مرزا

7  
خطة اسرتاتيجية للتعليم التقني للبنات يف ضوء 

 احتياجات سوق العمل باململكة العربية السعودية
 هـ1425 محد صائغأعبد الرمحن بن  حممد آل الشيخ بنت حصة

8  
أهم االسرتاتيجيات والسياسات املستقبلية لتطوير 

 علم العام يف اململكة العربية السعوديةالت
 هـ1426 محد صائغأعبد الرمحن بن  هيا بنت عبدالعزيز العواد

9  
فاعلية الكلفة التعليمية يف مدارس التعليم 

 العام بمنطقة الرياض التعليمية
 هـ 1426 عبد الرمحن بن أمحد صائغ حممد بن عبد اهلل الضويان

 هـ1426 حممد بن عثامن كشمريي نارص بن عيل الرباك يف اخلارجاملدارس واألكاديميات السعودية   11

11  

استثامر القطاع اخلاص يف التعليم العام يف 

اململكة العربية السعودية: هدف اسرتاتيجي 

 مصادر التمويل لتنويع

 هـ 1426 املنيعحممد بن عبداهلل  سناء بنت عبدالعزيز الطوق
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12  
ليم إدارة عمليات التخطيط االسرتاتيجي للتع

 العام باململكة العربية السعودية
 هـ 1426 عبدالرمحن بن أمحد صائغ عبد اللطيف بن عبد الرمحن العوين

13  
أداء اإلرشاف الرتبوي يف إدارات الرتبية والتعليم 

 بمنطقة الرياض باململكة العربية السعودية
 هـ1426 عبدالعزيز بن عبدالوهاب البابطني حممد بن عبدالعزيز السديري

14  

التخطيط لتقنيات التعليم يف التعليم العام 

باململكة العربية السعودية نموذج ختطيطي 

 للقيادات الرتبوية

 هـ1426 عبد اهلل بن عبد اللطيف اجلرب سعيد بن حممد السعيد

15  
تطوير أداء التعليم الصحي للبنات بوزارة الصحة 

 مقرتح نموذج –باململكة العربية السعودية 
 السمحان منى بنت عبداهلل

 حممد بن عبد اهلل املنيع

 وعبدالعزيز بن عبداهلل شهدة
 هـ 1426

16  
إدارة التعليم االلكرتوين يف التعليم العام 

 باململكة العربية السعودية
 هـ1426 حممد بن عبد اهلل املنيع سعيد بن عيل آل مزهر

17  
التطوير التنظيمي يف املدرسة الثانوية يف اململكة 

 تصور مقرتحالعربية السعودية 
 هـ 1427 عبدالرمحن بن أمحد صائغ عبدالعزيز بن نارص الشثري

18  
متهني اإلدارة املدرسية يف اململكة العربية 

 السعودية إطار مرجعي
 هـ1427 عبد اهلل بن عبد اللطيف اجلرب محد العرفجبن أ حممد 

19  
إدارة التعلم التنظيمي يف معهد اإلدارة العامة 

 ودية  تصور مقرتحباململكة العربية السع
 هـ1427 فهد بن إبراهيم احلبيب إيامن بنت سعود أبو خضري

21  
إدارة األزمات يف مدارس التعليم العام بمدينة 

 مقرتح تصور –الرياض 
 هـ1427 عيل بن سعد القرين ناهد بنت عبد اهلل املوسى

21  
كفايات عمداء الكليات يف اجلامعات 

 السعودية برنامج لتطوير األداء
 هـ1427 عبدالعزيز بن عبدالوهاب البابطني  بن حممد الوز ةعبداهلل
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22  

مواءمة برامج الدراسات العليا الرتبوية 

الحتياجات القطاع التعليمي يف اململكة 

 العربية السعودية

 هـ 1427 عبدالرمحن بن أمحد صائغ خالد بن صالح السبيعي

23  
املناخ التنظيمي يف الكليات التقنية باململكة 

 السعودية دراسة ميدانية العربية
 هـ1427 عيل بن سعد القرين غريب بن مرجي السلامين

24  
إعداد القيادات التحويلية يف اجلامعات 

 السعودية )برنامج تدريبي مقرتح(
 هـ1427 فهد بن إبراهيم احلبيب ماجدة بنت إبراهيم اجلا ودي

25  
يف مدارس البنات يف الرياض اإلدارة الذاتية 

 تصور مقرتح
 هـ1427 مليحان بن معيض الثبيتي بنت محد الدورسي خلود

26  
مقرتحة لتطوير التعليم اجلامعي  اسرتاتيجية

 باململكة العربية السعودية
 هـ1428 فهد بن إبراهيم احلبيب سعود بن عبد اهلل الروييل

27  
التطوير املهني لرؤساء األقسام األكاديمية 

 باجلامعات السعودية
 هـ1428 عبدالرمحن بن أمحد صائغ إبراهيم بن سليامن العودة

28  

الطاقة االستيعابية للجامعات السعودية يف 

ضوء زيادة الطلب املجتمعي عىل التعليم 

 اجلامعي )رؤية مستقبلية(

 هـ1428 ةهند بنت ماجد اخلثيل فاطمة بنت حممد خليفة

29  
واقع تطبيق اسلوب اخلريطة املدرسية يف 

 ية السعوديةختطيط التعليم العام باململكة العرب
 هـ1428 عبد الوهاب البابطنيبن عبد العزيز  عبد العزيز بن سامل النوح

31  
متويل التعليم العايل يف اليمن الواقع 

 وإمكانات التطوير
 هـ1428 حسن أبو بكر العولقي عيل الربعيبن العزي 

31  
الدراسات العليا يف اجلامعات السعودية دراسة 

 والتقنية والتمويلحتليلية يف ضوء متغريات اجلودة 
 هـ1428 حسن أبو بكر العولقي عيل بن عبدالقاد  الزهراين
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32  
االعتامد األكاديمي ملدارس التعليم العام يف 

 اململكة العربية السعودية أنموذج مقرتح
 هـ1428 فهد بن إبراهيم احلبيب نارص بن عبدالعزيز امللحم

33  
النمو الكمي والنوعي ألعضاء هيئة التدريس 

 امعات السعودية دراسة تقويميةيف اجل
 هـ1428 عيل بن سعد القرين إبراهيم بن داود الداود

34  
التطوير التنظيمي  إلدارات الرتبية والتعليم 

 باململكة العربية السعودية تصور مقرتح
 هـ1428 عبد الوهاب البابطنيبن عبد العزيز  محد بن إبراهيم املنيع

35  
لعربية حتليل سياسة التعليم يف اململكة ا

 "نموذج مقرتح"السعودية 
 هـ1428 عبدالرمحن بن أمحد صائغ الرباهيم بنت عبدالعزيز هيا

36  
إدارة الرصاع التنظيمي يف املدارس الثانوية 

 باململكة العربية السعودية )تصور مقرتح(
 هـ1429 عبد اهلل بن عبد اللطيف اجلرب سليامن بن إبراهيم النملة

37  
درسية تصور مقرتح املحاسبية يف اإلدارة امل

 للتطبيق باململكة العربية السعودية
 هـ 1429 عبد الوهاب البابطنيبن عبد العزيز  أمحد بن نارص اخلريف

38  
اإلرشاف الرتبوي الداخيل املتنوع يف مدارس 

 التعليم العام نموذج مقرتح
 هـ1429 عبد الوهاب البابطنيبن عبد العزيز  عمر بن إبراهيم الزغيبي

39  

يف بني اجلامعات والقطاع اخلاص  الرشاكة

تطوير البحث العلمي يف اململكة العربية 

 السعودية تصور مقرتح

 هـ1429 فهد بن إبراهيم احلبيب سلطان بن ثنيان الثنيان

41  

التحفيز اإلداري وعالقته باألداء الوظيفي 

للقيادات بمدارس التعليم العام الثانوي يف 

 اململكة العربية السعودية

 هـ1429 عبد اهلل بن عبد اللطيف اجلرب بنت حممد الغيثالعنود 

41  
تطوير أداء مرشفات اإلدارة املدرسية يف 

 اململكة العربية السعودية تصور مقرتح
 هـ 1429 مليحان بن معيض الثبيتي ذهب بنت نايف الشمري
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42  
تطبيق اإلدارة االسرتاتيجية يف بعض اجلامعات 

 ة تصور مقرتحاحلكومية باململكة العربية السعودي
 هـ 1431 عبدالرمحن بن أمحد صائغ عيل بن حممد العنزي

43  
اسرتاتيجية مقرتحة لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف 

 اجلامعات احلكومية باململكة العربية السعودية
 هـ 1431 حممد بن عبد اهلل املنيع حممد بن حممد احلريب

44  

تطوير األقسام األكاديمية يف جامعة امللك 

باستخدام منهج إعادة هندسة العمليات  سعود

 نموذج مقرتح اإلدارية

 هـ 1431 حممد بن عبد اهلل املنيع حممد بن عيل الصالح

45  

يف اململكة اسرتاتيجية تدويل التعليم اجلامعي 

ملرحلة ما بعد االنضامم العربية السعودية 

 ملنظمة التجارة العاملية

 هـ1431 د صائغعبدالرمحن بن أمح القحطاينحممد بن كشيم 

46  
تعليم القيم السلوكية لطلبة املدارس الثانوية 

 باململكة العربية السعودية
 هـ1431 حسن أبو بكر العولقي نادية بنت عمر ثابت

47  
إدارة املعرفة يف اجلامعات احلكومية باململكة 

 العربية السعودية نموذج مقرتح
 هـ1431 عيل بن سعد القرين تركي بن عيل الشمري

48  
ئف اجلامعات السعودية يف ضوء وظا

 التحديات املعارصة
 هـ1431 عبدالرمحن بن أمحد صائغ فالح بن خلف العتيبي

49  
التخطيط االسرتاتيجي يف مدارس التعليم 

 العربية السعودية األهيل باململكة
 هـ 1431 حممد بن عبد اهلل املنيع الكريدا سليامن بن عيل

51  
ارس التعليم تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف مد

 العام باململكة العربية السعودية الثانوي
 هـ 1431 حممد بن عبد اهلل املنيع محد بن عبد العزيز الدندينأ

51  
تطوير إدارة املدرسة الثانوية القائمة عىل نظام 

 املقررات يف ضوء اإلدارة املتمركزة حول املدرسة
 هـ1431 عبدالرمحن بن أمحد صائغ فاطمة بنت عبداهلل البرش
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52  
الرتبية والتعليم  اتإدارة املعرفة يف إدار

 تصور مقرتح باململكة العربية السعودية
 هـ 1431 حممد بن عبد اهلل املنيع فهد بن عبد اهلل اجلدوع

53  

تطوير أداء املدربني يف مراكز التدريب الرتبوي 

الرشقية يف اململكة العربية السعودية يف  باملنطقة

 ضوء االجتاهات املعارصة

 هـ 1432 عبد اهلل بن عبد اللطيف اجلرب فيصل بن نارص اهلاجري

54  

الوالء التنظيمي ألعضاء هيئة التدريس يف 

التحويلية لدى رؤساء األقسام  ضوء القيادة

 العلمية باجلامعات السعودية

 هـ 1432 عبد الرمحن بن حممد احلبيب فهد بن نارص الوطبان

55  
التقنية تطوير الربامج الدراسية يف الكليات 

 باململكة العربية السعودية
 هـ1432 مليحان بن معيض الثبيتي عبد العزيز بن حممد صقر

56  

واقع تطبيق مديرات املدارس للخربات 

املكتسبة من التدريب باستخدام نظام انتقال 

 مقرتح تصور-( LTSIالتعلم )

 هـ1432 عبد اهلل بن عبد اللطيف اجلرب البند ي بنت إبراهيم الربيعة

57  
إدارة الكليات التقنية باململكة العربية  تطوير

 السعودية يف ضوء االدارة االبداعية
 هـ1432 احلبيبحممد بن عبدالرمحن  احلفظي اخلالقبن عبد  سليامن

58  

املناخ التنظيمي الداعم لنمو ثقافة احلوار يف 

احلكومية يف اململكة العربية  اجلامعات

 مقرتح تصور –السعودية 

 هـ 1432 عبد الرمحن بن حممد احلبيب التوجيري وفاء بنت محد

59  

تقويم الربامج واملرشوعات الرتبوية يف  واقع

باململكة العربية  والتعليموزارة الرتبية 

 السعودية يف ضوء االجتاهات العاملية املعارصة

 هـ1433 البابطنيبن عبدالوهاب  عبدالعزيز بنت دغش القحطاين نوف
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61  
–عات السعوديةإدارة االزمات يف اجلام

 مقرتح تصور
 هـ 1433 عبد الرمحن بن حممد احلبيب إبراهيم بن عبد الرمحن الربيعة

61  
تطوير أداء مدارس التعليم العام يف ضوء 

 جمتمع التعلم املهني مدخل
 ـه1433 عبد الوهاب البابطني بن عبد العزيز بنت سليامن السحيباين ابتهال

62  

اخلاصة برامج دمج ذوات االحتياجات  إدارة

يف ضوء معايري اجلودة بمدارس التعليم العام 

 بمنطقة الرياض

 هـ1433 بن عبداللطيف اجلرب عبداهلل بنت صالح الرميح ندى

63  
تطبيق املحاسبية يف إدارة جامعة امللك سعود 

 تصور مقرتح
 هـ1433 اجلرب اللطيفعبداهلل بن عبد  بنت عبداهلل املفيز خوله

64  
سيس للكليات الصحية األكاديمي املؤ االعتامد

 السعودية ـ أنموذج مقرتح العربيةباململكة 
 هـ1434 بن معيض الثبيتي مليحان بن عبدالرمحن الدايل صالح

65  

الرشاكة املجتمعية البحثية لتعزيز الدور  تفعيل

جامعة امللك -السعودية للجامعاتالتنموي 

 سعود أنموذجا  

 هـ1434 بيببن حممد احل عبدالرمحن بنت صالح الدبايس أ يج

66  
اخلدمات االستشارية يف اجلامعات  مستقبل

 "اسرتاتيجية  رؤية" السعودية:
 هـ1434 بن أمحد صائغ عبدالرمحن بنت حممد العساف نوال

67  

أداء وظيفة خدمة املجتمع يف جامعات  تقويم

يف ضوء االجتاهات  السعوديةاململكة العربية 

 العاملية املعارصة ـ رؤية مستقبلية

 هـ1434 بن أمحد صائغ عبدالرمحن ن هزاع املطرييب غنام

68  

تطبيق أسلوب اخلصخصة يف إدارة مدارس 

باململكة العربية السعودية:  التعليم العام

 نموذج مقرتح

 هـ 1434 عبد الوهاب البابطنيبن عبد العزيز  حممد بن عبد اهلل املجيدل
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69  
تطوير إدارة املعرفة يف وزارة التعليم العايل يف 

 "اسرتاتيجية مقرتحة "العربية السعودية  كةاململ
 هـ1434 مليحان بن معيض الثبيتي سامل بن عيد القحطاين

71  
املدرسة املنتجة يف التعليم العام باململكة العربية 

 مقرتح تطبيقي السعودية
 هـ1434 عبدالرمحن بن أمحد صائغ أ وى بنت عيل أخرض

71  
 تطوير إدارة املعرفة يف اجلامعات السعودية

 تصور مقرتح –احلكومية 
 هـ1434 أمحد صائغ بن الرمحن عبد عبداهلل بن مجعةبنت نوف 

72  

التنسيق اإلداري بني التعليم العام  تفعيل

خمرجات التعليم العام  لتجويدوالتعليم العايل 

 أنموذج مقرتح -

 هـ1435 بن عبداهلل املنيع حممد بنت سعد العريفي حصة

73  
يف مؤسسا ت الربامج األكاديمية  تسويق

 باململكة العربية السعودية األهيلالتعليم  العايل 
 هـ1435 احلبيبحممد  نن بعبدالرمح بنت ابراهيم اخلضريي زينب

74  
املنتجة و عالقتها بالثقافة التنظيمية يف  اجلامعة

 أنموذج مقرتح - السعوديةاجلامعات 
 هـ1435 الشامانبنت سالمة  ملأ بنت سليامن اخلليوي لينا

75  
سرتاتيجية مقرتحة لتطوير إدارة مدارس نظام ا

 الثانوية يف ضوء مدخل القيادة التشاركية املقررات
 هـ 1435 حممد بن عبد اهلل املنيع عبد الرمحن بن غرم اهلل الغامدي

76  
ميثاق أخالقي للسلوك األكاديمي يف  تطوير

 السعوديةاجلامعات 
 هـ1435 بن سعد القرين عيل بن فراج العنزي عيد

77  
اإلعالم الرتبوي لتعزيز األمن الفكري  إدارة

 السعودية اجلامعاتلدى طالب 
 هـ1435 بن معيض الثبيتي مليحان بن سعد البقمي فيصل

78  

اسرتاتيجية مقرتحة لتطوير إدارة املوارد 

تكنولوجيا األداء البرشي  البرشية يف ضوء

 حالة دراسة –باجلامعات السعودية

 هـ 1435 الرمحن بن حممد احلبيبعبد  منصو  بن زايد اخلثالن
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79  

مدخل اسرتاتيجي لتحقيق التكامل بني 

املجتمع السعودية ومتطلبات  وظائف كليات

 خطط التنمية

 هـ 1435 عبد الرمحن بن حممد احلبيب طابأمرية بنت عيل اخل

81  

املقارنة املرجعية لتحسني مستوى  استخدام

جامعة امللك  - السعوديةأداء اجلامعات 

 موذجاسعود أن

 هـ1435 سعد القرينبن  عيل العايلبنت محد العبد  فوزيه

81  
القيادي للمرأة يف املناصب العليا يف  التمكني

 نموذج مقرتح السعوديةاجلامعات 
 هـ1436 الشامانبنت سالمة  ملأ ة بنت  اجح الراجحرشيف

82  
يف مراحل التعليم العام  املدريس االعتامد

 ذج مقرتحباململكة العربية السعودية نمو
 هـ1436 بن عبدالوهاب البابطني عبدالعزيز بن سعود الريس نارص

83  

يف أداء مديري إدارات الرتبية  احلوكمة

جي كواف يف اململكة  نموذجوالتعليم يف ضوء 

 العربية السعودية نموذج مقرتح

 هـ1436 عبداهلل املنيع بن حممد بن صالح البليهي حممد

84  

لعام باململكة إدارة مدارس التعليم ا تطوير

ضوء مدخل إدارة  يفالعربية السعودية 

 املدارس املستقلة نموذج مقرتح

 هـ1436 محد صائغأ بن عبدالرمحن بن حاسن الثقفي حممد

85  

أداء إدارات املراجعة الداخلية يف وزارة  تطوير

ضوء مبادئ احلوكمة  يفالرتبية والتعليم 

 مرشوع مقرتح

 هـ1436 كريم بوأحي فت بن محدأ الزهراينبن عيل  صالح

86  
املدرسة املتعلمة الداعم للوصول إىل  نظام

 مقرتح نموذججمتمع املعرفة 
 هـ1436 حممد احلبيب بن عبدالرمحن بن سعود ال مقبل حممد
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87  
التعليم اهلنديس اجلامعي يف اململكة  تطوير

 العربية السعودية ــ خطة اسرتاتيجية مقرتحة
 هـ1436 بن أمحد صائغعبدالرمحن  بن ابراهيم البد  محد

88  
مقرتح إلدارة اجلودة يف نظم التعلم  أنموذج

 السعودية باجلامعاتاإللكرتوين 
 هـ1436 حممد بن عبداهلل املنيع بن عيل القبالن نارص

89  

املشكالت التنظيمية املستقبلية  استرشاف

و التعليم يف اململكة  للرتبيةلإلدارات العامة 

يف ضوء  عالجهاالعربية السعودية وسبل 

 تصور تدريبي مقرتح - Trizنظرية تريز 

 هـ1436 عبدالعزيز بن عبدالوهاب البابطني بنت صالح الزهراين فتحيه

91  
مقرتحة لتطوير إدارة مدارس التعليم  اسرتاتيجية

 نموذج مدارس امليثاق االمريكية ضوءالعام يف 
 هـ1436 حممد بن عبداهلل املنيع بنت عبيد العصيمي بد ية

91  
أداء القيادات الرتبوية يف مدارس التعليم  رتطوي

 االعتامد املدريس العاملي متطلباتالعام وفق 
 هـ1436 عبدالعزيز بن عبدالوهاب البابطني بنت  اشد القحطاين بد ية

92  

املواءمة بني الكفاءة اخلارجية النوعية  حتقيق

سوق العمل يف  متطلباتو الناشئةللجامعات 

 اسرتاتيجية مقرتحة –ة اململكة العربية السعودي

 هـ1436 املنقاشعبداهلل بنت  سا ه بنت حممد الرضير نو ة

93  

أداء عامدات شؤون الطالب يف ضوء  تطوير

يف اجلامعات احلكومية  املعارصةالتحديات 

 مقرتحة اسرتاتيجيةباململكة العربية السعودية 

 هـ1436 سا ه بنت عبداهلل املنقاش بنت عبد اهلل احلقباين فريال

94  
نظام التخطيط الرتبوي يف وزارة الرتبية  تطوير

 مقرتح مرشوعوالتعليم 
 هـ1436 أمحد بن فتحي أبو كريم بن سعد املطوع إبراهيم
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95  

أداء القيادات يف إدارات الرتبية والتعليم  تطوير

يف ضوء مبادئ  السعوديةباململكة العربية 

 املحاسبية اإلدارية برنامج تدريبي مقرتح

 هـ1436 يالغامدمحد بن أ محدان سف كنتاببن يو حممد

96  
خمرجات كليات املجتمع يف اجلمهورية  مواءمة

 متطلبات سوق العمل تصور مقرتح معاليمنية 
 هـ1436 الثبيتيمعيض بن  مليحان سعيد  حممدبن    هيب

97  

القيادات األكاديمية يف مؤسسات  تعاقب

اململكة العربية السعودية  يفالتعليم العايل 

 اسرتاتيجية مقرتحة

 هـ1436 عبدالرمحن بن حممد احلبيب العبيديبن أمحد  حممد

98  
املحاسبة يف إدارة املؤسسة العامة  تطبيق

 تصور مقرتح واملهنيللتدريب التقني 
 هـ1436 عبداهلل بن حممد املانع بن محد املوسى عبدالرمحن

99  
التنظيمية يف  اإلدارية و املواطنة الشفافية

 تطويرية مقرتحة رؤية السعوديةاجلامعات 
 هـ1436 عيل بن سعد القرين بن حممد الربيعة صالح

111  

معايري االعتامد املدريس ملدارس التعليم  تطبيق

 -العربية السعودية باململكةالعام األهلية 

 نموذج مقرتح

 هـ1437 عبداهلل بن حممد املانع اهلل بن حسن العمراين عبد

111  
املسؤولية املجتمعية لدى اجلامعات  فعيلت

 احلكومية بمدينة الرياض اسرتاتيجية مقرتحة
 هـ1437 سا ه بنت عبداهلل املنقاش بنت سليامن اخلليوي نوف

112  

مقرتحة باستخدام سيجام ستة  اسرتاتيجية

التعليم العام يف  مدارسلتطوير إدارات 

عىل  حالةاململكة العربية السعودية دراسة 

 ة الرشقيةاملنطق

 هـ1437 النوح ساملبن  العزيز عبد احلسنبن محد  حممد
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113  
تطوير التعليم اجلامعي السعودي يف ضوء 

 تدويل التعليم العايل: أنموذج مقرتح مدخل
 هـ1437 اهلل املنقاش سا ة بنت عبد هنادي بنت فهد احلكري

114  

إدارات الرتبية والتعليم باململكة العربية  تطوير

ماركردت للمنظمة  نموذجء السعودية يف ضو

 املتعلمة تصور مقرتح

 هـ1437 عبدالعزيز بن عبدالوهاب البابطني األندجياينبنت عبد العزيز  هتاين

115  
فاعلية الكرايس البحثية يف اجلامعات  تطوير

 مقرتحة اسرتاتيجيةالسعودية 
 هـ1437 أمل بنت سالمة الشامان فالعسا العزيزبنت عبد  وفاء

116  
 -السعوديةيف إدارة اجلامعات  احلوكمة تطبيق

 امللك سعود أنموذجا جامعة
 هـ1437 أمل بنت سالمة الشامان بنت حممد السديري هند

117  
املوارد البرشية االسرتاتيجية يف وزارة التعليم  تنمية

 يف ضوء النامذج العاملية احلديثة نموذج مقرتح
 هـ1437 براهيم احلبيببن إ فهد بن عيل نجمي فيصل

118  

أداء قيادات إدارات شؤون املعلمني  تطوير

بوزارة التعليم يف ضوء كفايات القيادة 

 التحويلية برنامج تدريبي مقرتح

 هـ1437 حممد احلريب بن حممد بن مبا ك الدورسي سعيد

119  

منظومة تقويم أداء املوارد البرشية  تطوير

الرتبوية يف ضوء أنظمة التحفيز واملحاسبية 

 نموذج مقرتح

 هـ1437 عيل بن سعد القرين األبيض بن حممد نارص

111  

االعتامد املدريس يف ضوء أسس إدارة  تطبيق

التعليم العام بمدينة الرياض  مدارسالتغيري يف 

 اسرتاتيجية مقرتحة

 هـ1437 فهد بن إبراهيم احلبيب بن سعد العتيبي نارص
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111  

التدريب الرتبوي يف التعليم العام باململكة  إدارة

ضوء بعض التجارب العاملية  العربية السعودية يف

 يف اخلصخصة اسرتاتيجية مقرتحة

 هـ1437 حممد بن عبداهلل املنيع بن شالل السويلم لرمحنا عبد

112  
األخالقية ملديري املدارس الثانوية  القيادة

 التنظيمية اسرتاتيجية مقرتحة بالثقةوعالقتها 
 هـ1437 عبدالرمحن بن حممد احلبيب بن عبداهلل الشتوي سليامن

113  

معايري اختيار عمداء الكليات التقنية يف  تطوير

السعودية يف ضوء مدخل  العربيةاململكة 

 الكفايات مرشوع مقرتح

 هـ1437 عبداهلل بن حممد املانع العيسى اهللبن عبد  سليامن

114  
املعرفة مدخل لتطوير اجلامعات اليمنية  إدارة

 مقرتح تصوراحلكومية 
 هـ1437 بابطنيعبدالوهاب البن  نالرمح عبد فضل الطاهري بن طالل

115  
التخطيط االسرتاتيجي باجلامعات  تفعيل

 العاملية تصور مقرتح النامذجاليمنية يف ضوء 
 هـ1437 أمحد بن فتحي أبو كريم الراعيمنصو    بن فؤاد

116  
إدارات اجلامعات نحو اقتصاد املعرفة يف  حتول

 اململكة العربية السعودية رؤية اسرتاتيجية
 هـ1437 عبدالرمحن بن حممد احلبيب آل د ع العزيزعبد  بن مشعل

117  
احلوكمة يف تطوير أداء قيادات التعليم العام يف  دور

 السعودية نموذج مقرتح العربيةاململكة 
 هـ1437 ةماجد اخلثيلبنت  هند بنت فيصل العتيبي فاطمة

118  

تدريبي مقرتح مبني عىل منهجية  برنامج

فع درجة الرضا هندسة البرش األرجونوميكا لر

 يفالوظيفي لدى مديرات املرحلة الثانوية 

 اململكة العربية السعودية

 هـ1437 حممد بن حممد احلريب بنت حسني باحلا ث مريم
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119  

التخطيط االسرتاتيجي يف التعليم العام يف 

اململكة العربية السعودية يف  ضوء عمليات 

 إدارة املعرفة )نموذج مقرتح(

 هـ1437 فهد بن إبراهيم احلبيب غازي الشهريبن سعد 

121  

أداء مديري إدارات التعليم يف ضوء  تطوير

مدخل القيادة االسرتاتيجية يف اململكة العربية 

 السعودية برنامج تدريبي مقرتح

 هـ1437 سامل النوح بن العزيز عبد بنت شعالن القرين مها

121  
سلوك املواطنة التنظيمية باإلدارة العامة  تطوير

 التمكني اإلداري أنموذج مقرتح ضوء للتعليم عىل
 هـ1437 حممد بن عبداهلل املنيع بنت عبد الرمحن اجلابر  يم

122  
أداء عامدات تطوير املهارات باجلامعات  حتسني

 ضوء منهجية كايزن نموذج مقرتح يفالسعودية 
 هـ1437 حممد بن حممد احلريب احلميد اهللبنت عبد  نو 

123  

ذ القرارات الرتبوية دور التفكري التأميل يف اختا

نظر مديري املدارس الثانوية بمدينة  من وجهة

 مقرتح انموذج –الرياض 

 هـ 1437 عبد الوهاب البابطني بن عبد الرمحن عيل بن عبد اهلل آل هشبول

124  

الكفايات اإلدارية الالزمة ملديري الرتبية 

 برنامج –متطلبات جمتمع املعرفة  والتعليم وفق

 مقرتح تدريبي

 هـ 1437 حممد بن عبد اهلل املنيع بن يوسف اليوسف مصطفى

125  

نظام اإلدارة الرتبوية نور لتعزيز  استخدام

مدارس التعليم العام  ملديرياملامرسات الفنية 

 يف اململكة العربية السعودية نموذج مقرتح

 هـ1437 عبدالوهاب البابطنيبن عبدالعزيز  السيف اهللبن عبد  عادل

126  

ت شؤن الطالب يف إعادة هيكلة عامدا

السعودية يف ضوء التجارب العاملية  اجلامعات

 مقرتح انموذج –

 هـ 1438 فتحي أبو كريم بن أمحد نو ة بنت نارص الصيخان
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127  

أداء القيادات املدرسية يف التعليم العام  تطوير

معايري إدارة اجلودة األوربية  ضوء يفالسعودي 

 اسرتاتيجية مقرتحة

 هـ1438 الغامديمحد بن أ محدان بن مربوك املالكي صالح

128  
املحاسبية التعليمية يف مكاتب التعليم يف  تطبيق

 تصور مقرتح العامليةضوء النامذج 
 هـ1438 املانعحممد بن  اهلل عبد بن عبد العزيز العثامن خالد

129  
قيادة املعرفة يف جهاز  وزارة التعليم باململكة 

 السعودية )برنامج تدريبي مقرتح( العربية
 هـ1438 فهد بن إبراهيم احلبيب الرمحن العويف ريين بنت عبدش

131  

تطوير تقييم أداء  إدارات التعليم يف اململكة 

يف ضوء املقارنة املرجعية  العربية السعودية

 "نموذج مقرتح"

 هـ1438 طا ق بن حممد الثويني مها بنت حممد الصبحي

131  
معوقات االبتعاث احلكومي اخلارجي يف 

 ودية: اسرتاتيجية مقرتحة ملعاجلتهااجلامعات السع
 هـ1438 فتحي أبو كريمبن أمحد   عد املز وعبنت عائشة 

132  
تعاقب القيادات التعليمية يف وزارة التعليم يف 

 مدخل الكفايات )نموذج مقرتح( ضوء
 هـ1438 الوهاب البابطني  العزيز بن عبد عبد خالد بن عطا عسريي

133  
التعليم العام  واألكاديمي بني التكامل اإلداري

 "اسرتاتيجية مقرتحة" والعايل
 ـه1438 كريم فتحي أبو بن أمحد العزيز بن سعد اخلشالن عبد

134  
خصخصة خدمات اجلامعات السعودية يف 

 ضوء التجارب العاملية: اسرتاتيجية مقرتحة
 هـ1438 أبو كريم أمحد بن فتحي منصو  بن محود العتيبي

135  

جات اخلاصة تطوير إدارة  تعليم ذوي االحتيا

يف مدارس الدمج يف ضوء نموذج املدرسة 

 مقرتحة اسرتاتيجيةالشاملة األمريكية: 

 هـ1438 عبدالرمحن بن عبدالوهاب البابطني آل مشعان فهدبنت حصة 
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136  

تطوير أداء رؤساء األقسام األكاديمية يف 

اجلامعات السعودية يف ضوء مدخل إدارة 

 اسرتاتيجية مقرتحة -املعرفة 

 هـ1438 الرمحن بن حممد احلبيب عبد عطية الصقريبن فهد 

137  

إدارة التدريب اإللكرتوين يف إدارات التدريب 

الرتبوي بوزارة التعليم السعودية وفق 

 التقنيات احلديثة )أنموذج مقرتح(

 هـ1438 طا ق بن حممد الثويني حسني بن عبداهلل العيسى

138  
بناء القدرات املؤسسية إلدارات التعليم العام 

 "نموذج مقرتح" اململكة العربية السعودية يف
 هـ1438 الرمحن بن حممد احلبيب عبد سا ه بنت مسفر احلقباين

139  

مرشوع امللك عبد اهلل بن عبد العزيز لتطوير  واقع

التعليــم العــام يف تطوير القيادات املدرسية يف 

 السعودية العربية املرحلة الثانوية باململكة

 هـ1438 املانعحممد بن  عبداهلل قيثانبن عبداهلل الن وليد

141  
أداء إدارات التدريب الرتبوي يف ضوء  تطوير

 منهجية بطاقة األداء املتوازن
 هـ1438 البابطنيعبدالوهاب بن  عبدالعزيز بن أمحد العمري عبداللطيف

141  

اخلدمات الرتبوية التي تقدمها إدارات  جودة

عىل ضوء االجتاهات  العاممدارس التعليم 

 عارصة برنامج تدريبي مقرتحامل

 هـ1438 أبو كريم أمحد بن فتحي بن زيد العنقري سلامن

142  

املناخ التنظيمي يف مدارس التعليم الثانوي  تطوير

عىل ضوء متطلبات حتقيق القدرة التنافسية يف 

 اململكة العربية السعودية أنموذج مقرتح

 هـ1438 أبو كريم أمحد بن فتحي بن سعيد آل شعالن عيل

143  
أداء إدارة القيادة املدرسية بوزارة  تطوير

 املواهب نموذج مقرتح إدارةالتعليم يف ضوء 
 هـ1438 حممد احلبيببن  الرمحن عبد بن حممد احلوشان ممدوح
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144  
أداء قيادات مدارس التعليم العام يف  تطوير

 ضوء مدخل احلوكمة اسرتاتيجية مقرتحة
 هـ1438 ثوينيحممد البن  طا ق بن إبراهيم آل مغرية حممد

145  

أداء القيادات املدرسية يف ضوء معايري  تطوير

باململكة العربية السعودية  التعليمهيئة تقويم 

 برنامج تدريبي مقرتح

 هـ1438 حممد احلبيببن  الرمحن عبد سليامن آلبن نارص  زيد

146  

أداء عمداء الكليات التقنية يف اململكة  تطوير

اإلبداعية العربية السعودية يف ضوء القيادة 

 نموذج مقرتح

 هـ1438 بابطنيعبدالوهاب البن  عبدالرمحن بن غاطي الرشيدي مفرح

147  
تقويم أداء كليات جامعة امللك فيصل  تطوير

 املضافة أنموذج مقرتح القيمةيف ضوء مدخل 
 هـ1438 محد الغامديبن أ محدان امللحم صالحاللطيف بن  عبد

148  

هد إدارة املشاريع البحثية يف معا تطوير

األبحاث يف اجلامعات السعودية باستخدام 

 منهجية إدارة املشاريع األمريكية

 هـ1438 املانعحممد بن  اهلل عبد بن عبداهلل السعيد ماجد

149  
قيادات املدارس الثانوية يف مرشوع  ممارسة

 تطوير للقيادة الريادية برنامج تدريبي مقرتح
 هـ1438 نوحالسامل بن  العزيز عبد بنت سعود بن معيقل نو ه

151  

أداء القيادات الرتبوية باململكة العربية  تطوير

ضوء التجربة السنغافورية  عىلالسعودية 

 اسرتاتيجية مقرتحة

 هـ1438 النوحسامل بن  العزيز عبد محد اجلارسأبنت  فاطمة

151  

أداء القيادات الوسطى بوزارة  تطوير

درجة  360التعليم يف ضوء مفهوم قيادة 

 رتحبرنامج تدريبي مق

 هـ1438 الغامديمحد بن أ محدان اجلردان هللبنت عبد ا سا ه
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152  

أداء إدارة املوارد البرشية يف ضوء مدخل  تطوير

إدارات املناطق التعليمية يف اململكة  بنيالتنافسية 

 قرتحةم العربية السعودية اسرتاتيجية

 هـ1438 املنيع اهللعبد بن  حممد بنت حممد الدخيل تغريد

153  

اإلداري واملايل يف اجلامعات  االستقالل

السعودية يف ضوء النموذج األوريب للتميز 

 اسرتاتيجية مقرتحة

 هـ1438 املانعحممد بن  عبداهلل بنت حممد العريفي هنى

154  

أداء القيادات األكاديمية باجلامعات  تطوير

نظرية ريتزر للنمطية  ضوءالسعودية يف 

 املعيارية اسرتاتيجية مقرتحة

 هـ1438 الشامان ةسالم بنت ملأ املنيعري بنت محد أمريه

155  
عامدات البحث العلمي يف اجلامعات  تطوير

 ضوء إدارة املعرفة اسرتاتيجية مقرتحة يفالسعودية 
 هـ1438 النوحسامل بن  عبدالعزيز بنت حممد اجلعيدي شيخة

156  
التاميز يف تطوير التنافسية بني اجلامعات  دور

 مقرتحة اسرتاتيجيةالسعودية 
 هـ1438 الشامان ةسالمبنت  ملأ بنت حممد الشدي أمل

157  

الربامج األكاديمية واخلدمات املرتبطة  تسويق

التنافسية يف ضوء نموذج  امليزةهبا لتحقيق 

 بورتر اسرتاتيجية مقرتحة

 هـ1438 حممد احلبيب بن عبدالرمحن بنت عبد العزيز املربد غاليه

158  

ويل الرشاكة املجتمعية يف تنويع مصادر مت دور

السعودية يف ضوء  باجلامعاتالبحث العلمي 

 مقرتحة التجارب العاملية اسرتاتيجية

 هـ1438 الغامديمحد بن أ محدان بنت عيل القصيمي دالل
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159  

تطوير معايري اجلدارة الختيار القيادات 

الرتبوية يف إدارات التعليم باململكة العربية 

السعودية يف ضوء مفهوم إدارة املواهب 

 قرتح()نموذج م

 هـ1439 عبد الوهاب البابطنيبن عبد العزيز  إبراهيم الغدّيربنت  يم 

161  

تطوير أداء القيادات الرتبوية يف مدارس 

التعليم العام يف حدود إدارة التميز األورويب 

 اسرتاتيجية مقرتحة

هـ1439 حممد بن عبداهلل املنيع تغريد بنت حممد عسريي  

161  

مدارس  تدويل التعليم مدخل لتطوير أداء

التعليم العام باململكة العربية السعودية: 

 اسرتاتيجية مقرتحة

 هـ1439 سا ة بنت عبد اهلل املنقاش أمل بنت خلف العنزي

162  
حتسني جودة احلياة اجلامعية للطالب يف 

 اجلامعات السعودية: رؤية مقرتحة
 هـ1439 عيل بن سعد القرين خالد بن مزعل الشمري

163  

عالقته باختاذ القرارات التفكري االسرتاتيجي و

لدى القيادات العليا يف وزارة التعليم باململكة 

 العربية السعودية برنامج تدريب مقرتح

 هـ1439 عبد العزيز بن سامل النوح عبد اهلل بن عبد العزيز اخلرعان

164  

دور عامدات شؤون الطالب يف تفعيل قيم 

املواطنة يف اجلامعات السعودية يف ضوء النامذج 

 "أنموذج مقرتح"ية العامل

 هـ1439 عبدالرمحن بن حممد احلبيب غازي بن احلميدي العتيبي

165  

إدارة اجلامعات السعودية لالبتكار وزيادة 

األعامل يف ضوء التكامل مع املؤسسات 

 املجتمعية اسرتاتيجية مقرتحة

هـ1439 العنود بنت حممد الغيث هند بنت مسعد احلريب  
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166  
ليم العام يف ضوء مفهوم تطوير أداء قادة مدار التع

 جمتمعات التعليم املهني: اسرتاتيجية مقرتحة
 هـ1439 خالد بن صالح السبيعي حسني بن عيل الفريدي

167  
اهلوية األكاديمية للجامعات السعودية يف ضوء 

 امليزة التنافسية: رؤية استرشافية
 هـ1439 عيل بن سعد القرين ضيف اهلل احلا ثيبن عبداهلل 

168  

غيري التنظيمي وعالقته بالنسق مقاومة الت

القيمي لدى القيادات املدرسية ــ 

 اسرتاتيجية مقرتحة

 هـ1439 عبدالعزيز بن عبدالوهاب البابطني عادل بن عبداهلل احلريب

169  
مشاركة القيادات الرتبوية يف صنع القرارات 

 وعالقتها بالوالء التنظيمي )اسرتاتيجية مقرتحة(
 هـ1439 بن إبراهيم احلبيب دفه عبدالعزيز بن رشيتح الروييل

171  

تطوير أداء عامدات شؤون الطالب باجلامعات 

احلكومية باململكة العربية السعودية يف ضوء 

 مدخل اإلدارة اإلبداعية )اسرتاتيجية مقرتحة(

 هـ1439 حممد احلبيب بن عبدالرمحن عمر بن عبداهلل آل هشبول

171  

أداء القيادات املدرسية باململكة العربية 

لسعودية يف ضوء معايري التميز يف برنامج ا

 تدريب مقرتح

 هـ1439 عبد الرمحن بن عبد الوهاب البابطني أمحد بن مرعي القرين

172  

تطوير أداء قادة املدارس باململكة العربية 

السعودية يف ضوء مدخل اإلصالح اإلداري: 

 اسرتاتيجية مقرتحة

 هـ1439 وحعبدالعزيز بن سامل الن يوسف بن عوض اهلل السلمي

173  

معايري االعتامد األكاديمي الرباجمي لكليات 

املجتمع باململكة العربية السعودية يف ضوء 

 التجربة األمريكية )نموذج مقرتح(

 هـ1439 عبداهلل بن حممد املانع وفاء بنت عبداهلل الطرّيف
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174  

تطوير القيادات املدرسية يف التعليم العام 

ء مدخل باململكة العربية السعودية يف ضو

 اسرتاتيجية مقرتحة –إدارة األداء 

 هـ1439 عبد اهلل املنيعبن حممد  منال بنت عبد العزيز البرصي

175  
القيادة االفرتاضية بإدارات التعليم السعودية 

 نموذج مقرتح
 هـ1439 عبد اهلل املنيعبن حممد  ابتسام بنت عيل الرتكي

176  
ية اختاذ القرار يف نظام التعليم يف اململكة العرب

 السعودية عىل ضوء إدارة املعرفة نموذج مقرتح
هـ1439 خالد بن صالح السبيعي البند ي بنت عبداهلل العتيبي  

177  

تطبيق القيادة االلكرتونية يف إدارات التعليم 

باململة العربية السعودية يف ضوء تقنيات 

 املعلومات واالتصاالت نموذج مقرتح

 هـ1439 د الوهاب  البابطنيعببن عبد العزيز  هدى بنت هديه اجلهني

178  

تطوير الرشاكة املجتمعية لدى اجلامعات 

السعودية احلكومية يف ضوء اخلربات العاملية 

 املعارصة )رؤية اسرتاتيجية(

 هـ1439 عبد الرمحن بن حممد احلبيب سعد بن حممد احلميد

179  
إدارة املواهب القيادية بوزارة التعليم يف ضوء 

 مقرتحالنامذج العاملية نموذج 
 هـ1439 عبد العزيز بن عبد الوهاب  البابطني أمل بنت عبد اهلل اخلنيفر

181  

التطوير التنظيمي إلدارات التعليم يف اململكة 

العربية السعودية يف ضوء املنهج املتكامل 

 إلدارة املوارد البرشية نموذج مقرتح

 هـ1439 وفاء بنت حممد عون سهري بنت سلامن اجلريوي

181  
ت الرياضية يف اجلامعات السعودية إدارة املنشآ

 واستثامرها يف ضوء الرشاكة املجتمعية
 هـ1439 طا ق بن حممد الثويني أمحد بن حممد العصيمي
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182  

إدارة برامج األمن الفكري بمدارس التعليم 

العام يف اململكة العربية السعودية يف ضوء 

 اإلدارة االلكرتونية نموذج مقرتح

 هـ1439 فهد بن إبراهيم احلبيب حصة بنت عبد الرمحن  شيد

183  
تنويع مصادر التعليم العام يف اململكة العربية 

 السعودية يف ضوء التجارب العاملية نموذج مقرتح
 هـ1439 محدان بن أمحد الغامدي خالد بن مرشف الذبياين

184  

واقع برامج التطوير املهني ألعضاء هيئة 

التدريس باجلامعات السعودية يف ضوء النامذج 

 عاملية أنموذج مقرتحال

 هـ1439 طا ق بن حممد الثويني  حاب بنت عبد العزيز املخضوب

185  
إدارة رأس املال الفكري يف جامعة امللك سعود 

 تصور مقرتح
هـ1439 عبداهلل بن حممد املانع نجالء بنت عبداهلل الشقري  
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1  
إدارة التعليم الثانوي الصناعي باململكة يف دور 

 اعداد الطلبة وهتيئتهم للعمل
 ـه1402 حممد بن عبد اهلل املنيع صالح بن سعد شيب

2  

دراسة عن دور املرشف االجتامعي باملدارس 

الثانوية بمنطقة الرياض التعليمية وأثره عىل 

 ويةالعملية الرتب

 هـ1403 حممد بن عبد اهلل املنيع عبد اهلل اليحيىبن حممد 

3  

عالقة إدارة الثقافة والتعليم بمدارس األبناء 

رة الدفاع والطريان وأثرها عىل االنهارية يف وز

 اإلدارة املدرسية عىل العملية الرتبوية

 هـ1403 عبد اهلل املنيعبن حممد  حممد النفجانبن فهد 

4  
ة يف منطقة الرياض التعليمية املباين املدرسي

 حالتها، مشاكلها وأثرها عىل العملية التعليمية
 هـ1403 هجو حممدبن حممد  عبد اخلالق الغامدي بن عبد الرمحن

5  
بعض الصعوبات التي تواجه إدارة مدارس ما 

 فوق املرحلة االبتدائية للبنات يف منطقة الرياض
 هـ1403 د اجلوادحممد عب بن نور الدين هيا بنت سعد الرواف

6  
تقويم النشاط املدريس الالصفي يف مرحلة 

 التعليم الثانوي يف اململكة العربية السعودية
 هـ1403 سعيد العبيديبن غانم  عبد العزيز املنيعبن عثامن 

7  

أنامط القيادة اإلدارية ملديرات املرحلة املتوسطة 

وأثرها يف التحصيل الدرايس للتلميذات 

 بمدينة الرياض

 هـ1404 عبد اهلل املنيعبن حممد  عبد الرمحن الصغريبنت ويض م

8  

دراسة حتليلية لبعض مشكالت التعليم 

األهيل يف املرحلة االبتدائية للبنات يف 

 اململكة العربية السعودية

 هـ1404 عيسى سلطان بنت حنان عبد احلفيظ نواببنت مليس 

9  
مشكالت التوجيه الرتبوي يف املرحلة الثانوية 

 ني بمنطقة الرياض التعليميةبن
 هـ1404 حممد عبد اجلواد بن نور الدين عبد الرمحن بن حممد احلبيب
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10  

العالقة بني النمط القيادي ملديرة املدرسة الثانوية 

وبني الشعور باألمن لدى املعلامت: دراسة ميدانية 

 ملدارس البنات الثانوية يف مدينة الرياض

 هـ1404 ديراين حممد بن عيد زينب بنت حمسن عيل

11  

الرسوب والترسب يف املرحلة االبتدائية يف اململكة 

ـ 1400-1390العربية السعودية للفرتة  ه

 وعالقته بخطتي التنمية األوىل والثانية

 هـ1404 حممد بن هجو حممد مها بنت صالح البسام

12  
مشكالت التعليم الصناعي الثانوي يف اململكة 

 ية الثالثالعربية السعودية يف خطط التنم
 هـ1404 غانم بن سعيد العبيدي حممد بن دعري القحطاين

13  
أساليب إعداد مديرات املدارس الثانوية 

 الرسمية للبنات يف اململكة العربية السعودية
 هـ1405 حنان بنت عيسى السلطان لولوه بنت صالح الفرحيي

14  
دراسة لبعض مشكالت اإلدارة التعليمية 

 سعود بالرياضالنسائية يف جامعة امللك 
 هـ1406 محد بن حممد البعادي أمال بنت حممد الظاهري

15  

املامرسات اإلرشافية يف املدارس املتوسطة 

للبنني يف مدينة الرياض من وجهة نظر 

 املعلمني واملوجهني

 هـ1406 حممد بن عثامن كشمريي حممد بن عبد العزيز السلامن

16  

اخللفية االقتصادية واالجتامعية واألرسية 

ملرتبطة بالرسوب بني تلميذات الصف األول ا

 االبتدائي يف مدينة الرياض

 هـ1406 محد بن حممد البعادي جوهرة بنت عبد الرمحن اجلريس

17  
املدارس  يف الرتبوي التوجيه مشكالت

 الرياضيف مدينة  احلكومية الثانوية للبنات
 هـ1406 حممد بن عيد ديراين طيبة بنت عبد العزيز القطيفي
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18  

 واملعلامت املديرات تواجه التي عوباتالص

 يف األمية وحمو الكبريات تعليم مدارس يف

 الرياض منطقة

 هـ1406 حلمي شاكربن  حامد سولونج فريدا

19  

دور موجهات املواد االجتامعية كام تراه 

معلامت هذه املواد وموجهاهتا يف مدارس 

 البنات املتوسطة

 هـ1407 يد ديداينحممد بن ع وفاء بنت عبد العزيز الشبييل

20  

تقييم التوجيه الرتبوي املدريس ومدرسات 

املواد  االجتامعية بمنطقة الباحة التعليمية: 

 دراسة ميدانية

 هـ1407 حامد بن شاكر حلمي أمحد بن مجعان الزهراين

21  

أثر األوضاع احلالية للمكتبات املدرسية يف 

مدارس البنات الثانوية احلكومية بمدينة 

 تخدم طالبتها و معلامهتا هلاالرياض يف أس

 نور الدين بن حممد اجلواد منال بنت دخيل الربيكان

 هـ1407

 

 

22  
 يف الرتبوية التوجيه مشكالت لبعض دراسة

 التعليمية لرياض ا بمنطقة االبتدائية املرحلة
 هـ1407 حلمي شاكربن  حامد الرميح حممدبنت  حصة

23  

 املقررة الساعات نظام مشكالت بعض دراسة

 بجامعة للبنات اجلامعية الدراسات مركز يف

 سعود امللك

 هـ1407 اجلواد عبد حممدبن  الدين نور الكريم العبد اهلل عبدبنت  نوره

24  

دراسة مقارنة إلدارة ومتويل تعليم ما قبل 

املرحلة االبتدائية يف اململكة العربية السعودية 

 ودولة الكويت

 هـ1408 ن سيد أمحدعبد الغني ب عهود بنت عبد اللطيف سليامن

25  
دراسة تقويمية لقرار سعودة التعليم االبتدائي 

 للبنات يف اململكة العربية السعودية
 هـ1408 عبدالغني بن سيد أمحد مضاوي بنت سعد آل سعود



33 

 العام المشرف اسم الطالب العنوان م

26  
 املدارس ومديرات ملديري التدريبية االحتياجات

 نظرهم وجهة من الرياض مدينة يف احلكومية
 هـ1409 السنبل اهلل عبد بن العزيز عبد الفوزان محدبنت  منرية

27  
 جامعة يف املدارس مديري تدريب برناجمي تقييم

 املتدربني بعض نظر وجهة من سعود امللك
 هـ1409 يكشمري عثامنبن  حممد الزامل اهلل عبد بن حممد

28  
دراسة املشاكل املدرسية الثانوية يف نواكشوط كام 

 اتذهتايراها مفتشو تلك املدارس ومديرهيا وأس
 شاكر حلمي  بن حامد أمحد املختاربن يوتا 

 ـه1409

 

29  

 املؤثرة العوامل وبعض القيادية القدرة تقويم

 االبتدائية املرحلة مدارس مديرات لدى فيها

 الدمام مدينة يف للبنات احلكومية

 هـ1409 السنبل اهلل عبدبن  العزيز عبد الشمري اهلل عبدبنت  فوزية

30  

لمرحلة االبتدائية للبنات يف املباين املدرسية ل

مدينة الرياض ومدى مراعاهتا لتعاليم اإلسالم 

 ولالجتاهات الرتبوية احلديثة

 هـ1410 حامد بن شاكر حلمي  مويض بنت حممد العذل

31  

 املرحلتني يف هبا املعمول املعلمني حوافز

 أدائهم بتقييم وعالقتها والثانوية املتوسطة

 تالميذهم وتسجيل الوظيفي

 هـ1410 البعادي حممدبن  محد العسكر زيدبن  دحمم

32  

 يف للبنات االبتدائية للمرحلة املدرسية املباين

 اإلسالم لتعاليم مراعاهتا ومدى الرياض مدينة

 احلديثة الرتبوية واالجتاهات

 هـ1410 حلمي شاكر بن حامد العزل حممدبن  موسى

33  
 املرحلة معلمي لدى بالرضا املرتبطة املتغريات

 ميدانية دراسة – الرياض مدينة يف املطورة نويةالثا
 هـ1410 املنيع اهلل عبدبن  حممد البابطني الوهاب عبد بن الرمحن عبد

34  
دور املساعدة يف املدارس الثانوية احلكومية 

 للبنات بمدينة الرياض دراسة ميدانية
 هـ1410 حممد بن عبد اهلل املنيع هيا بنت سليامن الشامخ
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35  

 األوىل الثالثة بالصفوف رشافيةاإل املامرسات

 وعالقتها للبنات االبتدائية املرحلة من

 املهني النمو وحتقيقالتعليمية  العملية بتحسني

 دراسة: واملعلامت املوجهات نظر وجهة من

 الرياض مدينة يف ميدانية

 هـ1410 متويل حممد بن مصطفى سليامن الرمحن عبدبنت  نعيمة

36  
 بفرع األكاديمي واإلرشاد التسجيل مشكالت

 ميدانية دراسة سعود امللك جامعة
 هـ1411 صائغ أمحد بن الرمحن عبد الرسحاين حييىبن  حممد

37  
 ملديرة والواقعي والرسمي املثايل الدور

 جدة مدينة يف ميدانية دراسة الثانوية املدرسة
 هـ1411 البعادي حممدبن  محد الغامدي راشدبنت  أمرية

38  
 بعض يف املستمر التعليمو املجتمع خدمة مراكز

 ومستقبلها ومشكالهتا واقعها السعودية اجلامعات
 هـ1411 اجلواد عبدبن  الدين نور السباعي حممودبنت  هنية

39  

املشكالت اإلدارية التي تواجه مدارس التعليم 

الثانوي املطور بمدينة الرياض من وجهة نظر 

 اإلداريني واملعلمني والطالب

 هـ1412 حممد بن شحات اخلطيب إبراهيم بن حسني صنيع

40  

عالقة املناخ املؤسيس بغياب املعلامت يف 

املدارس الثانوية احلكومية واألهلية للبنات 

 بمدينة الرياض

 هـ1412 عبد العزيز بن عبد اهلل السنبل هند بنت حممود مرزا

41  

دراسة مقارنة لنظامني اإلداري و املايل 

السعودية  ملؤسسات املعاقني يف اململكة العربية

 ومجهورية مرص العربية

 هـ1412 حامد بن شاكر حلمي هند بنت عبد العزيز العيسى

42  
الدور الواقعي واملثايل ملديري ومديرات معاهد 

 التعليم اخلاص يف اململكة العربية السعودية
 هـ1412 مصطفى بن حممد متويل هند بنت عبد العزيز السويلم
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43  
طالب واقع التوجيه واإلرشاد املهني ل

 املرحلتني املتوسطة والثانوية بمدينة الرياض
 هـ1412 حممد بن شحات اخلطيب أمحد بن محود النافع

44  

تقويم أساليب االتصال التعليمي 

واخلدمات اإلرشادية بنظام االنتساب 

 بجامعة امللك عبد العزيز

 هـ1412 نور الدين بن عبد اجلواد فائقة بنت سعيد حبيب

45  
 ملديري الوظيفي واألداء ديةالقيا القدرة تقويم

 الرياض مدينة يف األهيل التعليم مدارس
 هـ1412 صائغ أمحدبن  الرمحن عبد اهلدلق الرمحن عبدبن  إبراهيم

46  

واقع مشكالت التنظيم اإلداري للمعاهد 

 الصحية الثانوية باململكة العربية السعودية

 دراسة ميدانية

 هـ1412 البدرمحود بن عبد العزيز  حسن بنجربنت فاطمة 

47  
 مقيام   تربويا   مرشفا بوصفه املدرسة مدير دور

 التعليمية اخلرج منطقة يف ميدانية دراسة –
 هـ1412 صائغ أمحد بن الرمحن عبد هليل عيلبن  اهلل عبد

48  
الرضا الوظيفي للموجهني الرتبويني واملوجهات 

 الرتبويات وعالقتها بأدائهم الوظيفي
 هـ1413 د بن أمحد الرشيدحمم املعمرمنصور بن حممد 

49  

جماالت استخدام احلاسب اآليل يف أعامل 

اإلدارة املدرسية من وجهة نظر اإلداريني 

 واملعلمني: دراسة ميدانية

 هـ1413 محد بن حممد البعادي عبد الرمحن بن محد الداود

50  
مهام مديري املدارس الثانوية واملوجهني الرتبويني 

 سة مقارنةبمنطقة الرياض التعليمة: درا
 ـه1413 عيل بن سعد القرين عبد الرمحن بن سليامن شالش

51  

السلوك القيادي لرؤساء األقسام األكاديمية 

وعالقته بالروح املعنوية ألعضاء هيئة 

 التدريس يف جامعة امللك سعود

 ـه1413 حممد بن عبد اهلل املنيع عيل بن صالح الزهراين
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52  
 أهداف الثانويات املطورة يف اململكة

 العربية السعودية
 ـه1413 نور الدين بن عبد اجلواد عبد العزيز بن سعد سنبل

53  
دور موجهي اإلدارة املدرسية يف تنمية كفاءة 

 مديري املدارس املتوسطة والثانوية: دراسة ميدانية
 ـه1413 حممد بن أمحد الرشيد مسلم بن إسامعيل العثيمني

54  

نوية عالقة النمط القيادي ملدير املدارس الثا

بمدينة الرياض بعملية اختاذ القرارات من 

 وجهة نظر مديري تلك املدارس ومعلميها

 ـه1413 حامد بن شكر حلمي حممد بن عبد الكريم الدحام

55  
دراسة تقويمية إلنجازات وزارة املعارف السعودية 

 يف جمال حمو األمية يف إطار اخلطة العرشينية
 ـه1413 رشيدحممد بن أمحد ال عيل بن معاضة القرين

56  
ممارسة العقاب يف مؤسسات رياض األطفال 

 احلكومية واألهلية دراسة ميدانية يف مدينة الرياض
 هـ1413 مصطفى بن حممد متويل قامشه بنت حممد الشويعر

57  
فعالية القيادة الرتبوية ملديري املعاهد الثانوية 

 الصناعية باململكة العربية السعودية
 هـ1413 حممد بن شحات اخلطيب يحممد بن املختار الرفاع

58  
مدى كفاءة نظام االتصال اإلداري يف عامدة 

 القبول و التسجيل بجامعة امللك سعود
 هـ1413 حممد بن عبد اهلل املنيع عبري بنت عدنان يونس

59  

 إعداد جمال يف والطلب العرض بني املواءمة

 يف دراسة: قطر دول يف الرتبويات اجلامعيات

 الرتبوي التخطيط

 هـ1413 البعادي حممدبن  محد يعقوب اهلل عبدبنت  نوال

60  

 املتوسطة باملدارس املدريس املناخ دور

 بني العالقة توثيق يف للبنني واألهلية احلكومية

 واملدرسة البيت

 هـ1413 متويل حممدبن  مصطفى العسكر حممدبن  العزيز عبد
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61  

املشكالت اإلدارية التي تواجه معاهد النور 

يف كل من اململكة العربية  للمكفوفني

 السعودية واململكة األردنية اهلاشمية

 ـه1413 محود بن عبد العزيز البدر بدرية بنت حممد العيسى

62  

العالقات بني نمط االتصال والرضا الوظيفي 

والكفاية اإلنتاجية ملعلامت املرحلة الثانوية يف 

 مدينة الرياض

 ـه1413 مد متويلمصطفى بن حم سناء بنت عبد العزيز اجلعييل

63  

دراسة تقويمية ألهداف املرحلة االبتدائية يف 

اململكة العربية السعودية من وجهة نظر 

 مديري ومدريس االبتدائية بمدينة الرياض

 ـه1413 حممد بن عثامن كشمريي  عيل بن حممد العيل

64  
عالقة التوجيه الرتبوي بتحسني أداء املعلمني 

 ة حائل التعليميةيف املرحلة االبتدائية بمنطق
 ـه1413 حممد بن شحات اخلطيب سعود بن رباح القويعي

65  

تقويم الكفاءة الداخلية ملكاتب التوجيه 

الرتبوي بالرئاسة العامة لتعليم البنات يف 

 املنطقة الوسطى باململكة العربية السعودية

 هـ1414 مصطفى بن حممد متويل جهري بنت عبد اهلل محد

66  
االجتامعية املؤثرة يف ترسب العوامل املدرسية و

 طلبة املتوسطة بمدينة الرياض دراسة ميدانية
 هـ1414 حممد بن أمحد الرشيد قاسم بن عائل احلريب

67  
 الرياض ملؤسسات احلايل الوضع تقويم

 الرياض مدينة يف واألهلية احلكومية األطفال
 هـ1414 متويل حممدبن  مصطفى دبور اهلل عبدبنت  مها

68  

 الثانوية املدارس مديرات بتدري برنامج

 بالرياض العامة اإلدارة بمعهد واملتوسطة

 الوظيفي بأدائهن وعالقته

 هـ1414 املنيع اهلل عبدبن  حممد الثقفي حممدبن  نورة
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69  

 املدارس يف الثانوي التعليم مشكالت

 نظر وجهة من الرياض مدينة يف احلكومية

 واملعلامت واملديرات املوجهات

 هـ1414 البعادي حممدبن  محد السلمي عايضبن  فاطمة

70  
العالقة بني اخللفية األرسية وغياب الطالب يف 

 املرحلة املتوسطة احلكومية للبنني يف مدينة الرياض
 هـ1414 محد بن حممد البعادي محد الرشيدأبن عبد العزيز 

71  
دراسة حتليلية لنظام تقويم الطلبة لكفاءة 

 التدريس بجامعة امللك سعود
 ـه1414 محود بن عبد العزيز البدر ن فهمي فرحانسهري ب

72  
العالقة بني التدريب والسلوك القيادي ملديري 

 املدارس االبتدائية للبنني يف مدينة الرياض
 هـ1415 عبد اهلل بن عبد اللطيف اجلرب سليامن بن حممد املهنا

73  

تقويم أداء مديري املدارس الثانوية احلكومية 

من وجهة نظر مديري للبنني بمدينة الرياض 

 تلك املدارس ومعلميها

 هـ1415 حممد بن عبد اهلل املنيع عيل بن عبد القادر الزهراين

74  

تقويم اخلربات الرتبوية يف مؤسسات رياض 

األطفال باململكة العربية السعودية ودولة قطر 

 ودولة الكويت يف ضوء أهدافها. دراسة مقارنة

 هـ1415 مد متويلمصطفى بن حم نورة بنت سعد القحطاين

75  
 العليا للدراسات واخلارجية الداخلية الكفاءة

 البنات كليات يف
 هـ1415 صائغ أمحدبن  الرمحن عبد العواد العزيز عبدبنت  هيا

76  

 املدارس ملديرات القيادي النمط بني العالقة

 الوظيفي الرضا واألهلية احلكومية الثانوية

 الباتللط الدرايس بالتحصيل وعالقته للمعلامت

 هـ1415 املنيع اهلل عبدبن  حممد الطوق العزيز عبدبنت  سناء

77  
 يف املدرسني تنقالت إىل املؤدية العوامل

 الرياض بمدينة للبنني املتوسطة املدارس
 هـ1415 كشمريي عثامنبن  حممد القحطاين سعدبن  سامل
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 هـ1415 كشمريي عثامنبن  حممد ينالدسيام صالحبن  عيل االبتدائية املدرسة وكيل ملهام تقويمية دراسة  78

79  

دراسة حتليلية مقارنة للعمل اليومي املدريس 

ملديرات مدارس البنات احلكومية واألهلية يف 

 كل من الرياض وجده والدمام

 هـ1416 محود بن عبد العزيز البدر سعاد بن فهد احلارثي

80  

دور موجهات املواد الدينية كام تراه معلامت 

هتا واملديرات يف ِمدارس هذه املواد وموجها

 البنات املتوسطة يف مدينة ِالرياض

 هـ1416 محود بن عبد العزيز البدر شيخه بنت حممد املنيف

81  
 العلمية باإلنتاجية وعالقته الوظيفي الرضا

 سعود امللك بجامعة التدريس هيئة لدى
 هـ1416 صائغ أمحدبن  الرمحن عبد احلريب صالحبن  محود

82  

عليم الثانوي العام باململكة العربية تقويم أهداف الت

السعودية من وجهة نظر مديري املدارس الثانوية 

 احلكومية بمنطقة الرياض التعليمية

 هـ1416 حممد بن عبد اهلل املنيع أمحد بن نارص اخلريف

83  

تقويم دور جمالس اآلباء واملعلمني يف حتقيق 

التكامل بني البيت واملدرسة: دراسة ميدانية 

 الرياض بمدينة

 هـ1416 حممد بن شحات اخلطيب حممد بن عمر املدخيل

84  

أساليب العقاب املستخدمة يف املرحلة 

االبتدائية بمنطقة الرياض التعليمية واجتاهات 

 اآلباء واملعلمني ومديري املدارس نحوها

 هـ1417 عيل بن سعد القرين عبد العزيز بن عبد الرمحن الدهش

85  

لرتبويني ومدى معايري اختيار املوجهني ا

موافاهتا لألسس العلمية للتوجيه الرتبوي من 

وجهة نظر املوجهني الرتبويني ومديري 

 املدارس بمنطقة اخلرج التعليمة

 هـ1417 عبد اهلل بن عبد اللطيف اجلرب عبد العزيز بن إبراهيم السويلم
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86  
دراسة تقويمية ألهداف الكليات التقنية يف 

 اململكة العربية السعودية
 هـ1417 فهد بن إبراهيم احلبيب د بن نارص الوهيبيمح

87  
 هتيئة يف ودورها الثانوية املرحلة يف املدرسية املكتبة

 الرياض مدينة يف اجلامعية للمرحلة الطالب
 هـ1417 احلبيب إبراهيمبن  فهد الشامس محدبن  نارص

 هـ1417 حممد بن شحات اخلطيب خالد بن مطلق احلاميل نموذج مقرتح لبناء اسرتاتيجية للرتبية البيئية  88

89  
اجتاهات أعضاء هيئة التدريس نحو معايري الرتقية 

 يف جامعات دول جملس التعاون اخلليجي
 هـ 1418 حممد متويلبن مصطفى  خالد بن إبراهيم البليهد

90  

 للجهات واخلارجي الداخيل التنسيق واقع

 السعودية العربية اململكة يف التعليمية

 ) ميدانية راسة)د

 هـ1418 القرين سعد بن عيل الزهراين هالل بن سامل

91  
تصميم برنامج تدريبي ملوجهي اإلدارة 

 املدرسية باململكة العربية السعودية
 هـ1418 حممد بن عبد اهلل املنيع خالد بن عبد الرمحن الداود

92  
 يف العليا بالدراسات التعليمي الفاقد عوامل

 عبدالعزيز وامللك سعود امللك جامعتي
 هـ1418 املنيع عبداهلل بن حممد الرشيد  لدخا بنت مويض

93  
أهم العوامل املؤثرة يف فاعلية أداء مديري 

 املدارس االبتدائية يف منطقة الرياض التعليمية
 هـ1418 عيل بن سعد القرين عبد الرمحن بن عبد اهلل العويريض

94  
 الوظيفي األداء تقويم استامرات فعالية مدى

 البنات لتعليم العامة ئاسةالر يف للمعلامت
 هـ1418 احلبيب إبراهيمبن  فهد الدخيل حممدبنت  ةيفوز

95  

املامرسات اإلرشافية ملديري املدارس 

الثانوية العامة أثناء الزيارة الصفية يف منطقة 

 الرياض التعليمية

 هـ1419 عبد العزيز بن عبد الوهاب البابطني حييى بن عبد الرمحن اليحيى
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96  

ة املدرسية يف رعاية الطالب دور اإلدار

من وجهة نظر واملأمول الواقع املوهوبني بني 

 مديري املدارس االبتدائية

 هـ1419 عيل بن سعد القرين ل سيفآمبارك بن سامل 

97  
واقع ا الجتامعات املدرسية كام يراها مديرو 

 املدارس املتوسطة ومعلموها بمدينة الرياض
 هـ1419 يز بن عبد الوهاب البابطنيعبد العز عبد اهلل بن سعد السدحان

98  
صيغة مقرتحة لتخطيط كليات املجتمع 

 باململكة العربية السعودية
 هـ1419 عبد الرمحن بن أمحد صائغ عبد الرمحن بن سعود الشثري

99  
الفرص الوظيفية املتاحة للخرجيات 

 اجلامعيات يف اململكة العربية السعودية
 هـ1419 بن أمحد صائغ عبد الرمحن جواهر بن صالح الرميزان

100  
عوامل غياب املعلمني يف املدارس االبتدائية 

 احلكومية للبنني دراسة ميدانية
 هـ1419 فهد بن إبراهيم احلبيب حممد بن زبن احلمياين

101  
 التعليم ملديري املمنوحة الصالحيات واقع

 فيها املؤثرة والعوامل
 هـ1419 صائغ أمحدبن  الرمحن عبد املهنا سليامنبن  حممد

 هـ1419 البابطني الوهاب عبدبن  العزيز عبد سليامن بن إبراهيم الزامل حتديد صالحيات اإلدارة املدرسية  102

103  
 املرحلة يف وإدارته الصفي غري النشاط تنظيم

 االبتدائية
 هـ1419 البدر العزيز عبدبن  محود اجلندل إبراهيمبن  امللك عبد

104  

 تطوير خطة النشاط الالصفي يف املدارس

الثانوية باململكة العربية السعودية يف ضوء 

 االجتاهات الرتبوية املعارصة

 هـ1419 عبد اهلل بن عبد اللطيف اجلرب سعد بن سعيد آل غائب

105  
العوامل املدرسية املؤدية إىل قصور أداء 

 املعلمني يف املدارس االبتدائية بمدينة الرياض
 هـ1419 اجلربعبد اهلل بن عبد اللطيف  وهف بن عيل القحطاين
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106  

دور مديري املدارس الثانوية يف تنمية كفاءة 

املعلمني مهنيا  من وجهة نظر املعلمني 

 واملديرين واملرشفني الرتبويني بمدينة الرياض

 هـ1419 عبد العزيز بن عبد الوهاب البابطني منصور بن أمحد القاسم

107  

األساليب اإلدارية ملواجهة االجتاه السلبي 

ة االبتدائية نحو التدريس يف ملعلمي املرحل

 الصفوف الثالثة األول

 هـ1419 حممد بن عثامن كشمريي عمر بن إبراهيم الزغيبي

108  
املامرسات اإلرشافية الفنية ملديري املدارس 

 االبتدائية يف منطقة الرياض التعليمية
 هـ1419 عبد العزيز بن عبد الوهاب البابطني عبد العزيز بن محد املجيل

109  
 مدارس ملديري املهنية الكفايات تنمية أساليب

 الرياض بمدينة العام التعليم
 هـ1419 كشمريي عثامنبن  حممد الشمري حميسنبن  الرمحن عبد

110  
عوامل اهلدر التعليمي يف املعاهد الثانوية الفنية 

 يف اململكة العربية السعودية
 هـ1419 عبداملحسن بن سعد العتيبي ابراهيم بن داود الداود

111  

 مديري مسؤوليات بني التوازن ىمد

 هلم املمنوحة الصالحيات ومستوى املدارس

 الرياض بمدينة املتوسطة املدارس يف

 هـ1420 كشمريي عثامن بن حممد             املزم سليامن بن حممد

112  

مهام مدير املدرسة املتعلقة بمختربات 

العلوم باملرحلة الثانوية بمدينة الرياض 

 اهتاواقعها وأبرز معوق

 هـ1420 عبد اهلل بن عبد اللطيف اجلرب سليامن بن إبراهيم النملة

113  
العوامل املدرسية املؤدية إىل الرسوب يف 

 املرحلة  املتوسطة
 هـ1420 عبد اهلل بن عبد اللطيف اجلرب سعود بن عبد العزيز العريفي

114  
تصور متطور لبطاقة متابعة وتقويم أداء 

البطاقة املعلم: دراسة حتليلية ملحتوى 
 هـ1420 حسن بن فريد العولقي حممد بن مقعد الغامدي
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 وملوضوعية مستخدميها

115  
العوامل املؤدية إىل اهلدر التعليمي باملرحلة 

 االبتدائية يف مدينة الرياض
 هـ1420 فهد بن إبراهيم احلبيب حميا بن حلف املطريي

116  
 وردت كام النبوية األحاديث يف القيادة معامل

 الرتبوية وتطبيقاهتا مسلم ماإلما صحيح يف
 هـ1420 القرين سعد بن عيل املغرية عبدالرمحنبن  سعد

117  
 املدارس مديري لدى القيادية راتاملها

 الرياض بمدينة ميدانية راسةد الثانوية
 هـ1420 احلبيب راهيمإببن  فهد اينهرالز عيلبن  حممد

118  

 تطوير يف املدرسية اإلدارة مرشيف فاعلية

 دراسة الثانوية املدارس يريمد عمل جماالت

 وجدة الرياض مدينتي يف ميدانية

 هـ1420 املنيع عبداهللبن  حممد العريفي  سعدبن  سعود

119  
مدى فاعلية مديري املدارس يف جمال التوجيه 

 واإلرشاد الطاليب )دراسة ميدانية يف مدينة حائل(
 هـ1420 عيل بن سعد القرين عبد الرمحن بن عاشق الدهام

120  

املامرسات اإلرشافية ملرشيف اإلدارة  تقويم

املدرسية من وجهة نظر مديري املدارس 

 )دراسة ميدانية(

 هـ1420 حممد بن عثامن كشمريي ظافر بن سعيد القحطاين

121  

حتديد فرتة عمل مديري املدارس احلكومية يف 

اململكة العربية السعودية دراسة تقويمية يف 

 منطقة اجلوف التعليمية

 هـ1420 فهد بن إبراهيم احلبيب ل الرشعانمرزوق بن عقي

122  

مدى ممارسة البعد اإلنساين يف اإلدارة املدرسية 

دراسة ميدانية من وجهة نظر معلمي املدارس 

 املتوسطة والثانوية بمدينة الرياض وحمافظة اخلرج

 هـ1420 حممد بن عثامن كشمريي محاد بن عبد اهلل الدورسي
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123  

ية يف معاجلة أساليب مديري املدارس الثانو

مشكلة العدوان البدين بني الطالب بمدينة 

 الرياض )دراسة ميدانية(

 هـ1420 فهد بن إبراهيم احلبيب محد الشهريأحممد بن 

124  
الدور الرتبوي للمرشف االجتامعي يف معاهد 

 التعليم الفني الثانوي يف اململكة العربية السعودية
 ـه1420 حممد بن شحات اخلطيب غريب بن مرجي الشمري

125  

أنامط االتصال اإلداري بني أدارة تعليم 

البنات بالرياض واملدارس املتوسطة 

احلكومية التابعة هلا ومعوقاهتا وجهة نظر 

 املديرات و املرشفات اإلداريات

 هـ1420 حممد بن عبد اهلل املنيع نورة بنت حممد املنيف

126  

النمط اإلداري ومدى عالقته بأسلويب عمل 

لهم مع الطالب داخل املعلمني وتعام

 الفصل الدرايس

 هـ1420 عيل بن سعد القرين خرشإبراهيم بن حممد األ

127  

 املدارس ملديري اإلدارية األنامط بني العالقة

 الدمام مدن يف الرسوب وحجم املتوسطة

 واخلرب والظهران

 هـ1420 العولقي بكر أبو حسن اخلنيني اهلل عبدبن  أسامة

128  

 أهداف حتقيق يف املدرسة مدير إسهام مدى

 الثانوية املرحلة لطالب الصحية الرتبية

 الرياض مدينة يف احلكومية

 هـ1420 طنيبالبا الوهاب عبد بن العزيز عبد الفنتوخ الرمحن عبدبن  اهلل عبد

129  
 وأولياء االبتدائية املدارس مديري اجتاهات

 الرياضية الرتبية نحو طالهبا أمور
 هـ1420 اجلرب اللطيف عبدبن  اهلل عبد القحطاين حييىبن  عامر

130  
 يف الطالب رسوب إىل املؤدية األكاديمية العوامل

 واملعادن للبرتول فهد وامللك سعود امللك جامعتي
 هـ1420 القرين سعدبن  عيل اجلدوع اهلل عبدبن  فهد
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131  

 والثانوية املتوسطة املدارس يف املعلامت تنقل

 وعالقته إليه املؤدية العوامل الرياض بمدينة

 املدارس تلك يف السائدة القيادية باألنامط

 هـ1420 العولقي بكر أبو حسن العتيق عثامنبنت  نوره

132  

 إىل املؤدية واألرسية املدرسية العوامل

 املتوسطة املرحلة طالب بعض رسوب

 التعليمية صبيا بمحافظة

 هـ1420 القرين سعدبن  عيل محود آل إبراهيم بن عيسى

133  

 والثانوية املتوسطة املدارس ريمدي إملام مدى

 اإلرشافية بمهامهم الرياض مدينة يف للبنني

 ذلك من حتد التي واملعوقات الفنية

 هـ1420 العولقي بكر أبو حسن العوين الرمحن عبد بن اللطيف عبد

134  
كفايات اإلدارة الصفية لدى املعلمني باملدارس 

 املتوسطة احلكومية للبنني بمدينة الرياض
 هـ1420 عبد الرمحن بن أمحد صائغ صالح النويرص بنمنصور 

135  
مدى ممارسة مديري املدارس ملهامهم 

 اإلرشافية يف حمافظة بيشة التعليمية
 هـ1420 حممد بن عثامن كشمريي عبداهلل بن ظافر الشهري

136  
دراسة استطالعية ألهم بدائل تنمية املوارد 

 غري احلكومية للجامعات السعودية 
 هـ1420 عبد الرمحن بن أمحد صائغ ن العودةإبراهيم بن سليام

137  
 بمدينة الرتبوي افاإلرش فاعلية معوقات

 الرياض
 هـ1421 البابطني عبدالوهاببن  عبدالعزيز احلامد سعد  بن إبراهيم

هـ1421 حسن أبوبكر العولقي فالح بن خلف العجريف التعليم يف حمافظة الدوادمي: واقعه ومعوقاته  138  

139  

تدريب الرتبوي أثناء تطور سياسات ال

اخلدمة يف رئاسة تعليم البنات منذ نشأهتا 

 هـ1418وحتى عام 

 حممد بن عبد اهلل املنيع هناء بنت عيل الصومايل

هـ1421  
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140  
دراسة حتليلية ملستوى املباين و التجهيزات 

 املدرسية يف مدارس البنات الثانوية بالدمام
 ئغعبد الرمحن بن أمحد صا خلود بنت محد الدورسي

هـ1421  

141  

 هلا ممارستهم ومدى املدرسية اإلدارة مرشيف مهام

 ومديري املدرسية اإلدارة مرشيف نظر وجهة من

 الرياض بمنطقة واملتوسطة الثانوية املدارس

 هـ1421 البابطني الوهاب عبدبن  العزيز عبد النوح سامل بن العزيز عبد

142  

فعالية أداء مدير املدرسة ألدواره املتوقعة 

 اجلامعاتيف  املدارس مديري دورةتها بوعالق

: السعودية العربية اململكة يف املعلمني وكليات

 مقارنة دراسة

 هـ1421 صائغ أمحد بن الرمحن عبد القحطاين سعيد بن حممد

143  
 باململكة البنني تعليم اتإدار يف القرار صنع

 السعودية العربية
 هـ1421 احلبيب إبراهيمبن  فهد الروييل اهلل عبدبن  سعود

144  

 وعالقتها الثانوية املدارس ملديري اإلدارية األنامط

 نظر وجهة من العمل إىل املعلمني بدافعية

 التعليمية حمايل حمافظة يف ميدانية دراسة: املعلمني

 هـ1421 املنيع اهلل عبد بن حممد اجلرب احلسن بن حممد

145  

مشكالت اإلدارة املدرسية بمدارس البنات 

الرياض كام تراها املديرات باحلرس الوطني يف 

 والوكيالت واملرشفات الرتبويات

 هـ1421 عبد اهلل بن عبد اللطيف اجلرب وفاء بنت محد التوجيري

146  
مسببات ضغوط العمل لدى مديرات مدارس 

 التعليم العام يف مدينة الرياض
 هـ1421 عبداهلل بن عبداللطيف اجلرب منى بنت صالح البليهد

 هـ1421 البابطني الوهاب عبد بن العزيز عبد الغانم اهلل عبدبن  عادل الفكرية لرتبيةا برامج مرشيف مهام  147
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148  

تقييم اقتصادي للمرحلة التعليمية الثانوية 

دراسة يف االستثامر لراس املال البرشي يف 

 اململكة العربية السعودية

 هـ1422 عبد الرمحن بن أمحد صائغ خالد بن صالح السبيعي

149  

حة تقويم الطالب يف حتسني مدى فعالية الئ

مستوى التحصيل الدرايس بمراحل التعليم 

 العام للبنات

 هـ1422 أمل بن سالمة الشامان هيا بنت عبد العزيز الرباهيم

150  
نامذج خمتارة للمدير الفعال يف املدارس الثانوية 

 احلكومية بمدينة الرياض
 هـ1422 فهد بن إبراهيم احلبيب حجي بن عايد الشمري

151  
 بمدينة الثانوية املرحلة معلمي مشاركة عواق

 املدرسية القرارات اختاذ عملية يف الرياض
 هـ1422 احلبيب إبراهيمبن  فهد العمري أمحدبن  ناعم

152  
 حمافظة يف املستأجرة املدرسية املباين مشكالت

 ودور مديري املدارس يف عالجها التعليمية صبيا
 هـ1422 اجلرب طيفالل عبدبن  اهلل عبد عيساوي عبدهبن  عيل

153  
الرضا الوظيفي لدى مديري ومديرات مدارس 

 التعليم العام احلكومي بمنطقة احلدود الشاملية
 هـ1422 حسن أبوبكر العولقي نواف بن عبداهلل الروييل

154  
 املدارس ملديرات التدريبية االحتياجات

 احلكومية والثانوية املتوسطة
 هـ1423 الشامان سالمة بنت أمل التوجيري العزيز عبدبنت  فاطمة

155  
مشكالت املعلم املبتدئ يف املرحلة االبتدائية 

 ومدى إسهام املرشف الرتبوي يف حلها
 هـ1423 عبد العزيز بن عبد الوهاب البابطني أسامة بن سعد السليامن

156  

املشكالت السلوكية الطالبية التي تواجه 

إدارات مدارس التعليم العايل وأساليب 

 ميدانية بمنطقة حائل معاجلتها. دراسة

 هـ1423 العولقي أبوبكر حسن مشعان بن ضيف اهلل السلامين
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157  
عوامل ضغوط العمل التنظيمية وعالقتها 

 بالرىض الوظيفي للمرشفات اإلداريات
 هـ1423 أمل بنت سالمة الشامان سعادة بنت عبد اهلل السلوم

158  

تطبيق الئحة الصندوق املدريس يف مدارس 

كومية التابعة لوزارة املعارف التعليم العام احل

 يف مدينة الرياض

 هـ1423 حسن أبوبكر العولقي نارص بن حممد العيسى

159  
تصور مقرتح إلعادة اهليكلة التنظيمية لإلرشاف 

 الرتبوي التابع لتعليم البنات بمدينة الرياض
 هـ1423 عبد الرمحن بن أمحد صائغ نوال بنت حممد العساف

160  

 لعالقاتالبتدائية لممارسة مدير املدرسة ا

كام يراها معلمو املدارس احلكومية  اإلنسانية

 واألهلية بمدينة الرياض

 هـ1423 كشمريي عثامنبن  حممد الصالح عيلبن  حممد

161  

 نظر وجهة من الثانوية املدرسة وكيل مهام

 اإلدارة ومرشيف ووكالئها املدارس مديري

 الرياض بمدينة الرتبوية

 هـ1423 اجلرب اللطيف عبد بن اهلل عبد الصبي عيلبن  حممد

162  
لشاغيل الوظائف  الوظيفي األداء تقويمجتربة 

 وينبع للجبيل امللكية اهليئة مدارس يفالتعليمية 
 هـ1423 العولقي أبوبكر حسن الشنيفي اهلل عبدبن  عيل

163  
 هبا امللحق املدارس مديري تواجه التي املشكالت

 ارفاملع بوزارة سمعيا   املعوقني دمج فصول
 هـ1423 البابطني بن عبدالوهاب العزيز عبد الرباهيم محد بن نارص

164  

 املدارس مديري اختيار معايري حتقيق مدى

 ومرشفو املدارس مديرو يراها كام االبتدائية

 الرياض بمدينة املدرسية اإلدارة

 هـ1423 كشمريي عثامنبن  حممد العسكر العزيز عبدبن  أمحد

165  
 مديرو واجههاي التي املعلمني مشكالت

 الباطن حفر حمافظة يف املدارس
 هـ1423 القرين سعد بن عيل الرحييل نايفبن  عايض
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166  

فاعلية املرشفة الرتبوية يف تنمية مهارات 

اإلدارة الصفية لدى معلامت املرحلة الثانوية 

 بمدينة الرياض

 هـ1424 حممد بن عبد اهلل املنيع منى بنت صالح احلسيني

167  

 الرتبوية املؤسسات يف دارياإل التحقيق واقع

 بمدينة البنات تعليم إلدارة التابعة افيةرشإلا

 ميدانية راسةد تطويره وسبل الرياض

 هـ1424 بنت ماجد اخلثيلة هند الطويان صالحبنت  رقية

168  
تقويم األداء الوظيفي لشاغالت وظائف اإلدارة 

 املدرسية يف الرئاسة العامة لتعليم البنات
 هـ1424 أمل بنت سالمة الشامان  الفايزهيلة بنت عبد اهلل

169  
دور املرشفات الرتبويات يف تطوير أداء 

 معلامت الصفوف املبكرة
 هـ1424 أمل بنت سالمة الشامان سارة بنت إبراهيم العقود

170  
احلاجات التدريبية للمراقبات بمدارس 

 املرحلة املتوسطة للبنات
 هـ1424 اجلرب عبد اهلل بنت عبد اللطيف هدى بنت صالح اجليد

171  
 ملعلمي املهني النمو يف الرتبوي املرشف إسهام

 أهبا مدينة يف االبتدائية املرحلة
 هـ1424 القرين سعدبن  عيل الشهري أمحد بن  صالح

172  
 وجهة من اإلداري اإلبداع يف املؤثرة العوامل

 اإلداريات واملرشفات املدارس مديرات نظر
 هـ1425 احلبيب هيمإبرابن  فهد معاجلش نايفبنت  هنادي

173  
 املدرسة مدير ملهام املدارس وكالء إدراك مدى

 حائل مدينة يف
 هـ1425 احلصيني اهلل عبدبن  حممد الشمري عيلبن  تركي

174  
 املدرسية اإلدارة ملرشفات تدريبي برنامج تصميم

 املهنية حاجاهتن ضوء يف الرياض مدينة يف
 هـ1425 العولقي أبوبكر حسن البكر شداربنت  جواهر

175  
 املدرسية اإلدارة ملرشفات الالزمة الكفايات

 الرياض مدينة يف تنميتها وأساليب
 هـ1425 العولقي أبوبكر حسن حجر ساملبنت  سعاد
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176  
 والتعليم الرتبية ملديري التخطيطية الكفايات

 السعودية العربية باململكة
 هـ1425 احلبيب إبراهيم بن فهد الكريدا عيلبن  سليامن

177  
 املهنية التنمية يف املقيم الرتبوي رشفامل دور

 للمعلمني
 هـ1425 احلصيني عبداهللبن  حممد الرميح عيسىبن  الرمحن عبد

178  

 الوظيفي األداء تقويم نتائج بني العالقات

 العام التعليم مراحل يف املتميز للمعلم

 فالندرز لدى القياسية والنسب

 هـ1425 احلصيني بن عبد اهلل حممد الرهيط سليامنبن  الرمحن عبد

179  
 مديرات تواجه التي والفنية اإلدارية املشكالت

 حائل مدينة يف املدارس احلكومية
 هـ1425 الثبيتي معيضبن  مليحان الشمري نايفبنت  ذهب

180  
 املدارس مديرات لدى ومعوقاته اإلبداع واقع

 الرياض مدينة يف األهلية
 هـ1425 انالشام سالمةبنت  أمل العساف العزيز عبدبنت  وفاء

181  

 بكرةامل الصفوف ملرشفات التدريبية احلاجات

من وجهة نظر هن مدخل  الرياض منطقة يف

 لبناء برنامج تدريبي

 هـ1425 الشامان سالمة بنت أمل الرشيف سعد بنت وضحاء

182  
 املعلم يواجهها التي والفنية اإلدارية املشكالت

 الرياض بمدينة األهلية املدارس يف السعودي
 هـ1426 القرين سعدبن  عيل النصار عبد اهللبن  خالد

183  
 التعليم مدارس ملديري التدريبية احلاجات

 الرياض بمدينة العام
 هـ1426 الثبيتي معيضبن  مليحان الدندين عبدالعزيزبن  أمحد

184  

 ملرشيف الالزمة املهنية الكفايات توافر مدى

 راسةد املتدربون  يراهاكام الرتبوي التدريب

 حائل نةبمدي ميدانية

 هـ1426 الثبيتي معيضبن  مليحان الشمري عايدبن  حممد
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185  
 رياض ملعلامت املهني النمو يف املديرة دور

 واألهلية احلكومية األطفال
 هـ1426 املنيع عبداهللبن  حممد املعلم حممدبنت  هتاين

186  
 العربية اململكة جامعات يف القبول معايري

 مقرتح وتصور حتليلية دراسة: السعودية
 هـ1426 العولقي أبوبكر حسن املقبل سعودبنت  العنود

187  
 مهامه أداء يف الثانوية املدرسة مدير فعاليةمدى 

 التعليمية عسري منطقة يف ميدانية دراسة: الفنية
 هـ1426 الثبيتي معيضبن  مليحان العابيس ظافر بن سعد

188  
 العام التعليم مراحل مدارس مديري ممارسة

 مهل املمنوحة للصالحيات
 هـ1426 احلصيني بن عبد اهلل حممد اهلاجري حممدبن  جرب

189  
 كفاءة رفع يف االبتدائية املدرسة مديرة دور

 مهني ا املعلامت
 هـ1426 اخلثيلة ماجدبنت  هند الدورسي حممدبنت  نورة

190  
 جماالت تفعيل يف ودوره الرتبوي اإلعالم

 السعودية العربية اململكة يف املدريس العمل
 هـ1427 البدربن عبدالعزيز   محود القحطاين غشدبنت  نوف

191  

 املدرسية زاتوالتجهي األبنية مالءمة مدى

 املرحلة مدارس يف التعليمية التقنية ملتطلبات

 الرياض بمدينة "بنني" الثانوية

 هـ1427 اجلرب عبداللطيفبن  عبداهلل التميمي نارصبن  صالح

192  

دور اإلدارة املدرسية يف معاجلة املشكالت 

السلوكية لدى طالب املرحلة الثانوية يف حمافظة 

 األحساء: دراسة ميدانية بمحافظة األحساء

 هـ1427 عبد اهلل بن عبد اللطيف اجلرب  مبارك بن مبارك املحيسن

193  
 امللحق املدارس مديري تواجه التي املشكالت

 الرياض مدينة يف خاصة تربية امجرب هبا
 هـ1427 احلصيني عبداهللبن  حممد الضيدان حممدبن  احلميدي

194  
 مديري لدى الصالحيات تفويض واقع

 الرياض بمدينة احلكومية الثانوية املدارس
 هـ1427 احلصيني عبداهللبن  حممد الصغري سويلم بن عيل
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195  
 العمل لسوق الثانوي التعليم خمرجات مالءمة

 ميدانية راسةد السعودية العربية اململكة يف
 هـ1427 العولقي أبوبكر سنح الغامدي حامدبنت  صاحلة

196  
 احلكومية املدارس مديري لدى الوقت إدارة

 التعليمية عسري بمنطقة ميدانية راسةد
 هـ1427 احلبيب حممدبن  عبدالرمحن هدية عيلبن  سعيد

197  
 يف الرتبويني للمرشفني التدريبية االحتياجات

 الرياض مدينة
 هـ1427 احلبيب حممدبن  عبدالرمحن املرشدي مقعدبن  مطلق

198  
 اململكة يف البنات بكليات االنتساب نظام

 مقرتح نموذج  السعودية العربية
 هـ1427 اخلثيلة ماجدبنت  هند الشواف حممدبنت  حنان

199  

 يف التدريس هيئة أعضاء لدى الوظيفي الرضا

 سلطان األمري وجامعة سعود امللك جامعة

 مقارنة دراسة – الرياض بمدينة األهلية

 هـ1427 اخلثيلة ماجدبنت  هند عتيبيال معيضبنت  مي

200  

 رعايةو دور مديرة املدرسة يف اكتشاف

 االبتدائية باملدارس املوهوبات الطالبات

 الرياضمدينة ب احلكومية

 هـ1427 الشامان أمل بنت سالمة بن مجعة مانعبنت  أمثال

201  
 مرشفو يامرسها التي القيادي السلوك أنامط

 السعودية يةالعرب باململكة اخلاصة الرتبية
 هـ1427 احلبيب حممد بن نعبد الرمح الفحييل دبنت عبد احلمي نضال

202  
 الرائدة السعودية املدارس مديري ممارسة

 القيادية ملهامهم
 هـ1427 احلبيب إبراهيم بن فهد الشيخ آلبن عبدالعزيز  نعبد املحس

203  

 يامرسها كام الرتبوي اإلرشاف أساليب

 من الدمام نةبمدي الثانوية املدارس مديرو

 املعلمني نظر وجهة

 هـ1427 احلصيني عبد اهلل بن حممد العبود أمحد بن حممد
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204  

معايري اختيار املديرات املساعدات يف 

مدارس التعليم العام احلكومية بمدينة 

 الرياض نموذج مقرتح

 هـ1427 حسن أبو بكر العولقي احلريب أسيا بنت سعود

205  
دارة املدرسية االحتياجات التدريبية ملرشيف اإل

 يف اململكة العربية السعودية
 هـ1427 عبدالرمحن بن حممد احلبيب حممد بن سعد اليحيى

206  
 النمو يف الرتبوي افاالرش راكزم مديري إسهام

 الرياض بمدينة الرتبويني للمرشفني املهني
 هـ1427 املنيع عبداهللبن  حممد املقرن حسن بن فهد

207  
رشاف الرتبوي املشكالت التي تواجه مركز اإل

 باملنطقة الرشقية كام يراها املرشفون الرتبويون
 هـ1427 مليحان بن معيض الثبيتي محيد بن عايض القحطاين

208  

 يف املدرسية اإلدارة تواجه التي املشكالت

 اململكة يف الرتبوي الدمج تطبيق مدارس

 السعودية العربية

 هـ1428 الشامان أمل بنت سالمة مجعة بن بنت عبد اهلل نوف

209  

 ووكالء مديري اختيار معايري مالئمة مدى

 ووكالء مديرو يراها كام العام التعليم مدارس

 بمنطقة املدرسية دارةاإل ومرشفو املدارس

 التعليمية حائل

 هـ1428 احلصيني بن عبد اهلل حممد شمريال مقبل بن زعبد العزي

210  

 التعليم مدارس يراتملد القيادية األنامط

 وعالقتها وضواحيها هباأ بمدينة العام

 ميدانية راسةد املعلامت لدى الوظيفي بالرضا

 هـ1428 الشامان سالمةبنت  أمل قايض بنت عبد الرحيم ملياء

211  

 ملعلمي املهني النمو يف الرتبوي التدريب دور

 نظر وجهة من الثانوية املرحلة يف العلمية املواد

 الرياض مدينة يف الثانوية املدارس مديري

 هـ1428 الثبيتي معيضبن  مليحان السحيباين عمرن ب نارص
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212  
 السعودية اجلامعات يف االكاديمية احلرية

 ميدانية راسةد
 هـ1428 املنيع عبداهللبن  حممد أبوحيمد الرمحن عبدبنت  ندى

213  
 احلكومية األطفال رياض متويل مشكالت

 مقرتحة حلول  الرياض بمدينة
 هـ1428 الشامان ةسالمبنت  أمل العثامن فهد بنت هنادي

214  

 يف للبنات العام التعليم مدارس مباين

 باستخدام تقويمية دراسة: األحساء حمافظة

 مكلريي نموذج

 هـ1428 اجلرب اللطيف عبدبن  اهلل عبد الطاهر بنت عبد اهلل غادة

215  
 اإلدارات بني اإلداري االتصال تطوير

 سعود امللك جامعة يف النسائية – الرجالية
 هـ1428 الشامان أمل بنت سالمة اخلليوي يامنسلبنت  لينا

216  
 للمرشفني والفني اإلداري األداء فاعلية

 الرياض بمدينة الرتبويني
 هـ1428 احلصيني بن عبد اهلل حممد الغامدي حممدبن  عيل

217  

 اإلدارة مهارة تنمية يف املدرسة مديرة فاعلية

 األطفال رياض معلامت لدى الصيفية

 الرياض بمدينة

 هـ1428 اجلرب اللطيف عبدبن  اهلل عبد الكثريي راشدنت ب خلود

218  

ودورها يف رفع األداء  اإلرشافيةالزيارات 

الصفي من وجهة نظر املديرين واملعلمني 

 بمحافظة القويعية

 هـ1428 عبد الرمحن بن حممد احلبيب سلطان بن مرتك القحطاين

219  

كفايات التخطيط الالزمة إلعداد اخلطة 

ية لدى مديرات املدارس السنوية املدرس

 االبتدائية احلكومية يف مدينة الرياض

 هـ1428 حممد بن عبداهلل املنيع حصة بنت سعد العريفي

220  
 االبتدائية املدارس يف التنظيمي الرصاع إدارة

 الرياض بمدينة للبنات
 هـ1429 املنقاش بنت عبد اهلل سارة العتيبي نايف بنت منرية
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221  

 األنشطة ويرتط يف املدرسة مديرة دور

 املتوسطة للمرحلة الصفية غري املدرسية

 الرياض مدينة يف احلكومية البنات بمدارس

 النشاط ئداتورا ترااملدي نظر وجهة من

 هـ1429 الشامان سالمةبنت  أمل البصام خالد بنت أحالم

222  
 يف األطفال رياض مرحلة أهداف تقويم

 السعودية العربية اململكة
 هـ1429 الشامان سالمةبنت  أمل البيز عيسىبنت  نجالء

223  

 الثانوية املدارس ملديري القيادي السلوك

 راسةد  العمل يف املعلمني بانضباط وعالقته

 الرياض بمدينة ميدانية

 هـ1429 احلبيب حممد بن الرمحن عبد الفيفي فايعبن  حممد

224  
 املدارس مديري تواجه التي املشكالت

 يميةالتعل الدوادمي حمافظة يف املشرتكة
 هـ1429 احلبيب حممد بن عبدالرمحن النغيثر حممد بن عبداهلل

225  
 الشامل التقويم ملرشيف الالزمة الكفايات

 التعليمية الرياض بمنطقة للمدرسة
 هـ1429 احلبيب حممد بن عبدالرمحن العتيبي شمروخ بن صالح

226  

 السعوديات املعلامت لدى الوظيفي الترسب

 الرياض بمدينة الثانوية األهلية املدارس يف

 حللولاو األسباب

 هـ1429 املنقاش اهلل عبد بنت سارة الرضيس حممد بنت نورة

227  
دور مديري املدارس الثانوية يف تنمية مهارات 

 "دراسة ميدانية يف مدينة الرياض"الوكالء 
 هـ1429 عبد الرمحن بن حممد احلبيب تركي بن عبدالعزيز اجلميعة

228  

مدى تطبيقها من مهارات إدارة االجتامعات و

قبل مديرات املدارس االبتدائية احلكومية 

 للبنات بمدينة الرياض

 هـ1429 سارة بنت عبد اهلل املنقاش الشديندى بنت إبراهيم 
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229  

تطوير أداء إدارات الرتبية والتعليم للبنات يف 

اململكة العربية السعودية يف ضوء مبادئ إدارة 

 اجلودة الشاملة تصور مقرتح

 هـ1429 أمل بنت سالمة الشامان حممد السامل ماجدة بنت

230  
العوامل التعليمية املؤدية إىل ترسب الطالبات من 

 املعاهد الثانوية املهنية للبنات باملنطقة الوسطى
 هـ1430 حممد بن عبد اهلل املنيع مها بنت رباح املخلفي

231  
 نظام يف التعليمية املحاسبية لتطبيق مقرتح تصور

 السعودية العربية اململكة يف العام التعليم
 هـ1430 أمل بنت سالمة الشامان املعجل عبدالعزيز بنت وداد

232  

تطوير أداء مديري املدارس الثانوية بمدينة 

الرياض من خالل برامج اإلدارة 

 اإللكرتونية املدرسية

 هـ1430 عبدالرمحن بن حممد احلبيب عبداهلل بن حممد املنديل

233  
ت اجلامعة العربية املشكالت التي تواجه طالبا

 املفتوحة يف مدينة الرياض من وجهة نظر الطالبات
 هـ1430 مليحان بن معيض الثبيتي سعد العريفيبنت سوزان 

234  
املناخ التنظيمي يف جامعة األمرية نورة بنت 

 عبدالرمحن للبنات كام تراه عضوات هيئة التدريس
 هـ1430 أمل بنت سالمة الشامان نورة بنت عبداهلل العصيمي

235  
القيادة التحويلية لدى مساعدي مديري الرتبية 

 والتعليم للبنات يف اململكة العربية السعودية
 هـ1430 سارة بنت عبداهلل املنقاش سهام بنت حممد البليهي

236  

معايري اختيار مرشيف الرتبية اخلاصة من وجهة 

نظر مرشيف اإلدارة العامة للرتبية اخلاصة 

 باململكة العربية السعودية

 هـ1430 سارة بنت عبداهلل املنقاش هند بنت حممد السديري

237  
دارة اجلودة الشاملة يف إدارات اإلرشاف إتطبيق 

 الرتبوي للبنات باململكة العربية السعودية
 هـ1430 أمل بنت سالمة الشامان القرين فرحانبنت سعداء 
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238  
احلاجات التدريبية ملديري مدارس التعليم العام يف 

 سب اآليل بمدينة الرياضاستخدام احلا
 هـ1430 محن بن حممد احلبيبرعبد ال حممد بن عبد اهلل الفاضل

239  

إدارة برامج الرتبية اخلاصة يف مدارس التعليم 

العام من وجهة نظر مديري املدارس ومرشيف 

 الربامج ومرشيف الرتبية اخلاصة

 هـ1430 عبد الرمحن بن حممد احلبيب عبد اهلل بن عبد العزيز الفحييل

240  

 اإلداري االحتياجات التدريبية لتطوير األداء

الفني ملديرات املدارس املتوسطة والثانوية و

 األهلية بمدينة الرياض

 هـ1430 سارة بنت عبد اهلل املنقاش أريج بنت عيل اجلهر

241  

 الفكري األمن تعزيز يف املدرسية اإلدارة دور

 وجهة من الثانوية املرحلة لطالب الوقائي

 الرتبية ومعلمي املدارس يمدير نظر

 الرياض مدينة يف اإلسالمية

 هـ1431 احلصيني عبداهلل بن حممد قضيب بن اهلل عبد بن فهد

242  

 املدارس مديري تواجه التي املشكالت

 مركز يف املتدربني الرتبويني واملرشفني

 الرياض بمدينة الرتبوية القيادات تدريب

 هـ1431 ثبيتيال معيضبن  مليحان العتيبي ضاوي بن محود

243  

فعالية أساليب إدارة األزمات يف مدارس 

التعليم العام بمحافظة بلقرن كام يراها 

 املديرون واملرشفون

 هـ1433 عبدالرمحن بن حممد احلبيب حممد بن سعيد القرين

244  
أساليب تنمية اإلبداع يف اإلدارة الصفية لدى 

 معلامت املرحلة الثانوية بمدينة الرياض
 هـ1431 سارة بنت عبد اهلل املنقاش اجلامعي ريم بنت أمحد
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245  

اجتاهات مديري ومديرات املدارس نحو 

تطبيق التخطيط االسرتاتيجي املدريس يف 

 حمافظة رساة عبيدة

 هـ1433 حممد بن عبداهلل املنيع فيصل بن حممد الشهراين

246  
أهم املشكالت التي تواجه مديري مدارس 

 املراكز النائية يف حمافظة عفيف
 هـ1433 حممد بن عبد اهلل احلصيني د بن حسني العجميأمح

247  

املدرسية يف تنمية  اإلدارةدرجة اسهام مرشيف 

املهارات القيادية ملديري مدارس التعليم العام 

 بمنطقة جازان

 خالد بن عطا عسريي
عبد الرمحن بن عبد الوهاب 

 البابطني
 هـ1433

248  
درجة متكن مديري مدارس التعليم العام يف 

 فظة القويعية من املهارات الالزمة إلدارة التغيريحما
 هـ1433 حممد بن عبداهلل احلصيني حممد بن رسيان العصيمي

249  
واقع استخدام التقنية التعليمية يف أساليب 

 اإلرشاف الرتبوي بمدينة الرياض
 محدان بن سعد البقمي

عبد الرمحن بن عبد الوهاب 

 البابطني
 هـ1433

250  
يف التنمية املهنية ملعلم  اسهام مديري املدارس

 بمحافظة اخلرج األوليةالصفوف 
 عادل بن إبراهيم العبيد

عبد الرمحن بن عبد الوهاب 

 البابطني
 هـ1433

251  
درجة توافر املهارات القيادية لدى مرشيف 

 اإلدارة املدرسية
 هـ1433 عيل بن سعد القرين أمحد بن خشيم العتيبي 

252  

تطبيق  اجتاهات أعضاء هيئة التدريس نحو

إدارة اجلودة الشاملة لتطوير أداء جامعة 

 عمران باجلمهورية اليمنية

 هـ1434 عيل بن سعد القرين حممد بن صالح جعدان

253  
فاعلية االتصال اإلداري بني القيادات الرتبوية 

 بمحافظتي حوطة بني متيم واحلريق
 هـ1434 حممد بن حممد احلريب عيل بن حممد الغنام



59 

 العام المشرف اسم الطالب العنوان م

254  
يادة اإلبداعية لدى مديرات واقع ممارسة الق

 املدارس الثانوية بالرياض
 كفى بنت جعفر القحطاين

عبد الرمحن بن عبد الوهاب 

 البابطني
 هـ1434

255  

دور مديري املدارس املتوسطة يف تعزيز االمن 

الفكري لدى طالهبم بمدينة الرياض من 

 وجهة نظر املعلمني

 عبد اهلل بن عوض احلريب
اب عبد الرمحن بن عبد الوه

 البابطني
 هـ1435

256  
واقع تطبيق الصالحيات املمنوحة ملديري 

 املدارس يف حمافظة العيدايب
 هـ1435 عبدالعزيز بن عبدالوهاب البابطني نارص بن عيل غزواين

257  

قياس الكفاءة اإلنتاجية للجامعات السعودية 

كمدخل إلعادة اهليكلة التنظيمية يف ضوء 

 رتحتصور مق –التحول القتصاد املعرفة 

 هـ1437 وفاء بنت حممد عون حنان بنت محود احلريب

258  
واقع التخطيط االسرتاتيجي ومعوقاته يف 

 رياض األطفال بمحافظة األحساء
 هـ1437 وفاء بنت حممد عون فاطمة بنت عبدالرمحن احلويل

259  
دور القيادات اجلامعية يف تعزيز ثقافة اجلودة 

 الشاملة
 هـ1437 زيز بن شهوان الشهوانعبدالع عبداملجيد بن موحان الفضيل

260  

تطبيق جلان التميز واجلودة إلدارة اجلودة 

الشاملة يف مدارس التعليم العام للبنات 

 بمدينة الرياض

 هـ1438 منرية بنت عبدالعزيز العبدالعزيز هديل بنت عبدالرمحن املحيميد

261  

تصورات أعضاء هيئة التدريس نحو 

امللك متطلبات احلرية األكاديمية يف جامعة 

 -دراسة حالة  -سعود 

 هـ1438 عيل بن سعد القرين عائشة بنت سعود العتيبي
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262  

توظيف القيادات الرتبوية النسائية لوسائل 

التواصل االجتامعية يف العمليات اإلدارية يف 

 جامعة امللك سعود

 هـ1438 ماجدة بنت إبراهيم اجلارودي إيامن بنت إبراهيم الريس

263  
تها باحلرية األكاديمية حوكمة اجلامعات وعالق

 لعضوات هيئة التدريس بجامعة امللك سعود
 هـ1439 ماجدة بنت إبراهيم اجلارودي هند بنت منصور املالكي
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 الرابط عىل تواصلكم ايسعدن الدليل يف العلمية رسالتك بيانات وتعديل إلضافة

 

https://goo.gl/forms/rh0J7p9996lEoe8I3 

https://goo.gl/forms/rh0J7p9996lEoe8I3
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