
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هـ1440-1439لدراسي بحوث والدراسات للعام ادليل ال

 كرمةمبنطقة مكة امل اإلدارة العامة للتعليم

  إدارة التخطيط والتطوير

 قسم البحوث والدراسات



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 احلمد اهلل امللك السالم ذو الطول واإلنعام والصالة والسالم على هادي األنام سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم... وبعد..
 

على النفط إىل  " اهلادفة إىل نقل االقتصاد الوطين من الرتكيز 2030ململكة حث العلمي واحدًا من أبرز العناصر اليت تعَول عليه " رؤية ايشكل الب      

 االهتمام باالقتصاد املعريف. 

بداع يف بناء أي اقتصاد قائم على اإل ةدي، وحجر الزاويجلديدة واستدامة النمو االقتصام به عامليًا أن البحوث العلمية هي أساس توليد املعارف اومن املسّل      

 واالبتكار.

 تخصصة.لعلمية والرتبوية من خالل اجلامعات ومراكز البحوث املولتلك األسباب أولت اململكة العربية السعودية اهتمامًا كبريًا بالبحوث ا     

لى تسهيل مهام الباحثني التخطيط والتطوير/ قسم الدراسات والبحوث ع ةثلة بإدارومن هنا حترص اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة مكة املكرمة مم     

( أداة دراسة خالل 375طبيق )حيث مت ت ،هداف املرجوة من البحوث الرتبويةوالباحثات يف تطبيق حبوثهم على امليدان مبا يتفق مع النظام التعليمي وحيقق األ

 العام احلالي.

هـ ومت تسهيل مهام أصحابها 1439/1440التخطيط والتطوير خالل العام الدراسي  دارةإ نات البحوث والدراسات اليت وردت إىلوفيما يلي قاعدة بيا     

 بتطبيق أدواتها أو تزويدهم باإلحصاءات املناسبة. 

 

 سائلني اهلل التوفيق والسداد للجميع
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العدد الدرجة العلمية

 38 إجرائي ميداني
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 العدد الجهة
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 العدد الجهة

 1 جامعة مانشستر بلندن

 1 الجامعة الصينية

 1 الجامعة االردنية

 2 الجامعة اإلسالمية

 1 الجامعة اإلسالمية بماليزيا

 1 الخليج العربي

 1 ة بماليزياالمدينة العالمي

 1 برنامج الزمالة السعودي

 1 جامعة ديمونت فورت

 1 جامعة شمال كولوراد

 1 جامعة عين شمس بمصر

 1 جامعة لورنشيا بكندا

 1 جامعة ماساتشوستس

 1 جامعة مانشستر ببريطانيا

 1 جامعة نوتنجهام

 1 جامعة نورث كارولينا في امريكا

 1 جامعة هول ببريطانيا

 1 لشرق العربيكليات ا

 1 مدينة سلطان بن عبد العزيز

مؤسسة األمير محمد بن سلمان 

 الخيرية)مسك(
1 

 2 وزارة الصحة

 386 المجموع

 العدد الجهة

 22 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة

 24 جامعة االمام محمد بن سعود

 1 الجامعة االسالمية بالمدينة

 30 جامعة الباحة

 7 فجامعة الطائ

 5 جامعة الملك خالد

 18 جامعة الملك سعود

 39 جامعة الملك عبدالعزيز

 191 جامعة ام القرى

 2 جامعة تبوك

 12 جامعة جدة

 2 جامعة دار الحكمة

 1 جامعة بانقور بالمملكة المتحده

 1 جامعة باث بلندن

 1 جامعة اوتاوا

 1 جامعة المجمعة

 1 جامعة القصيم

 3 يطانياجامعة اكستر ببر

 2 الهيئة العامة للتخصصات الصحية

تي قدمت الخدمات لها من قسم البحوث والدراسات بإدارة التخطيط عدد البحوث ال

 وفق الجهات التابعة لها والتطوير
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اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة 
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جامعة تبوك

جامعة جدة 

جامعة دار الحكمة 

جامعة بانقور بالمملكة المتحده

جامعة باث بلندن

جامعة اوتاوا

جامعة المجمعة

جامعة القصيم

جامعة اكستر ببريطانيا
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الجامعة الصينية

الجامعة االردنية

الجامعة اإلسالمية

الجامعة اإلسالمية بماليزيا

الخليج العربي

المدينة العالمية بماليزيا

برنامج الزمالة السعودي

جامعة ديمونت فورت

جامعة شمال كولوراد

جامعة عين شمس بمصر

جامعة لورنشيا بكندا

جامعة ماساتشوستس

جامعة مانشستر ببريطانيا

جامعة نوتنجهام

جامعة نورث كارولينا في امريكا

جامعة هول ببريطانيا

كليات الشرق العربي

مدينة سلطان بن عبد العزيز

(مسك)مؤسسة األمير محمد بن سلمان الخيرية

وزارة الصحة

رسم بياني للبحوث التي قدمت الخدمات لها 
ابعة لهامن قسم البحوث والدراسات بإدارة التخطيط والتطوير وفق الجهات الت
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 المدرسة

 دوات البحثأ
الدرجة 

 العلمية

الغرض من 

 البحث

 

 عنوان البحث

 ية الميدانية البحوث اإلجرائ

 عايشة خضر الغامدي  .1
عامة للتعليم ال اإلدارة

 بمنطقة مكة المكرمة
 رحلة المتوسطة بمحافظة الجمومضعف دافعية الطالبات في الم إجرائيبحث  0 استبانة ب م تق 3

 مرام عبدالرحمن السرحاني  .2
العامة للتعليم  اإلدارة

 بمنطقة مكة المكرمة
 تق  3

استبانة 

 مالحظة
دافعية لدى المتعلمات بمدرسة البرمجة بالمايكروبت ودوره في زيادة ال إجرائيبحث  0

 مجمع تحفيظ القرآن الكريم الثالث

 لطيفة محمد نجار   .3
االدارة العامة للتعليم 

 بمنطقة مكة المكرمة
فاعلية برنامج ارشادي لتنمية الثقة بالنفس لدى طالبات ذوي صعوبات  إجرائيبحث  0 استبانة 12ث 

 التعلم بمدارس مكة المكرمة  

 سوزان طالل مدني   .4
االدارة العامة للتعليم 

 بمنطقة مكة المكرمة

وحدة تطوير 

 المدارس
دور التقنية الحديثة في تطوير اداءة المعلم المشرف في ميدان التعليم وفق  إجرائيبحث  0 استبانة

 الدليل االرشادي لشركة تطوير للخدمات العلمية

 صفية عزيز االحمدي  .5
االدارة العامة للتعليم 

 مةبمنطقة مكة المكر

 - 10تق م 

 12ب 
دور القيادة االستراتيجية في اعداد وبناء قادة المستقبل بالمؤسسات  إجرائيبحث  0 استبانة

 التربوية العربية

 فريال عواد معوض  .6
االدارة العامة للتعليم 

 بمنطقة مكة المكرمة
اوزه من منظور المعلمات التعليم اإللكتروني ضرورة ملحة أم ترف يمكن تج إجرائيبحث  0 استبانة تربية فنية

 التعليم العام التربية الفنية بمنطقة مكة المكرمة

 هناء محمد شامي  .7
االدارة العامة للتعليم 

 بمنطقة مكة المكرمة

شؤون 

 المعلمين
التدريس التطوعي التنموي بمدارس التعليم العام وفق التنمية المستدامة من  إجرائيبحث  0 استبانة

 معلمات بمنطقة مكة المكرمةوجهة نظر المعلمين وال

 بركي المسعودي مقبول وجدان  .8
االدارة العامة للتعليم 

 بمنطقة مكة المكرمة

التجهيزات 

 المدرسية

مالحظة 

 ومقابلة
 ورقة عمل 0

دور المؤتمرات والمعارض في رفع الكفاءة واإلنتاج في إدارة التعليم بما 

 2030يتناسب مع رؤية المملكة 

 جواهر عطيه عنقاوي  .9
االدارة العامة للتعليم 

 بمنطقة مكة المكرمة

العلوم 

 الشرعية
 كفايات االداء التدريسي لرفع مستوى التحصيل الدراسي للطالب إجرائيبحث  0 اختبار

 أم السعد يوسف كعكي  .10
االدارة العامة للتعليم 

 بمنطقة مكة المكرمة

التربية 

 الفنية
 ورقة عمل 0 استبانة

لفنية نحو المعرض المدرسي من وجهة نظرهن اتجاهات معلمات التربية ا

 بمدينة مكة المكرمة

 ندى مرضي المالكي   .11
االدارة العامة للتعليم 

 بمنطقة مكة المكرمة

االرشاد 

 الطالبي 
 المدرسة الفاعلة ودورها في خفض العنف المدرسي  إجرائيبحث  0 استبانة 
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 البحث

 

 عنوان البحث

 مركز االستطالع والقياس للدراسات  .12
بن مؤسسة األمير محمد 

 سلمان الخيرية)مسك(
 2030واقع األلعاب االلكترونية من أجل تطويرها بما يتفق ورؤية المملكة   يةاستطالعدراسة  0 استبانة تقنية 

 سليمان سليمان حسن تويج  .13
اإلدارة العامة للتعليم 

 بمنطقة مكة
غة العربية من وجهة نظر انعكاس شبكات التواصل االجتماعي على الل إجرائيبحث  0 استبانة اللغة العربية

 المعلمين

في تنمية مهارات الكتابة لدى طالبات padlet برنامج فاعلية استخدام إجرائيبحث  0 اختبار اللغة العربية جامعة الباحة  عهود ناصر منصور القناوي  .14

 الصف السادس االبتدائي في مدينة مكة المكرمة

 حامد هاشم الراشدي  .15
اإلدارة العامة للتعليم 

 منطقة مكةب

القيادة 

 المدرسية
لمدارسهم بمكة  المسارات المهنيةادارة  العام فيدور قائدة مدارس التعليم  إجرائيبحث  0 استبانة

 المكرمة

 حامد هاشم محمد الراشدي  .16
اإلدارة العامة للتعليم 

 بمنطقة مكة

القيادة 

 المدرسية
قادة مدارس التعليم العام ومعلميها في  سلوكيات تحقيق االنجاز المتميز لدى إجرائيبحث  0 استبانة

 المدارس الحكومية واالهلية للبنين والبنات

 جامعة ام القرى حياة محمد سعد الحربي  .17

االدارة 

التربوية 

 والتخطيط

درجة تطبيق ابعاد المنظمة المتعلمة في ادارة التعليم واالشراف التربوي  إجرائيبحث  0 استبانة

 تتبعيهمكة المكرمة دراسة  ومكاتبها المختلفة بمدينة

 مقياس العقلية المتعددة موهبة بمنطقة مكة المكرمة إجرائيبحث  0 مقياس عقلي علم النفس جامعة الطائف بثينه رشاد ابو عيش  .18

 جامعة ام القرى محمد موسى الشمراني  .19

مناهج 

وطرق 

 تدريس

 إجرائيبحث  0 استبانه
اء الروحي وفاعلية الذات النموذج البنائي التنبؤي للعالقة بين الذك

والمهارات الدراسية والتحصيل الدراسي لدى عينة من طالب المرحلة 

 الثانوية

 نايف عبدهللا التويم  .20
اإلدارة العامة للتعليم 

 بمنطقة مكة

التربية 

 الخاصة
المعوقات التي تواجه معلمي التربية الخاصة بمدارس التعليم العام بمكة  إجرائيبحث  0 استبانة

 كرمة والحلول المناسبة لها من وجة نظرهمالم

 مدينة سلطان بن عبد العزيز ا محمد الخالديمه  .21
التربية 

 الخاصة
التعرف على الكلمات الشائعة عند االطفال العرب الذين هم بحاجة الى  إجرائيبحث  0 مالحظة

 التواصل البديل والمعزز

 اماني عبدهللا الصاعدي  .22
الهيئة العامة للتخصصات 

 حيةالص
واطفال الروضة في تغيير  ألمهاتمدى فاعلية البرنامج التعليمي الغذائي  إجرائيبحث  0 استبانة 0

 السلوكيات الغذائية
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 خالد فيصل محمد الغامدي  .23
اإلدارة العامة للتعليم 

 بمنطقة مكة

الجودة 

وقياس 

 اآلداء

 المدارسعلى  9001/2015اثر تطبيق نظام الجودة االيزو  إجرائيبحث  0 استبانة

 جامعة ام القرى نيفين حمزة البركاتي  .24

المناهج 

وطرق 

 تدريس

استراتيجية الرسوم الكرتونية على تحصيل الرياضيات وعادات العقل  أثر إجرائيبحث  0 اختبار

 لدى طالبات الصف الرابع االبتدائي بمكة المكرمة

 جامعة ام القرى يفين حمزة البركاتين  .25

المناهج 

وطرق 

 تدريس

 0 نةاستبا
 إجرائيبحث 

واقع استخدام معلمات الرياضيات بالمرحلة االبتدائية الستراتيجيات التعليم 

الممتع من وجهة نظر المعلمات والمشرفات لمادة الرياضيات بمدينة مكة 

 المكرمة

 جامعة ام القرى خلود سعد اليوسف  .26

اإلدارة 

التربوية 

 والتخطيط

 لحد من العنف الدراسيمؤشرات تخطيطية ل إجرائيبحث  0 استبانة

 خالد عيد هجاد السلمي  .27
اإلدارة العامة للتعليم 

 بمنطقة مكة

االشراف 

 التربوي
جودة حياة العمل المدركة لدى المشرفين التربويين بمكة المكرمة وعالقتها  إجرائيبحث  0 استبانة

 ببعض المتغيرات

 هذال ليل الشمري  .28
اإلدارة العامة للتعليم 

 بمنطقة مكة 

ريب التد

 التربوي
معوقات التحاق شاغلي الوظائف التعليمية في المدارس بالبرامج التدريبية  إجرائيبحث  0 استبانة

 بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظرهم

 المدينة العالمية بماليزيا خالد علي محمد الشهري  .29

المناهج 

وطرق 

 تدريس 

اإلدارة الصفية لدى المعلمين الجدد في تصور مقترح لتنمية كفايات  إجرائيبحث  0 استبانة

 المدارس االهلية بتعليم مكة المكرمة

 عبد الكريم عبد العزيز المحرج  .30
جامعة االمام محمد بن 

 سعود

 اإلدارة

التربوية 

 والتخطيط

واقع إدارة خدمات النقل المدرسي في إدارات التعليم بعد اسنادها للقطاع  إجرائيبحث  0 استبانة

 الخاص

 جامعة المجمعة زيد الدعجاني احمد  .31

اإلدارة 

التربوية 

 والتخطيط

 0 استبانة
اتجاهات قائدات المدارس الحكومية في العاصمة المقدسة نحو التقاعد  إجرائيبحث 

 المبكر

 عابد عبيد القرشي  .32
الهيئة السعودية 

 للتخصصات الصحية
 لدى األطفال في مكة المكرمة دراسة العوامل المؤدية لإلصابة بالتوحد إجرائيبحث  0 استبانه 0

 جامعة اإلسالميةال علي احمد عبدهللا المنتشري  .33

الدعوة 

واصول 

 الدين

اختبار 

 وبرنامج
 إجرائيبحث  0

فاعلية برنامج قائم على التدريس المتمايز في تنمية مهارات األداء اللغوي 

 لغويا بالمرحلة المتوسطة نالموهوبياإلبداعي لدى الطالب 
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 الوهاب البلوشي عبد سميرة  .34
اإلدارة العامة للتعليم 

 بمنطقة مكة

قيادة 

 مدرسية
 0 استبانة

الصراع التنظيمي وعالقته بأداء قائدات مدارس التعليم العام بمحافظة  إجرائيبحث 

 الجموم من وجهة نظرهن

 ممدوح عبيدهللا عبيد العتيبي  .35
اإلدارة العامة للتعليم 

 بمنطقة مكة

التربية 

 الخاصة
بدافعية اإلنجاز لدى معلمي التربية الفكرية بمدينة  وعالقتهاالحتراق النفسي  إجرائيبحث  0 استبانة

 مكة المكرمة

 عبدالعزيز عثمان الزهراني  .36
اإلدارة العامة للتعليم 

 بمنطقة مكة

قسم 

 الرياضيات
 إجرائيبحث  0 اختبار

مايز تفاعلية برنامج مقترح قائم على نماذج قوقل وبعض مبادئ التدريس الم

في التحصي الدراسي في مادة الرياضيات لدى طالب الصف الثاني ثانوي 

 بمنطقة مكة المكرمة

 ناصر سالم العتيبي  .37
اإلدارة العامة للتعليم 

 بمنطقة مكة 

العلوم 

 الشرعية
 اثار استخدام تقنية الواقع االفتراضي على القيم من منظور التربية اإلسالمية إجرائيبحث  0 استبانة

 مقابلة 0 وزارة الصحة رق عطية المالكيطا  .38

برنامج 

الزمالة 

 السعودية

الحصول على 

 درجة علمية
 عالقة السمنة لدى طلبة المرحلة االبتدائية بالمشروبات الغازية

 العزيز عبد الملك نجمي حسن علي  .39
 تقنيات

 التعليم
 شخصي 0 اختبار

 مهارات تنمية يف النقالة الهواتف عبر المعزز الواقع تكنولوجيا فاعلية

 المتوسطة بالمرحلة الموهوبين الطالب لدى االبتكاري التفكير

 بحوث البكالوريوس

 بكالوريوس استبانة مقابلة جغرافيا جامعة ام القرى هديةعمر البيشي  .40
الحصول على 

 درجة علمية

 اإلعاقة-المكرمةتوزيع المدارس لذوي االحتياجات الخاصة بمدينة مكة 

 العقلية

 جامعة ام القرى يد القرنيأمل ز  .41
التربية 

 الخاصة 
 بكالوريوس دراسة حالة

متطلب مادة 

 دراسية
 دراسة حالة في مجال صعوبات التعلم

 جامعة ام القرى لجين أحمد العمري  .42
التربية 

 خاصة
 بكالوريوس دراسة حالة

متطلب مادة 

 دراسية
 دراسة حالة في مجال صعوبات تعلم

 عة ام القرىجام غفران سليمان القثامي  .43
التربية 

 الخاصة
 بكالوريوس دراسة حالة

متطلب مادة 

 دراسية
 دراسة حالة في مجال صعوبات التعلم

 جامعة ام القرى ندى عبدالمحسن االزوري  .44
التربية 

 الخاصة
 بكالوريوس دراسة حالة

متطلب مادة 

 دراسية
 دراسة حالة في مجال صعوبات التعلم

 القرىجامعة ام  سارة محمد الطويرقي   .45
التربية 

 الخاصة
 بكالوريوس دراسة حالة

متطلب مادة 

 دراسية
 دراسة حالة في مجال صعوبات التعلم

 جامعة ام القرى شموخ ثايب الجعيد  .46
التربية 

 الخاصة
 بكالوريوس دراسة حالة

متطلب مادة 

 دراسية
 دراسة حالة في مجال صعوبات التعلم
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 جامعة ام القرى غدير عبدهللا المقاطي  .47
بية التر

 الخاصة
 بكالوريوس دراسة حالة

متطلب مادة 

 دراسية
 دراسة حالة في مجال صعوبات التعلم

 جامعة ام القرى لمى عادل الطويرقي  .48
التربية 

 الخاصة
 بكالوريوس دراسة حالة

متطلب مادة 

 دراسية
 دراسة حالة في مجال صعوبات التعلم 

 جامعة ام القرى شيماء شامي السحاري  .49
التربية 

 الخاصة
 بكالوريوس دراسة حالة

متطلب مادة 

 دراسية
 دراسة حالة في مجال صعوبات التعلم

 جامعة ام القرى وجدان معيض عسيري   .50
التربية 

 الخاصة
 بكالوريوس دراسة حالة

متطلب مادة 

 دراسية
 دراسة حالة في مجال صعوبات التعلم

 جامعة ام القرى ايمان عبدهللا  الزيداني  .51
التربية 

 الخاصة
 بكالوريوس حالة  دراسة

متطلب مادة 

 دراسية
 دراسة حالة في مجال صعوبات التعلم

 جامعة ام القرى رغداء زكريا اسماعيل   .52
التربية 

 الخاصة
 بكالوريوس دراسة حالة 

متطلب مادة 

 دراسية
 دراسة حالة في مجال صعوبات التعلم

53.  
شيماء عبدهللا الراشد وامل خضران 

 الغامدي
 جامعة ام القرى

ية الترب

 الخاصة
 بكالوريوس دراسة حالة 

متطلب مادة 

 دراسية
 دراسة حالة في مجال صعوبات التعلم

 جامعة ام القرى هللا الهاللي دشروق عب  .54
التربية 

 الخاصة
 بكالوريوس دراسة حالة 

متطلب مادة 

 دراسية
 دراسة حالة في مجال صعوبات التعلم 

 جامعة ام القرى اسماعادل المطرفي  .55
التربية 

 اصةالخ
 بكالوريوس دراسة حالة

متطلب مادة 

 دراسية
 دراسة حالة في مجال صعوبات التعلم

 جامعة ام القرى سالمة عامرعسير  .56
التربية 

 الخاصة
 بكالوريوس دراسة حالة

متطلب مادة 

 دراسية
 دراسة حالة في مجال صعوبات التعلم

 جامعة ام القرى وجدان على المالكي  .57
التربية 

 الخاصة
 بكالوريوس دراسة حالة

متطلب مادة 

 دراسية
 دراسة حالة في مجال صعوبات التعلم

 جامعة ام القرى عهود سلطان الحازمي  .58
التربية 

 الخاصة
 بكالوريوس دراسة حالة 

متطلب مادة 

 دراسية
 دراسة حالة في مجال صعوبات التعلم

 جامعة ام القرى ريم سعد صالح المقاطي  .59
التربية 

 الخاصة
 يوسبكالور دراسة حالة 

متطلب مادة 

 دراسية
 دراسة حالة في مجال صعوبات التعلم

 جامعة ام القرى اسماء عطية الحربي  .60
التربية 

 الخاصة
 بكالوريوس دراسة حالة

متطلب مادة 

 دراسية
 دراسة حالة في مجال صعوبات التعلم

 جامعة ام القرى ظهرا سيد عبدالرحمن  .61
التربية 

 الخاصة
 بكالوريوس دراسة حالة 

مادة متطلب 

 دراسية
 دراسة حالة في مجال صعوبات التعلم 

 جامعة ام القرى خلود هالل المطرفي   .62
التربية 

 الخاصة
 بكالوريوس دراسة حالة

متطلب مادة 

 دراسية
 دراسة حالة في مجال صعوبات التعلم

 جامعة ام القرى غدي الخالدي وأنوار السلمي  .63
التربية 

 الخاصة
 بكالوريوس دراسة حالة 

ادة متطلب م

 دراسية
 دراسة حالة في مجال صعوبات التعلم

 جامعة ام القرى اسماء سعود المالكي  .64
التربية 

 خاصة
 بكالوريوس دراسة حالة

متطلب مادة 

 دراسية
 دراسة حالة في مجال صعوبات التعلم
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 جامعة ام القرى رجاء عبدالرحمن المطري  .65
التربية 

 خاصة
 بكالوريوس دراسة حالة

متطلب مادة 

 دراسية
 دراسة حالة في مجال صعوبات التعلم

 جامعة ام القرى رهف عبدالعزيز الثبيتي  .66
التربية 

 خاصة
 بكالوريوس دراسة حالة

متطلب مادة 

 دراسية
 دراسة حالة في مجال صعوبات التعلم

 جامعة ام القرى مشاعل محمد المنتشري   .67
التربية 

 الخاصة
 بكالوريوس دراسة حالة

متطلب مادة 

 دراسية
 الة في مجال صعوبات التعلمدراسة ح

 جامعة ام القرى مريم سعيد الربيعي   .68
التربية 

 الخاصة
 بكالوريوس دراسة حالة

متطلب مادة 

 دراسية
 دراسة حالة في مجال صعوبات التعلم

 جامعة ام القرى افراح صالح مسفر السواط  .69
التربية 

 خاصة
 بكالوريوس دراسة حالة

متطلب مادة 

 دراسية
 جال صعوبات التعلمدراسة حالة في م

 جامعة ام القرى الصبحىغدي عادل   .70
التربية 

 خاصة
 بكالوريوس دراسة حالة

متطلب مادة 

 دراسية
 دراسة حالة في مجال صعوبات التعلم

 جامعة ام القرى شفاء محمد الهذلي  .71
التربية 

 خاصة
 بكالوريوس دراسة حالة

متطلب مادة 

 دراسية
 دراسة حالة في مجال صعوبات التعلم

 بكالوريوس استبانة جغرافيا جامعة ام القرى تهاني محمد المالكي  .72
متطلب مادة 

 دراسية
 مدارس المرحلة االبتدائية في حي النورية بمدينة مكة المكرمة

 جامعة ام القرى نشوى مساعد العتيبي   .73
التربية 

 الخاصة
 بكالوريوس دراسة حالة

متطلب مادة 

 دراسية
 تعلمدراسة حالة في مجال صعوبات ال

 جامعة ام القرى رحيم الحربيلروان عبدا  .74
التربية 

 الخاصة
 بكالوريوس دراسة حالة 

متطلب مادة 

 دراسية
 دراسة حالة في مجال صعوبات التعلم

 جامعة ام القرى ابرار محمد الحارثي  .75
التربية 

 الخاصة
 بكالوريوس دراسة حالة

متطلب مادة 

 دراسية
 دراسة حالة في مجال صعوبات التعلم

 ريهام نايف بن حسن  .76
وزارة الصحة برنامج الطب 

 الوقائي

طب االسرة 

 والمجتمع
 بكالوريوس استبانة

الحصول على 

 درجة علمية

برنامج التوعية باإلسعافات االولية لألطفال على معلمات رياض  أثردراسة 

 االطفال بمنطقة مكة

77.  

نوف -جمانة اليماني-شفاء الطلحي

-لتمبكتيامجاد ا-ليان االحمدي-بوقاسم

 وداد الهذلي-انوار الثبيتي-امجاد عطية

 جامعة ام القرى

التوعية 

والتعزيز 

 الصحي

 بكالوريوس استبانة 
الحصول على 

 درجة علمية

تقييم أثر االمراض المزمنة وعالقتها باألداء األكاديمي لطالبات المرحلة 

 (1440-1439الثانوي بمدينة مكة المكرمة )

 ة ام القرىجامع افنان عمر الحازمي  .78

علوم 

الحاسب 

 االلي

 بكالوريوس تجربة
متطلب مادة 

 دراسية
 استخدام الواقع المعزز لتطوبر الجدول الدوري في الكيمياء

 جامعة ام القرى سارة ابراهيم الزهراني  .79
قسم علم 

 المعلومات 
 بكالوريوس استبانة 

متطلب مادة 

 دراسية
 دراسات المستفيدين

 بكالوريوس تدريب ميداني التصاميم ة ام القرىجامع اسيل محمد اللحياني  .80
متطلب مادة 

 دراسية
 تدريب طالبات الصفوف األولية على الطباعة باأللوان 
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 جامعة ام القرى سماهر سمير مسكي  .81
التربية 

 الخاصة
 بكالوريوس دراسة حالة

متطلب مادة 

 دراسية
 دراسة حالة في مجال صعوبات التعلم

 بكالوريوس مقياس االمراض القرى جامعة ام رامي محمد ناصر  .82
الحصول على 

 درجة علمية
 الدراسي على المستوىاضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه  تأثير

 جامعة الملك عبد العزيز االء طالل خضير الغينمان  .83
الخدمة 

 االجتماعية
 بكالوريوس استبانة

الحصول على 

 درجة علمية

ات صعوبات التعلم في المؤسسات دور الخدمة االجتماعية نحو الطالبات ذو

 التعليمية

 بكالوريوس مالحظة األسرةطب  جامعة ام القرى هبة محمد الندوي  .84
الحصول على 

 درجة علمية

تعليم طريقة غسل اليدين على معلومات وممارسة اطفال المرحلة  تأثير

 االبتدائية بنين وبنات بمكة المكرمة

 جامعة ام القرى محمد حسين الجودي  .85
ئية وقا

 االسنان
 بكالوريوس استبانة

الحصول على 

 درجة علمية
 نسبة انتشار االطباق السني بين اطفال المدارس في مدينة مكة

 0 جامعة ام القرى رباب باسالمة ورغد السالم  .86
مالحظة 

 ومقابلة
 بكالوريوس

الحصول على 

 درجة علمية

عوامل المدرسة وال لما قبسن  المبكر فينسبة انتشار تسوس االسنان 

 المسببة له

 جامعة ام القرى يزيد عبدهللا القرشي  .87
التوعية 

 الصحية
 بكالوريوس استبانة

الحصول على 

 درجة علمية

االثار الصحية الناتجة عن استخدام الهاتف النقال وسط طالب المدارس 

 الثانوية بمكة المكرمة

 جامعة ام القرى خالد حسين مفرح الفيفي واخرون  .88

التوعية 

ز والتعزي

 الصحي

 بكالوريوس استبانة
الحصول على 

 درجة علمية

نظافة الفم واالسنان عند طالب المرحلة االبتدائية من الصف الرابع الى 

 الصف السادس

 متطلبات مادة مهند حسن الحذيفي واخرون  .89

توعية 

وتعزيز 

 صحي

جمع  

 معلومات
 بكالوريوس

الحصول على 

 درجة علمية

الب المدارس مرحلة األساس بمكة محددات مؤشر كتلة الجسم وسط ط

 المكرمة

 جامعة ام القرى بيادر الحازمي  وشروق الشريف  .90
التربية 

 الخاصة
 بكالوريوس  دراسة حالة

متطلب مادة 

 دراسية
 دراسة حالة في مجال صعوبات التعلم

 علم النفس جامعة ام القرى بشرى عبدهللا الزهراني وآخريات  .91
مقياس 

 شخصية
 بكالوريوس

مادة متطلب 

 دراسية
 زيارة استطالعية لتطبيق مقياس

 بكالوريوس   - الجغرافيا جامعة ام القرى هليل عبد الرحمن هليل المالكي  .92
الحصول على 

 درجة علمية
 تقييم مواقع مدارس البنين في مدينة مكة المكرمة

 بحوث الماجستير

 جامعة ام القرى خالد سالم  احمد الحربي  .93

المناهج 

وطرق 

 التدريس

 رماجستي اختبار
الحصول على 

 درجة علمية

درجة استيعاب المعرفة المفاهيمية واالجرائية في الكسور لطالب الصف 

 السادس االبتدائي
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94.  

أمجاد -مرام عبدالعزيز القايدي

-نديف محمد وجيه -عبدالعزيزالمفرجي

بشرى عبدهللا -مريم دهشوم الزهراني

أبرار  –وفاء عايض المالكي –الزهراني 

-غدير سالم الغليث–العميري محمد 

 ابتسام آل عايش-وجدان مساعد اللهيبي

 ماجستير مقاييس علم النفس جامعة ام القرى
متطلب مادة 

 دراسية

تطبيق مقياس االختبارات الشخصية على الطالبات الموهوبات بالمرحلة 

 الثانوية

 جامعة ام القرى اعتدال عتيق عاتق الصبحي  .95

المناهج 

وطرق 

 التدريس

 ماجستير بانةاست
الحصول على 

 درجة علمية

العلوم بمدينة مكة من  االلكتروني لمشرفاتكفايات االشراف  درجة توافر

 وجهة نظر مشرفات ومعلمات العلوم

 جامعة ام القرى خلود عبدالوهاب الصاعدي  .96

االدارة 

التربوية 

 والتخطيط

 ماجستير استبانة
الحصول على 

 درجة علمية

معايير التميز في تنمية المجتمع المحلي وفق  درسةاسهام ادارة المدرجة 

 بمدينة مكة المكرمة االداري

 جامعة ام القرى مشاعل منصور عبد العزيز التركي  .97

التربية 

االسالمية 

 والمقارنة

 ماجستير استبانة
الحصول على 

 درجة علمية

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

 المكرمة مكةبمدينة 

 جامعة تبوك مي عبدهللا سليمان الجاسر  .98
التربية وعلم 

 النفس
 ماجستير استبانة

الحصول على 

 درجة علمية

القدرة التنبؤية للمقاييس العالمية اختبار ناجري االمريكي بنتائج مقياس 

 موهبة المطبق في المملكة العربية السعودية

 لقرىجامعة ام ا خديجة عمر موسى محمد  .99

المناهج 

وطرق 

 التدريس

 ماجستير اختبار
الحصول على 

 درجة علمية

فاعلية استخدام القصة الرقمية في تدريس مقرر اللغة االنجليزية لتنمية 

 مهارات االستماع لدى طالبات الصف السادس االبتدائي بمدينة مكة المكرمة

 جامعة الباحة هاني طالل عايش اللحياني  .100

المناهج 

وطرق 

 سالتدري

 ماجستير استبانة
الحصول على 

 درجة علمية

صعوبات تعلم مهارات التواصل الرياضي ومقترحات حلها بالمرحلة 

 المتوسطة من وجهة نظر مشرفي ومعلمي الرياضيات

 جامعة الباحة رجب صالح رجب المالكي  .101

المناهج 

وطرق 

 التدريس

 ماجستير مالحظة
الحصول على 

 درجة علمية

لفيزياء بالمرحلة الثانوية بمكة المكرمة للطرق درجة استخدام معلمي ا

 االستقصائية في المختبرات

 جامعة ام القرى فهد عوضة دخيل هللا الحارثي  .102

التربية 

االسالمية 

 والمقارنة

 ماجستير استبانة
الحصول على 

 درجة علمية

متكالت المدرسية من المرحلة الثانوية بالحفاظ عل ال واقع التزام طالب

 علمي التربية االسالميةوجهة نظر م

 جامعة ام القرى هناء سفير القثامي  .103

المناهج 

وطرق 

 تدريس

 ماجستير استبانة
الحصول على 

 درجة علمية

درجة ممارسة الصف السادس االبتدائي في مدينة مكة المكرمة مهارات 

 تدريس التالوة والتجويد



 /ةاسم الباحث م
االدارة الجامعة / الكلية / 

 المكتب /

القسم 

/التخصص/ 

 المدرسة

 دوات البحثأ
الدرجة 

 العلمية

الغرض من 

 البحث

 

 عنوان البحث

 جامعة ام القرى رنا فيصل أمين خوج  .104

المناهج 

وطرق 

 تدريس

 ماجستير تبانةاس
الحصول على 

 درجة علمية

نوعية وتوجيه طالبات المرحلة المتوسطة بأهمية  يالمعلمات فمدى اسهام 

 األمن الوطني من وجهة نظر المشرفات التربويات بمكة

 جامعة الملك عبدالعزيز والء فهد حسن سبكي   .105
دراسات 

 الطفولة

استبانة 

مالحظة 

 اختبار

 ماجستير
الحصول على 

 لميةدرجة ع

دور األركان التعليمية في تنمية المهارات الحياتية االجتماعية لطفل الروضة 

 في الروضات الحكومية بمدينة مكة المكرمة

 جامعة ام القرى أمل عطية الزهراني  .106

المناهج 

وطرق 

 التدريس

 ماجستير استبانة
الحصول على 

 درجة علمية

المواطنة الرقمية لدى دراجة اسهام معلمات التربية االسالمية في تعزيز 

 طالبات المرحلة الثانوية بمكة المكرمة

 جامعة الباحة محمد الجداويسمر   .107

تكنولوجيا 

المعلومات 

 واالتصاالت

 ماجستير اختبار
الحصول على 

 درجة علمية

اختالف نمط التعلم )فردي/ تشاركي( في بيئة التعلم اإللكتروني على  أثر

 ى طالبات المرحلة المتوسطةتنمية بعض المفاهيم الجغرافيا لد

 جامعة ام القرى عهود عمر صدقه اشي  .108

المناهج 

وطرق 

 التدريس

 ماجستير بطاقة مالحظة
الحصول على 

 درجة علمية

اساليب االشراف على عينة من مدارس كل مرحلة كجزء تطبيقي  أحدتطبيق 

 من متطلبات مقرر االشراف التربوي

 ة ام القرىجامع وداد االنصاري وفاطمة المقاطي  .109

المناهج 

وطرق 

 التدريس

 بحث شخصي ماجستير اختبار

بناء برنامج تعليمي قائم على التغيرات المناخية في مقرر الجغرافيا وقياس 

فاعلية في استيعاب المفاهيم المناخية وتنمية الوعي المناخي لدى طالب 

 المستوى الخامس الثانوي في مدينة مكة 

 لملك سعودجامعة ا هدى احمد الزهراني  .110
الخدمة 

 االجتماعية
 ماجستير استبانة

الحصول على 

 درجة علمية

بعض المشكالت لدى الطالبات المراهقات بنات المطلقات ودور الخدمة 

 االجتماعية في معالجتها

 جامعة ام القرى سميرة  قليل  المالكي  .111

اإلدارة 

التربوية 

 التخطيط 

 ماجستير استبانة
الحصول على 

 درجة علمية

ة ممارسة قائدات رياض االطفال بمدينة مكة المكرمة للمساءلة اإلدارية درج

 وعالقتها بااللتزام التنظيمي للمعلمات

 جامعة أم القرى غال يتيم عطية الهاللي   .112

مناهج 

وطرق 

 تدريس

 ماجستير 0
الحصول على 

 درجة علمية
 احصائية بأعداد معلمات اللغة العربية بالمرحلة الثانوية 

 جامعة الطائف ابس الدعديفاطمة د  .113

المناهج 

وتقنيات 

 التعلم

 ماجستير اختبار
الحصول على 

 درجة علمية

فاعلية استخدام استراتيجية للتعلم المتركز حول المشكلة في تحصيل العلوم 

 وتنمية التفكير البصري لدى طالبات المرحلة المتوسط

 شروق عودة الخطابي  .114
جامعة نورث كارولينا في 

 امريكا

بية التر

 الخاصة
 ماجستير استبانة 

الحصول على 

 درجة علمية

مقارنه بين معلمات التعليم العام والتربية الخاصة نحو دمج ذوي االعاقة 

 الفكرية في صفوف التعليم العام



 /ةاسم الباحث م
االدارة الجامعة / الكلية / 

 المكتب /

القسم 

/التخصص/ 

 المدرسة

 دوات البحثأ
الدرجة 

 العلمية

الغرض من 

 البحث

 

 عنوان البحث

 جامعة ام القرى منال صالح القرشي  .115

المناهج 

وطرق 

 تدريس

 ماجستير استبانة
الحصول على 

 درجة علمية

التواصل االجتماعي في تنمية االقتصاد المعرفي عند اسهام وسائل  درجة

 التربويات في مدينة مكة المشرفات

 ماجستير استبانة علم النفس جامعة ام القرى سليمان الشريفهناء   .116
الحصول على 

 درجة علمية

تقنين بطارية مقاييس اخطاء التفكير والتشوهات المعرفية لدى طلبة 

 المرحلة الثانوية بمكة المكرمة

 جامعة ام القرى ثريا محمد دحالن بنجر  .117

االدارة 

التربوية 

 والتخطيط

 ماجستير مقابلة
متطلب مادة 

 دراسية
 تمويل النشاط الطالبي

118.  
 غيداء-سارة بدري-امتنان فلمبان 

 شروق الجحدلي-فدوى العتيبي-النجار
 ماجستير تجربة طب االسنان جامعة ام القرى

متطلب مادة 

 دراسية

كال من المكمالت الغذائية وغسول الفم كلودهكسدين في تقليل مقارنة لتأثير 

 من البكتيريا المسببة لتسوس االسنان

 ماجستير استبانة مقابلة علوم حاسب جامعة الملك عبدالعزيز خديجة وصل السلمي  .119
الحصول على 

 درجة علمية

تصميم لعبة تعليمية تفاعلية معتمدة على تقنية الواقع المعزز لطالب 

 ت التعلمصعوبا

 جامعة جدة وفاء عبد المعين الردادي  .120

مناهج 

وطرق 

 تدريس

 ماجستير اختبار
الحصول على 

 درجة علمية

 ثرهاوأدورة التعلم الخماسية في تعليم مقرر التربية االجتماعية والوطنية  

 على تنمية التفكير لدى تلميذات الصف السادس االبتدائي 

 ىجامعة ام القر غزيل مسفر الحارثي  .121
التربية 

 االسالمية
 ماجستير استبانة

 الحصول على

 درجة علمية

معلمات المرحلة الثانوية في تنمية قيم العالقات االنسانية من وجهة  دور

 نظر الطالبات

 ماجستير مالحظة علم النفس جامعة دار الحكمة االهلية نهى باسالمة  .122
الحصول على 

 درجة علمية
  مادة متطلب

 جامعة الملك عبدالعزيز ربيعهود مني هللا الح  .123
التوجيه 

 واالرشاد
 ماجستير  استبانة

الحصول على 

 درجة علمية

درجة ممارسة المرشدة الطالبية لدورها في برنامج صعوبات التعلم من 

 وجهة نظر معلمات صعوبات التعلم في مدارس التعليم بمدينة مكة المكرمة

 جامعة الطائف هند حسن الثبيتي  .124
االعاقة 

 ة العقلي
 ماجستير اختبار

الحصول على 

 درجة علمية

فعالية برنامج باستخدام تحليل السلوك التطبيقي في اكساب بعض مهارات  

 ما قبل المدرسة لألطفال ذوي اإلعاقة الفكرية



 /ةاسم الباحث م
االدارة الجامعة / الكلية / 

 المكتب /

القسم 

/التخصص/ 

 المدرسة

 دوات البحثأ
الدرجة 

 العلمية

الغرض من 

 البحث

 

 عنوان البحث

 جامعة الملك عبدالعزيز تهاني مساعد العوفي  .125
تقنيات 

 التعليم
 ماجستير مالحظة

الحصول على 

 درجة علمية

على انخراط طالبات الصف االول  Happyatamsاداة التعلم استخدام  أثر

  ثانوي في تعلم بناء نماذج الجزيئات الكيميائية بمدينة مكة

 جامعة الملك عبدالعزيز اماني عبدهللا الحارثي  .126
االرشاد 

 والتوجيه

طلب بيانات 

 احصائية
 ماجستير

الحصول على 

 درجة علمية
 مشروع بحثي

 ام القرىجامعة  اسماء محمد عباد  .127
التربية 

 الفنية
 ماجستير استبانة

الحصول على 

 درجة علمية
 برنامج مقترح لتأهيل المعاقات سمعيا في مجال االشغال الفنية

 جامعة جدة هيلة أحمد الرفاعي   .128

مناهج 

وطرق 

 تدريس

 ماجستير اختبار
الحصول على 

 الدرجة علمية

نميه على ت وأثرهعلوم استخدام نموذج التحليل البنائي)ابلتون( في تعليم ال

 بعض عادات العقل لدى طالبات الصف االول متوسط

 جامعة الطائف  تغريد غازي الجعيد  .129
التربية 

 الخاصة

مقياس+ 

 اختبار
 ماجستير

الحصول على 

 درجة علميه 

فاعلية برنامج تعليمي قائم على أنشطة الذكاءات المتعددة في تنمية بعض 

 ذوات االعاقة الفكرية المهارات اللغوية لدى التلميذات

 العزيزجامعة الملك عبد سماح حرير-ريم اسعد   .130

كلية 

االقتصاد 

دراسات 

 طفولة

مقياس 

 +مالحظة
 ماجستير

متطلب مادة 

 دراسية

تطبيق مقياس تقويم الجودة الشاملة وبطاقة مالحظة مستوى اللعب عند 

 األطفال

 العزيزجامعة الملك عبد جميلة االسمري  .131

كلية 

االقتصاد 

دراسات 

 طفولة

مقياس 

 +مالحظة
 ماجستير

متطلب مادة 

 دراسية

تطبيق مقياس تقويم الجودة الشاملة وبطاقة مالحظة مستوى اللعب عند 

 األطفال

 العزيزجامعة الملك عبد شوق صالح الحداد  .132

كلية 

االقتصاد 

دراسات 

 طفولة

مقياس 

 +مالحظة
 ماجستير

متطلب مادة 

 دراسية

الشاملة وبطاقة مالحظة مستوى اللعب عند تطبيق مقياس تقويم الجودة 

 األطفال

 جامعة الباحة سيدة حسين الجفري  .133
التربية 

 الخاصة
 ماجستير  استبانة

الحصول على 

 درجة علمية

دور االركان في التعرف على خصائص السلوكية لدى االطفال الروضة 

 الموهوبين من وجهة نظر المعلمات

 جامعة جدة طيبة وائل الشريف  .134
بية التر

 الخاصة
 ماجستير استبانة

الحصول على 

 درجة علمية 

معايير ضبط جودة برامج ومراكز اضطراب طيف التوحد ومدى انطباقها 

 على المراكز بمنطقة مكة المكرمة



 /ةاسم الباحث م
االدارة الجامعة / الكلية / 

 المكتب /

القسم 

/التخصص/ 

 المدرسة

 دوات البحثأ
الدرجة 

 العلمية

الغرض من 

 البحث

 

 عنوان البحث

 ماجستير استبانة تصميم ازياء جامعة الملك عبدالعزيز ايمان عبدالرحمن االحمدي  .135
الحصول على 

 درجة علمية 

ة لرسوم اطفال التوحد لالستفادة منها في تصميم االقمشة المعالجة الرقمي

 المطبوعة لمالبس االطفال 

 جامعة ام القرى حنان محمد الشاوي   .136

مناهج 

وطرق 

 التدريس 

 ماجستير بطاقة مالحظة
الحصول على 

 درجة علمية 

فعلية برنامج تدريبي قائم على اإلشراف التربوي المساند في تنمية المفاهيم 

ت التدريسية لدى معلمات التربية األسرية بالمرحلة االبتدائية في والمهارا

 مدينة مكة المكرمة

 جامعة الباحة  آسياء إسكندر حيدر علي   .137
التربية 

 الخاصة

استبانة + 

 تجربة 
 ماجستير

الحصول على 

 درجة علمية 

فاعلية برنامج تدريبي في تحسين مستوى الكفاءة الذاتية األكاديمية 

 موهوبات في المرحلة المتوسطة في منطقة مكة المكرمةللطالبات ال

 جامعة الملك عبدالعزيز سارة طالل بخاري   .138
علم 

 المعلومات 
 ماجستير استبانة

الحصول على 

 درجة علمية

قياس الوعي بأمن المعلومات لدى طالبات المرحلة الثانوية في استخدام 

 وسائل التواصل االجتماعي

 ام القرى جامعة خلود سامي مكاوي   .139
الخدمة 

 االجتماعية

 برنامج+

 مقياس
 ماجستير

الحصول على 

 درجة علمية

 ممارسة العالج المعرفي السلوكي من منظور الخدمة االجتماعية االكلينيكية

 للتخفيف من حدة السلوك العدواني لدى الفتيات من ابوين مطلقين

 جامعة دار الحكمة  حنان سليمان الزنبقي  .140

االدارة 

 التربوية

 والتخطيط

 ماجستير استبانة
الحصول على 

 درجة علمية

تطوير أداء إدارات التعليم في المملكة العربية السعودية وفق معايير جائزة 

 التعليم للتميز المؤسسي: تصور مقترح

 جامعة ام القرى عبدهللا حمود محمد الغامدي  .141

مناهج 

وطرق 

تدريس 

 العلوم

 ماجستير استبانة
الحصول على 

 يةدرجة علم

درجة اسهام كتاب العلوم الطبيعية في تعزيز الثقافة الصحية لدى طالب 

 الصف االول متوسط من وجهة نظر معلمي ومشرفي العلوم

 جامعة ام القرى نجاة محمد صالح الحربي  .142

مناهج 

وطرق 

تدريس 

التربية 

 االسالمية

 ماجستير اختبار
الحصول على 

 درجة علمية

يس التبادلي في تدريس القراءات على تنمية استخدام استراتيجية التدر أثر

التفكير الناقد لدى طالبات الصف االول الثانوي في مدارس تحفيظ القران 

 بمدينة مكة

 جامعة ام القرى فهد عبدان جود هللا السلمي  .143

االدارة 

التربوية 

 والتخطيط

 ماجستير استبانة
الحصول على 

 درجة علمية

التغيير لدى مديري المدارس بمدينة مكة  بإدارة هالتمكين االداري وعالقت

 المكرمة

 جامعة ام القرى ناصر غانم الشهري  .144
ادارة تربوية 

 وتخطيط
 ماجستير استبانة

الحصول على 

 درجة علمية

ممارسة مديري المدارس الثانوية للقيادة التحويلية وعالقتها بالتنمية 

 تعليم مكة المكرمة بإدارةالمهنية لدى المعلمين 



 /ةاسم الباحث م
االدارة الجامعة / الكلية / 

 المكتب /

القسم 

/التخصص/ 

 المدرسة

 دوات البحثأ
الدرجة 

 العلمية

الغرض من 

 البحث

 

 عنوان البحث

 جامعة ام القرى  يحيى خضران الزهرانيعبدهللا  .145

المناهج 

وطرق 

 التدريس

 ماجستير استبانة
الحصول على 

 درجة علمية

االحتياجات التدريبية لمعلمي العلوم بالمرحلة االبتدائية في ضوء متطلبات 

 stemتكامل العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات 

 جامعة ام القرى عبد العزيز بخيت الزهراني  .146

المناهج 

وطرق 

 التدريس

 ماجستير استبانة
الحصول على 

 درجة علمية

تصورات معلمي العلوم في المرحلة االبتدائية بمدينة مكة المكرمة نحو 

 ادوارهم في بناء مجتمع المعرفة

 جامعة الملك خالد شريفة حسن محمد العسيري  .147
 التوجيه

 واالرشاد
 ماجستير مقياس

الحصول على 

 درجة علمية

وعالقته بالتوجيه نحو الحياة لدى الكفيفات والمكفوفين في  باألملالشعور 

 المجتمع السعودي

 جامعة ام القرى احمد عبدهللا احمد مشرعي  .148
التربية 

 االسالمية
 ماجستير استبانة

الحصول على 

 درجة علمية

المتعلمين من  بآدابواقع التزام طالب المرحلة الثانوية بمدينة مكة المكرمة 

 المعلمينوجهة نظر 

 جامعة ام القرى يوسف  محمد احمد ابو راس  .149

المناهج 

وطرق 

 التدريس

 ماجستير استبانة
الحصول على 

 درجة علمية

مطالب تدريس مقرر الحاسب االلي في المرحلة االبتدائية بمنطقة مكة 

 المكرمة

 جامعة ام القرى عفت محمد حسن حجازي  .150

المناهج 

وطرق 

 التدريس

 ماجستير مقياس
ل على الحصو

 درجة علمية

فاعلية توظيف االعجاز العملي في تدريس مقرر التفسير للصف الثالث 

 اتجاه الطالبات نحو المقرر متوسط على

 جامعة ام القرى احالم  علي  بختيار خياط  .151

المناهج 

وطرق 

 التدريس

 ماجستير اختبار
الحصول على 

 درجة علمية

ين تقنيات التعلم السريع فاعلية استراتيجية مقترحة قائمة على الدمج ب

 والذكاءات المتعددة في تنمية مهارات الفهم االستماعي

 جامعة ام القرى امل غالب علي العسكري  .152

االدارة 

التربوية 

 والتخطيط

 ماجستير استبانة
الحصول على 

 درجة علمية

دور القيادات االدارية في تعزيز االمن الفكري لدى معلمات مدارس التعليم 

 دينة مكة المكرمة من وجهة نظر المعلماتالثانوي بم

 جامعة ام القرى شيماء خلف محمد  .153

المناهج 

وطرق 

 التدريس

 ماجستير اختبار
الحصول على 

 درجة علمية
 دليل المعلم وفقا لنموذج االيدي والعقول لطالبات الصف الثالث متوسط

 خولة عقيل عبد الرحمن  العقيل  .154
جامعة االمام محمد بن 

 ميةسعود االسال

المناهج 

وطرق 

 التدريس

 ماجستير مقياس-اختبار
الحصول على 

 درجة علمية

في التحصيل الدراسي وتقدير الذات لطالبات  استراتيجية جيكسوفاعلية 

 التربية االسرية في مكة المكرمة المتوسط بمقررالصف االول 



 /ةاسم الباحث م
االدارة الجامعة / الكلية / 

 المكتب /

القسم 

/التخصص/ 

 المدرسة

 دوات البحثأ
الدرجة 

 العلمية

الغرض من 

 البحث

 

 عنوان البحث

 جامعة ام القرى عمار بن  حسن زاكر بخاري  .155

التربية 

االسالمية 

 والمقارنة

 ماجستير استبانة
الحصول على 

 درجة علمية

ترسيخ مبدأ االنضباط لدى طالب المرحلة  التربية االسالمية فيدور معلمي 

 الثانوية بمدينة مكة المكرمة

 جامعة ام القرى خلود مطر حميد الريشى  .156
التربية 

 االسالمية
 ماجستير استبانة

الحصول على 

 درجة علمية

لتعزيز منظومة القيم االخالقية لطالبات الشراكة المجتمعية المطلوبة 

 المرحلة االبتدائية من وجهة نظر المعلمات

 جامعة ام القرى اروى سعيد سفر الغامدي  .157

المناهج 

وطرق 

 التدريس

 ماجستير بطاقة مالحظة
الحصول على 

 درجة علمية

درجة تمكن معلمات اللغة االنجليزية من مهارات االتصال الفعال في تدريس 

 ت بالمرحلة الثانوية في مكة المكرمةالمقررا

 جامعة ام القرى علياء علي قران الزهراني  .158

المناهج 

وطرق 

 التدريس

 ماجستير اختبار
الحصول على 

 درجة علمية

ت ي في الرياضيات لدى طالباردانيال في تنمية التفكير البص فعالية نموذج

 المستوى الثاني ثانوي بمدينة مكة المكرمة

 جامعة الباحة بخيت اللقمانيياسمين محمد   .159
التربية 

 الخاصة
 ماجستير استبانة

الحصول على 

 درجة علمية

بناء مقياس يستند الى نظرية الذكاء الناجح للكشف عن اطفال الروضة 

 الموهوبين

 علم النفس جامعة الملك عبد العزيز علياء احمد حسن الحازمي  .160
-استبانة

 مقياس
 ماجستير

الحصول على 

 درجة علمية

لدى عينة من طلبة المرحلة  بالتمكن النفسيلتربية الوقائية وعالقتها ا

 الثانوية بمكة المكرمة

 جامعة ام القرى احمد ابراهيم احمد عسيري  .161

المناهج 

وطرق 

 التدريس

 ماجستير مالحظة
الحصول على 

 درجة علمية
 درجة تمكن معلمي اللغة االنجليزية

 لباحةجامعة ا ممدوح عبيدهللا عبيد المقاطي  .162
الموهبة 

 واالبداع
 ماجستير استبانة

الحصول على 

 درجة علمية

ة والالعقالنية لدى المتفوقين من وجهة نظرهم بمنطقة مكة قالنياالفكار الع

 المكرمة

 جامعة ام القرى غالء مرزوق سليم العوفي  .163

المناهج 

وطرق 

 التدريس

 ماجستير مقياس-اختبار
الحصول على 

 درجة علمية

بايبي على التحصيل الدراسي وتنمية عمليات العلم في العلوم فاعلية نموذج 

 لدى تلميذات الصف االول المتوسط بمكة المكرمة

 ماجستير استبانة علم النفس جامعة ام القرى رجاء محمد غيث المحمادي  .164
الحصول على 

 درجة علمية
 تقنين مقياس تنسي في مفهوم الذات على طلبة المرحلة الثانوية



 /ةاسم الباحث م
االدارة الجامعة / الكلية / 

 المكتب /

القسم 

/التخصص/ 

 المدرسة

 دوات البحثأ
الدرجة 

 العلمية

الغرض من 

 البحث

 

 عنوان البحث

 جامعة الباحة مقبول المطرفي نايف سعد  .165
الموهبة 

 واالبداع
 ماجستير استبانة

الحصول على 

 درجة علمية

الموهوبين من وجهة نظرهم بمنطقة مكة  لدى الطلبةاالدمان على االنترنت 

 المكرمة

 جامعة ام القرى ابتسام علي االسمري  .166

المناهج 

وطرق 

 التدريس

 ماجستير استبانة
الحصول على 

 درجة علمية

التطويري في المرحلة الثانوية من  لإلشرافمشرفات العلوم  ع ممارسةواق

 وجهة نظر المعلمات والمشرفات التربويات بمدينة مكة المكرمة

 جامعة ام القرى ابتسام محسن حمدان السلمي  .167
التربية 

 اإلسالمية
 ماجستير استبانة

الحصول على 

 درجة علمية
 تغريب القيم دور معلمات التربية االسالمية في مواجهة

 ماجستير مقياس علم النفس جامعة الملك عبد العزيز ايمن عبيد عبدهللا المولد  .168
الحصول على 

 درجة علمية

فاعلية برنامج ارشادي معرفي سلوكي محوسب لخفض السلوك العدواني 

 لدى طالب المرحلة الثانوية بمدرسة االمام الكسائي الثانوية

 القرىجامعة ام  عمر محمد حسن عسيري  .169

المناهج 

وطرق 

 التدريس

 ماجستير استبانة
الحصول على 

 درجة علمية

مدى اسهام مقررات الكيمياء المطورة في تنمية مهارات التفكير االبداعي 

 لدى طالب المرحلة الثانوية من وجهة نظر المعلمين والمشرفين

 جامعة ام القرى محمد حسن محمد الخيري  .170

المناهج 

وطرق 

 التدريس

 اجستيرم اختبار
الحصول على 

 درجة علمية

استخدام نموذج التعليم التوليدي في تدريس العلوم على تنمية المفاهيم  أثر

 العلمية والتفكير الناقد لدى طالب الصف الثالث متوسط

 جامعة الباحة محمد سلمان عمر الفضلي  .171
التربية 

 الخاصة
 ماجستير مقياس

الحصول على 

 درجة علمية
 الفعال لدى الطالب الموهوبين وغير الموهوبينالقدرة على الحوار 

 جامعة ام القرى وفاء سعيد احمد الغامدي  .172

مناهج 

وطرق 

 تدريس

-اختبار 

 مقياس
 ماجستير

الحصول على 

 درجة علمية

فاعلية تلعيب التعليم في تنمية الدافعية نحو الرياضيات لدى تلميذات الصف 

 السادس االبتدائي بمدينة مكة المكرمة

 جامعة الملك عبد العزيز سعود حسن المالكي طالل  .173
علم النفس 

 التربوي
 ماجستير استبانة

الحصول على 

 درجة علمية

التسلطية الوالدية مقابل التذبذب الوالدي وعالقته باالضطرابات النفسية لدى 

 طالب الثانوية بمكة المكرمة

 جامعة ام القرى يحي احمد المنتشري  .174

المناهج 

وطرق 

 التدريس

 ماجستير اراختب
الحصول على 

 درجة علمية

استخدام استراتيجية التدريس المتمايز في تنمية مهارة التعبير الكتابي  أثر

 طالب الصف الثالث المتوسط في مدينة مكة االنجليزية لدىباللغة 



 /ةاسم الباحث م
االدارة الجامعة / الكلية / 

 المكتب /

القسم 

/التخصص/ 

 المدرسة

 دوات البحثأ
الدرجة 

 العلمية

الغرض من 

 البحث

 

 عنوان البحث

 جامعة الملك عبد العزيز خالد عيد هجاد السلمي  .175

االدارة 

التربوية 

 والتخطيط

 ماجستير استبانة
ول على الحص

 درجة علمية

المتطلبات التنظيمية لتحقيق فاعلية التطوير المهني للمعلمين وفق 

من وجهة نظر المشرفين التربويين  2020الوطني  خطة التحولمستهدفات 

 في تعليم مكة

 جامعة ام القرى هناء محمد ظافر الشهري  .176

المناهج 

وطرق 

 التدريس

 ماجستير استبانة
الحصول على 

 درجة علمية

االسرية في تنمية اداء معلمات التربية  االشراف االبداعيقع استخدام وا

 من وجهة نظر المعلمات والمشرفات التربويات بمدينة مكة المكرمة مهنيا

 ماجستير استبانة علم النفس جامعة الملك عبد العزيز احمد مبارك سحيم الهذلي  .177
الحصول على 

 درجة علمية
 قتها بالتحصيل الدراسيوعال األكاديمي طلب العونانماط 

 جامعة الملك عبد العزيز اشراف زاهد قدسي  .178
تقنيات 

 التعليم
 ماجستير مالحظة

الحصول على 

 درجة علمية

اختالف نمط االكتشاف في بيئات التعلم الشخصية على تنمية مهارات  أثر

 تطوير وحدات التعلم البصرية لدى امناء مراكز مصادر التعلم بمكة المكرمة

 ماجستير استبانة علم النفس جامعة الملك عبد العزيز  محسن علي العبيديعبدهللا  .179
الحصول على 

 درجة علمية

ذلك على التحصيل  وأثرمفهوم الذات الجسمية وعالقتها بجودة الحياة 

 الدراسي لدى طالب المرحلة الثانوية بمكة المكرمة

 جامعة الملك عبد العزيز امجد محمد احمد عزيز  .180
تقنيات 

 تعليمال
 ماجستير اختبار

الحصول على 

 درجة علمية

اختالف نمط االلعاب التعليمية االلكترونية ثالثية البعد على التحصيل  أثر

 المعرفي لطالب المرحلة االبتدائية

 جامعة الملك عبد العزيز حامد هاشم الراشدي  .181

االدرة 

التربوية 

 والتخطيط

 ماجستير استبانة
الحصول على 

 درجة علمية

وجهة نظر المشرفين  بمكة منبمكاتب التعليم  الفكريادارة راس المال  واقع

 التربويين

 جامعة ام القرى بدر عمر أحمد بايحي  .182

المناهج 

وطرق 

 التدريس

استبانة 

 ومالحظة
 ماجستير

الحصول على 

 درجة علمية

ة امتالك معلمي المرحلة االبتدائية للمفاهيم والمهارات التدريبية في جدر

 هات القاعة االقتصاد المعرفي وتوظيفها في تدريسهمضوء التوج

 جامعة ام القرى مرام محمد عودة الرحيلي  .183

المناهج 

وطرق 

 التدريس

 ماجستير استبانة
الحصول على 

 درجة علمية

تدريبي مقرر الحاسب االلي بالمرحلة  اإللكتروني فيواقع توظيف التعليم 

 تربوياتالثانوية من وجهة نظر المعلمات والمشرفات ال

 جامعة ام القرى عالء محمد عبد الوهاب المؤمن  .184

المناهج 

وطرق 

 التدريس

 ماجستير استبانة
الحصول على 

 درجة علمية

 ليبامشرفي اللغة العربية في تنفيذ بعض اس تواجهالصعوبات التي 

 االشراف التربوي في المرحلة االبتدائية بمنطقة مكة المكرمة



 /ةاسم الباحث م
االدارة الجامعة / الكلية / 

 المكتب /

القسم 

/التخصص/ 

 المدرسة

 دوات البحثأ
الدرجة 

 العلمية

الغرض من 

 البحث

 

 عنوان البحث

 معة ام القرىجا وفاء سعيد احمد الغامدي  .185

المناهج 

وطرق 

 التدريس

 ماجستير مقياس
الحصول على 

 درجة علمية

فاعلية تعليب التعلم في تنمية الدافعية نحو الرياضيات لدى تلميذات الصف 

 السادس االبتدائي بمدينة مكة المكرمة

 جامعة ام القرى عطية بن علي عبدهللا الصري  .186

التربية 

االسالمية 

 والمقارنة

 جستيرما استبانة
الحصول على 

 درجة علمية

اسهام معلمي التربية االسالمية في تنمية قيمة اكرام الضيف لدى طالب 

 المرحلة الثانوية من وجهة نظر الطالب بمدينة مكة المكرمة

 جامعة ام القرى امينة مغرم حسن الشهري  .187

المناهج 

وطرق 

 التدريس

 ماجستير استبانة
الحصول على 

 درجة علمية

م برنامج فطن في تنمية االمن الفكري لدى طالبات المرحلة مستوى اسها

 االبتدائية من وجهة نظر المعلمات بمكة

 جامعة ام القرى احمد محمد حسن الزهراني  .188

المناهج 

وطرق 

 التدريس

 ماجستير استبانة
الحصول على 

 درجة علمية

 يدرجة استخدام االنفوجرافيك في التعليم من وجهة نظر معلمي الحاسب االل

 بالمرحلة المتوسطة بمدينة مكة المكرمة

 جامعة ام القرى محمد احمد خضر مراد  .189

المناهج 

وطرق 

 التدريس

 ماجستير استبانة
الحصول على 

 درجة علمية

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

 التعلم بمدينة مكة المكرمة

 معة ام القرىجا ايمان محمد يحي الهندي  .190

التربية 

االسالمية 

 والمقارنة

 ماجستير استبانة
الحصول على 

 درجة علمية

دور مشروع القيم النبوية في تنمية قيم االحسان لدى طالبات المرحلة 

 االبتدائية

 جامعة مانشستر بلندن  سامي عطية نصار اللقماني  .191

مناهج 

وطرق 

 تدريس

 ماجستير استبانه
الحصول على 

 درجة علمية

ماذا يقول المعلمون عن تنفيذ الواجبات المنزلية في المملكة العربية 

 المدارس الثانوية في الفصول الدراسية السعودية في

 جامعة ام القرى مرام محمد عودة الرحيلي  .192

المناهج 

وطرق 

 التدريس

 ماجستير استبانة
الحصول على 

 درجة علمية

لحاسب االلي بالمرحلة درجة توظيف التعلم االلكتروني في تدريس مقرر ا

 والمشرفات التربوياتالثانوية من وجهة نظر المعلمات 

 جامعة ام القرى تهاني عادل عبد الوهاب خان  .193

االدارة 

التربوية 

 والتخطيط

 ماجستير استبانة
الحصول على 

 درجة علمية

لواقع بين ا مكة المكرمةالتحليل االستراتيجي لمدارس التعليم االهلي بمنطقة 

 ولوالمأم

 جامعة ام القرى فاطمة صنهات عباد المقاطي  العتيبي  .194

المناهج 

وطرق 

 التدريس

 استبانة

وتحليل 

 محتوى

 ماجستير
الحصول على 

 درجة علمية

الوطنية ودرجة تضمين المفاهيم االعالمية في كتب الدراسات االجتماعية 

 عوديسالعام في ضوء معايير التربية االعالمية وطبيعة المجتمع ال بالتعليم

 جامعة ام القرى رؤى حسين  محمد الشريف  .195

المناهج 

وطرق 

 التدريس

 ماجستير استبانة
الحصول على 

 درجة علمية

في كتب الدراسات االجتماعية والوطنية  المرأةدرجة تضمين حقوق 

 المرأةضوء المواثيق الدولية لحقوق  الثانوية فيالمطورة بالمرحلة 

 عوديوالخصوصية الثقافية للمجتمع الس



 /ةاسم الباحث م
االدارة الجامعة / الكلية / 

 المكتب /

القسم 

/التخصص/ 

 المدرسة

 دوات البحثأ
الدرجة 

 العلمية

الغرض من 

 البحث

 

 عنوان البحث

 ماجستير استبانة علم النفس جامعة الطائف فاطمة حسين عيضة الثبيتي  .196
الحصول على 

 درجة علمية

فاعلية برنامج ارشادي معرفي في تعزيز الثقة بالنفس لدى طالبات الصم 

 وضعاف السمع بمكة المكرمة

 جامعة ام القرى جميلة عبد الرزاق حمود المطرفي  .197

التربية 

االسالمية 

 والمقارنة

 ماجستير استبانة
الحصول على 

 درجة علمية

دور معلمة الكيمياء في تعزيز القيم االيمانية لدى طالبات المرحلة الثانوية 

 من وجهة نظر المشرفات التربويات

 جامعة الباحة سهيل قايل  سعد البقمي  .198

االدارة 

التربوية 

 والتخطيط

 ماجستير استبانة
الحصول على 

 درجة علمية

بتحقيق  وعالقتهالتنظيمي لدى قادة المدارس بمكة المكرمة ادارة الصراع 

 الصحة التنظيمية

 كليات الشرق العربي ربيع طالع الحجاجي  .199

االدارة 

واالشراف 

 التربوي

 ماجستير استبانة
الحصول على 

 درجة علمية

دور الصالحيات الجديدة الممنوحة لقادة المدارس لتحقيق التمكين االداري 

 لعام بمدينة مكة المكرمةبمدارس التعليم ا

 جامعة ام القرى وفاء بنت عوض ضيف هللا الحربي  .200

المناهج 

وطرق 

 التدريس

 ماجستير استبانة
الحصول على 

 درجة علمية

اللغوية الالزمة لتنمية االمن  باألنشطةدرجة وعي معلمات اللغة العربية 

 الفكري لدى طالبات التعليم العام بمكة المكرمة

 الخليج العربي مد باصمدجواهر فهد اح  .201
التعليم عن 

 بعد
 ماجستير اختبار

الحصول على 

 درجة علمية

في تنمية المفاهيم  وأثرهاتصميم التعلم االلكتروني وفق نموذج ميريل 

 والتفكير العلمي لدى طالبات المرحلة الثانوية في مقرر الفيزياء

 جامعة ام القرى معيوض عايض السلمي  .202

المناهج 

وطرق 

 التدريس

 ماجستير اختبار
الحصول على 

 درجة علمية

استخدام استراتيجية استثارة الفهم في تنمية المفاهيم الفقهية في مادة  أثر

 لدى تالميذ المرحلة االبتدائية الفقه

 جامعة ام القرى نورة مرزوق عواض الحارثي  .203

المناهج 

وطرق 

 التدريس

 ماجستير مالحظة
الحصول على 

 درجة علمية

ام االنفوجرافيك التعليمي عبر شبكات التواصل االجتماعي على فاعلية استخد

تنمية بعض المهارات العلمية في الحاسب االلي لدى طالبات الصف الثاني 

 متوسط

 جامعة ام القرى عفت محمد حسن حجازي  .204

المناهج 

وطرق 

 التدريس

 ماجستير اختبار
الحصول على 

 درجة علمية

توظيف االعجاز العلمي في تدريس مقرر التفسير للصف الثالث متوسط  أثر

 على اتجاه الطالبات نحو المقرر

 جامعة ام القرى سليم سلمان عطية الحربي  .205

المناهج 

وطرق 

 التدريس

 ماجستير استبانة
الحصول على 

 درجة علمية

تنفيذ دروس الرياضيات  التدريس فيواقع استخدام بعض استراتيجيات 

 رحلة الثانويةبالم

 ماجستير استبانة الحسبة جامعة ام القرى مسفر معيض جبران السعيدي  .206
الحصول على 

 درجة علمية

المخالفات السلوكية لدى طالب المرحلة الثانوية بمدينة مكة المكرمة وكيفية 

 االحتساب عليها من وجهة نظر المعلمين



 /ةاسم الباحث م
االدارة الجامعة / الكلية / 

 المكتب /

القسم 

/التخصص/ 

 المدرسة

 دوات البحثأ
الدرجة 

 العلمية

الغرض من 

 البحث

 

 عنوان البحث

 جامعة ام القرى لينة محمد حامد السليماني  .207

 التربية

االسالمية 

 والمقارنة

 ماجستير استبانة
الحصول على 

 درجة علمية

دور المدرسة الثانوية في وقاية الطالبات من المهددات الفكرية من وجهة 

 نظر معلمات التربية االسالمية

 جامعة ام القرى افراح سلوم مفرح الحربي  .208

التربية 

السالمية 

 والمقارنة

اختبار 

 ومقياس
 ماجستير

الحصول على 

 رجة علميةد

 في وأثرها القرآنيفاعلية استراتيجية مقترحة في تنمية مهارات الفهم 

 تعزيز االمن الفكري لدى طالبات الصف االول الثانوي بمحافظة بحرة

 جامعة الباحة خالد عبد الرحمن معتوق السالمي  .209

االدارة 

والتخطيط 

 التربوي

 ماجستير استبانة
الحصول على 

 درجة علمية

تعليم مكة المكرمة وعالقته  بإدارةداري لدى قادة المدارس التمكين اال

 بتحقيق التميز التنظيمي

 ماجستير مقياس علم النفس جامعة الباحة فهد حاسن حسن الفهمي  .210
الحصول على 

 درجة علمية

النفسي لدى طالب المرحلة  باألمناالجتماعية المدركة وعالقتها  المساندة

 الثانوية بمدينة مكة المكرمة

 ماجستير مقياس علم النفس جامعة الباحة محمد عبيدهللا عبدهللا العتيبي  .211
الحصول على 

 درجة علمية

الذكاء الوجداني وعالقته باتخاذ القرار لدى طالب المرحلة الثانوية بمكة 

 المكرمة

 جامعة ام القرى نايف احمد حسين الغامدي  .212

المناهج 

وطرق 

 التدريس

 ماجستير اختبار
الحصول على 

 جة علميةدر

استخدام المهام الجزئية لتدريس الكسور االعتيادية في التحصيل  أثر

 الدراسي لطالب الصف السادس االبتدائي

 جامعة ام القرى احمد علي احمد العيسى  .213
التربية 

 االسالمية
 ماجستير استبانة

الحصول على 

 درجة علمية

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

 نظر المعلمين

 جامعة ام القرى عبد الرحيم وصل هللا القثامي  .214

االدارة 

التربوية 

 والتخطيط

 ماجستير استبانة
الحصول على 

 درجة علمية

درجة ممارسة االدارة الصفية في المدارس المتوسطة من وجهة نظر 

 المعلمين وقادة المدارس بمدينة مكة المكرمة

 معة ام القرىجا بلقيس محمد احمد عطية  .215
التربية 

 االسالمية
 ماجستير استبانة

الحصول على 

 درجة علمية

دور معلمات التربية االسالمية بمدارس تحفيظ القران الكريم في تنمية 

 التفكير االبداعي من وجهة نظر طالبات المرحلة الثانوية بمكة المكرمة

 ماجستير تباراخ علم النفس جامعة عين شمس بمصر فهد محمود رزق الطويرقي  .216
الحصول على 

 درجة علمية

همة في توجيه الطالب لمسار العلوم الطبيعية االمتغيرات النفسية المس

 تنبؤيهبالمرحلة الثانوية في المملكة العربية السعودية دراسة 

 جامعة ام القرى شذى خلف الياسي  .217

المناهج 

وطرق 

 التدريس

 ماجستير اختبار
الحصول على 

 درجة علمية

استخدام استراتيجية التعلم المتمايز الكترونيا في تدريس الرياضيات فاعلية 

 على رفع مستوى التحصيل الدراسي



 /ةاسم الباحث م
االدارة الجامعة / الكلية / 

 المكتب /

القسم 

/التخصص/ 

 المدرسة

 دوات البحثأ
الدرجة 

 العلمية

الغرض من 

 البحث

 

 عنوان البحث

 جامعة ام القرى الفت مسعود سعود الصبخي  .218

المناهج 

وطرق 

 التدريس

 ماجستير اختبار
الحصول على 

 درجة علمية

ت افاعلية استخدام كائنات التعلم الرقمية في تحصيل الرياضيات لدى طالب

 الصف االول المتوسط

 جامعة ام القرى وفاء عبد الرحمن محمد العمري  .219

المناهج 

وطرق 

 التدريس

 ماجستير اختبار
الحصول على 

 درجة علمية

فاعلية استخدام استراتيجية التقويم البديل في تنمية مهارات التفكير 

 الرياضي لدى طالبات الصف االول متوسط

 ام القرى جامعة فواز عبيد هللا الثبيتي  .220

المناهج 

وطرق 

 التدريس

 ماجستير اختبار
الحصول على 

 درجة علمية

مستوى االستيعاب المفاهيمي في الرياضيات لدى طالب مسارات التربية 

 الخاصة بالمرحلة المتوسطة

 جامعة الباحة نايف سعد مقبول المطرفي  .221
الموهبة 

 واالبداع
 ماجستير استبانة

الحصول على 

 درجة علمية

بالعزلة االجتماعية لدى الطلبة الموهوبين  وعالقتهعلى االنترنت  االدمان

 بمدينة مكة المكرمة

 جامعة الباحة ممدوح عبيدهللا عبيد المقاطي  .222
الموهبة 

 واالبداع
 ماجستير استبانة

الحصول على 

 درجة علمية

هوبين في ضوء بعض المتغيرات بمدينة موديناميات الجماعة في فصول ال

 مكة المكرمة

 جامعة ام القرى خالد محمد منسي الغامدي  .223

المناهج 

وطرق 

 التدريس

 ماجستير استبانة
الحصول على 

 درجة علمية

صعوبات تحقيق االهداف الوجدانية في مناهج الرياضيات بالمرحلة 

 االبتدائية وسبل عالجها

 ماجستير استبانة تربية خاصة جامعة الباحة عبد الرحمن منصور السعيدي  .224
 الحصول على

 درجة علمية

االفكار الالعقالنية وعالقتها بالرضا الوظيفي لدى معلمي فصول الموهوبين 

 الملحقة بمدارس التعليم العام في مدينة مكة المكرمة

 جامعة ام القرى عواطف سليمان هوساوي  .225

المناهج 

وطرق 

 التدريس

 ماجستير اختبار
الحصول على 

 درجة علمية

مية مهارات االداء الكتابي في مقرر لغتي فاعلية انفوجرافيك تفاعلي في تن

 الجميلة لدى طالبات المرحلة االبتدائية بمدينة مكة المكرمة

 جامعة الباحة نايف سعد مقبول المطرفي  .226
الموهبة 

 واالبداع
 ماجستير استبان

الحصول على 

 درجة علمية

 بالعزلة االجتماعية لدى الطلبة الموهوبين وعالقتهاالدمان على االنترنت 

 بمدينة مكة المكرمة

 جامعة الملك عبد العزيز تغريد علي عويد الهذلي  .227

اإلدارة 

التربوية 

 والتخطيط

 ماجستير استبانة
الحصول على 

 درجة علمية

واقع ممارسة ثقافة الحوار لقائدات المدارس الثانوية بمكة من وجهة نظر 

 المعلمات

 جامعة ام القرى احمد جابر احمد معيني  .228

اإلدارة 

ربوية الت

 والتخطيط

 ماجستير استبانة
الحصول على 

 درجة علمية

إسهام اإلدارة المدرسية في دعم برامج الموهوبين من وجهة نظر منسقي 

 الموهبة والمشرفين التربويين في مدينة مكة المكرمة



 /ةاسم الباحث م
االدارة الجامعة / الكلية / 

 المكتب /

القسم 

/التخصص/ 

 المدرسة

 دوات البحثأ
الدرجة 

 العلمية

الغرض من 

 البحث

 

 عنوان البحث

 جامعة ام القرى نورة عبدالرحمن هليل المطرفي  .229

المناهج 

وطرق 

 تدريس

 ماجستير اختبار
الحصول على 

 درجة علمية

فاعلية األنشطة الدرامية في تدريس العلوم على تنمية التحصيل الدراسي 

 لدى طالبات الصف األول المتوسط بمكة المكرمة

 جامعة ام القرى مها علي خرصان النباتي  .230

المناهج 

وطرق 

 تدريس

 ماجستير استبانة
الحصول على 

 درجة علمية

عض موضوعات الحياة الزوجية درجة تضمين كتاب الفقه للمرحلة الثانوية ب

 وأهميته من وجهة نظر المعلمات والمشرفات

 جامعة الباحة إيمان مشرف محمد القرني  .231
رعاية 

 الموهوبين
 ماجستير استبانة

الحصول على 

 درجة علمية

االحتراق النفسي وعالقته بالسمات الشخصية لدى معلمي الطلبة الموهوبين 

 في منطقة مكة المكرمة

 جامعة ام القرى عبدهللا الحربي جهان عابد  .232

اإلدارة 

التربوية 

 والتخطيط

 ماجستير استبانة
الحصول على 

 درجة علمية

 ألساليبدرجة تطبيق مديرات المرحلة الثانوية في العاصمة المقدسة 

 التحفيز في ضوء معايير الجودة الشاملة من وجهة نظر المعلمات

 ةجامعة الباح احمد الحق عطاء هللا المطرفي  .233

رعاية 

الموهوبين 

 والمتفوقين

 ماجستير استبانة
الحصول على 

 درجة علمية

لدى معلمي الموهوبين اإلبداعية بمهارات التعلم  وعالقتهاالحتراق النفسي 

 في مدينة مكة المكرمة

 ماجستير استبانة علم النفس جامعة جدة محمد ناصرسالم الحارثي  .234
الحصول على 

 درجة علمية

ة والعبء المعرفي والعجز المتعلم كعوامل مبنية المعتقدات المعرفي

 بالتحصيل الدراسي لدى طالب المرحلة الثانوية بمدينة مكة المكرمة

 جامعة الباحة محمد ضاوي عايض البقمي  .235
تربية 

 الخاصة
 ماجستير استبانة

الحصول على 

 درجة علمية

دية اتجاهات معلمي الطلبة الموهوبين نحو رؤية المملكة العربية السعو

2030 

 جامعة الملك عبد العزيز اثير عبدهللا صالح الزهراني  .236
 توجيه

 وارشاد
 ماجستير استبانة

الحصول على 

 درجة علمية

دور االرشاد والتوجيه في التعامل مع االزمات لدى طالبات المرحلة 

 المتوسطة بالتعليم العام في مدينة مكة المكرمة

 القرىجامعة ام  سلطان سالم العبدلي الفيفي  .237

التربية 

اإلسالمية 

 والمقارنة

 ماجستير استبانة
الحصول على 

 درجة علمية

لدى الطالب بمدينة مكة  النزاهةدور معلمي المرحلة الثانوية في تنمية قيم 

 المكرمة

 جامعة الباحة يحي سعيد احمد الزهراني  .238
رعاية 

 الموهوبين
 ماجستير استبانة

الحصول على 

 درجة علمية

ديمية واالجتماعية لدى الطالب الموهوبين من وجهة نظر المعوقات االكا

 والطالبالمعلمين 

 جامعة الباحة عبدهللا عابد شالح العتيبي  .239
رعاية 

 الموهبة
 ماجستير استبانة

الحصول على 

 درجة علمية

االسري لدى الطالب الموهوبين في مدينة  باألداء وعالقتهالتنمر المدرسي 

 مكة المكرمة



 /ةاسم الباحث م
االدارة الجامعة / الكلية / 

 المكتب /

القسم 

/التخصص/ 

 المدرسة

 دوات البحثأ
الدرجة 

 العلمية

الغرض من 

 البحث

 

 عنوان البحث

 جامعة الملك عبد العزيز ذيفيشاكر محمد الح  .240
تقنيات 

 التعليم
 ماجستير اختبار

الحصول على 

 درجة علمية

نمط الصور المعلوماتية بالكتاب االلكتروني في تنمية مهارات  اختالف أثر

 التفكير العليا بمنهج الحاسب االلي لدى طالب الصف الثالث المتوسط

 زجامعة الملك عبد العزي صالح عواض صالح القرني  .241
تقنيات 

 التعليم
 ماجستير اختبار

الحصول على 

 درجة علمية

اختالف نمط التفاعل مع الفصول المقلوبة في تنمية التفكير اإلبداعي  أثر

 لدى طالب المرحلة المتوسطة بمقرر الحاسب االلي

 جامعة الملك عبد العزيز فهد فطيس رداد الهذلي  .242
تقنيات 

 التعليم
 ماجستير اختبار

الحصول على 

 جة علميةدر

يل التحص تنميةاختالف نمط الوسائط المصاحبة للواقع المعزز في  أثر

 بتدائية بمنهج لغتي الجميلةالدراسي لدى طالب المرحلة اال

 جامعة ديمونت فورت خولة محمد علي حداد  .243
التربية 

 االسالمية
 ماجستير مقابلة

الحصول على 

 درجة علمية

مدارس االبتدائية من وجهة نظر التعلم الحقيقي في ال مدى فهم وتنفيذ

 مشرفي ومعلمي التربية اإلسالمية

 جامعة الباحة محمد عبدهللا صالح الذيابي  .244

اإلدارة 

التربوية 

 والتخطيط

 ماجستير استبانة
الحصول على 

 درجة علمية

اإلداري لدى قادة المدارس بمكة المكرمة  باإلبداعإدارة المعرفة وعالقتها 

 من وجهة نظر المعلمين

 جامعة ام القرى عال عبد العزيز حسن كتو  .245

اإلدارة 

التربوية 

 والتخطيط

 ماجستير استبانة
الحصول على 

 درجة علمية

تطوير اإلدارة المدرسية الى اإلدارة الذاتية بمدارس مكة المكرمة وفق 

 الرؤيا الوطنية

 جامعة الباحة إبراهيم علي عبدهللا الغامدي  .246

المناهج 

وطرق 

 تدريس

 جستيرما اختبار
الحصول على 

 درجة علمية

لي على تنمية مهارات التواصل الرياضي اعلية استراتيجية التدريس التبادف

 لدى طالب الصف األول متوسط

 جامعة الباحة وديع محمد سالم باعطا  .247
تكنولوجيا 

 التعليم
 ماجستير مالحظة

الحصول على 

 درجة علمية

لوب ئة التعلم االلكتروني واألسالتفاعل بين توقيت التغذية الراجعة في بي أثر

المعرفي في تنمية بعض مهارات تصحيح التالوة لدى طالب المرحلة 

 االبتدائية

 جامعة ام القرى ابتهاج إبراهيم عبد الولي الشيخ  .248

التربية 

اإلسالمية 

 والمقارنة

 ماجستير استبانة
الحصول على 

 درجة علمية

الشورى لدى الطالبات في دور معلمات المرحلة الثانوية في تنمية مبدا 

 ضوء الهدي النبوي

 ماجستير مقياس علم النفس جامعة الملك عبد العزيز منصور حميد محسن المالكي  .249
الحصول على 

 درجة علمية

بالدافعية االكاديمية لدى طالب المرحلة  وعالقتهالتوافق المدرسي 

 المتوسطة بمدينة مكة المكرمة

 لقرىجامعة ام ا نهلة محمد جميل بكر  .250

المناهج 

وطرق 

 تدريس

 ماجستير استبانة
الحصول على 

 درجة علمية

فاعلية التدريس التبادلي في تنمية مهارات القراءة اإلبداعية لدى طالبات 

 الصف الثالث المتوسط بمدينة مكة المكرمة



 /ةاسم الباحث م
االدارة الجامعة / الكلية / 

 المكتب /

القسم 

/التخصص/ 

 المدرسة

 دوات البحثأ
الدرجة 

 العلمية

الغرض من 

 البحث

 

 عنوان البحث

 جامعة جدة وديان عبيد السلمي  .251
علم النفس 

 التربوي

مقابلة 

 ومقياس
 ماجستير

الحصول على 

 علميةدرجة 

على التوافق الشخصي واالجتماعي لدى عينة من  األكاديميالتسريع  أثر

 الطلبة المتفوقين في المرحلة المتوسطة بمدينة مكة وجدة

 الجامعة اإلسالمية ماجد رشدان المقاطي  .252

اإلدارة 

التربوية 

 والتخطيط

 ماجستير استبانة
الحصول على 

 درجة علمية

س المتوسطة في مكة المكرمة وعالقتها أنماط القيادة التربوية بالمدار

 بالمشاركة في صنع القرار من وجهة نظر المعلمين

 جامعة الباحة محمد حميد حمدي السلمي  .253
تكنولوجيا 

 المعلومات
 ماجستير اختبار

الحصول على 

 درجة علمية

على التحصيل الدراسي في اللغة العربية  وأثرهاتصميم مدونات الويب 

 سطةلطالب المرحلة المتو

 جامعة ام القرى بشاير عويمر جويبر السلمي  .254

الدعوة 

والثقافة 

 اإلسالمية

 ماجستير استبانة
الحصول على 

 درجة علمية

المضامين الدعوية في المقررات الشرعية للمرحلة الثانوية ودور المعلمة 

 في تفعيلها

 جامعة تبوك عزال صالح بسيس الغامدي  .255

اإلدارة 

والتخطيط 

 التربوي

 ماجستير استبانة
الحصول على 

 درجة علمية

ة دية في توعيدور القيادات التعليمية في المناطق بالمملكة العربية السعو

 الواجبات الوظيفيةالموظفين بالحقوق و

 جامعة ام القرى محمد زهير محمد كتبي  .256

 ةالتربي

اإلسالمية 

 والمقارنة

 ماجستير استبانة
الحصول على 

 درجة علمية

في تنمية المهارات االجتماعية لدى طالب المرحلة  دور العمل التطوعي

 الثانوية في تعليم شمال مكة المكرمة

 جامعة ام القرى عيدة جابر سليمان الخالدي  .257

المناهج 

وطرق 

 تدريس

 ماجستير استبانة
الحصول على 

 درجة علمية

المعرفة لمعلمات اللغة العربية بالمرحلة  إلدارةالتدريبية الالزمة  االحتياجات

 الثانوية بمدينة مكة المكرمة

 ماجستير استبانة االعالم جامعة ام القرى طارق سعود القرشي  .258
الحصول على 

 درجة علمية
 المسؤولية االجتماعية للعالقات العامة في إدارة تعليم مكة

 جامعة ام القرى نواف حامد سميح الحربي  .259

التربية 

اإلسالمية 

 والمقارنة

 ماجستير استبانة
ى الحصول عل

 درجة علمية

دور معلمي التربية اإلسالمية في تنمية مبدأ التعاون لدى طالب المرحلة 

 الثانوية بمكة المكرمة



 /ةاسم الباحث م
االدارة الجامعة / الكلية / 

 المكتب /

القسم 

/التخصص/ 

 المدرسة

 دوات البحثأ
الدرجة 

 العلمية

الغرض من 

 البحث

 

 عنوان البحث

 جامعة ام القرى رامي احمد عبدهللا النباتي  .260

المناهج 

وطرق 

 تدريس

 ماجستير استبانة
الحصول على 

 درجة علمية

ظر من وجهة ندرجة تطبيق المشرفين التربويين لمعايير التميز االشرافي 

 القيادة التعليمية في مكة المكرمة

 جامعة ام القرى عبد الفتاح موسى الهوساوي  .261
التربية 

 البدنية
 ماجستير استبانة

الحصول على 

 درجة علمية

ة الحي بالمنطقة الغربي بأنديةواقع العمليات اإلدارية لبرنامج تعزيز الصحة 

 بالمملكة العربية السعودية

 جامعة ام القرى الشريف نسيم محمد محمود  .262

المناهج 

وطرق 

 تدريس

 ماجستير استبانة
الحصول على 

 درجة علمية

انعكاسات التحول نحو مجتمع المعرفة على العملية التربوية من وجهة نظر 

 المشرفات التربويات

 جامعة ام القرى هايدي طالل محمد فيزو  .263

اإلدارة 

التربوية 

 والتخطيط

 ماجستير استبانة
 الحصول على

 درجة علمية

 كوعالقتها بسلوممارسة قائدات المرحلة الثانوية بالعاصمة المقدسة للقيادة 

 المواطنة التنظيمية لدى الموظفات

 جامعة نوتنجهام تهاني صالح احمد  .264

تقنيات 

التكنولوجيا 

 التعليمية

 استبانة

ومالحظة 

 ومقابلة

 ماجستير
الحصول على 

 درجة علمية

نات التعليمية في المملكة العربية السعودية كيف هي تجربة الطالب للمدو

 المواد العلمية في تعزيز التفاعل والتعاون فيما بينهم إلحدى

 جامعة ام القرى غال يتيم عطية الهاللي  .265

المناهج 

وطرق 

 التدريس

 ماجستير استبانة
الحصول على 

 درجة علمية

لثانوية في ة احللدى معلمات اللغة العربية بالمرواقع البرامج التدريبية 

 بمستوى الكفاءة الذاتية وعالقتهضوء التحول الى مجتمع التعلم 

 ارتواء حسن احمد مدني  .266
جامعة بانقور بالمملكة 

 المتحدة

رياض 

 األطفال
 ماجستير استبانة

الحصول على 

 درجة علمية

دور علم المنتسوري على طالب في المدارس في مرحلة الطفولة  تأثير

 بية السعوديةالمبكرة بالمملكة العر

 جامعة ام القرى محمد عبده علي االحمدي  .267

المناهج 

وطرق 

 تدريس 

 ماجستير مالحظة
الحصول على 

 درجة علمية

مستوى تمكين معلمي الصفوف األولية من مهارات قراءة الصورة في كتب 

 لغتي

 جامعة ام القرى محمد قبيل حامد الحربي  .268

المناهج 

وطرق 

 تدريس 

 ماجستير استبانة
ول على الحص

 درجة علمية

درجة اسهام المشرف التربوي في مساعدة المعلم على استخدام أنماط التعلم 

 المختلفة في تدريس العلوم الطبيعية لدى طالب المرحلة الثانوية

 جامعة جدة خالد بركات الشريف  .269

المناهج 

وطرق 

 تدريس 

 ماجستير اختبار
الحصول على 

 درجة علمية

جسم االنسان باستخدام االنفوجرافيك لتنمية  فاعلية تدريس وحدة أجهزة

 المفاهيم العلمية لدى طالب الصف الثاني متوسط



 /ةاسم الباحث م
االدارة الجامعة / الكلية / 

 المكتب /

القسم 

/التخصص/ 

 المدرسة

 دوات البحثأ
الدرجة 

 العلمية

الغرض من 

 البحث

 

 عنوان البحث

 جامعة جدة هيلة احمد الرفاعي  .270

المناهج 

وطرق 

 تدريس 

 ماجستير اختبار
الحصول على 

 درجة علمية

نمية على ت وأثرهاستخدام نموذج التحليل البنائي ابلتون في تعليم العلوم 

 عقلية لدى طالبات الصف األول متوسطبعض العادات ال

 جامعة الباحة محمد سلمان الفضلي  .271
التربية 

 الخاصة
 ماجستير استبانة

الحصول على 

 درجة علمية

 ةائيرثتواصل االجتماعي في البرامج اإلواقع ومعوقات توظيف وسائل ال

 للطالب الموهوبين من وجهة نظر المعلمين بمدينة مكة المكرمة

 جامعة جدة عوفيباسمة محمد ال  .272

المناهج 

وطرق 

 التدريس

 ماجستير اختبار
الحصول على 

 درجة علمية

فاعلية استخدام استراتيجية التناقص المعرفي لتدريس العلوم في التحصيل 

 الدراسي وتنمية الوعي الوقائي لدى طالبات الصف الثاني متوسط

 جامعة الملك عبد العزيز اماني عبد الرحمن اسره  .273
دراسات 

 ولةالطف

مالحظة 

 واختبار
 ماجستير

الحصول على 

 درجة علمية

فاعلية إضافة مركز الرياضيات وفقا لمعايير التعلم المبكر النمائية في تنمية 

 العدد لدى أطفال التمهيدي بمكة المكرمة

 جامعة الطائف هاني عبد الرحمن عثمان الغامدي  .274

المناهج 

وتقنيات 

 التعليم

 استبانة

 ومالحظة
 ماجستير

صول على الح

 درجة علمية

تقويم األداء التدريسي لمعلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية في ضوء 

 stemمعايير 

 جامعة الباحة يونس محمد يعقوب الهوساوي  .275
الموهبة 

 واالبداع
 ماجستير ةاستبان

الحصول على 

 درجة علمية

المشكالت التكيفية وعالقتها ببعض المتغيرات لدى الطلبة الموهوبين 

 منطقة مكة المكرمةب

 جامعة ام القرى هايدي طالل محمد فيزو  .276

اإلدارة 

التربوية 

 والتخطيط

 ماجستير استبانة
الحصول على 

 درجة علمية

ممارسة قائدات المرحلة الثانوية بالعاصمة المقدسة للقيادة الخادمة 

 لدى الموظفات ةالتنظيميوعالقتها بسلوك المواطنة 

 جامعة ام القرى ماديحنان عبدهللا مبروك المح  .277

المناهج 

وطرق 

 التدريس

 ماجستير اختبار
الحصول على 

 درجة علمية

استخدام استراتيجية الدراما في تنمية مهارتي االستماع والتحدث باللغة  أثر

 اإلنجليزية لدى طالبات الصف األول متوسط بمكة المكرمة

 جامعة ام القرى محمد زهير محمد كتبي  .278
تربية 

 إسالمية
 ماجستير انةاستب

الحصول على 

 درجة علمية

دور العمل التطوعي في تنمية المهارات االجتماعية لدى طالب المرحلة 

 الثانوية في تعليم شمال مكة

 جامعة ام القرى عفراء صنهات المقاطي  .279

المناهج 

وطرق 

 التدريس

 ماجستير استبانة
الحصول على 

 درجة علمية

مي المرحلة االبتدائية على معل درجة اسهام المشرف التربوي في مساعدة

 م أنماط التعلم في تدريس تالميذهمااستخد



 /ةاسم الباحث م
االدارة الجامعة / الكلية / 

 المكتب /

القسم 

/التخصص/ 

 المدرسة

 دوات البحثأ
الدرجة 

 العلمية

الغرض من 

 البحث

 

 عنوان البحث

 ماجستير استبانة صحة عامة جامعة الملك سعود بيان طارق صالح الريس  .280
الحصول على 

 درجة علمية

االنتشار واالنماط وتصور الضرر المرتبط بتعاطي التبغ بين المراهقين في 

 المملكة العربية السعودية

 جامعة الملك سعود راضي الصواطنورة   .281
التربية 

 الخاصة
 ماجستير اختبار

الحصول على 

 درجة علمية

استخدام القصص المصورة على الحصيلة اللغوية لدى التلميذات الصم  أثر

 في المرحلة االبتدائية

 جامعة الملك عبد العزيز مرزوق مبروك الخزاعي  .282

اإلدارة 

التربوية 

 والتخطيط

 ماجستير استبانة
لحصول على ا

 درجة علمية

أسلوب القيادة الموزعة في المدارس االبتدائية بالعاصمة المقدسة وعالقتها 

 اللتزام التنظيمي لدى المعلميناب

 جامعة الملك خالد محمد عبيد سامر الجابري  .283

المناهج 

وطرق 

 التدريس

 ماجستير اختبار
الحصول على 

 درجة علمية

اتيجية قائمة على نظرية تيريز في فاعلية تدريس العلوم باستخدام استر

 التحصيل وتنمية التفكير العلمي لدى طالب المرحلة المتوسطة

 جامعة ام القرى محمد خميس العمري  .284
أصول 

 التربية
 ماجستير استبانة

الحصول على 

 درجة علمية

دور معلمي المرحلة الثانوية في تنمية قيم التربية األمنية من وجهة نظر 

 مدينة مكة المكرمةقائدي المدارس ب

 جامعة الملك عبد العزيز بدرية مرعي محمد الشهري  .285

 اإلدارة

التربوية 

 والتخطيط

 ماجستير استبانة
الحصول على 

 درجة علمية

المشكالت التي تواجه المشرفات التربويات في تطبيق منظومة األداء 

 السادس في إدارة تعليم مكة والمكاتب التابعة لها االشرافي اإلصدار

 ماجستير استبانة علم النفس جامعة الملك عبد العزيز محمد غالي مجول السعيدي  .286
الحصول على 

 درجة علمية

التنمر في ضوء التحصيل الدراسي والعمر الزمني وعالقته بدافعية اإلنجاز 

 لدى طالب المرحلة الثانوية بمدينة مكة المكرمة األكاديمي

 جامعة الطائف تغريد غازي الجعيد  .287
بية التر

 الخاصة
 ماجستير مقياس

الحصول على 

 درجة علمية

فاعلية برنامج تعليمي قائم على أنشطة الذكاءات المتعددة في تنمية بعض 

 المهارات اللغوية لدى التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية

 جامعة ام القرى محمد عطية الشهابي  .288

المناهج 

وطرق 

 التدريس

 ماجستير اختبار
الحصول على 

 يةدرجة علم

استخدام نموذج درايفر لتدريس العلوم في تصويب التصورات البديلة  أثر

 لدى طالب الصف الثاني متوسط

 جامعة ام القرى محمد صالح عطية المالكي  .289

المناهج 

وطرق 

 التدريس

 ماجستير اختبار
الحصول على 

 درجة علمية

ية لدى مفي تدريس العلوم على تنمية المفاهيم العل نموذج فرايراستخدام  أثر

 طالب الصف الثالث متوسط

 ماجستير استبانة علم النفس جامعة الملك عبد العزيز عبدهللا عمر سعيد العمودي  .290
الحصول على 

 درجة علمية

بالقلق االجتماعي لدى طالب المرحلة المتوسطة  وعالقتهالحرمان الوالدي 

 بمدينة مكة المكرمة



 /ةاسم الباحث م
االدارة الجامعة / الكلية / 

 المكتب /

القسم 

/التخصص/ 

 المدرسة

 دوات البحثأ
الدرجة 

 العلمية

الغرض من 

 البحث

 

 عنوان البحث

 د العزيزجامعة الملك عب عساف عبدهللا محمد القرني  .291
تقنيات 

 التعليم
 ماجستير مالحظة

الحصول على 

 درجة علمية

فاعلية نمطي االنفوجرافيك الثابت والمتحرك في تنمية التذكر لدى المعاقين 

 عقليا بالصف الثالث ابتدائي

 ماجستير استبانة علم النفس جامعة الملك عبد العزيز ناصر غديف غالم السلمي  .292
الحصول على 

 درجة علمية

المستقبل وعالقتة باالتزان االنفعالي لدى طالب المرحلة الثانوية بمكة  قلق

 المكرمة

 جامعة الملك عبد العزيز سماهر عبد المحسن سليمان الحربي  .293

اإلدارة 

التربوية 

 والتخطيط

 ماجستير مقابلة
الحصول على 

 درجة علمية

لمعالجة التحديات التي تواجه إدارة ومراكز ومعاهد التربية الخاصة وسبل ا

 المقترحة

 جامعة الباحة ماجد محمد عائض الجعيد  .294
التربية 

 الخاصة
 ماجستير مقياس

الحصول على 

 درجة علمية

قة وهوبين بمنطمالتفكير لدى الطالب ال بأسبابالدافعية العقلية وعالقتها 

 مكة المكرمة

 جامعة الملك عبد العزيز طارق مياح سعد العتيبي  .295

النفس علم 

 توجيه

 وارشاد

 ماجستير استبانة
الحصول على 

 درجة علمية

الصمود النفسي وعالقته بجودة الحياة االسرية لدى طالب المرحلة الثانوية 

 بمنطقة مكة المكرمة

 جامعة الملك عبد العزيز نايف عوض مرزوق اللحياني  .296
تقنيات 

 التعليم
 ماجستير اختبار

الحصول على 

 درجة علمية

يديو التعليمي عبر الفصول المقلوبة في اختالف معدل عرض مقاطع الف أثر

تنمية التحصيل المعرفي لدى طالب المرحلة المتوسطة في مادة الحاسب 

 االلي

 جامعة ام القرى خديجة عبدهللا محمد الصحابي  .297
التربية 

 اإلسالمية
 ماجستير استبانة

الحصول على 

 درجة علمية

 المرحلة الثانوية في قيم التسامح المستنبطة من القران الكريم ودور معلمات

 تنميتها لدى الطالبات

 جامعة جدة عبد الرحمن محمد مريح  .298
التربية 

 الخاصة
 ماجستير اختبار

الحصول على 

 درجة علمية

درجة معرفة المعلمين في المرحلة االبتدائية في مدينة مكة المكرمة 

 باضطرابات التواصل في ضوء بعض المتغيرات

 م القرىجامعة ا هايدي طالل  فيزو   .299

اإلدارة 

التربوية 

 والتخطيط

 ماجستير  استبانة
الحصول على 

 درجة علمية

ممارسة قائدات المرحلة الثانوية بالعاصمة المقدسة للقيادة الخادمة 

 وعالقتها بسلوك المواطنة التنظيمية لدى الموظفات

 جامعة ام القرى منى ابراهيم الصعب  .300

 اإلدارة

التربوية 

 والتخطيط 

 ستير ماج مالحظة
متطلب مادة 

 دراسية
 رياض األطفال  إلحدىاالطالع على خطة التشغيلية 



 /ةاسم الباحث م
االدارة الجامعة / الكلية / 

 المكتب /

القسم 

/التخصص/ 

 المدرسة

 دوات البحثأ
الدرجة 

 العلمية

الغرض من 

 البحث

 

 عنوان البحث

 جامعة جدة  آالء برهان خوجة   .301
التربية 

 الخاصة 
 ماجستير  استبانة 

الحصول على 

 درجة علمية 

مصادر المشكالت السلوكية لدى طالبات ذوات صعوبات التعلم في المرحلة 

 العادي بمدينة مكة المكرمة االبتدائية من وجهة نظر معلمات الصف

 جامعة الملك عبدالعزيز أماني عبدالرحمن أسره  .302
دراسات 

 الطفولة
 ماجستير 0

الحصول على 

 درجة علمية

فاعلية إضافة مركز الرياضيات وفقا لمعايير التعلم المبكر النمائية في تنمية 

 مفاهيم العدد لدى أطفال التمهيدي بمكة المكرمة

 المناهج جدة المقاطي محمد مالك  .303
 اختبار

 ومقياس
 ماجستير

الحصول على 

 درجة علمية

 التحصيل على اثره والبيئة والمجتمع والتكنولوجيا العلم مدخل استخدام

 ..متوسط األول الصف طالبات لدى المستقبلي التفكير وتنمية

 ماجستير استبانة المناهج جدة معيض قصير سالم  .304
الحصول على 

 درجة علمية

 في االلي الحاسب معلم عند والتدريب تقويم هيئة عاييرم تحقيق دىم

 والمشرفات المشرفين نظر وجهة من السعودية العربية المملكة

 الماجستير استبانة خاصة تربية سعود الملك القحطاني سعيد جمعان  .305
الحصول على 

 درجة علمية

 مرحلةلا في الفكرية اإلعاقة ذوي للتالميذ االنتقالية البرامج تطبيق معوقات

 الثانوية

                                                                                                              هبحوث الدكتورا

 جامعة ام القرى ابتهال حسن غندورة  .306

المناهج 

وطرق 

 التدريس

 دكتوراه اختبار
الحصول على 

 درجة علمية

في تنمية بعض المفاهيم STEMعلى مدخل وحدة مقترحة قائمة  أثر

 العلمية وعمليات العلم األساسية لدى أطفال الروضة بمكة المكرمة

 دكتوراه ةاستبان علم النفس جامعة الملك خالد عبدهللا محمد الخيري على  .307
الحصول على 

 درجة علمية

الكمالية العصابية لدى  فاعلية برنامج ارشادي معرفي سلوكي لخفض

 موهوبين في المرحلة الثانوية بمنطقة مكةالطالب ال

 Exeter TESOLجامعة  رجاء محمود فالته  .308
استبانة 

 مالحظة مقابلة
 دكتوراه

الحصول على 

 درجة علمية

الدراسية في الملكة العربية السعودية وجهات نظر  جتغيير المناهعملية 

ة على يغة االنجليزلالمعلمين نحو تطبيق منهج التدريس التواصلي لتعلم ال

 المستوى االبتدائي



 /ةاسم الباحث م
االدارة الجامعة / الكلية / 

 المكتب /

القسم 

/التخصص/ 

 المدرسة

 دوات البحثأ
الدرجة 

 العلمية

الغرض من 

 البحث

 

 عنوان البحث

 جامعة الملك سعود منيرة محمد الزير  .309

االدارة 

التربوية 

 والتخطيط

 دكتوراه استبانة 
الحصول على 

 درجة علمية

نموذج مقترح لتطور آلية إدارة المشاريع التعليمية في ادارات المملكة 

 العربية السعودية

 جامعة ام القرى عباس غندورةريمين   .310

مناهج 

وطرق 

 دريست

 دكتوراه استبانة
الحصول على 

 درجة علمية

تصميم لعبة تعليمية تفاعلية معتمدة على تقنية الواقع المعزز لطالب 

 صعوبات التعلم

 جامعة مانشستر ببريطانيا دعاء احمد الشريف  .311

اإلدارة 

التربوية 

 والتخطيط

 دكتوراه  مقابلة
الحصول على 

 درجة علمية

سسات التعليمية من وجهة مدارس رياض االستراتيجية في المؤ اإلدارة

  العربية السعودية االطفال في الملكة

 جامعة الملك سعود جواهر محمد اليوسف  .312

اإلدارة 

التربوية 

 والتخطيط

 دكتوراه استبانة-مقابلة
الحصول على 

 درجة علمية

تطوير اداء ادارات التعلم بالمملكة العربية السعودية في ضوء معايير نموذج 

 استراتيجية مقترحة  – EFQmاالوربي التميز 

 جامعة القصيم الشريف  عبد هللاعبير   .313

علم اجتماع 

والخدمة 

 االجتماعية

 دكتوراه تدريب ميداني
الحصول على 

 درجة علمية
 متطلب مادة 

314.  
-مها الحمري -بدورباطرفي -أمل سيد 

 ابتسام اليحيي
 دكتوراه مالحظة علم نفس جامعة ام القرى

الحصول على 

 جة علميةدر
 متطلب مادة 

 جامعة ام القرى سلوى ابوبكر باوزير  .315

التربية 

االسالمية 

 والمقارنة

 دكتوراه استبانة  
الحصول على 

 الدرجة علمية

درجة وعي االسرة السعودية بحقوق الطفل الثقافية في ضوء التحديات 

 تحديد مقترح –المعاصرة 

 دكتوراه استبانة اصةتربية خ جامعة شمال كولوراد نعبد الرحمعمرة   .316
الحصول على 

 درجة علمية

الموهوبين من ذوي  بإحالة الطالبتأثير وسم اإلعاقة علة قرارات المعلمين 

 االعاقة إلى برامج الموهوبين في الملكة العربية السعودية

 جامعة الملك سعود المصري زعبد العزيبدرية   .317

اإلدارة 

التربوية 

 والتخطيط

 دكتوراه 0
الحصول على 

 درجة علمية
 طلب بيانات إحصائية

 جامعة ام القرى دولة على السلمي  .318

االدارة 

التربوية 

 والتخطيط

 دكتوراه مالحظة
متطلب مادة 

 دراسية
 إدارة التعليم العام



 /ةاسم الباحث م
االدارة الجامعة / الكلية / 

 المكتب /

القسم 

/التخصص/ 

 المدرسة

 دوات البحثأ
الدرجة 

 العلمية

الغرض من 

 البحث

 

 عنوان البحث

319.  
 -تغريد فريديلي-عائشة الحجاجي 

 وجدان خياط
 دكتوراه استبانة  علم النفس جامعة ام القرى

متطلب مادة 

 دراسية
 ء الجنسية لدى االطفالمفهوم االسا

 سعود محمد جامعة االمام اسيل عبدهللا العجاجي  .320

االدارة 

التربوية 

 والتخطيط

 دكتوراه استبانة
الحصول على 

 الدرجة علمية

تصور مقترح لتدعم سلوك المواطنة التنظيمية لدى قائدات مدارس المرحلة 

 الثانوية في الملكة العربية السعودية

 جامعة الملك سعود يررنا عبدالرحمن الخض  .321

االدارة 

التربوية 

 والتخطيط

 دكتوراه استبانة
الحصول على 

 درجة علمية 

تمويل مدارس التعليم العام بالملكة العربية السعودية بناء على األداء في 

 ضوء النماذج االمريكية "نموذج مقترح"

 يهبحث ترق دكتوراه مقياس علم نفس جامعة ام القرى مريم حميد اللحياني  .322
المقارنات االجتماعية واالكتئاب والتوجه نحو االخرين لدى الطالبات ذوي 

 االحتياجات الخاصة والعاديات بالمدارس الثانوية

 دكتوراه استبانة تربية خاصة جامعة الملك سعود نورة شافي الدوسري  .323
الحصول على 

 درجة علمية 

لوظيفي والوالء الدعم اإلداري على الضغط الوظيفي، الرضاء ا وأثرأهمية 

 للمدرسة لمعلمي التربية الخاصة 

 بحث ترقية دكتوراه مقياس علم النفس  جامعة ام القرى سميرة محارب العتيبي   .324
التنظيم االنفعالي وعالقته بالتحيز المعرفي لدى معلمي ومعلمات مرحلتي 

 المتوسطة والثانوي بمكة المكرمة

 جامعة ام القرى هليل هالل سعيد الحارثي  .325

االدارة 

التربوية 

 والتخطيط

 دكتوراه ةاستبان
الحصول على 

 درجة علمية

التعليم العام الحكومي بمنطقة مكة المكرمة  الشراكة المجتمعية بمدارس

 الواقع والتحديات

 جامعة ام القرى ايمان طارق صالح الريس  .326

المناهج 

وطرق 

 التدريس

 دكتوراه اختبار
الحصول على 

 درجة علمية

دام استراتيجية الصف المقلوب في تنمية مهارات الكتابة فاعلية استخ

 واتجاهاهناالبداعية باللغة االنجليزية لدى طالبات الصف الثاني الثانوي 

 نحوها

 جامعة ام القرى علي احمد عبدهللا المنتشري  .327

المناهج 

وطرق 

 التدريس

 دكتوراه اختبار
الحصول على 

 درجة علمية

الكتابة االقناعيه عرفي في تنمية مهارات فاعلية استراتيجية الصراع الم

 وبعض عادات العقل لدى طالب المرحلة الثانوية

 جامعة ام القرى راجح عبدهللا الشهري  .328

المناهج 

وطرق 

 التدريس

 دكتوراه استبانة
الحصول على 

 درجة علمية
 التطويري في المملكة العربية السعودية اساليب االشرافمستوى ممارسة 



 /ةاسم الباحث م
االدارة الجامعة / الكلية / 

 المكتب /

القسم 

/التخصص/ 

 المدرسة

 دوات البحثأ
الدرجة 

 العلمية

الغرض من 

 البحث

 

 عنوان البحث

 الجامعة االردنية علي اليامي نوف جارهللا  .329

االدارة 

التربوية 

 والتخطيط

 دكتوراه ةاستبان
الحصول على 

 درجة علمية

تصور تربوي مقترح لتحويل مدارس الموهوبين في المملكة العربية 

 السعودية الى مدارس متعلمة في ضوء ادارة المعرفة

 دكتوراه اختبار علم النفس جامعة ام القرى عوض احمد كريدم الزبيدي  .330
الحصول على 

 درجة علمية

وقاعدة االنهاء على دقة تقدير االفراد في  للمفردةنموذج االستجابة  أثر

 المحوسبالقياس التكيفي 

 التربية جامعة باث بلندن منال مرزوق حمدي الحربي  .331

مالحظة 

ومقابلة 

 ودراسة حالة

 دكتوراه
الحصول على 

 درجة علمية

طرق التدريس الفردي والمجموعات  اطالة مدة تركيز الطفل من خالل

 الصغيرة

 جامعة الملك سعود عبدهللا عبد العزيز الخرعان  .332

االدارة 

التربوية 

 والتخطيط

 دكتوراه استبانه
الحصول على 

 درجة علمية

باتخاذ القرارات لدى القيادات العليا في وزارة  وعالقتهالتفكير االستراتيجي 

 تدريبي مقترح برنامج-ة التعليم في المملكة العربية السعودي

 جامعة هول ببريطانيا منار سعود ماضي العتيبي  .333
رياض 

 أطفال

مقابلة 

 ومالحظة
 دكتوراه

الحصول على 

 درجة علمية

تعليمية  ةداكألحاسب االلي تصورات معلمات رياض االطفال تجاه استخدام ا

 في مدارس رياض االطفال في مكة المكرمة دراسة حالة

 جامعة ام القرى المالكيمرزوق مطر زايد   .334

االدارة 

التربوية 

 والتخطيط

 دكتوراه استبانة
الحصول على 

 درجة علمية

رؤية تطوير ادارات الجودة الشاملة في التعليم العام في ضوء مبادرات 

 استراتيجية مقترحة 2030 المملكة

 جامعة اوتاوا الحربي ماجد عيد  .335
علم الحركة 

 االنسانية

مالحظة 

 ومقابلة
 هدكتورا

الحصول على 

 درجة علمية

حدى في ا اثنوجرافيةمكانة التربية البدنية في الثقافة التنظيمية دراسة 

 المدارس الثانوية بنين

 سامي صالح عبد المحسن الثنيان  .336
جامعة االمام محمد بن 

 سعود

اصول 

 التربية
 دكتوراه ةاستبان

الحصول على 

 درجة علمية

زيز السعودية في تع ية بالمملكة العربيةالشراكة بين االسرة والمدرسة الثانو

التربية الوجدانية في ظل التغيرات المعاصرة من منظور التربية االسالمية 

 تصور مقترح

 جامعة الملك سعود خلف قليل العنزي  .337
السياسات 

 التربوية
 دكتوراه ةاستبان

الحصول على 

 درجة علمية

ليم بالمملكة العربية تطوير برامج تدريب المعلمين عن بعد في وزارة التع

 السعودية تصور مقترح

 جامعة ام القرى هناء محمد سعيد العمودي  .338

المناهج 

وطرق 

 التدريس

 دكتوراه اختبار
الحصول على 

 درجة علمية

فاعلية استخدام نموذج جنسن في تنمية البراعة الرياضية ومستوى الطموح 

 رمةالعلمي لدى طالبات الصف الثالث متوسط بمدينة مكة المك

 جامعة الملك خالد حسن محمد حسن عسيري  .339

االدارة 

واالشراف 

 التربوي

 دكتوراه استبانة
الحصول على 

 درجة علمية

قيادة مجتمعات التعلم المهنية في المدارس الثانوية بالمملكة العربية 

 السعودية في ضوء بعض التجارب والنماذج العالمية

 ىجامعة ام القر محمد عيسى شنان الزهراني  .340

المناهج 

وطرق 

 تدريس

 دكتوراه اختبار
الحصول على 

 درجة علمية

( في  dslmفاعلية استراتيجية قائمة على نموذج التعلم ثنائي الموقف ) 

 تنمية المفاهيم الهندسية لدى طالب الصف الخامس االبتدائي



 /ةاسم الباحث م
االدارة الجامعة / الكلية / 

 المكتب /

القسم 

/التخصص/ 

 المدرسة

 دوات البحثأ
الدرجة 

 العلمية

الغرض من 

 البحث

 

 عنوان البحث

 عواطف عبدهللا محمد الحربي  .341
central china 

normal university 
 وراهدكت استبانة الصين

الحصول على 

 درجة علمية
 تأثير التعلم التعاوني والنشط على اإلنجاز الرياضي

 جامعة ام القرى عبدالعالي هالل سعدون السلمي  .342

المناهج 

وطرق 

 تدريس

 دكتوراه مالحظة
الحصول على 

 درجة علمية

فاعلية برنامج قائم على المدخل التفاوضي في تنمية مهارات التواصل 

 ى طالب الصف المتوسطالشفهي اللغوي لد

 جامعة الملك سعود سهير سلمان الجريوي  .343

االدارة 

التربوية 

 والتخطيط

 دكتوراه استبانه
الحصول على 

 درجة علمية

التعليم في المملكة العربية السعودية في ضوء  إلداراتالتطوير التنظيمي 

 الموارد البشرية نموذج مقترح إلدارةالمنهج المتكامل 

 ميضيحسام محمد الح  .344
جامعة االمام محمد بن 

 سعود

االدارة 

التربوية 

 والتخطيط

 دكتوراه استبانه
الحصول على 

 درجة علمية

نموذج مقترح لمعايير الرخصة المهنية للقيادات المدرسية بوزارة التعليم 

 في المملكة العربية السعودية في ضوء الخبرات العالمية

 الهام بنت إبراهيم الفوزان  .345
محمد بن جامعة االمام 

 سعود

االشراف 

 التربوي
 دكتوراه استبانة

الحصول على 

 درجة علمية

تصور مقترح لتطوير منظومة األداء االشرافي في مكاتب التعليم بالمملكة 

 ضوء بطاقة األداء المتوازن السعودية فيالعربية 

 جامعة الملك عبد العزيز عواض محمد سراج القرشي  .346
علم 

 االجتماع

 استبانة

 ومقابلة
 دكتوراه

الحصول على 

 درجة علمية
 المتغيرات االجتماعية واالقتصادية المرتبطة بالتحصيل الدراسي

 مي محمد الحماد  .347
جامعة االمام محمد بن 

 سعود

اإلدارة 

التربوية 

 والتخطيط

 دكتوراه استبانة
الحصول على 

 درجة علمية

لكة بالمم استراتيجية مقترحة لتطبيق أداة االبتكار في اإلدارات التعليمية

 العربية السعودية في ضوء التجارب العالمية

 عبد هللا عبد العزيز الراشد  .348
جامعة االمام محمد بن 

 سعود

االدارة 

التربوية 

 والتخطيط

 دكتوراه استبانه
الحصول على 

 درجة علمية

معايير اختيار قيادات االشراف التربوي بوزارة التعليم بالمملكة العربية 

 لتمكين اإلداري نموذج مقترحالسعودية في ضوء ا

 جامعة الملك سعود سارة ناصر العريفي  .349
السياسات 

 التربوية

مقابلة 

 واستبانة
 دكتوراه

الحصول على 

 درجة علمية

مبادئ نظرية االندراغوجي وممارستها في برامج التدريب التربوي تصور 

 مقترح

 هشام محمد الشويعر  .350
جامعة االمام محمد بن 

 سعود

اإلدارة 

خطيط والت

 التربوي

 دكتوراه استبانة
الحصول على 

 درجة علمية

التطوير التنظيمي لوكالة التخطيط والمعلومات في وزارة التعليم بالمملكة 

 العربية السعودية تصور مقترح



 /ةاسم الباحث م
االدارة الجامعة / الكلية / 

 المكتب /

القسم 

/التخصص/ 

 المدرسة

 دوات البحثأ
الدرجة 

 العلمية

الغرض من 

 البحث

 

 عنوان البحث

 جامعة الملك سعود نوير بشير المشعل  .351

اإلدارة 

التربوية 

 والتخطيط

 استبانة

 ومقابلة
 دكتوراه

الحصول على 

 درجة علمية

تحقيق الميزة التنافسية في المدارس االهلية بالمملكة العربية السعودية في 

 ضوء إدارة المعرفة

 دليل عبدهللا الجالل  .352
جامعة االمام محمد بن 

 سعود

اإلدارة 

والتخطيط 

 التربوي

 دكتوراه استبانة
الحصول على 

 درجة علمية

مدارس تصور مقترح لتحويل المدارس بالمملكة العربية السعودية الى 

 مستقلة في ضوء التجارب العربية واألجنبية

 عبد الهادي صالح الغامدي  .353
جامعة االمام محمد بن 

 سعود

أصول 

 التربية
 دكتوراه استبانة

الحصول على 

 درجة علمية

التكامل بين المدرسة الثانوية واالعالم بالمملكة العربية السعودية في تنمية 

 ور التربية اإلسالميةالقيم االقتصادية لدى الطالب من منظ

 جامعة الملك سعود غادة حمد الجمل  .354

اإلدارة 

التربوية 

 والتخطيط

 دكتوراه استبانة
الحصول على 

 درجة علمية

-ية المجتمع ةالمسؤوليضوء مدخل  تطوير القدرة المؤسسة للتعليم العام في

 استراتيجية مقترحة

 جامعة ام القرى سلطان محمد فالح الجابري  .355

اإلدارة 

تربوية ال

 والتخطيط

 دكتوراه استبانة
الحصول على 

 درجة علمية

تطوير األداء لقيادات التربية الخاصة بالتعليم في ضوء متطلبات المنظمة 

 تصور مقترح-المتعلمة 

 امل محمد الغنامي  .356
جامعة االمام محمد بن 

 سعود

االعالم 

 التربوي
 دكتوراه استبانه

الحصول على 

 درجة علمية

وير فلسفة االعالم التربوي بالمملكة العربية السعودية في تصور مقترح لتط

 ضوء بعض التجارب العالمية المعاصرة

 ناصر عبد الرحمن العوجان  .357
جامعة االمام محمد بن 

 سعود

االعالم 

 التربوي
 دكتوراه استبانه

الحصول على 

 درجة علمية

لدى طالب بين وزارة الثقافة واالعالم في تنمية المواطنة الرقمية  الشراكة

 المرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية في ظل التحديات المعاصرة

 ابتسام عبد العزيز العريني  .358
جامعة االمام محمد بن 

 سعود

االدارة 

التربوية 

 والتخطيط

 دكتوراه استبانه
الحصول على 

 درجة علمية
 حوكمة تخصيص خدمات التعليم العام في المملكة العربية السعودية

 جامعة اكسير بريطانيا رجاء محمود احمد فالتة  .359

المناهج 

وطرق 

 التدريس

 استبانة

ومالحظة 

 ومقابلة

 دكتوراه
الحصول على 

 درجة علمية

عملية تطوير المناهج في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر المعلمين 

 ةيفي تطبيق منهج اللغة اإلنجليزية بالطريقة التواصلية في المرحلة االبتدائ

 سعيد يحي ال معدي  .360
االمام محمد بن  جامعة

 سعود

االدارة 

التربوية 

 والتخطيط

 دكتوراه استبانه
الحصول على 

 درجة علمية

تطوير أداء القيادات المدرسية في المدارس االبتدائية الحكومية بالمملكة 

 العربية السعودية في ضوء مدخل القيادة اإلبداعية

 جامعة ام القرى لمالكيعبد العزيز بن درويش عابد ا  .361

المناهج 

وطرق 

 التدريس

مالحظة 

 وتجربة
 دكتوراه

الحصول على 

 درجة علمية

معلمي الرياضيات مهارات بناء  إلكساب فاعلية برنامج تدريبي مقترح

 األنشطة التعليمية



 /ةاسم الباحث م
االدارة الجامعة / الكلية / 

 المكتب /

القسم 

/التخصص/ 

 المدرسة

 دوات البحثأ
الدرجة 

 العلمية

الغرض من 

 البحث

 

 عنوان البحث

 خالد إبراهيم سليمان السعيد  .362
جامعة االمام محمد بن 

 سعود

اإلدارة 

التربوية 

 والتخطيط

 دكتوراه استبانة
الحصول على 

 درجة علمية

الكفاءة الداخلية النوعية لنظام التعليم الثانوي نظام المقررات بالمملكة 

 العربية السعودية

 عمران عبد العزيز عمران  .363
جامعة االمام محمد بن 

 سعود

 اإلدارة

التربوية 

 والتخطيط

 دكتوراه استبانة
الحصول على 

 درجة علمية

س الثانوية نظام المقررات في المملكة العربية تطوير أداء قيادات المدار

 السعودية في ضوء مدخل المنظمة التعليمية

 نداء محمد المنيع العمران  .364
االمام محمد بن  جامعة

 سعود

 اإلدارة

التربوية 

 والتخطيط

 دكتوراه استبانة
الحصول على 

 درجة علمية

ء ودية في ضوتطوير القيادات في إدارات الموهوبين بالمملكة العربية السع

 إدارة المواهب

 جامعة ماساتشوستس طاسان محمد عاتق السلمي  .365
التربية 

 الخاصة
 دكتوراه استبانة

الحصول على 

 درجة علمية

وجهات نظر المعلمين تجاه دمج الطالب ذوي االحتياجات الخاصة مع 

 اقرانهم في الفصول الدراسية العامة

 أسماء راشد الراشد  .366
جامعة االمام محمد بن 

 سعود

 اإلدارة

التربوية 

 والتخطيط

 دكتوراه استبانة
الحصول على 

 درجة علمية

 بين التعليم العام والجامعي واألكاديميتصور مقترح لتحقيق التكامل اإلداري 

 في مجال التربية الخاصة

 جامعة ام القرى اميرة سعد محسن الزهراني  .367

المناهج 

وطرق 

 التدريس

 دكتوراه اختبار
الحصول على 

 علمية درجة

في تنمية مهارات حل stemفاعلية تدريس وحدة في العلوم قائمة على 

لدى تلميذات الصف السادس االبتدائي بمدينة  لإلنجازالمشكالت والدافعية 

 مكة المكرمة

 جامعة اكستر ببريطانيا سعدية محمد العسكري  .368

مناهج 

وطرق 

 تدريس

 دكتوراه استبانه
الحصول على 

 درجة علمية

مي ومعلمات الرياضيات في المملكة العربية السعودية حول تصورات معل

 stemتطبيق منظومة 

 عبد الرحمن عبد العزيز العجالن  .369
جامعة االمام محمد بن 

 سعود

أصول 

 التربية
 دكتوراه استبانة

الحصول على 

 درجة علمية

تصور مقترح لتطبيق التعليم المدمج في المرحلة الثانوية بالمملكة العربية 

 ية في ضوء التجارب العالميةالسعود

 دكتوراه استبانه 0 برنامج الزمالة السعودي مهند زهير خياط  .370
الحصول على 

 درجة علمية

انتشار استخدام منتجات التبغ بين المراهقين والعوامل المرتبطة به في 

 مدارس منطقة مكة المكرمة

 جامعة ام القرى مروان احمد محمود مغربي  .371

المناهج 

وطرق 

 سالتدري

 استبانة

مالحظة 

 اختبار

 دكتوراه
الحصول على 

 درجة علمية

فاعلية برنامج قائم على الحاجات التدريبية في تنمية المهارات الطباعية 

 لمعلمي التربية الفنية

 جامعة الملك خالد هاني مسرع فارع العتيبي  .372

المناهج 

وطرق 

 التدريس

 دكتوراه اختبار
الحصول على 

 درجة علمية

على تنمية مهارات التذوق  المتشعب واثرةقائم على التفكير  انموذج مقترح

 االدبي والكتابة اإلبداعية لدى طالب الصف األول ثانوي



 /ةاسم الباحث م
االدارة الجامعة / الكلية / 

 المكتب /

القسم 

/التخصص/ 

 المدرسة

 دوات البحثأ
الدرجة 

 العلمية

الغرض من 

 البحث

 

 عنوان البحث

 جامعة الملك سعود بدرية عبد العزيز المصري  .373

االدارة 

التربوية 

 والتخطيط

 دكتوراه ةاستبان
الحصول على 

 درجة علمية

 لميزةات التعليم كمدخل لتحقيق في ادار التربويةالتمكين اإلداري للقيادات 

 التنافسية

 سارة محمد العريفي  .374
جامعة االمام محمد بن 

 سعود

االدارة 

التربوية 

 والتخطيط

 دكتوراه ةاستبان
الحصول على 

 درجة علمية

تصور مقترح لتفعيل دور إدارات التعليم في تطبيق المحاسبة التعليمية في 

 ضوء مدونه السلوك الوظيفي

 جامعة لورنشيا بكندا توليشعاع امين م  .375
التربية 

 الخاصة
 دكتوراه ةاستبان

الحصول على 

 درجة علمية

المقارن للبرامج الكندية المبنية على التدخل المعتمد على النشاط  مالتقيي

 كةلمللملألطفال ذوي القدرات المختلفة وتحويل هذه البرامج  واللعبالبدني 

 العربية السعودية

 جامعة ام القرى ت الحازميمنال عبد الهادي باخ  .376

المناهج 

وطرق 

 التدريس

 دكتوراه اختبار
الحصول على 

 درجة علمية

ي تنمية ف فاعليتهبناء برنامج تعليمي قائم على التربية االستهالكية وقياس 

مفاهيم وقيم الوعي االستهالكي ومهارات التفكير المنظومي في مادة 

 وسط في مدينة مكة المكرمةالدراسات االجتماعية لدى طالبات الثالث مت

 الجامعة اإلسالمية بماليزيا منصور غازي المحمدي  .377

االدارة 

التربوية 

 والتخطيط

 دكتوراه ةاستبان
الحصول على 

 درجة علمية

ملكة مالبالتعليم  إلداراتتطوير تقويم معايير جودة األداء اإلداري التعليمي 

 قرن الواحد والعشرينالعربية السعودية وفق معايير الجودة العالمية لل

 جامعة ام القرى محمد عوض احمد الشمراني  .378

المناهج 

وطرق 

 التدريس

مقياس 

 واختبار
 دكتوراه

الحصول على 

 درجة علمية

في تنمية NGSSفاعلية برنامج اثرائي قائم على معايير العلوم للجيل التالي 

لدى التفكير المستقبلي ومهارات القرن الحادي والعشرين وعادات العقل 

 الطالب الموهوبين بالمرحلة المتوسطة

 خالد عبدهللا الشثري  .379
جامعة االمام محمد بن 

 سعود

تربية 

 إسالمية
 دكتوراه ةاستبان

الحصول على 

 درجة علمية

 تتحقيقا لمتطلباالتعليم العام  خصصهتصور مقترح لدور األوقاف في دعم 

 في ضوء الفكر التربوية اإلسالمي2030رؤية المملكة 

 دكتوراه استبانة  سعود الملك العمري مرعي هام  .380
الحصول على 

 درجة علمية
 االقتصادية التغيرات ضوء في التعليم بوزارة المالي التخطيط كفاءة

 دكتوراه استبانة  سعود بنن محمد الماما صحفي احمد اطمةف  .381
الحصول على 

 درجة علمية

 وءض في االهلية تعليمال مدارس في المدرسية للقيادات اإلداري األداء طويرت

 المدرسي للتميز التعليم جائزة



 /ةاسم الباحث م
االدارة الجامعة / الكلية / 

 المكتب /

القسم 

/التخصص/ 

 المدرسة

 دوات البحثأ
الدرجة 

 العلمية

الغرض من 

 البحث

 

 عنوان البحث

 دكتوراه استبانة  سعود الملك اليامي علي هادية  .382
الحصول على 

 درجة علمية

 وءض في السعودية العربية بالمملكة العام التعليم في التنظيمي البتكارا

 العالمي الخبرات

 دكتوراه استبانة  القرى ام تريمي علي احمد  .383
 الحصول على

 درجة علمية

 العربية المملكة في المياه على الطلب إلدارة المستدامة الستراتيجياتا

 السعودية

 بالمدينة اإلسالمية الزهراني فالح علي حيي  .384

 لدعوةا

 واصول

 الدين

 دكتوراه استبانة
الحصول على 

 درجة علمية

 بالمملكة العام التعليم مدارس في المهنية للتربية مقترحة ستراتيجيةا

 2030 رؤية ضوء في اإلسالمية التربية منظور من السعودية عربيةال

 دكتوراه استبانة  سعود بن محمد الماما الفهيد عبدهللا غدير  .385
الحصول على 

 درجة علمية

 وءض في السعودية العربية بالمملكة التعليم ألدارت المؤسسي األداء طويرت

 االبتكار مؤشرات

 دكتوراه استبانة  القرى ام العباسي صالح محمود  .386
الحصول على 

 درجة علمية

 بعض ضوء في السعودية العربية بالمملكة التربوي التدريب خصخصة

 الوط التحول ومستهدفات العالمية التجارب
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 إدارة التخطيط والتطوير  مدير 

 فيصل الغامدي   بن أمحد

 


