
 االسم  عنوان الرسالة  تاريخ الطلب  م

 عبدهللا الغامدي  مشاعل التعلق وعالقتها بالذكاء االجتماعي لدى طالبات جامعة الملك سعود  أنماط 1434/05/06 1

2 1434/05/19 
السلوكية عند الطالب ذوي اإلعاقة الفكرية البسيطة في مرحلتي الطفولة  المشكالت

 والمراهقة 
 هللا التركي  سامي عبد

3 1434/05/27 
جامعة  السببي للنجاح والفشل وعالقته بتقدير الذات واالنفتاح على الخبرة لدى طالبات العزو

 الملك عبدالعزيز 
 علي زارع  أماني

4 1434/05/27 
 اختبار كوفمان المختصر للتقييم النفسي العصبي على المجتمع السعودي باستخدام  تقنين 

 نظرية االستجابة للمفردة 
 معيض العنزي  هناء

5 1434/07/22 
 المحاجة وعالقتها بمهارات التفكير الناقد لدى طلبة جامعة الملك سعود في ضوء بعض مهارات

 المتغيرات الديموغرافية
 العزيز العساف  مها عبد

 الخنبشي  سلمى علي النسق القيمي بين طالب وطالبات جامعة الملك سعود  الفرق في 1435/01/02 6

7 1435/01/03 
مدينة  الخيال وعالقته بأساليب المعاملة الوالدية لدى تلميذات المرحلة االبتدائية في ارتقاء

 الرياض
 عبدالرحمن الحمدان  أريج

8 1435/01/22 
تطوير مهارات الذكاء الوجداني في ضوء نموذج جولمان لدى التلميذاتبرنامج تدريبي ل فعالية  

 ذوات صعوبات التعلم 
 عبدهللا الشدي  مها

9 1435/02/08 
 برنامج تدريبي للذكاء االنفعالي وأثره في تحسين التكيف االجتماعي لدى أطفال فاعلية

 الروضة
 عبدهللا العقال  فاطمه

 مرعي الزهراني  اسيه الدينية وعالقتها بمستوى األحكام الخلقية  التوجهات 1435/02/09 10

في الجمهورية اليمنية  التنبؤي لمعايير القبول المستخدمة بجامعتي تعز وصنعاء الصدق 1435/04/03 11  عبده ناجي  ماجد 

 مرجان  رضا أمين  والثانوية العقل وعالقتها بالذكاء الوجداني لدى طالبات المرحلتين األساسية العليا عادات 1435/04/03 12



13 1435/05/03 
 السيكومترية الختبار ذكاء األطفال وفق نظريتي القياس التقليدية و االستجابة الخصائص

 للفقرة 
حمدم  محمد الخضر 

14 1435/06/15 
 التعلق وعالقتها بالتوافق الشخصي واالجتماعي في مرحلة الطفولة من وجهة نظر أنماط

 االمهات
 فهد الوهيب  نعيمه

 محمد الخضر محمد للفقرة السيكومترية الختبار ذكاء األطفال وفق نظريتي القياس التقليدية واالستجابة الخصائص 1435/07/12 15

 سعيد الشهري  مريم الثانوية االجتماعية وعالقتها باالتزان االنفعالي والسلوك اإليثاري لدى طلبة المرحلة المساندة 1436/07/03 31

32 1436/07/07 
دوات التواصل االجتماعي وعالقته بالعوامل الخمسة الكبرى  نحو استخدام أ االتجاهات

 لدى طلبة جامعة إب للشخصية
 محمد المساوي  حارث

33 1436/07/08 
 المعاملة الوالدية وعالقتها باإلفراط في استخدام اإلنترنت في مرحلة الطفولة أساليب

 المتأخرة 
 سليمان الجدعان جواهر

 سعيد الشهري  مريم الثانوية االجتماعية وعالقتها باالتزان االنفعالي والسلوك اإليثاري لدى طلبة المرحلة المساندة 1436/07/14 34

35 1436/11/07 
المرحلة  الهوية والتفاؤل وعالقتهما بالتسويف األكاديمي والتحصيل الدراسي لدى طلبة أنماط

 الثانوية 
 محمد الحارثي  هالل

36 1437/01/27 
القته بالصالبة النفسية لدى طلبة المرحلة الثانوية بدور األيتام فيالمستقبل وع قلق مدينة   

 صنعاء
 هللا حمدي  نجود عبد

37 1437/03/05 
 التنبؤية للمناخ المدرسي والذكاء األخالقي وأنماط التعلق بسلوك التنمر لدى طلبة القدرة

 الصفين الثامن والعاشر من التعليم األساسي 
 بدر البوسعيدي  أميمة

38 1437/04/23 
 الذات وعالقته باإلستخدام المفرط لإلنترنت لدى طالب وطالبات المرحلة الثانوية في توكيد

 مدينة الرياض 
 عبدهللا الجبر بشاير

 أحمد الفراصي  دحان الذاكرة وعالقتها بالعوامل الخمسة الكبرى للشخصية  ماوراء 1437/06/12 39

40 1437/06/14 
برنامج إرشادي عقالني انفعالي سلوكي قائم على ضبط الذات والذكاء االجتماعي   فعالية

 على السلوك العدواني  وأثره
 ميشع الروقي  محمد



 ناصر الشهري  منال القرائية اإللكترونية وعالقتها بالتفكير اإلبداعي لدى طلبة المرحلة الثانوية  الميول 1437/06/22 41

42 1437/06/29 
للتنظيم االنفعالي ونوع المرض في العالقة بين اليقظة العقلية والرفاهالوسيط  الدور النفسي   

 لدى اإلناث المصابات بأمراض مزمنة
 فهاد المري  سلوى

43 1437/07/03 
 فعالية الذات العامة وجودة الحياة في التنبؤ بالسلوك التطوعي لدى طالبات االقسام دور

بالرياض  العلمية واالدبية بجامعة االميرة نورة  
 عبدالملك بن حسن فريدة

 القحطاني  ريم سعيد العاطفي وعالقته بأساليب المعاملة الوالدية لدى األبناء الحرمان 1437/07/09 44

45 1437/07/12 
 بين األمن النفسي والشعور بالوحدة النفسية لدى المراهقات ذوات الظروف الخاصة  العالقة

 والعاديات
 الحيد  هياء سعد

 ناصر المنصور  خوله ضغوط العمل ومستوياته لدى البائعات السعوديات في مراكز التسوق التجارية  مصادر 1437/08/04 46

الجسم ومفهوم الذات لدى المعاقين حركيا برنامج ارشادي في تحسين صورة فاعلية 1437/08/09 47  محمد الشهري  فاطمة 

 العتيبى  غاده سعد النمائية للسلوك الفوضوي لدى المراهقين والمراهقات التغيرات 1438/01/18 48

 نافع الحربي  فيصل شبكات التواصل االجتماعي وعالقتها بالتطرف الفكري لدى الشباب الجامعي  استخدام 1438/01/22 49

50 1438/03/04 
بجامعة  فاعلية الذات وجودة الحياة في التنبؤ بالسلوك التطوعى لدى طالبات كلية التربية دور

 األميرة نورة بنت عبد الرحمن
 عبدالملك بن حسن فريدة

51 1438/04/05 
اراألفك  االنتحارية لدى المراهقين الذين تعرضوا لإليذاء الجنسي وعالقتها بدعم األقران 

 والفاعلية الذاتية 
 مفلح الحارثي  ساره

 أحمد المالح إيناس النفسية وعالقتها بالتوافق الزواجي لدى عينة من المتزوجات الصالبة 1438/04/10 52

سؤولية االجتماعية والوحدة النفسية الوالدية وعالقتها بالم  التنشئة 1438/04/13 53  أحمد الحربي  أسماء 



 حسين مجممي  حنان القهري وعالقته بالتدين لدى مراجعي المؤسسات العالجية  الوسواس 1438/04/13 54

 خالد الحميزي  آالء الوالدية وعالقتها بمواجهة الضغوط لدى طلبة جامعة الملك سعود  المعاملة 1438/04/16 55

 فيصل حكمي  صفاء االجتماعية وعالقتها بجودة الحياة لدى كبار السن المهارات 1438/04/16 56

 الزير  رنا سعد النفسية وعالقتها بتقدير الذات وقلق المستقبل لدى المراهقات مجهوالت النسب  الوحدة 1438/04/17 57

 الزقدي  أمل حسين  بعض األجهزة الذكية وعالقته بنمو المهارات اللغوية عند أطفال ما قبل المدرسة  استخدام 1438/06/13 58

 سليمان األصقه  سميه استراتيجية سكامبر في تنمية عادات العقل ودافعية اإلنجاز لدى الطالبات الموهوبات فعالية 1438/06/28 59

60 1438/07/05 
 التنبؤية لكل من فاعلية الذات وجودة الحياة بالسلوك التطوعي لدى الطالبات القدرة

 الجامعيات 
 عبدالملك بن حسن فريدة

الشباب عن مرحلة الشيخوخة واتجاهاتهم نحو كبار السنالنمطية لدى  الصورة 1438/07/22 61  القبالن  أمل خالد 

62 1438/07/27 
 الذات اإلباعية ومهارات ما وراء الذاكرة و عالقتها بالمرونة المعرفية والتحصيل فاعلية

 األكاديمي لدى طالبات المرحلة الجامعية 
 فالح العتيبي  رسمية

63 1438/08/07 
ي للعوامل المؤثرة في تباين تحصيل طلبة الصف الثامن في الرياضياتالخطي الهرم التحليل  

2015والعلوم بكل من السعودية وسنغافورة باستخدام بيانات تيمس  
 إبراهيم الجنيدل  رحاب

 الراشد  لمى محمد المهارات االجتماعية لدى أحاديات وثنائيات اللغة  نمو 1439/02/10 64

 القحطاني  محسن علي في وظائف االنتباه في مرحلتي المراهقة والشباب  التغيرات 1439/02/27 65

66 1439/03/03 
ذوات  التدريب باستخدام برنامج الكورت في تنمية مهارات التفكير الناقد لدى التلميذات فعالية

 صعوبات التعلم 
 محمد الشهيل  ساره



67 1439/03/05 
طلبة الجامعة في ضوء نموذج التقدير  السيكومترية لمقياس الذكاء الروحي لدى الخصائص

 الجزئي 
 هزاع الصمدي  أسماء

68 1439/03/10 
 برنامج إرشادي سلوكي مقترح لخفض درجة العجز المتعلم لدى تلميذات المرحلة فعالية

 االبتدائية ذوات صعوبات التعلم األكاديمية 
 عبدالرحمن المقبل  بشائر

 هللا بوسعيد  االء عبد العاملي لمقياس أخطاء التفكير لدى طلبة الجامعة  البناء 1439/03/11 69

70 1439/03/21 
 اإلدراك البصري لدى األطفال العاديين واألطفال ذوي قصور االنتباه المصحوب بفرط مهارات

 حركة
 اليوسف  منال سعد

زواجيالغضب والمهارات االجتماعية وعالقتهما بالتوافق ال انفعال 1439/03/27 71  حسين السبيعي  خلود 

72 1439/03/28 
 التواصل وسمات الشخصية والتفكير الناقد كمنبئات باالتجاه نحو التطرف الفكري لدى مهارات

 طالب المرحلة الثانوية بالمنطقة الشرقية 
 عبدهللا الصياح خالد

ياض األطفالاختبار محكي المرجع لقياس الكفايات الشخصية لدى معلمات ر  بناء 1439/04/17 73  أحمد الغامدي  نجوى 

 صالح المتوزي  مشاعل االبتدائية من الوالدين وعالقته بالنمو االجتماعي واالنفعالي لدى تلميذات المرحلة الحرمان 1439/04/17 74

 عبدهللا السياري  خلود اللغة التعبيرية وعالقته بنمو المهارات االجتماعية لدى أطفال الروضة  اضطراب 1439/05/08 75

76 1439/05/11 
 البنائي للعالقات بين اإلبداع االنفعالي واالستقالل عن المجال اإلدراكي وأساليب النموذج

ثانوية المعاملة الوالدية لدى الطالب المتفوقين دراسيا والعاديين في المرحلة ال  
 سليمان العنزي  سلطان

 المياحي  هديل علي النفسية لدى ذوات اإلعاقة الحركية  الصالبة 1439/05/27 77

 القصاب  زينب علي الخيال وأبعاده لدى التلميذات الكفيفات نمو 1439/06/09 78

 حمد الصقيه  أنفال مقياس لضبط الذات وإدارتها لدى طلبة الجامعة  بناء 1439/06/20 79



 الغامدي  عبير خلف وسائل التواصل االجتماعي وعالقته بالتوافق الزواجي لدى المعلمات  استخدام 1439/06/20 80

81 1439/07/05 
مواجهة الضغوط المهنية وعالقتها بالذكاء الوجداني وسمات الشخصية وسلوك   أساليب

ادةالقي  لدى الممارسات لألدوار القيادية في التعليم العام 
 سليمان المقيطيب  نورة

 موهف العتيبي  اميرة شبكات التواصل االجتماعي وعالقته بالمهارات االجتماعية لدى المسنين استخدام 1439/07/11 82

83 1439/07/22 
لمشاعر لدى طلبة السيكومترية لمقياس بيرموند وفورست لصعوبة التعرف على ا الخصائص

 الجامعة
 عبدالعزيز الدوسري  خلود

84 1439/08/09 
 المتعلم وعالقته بالوعي بالذات وإدراك القبول والرفض الوالدي لدى طالب المرحلة العجز

 الثانوية 
 سالم المطيري  عبدالكريم

85 1439/08/13 
 وعالقته بمستوى االنتماء االجتماعي والمهارات االجتماعية واألفكار غير العقالنية التعصب

 لدى طلبة المرحلة الثانوية 
 عبيد العنزي  مصلح

86 1439/08/13 
 المساعدة وعالقته بالسعادة وتقدير الذات والعوامل الخمسة الكبرى للشخصية لدى سلوك

 طالبات الجامعة 
 الكثيري  وفاء سعد

87 1439/09/02 
 السيكومترية والدالالت االكلينيكية الختبار رورشاخ لدى عيبة من المكتئبين  الخصائص

 واألسوياء
 المطيري  عياد ركا

88 1440/01/06 
 بين أطفال مرحلتي الطفولة المتوسطة والمتأخرة ذوي اضطراب قصور االنتباه واألطفال الفروق

لمركزي العاديين في األداء على مهام مكونات التنفيذ ا  
 حمود القحطاني  سلطانه

89 1440/02/27 
 التعلم الموجه ذاتيا وعالقتها بفاعلية الذات األكاديمية لدى الطالبات المتفوقات مهارات

 دراسيا بجامعة الملك سعود 
 المقوشي  ندى عمر

90 1440/03/14 
 البنائي لمنظور الزمن المستقبلي والحاجات النفسية األساسية واالنضباط الذاتي النموذج

 واالندماج األكاديمي لدى طالب الجامعة 
 أحمد الغامدي  خالد

91 1440/03/19 
 البنائي لالنفعاالت المرتبطة بالتحصيل وفاعلية الذات األكاديمية و توجهات أهداف  النموذج

ثانويةاإلنجاز لدى طالب المرحلة ال   
 هللا الغامدي  احمد غرم

92 1440/03/19 
بالذات كمتغير وسيط في العالقة بين أنماط التعلق الوجداني والشعور بالتماسك   الشفقة

 آباء وأمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد  لدى
 عبدالرحمن السحمة  حمود



رحلة الثانويةللذكاء غير اللفظي على طالب الم  4اختبار بيتا تقنين  1440/04/16 93  عيد العتيبي  سلطان 

 محمد الشعالن  غدير مقياس عادات العقل الست عشرة وفق نموذج التقدير الجزئي لطالبات الجامعة  بناء 1440/04/18 94

95 1440/05/14 
 اليقظة العقلية كمتغير وسيط في العالقة بين سمات الشخصية والهناء الذاتي لدى أبعاد

 معلمي ومعلمات المرحلة االبتدائية 
 حسن سيد  الحسين 

96 1440/05/29 
 المتعلم وعالقته بالتسويف األكاديمي لدى طالبات السنة األولى المشتركة بجامعة العجز

 الملك سعود 
 عبدهللا العامري  مها

97 1440/06/02 
الملك   بين قدرات الذكاء الناجح واستراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا لدى طالبات جامعة العالقة

 سعود 
 ناصر الملحم  لطيفة

 أحمد الزهراني  تهاني سعود الذات اإلبداعية وعالقتها بالدافعية العقلية لدى الطلبة المتفوقين بجامعة الملك فاعلية 1440/06/15 98

99 1440/07/13 
األكاديمي وعالقته بوجهة الضبط لدى طالبات السنة األولى المشتركة بجامعة   التسويف

 سعود  الملك
 سالم الغامدي  بشاير

100 1440/07/21 
 االجتماعية وعالقتها بالتوافق الزواجي لدى الممرضات السعوديات العامالت في المساندة

 المستشفيات الحكومية 
 عبدهللا العليان  أسيل

101 1440/07/27 
لدى   البنائي التنبؤي لقلق االختبار والدافعية والحكمة االختبارية والتحصيل الدراسي النموذج

 طالبات المرحلة الثانوية 
 ابراهيم الحبيب  غدير

102 1440/07/27 
 المنظم ذاتيا وعالقته بفاعلية الذات لدى طالبات السنة األولى المشتركة في جامعة التعلم

عود الملك س  
 عبدهللا بن ماضي  منيرة

 عبدهللا بن عباس  وجدان العاطفي لدى الراشدات المتزوجات وغير المتزوجات االستقالل 1440/08/10 103

 عبدالعزيز بن شاهين الهام ما وراء المعرفة وعالقتها بأساليب التفكير لدى طالبات الصف الثالث الثانوي  مهارات 1441/01/03 104

105 1441/01/03 
 التفكير في ضوء نظرية ستيرنبرج وعالقتها بالميول المهنية لدى طالبات المرحلة أساليب

 الثانوية 
 عبدهللا السريع ابتهاج



 فهد الهويمل  أبرار الحياة األكاديمية وعالقتها بالتفكير اإلبداعي لدى طالبات جامعة الملك سعود  جودة 1441/01/03 106

107 1441/01/12 
تنظيم االنفعالي في العالقة بين الشعور بالخزي والتفكيرالوسيط لصعوبات ال  الدور االنتحاري   

 لدى نزالء دور المالحظة االجتماعية
 عبدهللا الجبيلي  محمد

108 1441/01/16 
للحياة  األنا وعالقتها بكل من األعراض االكتئابية والميول االنتحارية وبالمعنى الوجودي  مرونة

 لدى طلبة جامعة الملك سعود 
 صالح الجويعي  منيرة

 محمد بن جابر  منيرة وعالقتها بالمساندة االجتماعية المدركة لدى طلبة الجامعة النرجسية 1441/01/26 109

110 1441/01/26 
بين العوامل الخمسه الكبرى للشخصية والتحصيل األكاديمي واستخدام وسائل   العالقة

 االجتماعي لدى طالبات جامعة الملك سعود  التواصل
 ابراهيم الخضير  هاله

 راشد المحيشير  أمجاد القرائي وعالقته بمهارة حل المشكالت لدى طلبة جامعة الملك سعود  االستيعاب 1441/02/14 111

112 1441/02/14 
 النسبي للتفكير اإليجابي ومهارات حل المشكالت في التنبؤ بجودة الحياة لدى طلبة اإلسهام

 الجامعة
 عبدهللا بن هديان ابتسام

 سليمان النمير  ريما السيكومترية لمقياس الذكاء األخالقي وفق نموذج التقدير الجزئي  الخصائص 1441/02/16 113

114 1441/03/14 
المعرفية غير المتكيفة كمتغير وسيط في العالقة بين التشوهات المعرفية   المخطوطات

 االكتئابية لدى المراهقين من أبناء شهداء الواجب في المرحلة الثانوية  واألعراض
 عيضه الحارثي  خالد

115 1441/03/23 
طموح التنبؤية للذكاء الروحي والذكاء االنفعالي بأساليب مواجهة الضغوط ومستوى ال القدرة  

 لدى طالبات جامعة الملك سعود
 العتيبي  أمل محمد

116 1441/03/24 
 الذاتية و عالقتها بالتفكير ما وراء المعرفي و التوافق النفسي لدى طالبات كلية الكفاءة

 التربية في جامعة الملك سعود
 ناصر القحطاني  ديمه

اهقين ذوي األمراض المزمنة الذات وعالقته بالرضا عن الحياة لدى المر كشف 1441/03/27 117  االدريسي  العربي سارة 

118 1441/03/27 
 أسئلة في مقرر القياس والتقويم لطلبة جامعة إب باستخدام النموذج اللوغاريتمي  بناء بنك

 ثالثي المعلم 
 عبده ناجي  ماجد



 موسى الحربي  حليمه ما وراء المعرفي وعالقته باتخاذ القرار المهني لدى طالبات السنة اآلولى المشتركة التفكير 1441/04/05 119

120 1441/04/08 
الطالبات   بين الدافعية الداخلية والخارجية و إستراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا لدى العالقة

 المتفوقات والعاديات 
 عبدالرحمن العرفج  ابتهاج

121 1441/04/12 
 نسخة مختصرة من اختبار كاتل الثالث أ ب باستخدام معيار المعلومات القصوى في تطوير

 النموذج اللوغاريتمي ثنائي المعلمة 
 سالم البديع  خوله

122 1441/04/13 
نظرية  معالجة القيم المفقودة وتقدير القدرة لألفراد على دقة معادلة االختبارات في أثر طرق

 االستجابة للمفردة 
مداح  سالم القرني  

123 1441/04/27 
 الحياة األسرية والدافعية لإلنجاز كمنبئات بالهناء الشخصي لدى طالبات المرحلة جودة

 الثانوية بالمدارس الحكومية بمدينة الرياض
 محمد العنزي  بدور

 البيبي  هدى صالح الذات اإلبداعية وعالقتها بالذكاء األخالقي لدى طالبات جامعة الملك سعود  فاعلية 1441/06/09 124

125 1441/06/10 
كل  البدائل الختبار االختيار من متعدد على تقدير قدرة الفرد ومعالم المفردة في ضوء أثر عدد

فردة من النظرية التقليدية والنموذج ثالثي المعلمة في نظرية االستجابة للم  
 عبدهللا الزهراني  سعيد

126 1441/06/12 
 لإليحاء كمؤشر لالنحرافات الفكرية والسلوكية لدى طلبة المرحلة الثانوية بمدينة القابلية

 الرياض
 حمد العتيبي  منيرة

ت الدين أما فجر بالوحدة النفسية لدى الطالب الوافدين والسعوديين في جامعة الملك سعود  الشعور 1441/06/18 127  

 عبدهللا القضيبي  تغريد النفسية وعالقتها باالكتئاب لدى طالبات كلية الطب بجامعة الملك سعود  الصالبة 1441/06/21 128

129 1441/07/09 
 األنا وعالقتها باتخاذ القرار المهني لدى طالبات السنة األولى المشتركة بجامعة رتب هوية

 الملك سعود 
 محمد البواردي  سمية

 أحمد السناني  فاطمة بين فاعلية الذات واستراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا والوظائف التنفيذية  العالقة 1441/07/15 130

131 1441/08/02 
بكرة غير المتكيفة كمتغير وسيط في العالقة بين الكمالية العصابيةالمعرفية الم المخطوطات  

 وتقدير الذات والقلق لدى طالبات جامعةاألميرة نورة بنت عبد الرحمن
 عبدالعزيز السليمي  البندري



132 1441/08/05 
جامعة   المعاملة الوالدية وعالقتها بالصالبة النفسية والذكاء االنفعالي لدى طالبات أساليب

لملك سعود ا  
 حمدان ال نزهان  نوره

 ابراهيم الداوود نوره المساعدة وعالقته بدافعية اإلنجاز لدى طالبات الجامعة سلوك 1441/08/08 133

 ناصر العتيبي  فاطمة النفسية وعالقتها بالتوافق المهني لدى الموظفات في األحوال المدنية بالرياض  المرونة 1441/08/12 134

135 1441/08/29 

الغموض والخوف من الشعور بالذنب وعالقتهما باضطراب الوسواس القهري بين   عدم تحمل

ملك  المشخصين في عيادات الصحة النفسية وغير المشخصين من طلبة جامعة ال االفراد
 بالرياض  سعود

 العمري  عزة عايض

 حكمي  يسرا علي الثانوي  الذات وعالقتها بالتفكير الناقد ومهارات ما وراء الذاكرة لدى طالبات الصف الثالث فاعلية 1441/09/03 136

137 1441/09/03 
 العينة ونموذجي االستجابة المتدرجة ودلتا لتقدير الدرجات على تقديرات معالم أثر حجم

فردة والفرد الم  
 خياط شذى شاكر

138 1441/09/04 
التعلق وعالقتها باالكتئاب والقلق لدى الممرضين والممرضات في مستشفى قوى   أنماط

 األمن
 محمد بايونس إيمان

139 1441/09/04 
 الوجداني كمتغير معدل للعالقة بين الضغوط الوظيفية وجودة حياة العمل لدى أعضاء الذكاء

 هيئة التدريس بكلية التربية جامعة الملك سعود 
 عادل قباني رفال

140 1441/09/05 
 بين األطفال المصابين بمرض السكري وغير المصابين في بعض االضطرابات االنفعالية  الفروق

 والسلوكية 
العلي يعقوب  مروه  

 عبدهللا السدحان  حنان النفسي واالجتماعي وعالقته بالكفاءة االجتماعة لدى طالبات جامعة الملك سعود  االغتراب 1441/09/07 141

 الحربي  أمل محمد المعرفية وعالقتها بمهارات التعلم الموجه ذاتيا لدى طالبات جامعة الملك سعود  المرونة 1442/01/17 142

143 1442/01/21 
ثرأ االتجاهات  البديل محايد في تدريج ليكرت على األداء التفاضلي ودالة المعلومات لمقاييس  

 في ضوء نظرية االستجابة للمفردة
 الحارثي  حصه وقيت

 خالد الغانم  الهنوف خدمات مركز التوجيه واإلرشاد في جامعة الملك سعود وفق نموذج القرارات المتعددة  تقويم 1442/01/21 144



 معيض القحطاني  نائلة قواعد تصحيح ملف األعمال اإللكتروني لنموذج التقدير الجزئي  مالءمة 1442/03/02 145

146 1442/03/03 
باستخدام التحليل العاملي االستكشافيمقياس لإلبداع االنفعالي لطالبات الجامعة  بناء  

 والتوكيدي 
 العنزي  هند حمد

 الحربي  مها عواد سعود النوم وعالقتها بالتنظيم االنفعالي لدى طالب وطالبات كلية التربية بجامعة الملك جودة 1442/03/03 147

العاملي التوكيدي  فئات ليكرت على مؤشرات الصدق البنائي باستخدام التحليل أثر عدد 1442/03/03 148  محمد الوهيبي  نورة 

149 1442/03/19 
والعاديات   المعاملة الوالدية وعالقتها بالتحيزات المعرفية لدى الطالبات الموهوبات أساليب

 بالمرحلة المتوسطة في مدارس الدمج 
 ضيدان الحربي  لمياء

150 1442/04/02 
الطفولة  الذاكرة العاملة البصرية لدى األطفال الممارسين لأللعاب اإللكترونية في مرحلة سعة

 المتوسطة 
 محمد السويدان  ساره

 عبدالمحسن السيف  نهى التطوعي وتقدير الذات والرضا عن الحياة لدى طلبة جامعة الملك سعود  العمل 1442/04/07 151

152 1442/04/08 
برنامج إرشادي معرفي سلوكي لخفض السلوك العدواني لدى مفرطات استخدام   فعالية

 عبر الهواتف الذكية من طالبات المرحلة المتوسطة  اإلنترنت
 شحبل  سارة حمد

153 1442/04/09 
 بين تنظيم االنفعاالت والتوافق النفسي االجتماعي لدى طالبات السنة األولى العالقة

 المشتركة في جامعة الملك سعود 
 عبد هللا الرشيد  ياسمين 

154 1442/04/10 
 بين أساليب المعاملة الوالدية واضطراب القلق العام لدى طالبات جامعة األمام محمد العالقة

 بن سعود اإلسالمية 
 عبدهللا العواد  مهاء

155 1442/04/13 
 إحصائي المطابقة وأقصى معلومات والخطأ المعياري في تقدير الصعوبة على األداء أثر

 التفاضلي للفقرة 
 محمد الخضر محمد

156 1442/04/15 
 العاملية لمقياس ستانفورد بينيه للذكاء الصورة الخامسة باستخدام التحليل العاملي البنية

 التوكيدي لدى أطفال ما قبل المدرسة 
 سعيد الشهراني  ارسان

157 1442/04/16 
 التشخيصية الختبار ويسكونسين لتصنيف البطاقات اإلصدار القصير المحوسب الضطراب الدقة

 طيف التوحد 
رك القحطاني مبا ريم  



158 1442/04/18 
السيكومترية لمقياس الصمود النفسي وفق نموذج مقياس التقدير لنظرية   الخصائص

 للمفردة  االستجابة
 الويمني  هياء علي

 محمد الشنيفي  منيرة بين التوافق الزواجي والرضا عن الحياة لدى األطباء في ضوء بعض المتغيرات  العالقة 1442/04/23 159

 عبدالعزيز العساف  هيفاء الثانوية  الالعقالنية وعالقتها باالحتراق النفسي لدى المرشدات الطالبيات بالمرحلة األفكار 1442/04/23 160

رونة النفسية لدى مصابين ومصابات متالزمة القولون العصبي الحياة وعالقتها بالم جودة 1442/05/06 161  عبدالرحمن الذروي  أمجاد 

162 1442/05/06 
النفسي و أزمة الهوية لدى مستخدمي لعبة ساحات معارك الالعبين المجهولين   االغتراب

 البوبجي 
 دخيل هللا الجهني  خوله

163 1442/05/09 
ي االختبار التكيفي على دقة تقدير القدرة وفقتقدير المعلم واختيار المفردة ف أثر طرق  

 نظرية االستجابة للمفردة 
 جروان القرني ظافر

164 1442/05/09 
الطرق الوزنية ودرجة القطع في الخصائص السيكومترية الختبار رياضيات بالصف   أثر بعض

 االبتدائي  السادس
 عبدهللا الدوسري  فيحان

 هميل العتيبي  نجود بين اليقظة العقلية و القلق االجتماعي لدى طلبة جامعة الملك سعود  العالقة 1442/05/24 165

التزان االنفعالي لدى طالبات المرحلة الثانوية بمدينة الرياض الفوضوي وعالقته با السلوك 1442/06/06 166  السهلي  نوف هادي 

167 1442/07/16 
 برنامج إرشادي نفسي سلوكي لتنمية المسؤولية االجتماعية لدى طالبات المرحلة فعالية

 الثانوية 
 عبدهللا العتيبي  فريدة

168 1442/08/05 
ائم على طريقة دلتـــا والنمــوذجتقدير االختبار التكــــيفي القـــــ دقة اللوغاريتمي ثنائي   

 المعلـــــم لمعلم القدرة 
 مرجان  رضا أمين 

 علي بن طالب  عبدالقادر أساليب التقويم الصفي على التحصيل الدراسي بمادة الرياضيات بالمرحلة الثانوية  أثر 1442/08/07 169

 محسن العزب  محمد وعالقته بالمظالم المدركة والهوية االجتماعية والنسق القيمي لدى طلبة جامعة ذمار التطرف 1442/08/09 170



171 1442/08/09 
االكتئاب والقلق والضغط النفسي لدى طلبة الجامعة في   السيكومترية لمقياس الخصائص

 السعودية البيئة
 الرميح  صفية حمد

172 1442/08/17 
االجتماعية   البنائية للعالقة بين التعصب القبلي وأساليب التنشئة الوالدية والهوية النمذجة

 لدى طلبة جامعة إب 
 محمد المساوي  حارث

173 1442/08/23 
التخمين وعدد البدائل على الخصائص السيكومترية الختبار أوتيس لينونالتصحيح ألثر  أثـر  

 للقدرة العقلية العامة 
 عامر الشهري  نورة

174 1442/08/23 
 النسبي ألنماط االستثارة الفائقة في التنبؤ ببعض األعراض المرضية لدى الطلبة اإلسهام

 الموهوبين والعاديين بجامعة الملك سعود 
 صالح باسماعيل  خلود

175 1442/08/24 

االحتراف  النفسية واالتجاه نحو الرياضة كمنبئات بدافعية اإلنجاز الرياضي والرغبة في الصالبة

الوطنية والعبات الفرق الرياضية الجامعية في لدى العبات المنتخبات المملكة العربية   
 السعودية 

 مسعد العتيبي  رحاب

176 1442/08/24 
 التنبؤية للعوامل الخمسة الكبرى للشخصية باالحتراق النفسي لدى معلمات المرحلة القدرة

 المتوسطة 
 منصور حسن أسماء

جهة الضبط لدى الفتيات ذوات الظروف الخاصةبين السلوك التوكيدي وو العالقة 1442/08/25 177  ابراهيم الخيبري  عزه 

 محمد العجيان  مروى باإلقبال على عمليات التجميل من بعض متغيرات الشخصية واالتجاه نحوها التنبؤ 1442/09/15 178

179 1443/01/22 
القرار   االستثارة الفائقة ومنظور الزمن المستقبلي كمنبئات باإلبداع االنفعالي واتخاذ أنماط

 لدى الطلبة الموهوبين والعاديين بجامعة جدة 
 علي الرابغي  ايناس

 عبدالرحمن الفوزان  ديما بين الوعي الذاتي والرفاه النفسي لدى مريضات الذئبة الحمراء العالقة 1443/01/23 180

181 1443/01/25 
 بين ممارسة األلعاب االلكترونية القتالية والسلوك العنيف لدى طالب المرحلة العالقة

 المتوسطة 
 ابراهيم العمر  رائد

182 1443/03/04 
السنة   التنبؤية ألساليب الهوية والذكاء الوجداني بسلوك التنمر اإللكتروني لدى طلبة القدرة

 األولى المشتركة بجامعة الملك سعود 
 عباس العباد  كميل

 عبدهللا آل حسين سارة السيكومترية الختبار أوتيس لينون للقدرة المدرسية المستوى المتقدم  الخصائص 1443/04/02 183



184 1443/04/05 
 األنا وعالقتها بتقدير الذات لدى طالبات برنامج الطلبة المتفوقين والموهوبين في رتب هوية

 جامعة الملك سعود 
 علي باتيس عائشه

 حمود المطيري  الجوهرة األخالقي وعالقته بمخاطر شبكات التواصل االجتماعي لدى طلبة جامعة الملك سعود الذكاء 1443/04/10 185

لهاتف الذكي النوموفوبيا وعالقته باألمن النفسي لدى طلبة جامعة الملكفقدان ا  رهاب 1443/04/10 186  علي حربي  فاطمة سعود 

 عبدهللا الخنبشي  لمى بين اليقظة العقلية وعوامل مرونة األنا لدى طالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية العالقة 1443/04/11 187

188 1443/04/12 
ية بين الذكاء الوجداني والتنمر في العمل وإجهاد الشفقةالبنائية للعالقات السبب النمذجة  

 واالزدهار النفسي لدى العاملين بمهنة التمريض في المستشفيات الحكومية 
 عبدالعزيز المليحي  ساره

 سعود الروقي مهند اإللكتروني وعالقته بالوحدة النفسية لدى طالب المرحلة الثانوية  التنمر 1443/04/15 189

190 1443/06/13 
 قصص المانجا اليابانية وعوامل الشخصية وعالقتهما بالتعاطف لدى االناث في مرحلة قراءة

 المراهقة المتأخرة 
 سعيد باتيس خلود

191 1443/06/14 
االتجاهات نحو العمل والكفاءة الذاتية والمسؤوليةالبنائية للعالقات بين   النمذجة االجتماعية  

 لدى الموظفات اإلداريات في الجامعات السعودية
 عبدهللا بن هليل  وجدان

192 1443/06/15 
 التفاضلي الختبار رافن للمصفوفات المتتابعة في ضوء متغيري النوع االجتماعي والصف األداء

 الدراسي بالمرحلة االبتدائية 
مانإي  أحمد الطل  

193 1443/06/15 
 التفاضلي الختبار رافن للمصفوفات المتتابعة في ضوء متغيري النوع االجتماعي والصف األداء

 الدراسي بالمرحلة االبتدائية 
 أحمد الطل  إيمان

194 1443/06/16 
االستجابة   التنبؤية لإلنتباه االنتقائي لكل من الذاكرة العاملة البصرية المكانية وكف القدرة

 لدى أطفال ما قبل المدرسة 
 ابراهيم البلوي  هدى

 سعيد الزهراني  سامي المستقبل وعالقته بمهارات ما وراء المعرفة لدى طلبة جامعة الملك سعود  قلق 1443/06/24 195

196 1443/07/01 
 النسبي لكل من الصمود األكاديمي والتفكير اإليجابي في التنبؤ بالمسؤولية اإلسهام

 التحصيلية لدى طلبة السنة األولى المشتركة بجامعة الملك سعود 
 محمد الخليوي  عائشة



197 1443/07/01 
 مواجهة الضغوط وعالقتها بالمرونة النفسية لدى طلبة الدراسات العليا في ضوء بعض أساليب

 المتغيرات 
 عبداللطيف الدريهم  بيان

198 1443/07/01 
 النفسية وعالقتها بكل من أساليب المعاملة الوالدية وأساليب التفكير لدى طلبة المناعة

 جامعة الملك سعود 
 ابراهيم المطيري  هديل

 


