
 هـ1439-1438قاعدة بيانات البحوث الرتبوية للعام 

القسمالجامعة/ الجهة أداة البحثالغرض من البحثعنوان البحثاسم الباحثم

1
عبدهللا حمود 

محمد الغامدي

درجة اسهام كتاب العلوم الطبيعية في تعزيز الثقافة الصحية لدى طالب 

الصف االول متوسط من وجهة نظر معلمي ومشرفي العلوم
جامعة ام القرىاستبانةماجستير

مناهج وطرق تدريس 

العلوم

2
نجاة محمد صالح 

الحربي

اثر استخدام استراتيجية التدريس التبادلي في تدريس القراءات على تنمية 

التفكير الناقد لدى طالبات الصف االول الثانوي في مدارس تحفيظ القران 

بمدينة مكة

جامعة ام القرىاختبارماجستير
مناهج وطرق تدريس 

التربية االسالمية

3
فهد عبدان جود 

هللا السلمي

التمكين االداري وعالقتة بادارة التغيير لدى مديري المدارس بمدينة مكة 

المكرمة
جامعة ام القرىاستبانهماجستير

االدارة التربوية 

والتخطيط

4
ناصر غانم 

الشهري

ممارسة مديري المدارس الثانوية للقيادة التحويلية وعالقتها بالتنمية المهنية 

لدى المعلمين بادارة تعليم مكة المكرمة
ادارة تربوية وتخطيطجامعة ام القرىاستبانهماجستير

5
عبدهللا يحيى 

خضران الزهراني

االحتياجات التدريبية لمعلمي العلوم بالمرحلة االبتدائية في ضوء متطلبات 

stemتكامل العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات 
المناهج وطرق التدريسجامعة ام القرىاستبانهماجستير

6
عبد العزيز بخيت 

الزهراني

تصورات معلمي العلوم في المرحلة االبتدائية بمدينة مكة المكرمة نحو 

ادوارهم في بناء مجتمع المعرفة
المناهج وطرق التدريسجامعة ام القرىاستبانهماجستير

7
شريفة حسن 

محمد العسيري

الشعور باالمل وعالقته بالتوجيه نحو الحياة لدى الكفيفات والمكفوفين في 

المجتمع السعودي
التوجية واالرشادجامعة الملك خالدمقياسماجستير

8
هليل هالل سعيد 

الحارثي

الشراكة  المجتمعية  بمدارس التعليم العام الحكومي بمنطقة مكة المكرمة 

الواقع والتحديات
جامعة ام القرىاستبانهدكتوراه

االدارة التربوية 

والتخطيط

9
احمد عبدهللا احمد 

مشرعي

واقع التزام طالب المرحلة الثانوية بمدينة مكة المكرمة باداب المتعلمين من 

وجهة نظر المعلمين
التربية االسالميةجامعة ام القرىاستبانةماجستير

10
سليمان سليمان 

حسن تويج

انعكاس شبكات التواصل االجتماعي على اللغة العربية من وجهة نظر 

المعلمين
استبانهشخصي

جائزة التميز وزارة 

التعليم
اللغة العربية

11
يوسف  محمد 

احمد ابو راس

مطالب تدريس مقرر الحاسب االلي في المرحلة االبتدائية بمنطقة مكة 

المكرمة
المناهج وطرق التدريسجامعة ام القرىاستبانهماجستير
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12
عفت محمد حسن 

حجازي

فاعلية توظيف االعجاز العملي في تدريس مقرر التفسير للصف الثالث 

متوسط  على اتجاه الطالبات نحو المقرر
المناهج وطرق التدريسجامعة ام القرىمقياسماجستير

13
احالم  علي  

بختيار خياط

فاعلية استراتيجية مقترحة قائمة على الدمج بين تقنيات التعلم السريع 

والذكاءات المتعددة في تنمية مهارات الفهم االستماعي
المناهج وطرق التدريسجامعة ام القرىاختبارماجستير

14
امل غالب علي 

العسكري

دور القيادات االدارية في تعزيز االمن الفكري لدى معلمات مدارس التعليم 

الثانوي بمدينة مكة المكرمة من وجهة نظر المعلمات
االدارة التربويةجامعة ام القرىاستبانهماجستير

المناهججامعة ام القرىاختبارماجستيردليل المعلم وفقا لنموذج االيدي والعقول لطالبات الصف الثالث متوسطشيماء خلف محمد15

16
خولة عقيل عبد 

الرحمن  العقيل

فاعلية استراتيجية  جيكسو في التحصيل الدراسي وتقدير الذات لطالبات 

الصف االول المتوسط  بمقرر التربية االسرية في مكة المكرمة
مقياس- اختبارماجستير

جامعة المام محمد 

بن سعود االسالمية
المناهج وطرق التدريس

17
ايمان طارق 

صالح الريس

فاعلية استخدام استراتيجية الصف المقلوب في تنمية مهارات الكتابة 

االبداعية باللغة االنجليزية لدى طالبات الصف الثاني الثانوي واتجاهانهن 

نحوها

المناهج وطرق التدريسجامعة ام القرىاختباردكتوراه

18
علي احمد عبدهللا 

المنتشري

فاعلية استراتيجية الصراع المعرفي في تنمية مهارات الكتابة  االقناعية 

وبعض عادات العقل لدى طالب المرحلة الثانوية
المناهج وطرق التدريسجامعة ام القرىاختباردكتوراه

19
عمار بن  حسن 

زاكر بخاري

دور معلمي التربية  االسالمية  في ترسيخ مبدأ االنضباط لدى طالب المرحلة 

الثانوية بمدينة مكة المكرمة
جامعة ام القرىاستبانهماجستير

التربية االسالمية 

والمقارنه

20
خلود مطر حميد 

الريشى

الشراكة المجتمعية المطلوبة لتعزيز منظومة القيم االخالقية لطالبات المرحلة 

االبتدائية من وجهة نظر المعلمات
التربية االسالميةجامعة ام القرىاستبانهماجستير

21
اروى سعيد سفر 

الغامدي

درجة تمكن معلمات اللغة االنجليزية من مهارات االتصال الفعال في تدريس 

المقررات بالمرحلة الثانوية في مكة المكرمة
المناهججامعة ام القرىبطاقة مالحظةماجستير

22
علياء علي قران 

الزهراني

فعالية  نموذج دانيال في تنمية التفكير البصؤي في الرياضيات لدى طالبات 

المستوى الثاني ثانوي بمدينة مكة المكرمة
المناهج وطرق التدريسجامعة ام القرىاختبارماجستير

23
ياسمين محمد 

بخيت اللقماني

بناء مقياس يستند الى نظرية الذكاء الناجح للكشف عن اطفال الروضة 

الموهوبين
التربية الخاصةجامعة الباحةاستبانهماجستير

24
علياء احمد حسن 

الحازمي

التربية الوقائية وعالقتها بالتمكن  النفسي لدى عينة من طلبة المرحلة 

الثانوية بمكة المكرمة
مقياس- استبانهماجستير

جامعة الملك عبد 

العزيز
علم النفس

25
راجح عبدهللا 

الشهري
المناهج وطرق التدريسجامعة ام القرىاستبانةدكتوراهمستوى ممارسة اساليب  االشراف التطويري في المملكة العربية السعودية
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26
نوف جارهللا علي  

اليامي

تصور تربوي مقترح لتحويل مدارس الموهوبين في المملكة العربية 

السعودية الى مدارس متعلمة في ضوء ادارة المعرفة
االدارة التربويةالجامعة االردنيةاستبانهدكتوراه

27
احمد ابراهيم 

احمد عسيري
المناهج وطرق التدريسجامعة ام القرىمالحظةماجستيردرجة تمكن معلمي اللغة االنجليزية

28
ممدوح عبيدهللا 

عبيد المقاطي

االفكار العالقنية والالعقالنية لدى المتفوقين من وجهة نظرهم بمنطقة مكة 

المكرمة
الموهبة واالبداعجامعة الباحةاستبانةماجستير

29
غالء مرزوق 

سليم العوفي

فاعلية نموذج بايبي على التحصيل الدراسي وتنمية عمليات العلم في العلوم 

لدى تلميذات الصف االول المتوسط بمكة المكرمة
المناهد وطرق التدريسجامعة ام القرىمقياس- اختبارماجستير

30
رجاء محمد غيث 

المحمادي
علم النفسجامعة ام القرىاستبانهماجستيرتقنين مقياس تنسي في مفهوم الذات على طلبة المرحلة الثانوية

31
نايف سعد مقبول 

المطرفي

االدمان على االنترنت لدى  الطلبة الموهوبين من وجهة نظرهم بمنطقة مكة 

المكرمة
الموهبة واالبداعجامعة الباحةاستبانهماجستير

32
ابتسام علي 

االسمري

واقع  ممارسة مشرفات العلوم لالشراف التطويري في المرحلة الثانوية من 

وجهة نظر المعلمات والمشرفات التربويات بمدينة مكة المكرمة
المناهج وطرق التدريسجامعة ام القرىاستبانةماجستير

33
اعتدال عتيق 

عاتق الصبحي

درجة  توافر كفايات االشراف االلكتروني  لمشرفات العلوم بمدينة مكة من 

وجهة نظر مشرفات ومعلمات العلوم
المناهج وطرق التدريسجامعة ام القرىاستبانه ماجستير

34
ابتسام محسن 

حمدان السلمي
التربيةجامعة ام القرىاستبانهماجستيردور معلمات التربية االسالمية في مواجهة تغريب القيم

35
ايمن عبيد عبدهللا 

المولد

فاعلية برنامج ارشادي معرفي سلوكي محوسب لخفض السلوك العدواني 

لدى طالب المرحلة الثانوية بمدرسة االمام الكسائي الثانوية
مقياسماجستير

جامعة الملك عبد 

العزيز
علم النفس

36
عمر محمد حسن 

عسيري

مدى اسهام مقررات الكيمياء المطورة في تنمية مهارات التفكير االبداعي 

لدى طالب المرحلة الثانوية من وجهة نظر المعلمين والمشرفين
المناهج وطرق التدريسجامعة ام القرىاستبانهماجستير

37
محمد حسن محمد 

الخيري

اثر استخدام نموذج التعليم التوليدي في تدريس العلوم على تنمية المفاهيم 

العلمية والتفكير الناقد لدى طالب الصف الثالث متوسط
المناهج وطرق التدريسجامعة ام القرىاختبارماجستير

38
محمد سلمان عمر 

الفضلي
التربية الخاصةجامعة الباحةمقياسماجستيرالقدرة على الحوار الفعال لدى الطالب الموهوبين وغير الموهوبين

39
وفاء سعيد احمد 

الغامدي

فاعلية تلعيب التعليم في تنمية الدافعية نحو الرياضيات لدى تلميذات الصف 

السادس االبتدائي بمدينة مكة المكرمة
مناهج وطرق تدريسجامعة ام القرىمقياس- اختبار ماجستير

تاثير اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه على  المستوى الدراسيرامي محمد ناصر40
متطلبات مادة 

تدريسية
االمراضجامعة ام القرىمقياس
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41
طالل سعود حسن 

المالكي

التسلطية الوالدية مقابل التذبذب الوالدي وعالقته باالضطرابات النفسية لدى 

طالب الثانوية بمكة المكرمة
استبانهماجستير

جامعة الملك عبد 

العزيز
علم النفس التربوي

42
يحي احمد 

المنتشري

اثر استخدام استراتيجية التدريس المتمايز في تنمية مهارة التعبير الكتابي 

باللغة االنجليزية  لدى طالب الصف الثالث المتوسط في مدينة مكة
المناهج وطرق التدريسجامعة ام القرىاختبارماجستير

43
خالد سالم  احمد 

الحربي

درجة استيعاب المعرفة المفاهيمية واالجرائية في الكسور لطالب الصف 

السادس االبتدائي
المناهج وطرق التدريسجامعة ام القرىاختبارماجستر

44
خالد عيد هجاد 

السلمي

المتطلبات التنظيمية لتحقيق فاعلية التطوير المهني للمعلمين وفق مستهدفات 

 من وجهة نظر المشرفين التربويين في تعليم 2020خطة  التحول الوطني  

مكة

استبانهماجستير
جامعة الملك عبد 

العزيز
االدارة التربوية

45
هناء محمد ظافر 

الشهري

واقع استخدام االشراف  االبداعي في تنمية اداء معلمات التربية االسرية  

مهنيا من وجهة نظر المعلمات والمشرفات التربويات بمدينة مكة المكرمة
المناهج وطرق التدريسجامعة ام القرىاستبانهماجستير

46
احمد مبارك سحيم 

الهذلي
استبانهماجستيرانماط طلب  العون االكاديمي وعالقتها بالتحصيل الدراسي

جامعة الملك عبد 

العزيز
علم النفس

47
عهود ناصر 

منصور القناوي

في تنمية مهارات الكتابة لدى طالبات padletفاعلية  استخدام برنامج

الصف السادس االبتدائي في مدينة مكة المكرمة
اختبارشخصي

مجلة جامعة جامعة 

الباحة

48
اشراف زاهد 

قدسي

اثر اختالف نمط االكتشاف في بيئات التعلم الشخصية على تنمية مهارات 

تطوير وحدات التعلم البصرية لدى امناء مراكز مصادر التعلم بمكة المكرمة
مالحظةماجستير

جامعة الملك عبد 

العزيز
تقنيات التعليم

49
عبدهللا محسن 

علي العبيدي

مفهوم الذات الجسمية وعالقتها بجودة الحياة واثر ذلك على التحصيل 

الدراسي لدى طالب المرحلة الثانوية بمكة المكرمة
استبانهماجستير

جامعة الملك عبد 

العزيز
علم النفس

50
امجد محمد احمد 

عزيز

اثر اختالف نمط االلعاب التعليمية االلكترونية ثالثية البعد على التحصيل 

المعرفي لطالب المرحلة االبتدائية
اختبارماجستير

جامعة الملك عبد 

العزيز
تقنيات التعليم

51
حامد هاشم 

الراشدي

واقع ادارة راس المال الفكيري بمكاتب التعليم بمكة  من وجهة نظر 

المشرفين التربوبين
االدرة التربويةالملك عبدالعريراستبانهماجستير

52
بدر عمر أحمد 

بايحي

درحة امتالك معلمي المرحلة االبتدائية للمفاهيم والمهارات التدريبية في 

ضوء التوجهات القاعة االقتصاد المعرفي وتوظيفها في تدريسهم
المناهج وطرق التدريسجامعة ام القرىاستبانة ومالحظةماجستير

53
مرام محمد عودة 

الرحيلي

واقع توظيف التعليم االلكترنوني  في تدريبي مقرر الحاسب االلي بالمرحلة 

الثانوية من وجهة نظر المعلمات والمشرفات التربويات
المناهج وطرق التدريسجامعة ام القرىاستبانةماجستير
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54
حامد هاشم 

الراشدي

دور قائدة مدارس التعليم العام  في ادارة المسارات  المهنية لمدارسهم بمكة 

المكرمة
مجلة محكمةاستبانةبحث شخصي

55
عالء محمد عبد 

الوهاب المؤمن

الصعوبات التي تواجة مشرفي اللغة العربية في تنفيذ بعض اسليب االشراف 

التربوي في المرحلة االبتدائية بمنطقة مكة المكرمة
المناهج وطرق التدريسجامعة ام القرىاستبانهماجستير

56
وفاء سعيد احمد 

الغامدي

فاعلية تعليب التعلم في تنمية الدافعية نحو الرياضيات لدى تلميذات الصف 

السادس االبتدائي بمدينة مكة المكرمة
المناهج وطرق التدريسجامعة ام القرىمقياسماجستير

57
حامد هاشم محمد 

الراشدي

سلوكيات تحقيق االنجاز المتميز لدى قادة مدارس التعليم العام ومعلميها في 

المدارس الحكومية واالهلية للبنين والبنات
مجلة محكمةاستبانةشخصي

58
عطية بن علي 

عبدهللا الصري

اسهام معلمي التربية االسالمية في تنمية قيمة اكرام الضيف لدى طالب 

المرحلة الثانوية من وجهة نظر الطالب بمدينة مكة المكرمة
جامعة ام القرىاستبانهماجستير

التربية االسالمية 

والمقارنة

59
امينة مغرم حسن 

الشهري

مستوى اسهام برنامج فطن في تنمية االمن الفكري لدى طالبات المرحلة 

االبتدائية من وجهة نظر المعلمات بمكة
المناهج وطرق التدريسجامعة ام القرىاستبانةماجستير

60
احمد محمد حسن 

الزهراني

درجة استخدام االنفوجرافيك في التعليم من وجهة نظر معلمي الحاسب االلي 

بالمرحلة المتوسطة بمدينة مكة المكرمة
المناهج وطرق التدريسجامعة ام القرىاستبانهماجستير

61
محمد احمد خضر 

مراد

معوقات استخدام تقنية الواقع المعزز في التعليم من وجهة نظر امناء مراكز 

التعلم بمدينة مكة المكرمة
المناهج وطرق التدريسجامعة ام القرىاستبانةماجستير

62
حياة محمد سعد 

الحربي

درجة تطبيق ابعاد المنظمة المتعلمة في ادارة التعليم واالشراف التربوي 

ومكاتبها المختلفة بمدينة مكة المكرمة دراسة تتبعية
االدارة التربويةجامعة ام القرىاستبانةبحث شخصي

63
االء طالل خضير 

الغينمان

دور الخدمة االجتماعية نحو الطالبات ذوات صعوبات التعلم في المؤسسات 

التعليمية
استبانهمشروع بحثي

جامعة الملك عبد 

العزيز
الخدمة االجتماعية

64
ايمان محمد يحي 

الهندي

دور مشروع القيم النبوية في تنمية قيم االحسان لدى طالبات المرحلة 

االبتدائية
جامعة ام القرىاستبانهماجستير

التربية االسالمية 

والمقارنه

65
سامي عطية 

نصار اللقماني

ماذا يقول المعلمون عن تنفيذ الواجبات المنزلية في المملكة العربية 

السعودية  في المدارس الثانوية في الفصول الدراسية
مانشستر بلندناستبانهماجستير

66
عوض احمد 

كريدم الزبيدي

اثر نموذج االستجابة للمفرده وقاعدة االنهاء على دقة تقدير االفراد في 

القياس التكيفي الموحسب
علم النفسجامعة ام القرىاختباردكتوراه

67
مرام محمد عودة 

الرحيلي

درجة توظيف التعلم االلكتروني في تدريس مقرر الحاسب االلي بالمرحلة 

الثانوية من وجهة نظر المعلمات والمشرفات  التربويات
المناهج وطرق التدريسجامعة ام القرىاستبانهماجستير

68
تهاني عادل عبد 

الوهاب خان

التحليل االستراتيجي لمدارس التعليم االهلي بمنطقة مكة  المكرمة بين الواقع 

والمامول
االدارة التربويةجامعة ام القرىاستبانهماجستير
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69

فاطمة صنهات 

عباد المقاطي  

العتيبي

درجة تضمين المفاهيم االعالمية في كتب الدراسات االجتماعية والطنية 

بالتعليم العام في ضوء معايير التربية االعالمية وطبيعة المجتمع السعودي
المناهج وطرق التدريسجامعة ام القرىاستبانه وتحليل محتوىماجستير

70
منال مرزوق 

حمدي الحربي

اطالة مدة تركيز الطفل من خالل طرق التدريس الفردي والمجموعات 

الصغيرة
دكتوراه

مالحظة ومقابلة ودراسة 

حالة
التربيةباث بلندن

71
رؤى حسين  

محمد الشريف

درجة تضمين حقوق المراة في كتب الدراسات االجتماعية والوطنية المطورة 

بالمرحلة الثانوية  في ضوء المواثيق الدولية لحقوق المراة والخصوصية 

الثقافية للمجتمع السعودي

المناهج وطرق التدريسجامعة ام القرىاستبانهماجستير

72
عبدهللا عبد العزيز 

الخرعان

التفكير االستراتيجي وعالقتة باتخاذ القرارات لدى القيادات العليا في وزارة 

برنامج تدريبي مقترح- التعليم في المملكة العربية السعودية 
إدارة تربويةالملك سعوداستبانهدكتوراه

73
فاطمة حسين 

عيضة الثبيتي

فاعلية برنامج ارشادي معرفي في تعزيز الثقة بالنفس لدى طالبات الصم 

وضعاف السمع بمكة المكرمة
علم النفسالطائفاستبانهماجستير

74
منار سعود ماضي 

العتيبي

تصورات معلمات رياض االطفال تجاه استخدام الحاسب االلي كادة تعليمية 

في مدارس رياض االطفال في مكة المكرمة دراسة حالة
رياض االطفالهول ببريطانيامقابلة ومالحظةدكتوراه

75
جميلة عبد الرزاق 

حمود المطرفي

دور معلمة الكيمياء في تعزيز القيم االيمانية لدى طالبات المرحلة الثانوية 

من وجهة نظر المشرفات التربويات
جامعة ام القرىاستبانهماجستير

التربية االسالمية 

والمقارنه

76
مرزوق مطر زايد 

المالكي

تطوير ادارات الجودة الشاملة في التعليم العام في ضوء مبادرات رؤية  

 استراتيجية مقترحة2030المملكة 
االدارة التربويةجامعة ام القرىاستبانةدكتوراه

ماجد  عيد الحربي77
مكانة التربية البدنية في الثقافة التنظيمية دراسة انثوغرافية في احدى 

المدارس الثانوية بنين
علم الحركة االنسانيةاوتاوامالحظة ومقابلةدكتوراة

78
سهيل قايل  سعد 

البقمي

ادارة الصراع التنظيمي لدى قادة المدارس بمكة المكرمة وعالقتة بتحقيق 

الصحة التنظيمية
االدارة والتخطيطجامعة الباحةاستبانهماجستير

79
ربيع طالع 

الحجاجي

دور الصالحيات الجديدة الممنوحة لقادة المدارس لتحقيق التمكين االداري 

بمدارس التعليم العام بمدينة مكة المكرمة
كليات الشرق العربياستبانهماجستير

االدارة واالشراف 

التربوي

80
وفاء بنت عوض 

ضيف هللا الحربي

درجة وعي معلمات اللغة العربية باالنشطة اللغوية الالزمة لتنمية االمن 

الفكري لدى طالبات التعليم العام بمكة المكرمة
مناهج وطرق تدريسجامعة ام القرىاستبانةماجستير

81
جواهر فهد احمد 

باصمد

تصميم التعلم االلكتروني وفق نموذج ميريل واثرها في تنمية المفاهيم 

والتفكير العلمي لدى طالبات المرحلة الثانوية في مقرر الفيزياء
التعليم عن بعدالخليج العربياختبارماجستير

82
معيوض عايض 

السلمي

اثر استخدام استراتيجية استثارة الفهم في تنمية المفاهيم الفقهية في مادة 

الفقة لدى تالميذ المرحلة االبتدائية
مناهج وطرق تدريسجامعة ام القرىاختبارماجستير
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83
نورة مرزوق 

عواض الحارثي

فاعلية استخدام االنفوجرافيك التعليمي عبر شبكات التواصل االجتماعي على 

تنمية بعض المهارات العلمية في الحاسب االلي لدى طالبات الصف الثاني 

متوسط

مناهج وطرق تدريسجامعة ام القرىمالحظةماجستير

84
سامي صالح عبد 

المحسن الثنيان

الشراكة بين االسرة والمدرسة الثانوية بالمملكة العربيةالسعودية في تعزيز 

التربية الوجدانية في ظل التغيرات المعاصرة من منظور التربية االسالمية 

تصور مقترح

اصول التربيةاالمام محمد بن سعوداستبانهدكتوراه

85
عفت محمد حسن 

حجازي

اثر توظيف االعجاز العلمي في تدريس مقرر التفسير للصف الثالث متوسط 

على اتجاه الطالبات نحو المقرر
مناهج وطرق تدريسجامعة ام القرىاختبارماجستير

86
سليم سلمان 

عطية الحربي

واقع استخدام بعض استراتيجيات التدريس  في تنفيذ دروس الرياضيات 

بالمرحلة الثانوية
المناهج وطرق التدريسجامعة ام القرىاستبانهماجستير

خلف قليل العنزي87
تطوير برامج تدريب المعلمين عن بعد في وزارة التعليم بالمملكة العربية 

السعودية تصور مقترح
السياسات التربويةالملك سعوداستبانهدكتوراه

88
بثينه رشاد ابو 

عيش
علم النفس الطائفمقياس عقليشخصيمقياس العقلية المتعددة موهبة بمنطقة مكة المكرمة

89
خلود عبدالوهاب 

الصاعدي

درجة اسهام  ادارة  المدرسة في تنمية المجتمع المحلي وفق معايير  التميز  

االداري بمدينة مكة المكرمة
جامعة ام القرىاستبانهالماجستير

االدارة التربوية 

والتخطيط

90
مشاعل منصور 

عبد العزيز التركي

دور االسرة في تعزيز مبدأ القناعة من وجهة نظر طالبات المرحلة الثانوية 

بمدينة مكه المكرمة
جامعة ام القرىاستبانهالماجستير

التربية االسالمية 

والمقارنة

91
مي عبدهللا 

سليمان الجاسر

القدرة التنبؤية للمقاييس العالمية اختبار ناجري االمريكي بنتائج مقياس 

موهبة المطبق في المملكة العربية السعودية
التربية وعلم النفستبوكاستبانهالماجستير

92
خديجة عمر 

موسى محمد

فاعلية استخدام القصة الرقمية في تدريس مقرر اللغة االنجليزية لتنمية 

مهارات االستماع لدى طالبات الصف السادس االبتدائي بمدينة مكة المكرمة
مناهج وطرق تدريسجامعة ام القرىاختبارالماجستير

93
هاني طالل عايش 

اللحياني

صعوبات تعلم مهارات التواصل الرياضي ومقترحات حلها بالمرحلة 

المتوسطة من وجهة نظر مشرفي ومعلمي الرياضيات
المناهج وطرق التدريسجامعة الباحةاستبانهالماجستير

94
رجب صالح رجب 

المالكي

درجة استخدام معلمي الفيزياء بالمرحلة الثانوية بمكة المكرمة للطرق 

االستقصائية في المختبرات
مناهج وطرق تدريسجامعة الباحةمالحظةالماجستير

95
فهد عوضة دخيل 

هللا الحارثي

واقع التزام طالب المرحلة الثانوية بالحفاظ عل اللمتكالت المدرسية من 

وجهة نظر معلمي التربية االسالمية
جامعة ام القرىاستبانهالماجستير

التربية االسالمية 

والمقارنه
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96
محمد موسى 

الشمراني

النموذج البنائي التنبؤي للعالقة بين الذكاء الروحي وفاعلية الذات 

والمهارات الدراسية والتحصيل الدراسي لدى عينة من طالب المرحلة الثانوية
جامعة ام القرىاستبانهشخصي

97
مسفر معيض 

جبران السعيدي

المخالفات السلوكية لدى طالب المرحلة الثانوية بمدينة مكة المكرمة وكيفية 

االحتساب عليها من وجهة نظر المعلمين
الحسبةجامعة ام القرىاستبانهماجستير

98
لينة محمد حامد 

السليماني

دور المدرسة الثانوية في وقاية الطالبات من المهددات الفكرية من وجهة 

نظر معلمات التربية االسالمية
جامعة ام القرىاستبانةماجستير

التربية االسالمية 

والمقارنه

99
طارق عطية 

المالكي
عالقة السمنة لدى طلبة المرحلة االبتدائية بالمشروبات الغازية

برنامج الزمالة 

السعودية
وزارة الصحةمقابلة

100
افراح سلوم مفرح 

الحربي

فاعلية استراتيجية مقترحة في تنمية مهارات الفهم القراني واثرها في تعزيز 

االمن الفكري لدى طالبات الصف االول الثانوي بمحافظة بحرة
جامعة ام القرىاختبار ومقياسماجستير

التربية السالمية 

والمقارنة

101
خالد عبد الرحمن 

معتوق السالمي

التمكين االداري لدى قادة المدارس بادارة تعليم مكة المكرمة وعالقته 

بتحقيق التميز التنظيمي
جامعة الباحةاستبانهماجستير

االدارة والتخطيط 

التربوي

102
فهد حاسن حسن 

الفهمي

المسانده االجتماعية المدركة وعالقتها باالمن النفسي لدى طالب المرحلة 

الثانوية بمدينة مكة المكرمة
علم النفسجامعة الباحةمقياسماجستير

103
محمد عبيدهللا 

عبدهللا العتيبي

الذكاء الوجداني وعالقته باتخاذ القرار لدى طالب المرحلة الثانوية بمكة 

المكرمة
علم النفسجامعة الباحةمقياسماجستير

104
نايف احمد حسين 

الغامدي

اثر استخدام المهام الجزئية لتدريس الكسور االعتيادية في التحصيل 

الدراسي لطالب الصف السادس االبتدائي
مناهج وطرق تدريسجامعة ام القرىاختبارماجستير

105
احمد علي احمد 

العيسى

دور المدرسة المتوسطة في غرس قيمة العدل في نفوس الطالب من وجهة 

نظر المعلمين
التربية االسالميةجامعة ام القرىاستبانهماجستير

106
عبد الرحيم وصل 

هللا القثامي

درجة ممارسة االدارة الصفية في المدارس المتوسطة من وجهة نظر 

المعلمين وقادة المدارس بمدينة مكة المكرمة
االدارة التربويةجامعة ام القرىاستبانهماجستير

107
بلقيس محمد احمد 

عطية

دور معلمات التربية االسالمية بمدارس تحفيظ القران الكريم في تنمية 

التفكير االبداعي من وجهة نظر طالبات المرحلة الثانوية بمكة المكرمة
التربية االسالميةجامعة ام القرىاستبانهماجستير

108
فهد محمود رزق 

الطويرقي

المتغيرات النفسية المسهمة في توجيه الطالب لمسار العلوم الطبيعية 

بالمرحلة الثانوية في المملكة العربية السعودية دراسة تنبؤية
علم النفسعين شمس بمصراختبارماجستير

109
هناء محمد سعيد 

العمودي

فاعلية استخدام نموذج جنسن في تنمية البراعة الرياضية ومستوى الطموح 

العلمي لدى طالبات الصف الثالث متوسط بمدينة مكة المكرمة
مناهج وطرق تدريسجامعة ام القرىاختباردكتوراه
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هبة محمد الندوي110
تاثير تعليم طريقة غسل اليدين على معلومات وممارسة اطفال المرحلة 

االبتدائية بنين وبنات بمكة المكرمة

متطلبات مادة 

دراسية
طب االسرهجامعة ام القرىمالحظة

نايف عبدهللا التويم111
المعوقات التي تواجه معلمي التربية الخاصة بمدارس التعليم العام بمكة 

المكرمة والحلول المناسبة لها من وجة نظرهم
تربية خاصةمؤتمراستبانهشخصي

شذى خلف الياسي112
فاعلية استخدام استراتيجية التعلم المتمايز الكترونيا في تدريس الرياضيات 

على رفع مستوى التحصيل الدراسي
مناهج وطرق تدريسجامعة ام القرىاختبارماجستير

113
الفت مسعود 

سعود الصبخي

فاعلية استخدام كائنات التعلم الرقمية في تحصيل الرياضيات لدى طالبات 

الصف االول المتوسط
مناهج وطرق تدريسجامعة ام القرىاختبارماجستير

114
وفاء عبد الرحمن 

محمد العمري

فاعلية استخدام استراتيجية التقويم البديل في تنمية مهارات التفكير الرياضي 

لدى طالبات الصف االول متوسط
مناهج وطرق تدريسجامعة ام القرىاختبارماجستير

115
فواز عبيد هللا 

الثبيتي

مستوى االستيعاب المفاهيمي في الرياضيات لدى طالب مسارات التربية 

الخاصة بالمرحلة المتوسطة
مناهج وطرق تدريسجامعة ام القرىاختبارماجستير

116
محمد حسين 

الجودي
وقائية االسنانجامعة ام القرىاستبانهمتطلبات مادةنسبة انتشار االطباق السني بين اطفال المدارس في مدينة مكة

117
نايف سعد مقبول 

المطرفي

االدمان على االنترنت وعالقتة بالعزلة االجتماعية لدى الطلبة الموهوبين 

بمدينة مكة المكرمة
الموهبة واالبداعجامعة جامعة الباحةاستبانهماجستير

118
ممدوح عبيدهللا 

عبيد المقاطي

ديناميات الجماعة في فصول الوهوبين في ضوء بعض المتغيرات بمدينة مكة 

المكرمة
الموهبة واالبداعجامعة جامعة الباحةاستبانهماجستير

119
خالد محمد منسي 

الغامدي

صعوبات تحقيق االهداف الوجدانية في مناهج الرياضيات بالمرحلة االبتدائية 

وسبل عالجها
مناهج وطرق تدريسجامعة ام القرىاستبانهماجستير

120
هليل عبد الرحمن 

هليل المالكي
الجغرافياجامعة ام القرىاستبانةبكالوريوستقييم مواقع مدارس البنين في مدينة مكة المكرمة

121
عبد الرحمن 

منصور السعيدي

االفكار الالعقالنية وعالقتها بالرضا الوظيفي لدى معلمي فصول الموهوبين 

الملحقة بمدارس التعليم العام في مدينة مكة المكرمة
تربية خاصةجامعة جامعة الباحةاستبانهماجستير

122
حسن محمد حسن 

عسيري

قيادة مجتمعات التعلم المهنية في المدارس الثانوية بالمملكة العربية 

السعودية في ضوء بعض التجارب والنماذج العالمية
االدارة واالشرافالملك خالداستبانهدكتوراه

123
عواطف سليمان 

هوساوي

فاعلية انفوجرافيك تفاعلي في تنمية مهارات االداء الكتابي في مقرر لغتي 

الجميلة لدى طالبات المرحلة االبتدائية بمدينة مكة المكرمة
مناهج وطرق تدريسجامعة ام القرىاختبارماجستير

124
نايف سعد مقبول 

المطرفي

االدمان على االنترنت وعالقتة بالعزلة االجتماعية لدى الطلبة الموهوبين 

بمدينة مكة المكرمة
الموهبة واالبداعجامعة الباحةاستبانهماجستير
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هناء سفير القثامي125
درجة ممارسة الصف السادس االبتدائي في مدينة مكة المكرمة مهارات 

تدريس التالوة والتجويد
مناهج وطرق تدريسجامعة ام القرىاستبانةالماجستير

126
رنا فيصل أمين 

خوج

مدى اسهام المعلماتفي نوعية وتوجيه طالبات المرحلة المتوسطة بأهمية 

األمن الوطني من وجهة نظر المشرفات التربويات بمكة
مناهج وطرق تدريسجامعة ام القرىاستبانةالماجستير

127
محمد عيسى 

شنان الزهراني

في  ( dslm )فاعلية استراتيجية قائمة على نموذج التعلم ثنائي الموقف 

تنمية المفاهيم الهندسية لدى طالب الصف الخامس االبتدائي
مناهج وطرق تدريسجامعة ام القرىاختباردكتوراة

128
عواطف عبدهللا 

محمد الحربي
استبانةدكتوراةتأثير التعلم التعاوني والنشط على اإلنجاز الرياضي

central china 

normal 

university

الصين

129
عبدالعالي هالل 

سعدون السلمي

فاعلية برنامج قائم على المدخل التفاوضي في تنمية مهارات التواصل 

الشفهي اللغوي لدى طالب الصف المتوسط
مناهج وطرق تدريسجامعة ام القرىمالحظةدكتوراة

130
تغريد علي عويد 

الهذلي

واقع ممارسة ثقافة الحوار لقائدات المدارس الثانوية بمكة من وجهة نظر 

المعلمات
اإلدارة التربويةالملك عبدالعزيزاستبانةماجستير

131
احمد جابر احمد 

معيني

إسهام اإلدارة المدرسية في دعم برامج الموهوبين من وجهة نظر منسقي 

الموهبة والمشرفين التربويين في مدينة مكة المكرمة
االدارة التربويةجامعة ام القرىاستبانةماجستير

132
نورة عبدالرحمن 

هليل المطرفي

فاعلية األنشطة الدرامية في تدريس العلوم على تنمية التحصيل الدراسي 

لدى طالبات الصف األول المتوسط بمكة المكرمة
مناهج وطرق تدريسجامعة ام القرىاختبارماجستير

133
مها علي خرصان 

النباتي

درجة تضمين كتاب الفقه للمرحلة الثانوية بعض موضوعات الحياة الزوجية 

وأهميته من وجهة نظر المعلمات والمشرفات
مناهج وطرق تدريسجامعة ام القرىاستبانةماجستير

134
إيمان مشرف 

محمد القرني

االحتراق النفسي وعالقته بالسمات الشخصية لدى معلمي الطلبة الموهوبين 

في منطقة مكة المكرمة
رعاية الموهوبينجامعة جامعة الباحةاستبانةماجستير

135
جهان عابد عبدهللا 

الحربي

درجة تطبيق مديرات المرحلة الثانوية في العاصمة المقدسة الساليب التحفيز 

في ضوء معايير الجودة الشاملة من وجهة نظر المعلمات
االدارة التربويةجامعة ام القرىاستبانهماجستير

136
احمد الحق عطاء 

هللا المطرفي

االحتراق النفسي وعالقتة بمهارات التعلم االبداعيةلدى معلمي الموهوبين في 

مدينة مكة المكرمة
جامعة جامعة الباحةاستابنةماجستير

رعاية الموهوبين 

والمتفوقين

137
محمد ناصرسالم 

الحارثي

المعتقدات المعرفية والعبء المعرفي والعجز المتعلم كعوامل مبنية بالتحصيل 

الدراسي لدى طالب المرحلة الثانوية بمدينة مكة المكرمة
علم النفسجامعة جدةاستبانةماجستير

138
محمد ضاوي 

عايض البقمي

اتجاهات معلمي الطلبة الموهوبين نحو رؤية المملكة العربية السعودية 

2030
تربية الخاصةجامعة جامعة الباحةاستبانةماجستير
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139
مهما محمد 

الخالدي

التعرف على الكلمات الشائعة عند االطفال العرب الذين هم بحاجة الى 

التواصل البديل والمعزز
مالحظةبحث شخصي

مدينة سلطان بن عبد 

العزيز

140
اماني عبدهللا 

الصاعدي

مدى فاعلية البرنامج التعليمي الغذائي المهات واطفال الروضة في تغيير 

السلوكيات الغذائية
استبانةشخصي

الهيئة العامة 

للتخصصات الصحية

141
اثير عبدهللا صالح 

الزهراني

دور االرشاد والتوجيه في التعامل مع االزمات لدى طالبات المرحلة 

المتوسطة بالتعليم العام في مدينة مكة المكرمة
استبانةماجستير

جامعة جامعة الملك 

عبد العزيز
توجية وارشاد

142
خالد فيصل محمد 

الغامدي
استبانهشخصي على المدارس9001/2015اثر تطبيق نظام الجودة االيزو 

المؤتمر الدولي 

لإلدارة التربوية

143
سلطان سالم 

العبدلي الفيفي

دور معلمي المرحلة الثانوية في تنمية قيم النزاهه لدى الطالب بمدينة مكة 

المكرمة
جامعة ام القرىاستبانهماجستير

التربية اإلسالمية 

والمقارنه

144
يحي سعيد احمد 

الزهراني

المعوقات االكاديمية واالجتماعية لدى الطالب الموهوبين من وجهة نظر 

المعلمين والطالاب
رعاية الموهوبيينجامعة جامعة الباحةاستبانهماجستير

145
رباب باسالمة 

ورغد السالم

نسبة انتشار تسوس االسنان المبكر  في سن ماقبل المدرسة والعوامل 

المسببة له
جامعة ام القرىمالحظة ومقابلةمتطلبات مادة

146
عبدهللا عابد شالح 

العتيبي

التنمر المدرسي وعالقتة باالداء االسري لدى الطالب الموهوبين في مدينة 

مكة المكرمة
رعاية الموهبهجامعة جامعة الباحةاستبانهماجستير

147
علي عبدهللا محمد 

الخيري

فاعلية برنامج ارشادي معرفي سلوكي لخفضالكمالية العصابية لدى الطالب 

الموهوبين في المرحلة الثانوية بمنطقة مكة
علم النفسجامعة الملك خالداستبانهالدكتوراه

148
سهير سلمان 

الجريوي

التطوير التنظيمي الدارات التعليم في المملكة العربية السعودية في ضوء 

المنهج المتكامل الدارة الموارد البشرية نموذج مقترح
جامعةالملك سعوداستبانهدكتوراه

149
حسام محمد 

الحميضي

نموذج مقترح لمعايير الرخصة المهنية للقيادات المدرسية بوزارة التعليم في 

المملكة العربية السعودية في ضوء الخبرات العالمية
استبانهدكتوراة

جامعة االمام محمد 

بن سعود

150
يزيد عبدهللا 

القرشي

االثار الصحية الناتجة عن استخدام الهاتف النقال وسط طالب المدارس 

الثانوية بمكة المكرمة

متطلبات مادة 

دراسية
التوعيةجامعة ام القرىاستبانه

151
شاكر محمد 

الحذيفي

اثر اختالاف نمط الصور المعلوماتية بالكتاب االلكتروني في تنمية مهارات 

التفكير العليا بمنهج الحاسب االلي لدى طالب الصف الثالث المتوسط
اختبارماجستير

جامعة جامعة الملك 

عبد العزيز
تقنيات التعليم

152
صالح عواض 

صالح القرني

اثر اختالف نمط التفاعل مع الفصول المقلوبة في تنمية التفكير اإلبداعي لدى 

طالب المرحلة المتوسطة بمقرر الحاسب االلي
اختبارماجستير

جامعة جامعة الملك 

عبد العزيز
تقنيات التعليم

153
فهد فطيس رداد 

الهذلي

اثر اختالف نمط الوسائط المصاحبة للواقع المعزز في تنيمة التحصيل 

الدراسي لدى طالب المرحلة االلبتدائية بمنهج لغتي الجميلة
اختبارماجستير

جامعة جامعة الملك 

عبد العزيز
تقنيات التعليم
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154
الهام بنت إبراهيم 

الفوزان

تصور مقترح لتطوير منظومة األداء االشرافي في مكاتب التعليم بالمملكة 

العربية السعودية  في ضوء بطاقة األداء المتوازن
استبانةدكتوراه

جامعة االمام محمد 

بن سعود

155
خولة محمد علي 

حداد

مدى فهم وتنفيذالتعلم الحقيقي في المدارس االبتدائية من وجهة نظر مشرفي 

ومعلمي التربية اإلسالمية
ديمونت فورتمقابلةماجستير

156
عواض محمد 

سراج القرشي
استبانه ومقابلةدكتوراهالمتغيرات االجتماعية واالقتصادية المرتبطة بالتحصيل الدراسي

جامعة جامعة الملك 

عبد العزيز
علم االجتماع

157
محمد عبدهللا 

صالح الذيابي

إدارة المعرفة وعالقتها باالبداع اإلداري لدى قادة المدارس بمكة المكرمة من 

وجهة نظر المعلمين
اإلدارة والتخطيطجامعة جامعة الباحةاستبانهماجستير

158
عال عبد العزيز 

حسن كتو

تطوير اإلدارة المدرسية الى اإلدارة الذاتية بمدارس مكة المكرمة وفق الرؤيا 

الوطنية
اإلدارة التربويةجامعة ام القرىاستبانةماجستير

159
إبراهيم علي 

عبدهللا الغامدي

فاعلية استراتيجية التدريس التبادالي على تنمية مهارات التواصل الرياضي 

لدى طالب الصف األول متوسط
المناهج وطرق التدريسجامعة جامعة الباحةاختبارماجستير

160
وديع محمد سالم 

باعطا

اثر التفاعل بين توقيت التغذية الراجعة في بيئة التعلم االلكتروني واألسلوب 

المعرفي في تنمية بعض مهارات تصحيح التالوة لدى طالب المرحلة االبتدائية
تكنولوجيا التعليمجامعة جامعة الباحةمالحظةماجستير

161
نيفين حمزة 

البركاتي

اثر استراتيجية الرسوم الكرتونية على تحصيل الرياضيات وعادات العقل 

لدى طالبات الصف الرابع االبتدائي بمكة المكرمة
المناهج وطرق التدريسجامعة ام القرىاختبارشخصي

162
يفين حمزة 

البركاتي

واقع استخدام معلمات الرياضيات بالمرحلة االبتدائية الستراتيجيات التعليم 

الممتع من وجهة نظر المعلمات والمشرفات لمادة الرياضيات بمدينة مكة 

المكرمة

المناهج وطرق التدريسجامعة ام القرىاستبانهشخصي

163
ابتهاج إبراهيم 

عبد الولي الشيخ

دور معلمات المرحلة الثانوية في تنمية مبدا الشورى لدى الطالبات في ضوء 

الهدي النبوي
جامعة ام القرىاستبانهماجستير

التربية اإلسالمية 

والمقارنة

164
منصور حميد 

محسن المالكي

التوافق المدرسي وعالقتة بالدافعية االكاديمية لدى طالب المرحلة المتوسطة 

بمدينة مكة المكرمة
مقياسماجستير

جامعة الملك عبد 

العزيز
علم النفس

اإلدارة التربويةجامعة ام القرىاستبانهشخصيمؤشرات تخطيطية للحد من العنف الدراسيخلود سعد اليوسف165

166
نهلة محمد جميل 

بكر

فاعلية التدريس التبادلي في تنمية مهارات القراءة اإلبداعية لدى طالبات 

الصف الثالث المتوسط بمدينة مكة المكرمة
مناهج وطرق تدريسجامعة ام القرىاستبانهماجستير

167
وديان عبيد 

السلمي

اثر التسريع االكاديمي على التوافق الشخصي واالجتماعي لدى عينة من 

الطلبة المتفوقين في المرحلة المتوسطة بمدينة مكة وجدة
علم النفس التربويجامعة جدةمقابلة ومقياسماجستير
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مي محمد الحماد168
استراتيجية مقترحة لتطبيق أداة االبتكار في اإلدارات التعليمية بالمملكة 

العربية السعودية في ضوء التجارب العالمية
استبانهدكتوراه

جامعة االمام محمد 

بن سعود
اإلدارة والتخطيط

169
ماجد رشدان 

المقاطي

أنماط القيادة التربوية بالمدارس المتوسطة في مكة المكرمة وعالقتها 

بالمشاركة في صنع القرار من وجهة نظر المعلمين
التربيةالجامعة اإلسالميةاستبانهماجستير

170
عبد هللا عبد 

العزيز الراشد

معايير اختيار قيادات االشراف التربوي بوزارة التعليم بالمملكة العربية 

السعودية في ضوء التمكين اإلداري نموذج مقترح
استبانهدكتوراه

جامعة االمام محمد 

بن سعود

171
سارة ناصر 

العريفي

مبادئ نظرية االندراغوجي وممارستها في برامج التدريب التربوي تصور 

مقترح
السياسات التربويةجامعة الملك سعودمقابلة واستبانهدكتوراه

172
محمد حميد حمدي 

السلمي

تصميم مدونات الويب واثرها على التحصيل الدراسي في اللغة العربية 

لطالب المرحلة المتوسطة
تكنولوجيا المعلوماتجامعة جامعة الباحةاختبارماجستير

173
بشاير عويمر 

جويبر السلمي

المضامين الدعوية في المقررات الشرعية للمرحلة الثانوية ودور المعلمة في 

تفعيلها
جامعة ام القرىاستبانهماجستير

الدعوة والثقافة 

اإلسالمية

174
هشام محمد 

الشويعر

التطوير التنظيمي لوكالة التخطيط والمعلومات في وزارة التعليم بالمملكة 

العربية السعودية تصور مقترح
االمام محمد بن سعوداستبانهدكتوراة

اإلدارة والتخطيط 

التربوي

175
عزال صالح 

بسيس الغامدي

دور القيادات التعليمية في المناطق بالمملكة العربية السعودية في توعية 

الموظفين بالحقوق وتالواجبات الوظيفية
جامعة تبوكاستبانهماجستير

اإلدارة والتخطيط 

التربوي

نوير بشير المشعل176
تحقيق الميزة التنافسية في المدارس االهلية بالمملكة العربية السعودية في 

ضوء إدارة المعرفة
اإلدارة التربويةجامعة الملك سعوداستبانه ومقابلةدكتوراه

177
خالد عيد هجاد 

السلمي

جودة حياة العمل المدركة لدى المشرفين التربويين بمكة المكرمة وعالقتها 

ببعض المتغيرات
جائزة التميزاستبانهشخصي

دليل عبدهللا الجالل178
تصور مقترح لتحويل المدارس بالمملكة العربية السعودية الى مدارس 

مستقلة في ضوء التجارب العربية واألجنبية
استبانهدكتوراه

جامعة االمام محمد 

بن سعود

اإلدارة والتخطيط 

التربوي

179
محمد زهير محمد 

كتبي

دور العمل التطوعي في تنمية المهارات االجتماعية لدى طالب المرحلة 

الثانوية في تعليم شمال مكة المكرمة
جامعة ام القرىاستبانهماجستير

التنربية اإلسالمية 

والمقارنة

180
عيدة جابر 

سليمان الخالدي

االحتياجالت التدريبية الالزمة الدارة المعرفة لمعلمات اللغة العربية بالمرحلة 

الثانوية بمدينة مكة المكرمة
مناهج وطرق تدريسجامعة ام القرىاستبانهماجستير

181
طارق سعود 

القرشي
االعالمجامعة ام القرىاستبانهماجستيرالمسؤولية االجتماعية للعالقات العامة في إدارة تعليم مكة

182
عبد الهادي صالح 

الغامدي

التكامل بين المدرسة الثانوية واالعالم بالمملكة العربية السعودية في تنمية 

القيم االقتصادية لدى الطالب من منظور التربية اإلسالمية
استبانهدكتوراه

جامعة االمام محمد 

بن سعود
أصول التربية
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183
نواف حامد سميح 

الحربي

دور معلمي التربية اإلسالمية في تنمية مبدأ التعاون لدى طالب المرحلة 

الثانوية بمكة المكرمة
جامعة ام القرىاستبانهماجستير

التربية اإلسالمية 

والمقارنه

184
رامي احمد عبدهللا 

النباتي

درجة تطبيق المشرفين التربويين لمعايير التميز االشرافي من وجهة نظر 

القيادة التعليمية في مكة المكرمة
مناهج وطرق تدريسجامعة ام القرىاستبانهماجستير

185
عبد الفتاح موسى 

الهوساوي

واقع العمليات اإلدارية لبرنامج تعزيز الصحة باندية الحي بالمنطقة الغربية 

بالمملكة العربية السعودية
التربية البدنيةجامعة ام القرىاستبانةماجستير

186
نسيم محمد 

محمود الشريف

انعكاسات التحول نحو مجتمع المعرفة على العملية التربوية من وجهة نظر 

المشرفات التربويات
مناهج وطرق تدريسجامعة ام القرىاستبانهماجستير

غادة حمد الجمل187
-تطوير القدرة المؤسسة للتعليم العام فيضوء مدخل المسؤلية المجتمعية 

استراتيجية مقترحة
اإلدارةجامعة الملك سعوداستبانهدكتوراه

188
هايدي طالل محمد 

فيزو

ممارسة قائدات المرحلة الثانوية بالعاصمة المقدسة للقيادة وعالقتها  بسلوك 

المواطنة التنظيمية لدى الموظفات
جامعة ام القرىاستبانهماجستير

اإلدارة التربوية 

والتخطيط

189
سلطان محمد فالح 

الجابري

تطوير األداء لقيادات التربية الخاصة بالتعليم في ضوء متطلبات المنظمة 

تصور مقترح-المتعلمة 
إدارة تربويةجامعة ام القرىاستبانهدكتوراه

190
نورة مرزوق 

عواض الحارثي

فاعلية استخدام االنفوجرافيك التعليمي عبر شبكات التواصل االجتماعي على 

تنمية بعض المهارات العلمية في الحاسب االلي لدى طالبات الصف الثاني 

متوسط

الحاسب األليجامعة ام القرىاستبانةماجستير

191
عهود محمد 

صالح كشميري

فاعلية برنامج تعليمي باستخدام اسلوب جيلنجهام لتنمية مهارات الوعي 

الصوتي لذوات صعوبات التعلم في الصفوف األولية من المرحلة االبتدائية 

في مدينة مكة المكرمة

تربية خاصة الشرق العربياختبارماجستير

192
أمل عقيل 

دمنهوري
رياض االطفال الشرق العربيبرنامجماجستيرفاعلية برنامج الكورت في تنمية التفكير اإلبداعي لدى أطفال الروضة

193
نجود خالد علي 

حسن
بطاقة مالحظةبكالوريوستطبيق ميداني

 جامعة الملك 

عبدالعزيز
علم النفس

194
فايزة معيض 

المسعودي

اتجاهات المرشدات الطالبيات المتقاعدات نحو التقاعد المبكر وعالقته ببعض 

المتغيرات
استبانةماجستير

 جامعة الملك 

عبدالعزيز

االرشاد والتوجية 

التربوي

195
عال غازي 

الجميعي

دور البرنامج االرشادي في تنمية الوعي الذاتي عند االطفال من وجهة نظر 

معلمات رياض األطفال
استبانةماجستير

 جامعة الملك 

عبدالعزيز
علم نفس توجيه وارشاد
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رؤى حمزة سندي196
القيادة التحويلية لقائدات المدارس وعالقتها بتمكين الهيئة اإلدارية المدرسية 

بمدارس التعليم العام
استبانةماجستير

 جامعة الملك 

عبدالعزيز
ماجستير إدارة تربوية

197
نوال صالح 

السلمي

درجة ممارسة معلمة رياض االطفال للدورها في تنمية قيم المواطنة في 

م من وجة نظر المديرات والمشرفات التربويات2030ضوء رؤية 
استبانةماجستير

 جامعة الملك 

عبدالعزيز
دراسة الطفولة

التدريب الميدانيجامعة  الملك فيصلطلب معلوماتبكالوريوستطبيق ميدانيسمر حسني حيدر198

199
خلود سامي 

مكاوي

 ممارسة العالج المعرفي السلوكي لتخفيف حدة االضطرابات السلوكية لدى

المراهقات من أبناء المطلقات
الخدمة االجتماعيةجامعة ام القرىاستبانةماجستير

200
مها علي خرصان 

النباتي

درجة تضمين كتابة الفقة للمرحلة الثانوية بعض موضوعات الحياة الزوجية 

واهميته من وجهة نظر المعلمات والمشرفات
كلية التربيةجامعة ام القرىاستبانةماجستير

201
نسيم محمد 

محمود الشريف

انعكاسات التحول نمو مجتمع المعرفة على العملية التربوية من وجهة نظر 

المشرفات التربويات
المناهج وطرق تدريسجامعة ام القرىاستبانةماجستير

202
عفراء صنهات 

العتيبي
مناهج وطرق تدريسجامعة ام القرىاستبانةماجستير -

203
هيفاء علي 

سمران البنيان

واقع تطبيق مؤشرات منظومة قيادة األداء اإلشرافي من وجهة نظر 

المشرفات التربويات في إدارة التعليم بمدينة مكة المكرمة
مناهج وطرق تدريسجامعة ام القرىماجستير

204
شهد عيضة 

الثبيتي
جامعة ام القرىمتطلبات مادة دراسيةبكالوريوسالتوزيع المكاني للمدارس الثانوية بنات في حي الكعكية 

كلية العلوم االجتماعية 

قسم جغرافيا

جامعة ام القرىمتطلبات التخرجبرنامج الدبلوم العالي دراسة االحتياج التدريبي بإدارة التدريب واالبتعاثميسون العمري205

المعهد العالي لالمر 

بالمعروف والنهي عن 

المنكر

206
ابتسام عيسى 

حكمي
الدعوةجامعة ام القرىمادة منهج الدعوةبكالوريوستطبيق ميداني

207
نورة عيضة 

صالح المالكي

مدى توفر المهارات الالزمة الستخدام الكائنات التعليمية في التدريس لدى 

معلمات الرياضيات بالمرحلة االبتدائية في مكة المكرمة
المناهج وطرق تدريسجامعة ام القرىاستبانةماجستير

ادارة تربوية وتخطيطجامعة ام القرىاستبانةماجستيرالتحليل االستراتيجي لمدارس التعليم االهلي بمنطقة مكة المكرمةتهاني عادل خان208

منى حميد السبيعي209

أثر استخدام وسائل التواصل االجتماعي في تدريس العلوم في تنمية 

التحصيل الدراسي والتفكير االستداللي لدى تلميذات الصف االول المتوسط 

بمدينة مكة المكرمة

مناهج وطرق تدريسجامعة ام القرىاختبار تحصيلي-
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210
مديحة بنت محمد 

عامر العفيفي

درجة تضمين مقررات الحديث والثقافة اإلسالمية لمفاهيم العمل التطوعي في 

المرحلة الثانوية من وجهة نظر معلمات ومشرفات التربية اإلسالمية بمدينة 

مكة المكرمة

مناهج وطرق تدريسجامعة ام القرىاستبانةماجستير

211
مشاعل منصور 

عبدالعزيز التركي

دور االسرة في تعزيز مبدأ القناعة من وجهة نظر طالبات المرحلة الثانوية 

بمدينة مكة المكرمة
التربية المقارنةجامعة ام القرىاستبانةماجستير

212
لطيفة بنت معتوق 

عتيق الفهمي
جغرافياجامعة ام القرىاستبانةبكالوريوستوزيع المدارس الثانوية في حي الشرائع

213

أمجاد بنت ابراهيم 

زامل آل زيد 

الشريف

فاعلية برنامج إرشادي لتنمية المهارات اإلرشادية لدى المرشدات الطالبيات 

في المرحلة المتوسطة بمكة المكرمة
ماجستير

مقياس + برنامج ارشادي 

المهارات االرشادية
جامعة ام القرى

إرشاد / علم النفس 

نفسي

214
فاطمة بنت يحي 

محرزي

توزيع المدارس المتوسطة الحكومية في حي بلدية العمرة بمدينة مكة 

المكرمة
جغرافياجامعة ام القرىاستبانةبكالوريوس

215
بسينة عبدهللا 

سعيد الغامدي

مستوى تمكن معلمات اللغة العربية في المرحلة االبتدائية بمدينة مكة 

المكرمة من مهارات االتصال التعليمي الفعال
مناهج وطرق التدريسجامعة ام القرىبطاقة مالحظةدكتوراه

216
أسماء عبدهللا 

حميد الياسي

مستوى التفكير اإليجابي وعالقته بالخبرة والمؤهل العلمي لدى المشرفات 

التربويات بمدينة مكة
علم النفسجامعة ام القرىاستبانةماجستير

شهالء العبود217
تقييم العوامل المؤثرة على الصحة النفسية للمرهقات بالمدارس الثانوية في 

ظل العولمة
جامعة ام القرىاستبانةبحث تخرج

كلية الصحة العامة 

والمعلوماتية الصحية

هناء سفير القثامي218
درجة ممارسة معلمات الصف السادس االبتدائي في مدينة مكة المكرمة 

مهارات تدريس التالوة والتجويد
المناهج وطرق تدريسجامعة ام القرىبطاقة مالحظةماجستير

219
رحيمة سلمان 

الرشيدي
االدارة والتخطيطجامعة ام القرىمالحظة ومقابلةدكتورةبعض المعلومات المتعلقة بدراسة واقع االدارة المدرسية

220
غالية معيض 

الثبيتي
جامعة ام القرى--ماجستيرضوابط ابتعاث الفتاة المسلمة في ضوء الفكر التربوي االسالمي

التربية االسالمية 

والمقارنة

 --جامعة ام القرىاستبانةدكتورةمؤشرات تخطيطية للحد من العنف في المدارسخلود سعد اليوسف221

222
نهلة محمد جميل 

بكر تكروني ـ

فاعلية التدريس التبادلي في تنمية مهارات القراءة االبداعية لدى طالبات 

الصف الثالث المتوسط بمدينة مكة المكرمة
المناهج وطرق تدريسجامعة ام القرى --ماجستير
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223
نورة محمد 

بلقاسم الشهري

درجة اسهام المشرفات التربويات في تحويل المدارس إلى مجتمعات تعلم 

مهنية من وجهة نظر المشرفات التربويات والمعلمات بمدينة مكة المكرمة
المناهج وطرق تدريسجامعة ام القرىاستبانةماجستير

224
وديان  عبيد 

السلمي

أثر التسريع على التوافق الشخصي لدى عينة من الطلبة المتفوقين عقلياً 

بالمرحلة المتوسطة بمدينتي جدة ومكة
علم نفس التربوي جامعة جدةاستبانةماجستير

225
احالم عدنان 

محمود خان

فاعلية استراتيجية القصص الكرتونية ثالثية االبعاد في اكساب تلميذات 

الصف االول االبتدائي مهارات رسم الحروف العربية بأوضاعها المختلفة
مناهج وطرق تدريس جامعة جدةبطاقة مالحظةماجستير

226
نسرين اسامة عبد 

الجبار
علوم الحاسب االلي جامعة عفتتجربةالبكالوريوستأثير الواقع االفتراضي على تحصيل الدراسي في مادة اللغة االنجليزية

227
مالذ عبد العزيز 

عباس

دراسة تأثير نظام التعليم البناء على نظام التعليم التقليدي للفتيات في المملكة 

العربية السعودية
 -- لبرز البريطانيةاستراتيجيةدكتورة

228
مي عادل محمد 

نور غباشي
تغذية عالجية لندناستبانة-بطاقة مالحظةماجستيرالسمنة لدى األطفال بمنطقة مكة المكرمة أسبابها وعالجها

229
نهلة أحمد حامد 

مندورة

التحقق من صدق وثبات مقياس انرايت للتسامح في مدارس المملكة العربية 

السعودية
استبانةماجستير

 ويسكونسون 

ـماديسون
--ـ

230
منال مرزوق 

الحربي

إطالة مدة تركيز الطفل من خالل طرق التدريس الفردي والمجموعات 

الصغيرة
التربية   لندنBathمقابلة– مالحظة دكتوراه

231

مشاعل بنت 

سعود إبراهيم 

الحربي

التربية االسرية والعادات الغذائية ألطفال المدارس /منهج االقتصاد المنزلي

في المملكة العربية السعودية
مقابلة+ بطاقة مالحظة دكتوراه

British 

Columbia
-

232
فاطمة بوبكر 

النهدي

تأثير ومحددات العالج السلوكي والتحفيزي على األطفال الذين يعانون من 

التبول الالإرادي في مدارس رياض االطفال داخل منطقة مكة المكرمة

برنامج الزمالة 

السعودية لطب 

االسرة

استبانة
الشؤون الصحية 

بمنطقة مكة المكرمة

إدارة الصحة العامة 

برنامج طب االسرة

233
مارية سليمان 

الجهني

قياس مستوى معلومات اإلسعافات األولية للصرع لدى معلمات مدارس 

2018المرحلة االبتدائية بمدينة مكة المكرمة 

شهادة االختصاص 

السعودية لطب 

االسرة

استبانة
الشؤون الصحية 

بمنطقة مكة المكرمة
طب االسرة

هبه فهد البخاري234
قياس مدى معرفة طالب وطالبات المرحلة الثانوية بالمدارس الحكومية بمكة 

2018المكرمة عن مرض حب الشباب الشائع لعام 

شهادة االختصاص 

السعودية لطب 

االسرة

استبانة
الشؤون الصحية 

بمنطقة مكة المكرمة
طب االسرة
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235
منيرة إبراهيم 

القرني

دراسة معدل انتشار استخدام السجائر االلكترونية بين طالب وطالبات 

المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية في منطقة مكة المكرمة

شهادة االختصاص 

السعودية لطب 

االسرة

استبانة
الشؤون الصحية 

بمنطقة مكة المكرمة
طب االسرة

ريهام نايف حسن236
دراسة أثر برامج التوعية الصحية على المعلمات في التعامل مع حاالت 

 م2018اإلصابة لطلبة المدارس االبتدائية في منطقة مكة المكرمة 

برنامج الزمالة 

السعودية لطب 

المجتمع بالعاصمة 

المقدسة

استبانة
المديرية العامة 

للشؤون الصحية

برنامج الزمالة 

السعودية لطب المجتمع 

بالعاصمة المقدسة

237
ياسمين إسماعيل 

برناوي

دراسة ذكاء الطفل وعالقته بالرضاعة الطبيعية بين طلبة المرحلة االبتدائية 

 م2018في مكة المكرمة

برنامج الزمالة 

السعودية لطب 

المجتمع بالعاصمة 

المقدسة

مقياس ذكاء
المديرية العامة 

للشؤون الصحية

برنامج الزمالة 

السعودية لطب المجتمع 

بالعاصمة المقدسة

238
سهير سلمان 

الجريوي

التطوير التنظيمي إلدارات التعليم في المملكة العربية السعودية في ضوء 

المنهج المتكامل إلدارة الموارد البشرية ـنموذج مقترح
استبانةدكتوراه

المركز الوطني 

لبحوث سياسات 

التعليم

الدراسات العليا الدكتورة

استبانةدبلوم العاليتطبيق دراسة االحتياج التدريبي في إدارة الموارد البشريةشروق الزهراني239

المعهد العالي لالمر 

بالمعروف والنهي 

عن المنكر

الدبلوم العالي في 

البرامج الشرعيةمت

240
نورة راضي 

سودان الصواط

تصورات المعلمات حول استخدام استراتيجية القصة لتحسين النمو اللغوي 

لدى التلميذات الصم وضعيفات السمع في المرحلة االبتدائية
التربية الخاصةجامعة الملك سعوداستبانةماجستير

241
عفاف محمد 

القاضي

دراسة المعوقات التي تواجه معلمي العلوم الطبيعية أثناء دمج الرياضيات، 

والتقنية والهندسة في تدريس العلوم الطبيعية في المرحلة الثانوية بالمملكة 

العربية السعودية

جامعة الملك سعودمقابلةدكتوراه

مركز التميز البحثي في 

تطوير الرياضيات 

والعلوم

242
عفاف مصلح 

الحربي

الحاجات االرشادية الطفال المرحلة االبتدائية منفصلي الوالدين من وجهة 

نظر المرشدات الطالبيات بمدينة مكة المكرمة
استبانةماجستير

جامعة الملك 

عبدالعزيز

االرشاد والتوجية 

التربوي

243
عال غازي 

الجميعي

دور االرشاد باللعب في تنمية الوعي الذاتي لمرحلة رياض االطفال من وجهة 

نظر المعلمات بمدينة مكة المكرمة
استبانةماجستير

جامعة الملك 

عبدالعزيز

االرشاد والتوجية 

التربوي

244
دعاء فيصل 

حجازي
مالحظةماجستيرواقع بيئة التعلم الصفية

جامعة الملك 

عبدالعزيز
طلب معلومات

245
وجدان سليم 

الحربي

اليقظة الذهنية وعالقتها باتخاذ القرار المهني لدى طالبات المرحلة 

المتوسطة في المدارس الحكومية بمدينة مكة المكرمة
استبانةماجستير

جامعة الملك 

عبدالعزيز
ارشاد وتوجيه



القسمالجامعة/ الجهة أداة البحثالغرض من البحثعنوان البحثاسم الباحثم

246
فائزة موسى 

حسن المسعودي

الحاجات االرشادية المعاصرة وعالقتها بالعمل التطوعي لدى عينة من 

طالبات المرحلة الثانوية نظام المقررات بمدينة مكة المكرمة
استبانةماجستير

جامعة الملك 

عبدالعزيز

التوجيه واإلرشاد 

التربوي

247
أميرة أحمد عبدهللا 

العامودي

 )أثر تطوير مركز تعلم لتكامل أنشطة العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات 

STEM  ) على تفاعل األطفال في الروضات الحكومية بمكة المكرمة
بطاقة مالحظةماجستير

جامعة الملك 

عبدالعزيز

تعليم / دراسات الطفولة 

وتعلم

اسماء عبدهللا حامد248
االحتياجات المهنية لقائدات المدارس في ضوءخصحصة التعليم في الملكة 

العربية السعودية
استبانةماجستير

جامعة الملك 

عبدالعزيز
االدارة التربوية

خدمة اجتماعيةجامعة الملك فيصلاستبانةبكالوريوسمهارات العمل االجتماعيمريم محمد سالمة249

250
سلوى ابو بكر 

محمد باوزير

نغرس قيم تنهض أمم – منظومة القيم اإلسالمية  )طلب معلومات عن مبادرة 

)
تربية إسالميةجامعة ام القرىاستبانةدكتوراه

251
عال عبد العزيز 

حسن كتو

تطوير االدارة المدرسية إلى االدارة الذاتية بمدارس مكة المكرمة وفق الرؤيا 

الوطنية
جامعة ام القرىاستبانةماجستير

االدارة التربوية 

والتخطيط

252
أريج عطية 

الزهراني
جغرافياجامعة ام القرىاستبانةبكالوريوستوزيع المدارس االبتدائية األهلية للبنات في مدينة مكة المكرمة

253
بشرى شماس 

القرشي
تربية خاصةجامعة ام القرىاستبانةبكالوريوستأثير التكنولوجيا في حدوث صعوبات التعلم

254
حنان ناصر 

الخليفي

تدرج مقياس المعايير المهنية للمعلمين باستخدام نموذج التقدير الجزئي لدى 

معلمي التعليم العام بمدينة مكة المكرمة
علم النفسجامعة ام القرىاستبانةدكتوراه

255
نور حسين 

الزويهري

في رياض األطفال بمكة المكرمة من  (االرجونوميكا )واقع الهندسة البشرية 

وجهة نظر المعلمات
إدارة وتخطيطجامعة ام القرىاستبانةماجستير

256

عواطف سليمان 

الرفاعي 

الهوساوي

فاعلية انفوجرافيك تفاعلي في تنمية مهارات األداء الكتابي في مقرر لغتي 

الجميلة لدى طالبات المرحلة االبتدائية بمدينة مكة المكرمة
جامعة ام القرىاختبارماجستير

المناهج والوسائل 

التعليمية

257
حنان عبدالرحمن 

مسلم الحربي

فاعلية بيئة تعلم قائمة على محاكاة االفتراضية في تنمية مهارات بناء 

وبرمجة الروبوت التعليمي لدى طالبات الصف األول الثانوي بمدينة مكة 

المكرمة واتجاهاتهن نحوها

المناهج وتقنيات التعليمجامعة ام القرىمقياس اتجاه- اختبار دكتوراه

258
وفاء عوض 

ضيف هللا الحربي

درجة وعي معلمات اللغة العربية باألنشطة اللغوية الالزمة لتنمية األمن 

الفكري لدى طالبات التعليم العام بمكة المكرمة
المناهج وطرق التدريسجامعة ام القرىاستبانةماجستير
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259
هناء محمد سعيد 

العمودي

فاعلية استخدام نموذج جنسن في تنمية البراعة الرياضية ومستوى الطموح 

العلمي لدى طالبات الصف الثالث المتوسط بمدينة مكة المكرمة
المناهج وطرق التدريسجامعة ام القرىاختبار-تجربة–استبانة دكتوراه

260

– مجد المطرفي 

– رغد السالم 

رباب باسالمه

نسبة انتشار تسوس األسنان المبكر في سن ما قبل المدرسة والعوامل 

المسببة له
طب االسنانجامعة ام القرىاستبانةبكالوريوس

261
داليا فهمي علي 

حماد

المعوقات التي تواجه االشراف التربوي في تدريس مقرر التربية الفنية من 

وجهة نظر مشرفات ومعلمات التربية بمنطقة مكة المكرمة
مناهج وطرق تدريسجامعة ام القرىاستبانةماجستير

262
إلهام بنت عبدهللا 

الجفري

واقع ممارسات مشرفات التربية األسرية لإلشراف اإلبداعي في المرحلة 

اإلبتدائية من وجهة نظر المعلمات والمشرفات التربويات بمدينة مكة المكرمة
مناهج وطرق تدريسجامعة ام القرىاستبانة الكترونيةماجستير

حياة محمد الحربي263
درجة تطبيق أبعاد المنظمة المتعلمة بإدارة االشراف التربوي ومكاتبها 

المختلفة بمكة المكرمة من وجهة نظر المشرفين والمشرفات
إدارة التخطيط والتطويرجامعة ام القرىاالستبانةدكتورة

264
نادية عبدهللا احمد 

الغامدي

دور المعلمات التربية االسالمية في تنمية مبدا العفة لدى طالبات المرحلة 

الثانوية بمكة المكرمة
جامعة ام القرىاستبانةماجستير

التربية االسالمية 

والمقارنه

265
نورة عايد حباب 

الشلوي

تصور مقترح لتطوير أداء القيادات المدرسية في المدارس األهلية في 

المملكة العربية السعودية
استبانة الكترونيةدكتوراه

جامعة جامعة المام 

محمد بن سعود 

االسالمية

إدارة تربوية

266
رانده أحمد عباس 

نتو

تطوير منهج الرياضيات لتلميذات المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية 

السعودية في ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين
جامعة القاهرةاختباردكتوراه

مناهج وطرق تدريس 

الرياضيات

267
والء صالح عواد 

اللهيبي الحربي

فاعلية برنامج إرشادي في عالج قصور قدرة اإلدراك التفاعلية االجتماعية 

باستخدام استراتيجيات نظرية العقل لدى عينة من أطفال التوحد بمدينة مكة 

المكرمة

علم النفسجامعة الملك خالداستبانةدكتوراه

268
شيمة دخيل بخيت 

اللهيبي
االدارة التربويةجامعة طيبةمالحظة ومقابلةدكتوراهتأثير أسلوب القيادة على آداء المعلم وإنجاز الطالب

269
سارة صالح 

الجبالي

دراسة انتشار متالزمة ماقبل الدورة الشهرية والعوامل المؤثرة عليها بين 

طالبات المرحلة الثانوية في قطاع مدارس االسكان مكة المكرمة

 شهادة االختصاص

 السعودية لطب

 االسرة

وزارة الصحةاستبانة
برنامج طب االسرة بمكة 

المكرمة

270
أسماء عبدالقادر 

األحمدي

فاعلية استخدام استراتيجية القراءة التعاونية في تنمية مهارات تحديد مشكلة 

البحث لدى طالبات الصف الثاني ثانوي بمدينة مكة المكرمة
اختبارشخصي

االدارة العامة للتعليم 

بمنطقة مكة
االشراف التربوي
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271

هيام محمد 

هناء –مليباري 

محمد شامي

استبانةشخصيأثر توفر الحضانات في مدارس التعليم على المحاور الحيوية للعملية التعليمية
االدارة العامة للتعليم 

بمنطقة مكة
شؤون معلمات

272
عهود عمر صدقة 

آشي

مقارنة بين التعلم النشط وبرنامج إنتل العالمي للمرحلة الثانوية النظام 

الفصلي في مجال التذوق الجمالي لمادة المهارات التطبيقية
اختبارشخصي

االدارة العامة للتعليم 

بمنطقة مكة
االشراف التربوي

273
ليلى سعد 

الصاعدي

المعوقات التي تواجه تنفيذ البرامج اإلثرائية في الرياضيات للطالب 

الموهوبين من وجهة نظر المعلمين والمشرفين في إدارة الموهوبين
استبانةشخصي

االدارة العامة للتعليم 

بمنطقة مكة
الموهوبات

274
نهى محمد 

الرفاعي

دور األنشطة التعليمية في تنمية مهارات القراءة الجهرية لدى طالبات 

المرحلة االبتدائية
استبانةشخصي

االدارة العامة للتعليم 

بمنطقة مكة
صفوف أولية

275
ليلى عوض سالم 

الحضرمي

الوعي المهني وعالقته باختيار المهنة لدى عينة من طالبات المرحلة 

الثانوية بمكة المكرمة
استبانهشخصي

االدارة العامة للتعليم 

بمنطقة مكة
المتابعة

276
فاطمة عامر 

البارقي

اثر التمثيالت الرياضية في رفع مستوى التحصيل الدراسي لطالبات الصف 

الخامس
استبانةشخصي

االدارة العامة للتعليم 

بمنطقة مكة
االشراف التربوي

277
ابتهاج عبدهللا 

ابراهيم الجمعة
استبانةشخصيالعوامل المؤدية لتسرب طالبات المرحلة الثانوية بمدينة مكة المكرمة

االدارة العامة للتعليم 

بمنطقة مكة
االختبارات

هيام مليباري278
اختالف تخصص المعلمة عن مادة التدريس وأثره على المعلمة وعلى التحصيل 

الدراسي لطالبات المرحلة االبتدائية
استبانةشخصي

االدارة العامة للتعليم 

بمنطقة مكة
شؤون معلمات

استبانةشخصيواقع دمج ذوي االحتياجات الخاصة داخل الصف التعليمي العامانوار البدير279
االدارة العامة للتعليم 

بمنطقة مكة
االشراف التربوي

280
نورة حامد محمد 

المالكي

  في رفع التحصيل الدراسي لطالبات المرحلة glogsterأثر استخدام موقع 

1الثانوية المستوى األول في مادة األحياء 
استبانةشخصي

االدارة العامة للتعليم 

بمنطقة مكة
االشراف التربوي


