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                  اإلنتــاج العلمــي

: اإلشراف ومناقشة الرسائل العلمية       ا                                ثالثاا

 اســـم البـاحــث عنــوان الـرسـالــة م
الجامعة التي 

 قدم لها

نوع 

 البحث

نوع 

 المشاركة
 العام

1 
تفعيل دور مؤسسات التعليم العايل يف االستجابة ملتطلبات 

 املشاركة االجتامعية للمرأة السعودية.
 هـ1420 مناقش دكتوراه األمرية نورة نادية سامل الدورسي

2 
تصور مقرتح لتصطيط الربامج التدريبية ملعلمي الرياضيات يف 

 اململكة العربية السعودية.
 هـ1427 مناقش ماجستري امللك خالد إبراهيم حنش الزهراين

3 
إسرتاتيجية مقرتحة ملواجهة الطلب االجتامعية عىل التعليم 

 احلكومي يف كليات البنات باململكة. العايل
 هـ1422 مرشف دكتوراه األمرية نورة نورة حممد العتيق

4 
صيغة مقرتحة للتعليم الثانوي املهني للبنات يف ضوء 

 احتياجات سوق العمل.
 هـ1422 مناقش دكتوراه األمرية نورة مها عثامن الزامل

5 
ليات يف تفويض الصالحيات اإلدارية لدى عمداء ووكالء الك

 اجلامعات السعودية.
 هـ1429 مناقش دكتوراه امللك سعود هدى صالح اجليد

6 
مهام وكالء املدارس املتوسطة من وجهة نظر مديرهيا 

 ووكالءها ومرشيف اإلدارة املدرسية.
 هـ1430 مرشف ماجستري امللك سعود صالح هادي احلبايب

7 
اء مديري املدارس العوامل اإلدارية والفنية املؤثرة يف فاعلية أد

 املتوسطة والثانوية يف مدينة عرعر.
 هـ1430 مرشف ماجستري امللك سعود مؤنس عايض العنزي

2 
أهم العوامل املؤثرة يف أداء مديري املدارس االبتدائية بنني يف 

 منطقة الدوادمي التعليمية.
 هـ1430 مرشف ماجستري امللك سعود عبد اهلل سعد العويس

9 
رحلة املتوسطة عن االستفادة من مراكز عزوف معلمي امل

 مصادر التعليم يف حمافظة بيشة.
 هـ1430 مرشف ماجستري امللك سعود حممد سعيد الغامدي

10 
تطوير معايري اختيار مديريات املدارس الثانوية يف ضوء الفكر 

 اإلداري املعارص.
 هـ1430 مناقش ماجستري امللك خالد ندى مقبل احلريب

11 
رسة األساليب اإلرشافية باملرحلة الثانوية يف ضوء تطوير مما

 مدخل اهلندسية اإلدارية.
 هـ1430 مناقش ماجستري امللك خالد عيل عوضة عسريي

12 
مدى تطبيق إدارة املعرفة لدى مديريات املرحلة الثانوية يف مكة 

 املكرمة.
 هـ1433 مرشف ماجستري كليات الرشق غادة حممد خياط

13 
تواجه مديريات املرحلة االبتدائية امللحق هبا  املشكالت التي

ً  صفوف دمج املعاقني فكريا .                      
 هـ1433 مرشف ماجستري كليات الرشق ميساء أمحد أبو جبة

14 
درجة ممارسة مهارات اإلدارة الصفية لدى معلامت الصفوف 

 األولية يف مدينة الرياض.
 ـه1433 مرشف ماجستري كليات الرشق غادة عيل سعيد القحطاين

15 
معوقات حتقيق إسرتاتيجية األداء املتميز ملديري املدارس 

بل التغلب عليها.                         ُ                الثانوية يف منطقة عسري وس 
 هـ1433 مناقش ماجستري امللك خالد مفلح محود احلارثي

 هـ1433 مناقش ماجستري كليات الرشق شواق اهلذلولأواقع تطبيق اهلندرة اإلدارية بجامعة اإلمام حممد بن سعود  16
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 اســـم البـاحــث عنــوان الـرسـالــة م
الجامعة التي 

 قدم لها

نوع 

 البحث

نوع 

 المشاركة
 العام

 اإلسالمية من وجهة نظر األقسام األكاديمية.

 هـ1434 مرشف ماجستري كليات الرشق منى عبد الرمحن النعيم اإلبداع اإلداري ملديريات رياض األطفال باإلحساء. 17

12 
أساليب اختاذ القرار يف مواجهة األزمات املدرسية من وجهة 

 نظر مديريات املدارس االبتدائية.
 هـ1434 مرشف ماجستري كليات الرشق ننيأفنان حممد اخل

19 
 تطوير إدارة املعرفة يف اجلامعات السعودية احلكومية

 ."تصور مقرتح"
 هـ1434 مناقش دكتوراه امللك سعود نوف عبد اهلل اجلمعة

20 
مدخل إسرتاتيجي لتحقيق التكامل بني وظائف كليات 

 املجتمع السعودي ومتطلبات خطط التنمية.
 هـ1435 مناقش دكتوراه امللك سعود حطابأمرية حممد 

21 
التنمية املهنية الذاتية ملديريات املرحلة االبتدائية األهلية يف 

 مدينة الرياض.
 هـ1435 مناقش ماجستري كليات الرشق هيلة عبد اهلل الفهيد

ً  دور مديري املدارس املتوسطة يف تنمية املعلمني مهنيا . 22  هـ1435 مناقش ماجستري قكليات الرش زايد خالد العنزي                                             

23 
إسرتاتيجية مقرتحة لتطوير إدارة مدارس نظام املقررات 

 الثانوية يف ضوء مدخل القيادة التشاركية.
 هـ1435 مناقش دكتوراه امللك سعود عبد الرمحن غرم اهلل

24 
تطوير أداء القيادات يف إدارة الرتبية والتعليم باململكة العربية 

 حاسبية اإلدارية.السعودية يف ضوء امل
 هـ1436 مرشف دكتوراه امللك سعود حممد يوسف يعقوب كنتاب

25 
تطوير أداء القيادات الرتبوية يف مدارس التعليم العام وفق 

 متطلبات االعتامد املدريس العاملي.
 هـ1436 مناقش دكتوراه امللك سعود بدرية راشد القحطاين

26 
عىل ضوء مبادئ احلوكمة  تطوير أداء إدارات املراجعة الداخلية

 ."مرشوع مقرتح"
 هـ1436 مناقش دكتوراه امللك سعود صالح عيل حممد الزهراين

27 
التمكني القيادي للمرأة يف املناصب العليا يف اجلامعات 

 ."نموذج مقرتح"السعودية 
 هـ1436 مناقش دكتوراه امللك سعود رشيفة راجح عبد اهلل البقمي

22 
اإلداريات يف مكاتب اإلرشاف الرتبوي  حتسني أداء العامالت

 بمدينة الرياض يف ضوء اإلدارة اإللكرتونية.
 هـ1436 مناقش ماجستري كليات الرشق بدور عبد العزيز سليامن الفاضل

29 
إدارة املعرفة مدخل لتطوير اجلامعات اليمنية احلكومية: 

 ."تصور مقرتح"
 هـ1437 اقشمن دكتوراه امللك سعود طالل فضل حيدرة الطاهري

30 
تفعيل املسئولية املجتمعية لدى اجلامعات احلكومية بمدينة الرياض: 

 إسرتاتيجية مقرتحة.
 هـ1437 مناقش دكتوراه امللك سعود نوف سليامن عيل اخلليوي

31 

تطوير أداء القيادات الرتبوية يف املدارس الثانوية باململكة العربية 

إسرتاتيجية  "نهجية كايزونالسعودية يف ضوء اإلدارة املرئية بم

 . "مقرتحة

 هـ1436 مرشف دكتوراه امللك سعود عايض بن عويض السلمي

32 
تطوير أداء القيادات املدرسية يف التعليم العام السعودي يف ضوء 

 ."إسرتاتيجية مقرتحة"معايري اجلودة األوروبية 
 هـ1437 مرشف دكتوراه امللك سعود صالح مربوك بن مبارك املالكي

33 
تطوير تقويم أداء كليات جامعة امللك سعود يف ضوء مدخل القيمة 

 ."أنموذج مقرتح"املضافة 
 هـ1432 مرشف دكتوراه امللك سعود عبد اللطيف بن صالح امللحم
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34 
تطوير أداء عمداء الكليات التقنية يف اململكة العربية السعودي يف 

 ."أنموذج مقرتح"ضوء القيادة اإلبداعية 
 هـ1432 مناقش دكتوراه امللك سعود ن غاطي الرشيديمفرح ب

35 
حتول اجلامعات السعودية نحو اجلامعات البحثية يف ضوء امليزة 

 ."إسرتاتيجية مقرتحة"التنافسية 
 هـ1439 مناقش دكتوراه امللك سعود حممد بن زياد الدغيلبي

36 
كومية إسرتاتيجية مقرتحة لتحقيق امليزة التنافسية بني اجلامعات احل

 السعودية يف ضوء مدخل الريادة اإلسرتاتيجية.
 دكتوراه جامعة اإلمام شيمه إبراهيم شامان العتيبي

مناقش 

 خارجي
 هـ1439

37 
 إدارة املواهب القيادية بوزارة التعليم يف ضوء النامذج العاملية : 

 نموذج مقرتح .

أمل بنت عبد اهلل عبد الكريم 

 اخلنيفر
 هـ1439 قشمنا دكتوراه امللك سعود

32 
التفكري اإلسرتاتيجي وعالقته باختاذ القرار لدى القيادات العليا يف 

 وزارة التعليم باململكة العربية السعودية.
 هـ1439 مناقش دكتوراه امللك سعود عبد اهلل بن عبد العزيز اخلرعان

39 
تطور أداء قادة املدارس باململكة العربية السعودية يف ضوء مدخل 

 ."مقرتحة اسرتاتيجية"اإلداري اإلصالح 
 هـ1439 مناقش دكتوراه امللك سعود يوسف عوض اهلل السلمي

40 
 اهلوية األكاديمية باجلامعات السعودية يف ضوء امليزة التنافسية : 

 رؤية استرشافية.
 هـ1439 مناقش دكتوراه امللك سعود عبد اهلل بن ضيف اهلل احلارثي

41 
املدرسية بوزارة التعليم يف ضوء إدارة املواهب تطوير أداء إدارة القيادة 

 : نموذج مقرتح.
 هـ1432 مناقش دكتوراه امللك سعود ممدوح بن حممد احلوشان

42 
تطوير إدارة املشاريع البحثية يف معاهد األبحاث يف اجلامعات 

 السعودية باستصدام منهجية إدارة املشاريع األمريكية.
 هـ1432 مناقش دكتوراه سعود امللك ماجد بن عبد اهلل السعيد

43 
دور التاميز يف تطوير التنافسية بني اجلامعات السعودية : إسرتاتيجية 

 مقرتحة.
 هـ1432 مناقش دكتوراه امللك سعود أمل بنت حممد عيل الشدي

44 
ة تعليم العام يف ضوء مدخل احلوكمتطوير أداء قيادات مدارس ال

 ."مقرتحة اسرتاتيجية"
 هـ1432 مناقش دكتوراه امللك سعود املغريه حممد إبراهيم

45 
تطوير أداء إدارات التدريب الرتبوي يف ضوء منهجية بطاقة األداء 

 املتوازي : برنامج تدريبي مقرتح .
 هـ1432 مناقش دكتوراه امللك سعود عبد اللطيف بن أمحد العمري

46 
دارة تطوير عامدات البحث العلمي يف اجلامعات السعودية يف ضوء إ

 ."إسرتاتيجية مقرتحة"املعرفة 
 هـ1432 مناقش دكتوراه امللك سعود شيصه حممد محد اجلعيدي

47 
تطوير أداء رؤساء األقسام األكاديمية يف اجلامعات السعودية يف ضوء 

 مدخل إدارة املعرفة : إسرتاتيجية مقرتحة.
 هـ1432 مناقش دكتوراه امللك سعود فهد عطيه عياض الصقري

42 

ير معايري اجلدارة إلختيار القيادات الرتبوية يف إدارات التعليم تطو

 باململكة العربية السعودية يف ضوء مفهوم إدارة املواهب :

 نموذج مقرتح

 هـ1439 مناقش دكرتواه امللك سعود ريم إبراهيم عيل الغدير
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