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 املناهج وطرق التدريس/ قسم رتبيةكلية ال
 

 مرحلة املاجستري

 تاريخ إجازة الرسالة التخصص عنوان الرسالة الطالبةاسم  م

1 
 مياز بنت خليل الصباغ

 
"تقويم أهداف مناهج التاريخ في المرحلة المتوسطة للبنات بالمملكة العربية 

 السعودية "
مناهج وطرق تدريس العلوم 

 االجتماعية
 هـ1401

2 
 شيخة بنت رشيد الخثالن

 
للمرأة السعودية في المدارس التابعة لرئاسة تعليم "تقويم برامج مكافحة األمية 

 البنات
مناهج وطرق تدريس العلوم 

 االجتماعية
 هـ1405

3 
 فاطمة بنت عبد الرحمن الوهيبي

 
"دراسة مسحية عن تدريس المواد االجتماعية بمدارس البنات االبتدائية بمدينة 

 الرياض"
مناهج وطرق تدريس العلوم 

 االجتماعية
 هـ1405

4 
 مالك بنت محمد السليم

 
"دراسة بعض مشكالت تنفيذ منهج الكيمياء للسنة األولى من المرحلة الثانوية 

 بمدارس البنات بمدينة الرياض"
 هـ1408 مناهج وطرق تدريس العلوم

5 
 فاطمة بنت منصور المالك

 
"تقويم محتوى الكتاب المدرسي في مقرر الفيزياء بالصف الثاث الثانوي للبنات 

 بالمملكة العربية السعودية"
 هـ1409 مناهج وطرق تدريس العلوم

6 
 منيرة بنت عبد العزيز الحريشي

 
"تقويم منهج التعبير في ضوء األهداف المرجوة في المرحلة المتوسطة للبنات في 

 مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية"
مناهج وطرق تدريس اللغة 

 العربية
 هـ1412

7 
 محمد الراجحنوال بنت 

 
"فاعلية التدريس باألهداف السلوكية في تنمية التحصيل الدراسي الفوري والمرجأ 

 في مادة الرياضيات لدى طالبات الصف األول الثانوي"
مناهج وطرق تدريس 

 رياضياتال
 هـ1416

8 
 ابتسام بنت عباس عافشي

 
للبنات بالرياض  "المهارات النحوية لدى طالبات قسم اللغة العربية بكلية التربية
 وعالقتها بالتحصيل في مقررات التخصص"

مناهج وطرق تدريس اللغة 
 العربية

 هـ1418

9 
 فوزية بنت محمد الدوسري

 
"دور مناهج الجغرافيا في المرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية في إكساب 

 الطالبات المفاهيم واالتجاهات البيئية"
مناهج وطرق تدريس العلوم 

 االجتماعية
 هـ1418

10 
 لطيفة بنت محمد المشيقح

 
"دراسة تقويمية لمقررات األحياء من حيث إكسابها للمفاهيم واالتجاهات الصحية 

 لدى طالبات المرحلة الثانوية بمنطقة عسير"
 هـ1418 مناهج وطرق تدريس العلوم
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 بنت عمر الوهيبيهدى  11
"أثر استخدام األلعاب اللغوية على تعليم المفردات والتراكيب اللغوية في مادة اللغة 

 االنجليزية لدى طالبات الصف األول الثانوي بمدية الرياض"
مناهج وطرق تدريس اللغة 

 اإلنجليزية
 هـ1419

 لبنى بنت حسين العجمي 12
على التحصيل الفوري والمرجأ لبعض "فاعلية استراتيجية المنظمات المتقدمة 

 المفاهيم الفيزيائية لدى طالبات الصف األول الثانوي بمدينة الرياض"
 هـ1419 مناهج وطرق تدريس العلوم

 اقبال بنت صالح الغصن 13
"تقويم المهارات التدريسية لدى طالبات قسم اللغة العربية بكلية التربية للبنات 

 العملية"بالرياض أثناء التربية 
مناهج وطرق تدريس اللغة 

 العربية
 هـ1419

 فاطمة بنت عبد الرحمن النوشان 14
"تقويم أهداف ومحتوى مقررات علوم الحياة لطالبات كلية التربية إلعداد معلمات 

المرحلة االبتدائية بالمملكة العربية السعودية في ضوء مفاهيم وقضايا التربية 
 البيئية"

العلوم مناهج وطرق تدريس 
 االجتماعية

 هـ1419

 تغريد بنت علي السديس 15
"فاعلية أسئلة طالبات الصف الثاني الثانوي في تنمية مهارات القراءة بنوعيها 

 الحرفية والناقدة في مادة اللغة اإلنجليزية"
مناهج وطرق تدريس اللغة 

 اإلنجليزية
 هـ1420

16 
 زينة بنت ظافر القحطاني

 

العروض العملية الكشفية في التحصيل الدراسي لمادة األحياء "فاعلية استراتيجية 
واإلتجاه نحوها وإكساب عمليات التعلم لدى طالبات الصف األول الثانوي بمدينة 

 الرياض"
 هـ1420 مناهج وطرق تدريس العلوم

17 
 مها بنت عبد الجبار اليماني

 
 هـ1420 مناهج وطرق تدريس العلوم بالمدينة المنورة""مشكالت تدريس مقرر العلوم في المرحلة اإلبتدائية للبنات 

 عالية بنت محمد العطيات 18
"تقويم فهم طالبات كلية التربية للبنات بتبوك للقضايا الناتجة عن تفاعل العلم 

 والتقنية والمجتمع واتجاهاتهن نحو تطبيق التقنية الحديثة"
مناهج وطرق تدريس العلوم 

 االجتماعية
 هـ1420

 بدرية بنت زيد الحوتان 19
"فاعلية أسلوب لعب األدوار على تعلم المفردات والتراكيب اللغوية في مادة اللغة 
 اإلنجليزية لدى طالبات الصف الثاني الثانوي في القسم األدبي في مدينة الرياض"

مناهج وطرق تدريس اللغة 
 اإلنجليزية

 هـ1420

 بشاير بنت رغيان البلوي 20
التدريس لدى معلمات اللغة اإلنجليزية في المدارس الثانوية في "تقييم مهارات 

 مدينة الرياض في إطار المدخل التواصلي"
مناهج وطرق تدريس اللغة 

 اإلنجليزية
 هـ1420
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 نهى بنت محمد المال 21
معلمات العلوم الدينية في الصف األول الثانوي "تقويم مهارات األسئلة الشفهية لدى 

 للبنات بمدينة الرياض"
 مناهج وطرق تدريس العلوم

 الشرعية
 هـ1421

 هند بنت عبد هللا الثنيان 22
"تصور مقترح ألنشطة اللغة العربية غير الصفية بالمرحلة المتوسطة للبنات بمدينة 

 الرياض"
مناهج وطرق تدريس اللغة 

 العربية
 هـ1421

 جواهر بنت سعود الرشود 23
"فاعلية استراتيجية تجمع بين خرائط المفاهيم والرسوم التخطيطية الدائرية للمفهوم 
في التحصيل الدراسي لمقرر الكيمياء الفيزيائية لدى طالبات كلية التربية للبنات 

 بالرياض"
 هـ1421 مناهج وطرق تدريس العلوم

 إيمان بنت محمد الرويثي 24
مقترح لتضمين أبعاد التنور التقني في محتوى الفيزياء بالمرحلة الثانوية "تصور 

 الحكومية للبنات في مدينة الرياض"
 هـ1422 مناهج وطرق تدريس العلوم

 نسرين بنت ثاني عقال الحميد 25
"تصور مقترح مكون القراءة الحرة في اللغة اإلنجليزية لدى طالبات المرحلة 

 تدريس المادة"الثانوية في ضوء أهداف 
مناهج وطرق تدريس اللغة 

 اإلنجليزية
 هـ1422

 تهاني بنت محمد الرؤساء 26
"فاعلية استراتيجية التناقض المعرفي في تعديل التصورات البديلة حول مفاهيم 

 القوة والحركة ، لدى طالبات قسم الفيزياء بكلية التربية بالرياض"
 هـ1423 مناهج وطرق تدريس العلوم

 مشاعل بنت منصور العساف 27
"فعالية وحدة مقترحة لتعديل األفكار الخاطئة األكثر شيوعا حول اإلدمان 
 والمخدرات لدى طالبات كلية التربية األقسام العلمية في مدينة الرياض"

 هـ1423 مناهج وطرق تدريس العلوم 

 أمل بنت سعيد القحطاني 28
على القضايا البيئية الناتجة عن التفاعل "فاعلية وحدة مطورة في الجغرافيا قائمة 

بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع على تنمية التحصيل الدراسي واتخاذ القرارات 
 البيئية المناسبة لدى طالبات الصف األول الثانوي"

مناهج وطرق تدريس العلوم 
 االجتماعية

 هـ1423

 وضحى بنت حباب العتيبي 29
الذهبي في تنمية قدرات التفكير اإلبتكاري والتحصيل "فاعلية استراتيجية العصف 

 الدراسي في مادة العلوم لدى طالبات الصف األول المتوسط بمدينة الرياض"
 هـ1423 مناهج وطرق تدريس العلوم

 حصة بنت غازي البجيدي 30
"تصميم برنامج تأهيلي إلعداد طالبات أقسام العلوم الطبيعية في كليات التربية 

 لممارسة التربية الميدانية"للبنات 
 هـ1423 مناهج وطرق تدريس العلوم
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 عبير بنت صالح أبو الحسن 31
"فاعلية تطوير وحدة كيمياء المادة من منظور إسالمي على تحصيل طالبات الصف 

 الثاني المتوسط واتجاهاتهن نحو الوحدة"
 هـ1423 وطرق تدريس العلوم مناهج

 نوال بنت علي الربيعان 32
"فاعلية استراتيجية التعلم التعاوني في تنمية أداء بعض مهارات التجارب الفيزيائية 

 واإلتجاه نحو العمل المخبري لدى طالبات الفرقة األولى بكلية التربية"
 هـ1423 مناهج وطرق تدريس العلوم

 أماني بنت محمد الحصان 33
"فاعلية استراتيجية قائمة على التناقض والتعاقد السلوكي في تعديل السلوك البيئي 

 وتنمية الوعي به لدى تلميذات المرحلة اإلبتدائية"
 هـ1424 مناهج وطرق تدريس العلوم 

 منيرة بنت سعود الزيد 34
التربية "تقويم المهارات المعملية المدرسية في المرحلة اإلبتدائية لدى طالبات كلية 

 إلعداد المعلمات بالرياض"
 هـ1424 مناهج وطرق تدريس العلوم 

 فاطمة بنت عبد هللا الشهري 35
"تطوير وحدة قائمة على استخدام األدلة التاريخية وفاعليتها في تنمية بعض مهارات البحث 

 الرياض"التاريخي واإلتجاه نحو دراسة التاريخ لدى طالبات الصف األول الثانوي بمدينة 

مناهج وطرق تدريس العلوم 
 االجتماعية

 هـ1424

 سلطانة بنت عبد المصلح البديوي 36
"فاعلية معمل اللغة اإلنجليزية في تنمية مهارتي اإلستماع والمحادثة لدى طالبات قسم اللغة 

 اإلنجليزية في كليات التربية للبنات"

مناهج وطرق تدريس اللغة 
 اإلنجليزية

 هـ1424

 بنت سالم آل عامرحنان  37
"فاعلية األنشطة اإلثرائية في تنمية مهارات التفكير لدى المتفوقات في الرياضيات في 

 الصف األول الثانوي واتجاهاتهن نحوها"

مناهج وطرق تدريس 
 رياضياتال

 هـ1424

 مها بنت محمد السرحاني 38
والتفكير الهندسي والبرهنة "فاعلية طريقة التعلم المعملي باإلكتشاف في تنمية التحصيل 

 الرياضية لدى طالبات المرحلة المتوسطة"

مناهج وطرق تدريس 
 رياضياتال

 هـ1424

 "فاعلية برنامج مقترح للممرضات بمحل العمل في تنمية مهاراتهن في اللغة اإلنجليزية" خلود بنت عبد هللا الوهيبي 39
مناهج وطرق تدريس اللغة 

 اإلنجليزية
 هـ1425

 نورة بنت ملحم السبيعي 40
"فاعلية التعليم بمعاونة الحاسب اآلي في تنمية مهارة القراءة الجهرية باللغة اإلنجليزية لدى 

 طالبات المرحلة الثانوية"

مناهج وطرق تدريس اللغة 
 اإلنجليزية

 هـ1425



 9 

 تاريخ إجازة الرسالة التخصص عنوان الرسالة اسم الطالبة م

 الربديندى بنت ابراهيم  41
"تطوير محتوى منهج قواعد النحو من منظور وظيفي لطالبات الصف الثالث 

 المتوسط بالمملكة العربية السعودية"
مناهج وطرق تدريس اللغة 

 العربية
 هـ1425

 مشاعل بنت سعد السيف 42
"توظيف معلمات اللغة العربية مهارات التعبير  الكتابي في تعليم مادة التعبير 

 من المرحلة اإلبتدائية" للصفوف العليا
مناهج وطرق تدريس اللغة 

 العربية
 هـ1425

 منال بنت محمد الكريع 43
"فاعلية برنامج تدريبي مقترح في تنمية مهارات تدريس المفاهيم الرياضية لدى 

 الطالبات والمعلمات بكلية التربية بالجبيل"
مناهج وطرق تدريس 

 رياضياتال
 هـ1425

 ملوذحصة بنت محمد آل  44
"تحليل محتوى كتب الجغرافيا بالمرحلة الثانوية للبنات بالمملكة العربية السعودية 

 في ضوء أبعاد التربية العالمية"
العلوم مناهج وطرق تدريس 

 االجتماعية
 هـ1425

 سمر بنت عبد العزيز الشلهوب 45
 "فاعلية استراتيجية قائمة على التعلم التعاوني ومعمل الرياضيات في تنمية

التحصيل في الهندسة واإلتجاه نحوها لدى التلميذات بطيئات التعلم بالمرحلة 
 المتوسطة"

مناهج وطرق تدريس 
 رياضياتال

 هـ1425

 رجاء بنت سعد الغامدي 46
"فاعلية استخدام فرضية المدخالت في تنمية مهارات الفهم القرائي لدى طالبات 

 التربية للبنات بالجبيل" الفرقة األولى بقسم اللغة اإلنجليزية في كلية
مناهج وطرق تدريس اللغة 

 اإلنجليزية
 هـ1425

 حنان بنت مرعي آل مرعي 47
"تصور مقترح لتعليم اإلمالء في المرحلة اإلبتدائية للبنات بالمملكة العربية 

 السعودية في ضوء مطالب اإلمالء"
مناهج وطرق تدريس اللغة 

 العربية
 هـ1425

 أبو راسأمل بنت عبدا هلل  48
"تحليل كتاب تعليم القراءة والكتابة للصف األول اإلبتدائي في ضوء المفردات 

 اللغوية الشائعة في أحاديث التلميذات في المملكة العربية السعودية"
مناهج وطرق تدريس اللغة 

 العربية
 هـ1425

 عبير بنت عبد المحسن بورقة 49
األولى بقسم الحاسب اآللي بكلية  "تطوير مقرر اللغة اإلنجليزية لطالبات الفرقة

 اآلداب بالدمام في ضوء حاجاتهن األكاديمية والمهنية"
مناهج وطرق تدريس اللغة 

 اإلنجليزية
 هـ1425

 سوسن بنت عبد العزيز بشناق 50
 طالبات "فاعلية ألعاب ليتوداكتا التعليمية في التحصيل وتنمية التفكير اإلبتكاري لدى

 الصف الخامس اإلبتدائي في مقرر العلوم"
 هـ1426 مناهج وطرق تدريس العلوم
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 شفاء بنت عبد الرحمن المعجل 51
"فاعلية استخدام أفالم الخيال العلمي في إكساب بعض المفاهيم العلمية وحب 

 اإلستطالع ألطفال الروضة"
 هـ1426 مناهج وطرق تدريس العلوم

 منى بنت عبدهللا الحميضي 52
"برنامج اثرائي لتنمية مهارات التعبير الفني للتلميذات الموهوبات في المرحلة 

 اإلبتدائية"
التربية مناهج وطرق تدريس 

 الفنية
 هـ1426

 سعاد بنت محماس الجلعود 53
تنمية التحصيل ومستويات التفكير  "فاعلية التدريس باستخدام األلعاب التعليمية في

 الهندسي لتلميذات الصف الرابع اإلبتدائي"
مناهج وطرق تدريس اللغة 

 العربية
 هـ1427

54 
 نورة بنت علي الشيحة

 

"فاعلية تطبيق وحدة مقترحة ألحد مجاالت التربية الفنية )الخزف( في تنمية بعض 
المتوسط في معهد األمل للصم المهارات  التشكيلية لدى طالبات الصف األول 

 للبنات بمنطقة الرياض"

مناهج وطرق تدريس االقتصاد 
 المنزلي

 هـ1427

 عزيزة بنت سعد الرويس 55

"فاعلية طريقة اإلستجابة البدنية الشاملة القائمة على الصور المتحركة من خالل 
من تعلم الحاسوب في تنمية مفردات وتراكيب اللغة اإلنجليزية وخفض مستوى القلق 

 اللغة لدى تلميذات المرحلة اإلبتدائية"

مناهج وطرق تدريس اللغة 
 اإلنجليزية

 هـ1428

 سارة بنت مفلح الحارثي 56
"الوعي بمهارات ماوراء المعرفة لدى طالبات كلية التربية األقسام العلمية واألدبية 

 وعالقته بقلق اإلختبار والتحصيل"
 هـ1429 مناهج وطرق تدريس

 بنت عبدالعزيز بن عبدهللا الفدا دالل 57
( في ضوء المعايير القياسية e-LMSsتقويم نظم إدارة التعلم اإللكتروني المعربة )

 للتعلم اإللكتروني واحتياجات التعليم العام في المملكة العربية السعودية
مناهج وطرق تدريس الحاسب 

 اآللي
 هـ1429

 حنان بنت عبدالرحمن بن سليمان العريني 58
فاعلية استراتيجية مقترحة قائمة على النظرية البنائية في تنمية التحصيل والتفكير 

 االستداللي في الرياضيات لدى طالبات الصف الثاني المتوسط بمدينة الرياض
مناهج وطرق تدريس 

 الرياضيات
 هـ1429

 ميثاء بنت عبدهللا بن سعد الجوير 59
التعلم القائمة على الذكاء المتعدد في  فعالية التدريس باستخدام بعض استراتيجيات

تحصيل المفاهيم العلمية وتنمية تنظيم الذات لتعلم العلوم لدى طالبات المرحلة 
 المتوسطة

 هـ1429 مناهج وطرق تدريس العلوم

 مها بنت محمد بن منوخ الشراري 60
الحياة تصميم منهج في التربية األسرية لطالب المرحلة الثانوية في ضوء متطلبات 

 المعاصرة في المجتمع السعودي
مناهج وطرق تدريس االقتصاد 

 المنزلي
 هـ1430
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 إيمان بنت فيصل بن سفاح الصحن 61
فعالية تدريس بعض األنشطة الفنية بطريقة اللعب في تنمية المهارات التفكيرية 

األطفال ذوي اضطراب نقص االنتباه  المصحوب بالنشاط الزائد في والسلوكية لدى 
 مرحلة رياض األطفال.

مناهج وطرق تدريس التربية 
 الفنية

 هـ1430

 مريم بنت عايد بن سعد العنزي 62
فاعلية برنامج تدريبي مقترح قائم على التفكير ما وراء المعرفي في تنمية مهارات 

 الجغرافيا بمدينة الرياضفهم الخرائط لدى معلمات 
علوم مناهج وطرق تدريس ال

 االجتماعية
 هـ1430

 مها بنت حمود بن ضاوي القثامي 63
في تنمية  Geometer’s Sketchpadفاعلية تدريس الهندسة باستخدام برمجية 

مستويات فان هيل للتفكير الهندسي واالتجاه نحو الهندسة لدى طالبات الصف األول 
 الثانوي بمدينة الرياض

مناهج وطرق تدريس 
 الرياضيات

 هـ1430

 تهاني بنت فهد بن عبدهللا الخريجي 64
أثر استخدام الحقيبة التراكمية للتقويم )البورتفوليو( في تنمية الجانبين النظري 

 والتطبيقي في مادة الفقه لدى طالبات الصف األول الثانوي
مناهج وطرق تدريس العلوم 

 الشرعية
 هـ1430

 جواهر بنت سعد بن عبدهللا الخلف 65
تقويم أسئلة كتب الحديث والثقافة اإلسالمية المقررة على طالبات المرحلة الثانوية 

 في ضوء معيار مقترح
مناهج وطرق تدريس العلوم 

 الشرعية
 هـ1430

 سمية سلمان الجريوي 66
"تقويم أداء أعضاء الهيئة التعليمية في كليتي التربية بالخرج من وجهة نظر 

 الطالبات"
 هـ1431 مناهج وطرق تدريس

 خديجة بنت محمد بن عبدهللا بن بنية 67
فاعلية استراتيجية التعلم التعاوني في تدريس االقتصاد المنزلي على تنمية بعض 

 اإلنتاج واتجاهات تلميذات المرحلة المتوسطة نحو العمل اليدويمهارات 
مناهج وطرق تدريس االقتصاد 

 المنزلي
 هـ1431

 غادة بنت شكري بن حسن البكري 68
فاعلية استراتيجيات التفكير اإلبداعي في تنمية مهارات اإلنتاج الفني و االتجاه نحو 

 الثانويمادة التربية الفنية لدى طالبات الصف األول 
مناهج وطرق تدريس التربية 

 الفنية
 هـ1431

69 
غادة بنت عائد بن محمد المشاويه 

 الدوسري
تصور مقترح لالحتياجات التدريبية في مجال مهارات التدريس لدى معلمات 

 الرياضيات
مناهج وطرق تدريس 

 الرياضيات
 هـ1431

 ليلى بنت علي بن منصور الحنبشي 70
قائم على الكفايات التعليمية لمعلمات الرياضيات في المرحلة تصميم برنامج تدريبي 

 الثانوية
مناهج وطرق تدريس 

 الرياضيات
 هـ1431
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 رندة بنت مهدي بن محمد مدحلي 71
فاعلية استخدام استراتيجية تمثيل األدوار في تحصيل طالبات الصف األول 

 المتوسط في مدينة جازان لبعض المفاهيم الجغرافية واتجاهاتهن نحوها
مناهج وطرق تدريس العلوم 

 االجتماعية
 هـ1431

 سلوم بنت محمد بن ناصر أبو علة 72
فاعلية استراتيجيات القراءة االبتكارية في تدريس التاريخ على تنمية التحصيل 

الثاني المتوسط بمحافظة أبي ومهارات التفكير اإلبداعي لدى طالبات الصف 
 عريش

مناهج وطرق تدريس العلوم 
 االجتماعية

 هـ1431

 أسماء بنت سليمان بن مزيد الفايز 73
أثر استخدام إستراتيجية المنظمات المتقدمة في مادة الفقه في تنمية االستيعاب 

 اضالمفاهيمي واالتجاه نحو المادة لدى طالبات الصف الثاني المتوسط بمدينة الري
مناهج وطرق تدريس العلوم 

 الشرعية
 هـ1431

 رفعة بنت مبارك بن دخيل هللا الدوسري 74
تصور مقترح لتنمية مهارات المعلمات في ضوء معوقات استخدام التعلم الذاتي 

الموجه في تدريس العلوم الشرعية في المرحلة المتوسطة من وجهة نظر معلمات 
 العلوم الشرعية

العلوم مناهج وطرق تدريس 
 الشرعية

 هـ1431

 انتصار بنت عبيد بن جزاع البديوي 75
تصميم برنامج تدريبي لتنمية مهارات التدريس لدى معلمات االقتصاد المنزلي في 

 ضوء معايير الجودة الشاملة
االقتصاد مناهج وطرق تدريس 

 المنزلي
 هـ1431

 بخيتة بنت عواد بن مهنا السناني 76
إستراتيجية التعلم التعاوني في تنمية مهارات القراءة الناقدة لدى فاعلية استخدام 

 طالبات الصف الثالث المتوسط بمحافظة ينبع البحر
مناهج وطرق تدريس اللغة 

 العربية
 هـ1431

 عالية بنت علي بن عبدهللا آل الحارث 77
مهارات فاعلية برنامج مقترح قائم على نظرية الذكاءات المتعددة في تنمية بعض 

 الكتابة الوظيفية لدى طالبات الصف الثالث المتوسط
مناهج وطرق تدريس اللغة 

 العربية
 هـ1431

 نورة بنت عبدهللا بن سدحان البقمي 78
مهارات التفكير الناقد في كتب القراءة العربية المقررة بالمرحلة المتوسطة في 

 المملكة العربية السعودية
مناهج وطرق تدريس اللغة 

 العربية
 هـ1431

 نورة بنت محمد بن مران البحيران 79
فاعلية برنامج مقترح لتنمية الميل إلى القراءة لدى طالبات المرحلة الثانوية بمنطقة 

 الجوف
مناهج وطرق تدريس اللغة 

 العربية
 هـ1431

 نوف بنت شافي بن مفرح البقمي 80
بتدائية في تطبيق أساليب تقويم مستوى آداء معلمات اللغة العربية بالمرحلة اال

 التقويم الحقيقي
مناهج وطرق تدريس اللغة 

 العربية
 هـ1431
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 هيلة بنت سياف بن عامر آل خشيل 81
فاعلية وحدة دراسية مقترحة قائمة على التكامل بين البالغة والنصوص في تنمية 

األساليب البالغية في الكتابة لدى طالبات الصف األول الثانوي بالمملكة استخدام 
 العربية السعودية

مناهج وطرق تدريس اللغة 
 العربية

 هـ1431

 أروى بنت دخيل هللا بن محمود األزوري 82
تطوير منهج االقتصاد المنزلي للبنات بالمرحلة الثانوية في ضوء معايير الجودة 

 الشاملة
تدريس االقتصاد مناهج وطرق 

 المنزلي
 هـ1432

 أشواق بنت سعد بن عبداهلل السعدان 83
فاعلية تطبيق وحدة تدريبية في التربية الفنية في تنمية بعض جوانب االتجاه 

 المعرفي المنظم لدى تلميذات المرحلة االبتدائية بمنطقة الرياض
مناهج وطرق تدريس التربية 

 الفنية
 هـ1432

 بن عبدهللا المنيعافنان بنت محمد  84
نموذج مقترح لمهارات دمج التقنية في المواد الدراسية لدى معلمات "مدارس 

 تطوير"
مناهج وطرق تدريس الحاسب 

 اآللي
 هـ1432

 خلود بنت سليمان بن حمود الفرج 85
فاعلية التدريس باستخدام الرحالت المعرفية عبر الشبكة العنكبوتية في تنمية 

واالتجاه نحو الجزء النظري لمادة الحاسب اآللي لطالبات  االستيعاب المفاهيمي
 الصف األول ثانوي

مناهج وطرق تدريس الحاسب 
 اآللي

 هـ1432

 آمنه بنت محمد بن يحيى معشي 86
نظام التقويم المستمر في منهج الرياضيات في الصف السادس االبتدائي بمدينة 

 جازان )دراسة تشخيصية عالجية(
مناهج وطرق تدريس 

 الرياضيات
 هـ1432

 سماح بنت يعقوب بن إبراهيم آل إبراهيم 87
تصور مقترح لتطوير تحصيل المطالب المعرفية الرياضية السابقة في محتوى 

 الرياضيات لدى طالبات الصف السادس االبتدائي بمدينة جازان
مناهج وطرق تدريس 

 الرياضيات
 هـ1432

 سمر بنت عايد بن مناور الردادي 88
استراتيجية مقترحة في التعليم االتقاني على التحصيل في مادة الرياضيات فاعلية 

 لدى طالبات المرحلة المتوسطة بالمدينة المنورة
مناهج وطرق تدريس 

 الرياضيات
 هـ1432

 عذبة بنت صديان بن مطر الرويلي 89
فاعلية وحدة الكترونية في الرياضيات لتنمية التحصيل لدى طالبات المرحلة 

 طةالمتوس
مناهج وطرق تدريس 

 الرياضيات
 هـ1432

 فاطمة بنت سعيد بن محمد الشهري 90
فاعلية استخدام بعض استراتيجيات نظرية الذكاءات المتعددة في تدريس الرياضيات 

لطالبات المرحلة المتوسطة في تنمية الذكاء المنطقي الرياضي والذكاء البصري 
 /المكاني

مناهج وطرق تدريس 
 الرياضيات

 هـ1432
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 فاطمة بنت محمد بن فراس السرحاني 91
( في تنمية TRIZفاعلية استراتيجية تدريسية قائمة على مبادئ نظرية تريز )

 التفكير اإلبداعي والهندسي لدى طالبات المرحلة المتوسطة
مناهج وطرق تدريس 

 الرياضيات
 هـ1432

 لطيفة بنت مصلح بن سلمان العلوني 92
فاعلية خرائط المفاهيم في تنمية إدراك العالقات بين المفاهيم الرياضية والدافعية 

 لإلنجاز لدى طالبات المرحلة المتوسطة
مناهج وطرق تدريس 

 الرياضيات
 هـ1432

 هدى بنت فهد بن دخيل هللا الصاعدي 93
ية في تصحيح األخطاء الشائعة في تصور مقترح الستراتيجية تدريسية عالج

 العمليات على الكسور لدى طالبات الصف الخامس االبتدائي في المدينة المنورة
مناهج وطرق تدريس 

 الرياضيات
 هـ1432

 هندية بنت محمد بن يحيى معشي 94
أثر حقيبة تعليمية مقترحة في تنمية مهارات األسئلة الصفية اإلبداعية لدى الطالبات 

 شعبة الرياضيات بكلية إعداد المعلمات بصامطة المعلمات
مناهج وطرق تدريس 

 الرياضيات
 هـ1432

 فاطمة بنت خليفة بن حمدان الفالح 95
شارك" في تنمية بعض مهارات التفكير  –زاوج  –فاعلية استراتيجية "فكر 

 اإلبداعي في العلوم لدى طالبات المرحلة المتوسطة
 هـ1432 مناهج وطرق تدريس العلوم

 أسماء بنت سليمان بن عبدالعزيز الجنيح 96
أثر استراتيجية شكل البيت الدائري كمنظم خبرة معرفية على تحصيل طالبات 

 الصف الثاني المتوسط وبقاء أثر التعلم بمحافظة المجمعة
 هـ1432 مناهج وطرق تدريس العلوم

 ثريا بنت عبدهللا بن هندي البقمي 97
الالزمة الستخدام المختبر المحوسب لدى معلمات العلوم بمدينة تقويم المهارات 

 الرياض
 هـ1432 مناهج وطرق تدريس العلوم

 شيخة بنت عبيد بن مفرح البقمي 98
فعالية التدريس باستخدام أساليب التقييم الواقعي في تنمية االستيعاب المفاهيمي 

 المتوسطة بمنطقة الرياض.ومهارات ما وراء المعرفة في العلوم لتلميذات المرحلة 
 هـ1432 مناهج وطرق تدريس العلوم

 عبير بنت محمد بن عبداللطيف الدريويش 99
فعالية برنامج تدريبي مقترح في تنمية الوعي ببعض مفاهيم التقنيات متناهية 

 الصغر "النانو تكنولوجي" لدى معلمات العلوم في منطقة الجوف
 هـ1432 مناهج وطرق تدريس العلوم

 عبير بنت محمد بن علي المسعودي 100
فاعلية المحاكاة الحاسوبية وفق االستقصاء في تنمية االستيعاب المفاهيمي في 

 الفيزياء لدى طالبات المرحلة الثانوية
 هـ1432 مناهج وطرق تدريس العلوم
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 الحضريتي عيشة بنت محمد بن حسين 101
فاعلية التكامل بين دورة التعلم وخرائط المفاهيم في تنمية التحصيل في العلوم 

 ومهارات التفكير الناقد لدى طالبات المرحلة المتوسطة
 هـ1432 مناهج وطرق تدريس العلوم

 فاتن بنت عبدهللا بن أحمد النفيسة 102
العمل المخبري واالستيعاب فعالية نموذج األيدي والعقول في تنمية االتجاه نحو 

 المفاهيمي في الفيزياء لدى طالبات المرحلة الجامعية بمدينة الرياض
 هـ1432 مناهج وطرق تدريس العلوم

 نهى بنت عطاهللا بن مسعد البلوي 103
فعالية استراتيجية التناقض السلوكي في تعديل أنماط السلوك المعملية الخاطئة لدى 

 بكلية التربيةطالبات قسم الكيمياء 
 هـ1432 مناهج وطرق تدريس العلوم

 بدور بنت جزاع بن عايد العنزي 104
فاعلية استخدام الحاسب اآللي في تدريس الجغرافيا لتنمية التحصيل الدراسي 
 ومهارات استخدام الخرائط لدى طالبات الصف الثالث المتوسط بمدينة تبوك

مناهج وطرق تدريس العلوم 
 االجتماعية

 هـ1432

 حصة بنت عبداهلل بن نومان العنزي 105
فاعلية استخدام العصف الذهني وخرائط المعرفة في تدريس الجغرافيا في تنمية 

 التفكير اإلبداعي والتحصيل لدى طالبات الصف األول الثانوي بمدينة تبوك
مناهج وطرق تدريس العلوم 

 االجتماعية
 هـ1432

 موكليشريفة بنت أحمد بن حسين  106
فاعلية إستخدام إستراتيجية حل المشكالت في تنمية مهارات التفكير االبتكاري 

 والتحصيل الدراسي لمادة التاريخ لدى طالبات الصف األول الثانوي بمحافظة صبيا
مناهج وطرق تدريس العلوم 

 االجتماعية
 هـ1432

 عزه بنت يعقوب بن مصطفى العبدلي 107
التعلم في تدريس مادة التاريخ بمدارس البنات الثانوية في معوقات استخدام مصادر 

 مدينة جدة
مناهج وطرق تدريس العلوم 

 االجتماعية
 هـ1432

 هنادي بنت سعيد بن عقيل العطوي 108
فاعلية وحدة دراسية مطورة في ضوء نظرية الذكاءات المتعددة في تنمية التحصيل 

طالبات الصف الثاني المتوسط بمدينة الدراسي واالتجاه نحو مادة الجغرافيا لدى 
 تبوك

مناهج وطرق تدريس العلوم 
 االجتماعية

 هـ1432

 وفاء بنت صباح بن عبدان العازمي 109
فاعلية استراتيجية التعلم التعاوني في تحصيل طالبات الصف الثالث الثانوي وتنمية 

 اتجاهاتهن نحو مادة التاريخ بمحافظة القريات
علوم مناهج وطرق تدريس ال

 االجتماعية
 هـ1432

 نوف بنت عبدالوهاب بن دحيم الدوسري 110
" لتنمية RISKفاعلية برنامج مقترح قائم على النظام الذكي لمعالجة المعرفة "

 مهارات التفكير الناقد في تدريس مقرر الفقه لدى طالبات المرحلة الثانوية
مناهج وطرق تدريس العلوم 

 الشرعية
 هـ1432
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 رفعه بنت محسن بن عوض القثامي 111
واقع استخدام الحاسب اآللي في تدريس مواد العلوم الشرعية بالمرحلة الثانوية في 
 مدارس البنات بمدينة مكة المكرمة من وجهة نظر المعلمات والمشرفات التربويات

مناهج وطرق تدريس العلوم 
 الشرعية

 هـ1432

 هند بنت أحمد بن زيدان البشير 112
فاعلية التدريس باستخدام الوسائط المتعددة بالحاسب اآللي في تحصيل طالبات 

 الصف الثالث متوسط في مادة الفقه واتجاهاتهن نحوها
مناهج وطرق تدريس العلوم 

 الشرعية
 هـ1432

 أمل بنت خليف بن مطلق الشمري 113
تعليمي قائم على مهارات التفكير الناقد في تنمية التذوق األدبي لدى أثر برنامج 

 طالبات الصف الثالث الثانوي في محافظة حفر الباطن
مناهج وطرق تدريس اللغة 

 العربية
 هـ1432

 أمل بنت نافع بن محمد المحياوي 114
المرحلة تقويم التدريبات في كتب القراءة والمحفوظات للصفوف الثالثة العليا من 

 االبتدائية بالمملكة العربية السعودية في ضوء مهارات التفكير اإلبداعي
مناهج وطرق تدريس اللغة 

 العربية
 هـ1432

 هالله بنت براك بن عايد الشمري 115
أثر استخدام الشواهد القرآنية في تنمية التحصيل الدراسي لطالبات الصف األول 

 العربية في المملكة العربية السعوديةالمتوسط في مادة قواعد اللغة 
مناهج وطرق تدريس اللغة 

 العربية
 هـ1432

 هند بنت عبدهللا بن عبدالهادي السهلي 116
فاعلية التعلم التعاوني في عالج بعض مشكالت تعلم القراءة لدى تلميذات المرحلة 

 االبتدائية
مناهج وطرق تدريس اللغة 

 العربية
 هـ1432

 عبدهللا بن محمد العجالنأسماء بنت  117
وحدة مقترحة في االقتصاد المنزلي للمرحلة الثانوية في ضوء متطلبات الوعي 

 االستهالكي
مناهج وطرق تدريس االقتصاد 

 المنزلي
 هـ1433

118 
موضي بنت عثمان بن عبدالمحسن 

 العبدالكريم

( واستخدامه في تقويم محتوى مناهج  LOs)معيار مطور لبناء الكائنات التعليمية )
الحاسب اآللي المقدمة عبر متصفح التعلم اإللكتروني لوزارة التربية والتعليم "سيما 

 نور"

مناهج وطرق تدريس الحاسب 
 اآللي

 هـ1433

 هال بنت خلف بن مترك الدوسري 119
الهندسة أثر استراتيجية الخرائط الذهنية على تنمية مهارات التفكير اإلبداعي في 
 التحليلية لدى طالبات الصف الثالث المتوسط بمدينة وادي الدواسر

مناهج وطرق تدريس 
 الرياضيات

 هـ1433

120 
بشرى بنت سعود بن احمد الهاللي 

 الحازمي
 هـ1433 مناهج وطرق تدريس العلوم تقويم مهارات تدريس التفكير لدى معلمات العلوم بالمرحلة المتوسطة
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121 
منيفة بنت فرحان بن مفرح المقاطي 

 العتيبي
فاعلية وحدة مقترحة لتنمية الوعي بالصحة اإلنجابية لدى طالبات كلية التربية 

 بالدوادمي
 هـ1433 مناهج وطرق تدريس العلوم

 أمل بنت إدريس بن عبده صميلي 122
التدريسية لمعلمات العلوم بالمرحلة المتوسطة بمحافظة صامطة تقويم الممارسات 

 في ضوء المعايير العالمية لتدريس العلوم
 هـ1433 مناهج وطرق تدريس العلوم

 جميلة بنت علي بن محمد كريري 123
فاعلية بعض األنشطة القائمة على الذكاءات المتعددة في تنمية التحصيل والتفكير 

 علوم للصف األول متوسطاالستداللي في مادة ال
 هـ1433 مناهج وطرق تدريس العلوم

 خولة بنت عيد بن سعيد الزمامي 124
فاعلية تدريس العلوم باستخدام البورتفوليو في تنمية مهارة التقييم الذاتي واالتجاه 

 نحو العلوم لدى طالبات األول متوسط
 هـ1433 مناهج وطرق تدريس العلوم

 حمّيد الحميدرقية بنت محمد بن  125
تطوير سجل التقويم المستمر لمادة علوم الصف الرابع االبتدائي باستخدام أسلوب 

 دلفاي
 هـ1433 مناهج وطرق تدريس العلوم

126 
أمل بنت جمعان بن محمد العماري 

 الزهراني
تقويم منهج التاريخ للصف األول المتوسط من وجهة نظر معلمات ومشرفات مادة 

 الباحةالتاريخ بمنطقة 
مناهج وطرق تدريس العلوم 

 االجتماعية
 هـ1433

 سعداء بنت سعد بن خليف الرشيدي 127
فاعلية استراتيجيتي العصف الذهني والتعلم الذاتي في تدريس مادة التاريخ في تنمية 
بعض مهارات التفكير االبتكاري لدى طالبات الصف األول الثانوي بمحافظة حفر 

 المادةالباطن واتجاهاتهن نحو 

مناهج وطرق تدريس العلوم 
 االجتماعية

 هـ1433

 عبير بنت عبدهللا بن سعيد الغامدي 128
معوقات تدريس المواد االجتماعية في المرحلة الثانوية للبنات من وجهة نظر 

 المعلمات والمشرفات التربويات بمدينة الطائف
مناهج وطرق تدريس العلوم 

 االجتماعية
 هـ1433

 سليم بن عيد العطوينورة بنت  129
فاعلية استراتيجية التعلم التعاوني في تدريس التاريخ لتنمية التحصيل والمهارات 

 االجتماعية لدى طالبات الصف الثاني الثانوي بمدينة تبوك
مناهج وطرق تدريس العلوم 

 االجتماعية
 هـ1433

 أميرة بنت ربيح بن ضيف هللا الثبيتي 130
باستخدام المدخل المنظومي وقواعد التفسير في تنمية فاعلية تدريس التفسير 

 مستويات فهم النص القرآني لدى طالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم بالطائف
مناهج وطرق تدريس العلوم 

 الشرعية
 هـ1433
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 دالل بنت ساعد بن عيضة الربيعي 131
برنامج مقترح لتنمية مهارات الكتابة الوظيفية في ضوء الحاجات الفردية فاعلية 

 لدى تلميذات المرحلة المتوسطة بمحافظة الطائف
مناهج وطرق تدريس اللغة 

 العربية
 هـ1433

 عهود ابراهيم مفوز الرفاعي 132
العربية مهاراتا القراءة والكتابة في كتب القراءة للمرحلة االبتدائية في المملكة  

 السعودية  "دراسة تحليلية مقارنة"
مناهج وطرق تدريس اللغة 

 العربية
 هـ1433

 منى بنت محمد بن دغيليب الصاعدي 133
مدى تمكن طالبات الصف األول الثانوي من مهارات التفكير الناقد في النحو في 

 منطقة مكة المكرمة
مناهج وطرق تدريس اللغة 

 العربية
 هـ1433

 حسن بن علي الزهرانيهدى بنت  134
فاعلية استراتيجية مقترحة قائمة على الدمج بين العمليات المعرفية وما وراء 

المعرفية في تنمية بعض مهارات الكتابة الوظيفية لدى طالبات المرحلة المتوسطة 
 بمدينة الرياض

مناهج وطرق تدريس اللغة 
 العربية

 هـ1433

 عبير بنت سعد بن يوسف السرحاني 135
االحتياجات التدريبية لمعلمات المواد االجتماعية بالمرحلة الثانوية في محافظة 

 القريات من وجهة نظر المعلمات والمشرفات التربويات
علوم المناهج وطرق تدريس 

 جتماعيةاال
 هـ1433

 مها بنت محمد بن عبدهللا موسى حجي 136
لتنمية التفكير الناقد لدى تقويم المهارات التدريسية الالزمة لمعلمات الرياضيات 

 طالبات الصف األول المتوسط بمكة المكرمة
مناهج وطرق تدريس 

 الرياضيات
 هـ1434

 عهد بنت أحمد بن عبدالعزيز نياز 137
تصور مقترح لعالج الصعوبات في وحدة المعادالت الخطية والدوال التي تواجه 

 طالبات الصف االول متوسط
مناهج وطرق تدريس 

 الرياضيات
 هـ1434

 حمودة بنت عمر بن قادري يحيي 138
فاعلية استخدام الوسائط المعتمدة في تنمية مهارات قراءة الخريطة واالتجاه نحو 

 الجغرافيا لدى طالبات الصف األول الثانوي بمحافظة صامطة
مناهج وطرق تدريس العلوم 

 االجتماعية
 هـ1434

 مهره بنت محمد بن سعيد الشهراني 139
مهارات التفكير الناقد في مقرر الحديث للصف الثالث المتوسط للبنات  مدى توافر

 ومدى ممارسة المعلمات لهذه المهارات أثناء التدريس
مناهج وطرق تدريس العلوم 

 الشرعية
 هـ1434

 اسمهان بنت مرزوق بن خيشان الجهني 140
مادة الكيمياء في فعالية استخدام نموذج التعلم البنائي ذي المراحل السبع في تدريس 

 التحصيل الدراسي لدى طالبات الصف األول الثانوي بمحافظة ينبع البحر
 هـ1435 المناهج وطرق تدريس العلوم
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 عائشة بنت عبدهللا بن علي الحربي 141
االجتماع في محافظة القنفذة تقويم مهارات اإلدارة الصفية لدى معلمات علم 

 التعليمية
المناهج وطرق تدريس العلوم 

 االجتماعية
 هـ1435

 هـ1435 مناهج وطرق تدريس العلوم برنامج مقترح لتنمية الثقافة الصحية لدى معلمات العلوم في المرحلة المتوسطة أمنيه بنت سليمان بن سويلم الحويطي 142

 السيد الهاشمالهام بنت عبدهللا بن محمد  143
تقويم أداء مشرفات المواد االجتماعية للمرحلة الثانوية بمحافظة اإلحساء في ضوء 

 معايير الجودة الشاملة
مناهج وطرق تدريس العلوم 

 االجتماعية
 هـ1435

 منى بنت عمر بن محمد الجليمي 144
 فاعلية إستراتيجية تدريسية قائمة على رسوم الكاريكاتور في تنمية

 نحو بعض المشكالت االجتماعية لدى طالبات الصفالوعي 
 الثالث الثانوي بمحافظة القنفذة

علوم المناهج وطرق تدريس 
 جتماعيةاال

 هـ1435

 

 مرحلة الدكتوراه

 تاريخ إجازة الرسالة التخصص عنوان الرسالة اسم الطالبة م

 مياز بنت خليل الصباغ 1
السعودية على ضوء ما اكتسبته من "تقويم مدرسات التاريخ بالمملكة العربية 

 كفايات تدريسية"
مناهج وطرق تدريس العلوم 

 االجتماعية
 هـ1406

 شيخة بنت رشيد الخثالن 2
" معيار مقترح لتقويم أهداف تدريس التاريخ بالمرحلة الثانوية بالمملكة العربية 

 السعودية"
مناهج وطرق تدريس العلوم 

 االجتماعية
 هـ1413

 محمد السليممالك بنت  3
"فاعلية استراتيجية مقترحة لتدريس وحدة كيمياء المادة للوصول إلى مستوى 

 اإلتقان في الصف الثاني المتوسط بمدارس البنات بمدينة الرياض"
 هـ1413 مناهج وطرق تدريس العلوم

 فاطمة بنت عبد الرحمن الوهيبي 4
الخدمة لمعلمات المواد اإلجتماعية بالمرحلة اإلبتدائية في "التدريب في أثناء 

 دراسة مسحية وبرنامج مقترح"–المملكة العربية السعودية 
مناهج وطرق تدريس العلوم 

 االجتماعية
 هـ1414
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 عفاف بنت محمد الجاسر 5
تنمية كفايات إدارة  الصف وتعديل االعتقادات بشأنها "فاعلية برنامج مقترح في 

وخفض حالة قلق التدريس لدى معلمات اللغة اإلنجليزية بالمرحلة المتوسطة بمدينة 
 الرياض"

مناهج وطرق تدريس اللغة 
 اإلنجليزية

 هـ1420

 منيرة بنت عبد العزيز الحريشي 6
القراءة الناقدة لدى طالبات  مهارات "فاعلية استراتيجية مقترحة لتنمية بعض

 الصف األول الثانوي بمدينة الرياض"
مناهج وطرق تدريس اللغة 

 العربية
 هـ1420

 سلطانة بنت قاسم الفالح 7
"فاعلية استراتيجية التعلم التعاوني اإلتقاني في تنمية التحصيل الدراسي لوحدة 

 ثانوي بمدينة الرياض"الخلية والوراثة واإلتجاه نحوها لدى طالبات الصف األول ال
 هـ1421 مناهج وطرق تدريس العلوم

 فاطمة بنت منصور المالك 8
"فاعلية استراتيجية تدريس مقترحة لمعالجة صعوبات حل مسائل الفيزياء واإلتجاه 

 نحو تلك المسائل لدى طالبات الصف األول الثانوي بمدينة الرياض"
 هـ1421 مناهج وطرق تدريس العلوم

 سيف الصالل منيرة بنت 9
"برنامج متكامل للدراسات اإلجتماعية وفاعلية وحدة دراسية في التحصيل 

 الدراسي لدى تلميذات المرحلة اإلبتدائية بالمملكة العربية السعودية"
مناهج وطرق تدريس العلوم 

 االجتماعية
 هـ1422

 ابتسام بنت عباس عافشي 10
المدرسية لدى طالبات أقسام اللغة "تصميم برنامج مقترح لتنمية المهارات اللغوية 

 العربية بكليات التربية للبنات بالمملكة العربية السعودية"
مناهج وطرق تدريس اللغة 

 العربية
 هـ1422

 منى بنت سعد الغامدي 11
"فاعلية استراتيجيتي التعلم التعاوني وحل المشكالت منفصلتين ومندمجتين في 

العليا في الرياضيات نحوها لدى طالبات الصف تنمية التحصيل ومهارات التفكير 
 الثالث المتوسط بمدينة الرياض"

مناهج وطرق تدريس 
 رياضياتال

 هـ1422

 فوزية بنت محمد الدوسري 12
"فاعلية استراتيجيتي التناقض المعرفي وخرائط المفاهيم في تعديل التصورات 

 البديلة لبعض المفاهيم الجغرافية"
العلوم مناهج وطرق تدريس 

 االجتماعية
 هـ1423

 لبنى بنت حسين العجمي 13
ج التعليم البنائي والمعرفي في تنمية التحصيل الدراسي وتعديل ذ"فاعلية نمو

التصورات البديلة وتنمية عمليات العلم األساسية واإلتجاهات نحو مادة العلوم لدى 
 تلميذات الصف الثاني المتوسط"

 هـ1423 مناهج وطرق تدريس العلوم

 نوال بنت محمد الراجح 14
"فاعلية برنامج مقترح في الحاسب اآللي لتنمية التفكير الناقد والتحصيل في 

 الرياضيات لدى طالبات الصف الثاني الثانوي"
مناهج وطرق تدريس 

 الرياضيات
 هـ1423
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 العدلنفيسة بنت ابراهيم  15
"فاعلية برنامج تدريبي في تنمية بعض القدرات اإلبتكارية لدى تلميذات المرحلة 

 اإلبتدائية بمدينة الجوف"
 هـ1424 مناهج وطرق تدريس

 إقبال بنت صالح الغصن 16
"فاعلية استخدام التعلم التعاوني والتكامل بين البالغة واألدب في تنمية التحصيل 

 الصف األول الثانوي بمدينة الرياض" والتذوق األدبي لدى طالبات
مناهج وطرق تدريس اللغة 

 العربية
 هـ1424

 منى بنت ماطر الجهني 17
"فاعلية استخدام بعض أنشطة ما قبل الكتابة واإلتجاه لدى طالبات أقسام اللغة 

 اإلنجليزية في كلية التربية"
مناهج وطرق تدريس اللغة 

 اإلنجليزية
 هـ1425

 لوهيبيهدى بنت عمر ا 18
"فاعلية استخدام المدخل الشامل للغة في تنمية مهارتي القراءة والكتابة لدى 

 طالبات قسم اللغة اإلنجليزية بكليات التربية"
مناهج وطرق تدريس اللغة 

 اإلنجليزية
 هـ1425

 نهى بنت محمد المال 19
الطالبات "فاعلية برنامج مقترح في إكساب كفايات التدريس بالتعلم التعاوني لدى 

 المعلمات بقسم الدراسات اإلسالمية بكليات التربية للبنات"
مناهج وطرق تدريس العلوم 

 شرعيةال
 هـ1425

 هـ1426 مناهج وطرق تدريس العلوم الكيمياء وتنمية اإلتجاه نحوها وتعديل أساليب التعلم لدى طالبات المرحلة الثانوية جواهر بنت سعود آل رشود 20

 محمد معشيجميلة بنت  21
"فاعلية برنامج مطور في اللغة اإلنجليزية لطالبات قسم الدراسات بكليات البنات 

 في تحقيق األغراض األكاديمية والمهنية"
مناهج وطرق تدريس اللغة 

 اإلنجليزية
 هـ1426

 مها بنت عبد الجبار اليماني 22
نحوه لدى "فاعلية برنامج مقترح في تنمية مهارات تدريس التفكير واإلتجاه 

 معلمات العلوم"
 هـ1426 مناهج وطرق تدريس العلوم

 أمل بنت سعيد القحطاني 23
"فاعلية برنامج مقترح في الجغرافيا قائم على األحداث الجارية والقضايا 

المعاصرة في تنمية التفكير الناقد واإلتجاه في الجغرافيا لدى طالبات الصف الثاني 
 الثانوي"

العلوم مناهج وطرق تدريس 
 االجتماعية

 هـ1426

 وفاء بنت محمود طيبة 24
"فاعلية برنامج تدريبي في تنمية قدرات الكتابة اإلبداعية لطالبات الصف الخامس 

 اإلبتدائي "
مناهج وطرق تدريس اللغة 

 العربية
 هـ1426
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 تغريد بنت علي السديس 25
"استخدام مدخل الوعي بعمليات التفكير ما وراء المعرفي في تنمية مهارة تدريس 

 دراسة إثنوجرافية"–الكتابة لدى طالبات قسم اللغة االنجليزية بكليات التربية 
مناهج وطرق تدريس اللغة 

 اإلنجليزية
 هـ1426

 عالية بنت محمد العطيات 26
المرحلة اإلبتدائية المعاقات سمعيا  "نموذج مقترح لتطوير مناهج العلوم لتلميذات

 على ضوء مجاالت التربية الوقائية وأبعادها"
 هـ1427 مناهج وطرق تدريس العلوم

 إيمان بنت محمد الرويثي 27
"فاعلية نموذج دورة التعلم ماوراء المعرفي في تنمية اإلستيعاب المفاهيمي في 

 طالبات الصف الثاني الثانويالفيزياء ومهارات التفكير ما وراء المعرفي لدى 
 هـ1427 مناهج وطرق تدريس العلوم

 نسرين بنت ثاني عقال الحميد 28
"فاعلية نموذج التعلم التوليدي في تنمية مهارتي القراءة الناقدة والتفاعل اإلجتماعي 

 لدى طالبات الفرقة األولى في قسم اللغة اإلنجليزية في كليات البنات"
اللغة مناهج وطرق تدريس 

 اإلنجليزية
 هـ1427

 بدرية بنت زيد الحوتان 29

"فاعلية برنامج تدريبي مقترح قائم على نظريات العليم الناقد في تنمية مهارة القص 
)حكاية القصص( لدى معلمات اللغة اإلنجليزية بالمدرسة اإلبتدائية األهلية وفي 

 تغيير مفهومهن لدور المعلم في النظام التعليمي"

وطرق تدريس اللغة مناهج 
 اإلنجليزية

 هـ1427

 حصة بنت غازي البجيدي 30

"فاعلية برنامج تدريبي على بناء واستخدام الحقيبة الوثائقية في تنمية مهارات 
تدريس العلوم والتأمل الفكري لدى الطالبات المعلمات)أقسام العلوم الطبيعية( في 

 كليات التربية للبنات"
 هـ1427 مناهج وطرق تدريس العلوم

 لطيفة بنت محمد المشيقح 31
"فاعلية مدخل التحليل األخالقي في تنمية فهم هذه القضايا والتفكير الناقد واالتجاه 

"نحوها لدى طالبات الصف الثاني الثانوي العلمي  
مناهج وطرق تدريس العلوم 

 االجتماعية
 هـ1427

 الجوهرة بنت غازي الرويس 32

مدخل التعلم التفاوضي باستخدام البريد اإللكتروني في "فاعلية برنامج مقترح على 
تنمية مهارة الكتابة باللغة اإلنجليزية وتحقيق بعض أهداف التربية الكوكبية لدى 

 طالبات كليات التربية إلعداد معلمات المرحلة اإلبتدائية

مناهج وطرق تدريس اللغة 
 اإلنجليزية

 هـ1427

 هند بنت عبد هللا الثنيان 33
"فاعلية برنامج مقترح لتنمية مهارات تدريس التعبير الشفهي لدى طالبات قسم اللغة 

 العربية بكليات التربية للبنات
مناهج وطرق تدريس اللغة 

 العربية
 هـ1427

 بشاير بنت رغيان البلوي 34
"فاعلية استراتيجية مقترحة قائمة على النظرية البنائية اإلجتماعية في تنمية 

تدريس اإلستماع والتحدث لدى الطالبات المعلمات في قسم اللغة مهارات 
 اإلنجليزية بكلية التربية للبنات بتبوك"

مناهج وطرق تدريس اللغة 
 اإلنجليزية

 هـ1428
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 أماني بنت محمد الحصان 35
بعض مهارات التفكير واإلستيعاب المفاهيمي "فاعلية نموذج أبعاد التعلم في تنمية 

 في العلوم و اإلدراكات نحو البيئة الصفية لدى تلميذات المرحلة اإلبتدائية
 هـ1428 مناهج وطرق تدريس العلوم

 تهاني بنت محمد الرؤساء 36
"فاعلية برنامج مقترح في تنمية ممارسات التعلم النشط وتعديل اإلعتقادات نحوه 

 الطالبات بكلية التربية األقسام العلمية بالرياض"لدى المعلمات 
 هـ1428 العلوم مناهج وطرق تدريس

 عبير بنت عبد السالم أبو الحسن 37
"فاعلية نموذج رحلة التدريس في تنمية التحصيل األكاديمي ومهارات عمليات 

 العلم والدافعية للتعليم لدى طالبات الصف الثاني في مادة الكيمياء"
 هـ1428 وطرق تدريس العلوممناهج 

 نوال بنت علي الربيعان 38
"أثر المدخل المنظومي والتحصيل وفعالية الذات األكاديمية في العلوم لدى طالبات 

 المرحلة المتوسطة"
 هـ1428 مناهج وطرق تدريس العلوم

 وضحى بنت حباب العتيبي 39
والتقييم الحقيقي لدى "فاعلية برنامج مقترح في تنمية ممارسات التدريس الحقيقي 
 معلمات العلوم قبل الخدمة بكليات التربية"

 هـ1428 مناهج وطرق تدريس العلوم

 ليلى بنت أحمد بن محمد عبد المجيد 40
فاعلية برنامج تدريبي مقترح في إكساب كفايات التقويم القائم على األداء لدى 

 معلمات العلوم في المرحلة المتوسطة في مدينة الرياض.
 هـ1428 مناهج وطرق تدريس العلوم

 منى بنت علي بن سيف القحطاني 41
فاعلية برنامج مقترح قائم على مدخل العلم والتقنية والمجتمع في تنمية التنور 

 البيئي لدى معلمات العلوم قبل الخدمة بكليات التربية للبنات
 هـ1428 مناهج وطرق تدريس العلوم

 بلويبشاير بنت رغيان بن محمد ال 42
فاعلية استراتيجية مقترحة قائمة على النظرية البنائية االجتماعية في تنمية مهارات 
تدريس اإلستماع والتحدث لدى الطالبات المعلمات في قسم اللغة االنجليزية بكلية 

 التربية للبنات بتبوك

مناهج وطرق تدريس اللغة 
 اإلنجليزية

 هـ1428

 هياء بنت عبدهللا بن داود الداود 43
فاعلية وحدة في التربية البيئية في تنمية المفاهيم واالتجاهات البيئية في مرحلة 

 رياض االطفال بالمملكة العربية السعودية
مناهج وطرق تدريس االقتصاد 

 المنزلي
 هـ1429

 سمر بنت عبدالعزيز بن محمد الشلهوب 44
الرياضي لدى فاعلية برنامج تدريبي مقترح في تنمية مهارات تدريس التفكير 

معلمات الرياضيات بالمرحلة المتوسطة وأثره في تنمية مهارات التفكير الرياضي 
 لدى طالباتهن

مناهج وطرق تدريس 
 الرياضيات

 هـ1429
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 انتصار بنت عبدالعزيز بن ابراهيم المطوع 47
مقترح في إكتساب مهارات تصميم المقرر االلكتروني لدى فاعلية برنامج تدريبي 

 معلمات الرياضيات بالمرحلة الثانوية واتجاهاتهن نحوه
مناهج وطرق تدريس 

 الرياضيات
 هـ1429

 نورة بنت ملحم بن سعود السبيعي 48
فاعلية بعض استراتيجيات تعلم المفردات في تنمية الكفاءة اللغوية وحجم مفردات 

 اإلنجليزية لدى طالبات المرحلة الثانويةاللغة 
مناهج وطرق تدريس اللغة 

 اإلنجليزية
 هـ1429

 خلود بنت عبدهللا بن إبراهيم الوهيبي 49
فاعلية استخدام استراتيجية التفوه باألفكار في تغيير االعتقادات المعوقة لتعلم اللغة 

 ن اللغوياإلنجليزية لدى طالبات المرحلة الثانوية وفي تنمية أدائه
مناهج وطرق تدريس اللغة 

 اإلنجليزية
 هـ1429

 سعاد بنت مساعد بن سليمان األحمدي 50
فاعلية برنامج مقترح قائم على التعلم المنظم ذاتياً في تنمية التنظيم الذاتي لتعلم 

 الرياضيات واالستيعاب المفاهيمي لدى طالبات المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض
 مناهج وطرق تدريس

 الرياضيات
 هـ1430

 سلطانه بنت عبدالمصلح بن جزاع البديوي 51
فاعلية برنامج مقترح قائم على نموذج جرايس لعلم اللغة البراجماتي في تنمية 
مهارات ترابط النص الكتابي والوعي البراجماتي للكتابة لدى طالبات قسم اللغة 

 اإلنجليزية بكليات التربية للبنات

اللغة مناهج وطرق تدريس 
 اإلنجليزية

 هـ1430

 مشاعل بنت محمد بن إبراهيم الفقيه 52
فاعلية برنامج تدريبي مقترح لتنمية أداء معلمات اللغة العربية في المرحلة 

 االبتدائية في تدريس مهارات الفهم القرائي وفق استراتيجيات ما وراء المعرفة
مناهج وطرق تدريس اللغة 

 العربية
 هـ1430

 محمد بن فراس السرحانيمها بنت  53
فاعلية المدخل المنظومي في تنمية بعض أبعاد القوة الرياضياتية لدى طالبات 

 المرحلة الثانوية
مناهج وطرق تدريس 

 الرياضيات
 هـ1431

 أسماء بنت عبدالرحمن بن نامي الشيخ 54
العلوم تطوير نموذج التعلم التوليدي وفاعليته في تنمية االستيعاب المفاهيمي في 

 والدافعية للتعلم لدى طالبات المرحلة المتوسطة
 هـ1431 مناهج وطرق تدريس العلوم

 تهاني بنت عبدالرحمن بن علي المزيني 55
فاعلية برنامج تدريبي مقترح في تنمية مهارات البحث اإلجرائي ومفهوم تعليم 

 العلوم لدى معلمات العلوم أثناء الخدمة
 هـ1431 مناهج وطرق تدريس العلوم

 جميلة بنت عبدهللا بن عبدالعزيز الحسيني 56
فاعلية نموذج مقترح لتدريس العلوم وفق مدخل التعلم النشط في تنمية االستيعاب 

 المفاهيمي وتنظيم الذات والدافعية للتعلم لدى طالبات الصف الثاني متوسط
 هـ1431 مناهج وطرق تدريس العلوم
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 منيرة بنت سعود بن عبدالعزيز بن زيد 57
فاعلية منهج علوم مطور قائم على معايير التربية العلمية في تنمية بعض جوانب 

 الثقافة  العلمية لدى تلميذات المرحلة االبتدائية.
 هـ1431 مناهج وطرق تدريس العلوم

 عائشة بنت علي بن عبدهللا باوزير 58
فاعلية برنامج إثرائي قائم على معايير تعليم اللغة العربية في تنمية مهارتي القراءة 
والكتابة والميول القرائية لدى التلميذات الموهوبات في الصف الخامس االبتدائي 

 في المنطقة الشرقية

مناهج وطرق تدريس اللغة 
 العربية

 هـ1431

 ندى بنت إبراهيم بن عبدالعزيز الربدي 59
فاعلية برنامج تدريبي مقترح لتنمية المهارات الالزمة لتدريس المنهج التكاملي 

 لدى طالبات قسم اللغة العربية بكليات التربية للبنات
مناهج وطرق تدريس اللغة 

 العربية
 هـ1431

 صباح بنت محمد بن عبدهللا العرفج 60
لتنمية بعض المفاهيم  فاعلية وحدة مقترحة في االقتصاد المنزلي قائمة على البنائية

 والمهارات الحياتية المتعلقة بالتربية المائية لدى تلميذات الصف السادس االبتدائي
مناهج وطرق تدريس االقتصاد 

 المنزلي
 هـ1432

 منال بنت محمد بن عبدالكريم الكريع 61
فاعلية برنامج تدريبي في تنمية مهارات تدريس التفكير اإلبداعي للطالبات 

 وعالقته بتنمية مهاراته لتلميذاتهن بالمرحلة المتوسطة المعلمات
مناهج وطرق تدريس 

 الرياضيات
 هـ1432

 سارة بنت بدر بن محسن العتيبي 62
فاعلية برنامج تدريبي مقترح في تنمية مهارات تدريس التفكير ما وراء المعرفي 

 دى طالباتهنلدى الطالبات المعلمات في قسم/ الكيمياء وأثرة في تنمية مهاراته ل
 هـ1432 مناهج وطرق تدريس العلوم

 مشاعل بنت كميخ بن عبدهللا العتيبي 63
فاعلية برنامج تدريبي مقترح في تنمية الممارسات التدريسية المرتبطة بنظرية 

 الذكاءات المتعددة لدى معلمات العلوم بالمرحلة المتوسطة
 هـ1432 مناهج وطرق تدريس العلوم

64 
بن عائض النهاري نوال بنت ناصر 

 القحطاني
فعالية نموذج التعليم التكاملي للموضوع في تنمية االستيعاب المفاهيمي والمهارات 

 الحياتية لمادة العلوم لدى طالبات الصف الثاني متوسط
 هـ1432 مناهج وطرق تدريس العلوم

 ريم بنت عبدالعزيز بن محمد العلي 65
استراتيجيات التعلم النشط وأثرها على فعالية برنامج مقترح قائم على بعض 

االستيعاب المفاهيمي في مادة الفقه وتقدير الذات واالتجاه عند طالبات المرحلة 
 المتوسطة بمحافظة الخرج

مناهج وطرق تدريس العلوم 
 الشرعية

 هـ1432

 سميرة بنت أحمد بن مبروك الزهراني 66
على نظرية الذكاءات المتعددة أثر استخدام بعض استراتيجيات التدريس القائمة 

على تنمية الذكاء األخالقي والتفكير الفقهي االستداللي لدى طالبات المرحلة 
 الثانوية

مناهج وطرق تدريس العلوم 
 الشرعية

 هـ1432
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 مستورة بنت عبيد بن الفي الشمري 69
تدريسي مقترح قائم على نظرية الذكاءات المتعددة في تنمية فعالية أنموذج 

االستيعاب المفاهيمي في مادة الحديث وبعض هذه الذكاءات لدى طالبات الصف 
 الثاني المتوسط

مناهج وطرق تدريس العلوم 
 الشرعية

 هـ1432

 نوف بنت علي بن عبدالواحد الغريبي 70
قائم على التعلم النشط في تنمية فاعلية نموذج مقترح لتدريس العلوم الشرعية 

المفاهيم الفقهية الصحية والمهارات االجتماعية لدى طالبات المرحلة الثانوية 
 بمدينة الرياض

مناهج وطرق تدريس العلوم 
 الشرعية

 هـ1432

 أمل بنت عبدهللا بن سعيد أبو راس 71
مهارات القراءة فعالية برنامج مقترح قائم على نظرية الذكاءات المتعددة في تنمية 

 اإلبداعية لدى تلميذات الصف الثالث المتوسط
مناهج وطرق تدريس اللغة 

 العربية
 هـ1432

 حنان بنت مرعي بن محمد عسيري 72
فعالية برنامج تدريبي قائم على أساليب التعلّم النشط في تنمية مهارات تدريس 

 بالمرحلة المتوسطةالتعبير الكتابي اإلبداعي لدى معلمات اللغة العربية 
المناهج وطرق تدريس اللغة 

 العربية
 هـ1433

 نهاد بنت محمود ابن محمد كسناوي 73
فاعلية تدريس العلوم وفقاً للتعلم المستند إلى الدماغ في تنمية مهارات التفكير 

 االبداعي والدافعية للتعلم لدى طالبات الصف األول متوسط
 هـ1433 مناهج وطرق تدريس العلوم

 هدى بنت علي بن سليمان الحمود 74
( في تنمية portfolioفاعلية برنامج تدريبي مقترح قائم على ملفات االنجاز )

مهارات التفكير الناقد عند دراسة النصوص األدبية لدى طالبات الصف الثالث 
 الثانوي )الفرع األدبي(

مناهج وطرق تدريس اللغة 
 العربية

 هـ1433

 سيف السيفمشاعل بنت سعد بن  75
فاعلية برنامج قائم على عادات العقل في تنمية مهارات الفهم القرائي لدى طالبات 

 المرحلة المتوسطة
مناهج وطرق تدريس اللغة 

 العربية
 هـ1433

 هيفاء بنت عبدهللا بن محمد الشنيفي 76
أثر برنامج قائم على ملفات التأمل الذاتي في تنمية بعض مهارات القراءة والكتابة 

 تكاملياً والتقويم الذاتي لدى تلميذات الصف السادس االبتدائي بمدينة الرياض
مناهج وطرق تدريس اللغة 

 العربية
 هـ1433

 هنوف بنت عبيد بن الفي الشمري 77
فاعلية برنامج تدريبي مقترح في تنمية مهارات التدريس التأملي والتفكير ما وراء 

 المرحلة الثانوية بمدينة الرياض المعرفي لدى معلمات العلوم الشرعية في
مناهج وطرق تدريس العلوم 

 الشرعية
 هـ1434

 أسماء بنت محمد بن حسين القحيز 78
فعالية برنامج تدريبي مقترح في تنمية مهارات تدريس التفكير  وفعالية الذات لدى 
 الطالبات المعلمات تخصص العلوم الشرعية بكلية التربية في جامعة الملك سعود

مناهج وطرق تدريس العلوم 
 الشرعية

 هـ1434

 فاطمة بنت عبدهللا بن علي الشهري 79
فاعلية برنامج في التاريخ قائم على فكرة التفاهم الدولي في تنمية  بعض مهارات 

 القراءة الناقدة واالتجاه نحوه لدى طالبات المرحلة المتوسطة في مدينة الرياض
مناهج وطرق تدريس علوم 

 اجتماعية
 هـ1436

 فاطمة بنت عبدهللا بن فايز الشهري 80
 طالبات المرحلة ىلي لدوم الدهمقياس االتجاه نحو التفا

 المتوسطة للبنات بالمملكة العربية السعودية
مناهج وطرق تدريس علوم 

 اجتماعية
 هـ1436
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 الرتبية وعلم النفس/ قسم رتبيةكلية ال
 

 مرحلة املاجستري

 تاريخ إجازة الرسالة التخصص الرسالةعنوان  اسم الطالبة م

 هـ1403 علم النفس "تقويم أهداف مناهج معاهد التربية الفكرية للبنات" نورة بنت عبدالرحمن الفريح 1

 رائدة بنت عبدالعزيز الكحيمي 2
–"بعض العوامل االجتماعية المؤثرة على التحصيل الدراسي في المرحلة الثانوية 

 استطالعية مطبقة على طالبات الثانوية العامة بالرياض"دراسة ميدانية 
 هـ1403 علم النفس

 سامية بنت محمد بن الدن 3
"العالقة بين التحصيل الدراسي وبعض سمات الشخصية لدى طالبات الصف 

 الثاني الثانوي بمدينة الرياض"
 هـ1409 علم النفس

 الهام بنت سرور البالل 4
التربوية والنفسية وعالقته ببعض المتغيرات النفسية لدى "اإلتجاه نحو المواد 

 طالبات كلية التربية للبنات بتبوك"
 هـ1420 علم النفس

5 
 فوزية بنت علي الشهري

 
"القيم الخلقية وعالقتها بالعصبية دراسة ميدانية على عينة من طالبات كلية التربية 

 للبنات بمدينة الرياض"
 هـ1421 علم النفس

 بنت محمد العمرينادية  6
"العالقة بين أساليب إساءة معاملة الطفل من قبل الوالدين المعلمين وبعض 

 اإلضطرابات"
 هـ1424 علم النفس

7 
 الجوهرة بنت فهد الجبيلة

 
"االتجاهات الوالدية نحو مادة الرياضيات وعالقتها باالتجاهات والدافعية لإلنجاز 

 مدينة الرياض"الدراسي لدى طالبات المرحلة المتوسطة ب
 هـ1424 علم النفس

 خولة بنت سعد البلوي 8
"الذكاء اإلنفعالي وعالقته بالتوافق النفسي والمهارات اإلجتماعية لدى عينة من 

 طالبات كلية التربية للبنات بمدينة تبوك"
 هـ1425 علم النفس

 ريم بنت سالم الكريديس 9
المتغيرات لدى طالبات كلية "قلق اإلختبار وعالقته بالدافعية لإلنجاز وبعض 

 التربية إلعداد معلمات المرحلة اإلبتدائية بالرياض"
 هـ1425 علم النفس

 أمل بنت عبد الرحمن الشهري 10
"دراسة مقارنة لنمو اجتماعي رسوم األطفال المحرومين أسريا واألطفال العاديين 

 في المرحلة اإلبتدائية بمدينة الرياض"
 هـ1426 علم النفس
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 تاريخ إجازة الرسالة التخصص عنوان الرسالة اسم الطالبة م

 خولة  بنت فهد بن بخيت الصفار 11
المرونة النفسية وعالقتها بالذكاء الوجداني والتحصيل األكاديمي لدى طالبات كلية 

 التربية للبنات بمدينة الرياض
 هـ1429 علم النفس

 هـ1429 علم النفس في الحاسب اآللي وعالقته ببعض سمات  الشخصية دافعية إتقان مقرر زينب بنت شالل خليف العنزي 12

 سارة بنت مفلح بن شالح الحارثي 13
الوعي بمهارات ما وراء المعرفة لدى طالبات كلية التربية األقسام العلمية واألدبية 

 وعالقته بقلق االختبار والتحصيل
 هـ1429 علم النفس

 لما بنت محمود بن صالح حبابي 14
االحتراق النفسي وعالقته بالرضا الوظيفي والتفكير الالعقالني لدى أعضاء الهيئة 

 التعليمية بكليات البنات بالرياض
 هـ1429 علم نفس

 نجالء بنت عبدالرحمن بن محمد الجساس 15
التوافق المدرسي وعالقته بالسلوك العدواني لدى الطالب ذوي الظروف الخاصة 

 المتغيرات في المرحلة المتوسطة وبعض
 هـ1429 علم النفس

 االء بنت صالح بن محمد العساف 16
أساليب تفكري املعلمات وعالقتها بأساليب تفكري وأبتكار التلميذات ذوات 

 صعوبات التعلم والعاديات يف املرحلة االبتدائية
 هـ1430 علم النفس

 رسمية بنت فالح بن فائز العتيبي 17
بكل من االكتئاب وتقدير الذات وبعض المتغيرات المساندة االجتماعية وعالقتها 

 لدى المطلقات
 هـ1430 علم النفس

 هند بنت عبدالرحمن بن عبدهللا بن عبودي 18
المهارات االجتماعية والتفكير أالبتكاري لدى تالميذ المرحلة االبتدائية مستخدمي 

 الحاسب اآللي
 هـ1430 علم النفس

 اليوسفهيا بنت عبدالعزيز بن علي  19
دراسة لبعض األساليب المعرفية في عالقتها بأنماط التعلم والتفكير لدى أطفال 

 المرحلة االبتدائية
 هـ1430 علم النفس

20 
 إيمان بنت فيصل الصحن

 

"فاعلية تدريس بعض األنشطة الفنية بطريقة اللعب في تنمية المهارات التفكيرية 
اإلنتباه المصحوب بالنشاط الزائد في والسلوكية لدى األطفال ذوي اضطراب نقص 

 مرحلة رياض األطفال"
 هـ1430 علم النفس
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 تاريخ إجازة الرسالة التخصص عنوان الرسالة اسم الطالبة م

 هـ1431 علم نفس الضغوط النفسية وعالقتها بالمرونة النفسية ومفهوم الذات لدى المطلقات فاطمة بنت ساير بن شعوان الحربي 21

 بنت علي بن ناصر الدوسريفاطمة  22
الوحدة النفسية وعالقتها بالمساندة االجتماعية والغضب لدى مدمني الحشيش 

 بمستشفيات األمل
 هـ1431 علم نفس

 هـ1431 علم نفس "الضغوط النفسية وعالقتها بالمرونة النفسية ومفهوم الذات لدى المطلقات" فاطمة ساير الحربي 23

 عبدالمعطي السلميحياة بنت حميد بن  34
الذكاءات المتعددة وعالقتها بالتفكير االبتكاري وأسلوب حل المشكالت لدى بعض 

 طالب جامعة الملك سعود بالرياض )دراسة وصفية ارتباطية مقارنة(
 هـ1432 علم نفس

 ايمان بنت ناصر بن محمد بن معيبد 25
اإلدراكي( وعالقته بالتفكير  االعتماد على المجال  -األسلوب المعرفي )االستقالل

 الناقد والدافع المعرفي لدى طالبات جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن
 هـ1433 علم النفس

 

 مرحلة الدكتوراه

 تاريخ إجازة الرسالة التخصص عنوان الرسالة اسم الطالبة م

 هـ1410 علم نفس وعالقته ببعض متغيرات الشخصية"" مستوى الطموح لدى الطالبة الجامعية  نورة بنت عبد الرحمن الفريح 1

 فائقة بنت سعيد جوانة 2
"أساليب المعاملة الوالدية وعالقتها ببعض سمات شخصية الفتاة الجامعية السعودية 

 بالمنطقة الشرقية"
 هـ1413 علم نفس

 نادية بنت سراج جان 3
المتغيرات النفسية لدى طالبات "استراتيجيات التعايش مع ضغوط الحياة وعالقتها ببعض 
 كلية التربية بمدينة الرياض"

 هـ1421 علم نفس

 هـ1421 علم نفس "فاعلية التغذية الحيوية والعالج العقالني اإلنفعالي في التخلص من الصداع نفسي المنشأ" وجدان بنت عبد العزيز الكحيمي 4
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 الرسالةتاريخ إجازة  التخصص عنوان الرسالة اسم الطالبة م

 فوزية بنت حمد الصايغ 5
"دراسة لبعض المتغيرات النفسية المنبئة بالتحصيل الدراسي لدى طالبات الصف الثالث 

 الثانوي )القسم العلمي( بمدينة الرياض"
 هـ1421 علم نفس

 نورة بنت عبد هللا الشريم 6
األطفال للمرحلة "فاعلية برنامج نفسي )معرفي/سلوكي( في تنمية عالج اللجلجة لدى 

 اإلبتدائية في مدينة الرياض"
 هـ1423 علم نفس

 هـ1423 علم نفس "فاعلية برنامج سلوكي معرفي في خفض ضغوط العمل لدى معلمات المرحلة الثانوية" لطيفة بنت عثمان الشعالن 7

 فوزية بنت علي الشهري 8
منتصف العمر عالقته "توهم المرض لدى عينة من النساء في سن الرشد وفي مرحلة 

 بمفهوم الذات وبعض المتغيرات ذات الصلة"
 هـ1424 علم نفس

 مضاوي بنت عبد الرحمن الراشد 9
"دراسة تحليلية لرياض األطفال في المملكة العربية السعودية في ضوء التوجيه 

 اإلسالمي والتطورات المعاصرة"
 هـ1424 علم نفس

 نجالء بنت أحمد السويل 10
اإلتصال النفسي للوالدين وتأثيرها على طالبات الثانوية العامة في ضوء  "الفروق في

 بعض المتغيرات"
 هـ1427 علم نفس

11 
 خولة بنت سعد البلوي

 
"سلوك المخاطرة وفاعلية الذات في ضوء العوامل الخمسة الكبرى للشخصية لدى المرأة 

 العاملة"
 هـ1430 علم نفس

 البدر بن إبراهيم أمل بنت محمد 13
"فاعلية برنامج عالجي سلوكي معرفي لرفع مستوى التوافق اإلجتماعي من خالل خفض 

 الغضب والشعور بالنقص لدى طالبات كلية إعداد معلمات المرحلة اإلبتدائية بالرياض"
 هـ1430 علم نفس

 الجوهرة بنت فهد بن عبدالعزيز الجبيلة 14
( لتعليم التفكير Talents Unlimitedفاعلية برنامج "المواهب غير المحدودة" )

االندفاع( المعرفي لدى عينة من -في تنمية سلوك حل المشكالت وأسلوب )التروي
 تلميذات المرحلة االبتدائية بمدينة الرياض

 هـ1430 علم نفس

 أمل بنت عبدالرحمن بن علي الشهري 15
الذات واالكتئاب زملة أعراض مرحلة منتصف العمر لدى المرأة وعالقتها بتقدير 

 والمساندة االجتماعية في ضوء متغيري التعليم والعمل
 هـ1430 علم نفس
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 تاريخ إجازة الرسالة التخصص عنوان الرسالة اسم الطالبة م

 خولة بنت سعد بن فراج البلوي 16
سلوك المخاطرة وفاعلية الذات في ضوء العوامل الخمسة الكبرى للشخصية لدى 

 المرأة العاملة
 هـ1430 نفس علم

 نورة بنت سعد بن براك البقمي 17
خبرات اإلساءة في الطفولة وعالقتها بكل من )صورة الجسم واضطرابات األكل 

 وفقدان الشهية العصبي( لدى الطالبات الجامعيات
 هـ1430 علم نفس

 لطيفة بنت عبد العزيز المنقور 18
بكليات البنات بالمملكة العربية "الحرية األكاديمية لدى عضوات الهيئة التعليمية 

 هـ1430 علم نفس تصور مقترح وفق المنظور التربوي اإلسالمي"–السعودية 

 ابتسام بنت عبدهللا بن عيد الزعبي 19
فاعلية برنامج معرفي سلوكي لتعديل بعض سمات الشخصية المرتبطة بالسلوك 

 اإلجرامي للسجينات السعوديات )دراسة شبه تجريبية(
 هـ1431 علم نفس

 عائشة بنت علي بن عبده حجازي 20
األفكار غير العقالنية وعالقتها ببعض متغيرات الشخصية لدى األطفال في مرحلة 

 الطفولة المتأخرة
 هـ1431 علم نفس

 نادية بنت محمد بن حسن العمري 21
فاعلية برنامج سلوكي في خفض القلق االجتماعي لدى األطفال المساء معاملتهم 

 الوالدينمن قبل 
 هـ1431 علم نفس

 عائشة بنت فهد بن عبدهللا اليحيا 22
فاعلية برنامج مقترح لتنمية التفاعل اإلجتماعي وأثرة في السلوك التكيفي ألطفال 

 ما قبل المدرسة
 هـ1431 علم نفس

 نجالء بنت يوسف بن حسن العمري 23
البصري المكاني فاعلية إستراتيجية التذكر المتسلسل في تحسين كل من التصور 

وذاكرتي القراءة المباشرة والمرجأة لدى التلميذات ذوات صعوبات التعليم في 
 المرحلة االبتدائية

 هـ1431 علم نفس

 ريم بنت سالم بن علي الكريديس 24
الضغوط النفسية وعالقتها بالتوافق الزواجي وبعض المتغيرات األخرى لدى 

 األزواج السعوديين
 هـ1432 علم نفس

 منيرة بنت عبدالرحمن بن عبدالعزيز المقرن 15
فاعلية برنامج إرشادي لألمهات في مهارات التعامل مع الحاجات النفسية 

 واالجتماعية لبناتهن الموهوبات في المرحلة االبتدائية
 هـ1432 علم نفس

 هدى بنت محمد بن إبراهيم أبومعطي 25
بقائمة العوامل الخمسة الكبرى الذكاء االنفعالي لدى الطالبة الجامعية وعالقته 

 للشخصية دراسة عاملية
 هـ1432 علم نفس
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 كلية الرتبية/ قسم أصول الرتبية
 

 مرحلة املاجستري

 تاريخ إجازة الرسالة التخصص عنوان الرسالة اسم الطالبة م

 هـ1409 التربية اإلسالمية "تربية الصبيان لدى بعض الفقهاء والعلماء المسلمين" طرفة بنت ابراهيم الحلوه 1

2 
 لولوة بنت حمد العليان

 
"تقويم برنامج إعداد معلمة العلوم في الكليات المتوسطة للبنات بالمملكة العربية 

 السعودية"
 هـ1409 التربية اإلسالمية

 هـ1409 اإلسالميةالتربية  "تربية الطفل في ضوء الشريعة االسالمية )القرآن والسنة( أسماء بنت عبد هللا السلطان 3

 بدرية بنت ابراهيم السدحان 4
 "أولويات البحث التربوي ذات الطابع المشترك في دول مجلس التعاون الخليجي

 "-دراسة مستقبلية–
 هـ1410 التربية اإلسالمية

 نورة بنت عبد هللا الخليوي 5
العربية "دراسة تقويمية لمحتوى منهج الفقه للصف األول الثانوي للبنات بالمملكة 

 السعودية في ضوء المفاهيم الفقهية الالزمة"
 هـ1415 التربية اإلسالمية

 هـ1419 التربية اإلسالمية "الدور التربوي للوالدين في تنشئة الفتاة المسلمة" حنان بنت عطية الجهني 6

 سلوى بنت محمد الهوساوي 7
الطفل السعودي في مدينة "السلوك االستهالكي وعالقته بأساليب التنشئة الوالدية لدى 

 الرياض"
 هـ1420 التربية اإلسالمية

8 
 عائشة بنت فايع الحياني

 
 هـ1421 التربية اإلسالمية "آداب المعلم لدى بعض مفكري التربية اإلسالمية"

9 
 فهيمة بنت عبد هللا حاجي

 
"تطوير مساق الثقافة اإلسالمية في ضوء متطلبات الحياة المعاصرة بالمرحلة 

 الثانوية بدولة البحرين"
 هـ1422 التربية اإلسالمية

 خلود نبت عبد المنعم آل محمود 10
"فاعلية برنامج تدريبي مقترح في تنمية مهارات تدريس السيرة النبوية لدى معلمات 

 التربية اإلسالمية بالمرحلة الثانوية بدولة البحرين"
 هـ1422 التربية اإلسالمية
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 تاريخ إجازة الرسالة التخصص الرسالةعنوان  اسم الطالبة م

11 
 بدرية بنت محمد القرني

 
"منهج التربية اإلسالمية في مواجهة بعض المشكالت الزواجية المعاصرة لدى 

 األسرة"
 هـ1424 التربية اإلسالمية

12 
 فاطمة بنت خلف الهويش

 
ودافعية اإلنجاز "الفروق بين أبناء المطلقين وغير المطلقين في اإلغتراب النفسي 
 لدى طالبات كلية التربية للبنات بمنطقة األحساء"

 هـ1424 التربية اإلسالمية

13 
 نورة بنت عبد هللا العريني

 
 هـ1425 التربية اإلسالمية دراسة تحليلية"–"المضامين التربوية لبعض القصص النسائي في القرآن الكريم 

14 
 خلود بنت سعود النصيري

 
 هـ1425 التربية اإلسالمية عند أبي الحسن الندوي" "الفكر التربوي

15 
 ابتسام بنت عبد هللا الزعبي

 
"فاعلية برنامج رشادي لتنمية المسئولية االجتماعية لدى عينة من التلميذات األيتام 

 وغير األيتام بالمرحلة االبتدائية في منطقة المدينة المنورة"
 هـ1425 التربية اإلسالمية

 فهد اليحيا عائشة بنت 16
"النمو اللغوي لدى أطفال المرحلة ما قبل المدرسة وعالقتها بمتابعة أفالم الرسوم 

 المتحركة وبعض المتغيرات "
 هـ1426 التربية اإلسالمية

 نوف بنت محمد الدوسري 17
–دور األسرة السعودية في عملية التنشئة اإلجتماعية لمواجهة تحديات العولمة 

 تربوي إسالمي"دراسة من منظور 
 هـ1427 التربية اإلسالمية

 نجوى بنت أحمد السرحاني 18
"تفعيل التعاون بين األسرة والمدرسة لتنمية القيم األخالقية لدى تلميذات المرحلة 

 اإلبتدائية )إطار تصوري("
 هـ1427 التربية اإلسالمية

 هيا بنت زيد المحسن 19
االستخدام السلبي لشبكة اإلنترنت لدى بعض "دور المدرسة الثانوية في مواجهة 

 هـ1428 التربية اإلسالمية طالباتها )منظور تربوي إسالمي("

 هـ1429 التربية اإلسالمية دور األسرة السعودية في تنمية الحوار لدى األبناء من منظور تربوي إسالمي جواهر بنت ذيب بن فهد القحطاني 20
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 تاريخ إجازة الرسالة التخصص عنوان الرسالة اسم الطالبة م

21 
 خولة بنت فهد الصفار

 
"التوافق المدرسي وعالقته بالسلوك العدواني وبعض المتغيرات لدى الطالب ذوي 

 الظروف الخاصة في المرحلة المتوسطة
 هـ1429 التربية اإلسالمية

22 
 لمى بنت محمود حبابي

 
الالعقالني لدى أعضاء الهيئة  "اإلحتراق النفسي وعالقته بالرضا الوظيفي والتفكير

 التعليمية بكليات البنات بالرياض"
 هـ1429 التربية اإلسالمية

 نجالء بنت عبد الرحمن الجساس 23
"التوافق المدرسي وعالقته بالسلوك العدواني وبعض المتغيرات لدى الطالب ذوي 

 الظروف الخاصة في المرحلة المتوسطة"
 هـ1429 التربية اإلسالمية

 تهاني بنت سليمان بن إبراهيم السويلم 24
تنمية التفكير العلمي في رياض األطفال بالمملكة العربية السعودية )إطار تصوري 

 مقترح(
 هـ1430 التربية اإلسالمية

 صالح العساف بنت آالء 25
"أساليب تفكير المعلمات وعالقتها بأساليب تفكير وابتكار التلميذات ذوات صعوبات 

 والعاديات في المرحلة االبتدائية"التعلم 
 هـ1430 التربية اإلسالمية

26 
 عبد العزيز اليوسف بنت هيا

 

"دراسة لبعض األساليب المعرفية في عالقتها بأنماط التعلم والتفكير لدى أطفال 
 المرحلة االبتدائية"

 هـ1430 التربية اإلسالمية

 إشراق بنت عبدالرحمن بن مكي بخاري 27
القدوة في التعليم الثانوي بمنطقة مكة المكرمة في ضوء الخصال التي حددها تفعيل 

 الحافظ الذهبي
 هـ1431 التربية االسالمية

 رقية بنت اسماعيل بن عبدالعزيز دهلوي 28
دور الجامعة في تعزيز المواطنة لدى طالباتها في ظل المتغيرات المعاصرة "منظور 

 تربوي إسالمي"
 هـ1431 التربية االسالمية

 فوزية بنت مناحي من ماجد البقمي 29
دور األنشطة غير الصفية في تنمية حب النبي )صلى هللا عليه وسلم( لدى طالبات 

 المرحلة اإلبتدائية )تصور مقترح(
 هـ1431 التربية االسالمية

 نهى بنت علي بن محمد الشريف 30
السعودية )دراسة حالة على مشكالت تعليم التربية اإلسالمية في المملكة العربية 

 منطقة جازان(
 هـ1431 التربية االسالمية
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31 
أمل بنت حمدان بن حسن الحصيني 

 الجهني
تصور مقترح لدور معلمة المرحلة الثانوية في تنمية القيم االجتماعية لطالباتها 

 ينبع البحر( )دراسة ميدانية بمحافظة
 هـ1432 التربية اإلسالمية

 حصة بنت فهيد بن مبارك المطيري 32
القيم التربوية المستنبطة من قصة يوسف عليه السالم دراسة تحليلية في ضوء 

 مقررات الفقه في المرحلة الثانوية
 هـ1432 التربية االسالمية

 زينة بنت محمد بن الفضل حيدر 33
السعودية في دعم المشروع التنموي بمنطقة جازان )دراسة الدور التربوي لألسرة 

 ميدانية(
 هـ1432 التربية اإلسالمية

 سها بنت محمد بن سليمان الشاعل 34
مدى كفاية متابعة الوالدين لبناتهم تربوياً واجتماعياً خالل فترة المراهقة بمنطقة 

 الجوف
 هـ1432 التربية اإلسالمية

 محمد العمري شريفة بنت عبدالعزيز بن 35
( space toonالقيم الخلقية المتضمنة في اإلعالنات التجارية قناة سبيس تون )

 نموذجاً 
 هـ1432 التربية اإلسالمية

 غنية بنت إبراهيم بن حسين سعيدي 36
القيم الصحية في مقررات العلوم الشرعية بالمرحلة الثانوية للبنات بالمملكة العربية 

 تحليلية"السعودية  "دراسة 
 هـ1432 التربية االسالمية

 هـ1432 التربية االسالمية دور جامعة الباحة في تنمية الوالء لدى طالباتها من المنظور التربوي اإلسالمي فاطمة بنت محمد بن سفر الزهراني 37

 فوزية بنت أحمد بن محمد فالته 38
حقوق الطفل "دراسة األمن االجتماعي للطفل في ضوء التربية اإلسالمية وميثاق 

 وصفية تحليلية"
 هـ1432 التربية االسالمية

 نهال بنت فرج بن شحات الحبيشي 39
دراسة تحليلية للقيم البيئية اإلسالمية في بعض برامج قناة براعم المخصصة لطفل ما 

 قبل المدرسة "تصور تربوي مقترح"
 هـ1432 التربية اإلسالمية

 السعيدانوفاء بنت عبدالعزيز بن عناد  40
تعزيز األمن الفكري في المدارس الثانوية للبنات في محافظة دومة الجندل بمنطقة 

 الجوف بالمملكة العربية السعودية
 هـ1432 التربية االسالمية
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 أمل بنت ابراهيم بن عاتق الحربي 41
مشاركة طالبات المرحلة الثانوية في األنشطة المدرسية غير العوامل المؤثرة في 

 الصفية بمدينة الرياض
 هـ1433 التربية االسالمية

 أمل بنت سعد بن سعيد القرني 42
واقع التربية الذاتية لدى طالبات المرحلة المتوسطة من وجهة نظر معلمات العلوم 

 الشرعية
 هـ1433 التربية اإلسالمية

 بن قادري يحيى آمنه بنت عمر 43
صورة الطفولة في التربية اإلسالمية كما تدركها طالبات الصف الثالث الثانوي في 

 مدارس محافظة صامطة بمنطقة جازان
 هـ1433 التربية االسالمية

44 
حسناء بنت عايض بن سعيد الزمامي 

 الدوسري
في القوى والعوامل المجتمعية المؤثرة على التوسع في مرحلة رياض األطفال 

 المملكة العربية السعودية
 هـ1433 التربية اإلسالمية

 حصة بنت حمدان بن زهيان الراجحي 45
التوجيهات التربوية في خطب يوم عرفة وإسهامها في تعزيز األمن الفكري في 

 هـ(1419/1429الفترة )
 هـ1433 التربية االسالمية

 رؤى بنت أحمد بن حامد فران 46
الثانوية في ضوء ميثاق أخالقيات مهنة التعليم دراسة ميدانية ادوار معلمة المرحلة 

 من وجهة نظر المشرفات والطالبات في مدينة ينبع في المملكة العربية السعودية
 هـ1433 التربية اإلسالمية

 هـ1433 التربية االسالمية ة"عالقة التقنية الحديثة بالدور التربوي لألسرة السعودية "دراسة ميداني سارة بنت ذياب بن محمد العتيبي 47

 هـ1433 التربية االسالمية تصور مقترح للتوعية اإلسالمية في المدارس الثانوية للبنات بالمدينة المنورة سحر بنت حسين بن رحيمي السيد 48

 شقراء بنت حسن بن علي حكمي 49
في ضوء أساليب الضبط االجتماعي لطفل المرحلة اإلبتدائية داخل األسرة السعودية 

اتفاقية حقوق الطفل من منظور تربوي إسالمي )مجتمع مدينة جدة أنموذجاً( "دراسة 
 ميدانية"

 هـ1433 التربية االسالمية

 هـ1433 التربية اإلسالمية دور الجامعة في مواجهة المشكالت المجتمعية في جازان باعتبارها منطقة حدودية شقراء بنت علي بن ناصر آل بشير 50
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51 
عزيزه بنت عبدالرحمن بن عبدالمجيد 

 الزهراني
دور المعلمة في تعزيز األمن الفكري لدى طالبات المرحلة الثانوية دراسة ميدانية 

 بمحافظة محايل عسير
 هـ1433 التربية اإلسالمية

 فاطمة بنت سليمان بن زنيد الجهني 52
المؤسسات التربوية في الحد من تأثير العمالة المنزلية على تنشئة طفل  ما قبل دور 

 المدرسة
 هـ1433 التربية اإلسالمية

 فاطمة بنت صالح بن أحمد الرشيد 53
دور األنشطة الطالبية في تعزيز األمن الفكري لدى طالب جامعة الملك فيصل 

 باألحساء
 هـ1433 التربية اإلسالمية

 هـ1433 التربية اإلسالمية مقومات تربية الشخصية المسلمة في ضوء ما ورد في سورة البقرة "دراسة تحليلية" ت محمد بن عبدهللا البقميفيحاء بن 54

 هـ1433 التربية اإلسالمية حقوق اإلنسان الفكرية وأساليب تنميتها في صحيح البخاري لجين بنت أحمد بن حامد فران 55

 بن علي الغامديلطيفه بنت غرم هللا  56
منهج التربية اإلسالمية لمعالجة المشكالت األخالقية المرتبطة بالتحديات المعاصرة 

 لدى طالبات المرحلة الثانوية بمدينة الطائف
 هـ1433 التربية اإلسالمية

 هـ1433 التربية اإلسالمية (دور الوالدين في تربية ذوي االحتياجات الخاصة )منظور تربوي إسالمي ميادة بنت محمد بن عيد الجهني 57

 هـ1433 التربية االسالمية تصور مقترح لدعم العمل التطوعي للمرأة في تحسين العملية التعليمية بالباحة نوال بنت شباب بن محمد الزهراني 58

 هـ1434 التربية اإلسالمية التطبيقات التربوية المستنبطة من مواقف بعض الشخصيات النسائية نجاة بنت محمد بن ضيف هللا الغامدي 59
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 مرحلة الدكتوراه

 تاريخ إجازة الرسالة التخصص عنوان الرسالة اسم الطالبة م

 هـ1415 التربية اإلسالمية "مذاهب الفكر التربوي في القرن السادس الهجري" طرفة بنت ابراهيم الحلوه 1

 هـ1419 التربية اإلسالمية "القيم اإلسالمية" آمنة بنت أرشد بنجر 2

 نادية بن كامل التيه 3
"فاعلية برنامج مقترح لتنمية بعض المهارات اإلجتماعية وأسلوب حل المشكالت 

 على السلوك التوافقي لطفل ما قبل المدرسة اإلبتدائية"
 هـ1420 التربية اإلسالمية

 هـ1423 التربية اإلسالمية المتغيرات األخرى""التوافق الزواجي وعالقته باإلكتئاب وبعض  أسماء بنت عبد العزيز الحسين 4

 إعتدال بنت عبد الرحمن حجازي 5
مدارس تحفيظ -"فعالية الدور التربوي للمدرسة اإلبتدائية في تنمية القيم الخلقية 

 القرآن الكريم كنموذج"
 هـ1423 التربية اإلسالمية

 هناء بنت علي الصقير 6
ومستوياتها وعالقتها بالسلوك األخالقي لدى "مصادر اشتقاق األحكام األخالقية 

 طالبات كلية التربية للبنات بالرياض"
 هـ1423 التربية اإلسالمية

 شيخة بنت راشد العسكر 7
"نموذج مقترح لتطوير برامج كليات البنات في ضوء متطلبات سوق العمل النسوي 

 السعودي"
 هـ1423 التربية اإلسالمية

 هـ1423 التربية اإلسالمية "تنمية القيم الجمالية لدى تلميذات المرحلة اإلبتدائية من منظور تربوي اسالمي" حنان بنت عطية الجهني 8

 الهام بنت سرور البالل 9
"اساليب التعلم والسيطرة المنحية لدى العاديات وذوات صعوبات التعلم من تلميذات 

 المرحة اإلبتدائية"
 هـ1423 تربية خاصة

 الغامديعزة بنت عمر  10
"العالج السلوكي لمظاهر العجز في التواصل اللغوي والتفاعل اإلجتماعي لدى 

 دراسة اكلينيكية "-أطفال التوحد
 هـ1424 تربية خاصة
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 الجوهرة بنت عبد الرحمن المنيع 11
التربوي في مرحلة الدراسات العليا بكليات "استراتيجية مقترحة لمواجهة الهدر 

 التربية التابعة للرئاسة العامة لتعليم البنات"
 هـ1424 التربية اإلسالمية

12 
 منيرة بنت عبد هللا القاسم

 
"توظيف أوقات الفراغ لتنمية طالبات المرحلة الثانوية في المجتمع السعودي )إطار 

 تصوري("
 هـ1425 التربية اإلسالمية

13 
 منيرة بنت عبد هللا الشمسان

 
–"التوافق الزواجي وعالقته بأساليب المعاملة الزوجية وبعض سمات الشخصية 

 دراسة مقارنة بين العامالت وغير العامالت"
 هـ1425 التربية اإلسالمية

 فاطمة بنت عايض السلمي 14
 "استراتيجية مقترحة لرعاية وتنمية الموهوبين في مرحلة رياض األطفال في

 المجتمع السعودي"
 هـ1427 التربية اإلسالمية

 نادية بنت سالم الدوسري 15
"تفعيل دور مؤسسات التعليم العالي في اإلستجابة لمتطلبات المشاركة اإلجتماعية 

 للمرأة السعودية)منظور تربوي إسالمي("
 هـ1428 التربية اإلسالمية

 فاطمة بنت خلف الهويش 16
ومركز التحكم لدى الخريجات الجامعيات العامالت وغير "مستوى التوافق النفسي 

 دراسة مقارنة"–العامالت 
 هـ1428 التربية اإلسالمية

 نورة بنت عثمان العتيق 17
"استراتيجية مقترحة لمواجهة الطلب اإلجتماعي على التعليم العالي في كليات البنات 

 في المملكة العربية السعودية"
 هـ1428 التربية اإلسالمية

 نورة بنت عبد الرحمن القضيب 18
ي على ح"أثر نموذج معالجة المعلومات المتتابعة والمتزامنة وأساليب التعليم السط

 التحصيل األكاديمي"
 هـ1428 التربية اإلسالمية

 شريفة  عبد هللا الزبيري 19
"فاعلية برنامج اإلقتصاد الرمزي في عالج اضطراب قصور االنتباه المصحوب 

 حركي زائد لدى المعوقات سمعيا بمعاهد األمل"بنشاط 
 هـ1429 تربية خاصة

 الجوهرة بنت ابراهيم الصقيه 20
"فعالية برنامج في الدراما اإلجتماعية لتنمية بعض مهارات التواصل اإلجتماعي 

 وأثره على النمو المعرفي لدى األطفال المحرومين أسريا"
 هـ1429 التربية اإلسالمية



 40 

 تاريخ إجازة الرسالة التخصص عنوان الرسالة الطالبةاسم  م

 شريفة بنت عبدهللا بن سليمان الزبيري 21
فاعلية برنامج االقتصاد الرمزي في عالج اضطراب قصور االنتباه المصحوب 

 بنشاط حركي زائد لدى المعوقات سمعياً بمعاهد األمل
 هـ1429 تربية خاصة

 سميرة بنت محمد بن حسن الشهري 22
تصور مقترح لتفعيل الشراكة بين مؤسسات المجتمع في تربية المواطنة للمرحلة 

 اإلبتدائية بالمملكة العربية السعودية من منظور إسالمي
 هـ1430 التربية اإلسالمية

 لطيفة بنت عبدالعزيز بن ناصر المنقور 23
العربية  الحرية األكاديمية لدى عضوات الهيئة التعليمية بكليات البنات بالمملكة
 السعودية )تصور مقترح وفق المنظور التربوي اإلسالمي(

 هـ1430 التربية االسالمية

 هـ1431 التربية االسالمية دور األسرة السعودية في تعزيز الهوية اإلسالمية لألبناء " منظور تربوي إسالمي" بدرية بنت محمد بن ظافر القرني 24

 حصة بنت محمد بن عبدهللا المنيف 25
التربية الجسمية لتلميذات المرحلة المتوسطة "تصور مقترح وفق المنظور التربوي 

 اإلسالمي"
 هـ1431 التربية االسالمية

 هـ1431 التربية االسالمية تصور مقترح لتنشئة األطفال على ثقافة السالم في رياض األطفال عبير بنت محمد بن عبدهللا المنيف 26

 إبراهيم الزاملنجالء بنت عبدالرحمن بن  27
الشراكة بين وزارة التربية والتعليم وكليات التربية لتحقيق الجودة الشاملة في التعليم 

 )تصور مقترح(
 هـ1431 التربية االسالمية

 وفاء بنت عبدهللا بن علي الخليفة 28
تفعيل دور مؤسسات التعليم العالي السعودي في تنمية قيم المسؤولية االجتماعية لدى 

 طالباتها
 هـ1431 التربية اإلسالمية

 البندري بنت سعد بن عبدالعزيز السالم 29
تطوير بنية التعليم الثانوي للبنات في المملكة العربية السعودية في ضوء متطلبات 

 خطط التنمية المجتمعية وبعض الخبرات العالمية "دراسة استشرافية"
 هـ1432 التربية االسالمية

 بن محمد الشبلمي بنت مصطفى  30
المتطلبات التربوية لتنمية المهارات الحياتية لطالبات المرحلة الثانوية بمدينة الرياض 

 "تصور مقترح"
 هـ1433 التربية االسالمية
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 نورة بنت عبدهللا بن صالح العريني 31
التسامح لدى طالبات الجامعة )من منظور تربوي تصور مقترح لتنمية ثقافة 

 إسالمي(
 هـ1433 التربية اإلسالمية

 نوف بنت محمد بن هضيبان الدوسري 32
االرتقاء بالبحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي للفتاة في المملكة العربية 

 السعودية في ضوء متطلبات مجتمع المعرفة والمنظور اإلسالمي لها
 هـ1433 االسالميةالتربية 

 منى بنت محمود العدل الشربيني 33
تطوير مفهوم التعليم المستمر في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن وفق التأصيل 

 اإلسالمي والجودة الشاملة
 هـ1434 التربية اإلسالمية
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 تقنيات التعليم/ قسم رتبيةكلية ال
 

 مرحلة املاجستري

 تاريخ إجازة الرسالة التخصص عنوان الرسالة الطالبةاسم  م

 هـ1412 وسائل وتقنيات التعليم "معوقات استخدام الوسائل التعليمية في المرحلة االبتدائية للبنات في الرياض" فوزية بنت محمد أبا الخيل 1

 حنان بنت أحمد الزيد 2
الجغرافيا مهارات استخدام  "فاعلية حقيبة تعليمية مقترحة في التحصيل الدراسي لمقرر

 الخرائط لدى طالبات الصف الثاني الثانوي األدبي بمدينة الرياض"
 هـ1421 وسائل وتقنيات التعليم

 سهام بت سليمان الجريوي 3
"مقرر مقترح لتنمية مهارات تقويم البرمجيات التعليمية ضمن برنامج اإلعداد المهني في 

 كليات التربية للبنات"
 هـ1421 وتقنيات التعليموسائل 

 هند بنت سعد السالم 4
"بناء دليل للتجهيزات واألجهزة التعليمية في المباني الجامعية الجدية لكليات البنات في ضوء 

 اإلتجاهات العالمية المعاصرة في التعليم الجامعي"
 هـ1424 وسائل وتقنيات التعليم

 هـ1424 وسائل وتقنيات التعليم للحاسب اآللي لطالبات كليات التربية للبنات ""تصميم مقرر مقترح  عائشة بنت بليهش العمري 5

 مريم بنت عبد الرحمن الفالح 6
"تصميم منظم لبرنامج اإلعداد المهني للمعلمة في كليات البنات في ضوء التوجهات العالمية 

 المعاصرة في إعداد المعلم"
 هـ1424 وسائل وتقنيات التعليم

 الموزان أمل بنت علي 7
"تصميم وبناء قاعدة معلومات أكاديمية لخدمة المتخصصين في مجال التكنولوجيا التعليم 

 بكليات البنات"
 هـ1424 وسائل وتقنيات التعليم

 غزالء بنت محمد الحويل 8
"نموذج مقترح في التصميم التعليمي لتنمية مهارات ماقبل التدريس لدى طالبات كلية التربية 

 المرحلة اإلبتدائية" إلعداد معلمات
 هـ1424 وسائل وتقنيات التعليم

 ريم بنت عبد هللا المعيذر 9
"تصميم برنامج مقترح قائم على تفريد التعليم لتوظيف المعلمات تقنيات التعليم الحديثة في 

 التدريس"
 هـ1424 وسائل وتقنيات التعليم

 هـ1425 وسائل وتقنيات التعليم تقنيات التعليم ألعضاء هيئة التدريس بكليات البنات""برنامج مقترح في مجال  هيفاء بنت ابراهيم العودان 10
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 وضحاء بنت غالب المطيري 11
"تصميم وحدة دراسية في مادة اإلحصاء على شبكة اإلنترنت لتعليم الطالبات المنتسبات عن 

 البنات" بعد في كليات
 هـ1426 وسائل وتقنيات التعليم

 حصة بنت محمد الشايع 12
"تصميم برنامج تدريبي قائم على الكفايات المهنية الالزمة الختصاصي مراكز التعليم 

 بالمرحلة اإلبتدائية"
 هـ1426 وسائل وتقنيات التعليم

 هند بنت سعود الهزاني 13
التعليمية على االنترنت لمعلمات ومعلمي "نموذج مقترح لتصميم وبناء المصادر 

 هـ1427 وسائل وتقنيات التعليم الحاسب اآللي"

 عبير بنت محمد بن إبراهيم العجالن 14
تصميم وبناء وحدة تعليمية في الكيمياء عبر الشبكة العالمية للمعلومات )لطالبات 

 المرحلة الثانوية(
 هـ1428 وسائل وتقنيات التعليم

 محمد بن سليمان الجاردعلياء بنت  15
تصوير مقرر الكتروني في مجال تصميم التعليم لطالبات البكالوريوس بكليات التربية للبنات 

 بالمملكة العربية السعودية
 هـ1428 وسائل وتقنيات التعليم

 هـ1429 وسائل وتقنيات التعليم "الدافعية إلتقان مقرر في الحاسب اآللي وعالقتها ببعض سمات الشخصية" زينب بنت شالل العنزي 16

 دالل بنت عبد العزيز الفدا 17
( في ضوء المعايير القياسية e-LMSs"تقويم نظم إدارة التعلم اإللكتروني المعربة)

 للتعلم اإللكتروني واحتياجات التعليم العام في المملكة العربية السعودية"
 هـ1429 وسائل وتقنيات التعليم

 القثاميمها بنت حمود  18

في تنمية  Geometer,s Sketchpad"فاعلية تدريس الهندسة باستخدام برمجية 
مستويات فان هيل للتفكير الهندسي واالتجاه نحو الهندسة لدى طالبات الصف األول 

 الثانوي بمدينة الرياض"
 هـ1430 وسائل وتقنيات التعليم

 أماني بنت عبدهللا بن سعد الجوير 19
برنامج حاسوبي متعدد الوسائط من خالل السبورة التفاعلية في تدريس أثر استخدام 

العلوم على تنمية بعض مهارات التفكير المعرفية واالتجاه نحو السبورة لدى تلميذات 
 المرحلة االبتدائية بمدينة الرياض

 هـ1430 وسائل وتقنيات التعليم

 سحر بنت محمد بن رشيد الخثالن 20
إلكتروني صفي لتحقيق معايير جودة إدارة بيئة التعلم بمعمل الحاسب استخدام نظام 

 اآللي لدى معلمات المرحلة الثانوية
 هـ1430 وسائل وتقنيات التعليم
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 عهود بنت عبدهللا بن سليمان الفايز 21
في تنمية مهارات القرآن الكريم لدى M-Learningفاعلية  نموذج للتعلم المتنقل 

 تلميذات المرحلة االبتدائية
 هـ1430 وسائل وتقنيات التعليم

 هند عبد الرحمن بن عبودي 22
"المهارات االجتماعية والتفكير االبتكاري لدى تالميذ المرحلة االبتدائية لمستخدمي 

 الحاسب اآللي"
 هـ1430 وسائل وتقنيات التعليم

 نورة بنت عبدهللا بن عبدالمحسن الشباني 23
وحدة دراسية مقترحة إلكساب مهارات تصميم الدروس اإللكترونية وإنتاجها 

 للطالبات المعلمات بكليات التربية للبنات
 هـ1431 وسائل وتقنيات التعليم

 هبة بنت خالد بن أحمد العدساني 24
بمدارس تحفيظ القرآن الكريم تطوير وحدة الكترونية تعليمية في مقرر القراءات 

 وفاعليتها في تنمية بعض مهارات القراءات
 هـ1431 وسائل وتقنيات التعليم

 رنا بنت سعود بن عبدالعزيز بن سعيد 25
تطوير برنامج تدريبي قائم على كفايات التصميم التعليمي لمدربات إدارة التدريب 

 التربوي
 هـ1432 وسائل وتقنيات التعليم

 بنت عبداللطيف بن عقيل القشعمعلياء  26
تصميم بطاقة تقويم مقترحة ألداء مشرفي تقنيات التعليم في المملكة العربية السعودية 

 في ضوء المعايير التربوية واتجاهاتهم نحوها
 هـ1432 وسائل وتقنيات التعليم

 مشاعل بنت عبدهللا بن ناصر الراجحي 27
اإلثرائية للكيمياء العضوية وقياس  تصميم وبناء صفحة ويب قائمة على األنشطة

 فاعليتها في تنمية الذكاءات المتعددة لدى طالبات كليات التربية
 هـ1432 وسائل وتقنيات التعليم

 

 مرحلة الدكتوراه

 تاريخ إجازة الرسالة التخصص عنوان الرسالة اسم الطالبة م

 فوزية بنت محمد آبا الخيل 1
مقرر الوسائل وتقنيات التعليم وقياس أثر استخدامها على  "تصميم وانتاج حقيبة تعليمية في

 تحصيل طالبات كلية التربية للبنات بالرياض"
 هـ1416 وسائل وتقنيات التعليم

 مشاعل بنت عبد هللا الشويعر 2
"تصميم وبناء برمجية تعليمية حاسوبية وقياسية أثرها على تنمية بعض المهارات اللغوية 

 لدى أطفال الروضة"
 هـ1426 وسائل وتقنيات التعليم

 نورة بنت سعود الهزاني 3
"برنامج الكتروني مقترح لتنمية كفايات الدراسة عبر نظم التعليم اإللكتروني لطالبات كليات 

 البنات"
 هـ1426 وسائل وتقنيات التعليم
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 الزهرانيمنى بنت محمد  4
"تصميم نموذج مقترح لمركز مصادر التعلم في كلية التربية في مدينة الرياض في ضوء 

 متطلبات وحاجات التعليم العالي"
 هـ1426 وسائل وتقنيات التعليم

 أمل بنت صالح الجار هللا 5
مهارات "بناء حقيبة تدريبية الكترونية لتنمية مهارات المعلمين في مجال استراتيجيات تعليم 

 اإلتصال بمصادر التعلم"
 هـ1427 وسائل وتقنيات التعليم

 حنان بنت أسعد الزين 6
"بناء برنامج الدراسات العليا )تخصص: تكنولوجيا التعليم( بكليات التربية للبنات في ضوء 

 التوجهات العالمية المعاصرة"
 هـ1427 وسائل وتقنيات التعليم

 مريم بنت عبد الرحمن الفالح 7
 توظيف"فاعلية برنامج حاسوبي تدريبي مقترح لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس نحو 

 هـ1427 وسائل وتقنيات التعليم تقنيات المعلومات في العملية التعليمية بكليات البنات"

 إنعام بنت عبد السالم مدني 8
مية التحصيل "فاعلية مقرر الكتروني غير اإلنترنت للوسائل وتكنولوجيا التعليم في تن

 هـ1427 وسائل وتقنيات التعليم والتفكير الناقد لدى طالبات لكليات البشرية"

 رجاء بنت عمر الباز 9
"توظيف التعليم عن بعد لتعليم الكبيرات في المجتمع السعودي )نموذج مقترح من 

 هـ1428 وسائل وتقنيات التعليم منظور نظمي("

 هند بنت سعد السالم 10

لمركز افتراضي للبحث العلمي في مجال تكنولوجيا التعليم في ضوء "تصور مقترح 
تطور مجال تكنولوجيا المعلومات وتأثراته على الحاجات البحثية والتنموية للمؤسسات 

 التربوية"
 هـ1428 وسائل وتقنيات التعليم

 سهام بنت سلمان بن محمد الجريوي 11
"تصنيف حيوان" وقياس أثرة على تطوير دليل علمي حاسوبي متعدد الوسائط لمقرر 

 تنمية المهارات العملية لدى طالبات الفرقة االولى بكلية التربية للبنات بالرياض
 هـ1428 وسائل وتقنيات التعليم

 أمل بنت علي بن سعد الموزان 12
تصور مقترح لتصميم بيئة تعلم عبر شبكة اإلنترنت في ضوء متطلبات التعليم عن 

 التربية للبنات بالمملكة العربية السعوديةبعد في كليات 
 هـ1429 وسائل وتقنيات التعليم

 وفاء بنت حمد بن عبدهللا الصالح 13
فاعلية برنامج تعليمي حاسوبي في تنمية بعض المهارات الحاسوبية ووجهة الضبط 

 لدى التلميذات المعاقات بصرياً في المرحلة المتوسطة بمعهد  النور بالرياض
 هـ1429 قنيات التعليموسائل وت

 حصة بنت محمد بن شايع الشايع 14
تطوير بيئة تعليمية إلكترونية متنقلة لجامعة البنات في ضوء معايير التعليم 

 (Mobil Learningالمتنقل.)
 هـ1430 وسائل وتقنيات التعليم
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 عبدهللا الزيدحنان بنت أحمد بن  15
أثر تصميم تعليمي قائم على تكنولوجيا الهايبرميديا وفق أسلوب النظم و نموذج 
أوزبل للمنظمات المتقدمة على إكساب مهارات تصميم و إنتاج وسائل تكنولوجيا 

 التعليم لدى طالبات الفرقة الثالثة بكلية التربية للبنات بالرياض
 هـ1430 وسائل وتقنيات التعليم

 ريم بنت عبدهللا بن محفوظ المعيذر 16
تطوير معمل افتراضي وفق متطلبات الجودة الشاملة وفاعليته في تنمية مهارات 

 الفيزياء واالتجاه نحوه لدى طالبات كلية التربية األقسام العلمية
 هـ1430 وسائل وتقنيات التعليم

 هدى بنت حمد بن محمد الجعد 17
اإلنترنت في تنمية بعض مهارات الثقافة البصرية  فاعلية برنامج تدريبي مقترح عبر

 لدى معلمات المرحلة االبتدائية
 هـ1431 وسائل وتقنيات التعليم

 غزالء بنت محمد بن عبدهللا الحويل 18
تطوير برنامج حاسوبي قائم على المحاكاه والتدريب والممارسة لتنمية بعض 

المالبس والنسيج بجامعة األميرة مهارات رسم الباترونات وإنتاجها لدى طالبات قسم 
 نورة بنت عبدالرحمن واتجاهاتهن نحوها

 هـ1432 وسائل وتقنيات التعليم

 أمل بنت سفر بن حسين القحطاني 19
في مادة Learning Objectsتصميم برنامج حاسوبي قائم على الكائنات التعليمية 

طالبات المرحلة  الرياضيات لتنمية التحصيل الرياضي والتفكير االبتكاري لدى
 الثانوية

 هـ1433 وسائل وتقنيات التعليم

 تصميم نظام إدارة تعلم إلكتروني مقترح بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن خلود بنت عبيد بن عياف النفيعي العتيبي 20
مناهج وطرق تدريس "وسائل 

 وتقنيات التعليم"
 هـ1433

 ريم بنت عبدالرحمن بن ابراهيم آل مبارك 21
تصميم متحف افتراضي للتراث الشعبي وقياس فاعليته في تنمية اإلبداع الفني لدى 

 طالبات قسم التربية الفنية بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن للبنات بالرياض
 هـ1433 وسائل وتقنيات التعليم

22 
شفاء بنت عبدالرحمن بن عبدالكريم 

 المعجل
( وأثره على تنمية األداء التدريسي LORتطوير مستودع للكائنات التعليمية )

 والوعي المعلوماتي لدى معلمات رياض األطفال
 هـ1433 وسائل وتقنيات التعليم

 مريم بنت محمد بن عبدالمحسن السيف 23
( في مقر web 2.0فاعلية برنامج تعليمي مقترح قائم على الجيل الثاني من الويب )

طالبات كلية التربية بجامعة الملك سعود تقنيات التعليم واالتصال على تحصيل 
 واتجاهاتهن نحوه

 هـ1433 وسائل وتقنيات التعليم

 وضحاء بنت غالب بن متعب المطيري 24
فاعلية برنامج تدريبي مقترح لتوظيف مهارات التعلم المتنقل في المواقف التعليمية 

 لدى معلمات المرحلة الثانوية بمدينة الرياض
 هـ1433 التعليموسائل وتقنيات 

 سوسن بنت عبدالعزيز بن إبراهيم البشناق 25
  Roboticsفاعلية برنامج مقترح قائم على تقنية الروبوت التعليمي

في تنمية بعض مهارات حل المشكالت في مادة الفيزياء لدى طالبات المرحلة 
 الثانوية بمدينة الرياض

مناهج وطرق تدريس "وسائل 
 وتقنيات التعليم"

 هـ1434

 هيفاء بنت إبراهيم بن عبدالرحمن العودان 26
تصميم كتاب إلكتروني لمقرر تكنولوجيا التعليم لطالبات كلية التربية بجامعة األميرة 

 نورة بنت عبدالرحمن في ضوء التوجهات الحديثة
 هـ1435 وسائل وتقنيات التعليم
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 اإلدارة والتخطيط الرتبوي/ قسم رتبيةكلية ال
 

 املاجستريمرحلة 
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 هـ1406 إدارة وتخطيط تربوي "الرضا الوظيفي لمعلمات المرحلة المتوسطة وعالقته بنمط اإلدارة التربوية السائدة" نوال بنت حمدان العرادي 1

 منى بنت عبد المحسن الفضلي 2
"الدور التربوي لمديرة المدرسة في النمو المهني لمعلمات المرحلة االبتدائية في المملكة 

 دراسة مطبقة على مدينة الرياض"–العربية السعودية 
 هـ1414 إدارة وتخطيط تربوي

 نورة بنت محمد البليهد 3
مدينة "تقويم واقع استخدام الحاسوب في إدارة المدارس الثانوية الحكومية للبنات في 

 الرياض"
 هـ1422 إدارة وتخطيط تربوي

 هـ1431 إدارة وتخطيط تربوي تقويم آداء أعضاء الهيئة التعليمية في كلية التربية بالخرج من وجهة نظر الطالبات سمية بنت سلمان بن محمد الجريوي 4

 فاطمة بنت صالح بن مغرم العمري 5
مديرات المدارس الثانوية تصور مقترح لتطوير وسائل االتصال اإلداري لدى 

 الحكومية من وجهة نظر المعلمات واإلداريات بمدينة الرياض
 هـ1431 إدارة وتخطيط تربوي

 باسمه بنت غانم بن غنام الحربي 6
تقويم الخدمات التعليمية المقدمة لطالبات جامعة األميرة نورة بنت  عبدالرحمن في 

 ضوء إدارة الجودة الشاملة
 هـ1432 تربويإدارة وتخطيط 

 سارة بنت ظافر بن رفيع الشهراني 7
االحتياجات التدريبية لمشرفات اإلدارة المدرسية في منطقة عسير في ضوء 

 االتجاهات اإلشرافية الحديثة
 هـ1432 إدارة وتخطيط تربوي

 نوف بنت بركات بن مقاط الجوير 8
نورة بنت عبدالرحمن في االحتياجات التدريبية لرئيسات األقسام في جامعة األميرة 
 ضوء االتجاهات التدريبية الحديثة

 هـ1432 إدارة وتخطيط تربوي

 ريم بنت محمد بن ناصر الشهراني 9
تقويم الخدمات المقدمة للطالبات في الكليات األهلية بمدينة جدة في ضوء معايير 

 الجودة الشاملة
 هـ1433 إدارة وتخطيط تربوي
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 مرحلة الدكتوراه

 تاريخ إجازة الرسالة التخصص عنوان الرسالة الطالبةاسم  م

 ست الحسن بنت حامد شتيوي 1
"التخطيط لسد حاجات المدارس المتوسطة والثانوية للبنات من المعلمات بالمملكة العربية 

 السعودية"
 هـ1413 إدارة وتخطيط تربوي

 هـ1413 إدارة وتخطيط تربوي للبنات بالمملكة العربية السعودية""الكفاءة الداخلية لكليات التربية  نوال بنت حمدان العرادي 2

 هـ1423 إدارة وتخطيط تربوي "نموذج مقترح لخفض التكاليف في كليات التربية للبنات باستخدام أسلوب إعادة الهندسة" سعاد بنت فهد الحارثي 3

 بدرية بنت سليمان الرشودي 4
إدارة كليات التربية للبنات بالمملكة العربية مدخل لتطوير أسلوب –"اإلدارة باألهداف 

 السعودية"
 هـ1423 إدارة وتخطيط تربوي

 سوسن بنت محمد بن زرعة 5
"تطوير استخدام مجاالت الحاسب اآللي في المهام اإلدارية للهيئة االتعليمية واإلدارية في 

 نموذج مقترح"–كليات البنات 
 هـ1423 إدارة وتخطيط تربوي

 محمد العيسىإيمان بنت  6
"نموذج مقترح للتطوير اإلداري بكليات التربية للبنات باستخدام أسلوب إدارة الجودة 

 الشاملة"
 هـ1424 إدارة وتخطيط تربوي

 هـ1424 إدارة وتخطيط تربوي "تقويم الحلقات التطبيقية لتدريب القيادات النسائية في كليات البنات" فوزية بنت صالح الشمري 7

 عثمان الزاملمها بنت  8
ء احتياجات السوق النسوي السعودي و "صيغة مقترحة للتعليم الثانوي المهني للبنات في ض

 هـ1428 إدارة وتخطيط تربوي واإلتجاهات العالمية المعاصرة"

 هـ1429 وتخطيط تربويإدارة  تصور مقترح"–مشرفات اإلدارة المدرسية في المملكة العربية السعودية  أداء"تطوير  ذهب بنت نايف الشمري 9

 هــ1429 إدارة وتخطيط تربوي تطوير أداء مشرفات اإلدارة المدرسية في المملكة العربية السعودية )تصور مقترح( ذهب بنت نايف بن مظهور الشمري 10
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 منى بنت حمد بن يوسف العيدان 11
صنع القرار اإلداري لدى إدارات كليات البنات في المملكة العربية  تطوير أساليب

 السعودية في ضوء االتجاهات الحديثة )دراسة ميدانية (
 هـ1429 إدارة وتخطيط تربوي

 هدى بنت صالح بن موسى الجيد 12
تفويض الصالحيات اإلدارية لدى عمداء ووكالء الكليات في الجامعات السعودية 

 مقترح( )برنامج تدريبي
 هـ1429 إدارة وتخطيط تربوي

 عواطف بنت علي بن عبيد العبيد 13
العزوف عن إدارة المدارس الثانوية بمدارس التعليم العام الحكومي للبنات في 

المملكة العربية السعودية وعالقته بضغوط العمل والرضا الوظيفي والوالء التنظيمي 
 )دراسة ميدانية على مدينة الرياض (

 هـ1430 وتخطيط تربويإدارة 

 فاطمة بنت عبدالعزيز بن حمد التويجري 14
نموذج مقترح للتطوير التنظيمي إلدارات التدريب التربوي )بنات( بالمملكة العربية 

 السعودية في ضوء إدارة الجودة الشاملة
 هـ1430 إدارة وتخطيط تربوي
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 العلوم الرياضية/ قسم علومكلية ال
 

 مرحلة املاجستري

 تاريخ إجازة الرسالة التخصص الدقيق عنوان الرسالة اسم الطالبة م

 هـ1401 "عدديرياضيات بحته  "تحليل  حل مجموعة من المعادالت غير الخطية وكحالة خاصة المعادالت التربيعية عبد الرزاق هنديبن أحمد بنت فتحية  1

 هـ1403 رياضيات بحتة   "تحليل مركب" دراسة على فصل جزئي من الدوال أحادية التكافؤ القريبة من التحدب ناصر العبوديبن  محمدبنت فاطمة  2

 هـ1403 دالي" رياضيات بحته  "تحليل دراسة لحل مسألة القيمة الحدية األولى لقيمة تفاضلية جزئية من الرتبة الثانية يديفعوض الربن محمد  بنت زهراء 3

 هـ1404 رياضيات بحتة   "تحليل مركب" دراسة على الدوال ذات دوران الحدود المحدود وبعض الموضوعات المتعلقة بها هيلة بنت علي بن عبدهللا المديفر 4

 ايجاد جميع الحلول االساسية المسموح بها لمشكلة النقل الخطية الشماس بن ناصر حمدبنت إيمان  5
عددي رياضيات بحته  "تحليل 

 "وبحوث عمليات
 هـ1404

 هـ1405 "عدديرياضيات بحته  "تحليل  حل مشكلة البرمجة التربيعية المقعرة الباني بن محمد عبد الرحمن بنت خديجة 6

 البانيبن محمد عبد الرحمن  بنت سمية 7
دوران الحدود وتغاير موكافو والدوال bبازلفك من النوع دوال تعميمات دراسة على 

 المحدود وعالقتها ببعض
 هـ1405 رياضيات بحتة   "تحليل مركب"

 هـ1405 رياضيات بحتة   "تحليل مركب" : "التحليل" Bوالنوع  aدراسة على الدوال األحادية التكافؤ من الرتبة  عبد هللا الخرسانيبنت هدى  8

 هـ1405 رياضيات بحتة   "تحليل مركب" القريبة من التحدب والدوال ذات دوران الحدود المحدود دراسة على الدوال نائلة بنت عبدالرحمن بن محمد الديحان 9

 هـ1406 "عدديرياضيات بحته  "تحليل  L1التقريب األمثل بالنظيم  المزروع بن عبدالرحمن سعدبنت منى  10
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 تاريخ إجازة الرسالة التخصص الدقيق عنوان الرسالة اسم الطالبة م

 هـ1408 "عدديرياضيات بحته  "تحليل  تحليل الخطأ للمسائل الناقصية غير الخطية بطرق العنصر المنتهي الباكستانيميمونة ضياء الدين فضل  11

 عبد هللا العطيشانبن تركي بنت هدى  12
دراسة نظرية على الموجات الصدمية لغاز مغبر لبيان تأثير معامل اللزوجة على مقدمة 

 الصدمة
رياضيات تطبيقية "ديناميكا 

 الموائع"
 هـ1409

 ناصر الفايزبن محمد بنت فايزة  13
دراسة نظرية على الموجات الصدمية لغاز مغبر لبيان تأثير معامل التوصيل الحراري على 

 مقدمة الصدمة
رياضيات تطبيقية "ديناميكا 

 "لغازاتا
 هـ1409

 صالح العميل بن محمد بنت منيرة 14
الطوابير العشوائية بواسطة المحاكاة وتطبيقات على بعض األنظمة في المملكة دراسات في 

 العربية السعودية
 هـ1410 إحصاء رياضي

 هـ1411 رياضيات بحتة  "جبر" الحلقات المقاربة المولدة توزيعيا والمجموعات الهاجري بن إبراهيم عبد هللابنت نورة  15

 هـ1412 رياضيات بحتة  "جبر" دراسة على حلقة القسمة فدوى بنت سالمة بن عودة أبو مريفة 16

 هـ1418 رياضيات تطبيقية "ميكانيكا الكم" نواة عند الطاقات المتوسطة باستخدام نظرية جالوبر-إستطارة هادرون نورة بنت صالح بن محمد السديس 17

 مستقلةمتباينة أوبيال في أربعة متغيرات  منى بنت ضيف هللا بن حسن الجوفي 18
رياضيات بحتة  "معادالت 

 تفاضلية"
 هـ1419

 متباينة هاردي لدالة في أكثر من متغير زرين بنت عبد الحميد بن عبد العزيز خان 19
رياضيات بحتة  "معادالت 

 تفاضلية"
 هـ1420

 هـ1420 رياضيات بحتة   "تحليل مركب" دراسة على فصل الدوال الحلزونية وفصول من الدوال المتعلقة بها حيدانبن سعد معجبة بنت محمد  20
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 تاريخ إجازة الرسالة التخصص الدقيق عنوان الرسالة اسم الطالبة م

 نازك بنت عبد العزيز بن عبد الرحمن العيسى 21
دراسة على تأثير الزمرة المختلطة من التماثالت الذاتية والتماثالت الذاتية المضادة على 

 الجزئية الثابتةالحلقات وبنية حلقة جالوا 
 هـ1421 إحصاء رياضي

 هـ1422 إحصاء رياضي دراسة عن اإلحصاءات الترتيبية من توزيع باريتو المعمم ليلى بنت عبد العزيز بن عبد الرحمن العيسى 22

 هـ1422 إحصاء رياضي اإلجهاد-تقدير دالة الموثوقية لبعض نماذج القوة أسماء بنت عائض بن بنيه الردادي 23

 بعض الخواص الهندسية والتوبولوجية لفضاءات بناخ متعددة الطيات عزة بنت سعد بن محمد الشهري 24
تبولوجي  رياضيات بحتة  "
 تفاضلي"

 هـ1422

 ax2 + c = dynالمعادلة الديوفنتية  آمال بنت سعد بنت سعيد العلي 25
نظرية األعداد رياضيات بحتة  "

 "الجبرية
 هـ1423

 دراسة على الفراغات متعددة الطيات التفاضلية ثابتة االنحناء ال نهائية البعد من النوع بناخ هللا بن علي المنيفأريج بنت عبد  26
تبولوجي  رياضيات بحتة  "
 تفاضلي"

 هـ1424

 أمل بنت مبارك بن حمد حنايا 27
االنتفاخي نواة باستخدام نموذجي جالوبر وجالوبر المعدل باعتبار التأثير -استطارة هارون

 لنيوكليونات النواة الهدف
 هـ1424 رياضيات تطبيقية "ميكانيكا الكم"

 دراسة على الرباعيات الديوفنتية أمل بنت عبد هللا بن عثمان الراشد 28
نظرية األعداد رياضيات بحتة  "

 "الجبرية
 هـ1424

 دالية غير خطية ذات رتبة كسرية دارسة وجود وخواص حلول معادلة تكاملية فرح بنت منصور بن أحمد العسكر 29
رياضيات بحتة  "معادالت 

 "تكاملية
 هـ1425

 هند بنت عبد هللا بن إبراهيم الزكري 30
دراسة على فصول من الدوال جزئية التشكل )الميرومورفية( معرفة باستخدام مؤثر سالجين 

 المعمم
 هـ1425 رياضيات بحتة   "تحليل مركب"
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 تاريخ إجازة الرسالة التخصص الدقيق الرسالةعنوان  اسم الطالبة م

 هـ1425 "عدديرياضيات بحته  "تحليل  طرق عددية لحل بعض أنواع المعادالت المصفوفية غير الخطية أسماء بنت محمد بن إبراهيم الضبيبان 31

 مريم بنت مفرح بن محمد القرني 32
معالم )بارامترات( استطارة نيوكليون على بعض -دراسة تأثيرات ارتباطات نيوكليون

 نواة باستخدام نموذج جالوبر-هادرون
 هـ1425 رياضيات تطبيقية "ميكانيكا الكم"

 عبير بنت يوسف بن ناصر الحشاش 33
االنتقال الحراري لمائع ميكروبوالري من سطح مسامي متحرك في مجال مغناطيسي 

 مستعرض
رياضيات تطبيقية "ديناميكا 

 الموائع"
 هـ1425

 دراسة على الخواص التقاربية لحلول معادالت الفروق من الرتبة الثانية أسماء بنت جاسر بن علي الجاسر 34
رياضيات بحتة  "معادالت 

 تفاضلية"
 هـ1425

 مشاعل بنت عبد هللا بن علي الحامد 35
دراسة فصول جزئية من الدوال أحادية التكافؤ ومتعددة التكافؤ معرفة باستخدام مؤثرات 

 تفاضلية
 هـ1429 رياضيات بحتة   "تحليل مركب"

 هـ1429 رياضيات بحته  "تحليل دالي" الدوال المتعددة والخواص التوبولوجية لمجموعات حل المعادالت التفاضلية مجموعية القيم غادة بنت نايف بن نوار النمر 36

 شريفة بنت علي بن صالح الميموني 37
مسائل االنتقال المادي والحراري لمائع ميكروبوالري خالل دراسة تحليلية وعددية لبعض 

 الطبقة الجدارية
رياضيات تطبيقية "ديناميكا 

 الموائع"
 هـ1429

 التحليل التماثلي لمعادالت تفاضيلية جزئية للسريان  الزمني باستخدام نظرية الزمر منيرة بنت عالي بن ضاوي العتيبي 38
رياضيات تطبيقية "ديناميكا 

 الموائع"
 هـ1429

 دراسة عن الحركات المتماسكة المتناهية في الصغر لعديدات طيات جزئية في فراغ اقليدي فاطمة بنت يحيى بن يحيى مفرح 39
رياضيات بحتة  "معادالت 

 تفاضلية"
 هـ1429

 تطبيق التبعيات التفاضيلية على فصول من الدوال التحليلية زهور بنت مريع بن سفر القحطاني 40
رياضيات بحتة  "معادالت 

 تفاضلية"
 هـ1429
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 تحليل رياضي لنماذج مجتمعات بيولوجية باستخدام المعادالت التفاضلية أريج بنت عبد العزيز بن عبد هللا بن سلطان 41
رياضيات بحتة  "معادالت 

 تفاضلية"
 هـ1429

 دراسة عن تعديل طريقة التحويالت التفاضلية لحل المعادالت الكسرية غير الخطية قمراء بنت طريفان بن عايض الحربي 42
رياضيات بحتة  "معادالت 

 تفاضلية"
 هـ1429

 دراسة عن سلوك حلول نماذج التسابق وئام بنت عوض بن سليمان الحجيلي 43
رياضيات بحتة  "معادالت 

 تفاضلية"
 هـ1429

 هـ1430 رياضيات بحته "تبولوجي" خواص االنفصال في الفضاءات التوبولوجية الفازية الممتدة نسرين بنت ابراهيم بن مهنا المهنا 44

 هـ1430 رياضيات بحته  "تحليل دالي" حل بعض المعادالت التفاضلية المكافئية التجريدية غير الخطية خوله بنت حمد بن عبد هللا الحلوه 45

 هـ1430 رياضيات بحته  "تحليل دالي" دراسة حول المجال العددي لجبريات بناخ المختلفة وبعض التطبيقات المتعلقة به بنت رشيد بن فليان الرويليأسماء  46

 هـ1430 حته  "تحليل دالي"رياضيات ب حل بعض المعادالت التفاضلية التجريدية غير الخطية من الرتبة الثانية في فضاء باناخ ريم بنت شديد بن محمد القحطاني 47

 هـ1430 رياضيات بحتة  "جبر" باستخدام بعض زمر ماثيو   Akn+1و Skn+ 1دراسة مجموعة المولدات المتماثلة للزمر   حليمة بنت عبد الرحمن بن عثمان الشهري 48

 لولوه بنت عبد الهادي بن عبد العزيز الدويش 49
ثالثية النقاط للمعادالت التفاضلية من الرتبة  وجود و وحداوية الحل لبعض المسائل الحدية

 الثانية
رياضيات بحتة  "معادالت 

 تفاضلية"
 هـ1430

 طريقة أدومين لحل بعض المعادالت التفاضلية منال بنت عبد هللا بن محمد الحقباني 50
رياضيات بحتة  "معادالت 

 تفاضلية"
 هـ1430
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 حلول بعض أنظمة المعادالت التفاضلية غير الخطية ومقارنة النتائج بطريقة أدومين منيبة بنت عبد هللا بن محمد الطريقي 51
رياضيات بحتة  "معادالت 

 تفاضلية"
 هـ1430

 الجزئية من الرتبة الثانيةمسائل القيمة الحدية للمعادالت التفاضلية  العنود بنت ملفي بن زراق المطيري 52
رياضيات بحتة  "معادالت 

 تفاضلية"
 هـ1430

 دراسة حول استقرار الحلول الضعيفة لمعادالت موجية غير خطية عيشة بنت أحمد بن غرم هللا الزهراني 53
رياضيات بحتة  "معادالت 

 تفاضلية"
 هـ1430

 لمسائل قيم حدية من الرتبة الرابعةدراسة حلول موجبة  تهاني بنت سلطان بن بطيان الدعجاني 54
رياضيات بحتة  "معادالت 

 تفاضلية"
 هـ1430

 انتصار بنت صالح بن عبد الرزاق الجار هللا 55
دراسة حول استقرار نظام لوتكا فولتيرا في األبعاد األربعة وتطبيقاته في بعض األنظمة 

 العلمية
رياضيات بحتة  "معادالت 

 تفاضلية"
 هـ1430

 هـ1431 إحصاء رياضي دراسة على خليط  من توزيعات جاما بنسب ذي الحدين وتطبيقاتها في التأمين بنت محمد بن عاشق بن قرملةنجالء  56

 هـ1431 رياضيات بحتة  "جبر" خاصية األساس في الزمر المنتهية فاطمة بنت عبدهللا بن سليمان الرسيني 57

 الحلول االنفجارية المتضاهية ذاتيا لبعض معادالت التطور غير الخطية اسمهان بنت عيسى بن عبدهللا البعيجان 58
رياضيات بحتة  "معادالت 

 تفاضلية"
 هـ1431

 دراسة حول استقرار الحلول الضعيفة لمعادالت موجية غير خطية عنان بنت عودة بن عضبان البلوي 59
رياضيات بحتة  "معادالت 

 تفاضلية"
 هـ1431

 دراسة عن دالة رايت وتطبيقها في حل المعادالت التفاضلية الكسرية ناصر العرينينجالء بنت محمد بن  60
رياضيات بحتة  "معادالت 

 تفاضلية"
 هـ1431
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 التفاضليةالتحويل التفاضلي وبعض مسائل المعادالت  مروة بنت محمد بن إبراهيم الزبيدي 61
رياضيات بحتة  "معادالت 

 تفاضلية"
 هـ1431

 هـ1432 رياضيات تطبيقية "ميكانيكا الكم" دراسة كيناتيكية للمعادالت الديناميكية المزدوجة ثنائية النقاط لألنظمة العاكسة. حنان بنت علي بن إبراهيم الخضر 62

 االنتقال الحراري في ديناميكا الموائع المغناطيسيةحلول بعض مسائل  أسماء بنت أحمد بن عبدالمحسن المشيقح 63
رياضيات تطبيقية "ديناميكا 

 الموائع"
 هـ1432

 هـ1432 إحصاء رياضي الكثافة الالمعلمية لتقدير معالم توزيع بر فاطمة بنت عبدالعزيز بن حسين الملحم 64

 هـ1432 رياضيات بحتة  "جبر" السفليزمرة كوكستر والرسم التناقصي  أشواق بنت خالد بن عيسى الجريوي 65

 مي بنت أحمد بن غرم هللا الحمراني 66
دراسة حول طريقة تشيبيشيف للفروق المحدودة وتطبيقاتها لحل بعض معادالت الطبقة 

 الجدارية
رياضيات بحتة  "معادالت 

 تفاضلية"
 هـ1432

 هـ1433 إحصاء رياضي الصفوف الواصلة على دفعات مع تعطل الخادم()التحليل الحسابي ألنظمة  فاطمة بنت محمد بن أحمد الغامدي 67

 هـ1433 إحصاء رياضي خواص وتطبيقات لبعض النماذج المختلطة المحدودة ريم بنت ظافر بن محمد المبطي 68

 األبعاددراسة على السطوح المسطرة القابلة للتوسيع في فراغ لورانتز ثالثي  أمل بنت سعد بن سعيد الشهراني 69
رياضيات بحتة  "معادالت 

 تفاضلية"
 هـ1433

 دراسة تحليلية وعددية لبعض المشاكل في الميكانيكا غير الخطية ابتهال بنت محمد سليمان السالم 70
رياضيات تطبيقية  "ميكانيكا غير 

 الخطية"
 هـ1434

 هـ1434 إحصاء رياضي متعددة الخادم مع العطالت تحليل أداء نماذج صفوف االنتظار شيخة بنت إبراهيم بن عبدهللا العثمان 71
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 دراسة على بعض الفصول الجزئية من الدوال القريبة التحدب  ناصر العبوديبن  محمدبنت فاطمة  1
رياضيات بحتة   "تحليل    

 مركب"
 هـ1410

 بعض المواضيع في نظرية الدوال ذات الحدود المحدود نائلة بنت عبدالرحمن بن محمد الديحان 2
رياضيات بحتة   "تحليل    

 مركب"
 هـ1410

 هـ1411 رياضيات بحته  "تحليل دالي" تصنيف المعادالت التفاضلية ذات الرتب الزوجية  يديفعوض الربن محمد  بنت زهراء 3

 الشماس بن ناصر حمدبنت إيمان  4
 الطرائق العددية لمسائل التتام 

 
عددي رياضيات بحته  "تحليل 

 "وبحوث عمليات
 هـ1411

 دراسة على الدوال التحليلية ذات الجزء الحقيقي الموجب وبعض الموضوعات المتعلقة بها  البانيبن محمد عبد الرحمن  بنت سمية 5
رياضيات بحتة   "تحليل    

 مركب"
 هـ1411

 هـ1413 "عدديرياضيات بحته  "تحليل  الحلول العددية شبه التحليلية للمعادالت التفاضلية باستخدام كثيرات الحدود فوق الكروية  فتحية أحمد عبد الرزاق هندي 6

 الباني بن محمد عبد الرحمن بنت خديجة 7
 طرائق العنصر المنتهي للمتباينات التغايرية 

 
 هـ1413 "عدديرياضيات بحته  "تحليل 

 هـ1412 رياضيات بحتة  "جبر"     المعادلة الديوفنتية  فدوى بنت سالمة بن عودة أبو مريفة 8

 هـ1417 "عدديرياضيات بحته  "تحليل  كلموجوروف باستخدام العناصر المنتهية -بالنك-الحل التقريبي لمعادلة فوكر الباكستانيميمونة ضياء الدين فضل  9

 التحليل التقاربي والحل العددي للتدقق ثالثي الطبقات في وجود ملوثات  ناصر الفايز فايزة بنت محمد بن 10
رياضيات تطبيقية "ديناميكا 

 "لغازاتا
 هـ1420
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 تصميم وتحليل خوارزمية عامة للنظم غير الخطية للمعادالت التفاضلية الجزئية المكافئية  حصة بنت ناصر بن عبد هللا العيسى 11
تحليل عددي وتحليل 
 الخوارزميات وتطبيقها

 هـ1420

 منيرة بنت محمد بن صالح العميل 12
التحليل االحتمالي لموثوقية بعض األنظمة الثنائية ذات االحتياطي في ظل وجود األعطال 

 الناشئة عن الخطأ البشري 
 هـ1421 إحصاء رياضي

 هـ1422 "عدديرياضيات بحته  "تحليل  دراسة عن الداليات الخطية الموجبة والتضاعفية على فصول من الجبريات المحدبة موضعيا المزروع بن عبدالرحمن سعدبنت منى  13

 هـ1422 "عدديرياضيات بحته  "تحليل  دراسة عن المفاهيم العددية لمشاكل األمثلية  سناء بنت علي بن عبد هللا زارع 14

 مشاكل االنتقال الحراري للموائع اللزجة في األوساط المسامية  إلهام بنت مدني بن محمد العلي 15
"ديناميكا رياضيات تطبيقية 
 الموائع"

 هـ1424

 نورة بنت صالح بن محمد السديس 16
أنساب وانتقال الحرارة من األسطح المتصلة في الموائع االنيوتونية تحت تأثير مجال 

 مغناطيسي مستعرض
رياضيات تطبيقية "ديناميكا 

 الموائع"
 هـ1425

 دراسة عن متباينات تكاملية في متغير واحد أو أكثر مع بعض التطبيقات  زرين بنت عبد الحميد بن عبد العزيز خان 17
رياضيات بحتة  "معادالت 

 تفاضلية"
 هـ1426

 دراسة بعض المسائل لفصول معينة من الدوال أحادية التكافؤ ومتعددة التكافؤ  حيدانبن سعد معجبة بنت محمد  18
رياضيات بحتة   "تحليل    

 مركب"
 هـ1426

 دراسة بعض المعادالت التقاضلية والتكاملية باستخدام المتباينات  بنت ضيف هللا بن حسن الجوفيمنى  19
رياضيات بحتة  "معادالت 

 تفاضلية"
 هـ1427

 هـ1427 إحصاء رياضي دراسة الحلقات الجزئية المشوشة  نازك بنت عبد العزيز بن عبد الرحمن العيسى 20
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 هـ1429 رياضيات بحته "تبولوجي" خواص االنفعال في الفضاءات الغازية المميزة  أمل بنت ابراهيم بن سعد العبد اللطيف 21

 هـ1429 إحصاء رياضي مساهمات في نظرية الموثوقية لألنظمة المترابطة متعددة األوضاع ليلى بنت عبد العزيز بن عبد الرحمن العيسى 22

 تحليل رياضي لنماذج شبكة غذائية ذات ثالث مستويات باستخدام المعادالت التفاضلية اسماء بنت إبراهيم بن أحمد الثميري 23
رياضيات بحتة  "معادالت 

 تفاضلية"
 هـ1429

 الريمانيةدراسة عن النتوءات ومناطق الشذوذ لعديدات الطيات  أريج بنت عبدهللا بن علي المنيف 24
 رياضيات بحته "تبولوجي

 "تفاضلي
 هـ1429

 هـ1429 "عدديرياضيات بحته  "تحليل  خوارزميات تكرارية لحساب الحلول الموجبة التحديد للمعادالت المصفوفية غير الخطية  أسماء بنت محمد بن إبراهيم الضبيبان 25

 أمل بنت مبارك بن حمد الحنايا 26
المعادالت التفاضلية الجزئية وتطبيقاتها في ديناميكا الموائع الحلول المتماثلة لبعض 

 الهيدرومغناطيسية باستخدام تحليل زمر لي
رياضيات تطبيقية "ديناميكا 

 الموائع"
 هـ1431

 دراسة على الدوال شبه التحليلية متعددة التكافؤ هند بنت عبد هللا بن إبراهيم الزكري 27
رياضيات بحتة   "تحليل    

 مركب"
 هـ1432

 فرح بنت منصور بن أحمد العسكر 28
دراسة حول مبرهنة المخروط وتطبيقها في حل بعض مسائل القيم الحدية ذات الرتب 

 الكسرية
رياضيات بحتة  "معادالت 

 تفاضلية"
 هـ1432

 هـ1432 رياضيات بحتة  "جبر"     للرسومالمتوازنة K–المتعادلة و  K–القلبية و  K–دراسة عن الترقيمات  نسيم بنت عبد هللا بن حمد الكليب 29

 هـ1433 رياضيات تطبيقية "ميكانيكا الكم" دراسة على بعض التكامالت الجزيئية على مدارات سليتر الذرية مريم بنت مفرح بن محمد القرني 30

 دراسة بعض المتباينات لمعادالت تفاضلية كسرية بنت جاسر بن علي الجاسر أسماء 31
"معادالت   رياضيات بحتة

 تفاضلية"
 هـ1433
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 الفيزياء/ قسم علومكلية ال

 مرحلة املاجستري
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 هـ1401 "نوويةفيزياء تجريبية  " دراسة تفاعالت الهادرونات مع االنوية الثقيلة والخفيفة فردوس بنت سعود بن محمد الصالح 1

 هـ1403 فيزياء نظرية دراسة بعض مشاكل االنتقال اإلشعاعي  عواطف أحمد عبد الرزاق هندي 2

3 
مآرب بنت عبد الحميد بن عبد الرحمن 

 الصحاف
 هـ1404 "نوويةفيزياء تجريبية  " استخدام الخاصية الفلوريسية لألشعة السينية في تعيين نسبة تلوث الهواء في مدينة الرياض 

 محمد الصغيربن عبد الرحمن بنت نورة  4
استخدام الخاصية الفلورسية لألشعة السينية لتعيين نسبة التلوث في مياه سواحل المملكة 

 العربية السعودية 
 هـ1404 "نوويةفيزياء تجريبية  "

 هـ1404 "نووية" فيزياء تجريبية  دراسة لتعيين تركيز خام الحديد ببعض مناطق المملكة  عبد هللا زارعبن علي بنت خديجة  5

 هـ1404 فيزياء تجريبية  "جوامد عامة" دراسة بعض الخواص البلورية الكسيد الكادميوم باستخدام االشعة السينية سهام بنت عبدالعزيز بن علي الكحيمي 6

 هـ1406 فيزياء تجريبية  "جوامد عامة" تحضير ودراسة الوصالت الثنائية من نوع أنديوم )ماغنيسيوم زنك تولوريد(  فوقية محمد أحمد محمود سالم 7

 هـ1406 "نوويةفيزياء تجريبية  " تبخير الجسيمات المشحونة من نوى البروم والفضة المثارة  إبراهيم أبو معطيبن سعد  بنت حصة 8

 زين بنت محمد بن سعيد العمودي 9
األشعة السينية دراسة لتعيين تركيز أهم ملوثات البترول الخام وبعض منتجاته باستخدام 

 الفلورسية
 هـ1406 جسيمات أوليةفيزياء تجريبية  

 هـ1407 "نوويةفيزياء تجريبية  " دراسات تجريبية على خواص الكاشف الفيضي واستخداماته  عبد العزيز المقيطبن سليمان بنت إنتصار  10
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 عمر باهمامبن سالم بنت سعاد  11
دراسة الخواص الضوئية والكهربية لبعض المواد شبه الموصلة واالستفادة منها في تصنيع 

 خلية شمسية غير متجانسة الوصلة 
 هـ1410 فيزياء تجريبية  "جوامد عامة"

 هـ1412 "نووية"  نظريةفيزياء  الطرائق النظرية في وصف األطياف النووية فاطمة بنت عبدهللا بن عبيد هللا الطلحي 12

13 
خديجة بنت محمد المختار محمد مزيد 

 الشنقيطي
 هـ1413 فيزياء تجريبية  "جوامد عامة" المواد شبه الموصلهدراسة بعض الخواص الفيزيائية لبعض 

 هـ1416 "نوويةفيزياء تجريبية  " دراسة أطياف جاما المنبعثة من بعض النوايات المشعة شريفة بنت محمد بن عبدالعزيز العسيري 14

 هـ1416 فيزياء تجريبية  "جوامد عامة" دراسة بعض الخواص الفيزيائية وااللكترونية الشباه المواصالت االمورفية والسائلة منال بنت عيد بن علي العلي 15

 عايد الحربيبن فراج بنت فاطمة  16
تحضير ودراسة الخواص الكهربية والضوئية لبعض المواد شبه الموصلة ثنائية وثالثية 

 التركيب واالستفادة منها في تصنيع خلية شمسية غير متجانسة الوصلة 
 هـ1416 فيزياء تجريبية  "جوامد عامة"

 زينب بنت مفرح بن حسين القحطاني 17
ية االلكترونية لبعض اشباه المواصالت والخواص االنتقالالخواص الفيزيائية  بعضدراسة 

  الثالثية في الحالة الصلبة والسائلة
 هـ1418 فيزياء تجريبية  "جوامد عامة"

 هـ1419 "نووية"  نظريةفيزياء  الخواص التجميعية النووية باستخدام حدود تماثل نموذج تبادل البوزونات  حنان بنت محمد بن سالم آل حمدان الغامدي 18

 هـ1419 "نووية"  نظريةفيزياء  الحزم الدورانية المتشابهة في األنوية األرضية النادرة واألكتنيدات بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن المسند غادة 19

 هـ1419 عامة" فيزياء تجريبية  "جوامد أغشية رقيقة من أشباه الموصالت عمليا ومحاكاتها بالحاسوب  دراسة تجريبية على مها بنت محمد بن علي المنيف 20
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 أمل بنت مرزوق بن عبد هللا العتيبي 21
دراسة خواص الخاليا الشمسية المرتكزة على السيليكون عمليا ونظريا عن طريق النمذجة 

 والمحاكاة 
 هـ1420 فيزياء تجريبية  "جوامد عامة"

 هـ1421 فيزياء نظرية "بالزما" القوى المتبادلة بين نيوكليون في اطار نموذج الكوراك عبد العزيز بن موسى اليوسفهيفاء بنت  22

 ندى بنت عبد الرحمن بن محمد الفريان 23
دراسة ونظرية عملية على الخاليا الشمسية عالية الكفاءة المحضرة من السيليكون عديد 

 البلورة 
 هـ1421 عامة"فيزياء تجريبية  "جوامد 

 حمد المقرنمخلود بنت سعد بن  24
قياس النشاط اإلشعاعي الطبيعي في بعض مواد البناء السعودية ومعدل انبعاث غاز الرادون 

 منها 
 هـ1421 "نوويةفيزياء تجريبية  "

 دى بنت عبد الرحمن بن إبراهيم البريهه 25
تحضير ودراسة بعض الوصالت الثنائية غير المتجانسة على شكل أغشية رقيقة من بعض 

 أشباه الموصالت واستخدامها في مجال الطاقة الشمسية 
 هـ1422 فيزياء تجريبية  "جوامد عامة"

  نموذج التحول الصاعد وتجربة محززة الحيود لبعض المواد العنصرية فاطمة بنت حمود بن حسن الكالس 26
بصريات كمية فيزياء تجريبية  "

 "وأطياف
 هـ1422

 نورة بنت عبد هللا بن سليمان الحماد 27
تأريخ الفخار القديم في مدينة تاج األثرية بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية 

 باستخدام إحدى التقنيات النووية 
 هـ1422 "نوويةفيزياء تجريبية  "

 هـ1422 "نوويةفيزياء تجريبية  " تأريخ اآلنية الفخارية القديمة في منطقة نجران )األخدود( باستخدام إحدى الطرق النووية  إبراهيم الحربيعبير بنت علي بن  28

 هـ1423 بصريات كمية وأطياف  نموذج كير البصري وعبور شعاع الليزر في الغالف الجوي إيمان بنت مراد بن سعود محروس 29

 هـ1424 "نوويةفيزياء تجريبية  " التعيين الدقيق لشدد النسبية لبعض النظائر المشعة  حمد بن عبد هللا المقرن الجوهرة بنت 30
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31 
ميسون بنت عبد الرحمن بن عبد العزيز 

 العثمان
قياس المستويات اإلشعاعية لبعض المنتجات الصناعية بالمدنية الصناعية الثانية بمنطقة 

 الرياض 
 هـ1424 "نوويةفيزياء تجريبية  "

 هـ1425 "نوويةفيزياء تجريبية  " تاريخ فخار العال القديم باستخدام إحدى التقنيات النووية  البندري بنت صالح بن عبيد هللا الحربي 32

 هـ1425 "نوويةفيزياء تجريبية  " قياس النشاط اإلشعاعي الطبيعي الصادر من بعض أنواع الرخام المستخدم في منطقة  بدرية بنت عبد الهادي بن غانم البرزان 33

  39-دراسة تأثير األشعة السينية على حساسية واستجابة كشف األثر النووي س ر جميلة بنت سفر بن سالم الزهراني 34
نووية تجريبية  " فيزياء

 "ومفاعالت
 هـ1425

 هـ1429 فيزياء نظرية "بالزما" دراسة على عدم استقرار البالزما غير المتجانسة ريم بنت عائض بن بنيه الردادي 35

 ريم بنت عبد الرحمن بن حمود التويجري 36
عرضية  دراسة نظرية لحالة البالزما المسترخاة في األجهزة الحلقية )توكاماك( عند مقاطع

 ونسب باعية اختيارية
 هـ1429 فيزياء نظرية "بالزما"

 نورة بنت أحمد بن محمد السيف 37
نواة بإستخدام نموذج جالوبر -دراسة تأثير القوى بين ثالث جسيمات على استطارة هادرون

 عند الطاقات العالية
 هـ1429 فيزياء نظرية "بالزما"

 عفراء بنت محمد بن بدر العتيبي 38
تراكيز بعض النويدات المشعة في عينات من المياه الجوفية في المناطق المحيطة  تعيين

 بمدينة الرياض باستخدام مطياف أشعة جاما
فيزياء تجريبية "نووية 

 ومفاعالت"
 هـ1429

 هـ1430 فيزياء نظرية "البالزما" دراسة نظرية على الموجات السطحية وتفاعالتها مع موجات البالزما ابتسام بنت صالح بن حمدان الزهراني 39

 شيرين بنت محمد بن صالح الشومر 40
دراسة الخواص التركيبية والضوئية والكهرولونية ألغشية رقيقة من أكسيد األريديوم 

 المحضرة بطريقة الرش الرذاذي
 هـ1430 فيزياء تجريبية "جوامد عامة"
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 هـ1431 فيزياء نظرية "بالزما" انتشار الموجات في مرشد الموجة المستطيل الممتلئ بالبالزما باعتبار النظرية غير الخطية مسفرة بنت أحمد بن غرم هللا الزهراني 41

 نورة بنت فواز بن محمد الخشيبان 42
البالزما باستخدام النموذج الصوتي في  –دراسة نظرية على عدم االستقرار اإللكتروني 

 الحركي
 هـ1431 فيزياء نظرية "بالزما"

 هـ1431 فيزياء تجريبية  "جوامد عامة" (316Lدراسة الخواص الفلزية وعالقتها بالتركيب الدقيق لسبيكة الفوالذ األوستونيتي ) بريهام بنت إبراهيم بن يحيى باشا 43

 منى بنت عبد هللا بن رحيل العنزي 44
تأثير المعالجات الثرموميكانيكية على الخواص الفلزية للصلب منخفض الكربون  دراسة 

 سابك(-)حديد 
 هـ1431 فيزياء تجريبية "جوامد عامة"

 هـ1432 فيزياء نظرية "بالزما" اتزان البالزما في األجهزة الحلقية المضغوطة نورة بنت علي بن سعد العميرة 45

 مريم بنت مشبب بن عوض آل حويز 46
دراسة بعض الخواص الفيزيائية لبوليمر البولي فينيل الكحول المدمج بتركيزات مختلفة من 

 البولي ميثيل ميثا اكريالت
 هـ1432 فيزياء تجريبية "جوامد عامة"

 هيا بنت حمد بن عبد هللا الدوسري 47
ة من دراسة بعض الخواص الفيزيائية لبوليمرالبولي فينيل الكحول المدمج بتركيزات مختلف

 البولي اإلثيلين منخفض الكثافة
 هـ1432 فيزياء تجريبية "جوامد عامة"

 هـ1433 فيزياء نظرية"البالزما" توالد الموجات بتوافقيات عالية في البالزما المغمورة في مجال مغناطيسي متذبذب بدور بنت عبدالعزيز بن سليمان المسعري 48

 هـ1433 فيزياء نظرية "بالزما" السيكلوتروني في البالزما الدوارة –الخطية لعدم االستقرار األيوني  النظرية مها بنت سعد بن محمد الحقباني 49

 هـ1433 فيزياء نظرية "بالزما" عدم االستقرار التياري في بالزما الفضاء وئام بنت صالح بن عبدهللا البلطان 50
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 عائشة بنت محمد بن حسين الهديب 51
 –دراسة الخواص الضوئية لشرائح رقيقة ناتجة من دمج عناصر من المجموعتين الثانية 

 السادسة بإستخدام طريقة التبخير الفيزيائي
 هـ1433 فيزياء تجريبية "جوامد عامة"

 علياء بنت هليل بن عليان الرشيدي 52
الفيزيائية لشرائح رقيقة لبعض السبائك الثالثية من المجموعات تحضير ودراسة الخواص 

 الثانية والسادسة المطعمة بالعناصر االنتقالية
 هـ1433 فيزياء تجريبية "جوامد عامة"

 

 مرحلة الدكتوراه

 تاريخ إجازة الرسالة التخصص الدقيق عنوان الرسالة اسم الطالبة م

 فردوس بنت سعود بن محمد الصالح 1
يود  169يوثربيوم  140دراسة أطياف جاما المنبعثة من بعض النوايات المشعة النثانوم 

124 
 هـ1408 "نوويةفيزياء تجريبية  "

 هـ1408 "نوويةفيزياء تجريبية  " دراسات تجريبية باستخدام الكواشف النووية  محمد الصغيربن عبد الرحمن بنت نورة  2

 هـ1408 فيزياء نظرية حل معادلة االنتقال في األوساط الغير متجانسة  عواطف أحمد عبد الرزاق هندي 3

 عبد هللا زارعبن علي بنت خديجة  4
 153(، إيروبيوم )Cd 110دراسة مستويات الطاقة لبعض النويات المشعة : كادميوم )

Eu( زرنيخ ،)75 As ) 
 هـ1408 "نوويةفيزياء تجريبية  "

 الكحيميسهام بنت عبدالعزيز بن علي  5
دراسة الخواص التركيبية والكهربية والضوئية لمادة ثنائي سيلينيد االنديوم والنحاس 

 لالستفادة منها في بناءخلية شمسية غير متجانسة الوصلة مع كبريتيد الكادميوم
 هـ1408 فيزياء تجريبية  "جوامد عامة"

 فوقية محمد أحمد محمود سالم 6
تحضير ودراسة بعض الوصالت الثنائية غير المتجانسة من بعض أشباه الموصالت 

 الستخدامها في مجال الطاقة الشمسية 
 هـ1413 فيزياء تجريبية  "جوامد عامة"

7 
مآرب بنت عبد الحميد بن عبد الرحمن 

 الصحاف
 هـ1415 "نوويةفيزياء تجريبية  " إستخدام مبادئ ميكانيكا الكم لحساب عرض حائط الجهد لبعض التفاعالت الكيميائية 
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 تاريخ إجازة الرسالة التخصص الدقيق عنوان الرسالة اسم الطالبة م

 دراسة بعض الخواص الفيزيائية للبلمرات العضوية شبه الموصلة  عائشة يوسف عزات داغستاني 8
بصريات كمية فيزياء تجريبية  "

 "وأطياف
 هـ1414

 عبد العزيز المقيط بن سليمانبنت إنتصار  9
دراسة الخواص العامة لتفاعل الهادرونات مع أنوية المستحلبات النووية وتعيين حجم عناقيد 

 الجسيمات ذوات الطاقات العالية 
 هـ1417 "نوويةفيزياء تجريبية  "

 هـ1417 فيزياء تجريبية  "جوامد عامة" دراسة خواص بعض الخاليا الشمسية عمليا ونظريا عن طريق النمذجة والمحاكاة  عمر باهمام بن سالمبنت سعاد  10

11 
خديجة بنت محمد المختار محمد مزيد 

 الشنقيطي
 هـ1418 فيزياء تجريبية  "جوامد عامة" دراسة بعض الخواص الفيزيائية لبعض أشباه الموصالت األمورفية 

 هـ1419 "نووية"  نظريةفيزياء  دراسة نظرية للخواص النووية للمستويات المغزلية العالمية في األنوية االنتقالية والمشوهة فاطمة بنت عبدهللا بن عبيد هللا الطلحي 12

 شذى بنت عبدالعزيز بن عبدهللا الدغفق 13
األغشية الرقيقة المحضرة دراسة تجريبية ونظرية عن طريق المحاكاه بالحاسوب على 

 بطريقة النمو من المحلول لإلستفادة منها في تصنيع نبائط كهروضوئية
 هـ1422 فيزياء تجريبية  "جوامد عامة"

 عايد الحربيبن فراج بنت فاطمة  14
دراسة نظرية وعملية مقارنة لبعض الخواص الفيزيائية لخاليا شمسية محضرة بطرق 

 تحضير مختلفة
 هـ1422 تجريبية  "جوامد عامة"فيزياء 

 زينب بنت مفرح بن حسين القحطاني 15
دراسة تأثير اإلشعاع على الخواص الفيزيائية لزجاج التليرايت األكسيدي المطعم ببعض 

 العناصر األرضية النادرة 
 هـ1426 فيزياء تجريبية  "جوامد عامة"

 دراسة فيزيائية لبعض الصبغات الفيزيائية الليزرية المدمجة في أوساط بوليمرية  فاطمة بنت حمود بن حسن الكالس 16
بصريات كمية فيزياء تجريبية  "

 "وأطياف
 هـ1427

 نورة بنت عبد هللا بن سليمان الحماد 17
( I 123قياس دالة اإلثارة لبعض التفاعالت النووية المؤدية إلنتاج النظير المشع الطبي )

 وبعض تفاعالت االستدالل 
 هـ1427 "نوويةفيزياء تجريبية  "
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 تاريخ إجازة الرسالة التخصص الدقيق عنوان الرسالة اسم الطالبة م

 عبير بنت علي بن إبراهيم الحربي 18
( وبعض تفاعالت NATTLدراسة بعض تفاعالت البروتون مع هدف من الثاليوم الطبيعي )

 االستدالل باستخدام السيكلوترون منخفض الطاقة 
 هـ1427 "نوويةفيزياء تجريبية  "

 حمد المقرنمخلود بنت سعد بن  19
( وبعض تفاعالت االستدالل عند الطاقة p,x)natZnقياس المقطع المستعرض للتفاعل 

 المنخفضة 
 هـ1428 "نوويةفيزياء تجريبية  "

 العزيز بن موسى اليوسفهيفاء بنت عبد  20
دراسة على النظرية الحركية لعدم االستقرار التياري الميكروسكوبي في البالزما غير 

 المتجانسة 
 هـ1429 فيزياء نظرية "بالزما"

 الجوهرة بنت حمد بن عبدهللا المقرن 21
( 81RB-81m krدراسة تفاعل البروتونات مع هدف الكريبتون الطبيعي بغرض إنتاج مولد )

 م . إ . ف27عند طاقة البروتونات األقل من 
فيزياء تجريبية "نووية 

 ومفاعالت"
 هـ1430

 الثباتية الضوئية ألنواع جديدة من ليزرات صبغة الحالة الصلبة إيمان بنت مراد بن سعود محروس 22
فيزياء تجريبية  "بصريات كمية 

 وأطياف"
 هـ1430

 تعيين الجرعات اإلشعاعية باستخدام كاشف إشعاعي حيوي "مينا األسنان" وتوصيفه البندري بنت صالح بن عبيد هللا الحربي 23
فيزياء تجريبية "نووية 

 ومفاعالت"
 هـ1432

 جميلة بنت سفر بن سالم الزهراني 24
دراسة بعض التفاعالت المستحثة بالبروتونات منخفضة الطاقة بغرض تعيين التركيب 

 ي المملكة العربية السعوديةالعنصري في عينات من الصلب المنتج ف
فيزياء تجريبية "نووية 

 ومفاعالت"
 هـ1432

 دالل بنت عبد هللا بن علي العريني 25
دراسة العوامل المثلى لتطبيق تقنية التنشيط بالبروتونات في التحليل العناصري لبعض 

 عينات خامات الحديد المستخدمة في المملكة العربية السعودية
"نووية فيزياء تجريبية 

 ومفاعالت"
 هـ1432
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 الكيمياء/ قسم علومكلية ال
 

 مرحلة املاجستري

 تاريخ إجازة الرسالة التخصص الدقيق عنوان الرسالة اسم الطالبة م

 هـ1401 كيمياء عضوية دراسات عن تحضير بعض المركبات العضوية المزئبقة هيام أحمد حسن موسى 1

 هـ1402 كيمياء عضوية فسفرة وزئبقة بعض المركبات العضوية النتروجينية المسعري بن سليمان عبد هللابنت سعاد  2

 هـ1404 كيمياء عضوية استخالص البروتينات من بعض البذور الغذائية  الجازي إبراهيم عبد هللا العفالق 3

 هـ1405 كيمياء عضوية حتمل أن يكون لها تأثير بيولوجي هام تخليق بعض مشتقات البنزايميدازول الجديدة التي ي سارة بنت عبد هللا بن حمد  المزروع 4

 هـ1405 فيزيائيةكيمياء  السلوك الكهروكيميائي لبعض سبائك الزنك المحتوية على النحاس واأللومنيوم  طلبة محمد  زكية محمود 5

6 
عبد الرحمن بن عبد العزيز  بنت نورة

 المبارك
 هـ1406 فيزيائيةكيمياء  دراسة كيميائية كهربية على الرصاص وبعض سبائكه المحتوية على التيلريوم والنحاس 

 هـ1406 كيمياء عضوية دراسات كيميائية على تخليق وتفاعالت بعض مشتقات الثيود والثيون بنزال فيناليد سهام بنت عبدالرحمن بن عبدالكريم العيسى 7

 عوض الرفيديبن محمد  بنت نجاة 8
دراسة في الكيمياء الحركية لعملية تحضير بعض المركبات التي يمكن استخدامها في 

 تحضير كلوريد األمونيوم 
 هـ1408 فيزيائيةكيمياء 

 هـ1410 كيمياء عضوية تحضير بعض مشتقات الثياديازولين الجديدة  حامد المطبقاني بن أحمدبنت ليلى  9

 هـ1412 كيمياء تحليلية دراسات كيميائية لبعض النفايات الصناعية بمدينة الرياض  رشيد العديليبن عبد هللا بنت سارة  10
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 هـ1415 كيمياء ال عضوية "غير عضوية" دراسة الخواص التركيبية والكهربائية لتالمسات المعادن مع أشباه الموصالت  فهد المهنا بن عبد هللابنت مها  11

 هـ1416 كيمياء تحليلية دراسة تحليلية مقارنة للعناصر المعدنية في عصائر الفواكه المعلبة محليا والمستوردة  عبد السالم الطريقيبن سالم بنت أماني  12

 هـ1416 كيمياء تحليلية تطبيقات تحليلية طيفية جديدة للكواشف العضوية في تقدير الفلزات  عبد هللا الشعالن بن حمدبنت نورة  13

 هـ1417 كيمياء عضوية تحضير وتفاعالت بعض المركبات الحلقية غير المتجانسة باستخدام هاليدات الهيدرازونويل  محمد الشبانةبن عبد هللا بنت لطيفة  14

 هـ1418 كيمياء ال عضوية "تحليلية" ( وتطبيقاتها IIIطرق طيف ضوئية جديدة لتقدير مركبات الحديد ) عبد العزيز حمد بن عبيدانبنت البندري   15

 فوزية بنت سليمان بن مزيد العمرو 16
دراسة لتفاعالت ضوئية ومحفزة بالضوء لبعض الصبغات القاعدية مع الهكسانون الحلقي 

 والبنتانون الحلقي 
كيمياء "عضوية  كيمياء ال

 "فيزيائية
 هـ1418

 هـ1419 كيمياء ال عضوية "غير عضوية" السلوك الكهروكيميائي لمعدن الموليبدنم في محاليل مائية سميرة بنت إبراهيم بن يحيى السعيدي 17

 ( Si-Oدراسة التركيب البنائي لبعض مركبات السيليكون التي تحتوي على الرابطة ) فاطمة بنت عبد العزيز بن إبراهيم الخضير 18
كيمياء "عضوية  كيمياء ال

 / كهربية"فيزيائية
 هـ1420

  تجمع بعض الصبغات الحامضية في أوساط مختلفة دى بنت سليمان بن عبد هللا القاضين 19
كيمياء "عضوية  كيمياء ال

 / حركية"فيزيائية
 هـ1420

 هـ1420 كيمياء عضوية تحضير وتفاعالت بعض الشالكونات ومشتقاتها ذات النشاط الحيوي المتوقع  جيهان يحيى غنام الحميدي 20
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 تاريخ إجازة الرسالة التخصص الدقيق عنوان الرسالة اسم الطالبة م

 الحبيب عبير بنت علي بن عبد الرحمن 21
أقطاب انتقائية أيونية جديدة لكاتيونات ثنائي فينيل البيرالينيوم والديكستروميثورفانيوم 

 وتطبيقاتها التحليلية 
 هـ1420 كيمياء ال عضوية "تحليلية"

 السلوك الحركي لبعض الصبغات النشطة في أوساط مختلفة أريج بنت صالح بن عبدالرحمن الغرير 22
كيمياء "عضوية  كيمياء ال

 / حركية"فيزيائية
 هـ1420

 هـ1421 كيمياء ال عضوية "غير عضوية" تحضير ودراسة بعض المتراكبات مع الوصالت التكاثفية  خيرية بنت محمد بن أحمد القحطاني 23

 هـ1421 "تحليلية "كيمياء ال عضوية  جديدة لتقدير بعض مركبات السلفا -طرائق بوالروجرافية آسيا بنت علي بن حيدر آل الشيخ 24

 هـ1421 كيمياء ال عضوية "غير عضوية" دراسة اتزانات التراكب واستقرار المتراكبات مختلطة الليجاند لبعض األيونات الفلزية  عبد الرحمن بن البراهيمبنت خلود  25

 هـ1422 كيمياء عضوية تحضير وتفاعالت بعض مشتقات األزوالت الجديدة  حنان بنت عبد الرحمن بن محمد الغليقة 26

 في أوساط مائية والتحكم في تآكلها  a-تآكل بعض سبائك النحاس األصفر حليمة بنت عبد هللا بن يحيى الرافعي 27
كيمياء "عضوية  كيمياء ال

 / كهربية"فيزيائية
 هـ1422

 هـ1422 كيمياء ال عضوية "تحليلية " السلوك الكهروكيميائي لبعض سبائك التيتانيوم المستخدمة في الزراعات السنية  أمل بنت عبد هللا بن عبد الرحمن السويح 28

 هـ1423 كيمياء ال عضوية "تحليلية " التقدير الطيفي للسيلينيوم بواسطة التحليل الحقني السرياني  لمياء بنت آدم بن محمد آل بدير 29

 تقدير بعض المحتويات العضوية لبعض أنواع التمور بالطرق الكروماتوجرافية  حمود النويصر مها بنت عبد هللا بن 30
كيمياء ال عضوية 

 "/كهربية"تحليلية
 هـ1423
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 فوزية بنت فوزان بن صالح الفوزان 31
تحضير ودراسة بعض الخواص الكهروكيميائية لطبقات البوليمرات المشتركة الموصلة من 

 األمينات العطرية 
كيمياء "عضوية  كيمياء ال

 / كهربية"فيزيائية
 هـ1423

 مرزوقة بنت عزيز بن داغر البلوي 32
استخالص المكونات الكيميائية لبعض نباتات العائلة )الرمرامية السرمقية( الشائعة في منطقة 

 تبوك 

"منتجات  كيمياء عضوية
 طبيعية"

 هـ1424

 الدراسات التجريبية والنظرية لبعض مركبات أيون البوروهيدرات الرباعي  جميلة بنت صالح بن غازي العتيبي 33
/ فيزيائية "عضوية  كيمياء ال

 أطياف جزئية"
 هـ1424

 هـ1424 كيمياء ال عضوية "تحليلية " دراسة تحليلية مقارنة لبعض العناصر في الحليب المصنع وحليب األم  سارة بنت بدر بن محسن العتيبي 34

 هـ1424 كيمياء عضوية دراسات كيميائية على بعض نباتات العائلة الشفوية  منيرة بنت سعد بن مسفر السليم 35

 تحضير راتنجات عضوية حديثة وتطبيقاتها في مجال الطالءات في منطقة الرياض ريم بنت عبد هللا بن خلف الحربي 36
كيمياء عضوية "حلقية غير 

 متجانسة"
 هـ1424

 دراسة كيميائية لبعض النباتات المزهرة الموسمية في منطقة الرياض  لمياء بنت حمد بن ناصر الوهيبي 37
"منتجات  كيمياء عضوية

 طبيعية"
 هـ1425

 الجازي بنت عبد هللا بن مسلم الرشيدي 38
دراسات تحليلية على تفاعالت بعض الكواشف العضوية وغير العضوية مع بعض أدوية 

 عالج المالريا ومضادات االلتهاب والحساسية والتعيين الكمي لها
 هـ1430 كيمياء ال عضوية "تحليلية"

 هـ1431 كيمياء عضوية تشييد وتقييم مركبات غير نيوكليوسيدية جديدة ذات تأثير حيوي محتمل مضاد لألحياء الدقيقة العنزيأسماء بنت الفي عوض  39

 ريما بنت صالح بن دواس الدواس 40
دراسة المعايرات الجهدية والطيفية والدوال الديناميكية لمعقدات هيدرازون قاعدة شيف مع 

 ةبعض أيونات العناصر االنتقالي
 هـ1431 كيمياء ال عضوية "تحليلية"
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 جواهر بنت عبد العزيز بن محمد الفرهود 41
أثر التحلل المسبق للبوليمرات المستخدمة في تعبئة وحفظ األغذية على حركية )الحرق 

 الالهوائي( لتلك المواد
 هـ1432 كيمياء عضوية

 حصة بنت محمد بن عبدالمحسن المحيسن 42
استخدام تجارب التصميم اإلحصائي كأداة لتحديد أقصى امتصاص حيوي أليونات عنصري 

 الرصاص والنحاس بواسطة نبات النجيل )الثيل(
 هـ1432 كيمياء ال عضوية "غير عضوية"

 فهيدة بنت نواف بن فهيد الشمري 43
الخواص الكهربية للبولي أنيلين ومركباته النانومترية مع تحضير وتوصيف ودراسة 

 العناصر األرضية النادرة
كيمياء ال عضوية "فيزيائية 

 كهربية"
 هـ1432

 فاطمة بنت عبدالعزيز بن سعد آل رشود 44
دراسة كهروكيميائية لبعض سبائك التيتانيوم الخالية من الفاينديوم و المستخدمة في 

 الزراعات العظمية
ياء ال عضوية "فيزيائية كيم

 كهربية"
 هـ1432

 هـ1433 كيمياء عضوية "منتجات طبيعية" دراسة كيميائية لنبات العوسج غادة بنت صالح بن فهد الربدي 45

 إيمان بنت إبراهيم بن محمد الدامغ 46
الفصل والتركيز المسبق لبعض أيونات الفلزات االنتقالية باستخدام مشتقات أمينو آزول 

 المحملة على السيليكا 
 هـ1433 كيمياء ال عضوية "تحليلية "

 هـ1433 عضوية "غير عضوية" كيمياء ال تحضير ودراسة متراكبات الفلزات لبعض الليجاندات المشتقة من الثيوسيمي كربازونات موضي بنت سعيد بن ربيع العتيبي 47

 أمل بنت علي بن عبدهللا باقيس 48
تحضير  وتوصيف كهروكيميائي ألقطاب حديثة من أنابيب أوكسيد التيتانيوم متناهية الصغر 

 في ظروف مختلفة
كيمياء ال عضوية "فيزيائية 

 كهربية"
 هـ1433

 سارة بنت برجس بن فهد السهلي 49
الكهربية للبلورات النانومترية لكبريتيدات بعض تحضير وتوصيف ودراسة الخواص 

 العناصر االنتقالية ومركباتها االنتقالية ومركباتها البوليمرية
كيمياء ال عضوية "فيزيائية 

 كهربية"
 هـ1433

 سارة بنت علي بن ضيف هللا الشهري 50
الصرف دراسة وتقدير الصور المختلفة لعنصر الزئبق في مياه المخلفات الصناعية ومياه 

 الصحي المعالج بمدينة الرياض
 هـ1434 كيمياء ال عضوية "غير عضوية"
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 امل بنت محمد بن مزعل العنزي 51
استخدام تقنية االمتصاص الحيوي إلزالة أيونات الزنك والكروم السداسي السام من مياه 

 باستخدام نوى التمر وقشر الرمانالمخلفات 
 هـ1434 كيمياء ال عضوية "غير عضوية"

 عهود بنت علي بن محمد الزغيبي 52
التأثير التثبيطي لبعض المركبات العضوية على تآكل حديد التسليح الموجود في الخلطة 

 اإلسمنتية المعرضة لبيئات مائية مختلفة
 هـ1434 كيمياء  ال عضوية

 بن محمد العتيبي هند بنت غنيم 53
تطبيق طرق استخالص مختلفة لتعيين بعض المعادن الثقيلة السامة باستخدام بالزما الحث 

 المزدوج ألنواع مختلفة من التربة في المنطقة الوسطى في المملكة العربية السعودية 
 هـ1434 كيمياء ال عضوية "تحليلية"

 هـ1435 كيمياء ال عضوية طيفية و جهدية لسلوك بعض الصبغات األيونية السالبة المستخدمة كمضافات لألغذية دراسة اماني بنت براهيم بن عبد العزيز السلوم 54

55 
خلود بنت عبد الرحمن بن عبد العزيز 

 البراهيم
إزالة بعض المعادن الثقيلة من مخلفات الصرف الصناعي باستخدام الكربون النشط المنتج 

 من مصادر مختلفة للمخلفات الطبيعية 
 هـ1435 كيمياء ال عضوية "غير عضوية"

 

 مرحلة الدكتوراه

 تاريخ إجازة الرسالة التخصص الدقيق عنوان الرسالة اسم الطالبة م

 هيام أحمد حسن موسى 1
هاليدات الهيدرازيدويل : دراسة لالنتقائية الموضعية في تفاعالت اإلضافة الحلقية لبعض 

 النتريك أيمينات 
 هـ1408 كيمياء عضوية

 هـ1411 كيمياء فيزيائية  فضة -دراسة السلوك الكهوروكيميائي لبعض سبائك من القصدير زكية محمود محمد طلبة 2

 هـ1412 كيمياء عضوية مركبات الهالوجين النشطة واستخداماتها في تحضير المركبات الحلقية غير المتجانسة  المسعري بن سليمان عبد هللابنت سعاد  3

 هـ1412 كيمياء عضوية ثنائية القطب -3، 1تحضير وتفاعالت اإلضافة الحلقية للمركبات  سارة بنت عبد هللا بن حمد  المزروع 4
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 سهام بنت عبدالرحمن بن عبدالكريم العيسى 5
دراسات عن تحضير وتفاعالت بعض مشتقات الثازولونات الجديدة ذات النشاط البيولوجي 

 المتوقع
 هـ1413 كيمياء عضوية

6 
منيرة بنت عبد الرحمن بن عبد العزيز آل 

 الشيخ
 هـ1413 كيمياء عضوية تحضير وتفاعالت بعض المركبات الحلقية غير المتجانسة ذات النشاط البيولوجي 

 هـ1414 كيمياء فيزيائية  السلوك الكهروكيميائي للبزموت في محاليل مائية  نورة بنت عبد العزيز بن إبراهيم المبارك 7

 حامد المطبقاني بن أحمدبنت ليلى  8
ثيوايميدأزوالت ومشتقاتها ذات النشاط البيولوجي  2ثنائي أريل  4.5وتفاعالت تحضير 

  المحتمل
 هـ1415 كيمياء عضوية

 هـ1416 كيمياء ال عضوية "تحليلية"  (111تحليلية لطرائق تقدير السكريات المختزلة باستخدام متراكبات المنجنيز )دراسات  رشيد العديليبن عبد هللا بنت سارة  9

 هـ1419 كيمياء ال عضوية "تحليلية" تطبيقات تحليلية طيفية جديدة للكواشف العضوية في تقدير الفلزات  عبد هللا الشعالنبن حمد بنت نورة  10

 أماني بنت سالم بن عبد السالم الطريقي 11
في أوعية -تأثير الحرارة والتخزين على محتوى الحديد والقصدير في األغذية المعلبة

 المحلية والمستوردة -الصفائح المطلية بالقصدير
 هـ1420 كيمياء ال عضوية "تحليلية"

 هـ1422 كيمياء ال عضوية "غير عضوية" دراسات على المتراكبات الثنائية والثالثية لبعض قواعد شيف ومشتقات اإليميدازول  مها بنت عبد هللا بن فهد المهنا 12

 هـ1423 كيمياء عضوية تحضير وتفاعالت بعض المركبات الحلقية غير المتجانسة باستخدام هاليدات الهيدرازونويل  محمد الشبانةبن عبد هللا بنت لطيفة  13

 دراسات طيفية وجهدية على تأين بعض صبغات الموردانت  فوزية بنت سليمان بن مزيد العمرو 14
كيمياء "عضوية  كيمياء ال

 "فيزيائية
 هـ1424
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 دراسة فيزيائية لبعض الصبغات الحامضية وتطبيقاتها في الصناعة  دى بنت سليمان بن عبد هللا القاضين 15
كيمياء "عضوية  كيمياء ال

 / حركية"فيزيائية
 هـ1425

 هـ1426 كيمياء ال عضوية "غير عضوية" تأثير الترابط أليونات بعض الفلزات بواسطة مضادات بيتا الكتام الحيوية  فاطمة بنت عبد العزيز بن إبراهيم الخضير 16

 فوزية بنت علي بن محمد آل سيف 17
تحضير ودراسة متراكبات كربونيالت فلزات المجموعة السادسة والثامنة لأليزاتين وبعض 

 مشتقاته 
 هـ1426 كيمياء ال عضوية "غير عضوية"

 هـ1427 كيمياء ال عضوية "غير عضوية" دراسة السلوك الكهربي لبعض األدوية المضادة للمالريا ومتراكباتها المعدنية  خيرية بنت محمد بن أحمد القحطاني 18

 هـ1427 كيمياء ال عضوية "تحليلية" الذوبان الكهروكيميائي للمجنتيت المتكون على الحديد في المنشآت الصناعية أمل بنت عبد هللا بن عبد الرحمن السويح 19

 جميلة بنت سعيد بن علي المالكي 20
دراسات بشرية وتجريبية على اإلصابة بطفيل "كريبتوسبوريديوم" في المملكة العربية 

 السعودية 
/ فيزيائية "عضوية  كيمياء ال

 أطياف جزئية"
 هـ1427

 التحطيم اإلشعاعي لبعض األصباغ في المحاليل أريج بنت صالح بن عبدالرحمن الغرير 21
كيمياء "عضوية  كيمياء ال

 / حركية"فيزيائية
 هـ1428

 عبير بنت علي بن عبدالرحمن الحبيب 22
دراسة تحليلية مقارنة باستخدام تقنيات   الكيمياء التحليلية المتكاملة لتحليل بعض األدوية 

 النفسية ومضادات الحساسية 
 هـ1428 كيمياء ال عضوية "تحليلية"

 عديد كحول الفينيل –تحضير ودراسات فيزوكيميائية لمركبات نانومترية من شالكوجينات  أسماء بنت محمد بن علي التركي 23
كيمياء ال عضوية "فيزيائية 

 كهربية"
 هـ1428

 تقدير بعض العناصر في دم مرضى هشاشة العظام  مها بنت عبد هللا بن حمود النويصر 24
كيمياء ال عضوية 

 "/كهربية"تحليلية
 هـ1428
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 هـ1429 كيمياء عضوية استخدام بعض النيتيريالت النشطة لتحضير بعض المركبات الحلقية غير المتجانسة فايزة بنت محمد بن فايز الفايز 25

ً تأثير التلك والكربون كمالئات على الخواص  مشاعل بنت ناصر بن سليمان الشبانات 26  المختلفة لبعض البوليمرات المنتجة محليا
كيمياء ال عضوية  "كيمياء 

 فيزيائية"
 هـ1429

 هـ1429 كيمياء ال عضوية "تحليلية" تقدير بعض العناصر النزرة في دم مرضى الزهايمر سمر بنت عمر بن أحمد جزار 27

 جميلة بنت صالح بن غازي العتيبي 28
ومعقداته مع بعض  5ــ تاج ــ  15دراسات تجريبية ونظرية لتراكيب وأطياف المركب 

 المعادن  
-كيمياء ال عضوية "فيزيائية

 أطياف جزيئية"
 هـ1429

 هـ1429 كيمياء ال عضوية فيزيائية سلوك تآكل الصلب الكربوني بثاني أكسيد الكربون في وجود حمض الخل غادة بنت محمد بن معتوق السناني 29

 ريم بنت عبد هللا بن خلف الحربي 30
استخدام السيانوثيوفورماميد في تصنيع بعض المشتقات الجديدة لإليميدازول والثيوهيدانتوين 

 ذات النشاط الحيوي وكمضادات لألورام
كيمياء عضوية "حلقية غير 

 متجانسة"
 هـ1430

 الكهروكيميائي لصلب سابك المعتدل وأكاسيده في أوساط تنظيف مختارةدراسة السلوك  رسمية بنت سعد بن عبد العزيز آل مفرج 31
كيمياء ال عضوية "فيزيائية 

 كهربية"
 هـ1430

 جيهان بنت يحيى غنام الحميدي 32
-تحضير ودراسة خواص بعض معقدات المعادن المتحلقة من خالل تنشيط رابطة الكربون 

 الهيدروجين
 ـه1431 كيمياء عضوية  "عضوية معدنية"

 لمياء بنت آدم بن محمد آل بدير 33
دراسة تحليلية لتأثير بعض العوامل على تركيز بعض عناصر الدم في مرضى الفشل 

 الكلوي المزمن
 هـ1431 كيمياء ال عضوية "تحليلية"

 صفية بنت بكر بن عبدالرؤف بقري 34
 -4-ثيو -2-آريليدن -5استخدام بعض األحماض األمينية النشطة لتحضير بعض مشتقات 

 إميدازولين داي اون ونيكليوزيداتها 
 هـ1432 كيمياء عضوية
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 هـ1432 كيمياء عضوية كينازولنيون ودراسة بعض خصائصها-4-ثيوكسو -2لمشتقات تشييد بعض النيكليوزيدات  منى بنت أبوبكر بن شيخ الصافي 35

 فوزية بنت فوزان بن صالح الفوزان 36
دراسة السلوك الفولتامتري لبعض مشتقات الكاربابينيم ومتراكباتها المختلطة مع بعض 

 أيونات العناصراالنتقالية ثنائية التكافؤ
 هـ1432 كيمياء ال عضوية "غير عضوية"

 نوف بنت فيصل بن عليان الحربي 37
دراسات حركية وثيرموديناميكية على بعض متراكبات قواعد شيف للثيوفين مع مستقبالت 

 النيتروبنزين
كيمياء العضوية "فيزيائية 

 حركية"
 هـ1432

 سارة بنت بدر بن محسن العتيبي 
فاعلية برنامج تدريبي مقترح في تنمية مهارات تدريس التفكير ما وراء المعرفي لدى 

 الطالبات المعلمات في قسم الكيمياء وأثره في تنمية مهاراته لدى طالباتهن 
 هـ1432 كيمياء ال عضوية "تحليلية "

 مزنة بنت صالح بن محمد الطويان 38
لبعض قواعد شيف ومعقداتها المعدنية تحضير ودراسة الخواص والتأثيرات الحيوية 

 المحتوية على مشتقات الكومارين
 هـ1433 كيمياء عضوية

 هـ1434 كيمياء عضوية "منتجات طبيعية" دراسة المكونات الطيارة وغير الطيارة لبعض نباتات العائلة المركبة لمياء بنت حمد بن ناصر الوهيبي 39

 هـ1434 كيمياء عضوية "منتجات طبيعية" كيميائية على مكونات بعض نبات الشار التي تنمو في المملكة العربية السعوديةدراسات  منيرة بنت سعد بن مسفر سليم 40

 هـ1434 كيمياء ال عضوية  دراسة التآكل الجوي لأللمونيوم باستخدام الميزان البلوري الدقيق سميره بنت ابراهيم بن يحي السعيدي 41

42 
بن عبدالعزيز خلود بنت عبدالرحمن 
 البراهيم

إزالة بعض المعادن الثقيلة من مخلفات الصرف الصناعي باستخدام الكربون النشط المنتج 
 من مصادر مختلفة للمخلفات الطبيعية

 هـ1435 كيمياء ال عضوية

 ماجده بنت سالم بن محمد العنزي 43
دراسات كهروكيميائية وحاسوبية لتآكل وتثبيط تآكل الصلب منخفض الكربون في األوساط 

 الحمضية باستخدام بعض مثبطات التآكل العضوية 
 هـ1435 )غير عضوية(

 اسماء بنت صالح بن ناصر الوسيدي 44
 استخدام الطرق الطيفية لتعيين بعض العقاقير الطبية

 الحيويةفي صورتها النقية والسوائل 
 هـ1436 كيمياء ال عضوية "تحليلية"
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 األحياء/ قسم علومكلية ال
 

 مرحلة املاجستري

 تاريخ إجازة الرسالة التخصص الدقيق عنوان الرسالة اسم الطالبة م

 حمد الراشد بن ناصربنت فاطمة  1
دراسات حول تأثير بعض المطهرات والمبيدات على بويضات وحويصالت الطفيليات 

 المعوية في بعض حيوانات المزرعة بالمملكة العربية السعودية 
 هـ1405 طفيليات

 هـ1406 "حشراتمفصليات وطفيليات " دراسة تأثير بعض المبيدات على خنفساء اللوبيا في المملكة العربية السعودية  اليوسفبن محمد فهد بنت البندرى  2

 هـ1406 حشرات دراسات بيئية وبيولوجية ألهم آفات الحبوب ومنتجاتها بالمملكة العربية السعودية  الكريديس بن علي بالل بنت بدرية 3

 هـ1406 علم وظائف األعضاء تأثير بعض العقاقير المانعه للحمل على بعض النواحي الفسيولوجية في أحد الثديات  العبدانبن محمد عبدالعزيز  بنت منيرة 4

 قضيب القضيببن عبد المحسن بنت سهام  5
على توزيع الفلور الطحلبية في بعض مناطق المملكة العربية السعودية وعالقتها دراسات 

  ببعض عوامل البيئة
 هـ1406 كائنات دقيقة

 ليلى بنت أحمد بن سالم ناصر 6
التحويل الميكروبي للسيليوز إلى سترات وبروتين باستخدام ميكروبات معزولة من أراضي 

 المملكة العربية السعودية
 هـ1406 كائنات دقيقة

 عبد العزيز األيوبيبن يحيى  بنت دجانة 7
دراسة قوة الهجين والقدرة العامة والخاصة على االئتالف في بعض هجن دائرية من الفول 

  البلدي 
 هـ1406 وراثة

 صالحة محمد أسامة فادان 8
دراسة تأثير الملوحة على االستجابات الفسيولوجية لبعض أنواع من النباتات الحساسة 

 وأخرى غير حساسة للملوحة 
 هـ1406 علم وظائف األعضاء

 آمال بنت إبراهيم بن محمد القاضي 9
دراسات على بعض الفطريات الممرضة في منطقة الجذور لبعض العوائل االقتصادية في 

 المملكة العربية السعودية
 هـ1406 كائنات دقيقة

 هـ1407 "طفيلياتوطفيليات "مفصليات  دراسات لألوليات الموجودة في بعض حشرات البيئة المحلية  الجبيربن محمد  عبد هللابنت عفاف  10
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 هـ1407 كائنات دقيقة التدهور في حبوب القمح الناتج عن بعض الفطريات خالل التخزين في منطقة الرياض  الباني بن محمد عبد الرحمنبنت أسماء  11

 هـ1407 علم وظائف األعضاء استجابة بعض النباتات للتلوث بغاز ثاني أكسيد الكبريت  شريفة سالمة عودة أبو مريفة 12

 هـ1407 علم وظائف األعضاء دراسات على نمو جذور الطماطم واحتياجاتها الغذائية  إقبال عبد هللا عباس خضر 13

 المعجلبنت حمود نادرة  14
دراسات حول بيولوجية ومكافحة حشرة خنفساء الخابرا) التروجوديرما ( بمدينة الرياض 

 بالمملكة العربية السعودية 
 هـ1408 "حشراتمفصليات وطفيليات "

 ريم بنت مساعد بن عبد الرحمن آل سعود 15
دراسة التأثير المضاد لبعض النواتج النباتية المستخدمة في الطب الشعبي في المملكة العربية 

 السعودية على البكتريا 
 هـ1408 كائنات دقيقة

 هـ1408 علم وظائف األعضاء  تأثير المعاملة ببعض الهرمونات النباتية على ايض نبات الفول أميرة محمد سعيد عبد القدوس 16

 سليمان العمرانبن عمران بنت هيفاء  17
دراسة تجريبية حول بيولوجية ومكافحة حشرة خنفساء الخابرا بمدينة الرياض بالمملكة 

  العربية السعودية
 هـ1410 أجنة وفقاريات

 هـ1410 كائنات دقيقة دراسات على تأثير بعض النواتج الكيميائية النباتية الطبيعية على نمو أنواع من الميكروبات  سعاد بنت صالح بن أحمد الوكيل 18

 هـ1410 وراثة دراسات وراثية في القمح  محمد القويزبن إبراهيم  بنت حصة 19

 هـ1410 كائنات دقيقة النشاط الحيوي لبعض ميكروبات التربة ومدى تأثره بعدد منالعوامل البيئية  فؤاد محمد جمال عابدكوثر  20
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 ابتسام بنت محمد بن مزيد المثال 21
)الدجاج دراسات مورفولوجية وتصنيفية على الديدان الموجودة في أمعاء بعض الطيور 

 والحمام( في الرياض
 هـ1411 "طفيلياتمفصليات وطفيليات "

 مشاعل بنت محمد بن ناصر بن مفيريج 22
دراسات هستولوجية عن التركيب الدقيق ألجربة الشعر وتوزيعها في جلد الجمال 

 الصحراوية 
 هـ1412 علم أنسجة وخلية

 هـ1412 علم أنسجة وخلية دراسات هيستولوجية على الغدد العرقية في الجمال الصحراوية  الجبالي بن علي سليمان بنت أسماء 23

 هـ1412 علم أنسجة وخلية دراسات نسيجية وخلوية مقارنة للغدة الزمكية )الغدة الزيتية( في بعض أنواع الطيور  مبارك الحميدبن عبد الرحمن بنت فاطمة  24

 إبراهيم العويدبن عبد المحسن بنت الجوهرة  25
دراسة فسيولوجية لتأثير اإلجهادات المائية والحرارية على اإلنبات ونمو البادرات لنبات 

 القمح 
 هـ1413 علم وظائف األعضاء

 محمد العليانبن عبد هللا بنت هيفاء  26
دراسات على بعض أنواع من نباتات المناطق الجافة من الناحية البيئية وتعدادها 

 الكروموسومي وتوزيعها اإلحيائي الجغرافي 
 هـ1413 علم البيئة النباتية

 هـ1413 علم وظائف األعضاء  التأثير المضاد للسلينوم على التسمم الحاد بالزئبق منى بنت عبد هللا بن صالح الدامغ 27

 مها بنت عبد هللا بن محمد مؤمنة 28
مقارنة بين التأثيرات العالجية للخارصين وصوديوم كالسيوم إدتات على التسمم الحاد "

  "بالرصاص
 هـ1413 علم وظائف األعضاء

 حصة بنت إبراهيم بن محمد الناصر 29
( على بيولوجية وموفولوجية فراشة درنات IGRsتأثير إثنين من منظمات النمو الحشرية )

 Phthorimacea operculella (zeller )البطاطس 
 هـ1415 "حشراتمفصليات وطفيليات "

 هـ1415 "حشراتمفصليات وطفيليات " بعض الدراسات األحيائية والسمية على ذبابة اللحم : )ساركوفاجا هيموريدالس(  وفاء بنت عبد هللا بن حمد الخرب 30
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 زكية بنت ناصر بن عبد هللا المهوس 31
إمكانية المعالجة البيولوجية لبعض اآلثار التي يسببها التعرض ألشعة جاما باستخدام فيتامين 

 ج 
 هـ1415 علم وظائف األعضاء

 وفاء بنت محمد بن إبراهيم الغانم 32
على بعض االنواع التابعة لجنس األكساديا من الناحية البيئية وحبوب لقاحها ات دراس

 وتوزيعها االحيائي الجغرافي في المملكة العربية السعودية
 هـ1415 علم البيئة النباتية

 منيرة بنت صالح بن عثمان أبا الخيل 33
التغيرات الفصلية في فلورا منطقة الحفيرة )عنيزة( بالمملكة العربية السعودية وعالقتها 

 بالظروف البيئية 
 هـ1415 علم البيئة النباتية

 وفاء بنت يوسف بن سليمان اليوسف 34
دراسة مورفولوجية وهستولوجية على تأثير عقار البيروكسيكام )فلدين( المضاد للروماتيزم 

 على أمهات الفئران ووالئدها 
 هـ1417 علم أنسجة وخلية )أجنة(

 نورة بنت صالح بن محمد الصويان 35
بنيسيالمين والسلنيوم على اآلثار -دراسات فسيولوجية وكيموحيوية على تأثير كل من الـ د

 السيس بالتين، في أحد أنواع الثدييات -الجانبية الناتجة عن العقار المضاد للسرطان
 هـ1418 علم وظائف األعضاء

 الكريديسبن كريم لمياء بنت أحمد  36
تأثير مسحوق سيليكا غير متبلورة جديدة )دراياسيد( على حشرتين من غمدية األجنحة التي 

 تصيب حبوب القمح المخزونة 
 هـ1418 "حشراتوطفيليات "مفصليات 

 رقية بنت صالح بن محمد الحبيب 37
دراسات على تأثير بعض مبيدات الحشائش على ميكروبات ريزوسفير نباتات البرسيم في 

 منطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية 
 هـ1418 كائنات دقيقة

 سارة بنت إبراهيم بن عثمان العثمان 38
سيفوتاكسيم وستربتومايسين واكتينومايسين "د" على تكوين الشكل -تأثير المضادات الحيوية

 الظاهري والنسيجي للكبد في أجنة الدجاج 
 هـ1419 علم أنسجة وخلية )أجنة(

 العمري بن حسن زينة بنت زهير 39
ودورها في تأثير حبوب لقاح نحل العسل علي بعض المعايير الفسيولوجية والكيمو حيوية 

  التحكم في التسمم بالزئبق على أحدى الثديات
 هـ1419 علم وظائف األعضاء

 هـ1419 "طفيلياتمفصليات وطفيليات " دراسات على الليشمانيا الجلدية بمنطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية  ليلى بنت محمد بن حسين الفريحي 40
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 منى بنت صالح بن سليمان الطامي 41
دراسات فسيولوجية وكيموحيوية على بعض الفطريات المقاومة للعناصر الثقيلة والمعزولة 

 من تربة منطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية 
 هـ1419 كائنات دقيقة

 حمد الحقيلبن عبد الكريم بنت أروى  42
دراسات بيئية للحشائش الضارة المرافقة لبعض النباتات المزروعة في العمارية "المنطقة 

 الوسطى" بالمملكة العربية السعودية 
 هـ1420 علم البيئة النباتية

 هـ1420 "طفيلياتمفصليات وطفيليات " حصر الطفيليات الخارجية للطيور بمنطقة الرياض  وفاء بنت عبد هللا إبراهيم المقرن 43

 وفاء بنت سليمان بن محمد القنيعير 44
دراسات طفيلية بيوكيميائية ودموية على األغنام المصابة بالديدان االسطوانية المعدية في 

 منطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية
 هـ1421 "طفيلياتمفصليات وطفيليات "

 هـ1421 علم وظائف األعضاء دراسات فسيولوجية وكيموحيوية على هرمون الميالتونين في خنازير غينيا  مها بنت علي بن عبد الرحمن القرعاوي 45

 هـ1421 كائنات دقيقة دراسات على بعض إنزيمات النقل األميني في بعض الفطريات الخيطية  دالل بنت حسين بن مبارك الخليفة 46

 أريج بنت عبد الكريم بن حود الخلف 47
ضد حشرة  Bacillus thuringiensisدراسات معملية الختبار نشاط ساللتين من بكتيريا 

 من حرشفية األجنحة 
 هـ1422 "حشراتمفصليات وطفيليات "

 ندى بنت إبراهيم بن محمد الجويزع 48
( على بعض العمليات SO2دراسة تأثير تلوث الهواء بغاز ثاني أكسيد الكبريت )

 الفسيولوجية في القمح والشعير 
 هـ1422 علم وظائف األعضاء

 ماجدة بنت محمد بن يحيى التويجري 49
اتجاهات حديثة لمقاومة فطريات التربةالممرضة لنبات الخيار تحت ظروف الزراعة 

  المحمية
 هـ1423 كائنات دقيقة

 هـ1423 علم البيئة النباتية دراسة بيئية على الكساء النباتي الطبيعي في منطقة عنيزة بالمملكة العربية السعودية بدرية بنت راشد بن عبدهللا الشعيفاني 50



 88 
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 ندى بنت حمد بن عبد هللا الخشيبان 51
دراسات فسيولوجية على تأثير اإلجهاد المائي على بادرات صنفين )مقاوم وحساس( من 

 نبات القمح 
 هـ1423 علم وظائف األعضاء

 هـ1423 علم وظائف األعضاء دراسات فسيولوجية على اإلكثار الدقيق ألشجار العرعر بطريقة زراعة األنسجة النباتية  خديجة بنت رابح بن عايد الحربي 52

 خلود بنت عقيل بن سالم الشمري 53
 دراسة مقارنة على حفظ وصبغ بعض طفيليات الطيور والثدييات 

 
 هـ1423 "طفيلياتمفصليات وطفيليات "

 هـ1424 علم البيئة النباتية دراسة بنك البذور في تربة وادي حنيفة بالمملكة العربية السعودية  أمل بنت صالح بن موسى الفواز التميمي 54

 البندري بنت ناصر بن محمد السلوم 55
حث مقاومة نبات الكوسة لمرض عفن الجذور باستخدام العوامل الحيوية وغير الحيوية تحت 

 ظروف البيوت المحمية في منطقة الرياض
 هـ1424 كائنات دقيقة

 أريج بنت جميل بن محمد الغبان 56
دراسة مصلية لحصر اإلصابة بطفيل التوكسوبالزما بين األغنام والمعز المذبوحة بمنطقة 

 تبوك 
 هـ1424 "طفيلياتمفصليات وطفيليات "

 منى بنت محمد بن صالح الدوسري 57
.( Fabفي مكافحة حشرة خنفساء اللوبيا  Prosopis julifloraتقييم فعالية نبات الغاف 

Callosobruchus maculatus ) 
 هـ1424 "حشراتمفصليات وطفيليات "

 هـ1424 "حشراتمفصليات وطفيليات " تأثير بعض النباتات كمواد واقية للحبوب من اإلصابة بحشرة خنفساء الخابرا  نوال بنت عبد العزيز بن خالد الفهيد  58

 فاطمة بنت محمد بن فهد الرشيد 59
للمجاالت الكهرومغنطيسية وإمكانية بعض التأثيرات الفسيولوجية الناتجة عن التعرض 

 الوقاية منها بفيتامين ج في ذكور الجرذان
 هـ1424 علم وظائف األعضاء

 غصون بنت محمد بن موسى أبو جبل 60
دور البروباكول في الوقاية من األضرار الناجمة عن عقار األدريمايسين )مضاد للسرطان( 

 في ذكور خنازير غينيا 
 هـ1425 علم وظائف األعضاء
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 مها بنت عبد هللا بن سعيد الوايلي 61
تأثير أحد مضادات األكسدة )الكورسيتين( في تعديل التغيرات الناتجة في الشكل الظاهري 

 والتركيب النسيجي ألجنة الجرذان المعاملة بالكروم 
 هـ1425 علم األنسجة والخلية "أجنة"

 الجوهرة بنت محمد بن شمروخ العتيبي 62
دراسات نسيجية وكيمياء نسيجية على كبد ذكر الفأر األبيض لمعرفة الدور الوقائي 

 والعالجي للميالتونين على التسمم بالزئبق 
 هـ1425 علم األنسجة والخلية

 ليلى بنت علي بن محمد الشريم 63
للسيفلوثرين على النظم الكيموحيوية والتركيب النسيجي لبعض تقييم التأثير السامالمتبقي 

 أجهزة الجسم في خنفساء الدقيق الصدئية
 هـ1434 علم وظائف األعضاء

 هـ1425 علم وظائف األعضاء تأثير الملوحة على نمو وإنتاج درنات نبات البطاطس  إبتسام بنت محمد بن علي السديس 64

 السليمان المثرينسيم بنت دخيل بن عقالء  65
تأثير السم الخام المفصول من قنديل البحر )كاسيوبيا اندروميدا( على االستشفاء من فقر الدم 

 الال تكويني في حيوانات التجارب.
 هـ1428 علم وظائف األعضاء

 دالل بنت محمد بن عبد هللا المنديل 66
 Pseudomonasلميكروبتأثير الظروف البيئية على النمو وإفراز صبغة البيوسيانين 

B116aeruginosaالمعزول من المرضى 
 هـ1429 أحياء دقيقة

 ريم بنت عبد العزيز بن عبد هللا العصيمي 67
دور الروتين كمضاد أكسدة في الحد من اآلثار الجانبية لعقار السيتوكسان على الجرذان 

 الحوامل وأجنتها
 هـ1429 علم األنسجة والخلية "أجنة"

 عبد هللا بن محمد البيشيشهرة بنت  68
دور الكيوتكن كمضاد أكسدة في تعديل بعض التغيرات الناتجة عن التعرض للكادميوم في 

 الجرذان الحوامل وأجنتها
 هـ1429 علم األنسجة والخلية 

 ليلى بنت عوض بن عايد المطيري 69
المعرضة للمبيد دراسات نسيجية على تأثير زيت الحبة السوداء على رئة ذكور الجرذان 

 البيروثريدي الحشري ايسبيوثرين
 هـ1429 علم األنسجة والخلية

70 
نارمين بنت عبد الرحمن بن محمد على 

 مخلص
 هـ1429 مفصيليات وطفيليات "طفيليات" أنواع القراد الجامد المتطفل على اإلبل المحلية بمدينة الرياض ودورها في نقل أوليات الدم
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71 
إيمان بنت عبد الرحمن بن عبد العزيز 

 الرويشدي
تأثير بوليمر هيدروجيل ومضاد نتح على نمو وإنتاجية نباتات الفلفل النامية تحت ظروف 

 اإلجهاد المائي
 هـ1430 علم وظائف األعضاء

 أحالم بنت حمد بن عبد هللا الركبان 72
بعض العوامل البيئية على امتصاص المعادن بواسطة البكتريا الخيطية المعزولة من تأثير 

 منطقة الرياض
 هـ1430 أحياء دقيقة

 هـ1430 أحياء دقيقة دراسات على بكتيريا المعاونات الحيوية في حليب الرضع المجفف حصة بنت شافي بن صقر العتيبي 73

 ريم بنت صالح بن محمد المشعبي 74
ميكروبية وجزيئية للمجتمعات البكتيرية في بعض منتجات الجبن المحلية في دراسات 

 المملكة العربية السعودية
 هـ1430 أحياء دقيقة

 عبير بنت موسى بن محمد الخيبري 75
تأثير التغذية البروتينية والسكرية على الشكل الظاهري والتركيب النسيجي للغدة تحت 

 البلعومية في بعض سالالت نحل العسل في المملكة العربية السعودية 
 هـ1430 مفصليات وطفيليات "حشرات"

 علياء بنت معيوض بن عويض الجعيد 76
النترتة )النيترابيرين( على النمو  تأثير مصادر مختلفة من التسميد النيتروجيني ومثبط

 والمحتوى الكيميائي لنبات السبانخ.
 هـ1430 علم وظائف األعضاء

 فوزية بنت سعود بن عبد هللا الشبانات 77
( في الوقاية من التغيرات في الشكل الظاهري 10)كيوUbiquinioneدور األنزيم الماعد

 ة بمضاد االكتئاب فينالفاكسينوالتركيب النسيجي ألجنة الجرذان البيضاء المعامل
 هـ1430 علم األنسجة والخلية )أجنة(

 مها بنت عبد هللا بن إبراهيم العريني 78
دراسات بالمجهر الضوئي واإللكتروني النافذ لطفيليات الساركوسيستس)كوكسيديا ، معقدات 

 القمة( التي تصيب األبقار في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية
 هـ1430 مفصليات وطفيليات )طفيليات( 

 نجاة بنت عبد هللا بن حمد الدكماري 79
تأثير األسمدة الكيميائية والعضوية والمخصبات الحيوية على النمو والمحتوى الكيميائي 

 لنبات الخس
 هـ1430 علم وظائف األعضاء

 هـ1430 أحياء دقيقة المعادن الثقيلة من المناطق الملوثة بواسطة البكتيريا الخيطيةاإلزالة الحيوية لبعض  ندى بنت إبراهيم بن عبد هللا الصقيران 80
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 ندى بنت خالد بن محمد الحربي 81
التعريف الميكروبي والتوصيف الجزيئي للمجتمعات البكتيرية في منتجات األلبان المتخمرة 

 )اللبن( في المملكة العربية السعودية.
 هـ1430 أحياء دقيقة

 هناء بنت يحيى بن خالد السليم 82
دارسة نسيجية مقارنة عن تأثير الليتروزول وسيترات الكلوميفين على المبيض في الجرذان 

 البيضاء
 هـ1430 علم األنسجة والخلية

 هيفاء بنت عيسى بن عبد الرحمن الفصام 83
في الحد من التغيرات في الشكل الظاهري والتركيب النسيجي الناتجة عن  دور البكتين

 التسمم بكلوريد الزئبق في أجنة الجرذان البيضاء
 هـ1430 علم األنسجة والخلية "أجنة"

 هـ1430 النباتيةعلم البيئة  في منطقة الثمامة  Ephedra alataدراسة بيئية على نبات العلندي  موضي بنت سحم بن عامر السبيعي 84

 دالل بنت صالح بن مرزوق الحربي 85
دراسات نسيجية ومجهرية دقيقه على كبد وخياشيم أسماك 

 المتواجده في مجرى وادي حنيفه بالرياضOreochromis.spالبلط
 هـ1431 علم األنسجة والخلية

 مشاعل بنت ناصر عمر الزين 86
 Artemisiaوالعاذر stricta Rhazyaدراسة التأثير التثبيطي لنباتي الحرمل 

monosperma( على فطريات الجذور التكافئيةMycorrhizae) 
 هـ1431 علم البيئة النباتية

 نجاح بنت سعيد بن هليل الشمري 87
دراسة بيئية حول التنوع الحيوي ألنواع من الشيح في بعض مناطق المملكة العربية 

 السعودية
 هـ1431 علم البيئة النباتية

 بنت مقعد بن مفرح العتيبي نحاء 88
 Ziziphusتأثير التثبيط الذاتي والتنافس الداخلي على اإلنبات ونمو البادرات في نبات السدر

nummularia 
 هـ1431 علم البيئة النباتية

 نورة بنت عائض بن غازي الثبيتي 89
ألمراض القلب دراسة تأثير التغذية التكميلية بحامض الفوليك على بعض عوامل المخاطرة 

 واألوعية الدموية في ذكور الجرذان البيضاء
 هـ1431 علم وظائف األعضاء 

 هـ1431 علم البيئة النباتية البيئة النباتية لروضة الخرارة بمنطقة الرياض نورة بنت محمد بن سعد الزامل 90
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 العزيز بن عبدهللا العجروشهناء بنت عبد  91
تحت تأثير المطفرات Atropa belladonnalدراسة درجة الثبات الوراثي لنبات البالدونا

 باستخدام تقنية زراعة األنسجة
 هـ1431 وراثة

 الهام بنت محمد بن صالح الزهراني 92
الكهرومغناطيسية تأثير الميال تونين على التغيرات المرضية والمستحثة بواسطة الموجات 

 الصادرة من الهاتف المحمول في بعض أعضاء ذكور الجرذان البيضاء
 هـ1432 علم األنسجة والخلية

 تهاني بنت محمد بن إبراهيم الهزاني 93
لدى   P53,HER-2/neu,c-myeدراسة خلوية على حالة تكثير الجينات           

المرضى السعوديين المصابين بالسرطان الخلوي الكبدي المرتبط باإلصابة بفيروسات 
 التهاب الكبد الوبائي بي وسي

 هـ1432 علم األنسجة والخلية

 حلول بنت صالح بن دبيان الرحيمي 94
على مرص الربو المستحث بزالل البيض في  Lavandula dentateتأثير نبات الضرم 

 ينياذكور خنازير غ
 هـ1432 علم وظائف األعضاء

 زهرة بنت عبدهللا بن سعيد العمري 95
دراسة تجريبية على فعالية بعض األعشاب في مكافحة داء اللشمانيا الجلدية مقارنة بعقار 

 البونتوستام
 هـ1432 مفصليات وطفيليات "طفيليات"

 هـ1432 وراثة بين بعض سالالت الخس تحت نظام الزراعة المائيةدراسة االختالفات الوراثية  سكرى بنت حزام بن ناصر الشهراني 96

 شيخة بنت عبدهللا بن ضيف هللا العمري 97
 allosobruchusإمكانية حماية بذور اللوبيا من اإلصابة بحشرة خنفساء اللوبيا 

maculatus (Fab )بإستخدام بعض النباتات البرية في المملكة العربية السعودية 
 هـ1432 ليات "حشرات"مفصليات وطفي

 نوف بنت أركان بن إبراهيم الداود 98
على الفشل  Rosmarinus officalislالدور الوقائي والعالجي لنبات "إكليل الجبل"

 الكلوي في ذكور خنازير غينيا
 هـ1432 علم وظائف األعضاء

 أماني بنت عبدالعزيز بن محمد السحيم 99
النسيجية المناعية في الكشف المبكر عن اإلصابة بسرطان دور التغيرات الجزيئية والكيمياء 

 القولون في المرضى السعوديين
 هـ1433 علم أنسجة وخلية

 هـ1433 بيئة نباتية التنوع النباتي لروضة أم الخفاس في منطقة الرياض جوزاء بنت فرحان بن نافع العنزي 100
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 منى بنت ناصر بن فوزان الفوزان 101
 schistocerca gregariaاالستجابات السمية والوظيفية للجراد الصحراوي 

 المفاعل ببعض المبيدات الحشرية الفطرية والتقليدية وغير التقليدية
 مفصليات وطفيليات

 "حشرات"
 هـ1433

 موضي بنت محمد بن سعد بن صالح 102
 دراسة تجريبية على الدور المحتمل لبعض سالالت البكتيريا النافعة ضد العدوى بطفيل 

 "جيارديا المبليا"
 هـ1433 مفصليات وطفيليات )طفيليات(

 نورة بنت عبدالعزيز بن محمد بن عقيل 103
 تأثير درجات الحرارة المنخفضة على األطوار غير الكاملة لدودة البلح العامري

Ephestia cautella 
  (Walker) 

 هـ1433 مفصليات وطفيليات )حشرات(

 هند بنت فهد بن محمد التويجري 104
 Zea maysعلى نبات الذرة  :Rotylenchulus borealisتطفل النيماتودا الكلوية

في القصيم بالمملكة العربية  Meloidigyne incognitaوعالقتها بنيماتودا تعقد الجذور
 السعودية.

 هـ1433 فيليات "طفيليات"مفصليات وط

 

 مرحلة الدكتوراه
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 هـ1406 علم وظائف األعضاء دراسة فسيولوجية عن تأثير الغذاء الملكي على احد الثديات العبدانبن محمد عبدالعزيز  بنت منيرة 1

 اليوسف بن محمد فهدبنت البندري  2
دراسات إيكولوجية وبيولوجية على الحشرات التي تصيب التمر الطازج والجاف بالمملكة 

 العربية السعودية 
 هـ1412 "حشراتمفصليات وطفيليات "

 هـ1412 وراثة وعالقتها بجودة البذور Vicia Faba Lوراثة مكونات المحصول في الفول  عبد العزيز األيوبيبن يحيى  بنت دجانة 3

 هـ1413 كائنات دقيقة األنين في الفطريات -دراسات فسيولوجية وكيميائية حيوية على إيض ل قضيب القضيببن عبد المحسن بنت سهام  4

 هـ1414 "حشراتمفصليات وطفيليات " دراسات على كفاءة المنتجات الطبيعية لبعض النباتات في مكافحة حشرة خنفساء الخابرا حمود المعجلبنت نادرة  5



 94 

 تاريخ إجازة الرسالة التخصص عنوان الرسالة اسم الطالبة م

 هـ1414 علم وظائف األعضاء  دراسات فسيولوجية على االكثار البذري لبعض أنواع جني االكاسيا شريفة سالمة عودة أبو مريفة 6

 هـ1414 كائنات دقيقة المملكة العربية السعوديةدراسات على التحوالت البكتيرية للنيتروجين في بعض اراضي  ليلى بنت أحمد بن سالم ناصر 7

 هـ1415 طفيليات بعض الدراسات المصلية على الحويصالت المائية في الجمال في منطقة الرياض  حمد الراشدبن ناصر بنت فاطمة  8

 صالحة محمد أسامة فادان 9
دراسات فسيولوجية على استخدام تقنية مزارع األنسجة في إنماء بعض النباتات الطبية 

 المحلية الهامة 
 هـ1415 علم وظائف األعضاء

 هـ1415 كائنات دقيقة دراسات على إنزيمات التحلل المائي للفوسفات في األكتينوميسيتات والفطريات الخيطية  عبد هللا الحميدان بن حمدبنت هدى  10

 ريم بنت مساعد بن عبد الرحمن آل سعود 11
دراسة على التحويل البكتيري لبعض المعادن في خاماتها المحلية في المملكة العربية 

 السعودية 
 هـ1415 كائنات دقيقة

 محمد الجبير بن عبد هللابنت عفاف  12
بعض الدراسات التشخيصية والمصلية على خيطيات المنفحة التي تصيب األغنام في منطقة 

 الرياض 
 هـ1416 مفصليات وطفيليات "طفيليات"

 سليمان العمرانبن عمران بنت هيفاء  13
على تكوين الشكل -فلوكسيوريدين وفينديسين سلفات-تأثير العقاقير المضادة للسرطان

 الظاهري والنسيجي للجهاز البولي التناسلي في أجنة الدجاج 
 هـ1417 أجنة وفقاريات

 هـ1417 كائنات دقيقة ن البيئة المحلية دراسة لتقويم إمكانية استخدام سالالت من البكتريا الجذرية لصالح نباتات م سعاد بنت صالح بن أحمد الوكيل 14

 كوثر بنت فؤاد بن محمد عابد 15
دراسات على التأثير المتبادل بين التلوث بالنفط وبعض المجموعات البكتيرية الطبيعية في 

 بيئة الخليج العربي 
 هـ1417 كائنات دقيقة
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 فاطمة بنت عبد الرحمن بن مبارك الحميد 16
دراسات هستوباثولوجية وهستوكيميائية على إحدى الثدييات المعاملة ببعض مسببات 

 السرطان والمغذاة ببذور نايجالساتيفا "الحبة السوداء" 
 

 هـ1417 علم أنسجة وخلية

 مشاعل بنت محمد بن ناصر بن مفيريج 17
مقارنة نسيجية ونسجو كيميائية لتأثير الغذاء الملكي في عالج التغيرات التي تحدثها أشعة 

 جاما على الجهاز التناسلي الذكري والغدد المساعدة في الثدييات 
 هـ1418 علم أنسجة وخلية

 علي الجباليبن سليمان بنت أسماء  18
تأثير الغذاء المحتوي على أسماك ملوثة بزيت النفط على التركيب النسيجي والنسجوكيميائي 

 لبعض األعضاء الحيوية في الفأر األبيض 
 هـ1418 علم أنسجة وخلية

 منى بنت عبد هللا بن صالح الدامغ 19
أحد  دراسة مقارنة عن التأثيرات الوقائية للزنك وفيتامين جـ ضد التسمم بالكادميوم في

 الثدييات 
 هـ1418 علم وظائف األعضاء

 مها بنت عبد هللا بن محمد مؤمنة 20
دراسات على تأثير الديازوكسيد على بعض المعايير الفسيولوجية والكيموحيوية في خنازير 

 غينيا 
 هـ1418 علم وظائف األعضاء

 هـ1418 وراثة .( باستخدام أشعة جاما Triticum aestivum Lالمحلي )استحداث تباين وراثي في القمح  محمد القويزبن إبراهيم  بنت حصة 21

 هـ1419 "حشراتمفصليات وطفيليات "  Bombyx mori lدراسات على تربية دودة الحرير بالمملكة العربية السعودية :  حصة بنت إبرهيم بن محمد الناصر 22

 زكية بنت ناصر بن عبد هللا المهوس 23
تأثير ميركابتوبروبيونيل جليسين والسيلينيوم على التغيرات البيولوجية الناجمة عن التعرض 

 لإلشعاع في الفئران 
 هـ1419 علم وظائف األعضاء

 هـ1419 علم وظائف األعضاء دراسة مقارنة على االستجابات الفسيولوجية لصنفين من الشعير لإلجهاد المائي  أميرة محمد سعيد عبد القدوس 24

 محمد العليانبن عبد هللا بنت هيفاء  25
بيئية فسيولوجية على بعض النباتات الصحراوية في المنطقة الوسطى بالمملكة دراسات 

  العربية السعودية
 هـ1420 علم البيئة النباتية
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 الخيلمنيرة بنت صالح بن عثمان أبا  26
دراسات بيئية فسيولوجية لبعض النباتات الصحراوية تحت ظروف منطقة الحفيرة )عنيزة( 

 بالمملكة العربية السعودية 
 هـ1420 علم البيئة النباتية

 وفاء بنت عبد هللا بن حمد الخرب 27
التغيرات الفسيولوجية والكيموحيوية المصاحبة لمعاملة الصرصور األمريكي 

Periplaneta americana )L ) ببعض منظمات النمو الحشرية 
 هـ1422 "حشراتمفصليات وطفيليات "

 وفاء بنت يوسف بن سليمان اليوسف 28
دراسة الشكل الظاهري والنسيجي لتأثير عقار السيفوتاكسيم وعقار التيراميسين على نمو 

 المخ المتوسط في أجنة الدجاج 
 هـ1423 علم أنسجة وخلية

 محمد بن إبراهيم الغانموفاء بنت  29
دراسة بيئية مقارنة للكساء الخضري الطبيعي في ثالث قطاعات مختلفة داخل منطقة 

 الرياض 
 هـ1423 علم البيئة النباتية

 سارة بنت إبراهيم بن عثمان العثمان 30
دراسة مقارنة للشكل الظاهري والنسيجي لتأثير بعض مضادات األكسدة في عالج التغيرات 

 الناتجة عن التعرض ألشعة جاما على الجرذان الحوامل وأجنتها 
 هـ1424 علم أنسجة وخلية )أجنة(

 العمري بن حسن زينة بنت زهير 31
دراسة تأثير بعض المركبات التي تعمل على قنوات البوتاسيوم والصوديوم والكلور 
 والكالسيوم على قدرة خاليا الدم البيضاء المتعادلة إلنتاج جذور األكسجين الحرة 

 هـ1424 علم وظائف األعضاء

 وفاء بنت عبد هللا بن إبراهيم المقرن 32
دراسات طفيلية ومناعية لتشخيص اإلصابة بداء الفاشيوال بين األغنام المذبوحة بمنطقة 

 الرياض 
 هـ1424 مفصليات وطفيليات "طفيليات"

 نورة بنت صالح بن محمد الصويان 33
بعض االستجابات الفسيولوجية للضغط العصبي في ذكور الجرذان واحتمالية تعديلها 

  بمضادات األكسدة
 هـ1424 األعضاء علم وظائف

 هـ1425 علم وظائف األعضاء تأثير اإلجهاد الملحي والجفافي على التعبير الجيني في مراحل التكشف لصنفين من القمح  الجوهرة بنت عبد المحسن بن إبراهيم العويد 34

 رقية بنت صالح بن محمد الحبيب 35
دراسات فسيولوجية وكيميائية حيوية على إنتاج إنزيم البوتيز القاعدي بواسطة الكائنات 

 الدقيقة المحبة للقلوية والمعزولة من تربة منطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية 
 هـ1425 كائنات دقيقة
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 هـ1425 كائنات دقيقة سيرين في الفطريات الخيطية -بعض المسارات األيضية للحمض األميني ل بن سليمان الطاميمنى بنت صالح  36

 جهان بنت سعود بن راشد البراهيم 37
( وتأثير هذا AMVمقارنة ثالث عزالت مختلفة من فيروس موزاييك البرسيم الحجازي )

 الفيروس على أصناف البرسيم المختلفة في المملكة العربية السعودية 
 هـ1425 كائنات دقيقة

 هـ1425 "حشراتمفصليات وطفيليات "  دراسة كيميائية لبعض النباتات المزهرة الموسمية في منطقة الرياض الكريديسبن كريم لمياء بنت أحمد  38

 هـ1426 "طفيلياتمفصليات وطفيليات "  تأثير بعض مغيرات المناعة على االصابة التجريبية بطفيل " هيمينوليبس نانا" الفريحيليلى بنت محمد بن حسين  39

 هـ1427 كائنات دقيقة الهضم الحيوي واالستصالح الحيوي للتلوث النفطي ومشتقاته في المملكة العربية  ماجدة بنت محمد بن يحيى التويجري 40

 علي بن عبد الرحمن القرعاوي مها بنت 41
دراسة التأثير الوقائي لإلستروجين النباتي على الجهاز الدوري وأيض العظم في الجرذان 

 مستأصلة المبايض 
 هـ1427 علم وظائف األعضاء

 هـ1428 مفصليات وطفيليات )طفيليات( المبليادراسات تجريبية على فعالية العالج البديل الطبيعي ضد العدوى بطفيل جيارديا  أريج بنت جميل بن محمد الغبان 42

 أريج بنت عبدالكريم بن حمود الخلف 43
دراسات حيوية ومرضية نسيجية لبعض المستخلصات النباتية على حشرة بعوضة          

Culex Sppفي المملكة العربية السعودية 
 هـ1428 مفصليات وطفيليات )حشرات(

 هـ1428 أحياء دقيقة تقييم بعض تقنيات تفاعل السلسلة البوليميرية في تشخيص داء الحمى المالطية في اإلنسان. الخليفةدالل بنت حسين بن مبارك  44

 لطيفة بنت عبد القادر بن خالد الحسينان  45
التوصيف الجزيئي لبعض أصناف العنب السعودي باستخدام التباين في البروتين والحمض 

 النووي دنا
 هـ 1428 وراثة
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 أروى بنت عبد الكريم بن حمد الحقيل 46
دراسة بيئية عن الغطاء النباتي الطبيعي في مستنقع العوشزية الملحي بمنطقة القصيم 

 بالمملكة العربية السعودية
 هـ1429 بيئة نباتية

 هـ1429 مفصليات وطفيليات"طفيليات" حيوية على بعض أنواع الحلم المتطفل على النباتات ومكافحتهادراسات  خلود بنت عقيل بن سالم الشمري 47

 فاطمة بنت محمد بن فهد الرشيد 48
دراسة وظيفية حول تأثير اإلجهاد العصبي على تركيز اللبتين في مصل ذكور وإناث 

 الجرذان البيضاء وإمكانية تعديله بفيتامين هـ
 هـ1429 األعضاءعلم وظائف 

 ميسر بنت إبراهيم بن محمد الزبن 49
واالستجابة الكاملة    IIالترابط بين آليالت مستضدات الخاليا البيضاء اإلنسانية طراز 

 Cإنترفيرون  والريبافيرون في مرضى التهاب الكبد الوبائي - 2a-للمعالجة المركبة بالفا
 هـ1429 أحياء دقيقة

 بن خالد الفهيد نوال بنت عبد العزيز 50
 Schistocerca gregariaدراسة تأثير بعض الزيوت النباتية على الجراد الصحراوي.

(forskal) 
 هـ1430 مفصليات وطفيليات )حشرات(

 الجوهرة بنت محمد بن شمروخ العتيبي 51
حث عقار الدكربازين للتشوهات في الكروموسومات والحيوانات المنوية في خصية الفأر 

 األبيض
 هـ1431 علم األنسجة والخلية

 بشرى بنت أحمد بن عبد العزيز الحماد 52
النامي   Delonix  elata  (L ) Gambleدراسة بيئية على نبات ديلونكس ايالتا  

 بمنطقة الباحة في المملكة العربية السعودية
 هـ1431 بيئة نباتية

 مقبولة بنت سالم بن هالل الزهراني 53
(على مناعة الجسم والحد من نمو الخاليا السرطانية EGb 761الجنكوبيلوباتأثير مستخلص 

 الكبدية في ذكور الجرذان البيضاء 
 هـ1431 علم وظائف األعضاء

 مها بنت عبد هللا بن سعد الوايلي 54
دور االستازنتين في تحسين التغيرات الناتجة عن المعاملة باألسيرتيم في الجرذان الحوامل 

 وأجنتها
 هـ1431 األنسجة والخلية  "أجنة" علم

 ندى بنت حمد بن عبدهللا الخشيبان 55
 lg copersiumتأثير السماد العضوي على التلوث بالرصاص في نبات الطماط  

esculchtum 
 هـ1431 علم وظائف األعضاء
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 الفواز التميميأمل بنت صالح بن موسى  56
إنبات البذور والتوصيف الجزيئي لبعض األنواع النباتية الهامة بيئياً في المملكة العربية 

 السعودية
 هـ1432 بيئة نباتية

 هـ1432 علم وظائف األعضاء  Allium cepa Lتأثير اإلضاءة على التبصيل ونمو نبات البصل   أمينة بنت عبد الرحمن بن محمد المشحن 57

 خديجة بنت رابح بن عايد الحربي 58
 Salvadorواألراك Acacia sppاإلكثار الدقيق لبعض األشجار البرية )األكاسيا

persicaفي المملكة العربية السعودية 
 هـ1432 علم وظائف األعضاء

 هـ1432 ليات وطفيليات "طفيليات"مفص تقييم الدور الوقائي لبعض اللقاحات ضد مرض الحويصالت المائية غرسة بنت سالم بن ناصر المرشد 59

 فوزية بنت خلف بن راشد الحربي 60
تأثير الزنجبيل على الشكل الظاهري والتركيب النسيجي والدقيق لكل من الكلية والكبد 

 المعاملة بعقار الميثوتريكسيت في أجنة الدجاج
 هـ1432 علم األنسجة والخلية "أجنة"

 الحميضيايمان بنت عبد هللا بن حمد  61
الخصائص الشكلية الجزيئية والسمية ألنواع من فطر الترناريا الملوثة لحبوب القمح في 

 مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية
 هـ1433 أحياء دقيقة

 هـ1433 لوراثةعلم ا الطماطم عائلة رئيسة من المورثات التنظيمية لفوق الوراث في "البوليكومب " زينب بنت ماجد بن طاهر المطيري 62

 هـ1433 أحياء دقيقة دراسات على إزالة بعض األصباغ النسيجية من المحاليل المائية باستخدام التقنيات الحيوية فاطمة بنت محمد بن علي الشهري  63

 فتحية بنت ناصر بن غرسان الغامدي 64
خنفساء الحبوب التأثيرات الحيوية والسلوكية لبعض المركبات الطبيعية والكيميائية على 

 المنشارية وحساسية بعض أصناف التمور الجافة لإلصابة بها
 مفصليات وطفيليات

 "حشرات"
 هـ1433

 فوزية بنت محمد بن علوش البركاتي 65
تقييم األثر المتوقع للنشاط الهدمي لبعض أنواع المخدرات بواسطة الميكروبات المعزولة من 

 تخدام بعض التقنيات الحيويةأجواء مستشفيات منطقة مكة المكرمة باس
 هـ1433 أحياء دقيقة
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 منى بنت هاجد بن سليم الحربي 66
 مقارنة فسيولوجية بين عدة أصناف من ذكور نخيل التمر

(phoenix dectyliferal). 
 هـ1433 علم وظائف األعضاء

 رايد العتيبيموضي بنت عبيدان بن  67
وعالقته التنافسية مع بعض النباتات Rhayza stricaدراسات بيئية على نبات الحرمل

 الرعوية األخرى
 هـ1433 بيئة نباتية

 هيفاء بنت علي بن عبدهللا القحطاني 68
تأثير بعض المركبات الكيميائية التي تدخل في تصنيع األغلفة البالستيكية للغذاء على انتاج 

 األكسجين الحرة من خاليا الدم البشري وتقييم دور مضادات األكسدةجذور 
 هـ1433 علم وظائف األعضاء

 أسماء بنت عبدهللا بن سليمان النجيبان 69
مقارنه الفاعلية الحيوية لبعض المبيدات التقليدية والنباتية والكشف عن مدى جاذبية  رائحة 

سة النخيل الحمراء  بعض مكونات النخيل وبعض النباتات األخرى لسو
Rhynchophorus ferruginous 

 هـ1434 مفصليات وطفيليات )حشرات(

 هـ1434 علم وظائف األعضاء دراسات على الذباب األبيض في بعض مناطق المملكة العربية السعودية وطرق مكافحته ليلى بنت علي بن محمد الشريم 70

 سالم بنت سالم بن مفلح الشراري 71
توصيف الفطريات الداخلية لبعض النباتات الطبية النامية في السبخات الملحية بمنطقة 

 القريات وأنشطتها الضد فطرية 
 هـ1435 أحياء دقيقة

 مها بنت عبدهللا بن مهلهل الحربي 72
لمستخدمي   Pseudomonas aeruginosaدراسات على التلوث الميكروبي ببكتيريا 

 العدسا الالصقة
 هـ1435 يقةأحياء دق

 أريج بنت سعود بن أحمد جالل 73
( محورة وراثياً لمقاومة الظروف البيئية Brassicaإنتاج أصناف من نبات الكانوال )

 المعاكسة
 هـ1435 وراثة

 فاطمه بنت احمد بن احمد الصفحي 74
محورة وراثياً لمقاومة الملوحة  Ficus Caricaانتاج اصناف محلية من نبات التين 

 والجفاف
 هـ1435 وراثه

 مرضى الثالسيميا في المملكة العربية السعوديةالتعرف الجزيئي على  حياة بنت علي بن عبدهللا العفاري 75
 

 هـ1436 وراثه

 هـ1436 وراثه لمرضى فقر الدم المنجلي في المملكة العربية السعوديةلتوصيف الجزيئي  دالل بنت سليمان بن محمد الشايع 76

 هـ1436 مفصليات وطفيليات )حشرات( ومكافحة بعض حشرات الحبوب المخزونة باستخدام أشعة الميكرويفكشف  ريم بنت ناصر بن سليمان المزيني 77

 

file://172.17.11.10/dgs/وحدة%20التطوير%20والجودة/الأدلة/ملخصات%20كلية%20العلوم/ملخصات%20الاحياء/ملخص%20حياة%20العفاري.pdf
file://172.17.11.10/dgs/وحدة%20التطوير%20والجودة/الأدلة/ملخصات%20كلية%20العلوم/ملخصات%20الاحياء/ملخص%20حياة%20العفاري.pdf
file://172.17.11.10/dgs/وحدة%20التطوير%20والجودة/الأدلة/ملخصات%20كلية%20العلوم/ملخصات%20الاحياء/ملخص%20دلال%20الشايع.pdf
file://172.17.11.10/dgs/وحدة%20التطوير%20والجودة/الأدلة/ملخصات%20كلية%20العلوم/ملخصات%20الاحياء/ملخص%20ريم%20المزيني.pdf
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 الدراسات اإلسالمية/ قسم دا كلية اآل
 

 مرحلة املاجستري

 تاريخ إجازة الرسالة التخصص عنوان الرسالة اسم الطالبة م

 هـ1402 التفسير وعلوم القرآن آداب التعامل في ضوء سورة الحجرات نورة بنت حمود المعجل الفرج 1

 هـ1404 التفسير وعلوم القرآن وأثرها وعالج اإلسالم لهامشكلة التبني  الجوهرة بنت إبراهيم بن عبدهللا العجاجي 2

 هـ1406 التفسير وعلوم القرآن عموم الرسالة المحمدية ودعوة القرآن الكريم أهل الكتاب إلى التوحيد دالل بنت عبدهللا بن علي السالم 3

 هـ1407 التفسير وعلوم القرآن عيسى بن مريم في ضوء الكتاب والسنة صالح الحبيببن عبد هللا بنت منيرة  4

 هـ1408 التفسير وعلوم القرآن آيات العتاب في القرآن الكريم : دراسة تحليلية موضوعية نورة بنت محمد بن فهد الجليل 5

 هـ1408 التفسير وعلوم القرآن آيات المال في القرآن الكريم : دراسة تحليلية موضوعية عبد العزيز القضيبيبن عبد هللا بنت لولو  6

 هـ1416 التفسير وعلوم القرآن سورة التحريم وما اشتملت عليه من أحداث وقضايا : دراسة موضوعية إنعام بنت محمد مصطفى بديوي 7

 هـ1416 التفسير وعلوم القرآن رعاية مصالح الضعفاء في سورة النساء : دراسة موضوعية تحليلية مي بنت محمد بن هالل الحربي 8

 هـ1416 التفسير وعلوم القرآن تفسير سورة الشعراء : دراسة تحليلية موضوعية إبراهيم بن علي الهويرينيموضي بنت  9

 هـ1417 التفسير وعلوم القرآن سورة المؤمنون دراسة موضوعية تحليلية فريدة بنت سعدون بن محمد العبد المنعم 10
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 إبتسام بنت بدر الجابري 11
( من سورة النساء 95نهاية البيان في تفسير القرآن للمعافى بن إسماعيل الموصلي من آية )

 ( من سورة المائدة : دراسة وتحقيق40إلى آية )
 هـ1418 التفسير وعلوم القرآن

 فوزية بنت صالح بن محمد الخليفي 12
للمفسر الفقيه جمال الدين أبي محمد المعافي بن إسماعيل نهاية البيان في تفسير القرآن 

هـ.( : من أول سورة النساء إلى قوله تعالى ]إن هللا كان بما تعملون  630-551الموصلي )
 ( : دراسة وتحقيق وتعليق94خبيرا[ اآلية )

 هـ1419 التفسير وعلوم القرآن

 دالل بنت سليمان بن زيد المسلم 13
القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير لإلمام  الدخيل في تفسير فتح

الشوكاني في سورة آل عمران من قوله تعالى )كل الطعام كان حال لبني إسرائيل ... ( إلى 
 نهاية السورة

 هـ1420 التفسير وعلوم القرآن

 منال بنت عبد العزيز بن عبد هللا المالك 14
للمفسر الفقيه اإلمام جمال الدين أبي محمد المعافى بن إسماعيل  نهاية البيان في تفسير القرآن

هـ.( : من أول تفسير سورة التين إلى نهاية تفسير سورة الناس :  630-551الموصلي )
 دراسة وتحقيق

 هـ1420 التفسير وعلوم القرآن

15 
نجالء بنت عبد العزيز بن عبد الرحمن 

 القاضي
للمفسر الفقيه اإلمام جمال الدين أبي محمد المعافي بن إسماعيل نهاية البيان في تفسير القرآن 

 هـ.( من أول سورة الجن إلى آخر سورة النازعات : دراسة وتحقيق 630-551الموصلي )
 هـ1420 التفسير وعلوم القرآن

 لطيفة بنت صالح العسكر 16
محمد المعافى بن إسماعيل نهاية البيان في تفسير القرآن للمفسر الفقيه اإلمام جمال الدين أبي 

 هـ.( : من أول سورة عبس إلى نهاية سورة الشرح : دراسة وتحقيق 630-551الموصلي )
 هـ1420 التفسير وعلوم القرآن

 خلود بنت عبد هللا بن عبد هللا الجماز 17
تقويم عثرات الصالحين من غير المعصومين عليهم الصالة والسالم في القرآن الكريم : 

 موضوعيةدراسة 
 هـ1420 التفسير وعلوم القرآن

 فاطمة بنت سليمان بن سعد العكوز 18
الدخيل في فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير لإلمام الشوكاني من 

 92أول سورة آل عمران إلى اآلية 
 هـ1420 التفسير وعلوم القرآن

 عبير بنت حمد بن عبد الكريم الحصان 19
نهاية البيان في تفسير القرآن للمفسر الفقيه جمال الدين أبي محمد المعافى بن إسماعيل 

من سورة األعراف إلى نهاية السورة : دراسة  87هـ.( : من اآلية  630-551الموصلي )
 وتحقيق

 هـ1420 التفسير وعلوم القرآن

 هـ1420 التفسير وعلوم القرآن لكريم : دراسة تحليلية موضوعيةزعماء الشر في القرآن ا سميرة بنت محمد بن عبد هللا بن جالية 20
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 حصة بنت صالح بن عبد الرحمن الراشد 21
هـ( من بداية  630-511نهاية البيان في تفسير القرآن للمعافي بن إسماعيل الموصلي )

 نهاية سورة نوح : دراسة وتحقيقسورة الطالق إلى 
 هـ1421 التفسير وعلوم القرآن

 مي بنت فوزان المسغر 22
 –( سورة هود 630كتاب نهاية البيان في تفسير القرآن للمعافي بن اسماعيل الموصلى ت )

 دراسة وتحقيق
 هـ1421 التفسير وعلوم القرآن

 هـ1421 التفسير وعلوم القرآن القرآن الكريم تعالى فيآيات نعم هللا  عبير بنت مطلق بن معتق غالب العبد 23

 ليلى بنت محمد بن سليمان العقيل 24
نهاية البيان في تفسير القرآن للمعافى بن إسماعيل الموصلي : من أول سورة لقمان إلى اآلية 

 ( من سورة سبأ : دراسة وتحقيق14( من سورة سبأ :من أول سورة لقمان إلى اآلية )14)
 هـ1421 التفسير وعلوم القرآن

 هند بنت إبراهيم بن عبد هللا التويجري 25
هـ.( من أول سورة  447ضياء القلوب ألبي الفتح سليم بن أيوب بن سليم الرازي )ت. 

 براءة إلى نهاية سورة هود : دراسة وتحقيق
 هـ1421 التفسير وعلوم القرآن

 هـ1422 التفسير وعلوم القرآن بناء الحياة االجتماعية الطيبةمنهج القرآن في  حنان بنت بنيه الحبشي 26

 هـ1422 التفسير وعلوم القرآن فضائل اللسان في القرآن وداد بنت ملهى العوفي 27

 هـ1422 التفسير وعلوم القرآن صور من افتراءات أهل الكتاب وموقف القرآن الكريم منها : دراسة موضوعية إقبال بنت محمد أحمد الوقيد 28

 هنمشة بنت عبد هللا الطوال 29
كتاب نكات القرآن ألبي محمد عبدهللا بن أحمد بن عبدالرحمن المقرئ من بداية سورة آل 

 دراسة وتحقيق -عمران إلى نهاية سورة يونس
 هـ1422 التفسير وعلوم القرآن

 مطيعة بنت هزاع بن فهد العنزي 30
للمفسر الفقيه جمال الدين أبي محمد المعافي بن إسماعيل  "نهاية البيان في تفسير القرآن"

( من سورة يوسف إلى نهاية سورة إبراهيم : 63من اآلية ) : "هـ 630-هـ 551"الموصلي 
 )دراسة وتحقيق(

 هـ1422 التفسير وعلوم القرآن
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 هـ1422 التفسير وعلوم القرآن الوحدة الموضوعية في سورة النبأ شعوان عبد هللا آل مدعثفوزية سعيد  31

 رقية بنت محمد بن علي العتيق 32
أسباب تكفير السيئات وغفران الذنوب في القرآن الكريم : دراسة موضوعية / إعداد رقية 

 بنت محمد بن علي العتيق
 هـ1422 التفسير وعلوم القرآن

 بنت ناصر بن عبدهللا الطليانصباح  33
منهج تربية الناشئة في القرآن الكريم ودوره في مواجهة األخطار المعاصرة "دراسة 

 موضوعية"
 هـ1428 التفسير وعلوم القرآن

 هـ1430 التفسير وعلوم القرآن اثر االختالف في إعراب القرآن الكريم على األحكام الفقهية )دراسة نظرية تطبيقية( صفية بنت محمد بن عمر العتين 34

 عائشة بنت محمد بن دهيران الشلوي 35
)نكات القرآن(ألبي محمد عبدهللا بن أحمد بن عبدالرحمن المقرئ من أول سورة هود إلى 

 نهاية سورة المؤمنون دراسة وتحقيق
 هـ1430 التفسير وعلوم القرآن

 هـ1430 التفسير وعلوم القرآن القرآن الكريم. )دراسة موضوعية(سنن الوالية في ضوء  مي بنت عبدهللا بن محمد الهدب 36

 نسيبة بنت عبد  العزيز بن محمد الراشد 37
نكات القرآن ألبي محمد عبدهللا بن أحمد المقرئ من أول سورة النور إلى نهاية سورة 

 الدخان )دراسة وتحقيق(.
 هـ1430 التفسير وعلوم القرآن

 عبدهللا الهدبنورة بنت محمد بن  38
( من 74المفردات في تفسير البحر المحيط ألبي حيان من أول سورة الفاتحة حتى اآلية)

 سورة البقرة )جمعاً ودراسة(
 هـ1430 التفسير وعلوم القرآن

 وفاء بنت محمد بن أحمد الزهراني 39
أحمد بن الجوهر المنظوم في التفسير بالمرفوع من كالم سيد المرسلين والمحكوم لمحمد بن 

 ( من نفس السورة دراسة وتحقيقاً 89هـ( من أول سورة المائدة إلى اآلية )1150عقيلة )ت
 هـ1431 التفسير وعلوم القرآن

 بدرة بنت مفرج بن محمد الدوسري 40
الجوهر المنظوم في تفسير القرآن العظيم بالمرفوع من كالم سيد المرسلين والمحكوم البن 

 ( )تحقيق ودراسة(44أول تفسير سورة اإلسراء إلى آية )( من 1150عقيلة المكي )ت:
 هـ1432 التفسير وعلوم القرآن
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 بدرية بنت سعيد بن معيض الوادعي 41
-667تفسير القرآن في كتاب )نهاية األرب في فنون األدب( ألحمد بن عبد الوهاب النويري 

 من سورة الكهف  )جمعاً ودراسة"( 110من سورة الفاتحة وحتى اآلية  1)من اآلية  هـ733
 هـ1432 التفسير وعلوم القرآن

 بدرية بنت علي بن حمد الفريح 42
( من سوررة هود( البن ظفر 35ينبوع الحياة )من أول تفسير سورة يونس إلى اآلية )

 هـ "دراسة وتحقيق"565الصقلي المتوفى عام 
 هـ1432 التفسير وعلوم القرآن

 بشرى بنت خالد بن عمار العنزي 43
( 1هـ( سورة آل عمران من اآلية )565تفسير ينبوع الحياة البن ظفر الصقلي المتوفي سنة )

 ( )تحقيق ودراسة(82إلى اآلية )
 هـ1432 التفسير وعلوم القرآن

 ريم بنت ناعم بن سند الراشد 44
هـ من سورة البقرة من 565الذكر الحكيم البن ظفر الصقلي المتوفى ينبوع الحياة في تفسير 

 ( دراسة وتحقيق158( إلى آية )94آية )
 هـ1432 التفسير وعلوم القرآن

 هـ1432 التفسير وعلوم القرآن تعظيم القرآن في القرآن الكريم )دراسة موضوعية( سعاد بنت صالح بن معيض الزهراني 45

 هـ1432 التفسير وعلوم القرآن أحوال ملك اليمن في الكتاب المبين )دراسة موضوعية في ضوء القرآن الكريم( العنزيشاهة الطوير معيوف  46

 عائشة بنت محمد بنت عبدهللا الشمراني 47
كتاب التحصيل لما في التفصيل الجامع لعلوم التنزيل ألبي العباس أحمد بن عمار المهدي  

 رة الفصص إلى آخر سورة السجدة )دراسة وتحقيق(هـ( من أول سو440)المتوفي سنة 
 هـ1432 التفسير وعلوم القرآن

 هـ1432 التفسير وعلوم القرآن الحذر في القرآن وأهميته في حياة المسلمين"دراسة موضوعية" متعبة بنت خالد بن صحن المطيري 48

 منوة بنت عائض بن رحيل العنزي 49
هـ( )سورة الرعد، إبراهيم، الحجر 565الصقلي المتوفي سنة )تفسير ينبوع الحياة البن ظفر 

 ، النحل، اإلسراء( "دراسة وتحقيق"
 هـ1432 التفسير وعلوم القرآن

 أسماء بنت محمد بن عبدالرحمن اليحيى 50

تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل تأليف أبي الحسن علي بن محمد بن 
هـ( سورة التوبة من اآلية 741افعي المعروف بالخازن المتوفي سنة )إبراهيم البغدادي الش

 ( إلى آخر السورة 34)
 دراسة وتحقيق

 هـ1433 التفسير وعلوم القران
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 بديعة بنت سليمان بن نويديس السهيان 51
 الخلود في القرآن الكريم

 موضوعية""دراسة 
 هـ1433 التفسير وعلوم القران

 زينب بنت مسلط بن ضامن البقمي 52
الجوهر المنظوم في التفسير بالمرفوع من كالم سيد المرسلين والمحكوم لمحمد بن أحمد بن 

( من سورة الكهف "دراسة 38( إلى اآلية )45هـ( سورة اإلسراء من آية )1150عقيلة )ت 
 وتحقيقاً"

 هـ1433 القرآنالتفسير وعلوم 

 هـ1433 التفسير وعلوم القرآن الخسران في ضوء آيات القرآن سعاد بنت جابر بن سهالن الكثيري 53

 هـ1433 التفسير وعلوم القرآن األلفاظ المعربة في القرآن الكريم في تفسير الطبري مثيلة بنت علي بن محمد المسعري 54

 مريم بنت زاهي بن فالج السالمي العنزي 55

ينبوع الحياة في تفسير الذكر الحكيم تأليف الشيخ الفقيه اإلمام حجة الدين أبي محمد عبدهللا 
 بن ظفر المكي

 هـ565المتوفى عام 
 سورة مريم 
 دراسة وتحقيق

 هـ1433 التفسير وعلوم القرآن

 هـ1433 التفسير وعلوم القران كتابه فتح القدير )جمعاً ودراسة(استدراكات الشوكاني على الزمخشري من خالل  مها بنت عبدهللا بن معتق السهلي الحربي 56

 هيله بنت مصلح بن صالح العتيبي 57
الجوهر المنظوم في التفسير بالمرفوع من كالم سيد المرسلين والمحكوم لمحمد بن أحمد بن 

 ( 59( إلى سورة مريم آية )39هـ( سورة الكهف من آية )1150عقيلة )ت
 دراسة وتحقيقاً 

 هـ1433 تفسير وعلوم القرانال

 هـ1433 التفسير وعلوم القرآن موقف ابن كثير من أسباب النزول المتعددة في كتابه  "تفسير القرآن العظيم" وفاء بنت عبدالهادي بن عيسى الغامدي 58

 صفاء بنت عبدهللا بن محمد باحشوان 59
 أولو األلباب في القرآن الكريم

 )دراسة موضوعية(
 هـ1434 وعلوم القرآنالتفسير 

 مريم بنت طاهر بن محمد عواف 60
 القاعدة الترجيحية )القول الذي تؤيده اآليات القرآنية مقدم على غيره(

 "دراسة نظرية تطبيقية"
 هـ1434 التفسير وعلوم القرآن
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 هـ1434 التفسير وعلوم القران النور في القرآن الكريم مدخليمزينه بنت ياسين بن محمد  61

 هـ1401 الحديث وعلومه مدونات في الحديث قبل الكتب الستة نورة بنت عبدالرحمن العبدالكريم 62

 هـ1404 الحديث وعلومه السيدة عائشة رضي هللا عنها والسنة النبوية  سارة بنت ناصر بن حمد الراشد 63

 هـ1405 الحديث وعلومه آداب العالم والمتعلم كما بينتها السنة بنت حمد بن علي المباركالجوهرة  64

 هـ1405 الحديث وعلومه تحقيق ودراسة –مرويات جابر بن سمرة في مسند اإلمام أحمد بن حنبل  عزة بنت ناصر بن حمد الراشد 65

 هـ1405 الحديث وعلومه مسند اإلمام أحمد بن حنبلالصحابيات األنصاريات في  مريم بنت ياسين بن محمد فطاني 66

 هـ1407 الحديث وعلومه تحقيق كتاب التنكيت واإلفادة في تخريج أحاديث خاتمة سفر السعادة لولوة بنت عبدهللا بن حمد البسام 67

68 
 غريبة بنت عبد هللا بن محمد الغربي

 
 هـ1408 الحديث وعلومه أهل السنة والشيعةأمهات المؤمنين وبنات النبي صلى هللا عليه وسلم بين 

 هند بنت محمد العلي الجار هللا 69
أحاديث فضائل سور القرآن الكريم من تفسير الدر المنثور للسيوطي : تخريجها ودراسة 

 أسانيدها والحكم عليها 
 هـ1414 الحديث وعلومه

 ليلى بنت صالح عبد هللا البديع 70
تخريج أحاديث الروض المربع : شرح زاد المستنقع لإلمام منصور البهوتي مع الحكم عليها 

 من أول كتاب الجنائز إلى نهاية باب الخيار من البيع من كتاب المعامالت 
 هـ1414 الحديث وعلومه
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 هـ1417 الحديث وعلومه أولياء الرحمن ومذاهب العلماء فيهم  الجريبةهياء بنت عبد الرحمن  71

 نورة بنت عبد هللا بن متعب الشهري 72
تخريج أحاديث الروض المربع شرح زاد المستنقع لإلمام منصور البهوتي مع الحكم عليها 

 من أول باب الربا والصرف من كتاب البيوع إلى نهاية كتاب الروض المربع 
 هـ1416 وعلومهالحديث 

 الشلهوب صالح بن فهد بنت ملأ 73
شرح العالمةابن بطال لصحيح اإلمام البخاري من أول باب المسح على الخفين إلى نهاية 

 كتاب التيميم
 هـ1418 الحديث وعلومه

 مشاعل بنت ناصر بن عبدهللا الدعيدع 74

المالكي  القرطبيبن بطال شرح صحيح البخاري ألبي الحسن علي بن خلف بن عبدالملك 
من )إذا زكى الرجل رجالً كفاه( إلى نهاية باب )هل ينتفع الواقف بوقفه(  هـ 449المتوفى 

 دراسة وتحقيق
 

 هـ1420 الحديث وعلومه

 مشاعل بنت ناصر الخميس 75

المالكي  بن بطال القرطبيشرح صحيح البخاري ألبي الحسن علي بن خلف بن عبدالملك 
من أول كتاب العدة إلى باب ذكر الفاظ من الغريب من كتاب الشهادات  هـ 449المتوفى 

 دراسة وتحقيق
 

 هـ1420 الحديث وعلومه

 الدعيجي ناصر بن الرحمن عبد بنت منال 76
 -زوائد رجال التاريخ الكبير للبخاري على تهذيب التهذيب البن حجر العسقالني القسم الثاني

 دراسة تحليلية -حرف الباء والتاء
 هـ1420 الحديث وعلومه

 نوال بنت عبدالعزيز بن عبدهللا العسير 77
شرح صحيح البخاري ألبي الحسن علي بن خلف بن عبدالملك بن بطال القرطبي المالكي 

هـ من بداية كتاب فضائل المدينة إلى باب الدعاء للمشركين بالهدى من 449المتوفي سنة 
 دراسة وتحقيق–كتاب الجهاد 

 هـ1421 الحديث وعلومه

 أحمد الصالح بن محمد بنت فوز 78
شرح صحيح البخاري ألبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال المالكي المتوفى 

هـ. : باب الذبح قبل الحلق من كتاب الحج إلى نهاية كتاب جزاء الصيد / دراسة  449سنة 
 وتحقيق 

 هـ1422 الحديث وعلومه

 مطرة بنت يحيى القيسي 79
شرح صحيح البخاري ألبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال القرطبي المالكي 

هـ.( : كتاب االعتكاف، وكتاب الحج من بداية كتاب االعتكاف إلى باب  449)المتوفي سنة 
 : نزول النبي صلى هللا عليه وسلم مكة، من كتاب الحج : دراسة وتحقيق 

 هـ1422 الحديث وعلومه

 عبد العزيز بن حمد الزامل وفاء بنت 80

شرح صحيح  البخاري من "باب دعوة اليهود والنصارى، وعلى ما يقاتلون عليه ؟ وما كتب 
إلى كسرى وقيصر، والدعوة قبل القتال" إلى نهاية "كتاب الجهاد" -صلى هللا عليه وسلم-النبي

للجام" المتوفى ألبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال القرطبي المعروف "بابن ا
 هـ. : دراسة وتحقيق 449

 هـ1422 الحديث وعلومه
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 ريم بنت عبدالمحسن بن محمد السويلم 81
المالكي  بن بطال القرطبيشرح صحيح البخاري ألبي الحسن علي بن خلف بن عبدالملك 

  دراسة وتحقيقمن بداية كتاب الطالق إلى نهاية كتاب االيالء  هـ 449المتوفى 
 هـ1423 الحديث وعلومه

 نورة بنت عبدهللا بن محمد بن غمالس 82
هـ( لسنن أبي داود من أول كتاب الطالق إلى نهاية 844شرح اإلمام ابن رسالن الرملي )

 باب إذا اسلم احد الزوجين دارسة وتحقيق
 هـ1429 الحديث وعلومه

 النيرة بنت بدر بن غزاي العضياني 83
هـ )من أول باب في كراهية  844شرح سنن أبي داود لإلمام ابن رسالن الرملي المتوفي 

االقتراض في آخر الزمان إلى نهاية باب ما جاء في حكم أرض خيبر من كتاب الخراج 
 واإلمارة والفيء( دراسة وتحقيق

 هـ1430 الحديث وعلومه

 سعود بن عبدالعزيز السالمةسلطانه بنت  84
هـ( من أول باب )الشهر  844شرح سنن أبي داوود لالمام ابن رسالن الرملي المتوفي )

يكون تسعا وعشرين إلى آخر باب قدر مسيرة مايفطر فيه المسافر من كتاب الصيام ( دراسة 
 وتحقيق
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 صارة بنت هادي بن علي الفقيه 85
هـ من أول باب ما جاء في ما 844داود لإلمام ابن رسالن الرملي المتوفى شرح سنن أبي 

 يؤثر به من الوصية الى آخر باب في قسم الفيء )دراسة وتحقيق(
 هـ1430 الحديث وعلومه

 منيرة بنت عبدهللا بن صالح العسكر 86
ما جاء هـ من أول )باب  844شرح سنن أبي داوود لإلمام ابن رسالن الرملي المتوفي سنة 

 في خبر مكة ( إلى آخر )باب نبش القبور العادية يكون فيها المال( دراسة وتحقيق
 هـ1430 الحديث و علومه

 أسماء بنت عبدهللا بن مهناء التميمي 87
هـ( ))من أول باب ما جاء في 844-هـ773شرح سنن أبي داود لإلمام ابن رسالن الرملي) 

 الصيد((إيجاب األضاحي إلى آخر باب في اتباع 
 هـ1431 الحديث وعلومه

 هـ1431 الحديث وعلومه )الترفيه والترويح في ضوء الكتب التسعة دراسة حديثه تحليلية( أنوار بنت سعود بن محمد السويلم 88

 هـ1431 الحديث وعلومه أحاديث السجود المشروع في الكتب الستة رواية ودراية رقية بنت فريح بن عقال العقالء 89

 عفاف بنت إبراهيم بن محمد آل زرعة 90
هـ من أول باب )رجم اليهوديين( 844شرح سند أبي داود لإلمام ابن رسالن الرملي المتوفى 

 "دراسة وتحقيق" من كتاب الحدود إلى آخر باب)أيقاد المسلم بالكافر( من كتاب الديات
 هـ1431 الحديث وعلومه
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 هند بنت عبدالمحسن بن محمد السويلم 91
هـ "من أول كتاب األطعمة 844شرح سنن إبي داود لإلمام ابن رسالن الرملي المتوفى سنة 

 إلى آخر باب األكل في أنية الكفار" )دراسة وتحقيق(
 هـ1431 الحديث و علومه

 ابتسام بنت حمد بن عبدالكريم الحسين 92
هـ( من أول باب  855األخبار في شرح معاني اآلثار( لإلمام بدر الدين العيني ))مباني 

)مس الفرج هل يجب فيه وضوء( إلى نهاية باب )المسح على الخفين كم وقته للمقيم 
 والمسافر( في كتاب الطهارات دراسة وتحقيقاً 

 هـ1432 الحديث وعلومه

 البندري بنت علي بن عبدهللا العويرضي 93
( من أول كتاب األقضية إلى آخر 844سنن أبي داود لإلمام ابن رسالن الرملي )ت:شرح 

 باب الكالم في كتاب هللا بغير علم دراسة وتحقيق
 هـ1432 الحديث وعلومه

 بناء بنت مفلح بن مساعد الدرعاني 94
وفى المنهج المبين في شرح األربعين لإلمام تاج الدين أبي حفص عمر بن علي الفاكهاني المت

 هـ )من بداية المخطوط إلى نهاية شرح الحديث الثالث عشر( "دراسة وتحقيق"734سنة 
 هـ1432 الحديث وعلومه

 عائشة بنت صالح بن عبدهللا المحيسن 95
هـ من أول باب "في منع 844شرح سنن أبي داود لإلمام ابن رسالن الرملي المتوفي عام 

 قوم" من كتاب اإلجارة "دراسة وتحقيق"الماء" إلى آخر باب "المواشي تفسد زرع 
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هـ. من أول باب تكرير 844شرح سنن أبي داوود لإلمام ابن رسالن الرملي المتوفى سنة 

 الحديث من كتاب العلم إلى نهاية كتاب األشربة  )دراسة وتحقيق(
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 هيام بنت محمد بن حماد خنة 97
هـ( لسنن أبي داود من أول باب امارات الساعة من 844شرح اإلمام ابن رسالن الرملي )ت 

كتاب المالحم إلى نهاية باب المرأة التي أمر النبي صلى هللا عليه وسلم برجمها من كتاب 
 الحدود )تحقيق ودراسة(.

 هـ1432 الحديث وعلومه

 هـ1432 الحديث وعلومه أحاديث الخوف والرجاء في الكتب التسعة )رواية ودراية( بن موسى العبيدهللاوفاء بنت حمود  98

 جيهان بنت عيد بن سالمة العطوي 99
من باب الذي يجامع –"كتاب مباني األخبار في شرح معاني اآلثار"للحافظ بدر الدين العينى 

الوضوء أم ال؟ في كتاب الطهارات دراسة وال ينزل إلى باب أكل ما غيرت النار هل يوجب 
 وتحقيقاً.
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 ضبيه بنت سالم بن مسلم القرعاني 100
هـ( من بداية )باب المسح على 211-هـ126مصنف عبدالرزاق بن همام الصنعاني )

 العصائب والجروح ( إلى نهاية )باب أي الصعيد أطيب ؟( من كتاب الطهارة دراسة وتحقيق
 هـ1433 الحديث وعلومه
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 نسرين برهان أمين بخاري 103
هـ( دراسة وتحقيقا من 855مباني األخبار في شرح معاني اآلثار للحافظ بدر الدين العيني)

 باب "سؤر ابن آدم" إلى باب ط فرض مسح الرأس في كتاب الطهارات
 هـ1433 الحديث وعلومه

 هـ1433 الحديث وعلومه السبل الشرعية الواقية من الخلوة المحرمة دراسة في ضوء كتب الحديث الستة هناء بنت حسن بن عبدالرحمن الحارثي 104

 ريم بنت موسى بن عيسى معشي 105
 هـ844شرح سنن أبي داود لإلمام ابن رسالن الرملي ت 

 من أول باب ما جاء في الديك والبهائم الى نهاية باب في االستئذان من كتاب األدب 
 وتحقيق""دراسة 
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 نورة بنت محمد بن عبدهللا المدرع 106
هـ( من بداية )باب مس اإلبط( إلى نهاية 211هـ_126مصنف عبدالرزاق همام الصنعاني )

 )باب المذي( من كتاب الطهارة
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 هناء بنت عبدالعزيز بن عبدهللا القشعمي 107
 هـ( 844أبي داوود لإلمام ابن رسالن الرملي )ت شرح سنن 

 من أول باب في فضل أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم إلى باب القرآن
 "دراسة وتحقيق"
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 هدى بنت عبدهللا بن سليمان المغيص 108
باب ذكر ( من أول 855مباني األخبار في شرح معاني اآلثار للحافظ بدر الدين العيني )ت

الجنب والحائض والذي ليس على وضوء وقراءاتهم القران إلى آخر باب الرجل ال يجد إال 
 نبيذ التمر هل يتوضأ به أو يتيمم في كتاب الطهارات دراسة وتحقيق

 هـ1435 الحديث وعلومه

 مديحة بنت إبراهيم بن عبد هللا السدحان 109
البن -رضي هللا عنه-تطهير الجنان واللسان عن الخطور والتفوه بثلب معاوية بن أبي سفيان

 هـ : تحقيق ودراسة  974ت -حجر الهيتمي
 هـ1410 العقيدة والمذاهب المعاصرة

 أمل بنت سليمان بن عبد هللا الموسى 110
ير القرآن موقف اآللوسي من األسماء والصفات من خالل تفسيره روح المعاني في تفس

 العظيم والسبع المثاني 
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 النبي فإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا 
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 الشهريزهراء بنت عبد هللا بن علي  125
شرح ودراسة اآلثار الواردة في كتاب السنة ألبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم 
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 خلدى بنت محمد بن فهيد القحطاني 148
 هـ 241-164أعمال القلوب عند أحمد بن حنبل  

 جمعاً ودراسة
 هـ1433 العقيدة والمذاهب المعاصرة

 ساره بنت محمد بن صالح السياري 149
في سلسلة كتب قضية  -علية السالم-االستالالت النصرانية المعاصرة الثبات صلب المسيح 

 الصليب لـ د. فريز صموئيل والرد عليها
 هـ1433 العقيدة والمذاهب المعاصرة

 هـ1433 العقيدة والمذاهب المعاصرة عقيدة ابن بطال من خالل شرحه لصحيح البخاري فاطمة بنت عبدهللا بن ناصر الشهري 150



 118 

 تاريخ إجازة الرسالة التخصص عنوان الرسالة اسم الطالبة م

 ميادة بنت أحمد بن حمود الطالب 151
جمع مرويات عبدهللا بن عباس "رضي هللا عنهما" بالعقيدة في صحيح البخاري ودراستها 

 دراسة عقدية
 هـ1433 العقيدة والمذاهب المعاصرة

 هـ1433 العقيدة والمذاهب المعاصرة صفات المنافقين أوقات الحروب في القرآن الكريم والسيرة النبوية الشرارينجاح بنت غانم بن سليمان  152

 هـ1434 العقيدة والمذاهب المعاصرة المخالفات العقدية في قصيدة البردة للبوصيري )عرض ودراسة ( أروى بنت إبراهيم بن عبدهللا الجنيدل 153

 هـ1434 العقيدة و المذاهب المعاصرة األلفاظ المخالفة للعقيدة دالالتها _أحكامها عبدالعزيز  بن أحمد العيافيغالية بنت  154

 هـ1434 العقيدة والمذاهب المعاصرة المباحث العقدية المتعلقة باإليمان باهلل في آية الكرسي فايزه بنت منصور بن ايشان خوجة 155

 هـ1401 الفقه وأصوله الوالية على النفس في الشريعة اإلسالمية األلمعيزهرة بنت أحمد أبو حليمة  156

 هـ1405 الفقه وأصوله حقوق الرجل وواجباته في األسرة سميرة بنت هاشم بن إحسان الهندي 157

 هـ1407 الفقه وأصوله أسباب الحجر في الفقه اإلسالمي بدرية بنت مصلح بن أحمد القحطاني 158

 هـ1409 الفقه وأصوله الفرقة بين الزوجين وما يترتب عليها من أحكام الفقه الحنبلي مزنة بنت عبدهللا بن علي المحمود  159

 هـ1412 الفقه وأصوله متعلق الحكم الشرعي وآراء األصوليين فيه شريفة بنت علي بن سليمان الحوشاني 160
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 مريم بنت عيسى بن حامد العيسى 161

كتاب شرح منظومة اآلداب للمرداوي أبي عبد هللا محمد بن عبد القوي المقدسي الحنبلي 
هـ. بشرح الشيخ العالمة الحجاوي أبي النجا شرف الدين موسى بن أحمد  699المتوفى سنة 

هـ. : القسم الثاني :  968ة بن موسى بن سالم عيسى الحجاوي المقدسي الحنبلي المتوفى سن
 دراسة وتحقيقا 

 هـ1413 الفقه وأصوله

 منى بنت إبراهيم بن حسن اللوبية 162
كتاب شرح منظومة اآلداب للشيخ أبي النجا شرف الدين موسى بن سالم بن عيسى الحجاوي 

 هـ.( : من أوله إلى أول آداب قراءة القرآن : دراسة 968المقدسي الصالحي الحنبلي ت. )
 وتحقيق

 هـ1414 الفقه وأصوله

 هـ1415 الفقه وأصوله العزيمة والرخصة وأثرهما في بعض القضايا المعاصرة  مزنة بنت مزعل بن عبد هللا العيد 163

 منى بنت إبراهيم بن حمد التويجري 164
كتاب العدة في شرح العمدة للشيخ أبي الحسن عالء الدين علي بن إبراهيم بن العطار ت 

 هـ.( : دراسة وتحقيق من أوله إلى باب الجناية  724)
 هـ1415 الفقه وأصوله

 هـ1415 الفقه وأصوله حكم األصل عند األصوليين وأثره في الفروع الفقهية  أسماء بنت عبد هللا بن محمد الموسى 165

 هـ1415 الفقه وأصوله )دراسة مقارنة(  أحكام التطوع في الصالة البندري بنت عبد هللا بن محمد الجليل 166

 هـ1415 الفقه وأصوله عضل المرأة في الفقه اإلسالمي : دراسة مقارنة  وفاء بنت سعد بن محمد الراشد 167

 منيرة بنت علي بن صنيدان السهلي 168
هـ. : دراسة  1088المناسك لمحمد بن أحمد بن علي البهوتي ت. غنية الناسك في أحكام 

 وتحقيق
 هـ1417 الفقه وأصوله

 هـ1417 الفقه وأصوله أثر حاالت اإلنسان على التكليف عند األصولين فاطمة بنت عبدهللا بن محمد العمري 169

 هدى بنت عبد العزيز بن محمد الموسى 170
المسائل األصولية التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي في مباحث الدالالت واالجتهاد : من 

 كتابي روضة الناظر والمستصفى 
 هـ1420 الفقه وأصوله
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171 
هناء بنت عبد العزيز بن عبد هللا بن علي 

 المطوع
مختصر أبي القاسم الخرقي تأليف أبي طالب عبد الرحمن عمر بن أبي الواضح في شرح 

 هـ.( : دراسة وتحقيق 684-684القاسم البصري الحنبلي الضرير )
 هـ1421 الفقه وأصوله

 خولة بنت حسين محمد الفقهاء 172
هـ. : من أول كتاب  513كتاب التذكرة ألبي الوفاء على بن عقيل البغدادي الحنبلي ت. 

 البيوع إلى نهاية كتاب النفقات : دراسة وتحقيق 
 هـ1421 الفقه وأصوله

 الشقحى بنت فالح المقاطي 173
كتاب التذكرة في الفقه على مذهب اإلمام أبي عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل رضي هللا عنه 
تصنيف الشيخ اإلمام العالم أبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل رحمه هللا : دراسة 

 وتحقيق من أول الكتاب إلى نهاية كتاب الحج 
 هـ1422 الفقه وأصوله

 مزعا نصرة بنت عبد هللا سعد 174
تخصيص العموم باالستحسان وقول الصحابي وأثر ذلك في الفقه اإلسالمي : دراسة أصولية 

 تطبيقية مقارنة 
 هـ1422 الفقه وأصوله

 نداء بنت سعد بن محمد البياضي 175
هـ.[ :  334هـ.( ]صح : ت.  684الواضح في شرح مختصر أبي القاسم الخرقي )ت : 

هـ. الجزء  684تأليف أبي طالب عبد الرحمن بن أبي قاسم عمر البصري الضرير ت : 
 الثاني من أول كتاب الديات إلى أخره : دراسة وتحقيق 

 هـ1422 الفقه وأصوله

 عزيزة بنت مطلق الشهري 176
المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة ألبي اسحاق إبراهيمبن علي النكت في 

 هـ من بداية مسائل الفرائضإلى نهاية مسائل الرجعة476الشيرازي المتوفي سنة 
 هـ1422 الفقه وأصوله

 نايفة بنت خميس عشوي العنزي 177
هـ( : من أول  513كتاب التذكرة تأليف أبي الوفاء علي بن عقيل البغدادي الحنبلي ت )

 كتاب الجنايات إلى نهاية كتاب أمهات األوالد : دراسة وتحقيق 
 هـ1422 الفقه وأصوله

 الرشودبن عبد هللا  بنت عبير 178
بن عمر أبي  الواضح في شرح مختصر أبي القاسم الخرقي : تأليف أبي طالب عبد الرحمن

هـ.( : تحقيق ودراسة من أول كتاب الرهن إلى أول  684-هـ. 624قاسم البصري الضرير )
 كتاب الشفعة / إعداد عبير عبد هللا الرشود ؛ إشراف محمد محمد قطب البرلسي.

 هـ1423 الفقه وأصوله

179 
 آل روزة نوال بنت سعيد بن يحيى بن مرعي

 القحطاني
 

 هـ1423 الفقه وأصوله دراسة فقهية مقارنة-غزوتي بدر وأحداالحكام الفقهية في 

 إيمان بنت عبدالعزيز بن عبدهللا المبارك 180
الرسائل في فروق المسائل )تأليف أبي الخير سالمة بن إسماعيل بن جماعة المقدسي 

 هـ( كتاب الصالة )دراسة وتحقيق(480الشافعي المتوفى سنة )
 هـ1429 الفقه وأصوله
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 هـ1429 الفقه وأصوله الباعث غير المشروع وأثره في العقد "دراسة فقهية تطبيقية" آمنة بنت عبدهللا بن محمد الخالدي 181

 هـ1429 الفقه وأصوله األمن الداخلي في ضوء مقاصد الشريعة والقضايا المعاصرة رابعة بنت ناصر بن أحمد السياري 182

 عائشة بنت محمد بن عبدالرحمن بن قاسم 183
عمدة المحتاج إلى كتاب المنهاج )من أول كتاب البيوع إلى نهاية فصل مااقتضى النهي 

الفساد تأليف اإلمام العالمة الحافظ سراج الدين عمر بن علي بن أحمد األنصاري الشافعي 
 هـ(804- 723المعروف بأنن الملقن )

 هـ1429 الفقه وأصوله

 هـ1429 الفقه و أصوله نوازل فقهية في قضايا الزواج في ضوء مقاصد الشريعة شاكر عبير بنت أحمد بن عبيد 184

 فاطمة بنت حاسن بن عبدهللا الشمراني 185
عمدة المحتاج الى كتاب المنهاج تأليف : سراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد 

هــ( من أول كتاب االعتكاف إلى  804المعروف بابن الملقن   )ت : األنصاري الشافعي 
 نهاية باب اإلحرام من كتاب الحج . )دراسة وتحقيق (

 هـ1429 الفقه وأصوله

 فلورا توفا دليا بنت محمو 186
عمدة المحتاج إلى كتاب المنهاج تأليف اإلمام العالمة الحافظ سراج الدين عمر بن علي بن 

هــ( من أول فصل ما ال يبطل  804ــ 732الشافعي المعروف بأبن الملقن ) أحمد األنصاري
 لرجوعة إلى معنى يقترن به إلى نهاية باب " التولية واالشتراك والمرابحة " دراسة وتحقيق

 هـ1429 الفقه وأصوله

 هـ1429 الفقه وأصوله الفقه اإلسالميتعلم الطب وأحكامه في ضوء بعض مستجداته في  نورة بنت عبدهللا بن إبراهيم العليان 187

 جميلة بنت ناصر بن عايض القحطاني 188
القواعد األصولية من منظومة أصول الفقه لفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن 

 هــ(1421هــ ــــ 1347عثيمين)
 هـ1429 الفقه وأصوله

 هـ1430 الفقه وأصوله العبادات )دراسة فقهية مقارنة(أصحاب األعذار الدائمة في  أمجاد بنت عبدهللا بن علي الماضي 189

 هـ1430 الفقه وأصوله أسباب اختالف الفقهاء في القرآن والسنة وتطبيقاتها في أحكام المرأة سهير بنت عبدالرحمن بن زيد الحليبي 190
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 هـ1430 الفقه وأصوله إمام الحرمين بين التلخيص والبرهان "دراسة مقارنه" محمد األحيدبفاطمة بنت إبراهيم بن  191

 منال بنت طارق بن عثمان القصبي 192
العرف( وتطبيقاتها –االستصحاب –من األدلة المختلف فيها عند األصوليين )قول الصحابي 

 -رحمة هللا–محمد العثيمين الفقهية من خالل كتاب )الشرح الممتع على زاد المستقنع( للشيخ 
 من بداية كتاب الطهارة إلى نهاية كتاب الحج(.

 هـ1430 الفقه وأصوله

 هـ1430 الفقه وأصوله أثر البصمة الوراثية في الفقه اإلسالمي منيرة بنت سالمة بن سليمان العطوي 193

 هـ1430 الفقه وأصوله اإلسالمي الوالئم المشروعة والممنوعة في الفقه مي بنت صالح بن إبراهيم القاسم 194

 نوال بنت عبدالعزيز بن حمد العبيدان 195
هـ( من أول فصل إذا عاد إلى منى بات  804عمدة المحتاج إلى كتاب المنهاج البن الملقن )

 بها ليلتي التشريق إلى نهاية باب اإلحصار والفوات
 هـ1431 الفقه وأصوله

 نوال بنت عويض بن عيد الحارثي 196
عمدة المحتاج إلى كتاب المنهاج تأليف: األمام العالمة الحافظ سراج الدين عمر بن علي بن 

هـ( من باب األصول والثمار  804-723أحمد األنصاري الشافعي المعروف بابن الملقن )
 إلى قوله: فصل يشترط كون المسلم فيه مقدوراً على تسليمه

 هـ1431 الفقه وأصوله

 هـ1431 الفقه وأصوله التعديل الوراثي للغذاء في الفقه اإلسالمي بن عبدالرحمن العبد الكريم هيلة بنت إبراهيم 197

 وفاء بنت عبدالعزيز بن عبدهللا الحميدي 198
هـ( في 543ترجيحات "أبو بكر محمد بن عبدهللا المعروف بابن العربي" )المتوفي سنة 

 النكاح و آثارة من خالل كتابه أحكام القرآن.
 هـ1431 وأصوله الفقه

 هـ1432 الفقه واصوله أحكام السكنى في باب العبادات واألحوال الشخصية إبتسام بنت حمد بن صالح القرعاوي 199

 هـ1432 الفقه وأصوله أحكام السترة والمرور بين يدي المصلين دراسة فقهية مقارنة زينة بنت عبدهللا بن عبدالخالق القرني 200
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 هـ1432 الفقه وأصوله هـ( دراسة فقهية157الجنايات في فقه اإلمام األوزاعي )ت  مها بنت فهيد الحميدي السبيعي 201

 ميمونة بنت عبدالمحسن سليمان الموسى 202
من أول  ( هـ804-723تحقيق ودراسة كتاب عمدة المحتاج إلى كتاب المنهاج البن الملقن )

 كتاب الزكاة إلى نهاية زكاة النقد
 هـ1432 الفقه وأصوله

 هـ1432 الفقه وأصوله األمر والنهي في القرآن الكريم من خالل سورة الطالق دراسة أصولية تطبيقية هنادي بنت رشيد بن رشيد الصاعدي 203

 هـ1433 الفقه وأصوله في حفظ النسلأحكام النوازل المتعلقة بالنساء  أحالم بنت هالل بن خميس السويلم 204

 عائشة بنت أحمد بن محمد عسيري 205

 عمدة المحتاج إلى كتاب المنهاج البن الملقن
(723-804) 

 كتاب اإلجارة
 دراسة وتحقيق

 هـ1433 الفقه وأصوله

 عبير بنت سعيد بن علي آل عواض العسيري 206
العالمة محمد هبة هللا التاجي )المتوفي  التحقيق الباهر شرح األشباه والنظائر تأليف: المحقق

 هـ( من بداية الفن الثاني )كتاب الطهارة( إلى نهاية )كتاب الحج( دراسًة وتحقيقاً 1224سنة 
 هـ1433 الفقه وأصوله

 هـ1433 الفقه وأصوله إيذاء المرأة وأثره في الفقه اإلسالمي "دراسة فقهية مقارنة" عبير بنت محمد بن فالح العمري 207

 هـ1433 الفقه وأصوله ( كتاب الوقف دراسة وتحقيقاً 804-723عمدة المحتاج إلى كتاب المنهاج البن الملقن ) فوزية بنت ناصر بن حمد آل عتيق 208

 مشاعل بنت عثمان بن ناصر الصبيحي 209

 عمدة المحتاج إلى كتاب المنهاج البن الملقن 
 هـ(723-804)

 آخر كتاب الزكاة ""من أول باب زكاة المعدن إلى 
 دراسًة وتحقيقاً 

 هـ1433 الفقه وأصوله

 هـ1433 الفقه وأصوله -جمعاً وتوثيقاً ودراسة-هـ( 365اآلراء األصولية للقفال الشاشي الشافعي )ت ندى بنت عبدهللا بن ناصر العنيق 210
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 هـ1433 الفقه وأصوله تأثير التغيرات المناخية والفلكية في األحكام الفقهية بن جريبيع األحمدينهله بنت دخيل  211

 نوره بنت فالح بن عبدهللا الحربي 212
عمدة المحتاج إلى كتاب المنهاج تأليف: اإلمام العالمة الحافظ سراج الدين عمر بن علي بن 

هـ(  من أول كتاب الجراح  804هـ/723)أحمد األنصاري الشافعي المعروف بابن الملقن 
 إلى قولة : ) فرع إذا  صدقنا الولي بال بينة فالواجب الدية دون القصاص ( تحقيقا ودراسة

 هـ1433 الفقه وأصوله

 نوف بنت راشد بن مبيريك الحربي 213
تحفة النبيه في شرح التنبيه ألبي بكر الزنكلوني من باب نفقة الزوجات إلى نهاية باب 

 الحضانة من كتاب النفقات "دراسة وتحقيق"
 هـ1433 الفقه وأصوله

 هـ1434 الفقه وأصوله مراتب البيان في األدلة الشرعية أمل بنت عوض بن سويد الزهراني 214

 نادية بنت صالح بن علي القزالن 215
 (808أصول الفقه في مقدمة ابن خلدون)ت

 )دراسة وتحليل(
 هـ1434 الفقه وأصوله

 نوير بنت علي بن عبيد بن الحميدي  آل برمة 216

عمدة المحتاج إلى كتاب المنهاج تأليف العالمة الحافظ سراج الدين عمر بن علي بن أحمد 
(هـ ) من أول "كتاب العدد" إلى فرع 804-723األنصاري الشافعي المعروف بابن الملقن )

 : "لو قالت المرأة ال أمكنه إال في موضع كذا"(
 حقيق() دراسة وت

 هـ1434 الفقه وأصوله

 هـ1434 الفقه وأصوله ) والية الزوج على زوجته( دراسة فقهية مقارنة فاطمه بنت محمد بن ربيع الرشيد 217

 هـ1435 الفقه وأصوله االستحسان و تطبيقاته المعاصرة في حفظ النفس اإلنسانية مريم بنت عبدهللا بن سعيد العمري 218
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 هـ1414 التفسير وعلوم القرآن سورة يونس : دراسة تحليلية موضوعية  نورة بنت محمد بن فهد الجليل 1

 القضيبي زلولوة بنت عبد هللا بن عبد العزي 2
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير لإلمام تفسير الدخيل في 

  القرةسورة من  141 اآلية فاتحة الكتاب إلىالشوكاني من أول 
 هـ1415 التفسير وعلوم القرآن

 صالح الحبيببن عبد هللا بنت منيرة  3
الدخيل في تفسير فتح القدير لإلمام الشوكاني : الجامع بين فني الرواية والدراية : من قوله 

 [ )سيقول السفهاء من الناس ... ( وحتى آخر السورة 142تعالى في سورة البقرة، آية ]
 هـ1415 التفسير وعلوم القرآن

 هـ1422 التفسير وعلوم القرآن )دراسة موضوعية(عادات أهل الجاهلية وموقف القرآن الكريم منها  إبتسام بنت بدر بن عوض الجابري 4

 حصة بنت حمد بن محمد الحواس 5
فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب : )من سورة المجادلة إلى سورة الناس( للحسين بن 

 هـ : دراسة وتحقيق  743محمد بن عبد هللا الطيبي المتوفى عام 
 هـ1422 التفسير وعلوم القرآن

 أمل بنت سليمان الغيثم 6
هـ 597تحقيق كتاب أحكام القرآن لعبد المنعم بن محمد الخزرجي المعروف بابن الفرس ت 

 من بداية سورة االنعام إلى نهاية سورة التوبة
 هـ1422 التفسير وعلوم القرآن

 مي بنت محمد بن هالل الحربي 7
للمفسر الفقيه اإلمام جمال الدين أبي محمد المعافي بن  "تفسير القرآننهاية البيان في "

( من سورة 20هـ.( من أول سورة األنبياء إلى نهاية اآلية ) 630-551إسماعيل الموصلي )
 النور : دراسة وتحقيق 

 هـ1422 التفسير وعلوم القرآن

 رقية بنت محمد بن علي العتيق 8
أحكام القرآن للمفسر الفقيه أبي محمد عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم الخزرجي 

هـ.( من أول سورة يونس إلى آخر سورة  597-525الغرناطي المعروف بابن الفرس )
 المؤمنون : دراسة وتحقيق 

 هـ1422 التفسير وعلوم القرآن

 ليلى بنت محمد بن سليمان العقيل 9
التحصيل لما في التفصيل الجامع لعلوم التنزيل ألبي العباس أحمد بن عمار المهدوي : من 

 من سورة النساء : دراسة وتحقيق  61أول سورة آل عمران إلى اآلية 
 هـ1423 التفسير وعلوم القرآن

 إنعام بنت محمد مصطفى بديوي 10
نهاية البيان في تفسير القرآن للمعافى بن إسماعيل الموصلي من بداية سورة الكهف إلى 

 نهاية سورة طه : )دراسة وتحقيق( / إعداد إنعام بنت محمد مصطفى بديوي 
 هـ1423 التفسير وعلوم القرآن
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 محمد آل عبد المنعمفريدة بنت سعدون بن  11
نهاية البيان في تفسير القرآن للمفسر الفقيه اإلمام جمال الدين أبي محمد المعافي بن إسماعيل 

 هـ" من أول سورة غافر إلى آخر سورة األحقاف : دراسة وتحقيق 630-هـ 551الموصلي "
 هـ1423 التفسير وعلوم القرآن

 فاطمة بنت سليمان بن سعد العكوز 12
الدخيل في فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير لإلمام الشوكاني 

 هـ : سورة النساء  1173-1250
 هـ1425 التفسير وعلوم القرآن

 هـ1426 التفسير وعلوم القرآن القراءات القرآنية وأثرها في علوم القرآن هنمشة بنت عبد هللا الطوال 13

 إبراهيم بن علي الهويرينيموضي بنت  14
نهاية البيان في تفسير القرآن للمفسر الفقيه اإلمام جمال الدين أبي محمد المعافي بن إسماعيل 

هـ" : من أول تفسير سورة محمد إلى نهاية تفسير سورة الطور :  630-551الموصلي "
 )دراسة وتحقيق( 

 هـ1426 التفسير وعلوم القرآن

 محمد الخليفيفوزية بنت صالح بن  15
أحكام القرآن للمفسر الفقيه أبي محمد عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم الخزرجي 

هـ.( من أول سورة المائدة إلى آخر اآلية  597-525الغرناطي المعروف بابن الفرس )
 ( : )دراسة وتحقيق( 89)

 هـ1426 التفسير وعلوم القرآن

 هـ1426 التفسير وعلوم القرآن اإلنسان بين السمو والهبوط في سورة يوسف : دراسة موضوعية  سميرة بنت محمد بن عبد هللا بن جالية 16

 هـ1427 التفسير وعلوم القرآن العالم الرباني وعالم السوء في ضوء القرآن الكريم : دراسة تحليلية موضوعية  مطيعة بنت هزاع بن فهد العنزي 17

 أمل بنت أحمد بن سليمان الربيش 18
هـ 562ينبوع الحياة من سورة النبأ إلى آخر سورة الناس لبن ظفر السقلي المتوفى عام 

 تحقيق ودراسة
 هـ1429 التفسير وعلوم القرآن

 خضرة بنت إبراهيم بن علي غبان 19
لباب التأويل في معاني التنزيل ألبي الحسن علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشافعي 

هـ دراسة وتحقيق: أول سورة الصف الى آخر سورة 741المتوفي سنة المعروف بالخازن 
 المزمل.

 هـ1429 التفسير وعلوم القرآن

 نوال بنت ناصر بن عبدهللا الثويني 20
تحقيق تفسير )ينبوع الحياة( ) من أول تفسير سورة الملك إلى آخر تفسير سورة المرسالت 

 هــ تحقيق ودراسة565(ألبي جعفر ابن ظفر الصقلي المتوفي عام 
 هـ1429 التفسير وعلوم القرآن
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 منيرة بنت عبدهللا بن عبدالعزيز العبدان 21
ينبوع الحياة من أول سورة الحديد إلى آخر سورة التحريم ألبي جعفر بن الصقلي المتوفي 

 هـ )دراسة وتحقيق(565عام 
 هـ1430 التفسير وعلوم القرآن

 هـ1431 التفسير وعلوم القرآن منهج القرآن الكريم في بيان العالقات اإلنسانية  عبير بنت مطلق بن معتق غالب العبد 22

 هـ1431 التفسير وعلوم القرآن آيات البحار في القرآن الكريم دراسة موضوعية دالل بنت سليمان بن زيد المسلم 23

 بنت عبدهللا بن محمد المشعليلولوة  24
( من أول 471درج الدرر في تفسير اآلي والسور لعبد القاهر بن عبدالرحمن الجرجاني )ت:

 سورة األنفال إلى نهاية سورة إبراهيم "دراسة وتحقيق"
 هـ1431 التفسير وعلوم القرآن

 منال بنت عبدالعزيز بن عبدهللا المالك 25
القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير"  لإلمام المقبول والمردود في "فتح 

 هـ( سورة األنعام1250-1173الشوكاني)
 هـ1431 التفسير وعلوم القرآن

 منى بنت عمر بن عبدهللا السليم 26
الدخيل في فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير  لإلمام الشوكاني 

 هـ( في سورتي األنفال والتوبة1250-م1173)
 هـ1431 التفسير وعلوم القرآن

 منيرة بنت عبدالعزيز بن علي السعوي 27
)كتاب ينبوع الحياة من بداية سورة األحقاف إلى نهاية سورة الواقعة البن خلف الصقلي 

 هـ تحقيق ودراسة(565المتوفي عام 
 هـ1431 التفسير وعلوم القرآن

 بنت صالح بن عبدالرحمن بن راشدحصة  28
الدخيل في فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير لإلمام 

 سورة المائدة-هـ 1250-1173الشوكاني
 هـ1432 التفسير وعلوم القرآن

 خلود بنت عبدهللا بن عبدهللا الجماز 29
والباطل في القرآن الكريم "دراسة االستضعاف والمستضعفون وأثرهما في التدافع بين الحق 

 موضوعية"
 هـ1432 التفسير وعلوم القرآن

 مزنة بنت صالح بن إبراهيم الزميع 30
( من سورة طه إلى نهاية 97هـ من اآلية )565ينبوع الحياة البن ظفر الصقلي المتوفي عام 

 سورة المؤمنين )دراسة وتحقيق(
 هـ1432 التفسير وعلوم القرآن
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 حصة بنت عبدالرحمن التويجري 31
 (565تفسير )ينبوع الحياة( سورتي النساء والمائدة البن ظفر الصقلي المتوفي سنة )

 تحقيق ودراسة 
 هـ1433 التفسير وعلوم القران

 هـ1433 التفسير وعلوم القرآن -عرضاً ودراسة-في تفسيره المحرر الوجيز )سورة المائدة( ترجيحات ابن عطية  لطيفة بنت صالح بن عبدالعزيز العسكر 32

 نجالء بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن القاضي 33

 المقبول والمردود في 
 "فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير" 

 هـ(1250-1173لإلمام الشوكاني )
 "سورة األعراف"

 هـ1433 التفسير وعلوم القران

 أمل بنت فهد بن صالح الشلهوب 34
زوائد رجال التاريخ الكبير لإلمام البخاري على تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقالني 

 دراسة وتحقيق  خشرم إلى نهاية من اسمه ذيال:: القسم الثامن ممن اسمه 
 هـ1420 الحديث وعلومه

 الجار هللاهند بنت محمد بن علي  35
تخريج أحاديث وآثار فضائل آيات القرآن الكريم من تفسير الدر المنثور من أول الكتاب إلى 

 نهاية سورة البقرة 
 هـ1422 الحديث وعلومه

 نورة بنت فهد بن إبراهيم العيد 36
المعين على تفهم األربعين : لإلمام العالمة أبي حفص عمر بن علي بن أحمد سراج الدين 

هـ. : "القسم  804األنصاري المصري الدمشقي المعروف بـ "ابن الملقن" المتوفى سنة 
 األول" من أول الكتاب إلى آخر شرح الحديث العشرين من المخطوطة : دراسة وتحقيق 

 هـ1422 الحديث وعلومه

 نورة بنت عبد هللا بن متعب الشهري 37
زوائد رجال التاريخ الكبير للبخاري على تهذيب التهذيب البن حجر العسقالني : من بداية 
من اسمه "حنيبذ" إلى نهاية من اسمه "خالد بن عرعرة التيمي" مع تخريج حديث لكل راو 

 منهم 
 هـ1423 الحديث وعلومه

 هيلة بنت فهد بن محمد الهذال 38
زوائد رجال التاريخ الكبير لإلمام البخاري على تهذيب التهذيب البن حجر العسقالني من 
بداية من أسمه حسان إلى حصين بن حرملة المهري مع تخريج حديث لكل راو منهم قدر 

 اإلمكان 
 هـ1423 الحديث وعلومه

 ليلى بنت صالح عبد هللا البديع 39
البخاري على تهذيب التهذيب البن حجر العسقالني : بداية زوائد رجال التاريخ الكبير لإلمام 

 مع تخريج لكل راو منهم  حنظلة من اسمه الحكم إلى نهاية من اسمه
 هـ1423 الحديث وعلومه

 هـ1423 الحديث وعلومه جهود اإلمام األوزاعي في الدفاع عن العقيدة  هياء بنت عبد الرحمن الجريبة 40



 129 

 تاريخ إجازة الرسالة التخصص الرسالةعنوان  اسم الطالبة م

 هـ1423 الحديث وعلومه استدراكات الصحابة في الرواية : دراسة حديثية  نوال بنت حسن بن سليمان الغنام 41

 مطرة بنت يحيى القيسي 42
البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف للشريف إبراهيم بن محمد بن كمال الدين 

هـ من بداية حرف الهمزة مع  1120-1045الشهير بابن حمزة الحسيني الحنفي الدمشقي 
 الدال إلى نهاية حرف الهمزة مع السين : دراسة وتخريج 

 هـ1427 الحديث وعلومه

 ناصر الدعيجي منال بنت عبد الرحمن بن 43
( هـ. من باب كراهية سير أول الليل إلى 844شرح سنن أبي داود البن رسالن الرملي ت )

 باب فداء األسير بالمال من كتاب الجهاد : دراسة وتحقيق 
 هـ1427 الحديث وعلومه

 هدى بنت محمد بن عبدالعزيز التيسان 44
القرشي الدمشقي الشافعي المتوفى سنة األحكام الكبرى لدى الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 

 هـ من بدية باب األذكار النبوية التي كان يستفتح بها الصالة إلى فصل ترتيل القرآن774
 هـ1428 الحديث وعلومه

 مشاعل بنت ناصر بن محمد الخميس 45
اآلثار المسندة في كتاب "غريب الحديث " من باب: :سجر إلى باب: خدر لإلمام أبي إسحاق 

 هـ(198/285إبراهيم بن إسحاق الحرب )
 هـ1429 الحديث وعلومه

 هـ1429 الحديث وعلومه القصص النبوي في الكتب الستة )رواية ودراية( وفاء بنت عبدالعزيز بن حمد الزامل 46

 هـ1432 الحديث وعلومه ودراية"أحاديث معاملة النبي صلى هللا عليه وسلم ألهل بيته"رواية  ريم بنت عبد المحسن بن محمد السويلم 47

 مشاعل بنت ناصر بن عبدهللا الدعيدع 48
هـ"  من أول باب  285-198األحاديث المرفوعة في كتاب غريب الحديث لإلمام الحربي "

 "شن" إلى نهاية باب "ظفر" دراسة و تخريجاً 
 هـ1435 الحديث وعلومه

 أمل بنت سليمان بن عبد هللا الموسى 49
إسماعيل الهروي وآراؤه االعتقادية في التوحيد والتصرف عرض وتحليل على الشيخ أبو 

 ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة
 هـ1421 العقيدة والمذاهب المعاصرة

 هـ1415 العقيدة والمذاهب المعاصرة شكر النعم وانكارها وأثر ذلك في العقيدة الغربيمحمد  بن هللا عبد بنت غريبة 50
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 هـ1418 العقيدة والمذاهب المعاصرة التشبه بغير المسلمين وأثره في العقيدة  مديحة بنت إبراهيم بن عبد هللا السدحان 51

 هـ1419 العقيدة والمذاهب المعاصرة دراسة أصول العقيدة في ضوء سورة الحج  زهرة بنت محمد بن أسامة فادان 52

 فوزية بنت عبدالعزيز بن إبراهيم الشايع 53
الرد األقوم على مافي نصوص الحكم تأليف شيخ اإلسالم أحمد بن عبد الحلين بن عبد السالم 

 هـ( تحقيقاً ودراسة728-661بن تيمية )
 هـ1422 العقيدة والمذاهب المعاصرة

 هـ1422 العقيدة والمذاهب المعاصرة عقيدة اليهود ومواقفهم في ضوء القرآن الكريم  عبد الرحمن الفالحبنت إبتسام  54

 الجوهرة بنت سعد بن راشد الجبر 55
تنبيه الوالة والحكام على أحكام شاتم خير األنام أو أحد أصحابه الكرام عليه وعليهم الصالة 

 هــ(دراسة وتحقيق1252والسالم للعالمة محمد أمين بن عمر بن عابدين)ت: 
 هـ1429 العقيدة والمذاهب المعاصرة

 هدى بنت عبدهللا بن حمود الفايز 56
جهود علماء الشافعية في تقرير عقيدة السلف في األسماء والصفات حتى نهاية القرن 

 الخامس الهجري) عرض ودراسة(
 هـ1431 العقيدة والمذاهب المعاصرة

 هـ1431 العقيدة والمذاهب المعاصرة الضوابط العلمية في عد الفرق ومنهج العلماء في ذلك العصيميهند بنت أحمد بن براك  57

 هـ1432 العقيدة والمذاهب المعاصرة جمع ودراسة عقدية –المناهي اللفظية الواردة في الكتب الستة المتعلقة بالتوحيد  ابتسام بنت فهد بن مشاري السعدون 58

 هـ1432 العقيدة والمذاهب المعاصرة هـ(1342السيوف المشرقة ومختصر الصواقع المحرقة لمحمود شكرى األلوسي )توفي  بن حسن الفرحانسارة بنت عبدهللا  59

 هـ1432 العقيدة والمذاهب المعاصرة األسئلة واألجوبة العقدية المتعلقة بالنبوات الواردة في الصحيحين فوزية بنت محمد بن حمد عثمان البدر 60
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 عفاف بنت محمد بن ابراهيم الحميد 61

 )الحسام المسلول على منتقصي أصحاب الرسول 
-1465هـ / 930-هـ 869صلى هللا علية وسلم لمحمد بن عمر الحضرمي الشافعي "

 م"1524
 دراسة وتحقيق

 هـ1433 العقيدة والمذاهب المعاصرة

 هـ1418 الفقه وأصوله الحكم الكفائي في الفقه اإلسالمي مزنة بنت عبدهللا بن علي المحمود  62

 هـ1421 الفقه وأصوله  فقه اإلمام الترمذي في النكاح وفرقة من خالل جامعة موازنا بفقه األئمة األربعة منى بنت إبراهيم بن حمد التويجري 63

 هـ1422 الفقه وأصوله الحدود والقصاص في سورة المائدة وأثر تطبيقها على المجتمعات أحكام آمنة بنت علي بن زيد الوثالن 64

 منى بنت ابراهيم حسن اللوبية 65
الواضح في شرح مختصر أبي القاسم الخرقي تأليف أبي طالب عبدالرحمن بن عمر بن أبي 

الديات هـ الجزء الثاني من كتاب الطالق إلى كتاب 684-624القاسم البصري الضرير 
 تحقيقاً ودراسة

 هـ1422 الفقه وأصوله

 هـ1422 الفقه وأصوله هـ  504-450آراء "إلكيا الهراسي" األصولية : جمعا وتوثيقا ودراسة،  أسماء بنت عبد هللا بن محمد الموسى 66

 هـ1422 الفقه وأصوله أحكام الزوجة في الفقه اإلسالمي : )دراسة مقارنة(  البندري بنت عبد هللا بن محمد الجليل 67

 مريم بنت عيسى بن حامد العيسى 68
هـ. تأليف  334كتاب الواضح في شرح مختصر أبي القاسم عمر بن الحسين الخرقي ت. 

هـ. : الجزء الثاني من كتاب الوديعة إلى  684عبد الرحمن بن عمر البصري الحنبلي ت. 
 نهاية كتاب عشرة النساء والخلع : دراسة وتحقيق 

 هـ1422 الفقه وأصوله

 مزنة بنت مزعل بن عبد هللا العيد 69
المسائل األصولية التي خالف فيها اإلسنوي البيضاوي من خالل كتابه )نهاية السول شرح 

 منهاج األصول( 
 هـ1423 الفقه وأصوله

 هـ1423 الفقه وأصوله -مقارنة فقهيه دراسة -أحكام اآللة في الفقه اإلسالمي منيرة بنت علي بن ضيدان السهلي 70
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 هـ1423 الفقه وأصوله أحكام المعامالت واألطعمة والصيد الواردة في سورة المائدة : )دراسة فقهية مقارنة(  منيرة بنت محمد بن إبراهيم الحديثي 71

 نائفة بنت خميس بن عشوي العنزي 72

العميق في مناسك المعتمر والحاج الى البيت العتيق ألبي البقاء محمد بن أحمد بن البحر 
هـ( من الباب 854محمد العمري الصاغاني المكي الشهير بابن الضياء المتوفي سنة )

الخامس عشر في االحصار إلى نهاية الباب الثامن عشر في الحج عن الغير )دراسة 
 وتحقيق(

 هـ1429 الفقه وأصوله

 هناء بنت عبدالعزيز بن عبدهللا المطوع 73
البحر العميق في مناسك المعتمر والحاج إلى البيت العتيق ألبي البقاء محمد بن أحمد بن 

هـ( تحقيق الباب العاشر في 854 -هـ789محمد العمري المكي الحنفي الشهير بابن الضياء )
 دخوله مكة المشرفة وفي الطواف والسعي وما يتعلق بذلك

 هـ1429 وأصوله الفقه

 خولة بنت حسين بن محمد الغامدي 74

)البحر العميق في مناسك المعتمر والحاج إلى البيت العتيق ألبي البقاء محمد بن أحمد بن 
هـ( من الباب الثاني 854محمد العمري الصاغاني المكي الشهير بابن الضياء المتوفى سنة )

ة الباب الرابع عشر في العمرة.)دراسة عشر في األعمال المشروعة يوم النحر إلى نهاي
 وتحقيق(

 هـ1430 الفقه وأصوله

 مها بنت سعد بن محمد الحمدي 75
آراء اإلمام النووي األصولية في االجتهاد والتقليد والفتوى في شرحه لصحيح اإلمام مسلم 

 )جمعاً وتوثيقاً ودراسة(
 هـ1430 الفقه وأصوله

 هـ1431 الفقه وأصوله أسباب االنتقال السماوية الطارئة في الفقة اإلسالمي )دراسة مقارنة( العلينداء بنت سعد بن محمد البياضي  76

 هـ1431 الفقه وأصوله رضي هللا عنه -الفكر األصولي عند عمر بن الخطاب مزنصرة بنت عبد هللا سعد عا 77

 هدى بنت عبدالعزيز بن محمد الموسى 78
المتعلقة بالمتعارض والترجيح بين األدلة من خالل شرحه آراء اإلمام النووي األصولية 

 لصحيح اإلمام مسلم "جمعاً وتوثيقاً ودراسة"
 هـ1432 الفقه وأصوله

 هـ1433 الفقه وأصوله أسباب االنتقال المكتسبة الطارئة في الفقه اإلسالمي )دراسة مقارنة( حياة بنت عبدهللا بن محمد المطلق 79
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 اللغة العربية وآدابها/ قسم دا كلية اآل
 

 مرحلة املاجستري

 تاريخ إجازة الرسالة التخصص عنوان الرسالة اسم الطالبة م

 هـ1406 األدب القديم حياته وشعرة -الراعي النميري نورة بنت عبدالرحمن بن إبراهيم الهدلق 1

 هـ1407 األدب الحديث الحديثالمرأة في الشعر السعودي  لطيفة بنت عبدالعزيز بن عبدهللا المخضوب 2

 هـ1408 األدب القديم شعر بني قيس بن ثعلبة في الجاهلية : جمع وتحقيق ودراسة ليلى محمد عبد الرحمن الدخيل 3

 هـ1415 األدب القديم قضية فلسطين في شعر محيي الدين الحاج عيسى  سمية بنت رومي بن عبد العريز الرومي 4

 هـ1415 األدب القديم عبد هللا عمر بلخير : حياته، وشعره  الدريسبن دريس هدى بنت عبد الرحمن  5

 هـ1417 األدب الحديث كامل الكيالني : أديب قصص األطفال  ليلى بنت عبد الرحمن بن محمد الجريبة 6

 هـ1418 األدب الحديث مفهوم الشعر عند شعراء التفعيلة المنظرين : دراسة نقدية  دوش بنت فالح الدوسري 7

 هـ1418 األدب الحديث المسرحية الشعرية في األدب السعودي الحديث : دراسة موضوعية فنية  نوال بنت ناصر بن محمد السويلم 8

 هـ1419 األدب القديم معلقة امرئ القيس في قراءات القدماء والمحدثين : )دراسة أدبية نقدية(  فوزية بنت ناصر العندس 9

 هـ1419 األدب القديم الطبيعة في شعر حسن البحيري البشري هللا عبد بن محمد بنت نورة 10
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 هـ1419 األدب القديم حياته وشعره في ظل الدول العامرية–ابن دراج القسطلي  مها بنت صالح بن سعود العلي 11

 هـ1419 األدب القديم  حياته وشعره –ابن خياط  الدخيلتغريد بنت سليمان بن عبد هللا  12

 هـ1420 األدب القديم دراسة تحليلية–الفخر عند الشاعر عبدهللا بن المعتز  فوزية بنت إبراهيم بن محمد الدوسري 13

 سهام بنت صالح بن أحمد العبودي 14
هـ : )دراسة أدبية  1420إلى  1370الشاعر العربي في القصيدة السعودية المعاصرة من 

 نقدية( 
 هـ1420 األدب الحديث

 هـ1420 األدب القديم رثاء األقارب في الشعر األموي الهويرينيعلي  بن هللا عبد بنت أمل 15

 هـ1422 األدب الحديث هـ دراسة نقدية1322هـ حتى نهاية 1349من شخصية المثقف في الرواية السعودية  مها بنت عبدالعزيز الشايع 16

 هـ1422 األدب الحديث صور البطل في روايات عبدالعزيز مشري بدرية بنت علي آل حرشان 17

 هـ1422 األدب الحديث شعر عبد الرحمن بن عبد الكريم العبيد : ))دراسة موضوعية فنية((  ملحة بنت حمود نويحي الحربي 18

 هـ1422 األدب القديم شعر الحماسة عند قبيلة  بني عبس في الجاهلية  سعاد بنت شرف بن محمد أبو شال 19

 هـ1423 األدب القديم عرقلة الدمشقي : حياته وشعره  غادة بنت محمد بن سليمان الحمد 20
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 هـ1423 األدب القديم عمرو بن شأس األسدي : حياته وشعره : دراسة موضوعية فنية  بن سليمان النغميشيالجوهرة بنت علي  21

 هـ1428 األدب الحديث أسامة عبدالرحمن شاعراً  نداء بنت محمد بن عبدالعزيز الحقباني 22

 هـ1429 األدب القديم الشكل والمضمون(هــ )دراسة في 398شعر أبي الفرج الببغاء ت :  حمدة بنت مشارك بن عيد الرويلي 23

 هـ1429 األدب الحديث هـ(1425-1351فصول السنة في الشعر السعودي بين الواقعية والرمزية)من عام  دخنة بنت علي  بن سعيد العمري 24

 هـ1429 األدب القديم هـ(حياته وشعره89-14مسكين الدارمي ) فوزية بنت سعد بن محمد القرني 25

 هـ1429 األدب القديم العاذلة في الشعر العربي حتى نهاية القرن الثاني الهجري. بنت رغيان بن محمد البلويهدى  26

 هـ1430 األدب الحديث زاهر عواض األلمعي حياته وشعره )دراسة أدبية نقدية( تهاني بنت رفيع بن هذال العتيبي 27

 شقحاء بنت فالح بن عواد البجيدي العنزي 28
هـ( دراسة 776-713الحضارة األندلسية في شعر لسان الدين بن الخطيب )مظاهر 

 موضوعية وفنية
 هـ1430 األدب القديم

 هـ1430 األدب الحديث الملك فهد في مرآة الشعر العربي )دراسة موضوعية فنية( قماشه بنت إبراهيم بن عبدهللا الحبيب 29

 هـ1430 األدب الحديث في شعر محمد حسن فقي )دراسة في المضمون والبناء(الرومانسية  ملحة بنت معلث بن رشاد السحيمي 30
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 نوال بنت محمد بن صالح المنيف 31
هـ(  )دراسة 1426-هـ1417القصة في مجالت األطفال في المملكة العربية السعودية )

 نقدية(
 هـ1430 األدب الحديث

 هـ1431 األدب الحديث عبدهللا بن إدريس سيرته وشعره فاطمة بنت عبدهللا بن عبدالعزيز التميمي 32

 هـ1432 العلوم اللغوية دور التكرار في التماسك النصي دراسة نصية في سورة )يوسف( شقراء بنت هادي بن يحيى حنتول 33

 أسماء بنت سليمان بن نويديس السهيان 34
 حامد حسن

 م( 1918-1999) 
 حياته وشعره

 هـ1433 األدب الحديث

 هـ1433 األدب الحديث الحكمة في شعر شوقي عفره بنت بريت بن مضحي الشمري 35

 هـ1433 األدب الحديث أحمد الصالح شاعراً  نوف بنت محمد بن ثاني بن ضبيب العنزي 36

 هـ1434 األدب الحديث روايات عبدهللا الجفريصورة المرأة في  عواطف بنت عبدالعزيز بن محمد العثمان 37

 هـ1400 النحو والصرف العدد وداللته "دراسة لغوية نحوية قرآنية" الجوهرة بنت فهد بن محمد آل سعود 38

 هـ1401 النحو والصرف العامل وأثرة في النحو العربي "دراسة لغوية نحوية قرآنية" منيرة بنت سليمان بن علي العلوال 39

 هـ1402 النحو والصرف أساليب التعجب القياسية والسماعية فائزة بنت عمر بن أويد المشهور بالمؤيد 40
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 هـ1402 النحو والصرف ظاهرة الفضل في النحو العربي منيرة بنت محمود بن ياسين الحمد 41

 محمد الباني داعية بنت عبدالرحمن بن 42
حروف المعاني والتأليف فيها قبل المغني والجنى مع نص محقق الكتاب معاني الحروف 

 هـ(337ألبي القاسم الزجاجي )ت:
 هـ1404 النحو والصرف

 هـ1405 النحو والصرف ظاهرة التناقض في النحو العربي جوهرة بنت ناصر بن حمد الراشد 43

 هـ1409 النحو والصرف أسلوب النفي : دراسة نحوية قرآنية  أحمد شبل بن محمدبنت  رجاء 44

 هـ1411 النحو والصرف اللهجات وأثرها في الدراسات النحوية  منيرة بنت عبد هللا بن ناصر الفريجي 45

 هـ1415 النحو والصرف المركبات وخصائصها في النحو العربي الخضيرإبراهيم  بن العزيز عبد بنت مها 46

 بنت عبد الرحمن موسى السليممنيرة  47
دراسة المسائل النحوية والصرفية في سورة نوح واآليات القرآنية التي تناولت قصته وأقوال 

 النحاة فيها 
 هـ1418 النحو والصرف

 عائدة سعيد أحمد البصلة 48
التصريف الكوفي في كتاب )ارتشاف الضرب من لسان العرب ألبي حيان األندلسي( : 

 دراسة وتحليل 
 هـ1419 النحو والصرف

 هـ1419 النحو والصرف القضايا والمسائل النحوية والصرفية في سورتي محمد والفتح : دراسة تحليلية  سلطانة بنت محمد آل صالح الشهراني 49

 هـ1420 النحو والصرف هـ. : )دراسة تحليلية(  539الجهود النحوية والصرفية للجواليقي  هللا العمرخلود بنت عبد  50
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 هـ1420 النحو والصرف المسائل النحوية والتصريفية في كتاب الزاهر ألبي بكر بن األنباري : دراسة وتحليل  نعيمة بنت محمد الغسالن 51

 هـ1421 النحو والصرف أثر االستفهام في اللغة العربية : دراسة نحوية قرآنية  حمدان الحربي بن أمل بنت محمد 52

53 
عائشة بنت سعيد بن صالح الخضري 

 العطوي
المسائل النحوية والصرفية في كتاب )فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب( لشرف الدين 

 سورة آل عمران : دراسة تحليلية -هـ( 743الطيبي المتوفى )
 هـ1422 النحو والصرف

 هـ1422 النحو والصرف راسة وتحقيق هـ. : د 831شرح مقدمة الفهري لمحمد بن عبد الدائم البرماوي المتوفى سنة  مزنة بنت محمد بن علي التركي 54

 حسناء بنت حسين بن يحيى الزهراني 55
هـ 1101إنباه اإلنباه إعراب ال إله إال هللا إلبراهيم بن حسن الكوراني الشهرزوري ت 

 دراسة وتحقيق
 هـ1422 النحو والصرف

56 
خيرية بنت عبدهللا بن أحمد ال عوضه 

 العسيري
 القارئين البصريين أبي عمرو بن العالء ويعقوب الحضرمي عندالمسائل النحوية والصرفية 

 
 هـ1423 النحو والصرف

 خديجة بنت إبراهيم بن محمد الفقيه 57
اعتراضات السمين الحلبي النحوية والصرفية في كتابه الدر المصون على ابن عطية 

 األندلسي في كتابه المحرر الوجيز : دراسة ونقدا 
 

 هـ1423 النحو والصرف

 عائشة بنت قاسم بن علي الشماخي 58
التعليقية على ملحة اإلعراب للشيخ شهاب الدين أحمد بن ارسالن الرملي الشافعي المتوفي 

 دراسة وتحقيق-هـ 844
 هـ1423 النحو والصرف

 نورة بنت عبدالرحمن بن عبدهللا الرويس 59
الريب( لشرف الدين  المسائل النحوية  والصرفيه في كتاب )فتوح الغيب في الكشف عن قناع

 ى نهاية سورة طه  دراسة تحليلية هـ( من أول سورة الحجر حت743الطيبي المتوفي سنة )
 هـ1429 النحو والصرف

 هـ1429 النحو والصرف اختيارات الفراء النحوية في كتابه )معاني القرآن( "دراسة وتحليل" هند بنت عبدالعزيز بن عبدهللا السليمان 60
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 انتصار بنت إبراهيم يعقوب البرقاوي 61
هـ( من 1096حاشية على شرح المرادي ألبي زكريا يحيى بن محمد الشاوي المتوفي سنة  )

 أول باب )المعرف بأداة التعريف حتى نهاية باب كان وأخواتها() دراسة وتحقيق(
 هـ1430 النحو والصرف

 صيتة بنت عبد الكريم بن إبراهيم السبهان 62
المسائل النحوية والصرفية في سورة النساء من كتاب فتوح الغيب في الكشف عن قناع 

 هـ )دراسة تحليلية(743الريب للطيبي المتوفي 
 هـ1430 النحو والصرف

 موضي بنت سعد بن صالح الرصيص 63
القراءات المثلثة في كتاب تحفة األقران فيما قرىء بالتثليث المسائل النحوية والصرفية في 

 هـ( )دراسة وتحليل(779من حروف القرآن ألبي جعفر الرعيني )ت : 
 هـ1430 النحو والصرف

 هـ1431 النحو والصرف مذهب ابن فارس النحوي في كتابه الصاجي منيرة بنت عبدهللا بن سليمان الفايز 64

 عبدالعزيز المفلحسارة بنت سعد بن  65
هـ( " آراؤه النحوية ومذهبه " )دراسة 310أبو الحسن الهنائي الملقب "بكراع النمل"  )ت: 

 وتحليل(
 هـ1432 النحو والصرف

 منال بنت راشد بن فرحان الحربي 66
حاشية على شرح المرادي للخالصة ألبي زكريا يحيى بن محمد الشاوي المتوفي سنة 

 المفعول المطلق حتى نهاية باب حروف الجر  "دراسة وتحقيق"هـ من أول باب 1096
 هـ1432 النحو والصرف

67 
مزنه بنت العوني بن غصاب الخمشي 

 العنزي
 استشهاد ابن هشام بالقراءات الشاذة في مغني اللبيب 

 "دراسة نحوية تحليلية"
 هـ1433 النحو والصرف

 هـ1433 النحو والصرف سيبويه في "الكتاب" دراسة تحليليةما استقبحه  هدى بنت ناصر بن حسن المفرح 68

 هـ                                                                                         1403 فقه اللغة الترادف اللغوي سلوى سردار بكداش 69

 هـ                                                                                         1406 فقه اللغة التعريب الجوهرة بنت عبدهللا بن عبدالرحمن الباز 70
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 هـ                                                                                         1409 البالغة والنقد من بالغة القرآن الكريم في سورة النحل  خديجة بنت عبد هللا بن حمد الهندي 71

 سوسن بنت عبد هللا بن حمد الهندي 72
موازنة بين كتابي تفسير غريب القرآن البن قتيبة والمفردات في غريب القرآن للراغب 

 األصفهاني : دراسة لغوية 
 هـ                                                                                         1409 البالغة والنقد

 هـ1411 فقه اللغة من بالغة القرآن الكريم في مجادلة منكري البحث بدرية بنت محمد بن الحسن العثمان 73

 هـ1415 فقه اللغة العربيةالداللة في كتب اللغة  الجوهرة بنت محمد بن عبدهللا أبا نمي 74

 هـ1420 البالغة والنقد من بالغة القرآن الكريم في سورة التوبة : دراسة بالغية تحليلية زكية بنت محمد بن مبارك السليس العتيبي 75

 هـ1420 والنقدالبالغة  في القرآن الكريم : دراسة بالغية تحليلية -عليه السالم-قصص إبراهيم مها إبراهيم عبد هللا المشيطي 76

 هـ1421 البالغة والنقد من بالغة سورة الروم : دراسة بالغية تحليلية فاطمة بنت صالح بن جاسر القبيسي 77

 فاطمة بنت علي بن رجب الزهراني 78
كتاب الوشاح وتثقيف الرماح في رد توهيم المجد الصحاح : دراسة وتحقيق من أول باب 

 الراء إلى نهاية باب الياء
 هـ1422 اللغةفقه 

79 
غالية بنت عبد العزيز بن عبد الرحمن 

 المسند
 هـ1422 فقه اللغة اعتراضات بدر الدين ابن الناظم النحوية والتصريفية على ابيه جمعاً ودراسة وتقويماً 

 هـ1422 البالغة والنقد بالغية تحليلية من خصائص النظم القرآني في آيات اآلداب الشرعية للنساء : دراسة جواهر بنت سليمان بن عبد هللا المهنا 80
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 هـ1422 البالغة والنقد ألفاظ الظلم وما قاربه معنى في البيان القرآني : السياق وأثره في الصيغة والداللة ندى بنت محمد بن عبد هللا الرميح 81

 هـ1422 البالغة والنقد  البالغة القرآنية في وصف الظواهر الجوية الزهراني بن راشد منيرة بنت مرعي 82

 هـ1422 البالغة والنقد مواضع التذكير بنعمة الماء في القرآن الكريم : دراسة بالغية تحليلية  الفرهودبن صالح نوال بنت سعود  83

 هـ1423 فقه اللغة اإلسراء : دراسة بالغية تحليليةوجوه الخطاب في سورة  سارة بنت عبد هللا البديع 84

 هـ1423 البالغة والنقد من بالغة النظم القرآني في سورة الصافات شومة بنت محمد بن مساعد الفاضلي البلوي 85

 هـ1429 فقه اللغة )سورة المائدة( دراسة داللية في ضوء نظرية العالقات لمياء بنت محمد بن صالح العقيل 86

 هـ1429 البالغة والنقد من كتاب )البر والصلة واآلداب(في صحيح مسلم دراسة بالغية تحليلية هند بنت ناصر بن إبراهيم الحبيب 87

 هـ1429 البالغة والنقد م1999هـ ــ1420ظاهرة التكرار في شعر البردوني المتوفي سنة  هيا بنت عثمان بن عبدهللا الشرافا 88

 هـ1430 البالغة والنقد الصور البيانية في سورتي األعراف واألنفال ضيغم البجيدي العنزيجوزاء بنت مفلح بن  89

 مها بنت عبدالرحمن بن ناصر الليفان 90
حاشية على المطول )شرح تلخيص المفتاح( لحسن بن محمد شاه الفناري المعروف بالشلبي 

 هـ( من أول الكتاب إلى نهاية باب اإلسناد دراسة وتحقيق886)
 هـ1430 البالغة والنقد
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 هـ1430 البالغة والنقد دراسة بالغية تحليلية.-آيات التسبيح في القرآن الكريم  هيا بنت فهيد بن سعد القحطاني 91

 هـ1431 البالغة والنقد عن اإلساءة واألذىبالغة القرآن الكريم في التعبير  ابتسام بنت إبراهيم بن فواز المغذوي 92

 هـ1431 البالغة والنقد البالغة القرآنية في اآليات التي ورد فيها الحزن وما في معناه نجالء بنت سعد بن محمد الشهراني 93

 نوف بنت صياح بن جبر العنزي 94
بالجبلي/ حاشية على المطول ) شرح تلخيص المفتاح( لحسن بن محمد الفناري المعروف 

 هـ من أحوال متعلقات الفعل إلى نهاية علم المعاني دراسة وتحقيقاً 886ت: 
 هـ1431 البالغة والنقد

 هـ1432 البالغة والنقد خلق اإلنسان والجان في القرآن الكريم  دراسة بالغية تحليلية في ضوء نظرية النظم. نورة بنت وديد بن عطية العنزي 95

 هـ1433 البالغة والنقد اليوم وأقسامه في القرآن الكريم في ضوء علم المعاني.)دراسة بالغية تحليلية( حمد الخلف الحربي نورة بنت إبراهيم بن 96

 

 مرحلة الدكتوراه
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 هـ1412 األدب الحديث -وشعرهحياته  -عمر بن أحمد الباهلي  ليلى بنت محمد بن عبدالرحمن الدخيل 1

 هـ1418 األدب القديم الرسائل اإلخوانية في العصر العباسي الثاني  عبد هللا المعتازبن محمد بنت بدرية  2
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 هـ1420 األدب الحديث المعاصرة : دراسة أدبية نقديةأبعاد المكان في شاعرية المرأة العربية  هيلة بنت عبد الرحمن المنيع 3

 ليلى بنت عبد الرحمن بن محمد الجريبة 4
 دراسة موضوعية فنية -كتب االختيار الشعرية في العصر الحديث

 
 هـ1420 األدب الحديث

 دوش بنت فالح الدوسري 5
التعبير عن الذات في الشعر السعودي المعاصر : )الرؤية والفن( عند جيل الشعراء من 

 هـ.(  1390-1410)
 هـ1421 األدب الحديث

 نوال بنت ناصر بن محمد السويلم 6
-1381في مصر  1990-1961الحوار في المسرحية الشعرية بين الدرامية والجمالية من 

 هـ 1410
 هـ1421 األدب الحديث

 هـ1421 األدب القديم النسيم والرياح في الشعر العباسي إلى نهاية القرن الرابع الهجري : )دراسة أدبية نقدية(  تسام بنت زيدان بن علي التميميإب 7

 بدرية بنت إبراهيم بن عبد العزيز السعيد 8
م( : دراسة  1990-1930هـ( / ) 1410-1349تطور فن الرواية العربية السعودية )

 فنية موضوعية
 هـ1421 األدب الحديث

 هـ1421 األدب الحديث الطفولة عند شعراء دول الخليج العربي في العصر الحديث : دراسة موضوعية فنية  البشري بن عبدهللا نورة بنت محمد 9

10 
دى بنت عبد الرحمن بن إدريس ه

 الدريس
 هـ1421 األدب القديم مأساة البوسنة والهرسك في الشعر العربي المعاصر 

 هـ1422 األدب القديم النزعة القصصية عند الجاهليين من هذيل : دراسة موضوعية نقدية  فوزية بنت ناصر بن صالح العندس 11

 سمية بنت رومي بن عبد العزيز الرومي 12
االتجاه اإلسالمي في الشعر العربي الحديث : دراسة موضوعية فنية في ضوء شعر محمود 

 مفلح 
 هـ1422 األدب الحديث

 هـ1422 األدب القديم الحنين في الشعر األندلسي  مها بنت صالح بن سعود آل علي 13
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 تغريد بنت سليمان بن عبد هللا الدخيل 14
كتاب شرح نجديات األبيوردي "لعبد المحسن القيصري" : دراسته وتحقيقه )من أول الكتاب إلى 

 نهاية شرح القصيدة الهائية( 
 هـ1422 األدب القديم

 ملحة بنت حمود تويحي الحربي 15
الذاتية في اإلبداع الروائي عند المرأة السعودية : الرؤية والتشكيل عند جيل الروائيات من 

 هـ.(  1382-1425)
 هـ1428 األدب الحديث

 هـ1428 األدب القديم الزمان والمكان في ديوان أبي فراس الحمداني : دراسة أدبية  أمل بنت عبد هللا بن علي الهويريني 16

 هـ1430 األدب القديم الشعر المكي في العصر الجاهلي  )دراسة موضوعية فنية( بن محمد أبوشالسعاد بنت شرف  17

 هـ1432 األدب الحديث المسكوت عنه في الشعر العربي المعاصر دراسة نقدية بدرية بنت عبدهللا بن محمد السحيباني 18

 هـ1433 األدب الحديث هـ )دراسة تحليلية(1430هـ الى 1380القصيرة من الزمن في القصة السعودية  سهام بنت صالح بن أحمد العبودي 19

 هيا بنت عبدالرحمن بن محمد السمهري 20
 شعر عبدهللا بن خميس

 )دراسة موضوعية فنية(
 هـ1433 األدب الحديث

 منيره بنت ناصر بن عبدالعزيز المبدل 21
 أزمة الهوية األنثوية 

 هـ(1410/1429في المملكة العربية السعودية :)دراسة نقدية في السرد النسائي 
 هـ1434 األدب الحديث

 مها بنت عبدالعزيز بن ابراهيم الشايع 22
 المكان والزمان في كتابات علي الطنطاوي 

 )دراسة تحليلية نقدية(
 هـ1434 األدب الحديث

 هـ1434 األدب الحديث هـ1430هـ إلى نهاية عام 1400المعاصر في عام اللون و دالالته في الشعر السعودي  هيفاء بنت راشد بن محمد الحمدان 23
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 عائشة بنت عودة بن رشيد العطوي 24
بناء القصيدة في شعر الغزل العذري في العصر االموي دراسة في الترابط الشكلي واالئتالف 

 الداللي
 هـ1435 االدب القديم

 فوزية بنت ابراهيم بن محمد الدوسري 25
 تراسل الحواس عند شعراء الشام في العصر الحديث 

 ( دراسة تحليلية فنية2010-  1900من عام ) 
 هـ1436 االدب القديم

 هـ1406 النحو والصرف اإلضافة "دراسة نحوية قرآنية" الجوهرة بنت فهد بن محمد آل سعود 26

 هـ1406 النحو والصرف اإلعراب وأثرة في ضبط المعنى "دراسة نحوية قرآنية" سليمان بن علي العلوالمنيرة بنت  27

 هـ1408 النحو والصرف التوكيد أدواته وأساليبه في اللغة العربية منيرة بنت محمود بن ياسين الحمد 28

 هـ1415 النحو والصرف أمالي بن الشجري : "الجزء الثاني" : تحقيق ودراسة  رجاء بنت محمد بن أحمد شبل 29

 هـ1412 النحو والصرف الخالفات النحوية بين سيبويه وأشهر نحاة البصرة )االخفش والمبرد( عزة بنت عبدهللا بن محمد الغامدي 30

 نورة بنت صبيان بن بخيت الجهني 31
: دراسة إحصائية  -الثالثي المزيد بحرف-دالالت صيغ زوائد األفعال في القرآن الكريم : 

 تطبيقية 
 هـ1418 النحو والصرف

 سعيد البصلة بنت عائدة 32
المسائل النحوية والصرفية في كتاب )فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب( لشرف الدين 

 ( هـ. من بدايته إلى نهاية سورة البقرة : دراسة تحليلية 743الطيبي المتوفى سنة )
 هـ1421 النحو والصرف

 هـ1421 النحو والصرف تطبيقيةدراسة نظرية –الضرورة في شعر البحتري  منيرة بنت عبد الرحمن بن موسى السليم 33
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 هـ1422 النحو والصرف هـ.(  180اللبس وأثره في القواعد النحوية والصرفية : دراسة في كتاب سيبويه )ت.  سلطانة بنت محمد آل صالح الشهراني 34

 هـ1424 النحو والصرف المسائل النحوية والصرفية في شرح أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي لديوان المتنبي  الخضيرمها بنت عبد العزيز بن إبراهيم  35

 الضعيانبن ضيف هللا إيمان بنت خالد  36
 923ذخر الطالب في تمهيد قواعد اإلعراب لمحمد بن عبد الرحمن بن نصير الميداني المتوفى 

 هـ. من أول فصل التعجب حتى نهاية الكتاب : دراسة وتحقيقا 
 هـ1427 النحو والصرف

 هـ1428 النحو والصرف شعر المولدين في الدرس النحوي جمعاً ودراسة سهيه بنت مقبل بن محمد الشلوي 37

 هـ1428 النحو والصرف دراسة نحوية نظرية. –األصول النحوية في التقديم والتأخير  مزنة بنت محمد بن علي التركي 38

 سعاد بنت مصلح بن رجاء هللا الردادي 39
مسائل الخالف في حروف المعاني األحادية والثنائية حتى نهاية القرن الثامن الهجري "دراسة 

 نحوية صرفية داللية"
 هـ1429 والصرف النحو

 إيمان بنت محمد بن عبد الفتاح المدني 40
هـ( من أول 1096حاشية على شرح المرادي للخالصة ألبي زكريا يحيى بن محمد الشاوي )ت

 باب )اإلضافة( إلى نهاية المخطوط باب )المقصور والممدود( )دراسة وتحقيقاً(
 هـ1430 النحو والصرف

 البداحأسماء بنت أحمد بن عبدهللا  41
هـ(الجزء الثاني 1116تكميل المرام بشرح شواهد ابن هشام لمحمد عبد القادر الفاسي المتوفي )

 من باب الفاعل وحتى نهاية باب النعت)دراسة وتحقيق(
 هـ1430 النحو والصرف

 1430 النحو والصرف هـ ) دراسة تحليلية(539الجهود النحوية والصرفية للجواليقي  خلود بنت عبدهللا بن محمد بن عمر 42

 1430 النحو والصرف مظاهر النزعة العصرية عند الفراء في كتابه معاني القرآن نعيمة بنت محمد بن إبراهيم الغسالن 43
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 أمل بنت محمد بن حمدان الحربي 44
لديوان حماسة أبي  -هـ476المتوفى -الشنتمري المسائل النحوية والصرفية في شرح األعلم 

 تمام)جمعاً ودراسة(
 هـ1431 النحو والصرف

 هـ1432 النحو والصرف اختيارات الدماميني من آراء الرضى اإلستراباذي في كتابه "تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد" حسناء بنت حسين بن يحيى الزهراني 45

46 
عبدالرحمن غالية بنت عبدالعزيز بن 

 المسند
 هـ1432 النحو والصرف التأويل النحوي عند سيبويه من خالل شواهده الشعرية

 هـ1433 النحو والصرف الجموع في ديواني الفرزدق وجرير دراسة نحوية تطبيقية أسماء بنت علي بن سعد الموزان 47

 أسماء بنت فالح بن صالح الرحيلي 48
 هـ 437المسائل الصرفية في كتاب )مشكل إعراب القرآن( لمكي بن أبي طالب القيسي ت سنة

 " دراسة وتقويما"
 هـ1433 النحو والصرف

 هـ1433 النحو والصرف هـ دراسة تحليلية617الخالف النحوي في كتاب )التخمير( للخوارزمي المتوفي سنة  عائشة بنت سعيد بن صالح العطوي 49

 هـ1413 البالغة والنقد من بالغة القرآن الكريم في آيات العتاب  بنت عبد هللا بن حمد الهنديخديجة  50

 هـ1416 البالغة والنقد دراسة بالغية –مخاطبة الوجدان في وصف الثواب في القرآن الكريم  بدرية بنت محمد الحسن العثمان 51

 هـ1417 البالغة والنقد من أسرار بالغة النظم القرآني في آيات اآلداب االجتماعية : دراسة بالغية  راشد بن هندي البلويبنت آمال  52

 هـ1418 فقه اللغة ابن الخياط .. حياته وشعره  تغريد بنت سليمان بن عبد هللا الدخيل 53
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 هدى بنت عبدالعزيز العسكر  54
شرح الغاية في القراءات العشر وعللها لإلمام أبي الحسن عبي بن محمد الفارسي )ت: 

 دراسة وتحقيق–هـه( من أول المخطوط حتى نهاية سورة البقرة 420
 هـ1421 فقه اللغة

 هـ1422 البالغة والنقد بالغيةدراسة تحليلية –الذكر والدعاء في البيان النبوي  حفصة بنت عبدهللا الرميح  55

 هـ1425 البالغة والنقد هـ.( : )دراسة تحليلية(  458الظواهر الصوتية والداللية في كتاب )المخصص( البن سيدة ت ) الجوهرة بنت محمد بن عبد هللا أبانمي 56
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الترابط عند الكتابة موازنة بين وسيلتين مهارة الكتابة االنجليزية للطالبات المستجدات الفرقة 

 بالرياض األولى في قسم اللغة االنجليزية وآدابها في كلية اآلداب للبنات
 هـ1422 اللغويات

 فايزة بنت صالح الحمادي  13
العالقة بين استراتيجيات تنظيم المفردات لدى متعلمي اللغة االنجليزية السعوديين وجودة فهم 

 المسموع والمقروء
 هـ1423 اللغويات التطبيقية

 هـ1428 اللغويات األحاديث النبوية وترجمتهادراسة مقارنة للمعايير النصية في  فاطمة بنت علي بن فهران الشهري 14
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عبدالعزيز بن عبدالرحمن العنود بنت 

 الغانم
إعادة صياغة مفهوم القوطية في دراسة لبنية قصيدة ت . س . إليوت "األرض اليباب" وذلك 

 بتطبيق النظرية النقدية الحديثة المعتمدة على استجابة القارىء
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 هـ1430 اللغويات

 هـ1430 أدب إنجليزي تحدي العرقية: الهوية والحداثة في دواوين شعرية مختارة لجوي هارجو وريتا دوف نجمة بنت ناصر بن محمد الثبيتي 19

 هدى بنت محمد بن صالح الهدلق 20
المعرفة وعمقها بمفردات اللغة الثانية في القراءة واالستيعاب لدى طالبات تقييم دور وحجم 

 قسم اللغة اإلنجليزية في كلية اآلداب للبنات بالرياض
 هـ1430 اللغويات

 هند بنت عبدهللا بن سعد المنقاش 21
األسلوب القوطي الجديد وظاهرة األنا واآلخر الحديثة: إعادة قراءة روايات شارلوت برونتي 

 م(1816-1855)
 هـ1430 أدب إنجليزي

 هيلة بنت عبدهللا بن حمد آل خلف 22
"  Prison Poetyشعر السجون، دراسة مقارنة بين قصائد محمود درويش وبوبي ساندز "

Acomparativ study of The Poems of Mahmoud Darwish and 
Bobby Sands 

 هـ1431 أدب إنجليزي

23 
فهيد آل الجوهرة بنت عبدالعزيز بن 

 فهيد

Decolonizing African Poetry  :A new Historical Approach to wole 
Soyinka's Idanre and Other Poems, AShuttle in the Crypt and 

Ogun Abibiman  تحرير الشعر األفريقي: دراسة نقدية "تاريخية جديدة" لمجلدات وول
 الحبيس" و "أوقن أبيبيمان" شوينكا الشعرية "أدانروقصائد أخرى" ، "الطائر

 هـ1432 أدب إنجليزي

 نجالء بنت حسني بن أمين محمد 24

البطالت المأسويات في أدب كيت شوبن قراءة نقدية حديثة لرواية )الصحوة( وبعض 
 Kate Chopin's Tragic Heroines :A Re-interpretationالقصص القصيرة.

of the Awakening Stories in the Light of and Selected Short 
Some Modern Critical Theories 

 هـ1432 أدب إنجليزي

 عنود بنت عبدالعزيز بن سليمان الحمد 25
إعادة صياغة التاريخ والخطاب وتقييم الذات "دراسة" في مذهب التاريخانية الجديدة وتطبيقه 

 ومحسن حامد"على روايتين من روايات أدب الحادي عشر من سبتمبر لدون ديليلو 
 هـ1433 أدب إنجليزي

 هـ1433 أدب إنجليزي مسرحية الذكريات في القرن العشرين من الحكاية إلى المحاكاة هياء بنت مقعد بن قعيد النفيعي العتيبي 26
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 حنان بنت ابراهيم بن قدهى القدهى 14
السحرية في رواية محبوبة بتوني موريسون ورواية فاطمة لرجاء عالم : دراسة الواقعية 

 مقارنة
 هـ1434 أدب إنجليزي

15 
ريم بنت ناصر بن عبدالرحمن 

 الدخيل
تقويض "الرؤية المستنيرة" لذوي الهوية المنهجية ثقافيا دراسة نقدية للخطاب اإلمبريالي في 

 نعيم قطان وألبرت ميميبعض روايات اثنين من يهود العرب هما 
 هـ1434 أدب إنجليزي

 بدريه بنت علي بن محمد التميمي 16

 ادعاء الهوية في روايات ما بعد الحداثة 
قراءة في العار اإلنساني لفيليب روث ،الجنس األوسط لجيفري يوجينيديس ، وسحابة أطلس 

 لديفيد ميتشل
Impersonation in postmodern fiction: 

A reading of Philip Roth's The Human Stain. Jeffrey Eugenides's 
Middlesex ،and David Mitchell's Cloud Atlas 

 هـ1435 أدب إنجليزي
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 التاريخ/ قسم دا كلية اآل
 

 مرحلة املاجستري

 تاريخ إجازة الرسالة التخصص عنوان الرسالة اسم الطالبة م

 هـ1404 التاريخ الحديث الفترة الثانية لحكم اإلمام فيصل بن تركي مضاوي بنت حمد الهطالني 1

 هناء بنت أيوب العوهلي 2
-1250األحوال السياسية في الفترة األولى من حكم اإلمام فيصل بن تركي آل سعود )

 م(1838-1834هـ / 1254
 هـ1405 التاريخ الحديث

 هـ1406 التاريخ اإلسالمي االسالمي في العصرين األموي والعباسي ودورهما في نشر اإلسالمالبحرية  أسياء بنت سليمان بن عبداللطيف نقلي 3

4 
 زينب بنت عبد الرحمن بن زيد الجميلي

 
 هـ1407 التاريخ اإلسالمي دور عبدالملك بن مروان في توحيد الصف اإلسالمي

 هـ1407 التاريخ اإلسالمي فيهاالدعوة العباسية ودور العرب  إكرام بنت محمد بن إبراهيم الحجيالن 5

 هـ1408 التاريخ اإلسالمي م(  1914-1750هـ. ) 1332-1164الصراع البريطاني العثماني حول الكويت  نورة بنت إبراهيم بن راشد القعود 6

 هـ1409 اإلسالميالتاريخ  هـ.(  300-138السياسة الداخلية لإلمارة األموية في األندلس ) أميرة أحمد عبد الرحمن الجعفري 7

 هـ1409 التاريخ الحديث م.(  1927-1915)-هـ.( 1345-1334عالقة سلطنة نجد وملحقاتها ببريطانيا ) دالل بنت مخلد الحربي 8

9 
عبد العزيز بن عبد هللا بنت حصة 

 الورثان
الجهاد اإلسالمي في الشرق األدنى ضد الصليبيين فيما بين الحملتين الصليبيتين الثانية والثالثة 

 م(  1189-1148هـ /  543-585)
 هـ1409 التاريخ الوسيط

 هـ1410 التاريخ اإلسالمي هـ 232-هـ132العالقات بين العرب والفرس في العصر العباسي األول في الفترة ما بين  هيلة بنت محمد بن علي القصير 10
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 هـ1410 التاريخ اإلسالمي م1516-1382هـ/ 922-784الحركات الداخلية المملوكية الثانية  شريفة بنت صالح بن عبدهللا بن منديل 11

 هـ1410 التاريخ اإلسالمي هـ.  833-813هـ. /  318-198السياسة الداخلية للدولة العباسية في عهد الخليفة المأمون  محمد العامودي بن عبودبنت  حياة 12

 صيتة عبد هللا بن علي بن سرحان 13
-541العالقات السياسية بين مصر والشام في عهد الملك العادل نور الدين محمود زنكي، 

 م  1173-1147هـ. /  569
 هـ1410 اإلسالميالتاريخ 

 هـ1412 التاريخ اإلسالمي نظام اإلقطاع عند السالجقة وأثره فيهم  علياء بنت يحيى علي الجبيلي 14

15 
بصيرة بنت إبراهيم بن عبد الرحمن 

 الداوود
-هـ. 1384تاريخ التعليم على عهد الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود في الفترة من 

 م.  1975-م. 1965هـ. الموافق  1395
 هـ1412 التاريخ الحديث

 الجوهرة عبد الرحمن المنيع 16
-هـ. 1157اإلمام عبد العزيز بن محمد بن سعود ودوره في بناء الدولة السعودية األولى : 

 م 1803-م. 1744هـ. /  1218
 هـ1413 التاريخ الحديث

 حلمياء عبد الرحمن عثمان الصال 17
م من خالل تحقيق  815-774-هـ. 200إلى  158دراسة للعصر العباسي األول من 

 مخطوط تاريخ البدر في أوصاف أهل العصر لبدر الدين محمود العيني 
 هـ1413 التاريخ الحديث

18 
سليمان أسماء بنت عبد الرحمن بن 

 الوهيبي
 هـ1413 التاريخ الحديث هـ.  380-293إمارة بني حمدان في الجزيرة في الفترة ما بين 

 هـ1413 التاريخ اإلسالمي بنو منقذ في عصر الجهاد اإلسالمي ضد الصليبين منى بنت علي بن ناصر الزرير 19

 هـ1413 التاريخ الحديث رابطة العالم اإلسالمي ودورها في دعم األقليات اإلسالمية في شرق آسيا  عبد المحسن بن محمد البابطينبنت هيا  20
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 هـ1414 التاريخ القديم الحياة الدينية في الحجاز قبل اإلسالم منذ القرن األول الميالدي حتى ظهور اإلسالم فاطمة بنت علي باخشوين 21

 مها عبد العزيز عبد الرحمن البديع 22
-ق. م. 312األنباط وعالقتهم بمصر في العصرين الهلينستي والروماني في الفترة ما بين 

 م  106
 هـ1416 التاريخ القديم

 هـ1417 التاريخ اإلسالمي )عرض وتحليل ونقد(  هـ 132-86مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري في الفترة ما بين  منيرة بنت مدعث بن منير القحطاني 23

 هـ1417 التاريخ اإلسالمي حي الدرع بدومة الجندل "دراسة معمارية أثرية" حصة بنت عبيد الشمري 24

 حصة بنت جمعان الزهراني 25
-1840هـ. /  1256-1309الحياة االجتماعية واالقتصادية في الدولة السعودية الثانية : (

 م.(  1891
 هـ1419 التاريخ الحديث

 هيلة بنت سليمان بن محمد البليهي 26
هـ. /  1308-1277سياسة بريطانيا تجاه عمان وأثرها في تجزئة الممتلكات العمانية 

 م 1861-1891
 هـ1419 التاريخ الحديث

 هـ1419 التاريخ الحديث م1722-1622/ 1135-1032ميزان القوى الخليج العربي  الغيث فهد بن محمد بنت نىم 27

 هـ1420 التاريخ الحديث م(  1595-1517هـ /  1003-923العالقات المصرية الحجازية ) حمساء بنت حبيش الدوسري 28

29 
بن سليمان بن عبد الرحمن بنت هند 

 عبيد
تاريخ وحضارة اليونان والرومان عند بعض المؤرخين المسلمين : دراسة تحليلية نقدية في 

 المصادر 
 هـ1420 التاريخ القديم

 هـ1420 التاريخ القديم مكة ويثرب في العصور القديمة فريدة بنت عبد هللا فهد العجالن 30
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31 
منى بنت حسين بن علي آل سهالن 

 القحطاني
-1022هـ. /  488-413العالقات السياسية لدولة بني األفطس في بطليوس األندلسية، 

 م  1095
 هـ1420 التاريخ اإلسالمي

 صالح المزيعلبنت لطيفة  32
عالقات سوريا السياسية والتجارية بشبه الجزيرة العربية في العصر الهللينستي في الفترة ما 

 )ق. م(  64-333بين 
 هـ1421 التاريخ القديم

 هـ1421 التاريخ اإلسالمي م 11181-1101هـ/578-454مصادر ابن بشكوال في كتابة الصلة  حصة بنت عبدهللا العمر 33

34 
بدرية بنت عبد العزيز بن عبد هللا 

 العوهلي
-1578هـ /  1041-986جهود المقري في البحث التاريخي من خالل كتابه نفح الطيب )

1632 ) 
 هـ1421 التاريخ اإلسالمي

 سيف العتيبيبن عبد هللا بنت سارة  35
ابن فضل هللا العمري ومنهجيته التاريخية من خالل القسم التاريخي في كتابه مسالك األبصار 

 في ممالك األمصار 
 هـ1421 التاريخ اإلسالمي

 هـ1421 التاريخ اإلسالمي الهجريينالحياة العلمية في مكة المكرمة خالل القرنين الرابع والخامس  خيرية بنت محمد آل سنة 36

 هـ1421 التاريخ الحديث م(1916-1840هـ /1334-1256الحياة العلمية في مكة المكرمة في العهد العثماني الثاني ) فاطمة بنت عبدهللا الشهري 37

 مها بنت علي بن عامر آل خشيل 38
سياسة بريطانيا تجاه األطماع الروسية في مضيقي البسفور والدردنيل من مؤتمر برلين حتى 

 هـ(  1333-1295م /  1915-م 1878اتفاقية القسطنطينية )
 هـ1422 التاريخ الحديث

 فاطمة بنت ثابت بن علي السرحاني 39
الملك عبدالعزيز الحياة االجتماعية والثقافية واالقتصادية في منطقة الحجاز في عهد 

 م1953-1926هـ/ 1373-هـ1344
 هـ1422 التاريخ الحديث

 علي حسن الشريف بنت سعد بن شريفة 40
هـ. /  1395-1373التطور االقتصادي واالجتماعي في منطقة عسير في الفترة من )

م.( / إعداد شريفة محمد علي حسن الشريف ؛ إشراف نبيل عبد الحميد سيد  1953-1975
 أحمد

 هـ1422 التاريخ الحديث
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41 
عفاف بنت عبد الرحمن بن مبارك 

 الشمري
العالقات السياسية والعسكرية بين ملوك وأمراء األيوبيين في [مصر] وبالد الشام في المدة ما 

 م 1250-1193هـ. /  648-589بين، 
 هـ1422 التاريخ الوسيط

 هـ1422 التاريخ القديم حملة أصحاب الفيل على مكة خالل القرن السادس الميالدي  سميرة بنت سعيد بن محمد القحطاني 42

 هـ1423 التاريخ القديم الملكات العربيات قبل اإلسالم : دراسة في التاريخ السياسي  التركي بن تركي محمدبنت هند  43

 شريانصالحة بنت حسن بن مسعود آل  44
دور وزراء السالجقة في العالقة بين سلطنتهم والخالفة العباسية خالل القرنين الخامس 

 والسادس الهجريين
 هـ1423 التاريخ اإلسالمي

 علي عسيريبن محمد بنت خيرية  45
 1395-1345الحياة االجتماعية والثقافية واالقتصادية في منطقة جازان في الفترة ما بين )

 م( 1975-1926هـ / 
 هـ1423 التاريخ الحديث

46 
حصة بنت تركي بن محروت بن فهد 

 الهذال
تدخل روما السياسي والعسكري في شبه الجزيرة العربية خالل الفترة من بداية القرن األول 

 ق. م. حتى أواخر القرن الثالث الميالدي 
 هـ1423 التاريخ الحديث

 هـ1423 التاريخ القديم مكة ويثرب في العصور القديمة  فريدة بنت عبد هللا فهد العجالن 47

 هـ1424 التاريخ القديم مجتمع قبائل الصفا كما تعكسه النصوص المنشورة  أسماء بنت عثمان بن عبد العزيز األحمد 48

49 
 عثمان بن العزيز عبد بنت دريةب

 البصيري
 هـ1424 التاريخ اإلسالمي إدارة الدولة في العهد النبوي

 هـ1425 التاريخ اإلسالمي المنهج التاريخي للسهيلي في الروض االنف هيلة بنت عبدالرحمن السهلي 50
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 أميرة بنت محسن بن نقاء الردادي 51
األشراف العلويين الحالة االجتماعية والفكرية في الحجاز في التأثيرات الخارجية عليها زمن 

 م(1250-969هـ/358-648)
 هـ1429 التاريخ اإلسالمي

 هـ1429 التاريخ اإلسالمي م(1508-1403هـ/914-806)الشاة البيضاء في آسيا الصغرى()-إمارة اآلق قوينلو بتالء بنت فالح بن راجح السبيعي 52

 سارة بنت عبدالعزيز بن زيد السهلي 53
-1171هـ/923-567في العصرين األيوبي والمملوكي)األوضاع الحضارية في حماة 

 م(1517
 هـ1429 التاريخ اإلسالمي

 سارة بنت عبدهللا بن فيصل الرويس 54
العالقات بين مملكة بني نصر والممالك النصرانية شمال أسبانيا )قشتالة ،أراغون ، ليون( 

 م (1492ـــ 1238هــ /  897ـــ  635زمن السلم في الفترة من )
 هـ1429 ريخ اإلسالميالتا

 شريفة بنت محمد بن حسن العتيبي 55
دور المرأة في الحياة السياسية واالجتماعية والعلمية في بالد الشام خالل عصر الحروب 

 م(1291ــ 1146هـ()690ــ 541الصليبية )
 هـ1429 التاريخ اإلسالمي

 سارة بنت عواض بن مطلق البقمي 56
هـ/ 536-261التركستان في العصرين الساماني والقرخاني )مظاهر الحضارة في بالد 

 م(874-1141
 هـ1430 التاريخ اإلسالمي

 هـ1430 التاريخ اإلسالمي م(1291-1099هـ/690-493عالقة دمشق بالصليبيين) منيفة بنت محمد بن ثاني العنزي 57

 نورة بنت إبراهيم بن عبدهللا البليهي 58
لقبيلة قريش في مصر من الفتح العربي حتى إمرة أحمد بن النشاط السياسي والحضاري 

 م(868-641هـ/254-21طولون )
 هـ1430 التاريخ اإلسالمي

 هـ1430 التاريخ اإلسالمي م(1171-909هـ/567-297نساء الخلفاء الفاطميين ودورهن في الحياة السياسية ) هدى بنت خاطر بن شايع القحطاني 59

 حركان الصقريخولة بنت محارب بن  60
-254النشاط القرشي في مصر من إمره أحمد بن طولون حتى نهاية عصر األيوبيين من)

 م(1250-868هـ/  648
 هـ1431 التاريخ اإلسالمي
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 هـ1431 التاريخ اإلسالمي هـ(279-221عهد المعتمد )األمن في سامراء من عهد المعتصم إلى  عفراء بنت سعود بن نحو الشمري 61

 فاتن بنت سعد بن علي القحطاني 62
-642هـ/90-22خصائص الحكم اإلسالمي للشمال األفريقي وموقف البربر من هذا الحكم )

 م(710
 هـ1431 التاريخ اإلسالمي

 هـ1431 التاريخ اإلسالمي ( 40ـــــ 11المدينة في عصر الراشدين )دور أمهات المؤمنين في مجتمع  ندى بنت محمد بن عبدهللا النخيالن 63

 هـ1432 التاريخ الوسيط م (1191-1180هـ /187-576فيليب أغسطس ودوره في الحملة الصليبية الثالثة ) احالم بنت عوض بن زابن اليامي 64

65 
الجوهرة بنت عبدهللا بن سلطان 

 الشهراني
 هـ1432 التاريخ الوسيط م(1483- 1256هـ/   888- 654)إمارة قرمان في آسيا الصغرى 

 ريم بنت محمد بن إبراهيم العنزي 66
السياسة الخارجية لمملكة أرمينية الصغرى وأثرها على صراع القوى في الشرق األدنى 

 م(1291-1198هـ/594-690)
 هـ1432 التاريخ الوسيط

 زكية بنت فاضل بن فريح العنزي 67
-491وتأثيره على الصراع بين الصليبيين والمسلمين في بالد الشام  ) اإلمداد والتموين

 م(1193-1097هـ/  590
 هـ1432 التاريخ الوسيط

 سعداء بنت بشير بن علي العنزي 68
-490الهجرات الداخلية في الجزيرة الفراتية وبالد الشام ومصر زمن الحروب الصليبية )

 (1291-1097هـ/690
 هـ1432 التاريخ الوسيط

 سلمى بنت أحمد بن محمد العبيد 69
-1451هـ/ 886-855الحياة العلمية في الدولة العثمانية في عهد السلطان محمد الفاتح)

 م(1481
 هـ1432 التاريخ الحديث

 سلوى بنت عبيد بن عائد الشمري 70
-  212الجهود السياسية والعسكرية لدولة األغالبة في جزيرة صقلية في المدة ما بين 

 م908-  827هـ/ 296
 هـ1432 التاريخ اإلسالمي
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71 
عبير بنت عبدهللا بن عبداللطيف 

 الطريقي
 هـ1432 التاريخ الحديث م(1921-1340/1920-1338ضم حائل للدولة السعودية الثالثة )

 فاطمة بنت سعيد بن محمد القحطاني 72
-644السياسة الخارجية لمملكة بين المقدس الصليبية في عكا تحت وصاية ملوك قبرص )

 م(1291-1246هـ /690
 هـ1432 التاريخ الوسيط

 هـ1432 التاريخ الوسيط م(1291-1097هـ/ 690-490دبلوماسية الحروب الصليبية ) فاطمة بنت محمد بن أحمد دوشي 73

 مزا بنت زيد بن سفر البقمي 74
-1097هـ/ 690-490األدالء ودورهم في بالد الشام ومصر زمن الحروب الصليبية 

 م1291
 هـ1432 التاريخ الوسيط

 هـ1432 التاريخ الوسيط م(1291-1097هـ/  690-491أخالق وسلوكيات الفرنج في الحروب الصليبية ) نورة  بنت فراج بن ابراهيم الزعبي 75

 الحربينورة بنت مصلح بن خويشان  76
( دراسة 1953-1373/1932-1351الَوْجُه بعد توحيد المملكة العربية السعودية من عام  )

 وثائقية
 هـ1432 التاريخ الحديث

 هيفاء بنت عبدالرحمن بن علي الطويان 77
مجلس الشيوخ في القسم الشرقي من اإلمبراطورية الرومانية من القرن الرابع حتى السابع 

)دراسة تحليلية لدوره السياسي والمركز االقتصادي واالجتماعي  م(695-330الميالدي )
 ألعضائة(

 هـ1432 التاريخ الوسيط

 مشاعل بنت فهد بن عبدهللا الهاشل 78
-1975هـ/ 1402-1395التعليم العالي في عهد الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود )

 م(1982
 هـ1433 التاريخ الحديث

 القحطانيهيا بنت ناصر بن محمد  79
م" "دراسة 1094-هـ 487المادة التاريخية في كتاب المسالك والممالك ألبي عبيد البكري "ت

 تحليلية"
 هـ1433 التاريخ اإلسالمي
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 أيوب العوهلي بنت هناء 1
م. :  1953-1926هـ. /  1373-1344مديرية المعارف العامة وجهودها في تطور التعليم 

 دراسة وثائقية تحليلية 
 هـ1405 التاريخ الحديث

 آسياء بنت سليمان النقلي 2
هـ 690-489دور الفقهاء والعماء المسلمين في الشرق األدنى في الجهاد ضد الصليبين )

 م(1095-1291/
 هـ1411 التاريخ اإلسالمي

 هـ1412 التاريخ اإلسالمي مسكويه : حياته وآثاره العلمية وبخاصة التاريخية إكرام بنت محمد بن إبراهيم الحجيالن 3

 هـ1413 التاريخ الحديث م1904-1798هـ /1322-1213التنافس البريطاني الفرنسي حول عمان  عائشة بنت علي بن مسند المسند 4

 هـ1414 التاريخ اإلسالمي م(  1186-962هـ /  582-351الدولة الغزنوية ودورها اإلسالمي في بالد الهند ) زيد الجميليزينب بنت عبد الرحمن بن  5

 هـ1415 التاريخ اإلسالمي م.  1913-1871هـ. /  1331-1288األحساء في عهد العثمانيين  نورة بنت إبراهيم بن راشد القعود 6

 هيلة بنت محمد بن عبي القصير 7
-794هـ/232-132النظم اإلدارية والحربية في مصر والشام في العصر العباسي األول 

 م846
 هـ1416 التاريخ اإلسالمي

 هـ1416 التاريخ الحديث م.(  1927-1915)-هـ.( 1345-1334عالقة سلطنة نجد وملحقاتها ببريطانيا ) جهز الحربي بن مخلدبنت دالل  8

9 
العزيز عبد بن عبد هللا بنت حصة 

 الورثان
أرسوف تحت حكم الالتين عالفتها السياسية بالمسلمين في الشام ومصر في عصر الحروب 

 م(1265-1101هـ 663-494الصليبية  )
 هـ1406 التاريخ الوسيط

 مها عبد العزيز عبد الرحمن البديع 10
قبل الميالد القرن  –الجزيرة العربية في كتابات سترابون وبلينوس األكبر في القرن األول 

  دراسة مقارنة–األول الميالدي 
 هـ1416 التاريخ القديم
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11 
بصيرة بنت إبراهيم بن عبد الرحمن 

 الداوود
 هـ1417 التاريخ الحديث م(  1918-1872هـ. /  1337-1289الحياة االجتماعية في متصرفية عسير )

 منديلبن شريفة بنت صالح بن عبد هللا  12
 851-779تاريخ ابن قاضي شهبة تقي الدين أبي بكر أحمد بن قاضي شهبة األسدي الشافعي 

 752-741م. : دراسة وتحقيق تاريخه الكبير حوادث وتراجم للفترة من  1448-1377هـ. = 
 م  1351-1340هـ = 

 هـ1417 التاريخ القديم

 هـ1418 التاريخ اإلسالمي م  1051-909هـ. /  443-297أسواق إفريقية في العصر الفاطمي  محمد العاموديبن عبود بنت حياة  13

 علي الجبيلي بن يحيىبنت علياء  14
م. : دراسة للنواحي  1094-968-هـ. 487-358مدينة القاهرة في عهد الدولة الفاطمية، 

 العمرانية واالجتماعية واإلدارية 
 هـ1418 اإلسالميالتاريخ 

 منى بنت علي بن ناصر الزرير 15
-142هـ/253-228السياسة الخارجية للدولة البيزنطية في عهد اإلمبراطور ميخائيل الثالث 

 م867
 هـ1418 التاريخ القديم

 لمياء عبد الرحمن عثمان الصالح 16
الحياة الثقافية واالجتماعية واالقتصادية ألهل الذمة في العراق والشام خالل العصر العباسي 

 م( وأثرها في المجتمع اإلسالمي  1055-750هـ. /  447-132حتى نهاية العصر البويهي )
 هـ1421 التاريخ اإلسالمي

 حصة بنت جمعان الزهراني 17
-1373عهد ملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود )التعليم في المملكة العربية السعودية في 

  م( دراسة تاريخية وثائقية1963-1953هـ/1383
 هـ1421 التاريخ الحديث

 هيا بنت عبد المحسن محمد البابطين 18
 -هـ. 1343التنظيمات اإلدارية لشؤون الحج في عهد الملك عبد العزيز آل سعود في الفترة )

 م(  1953-م.1924هـ. / 1373
 هـ1421 التاريخ الحديث

 هـ1421 التاريخ القديم الحياة الدينية في ممالك معين وقتبان وحضرموت فاطمة بنت علي باخشوين 19

 الجوهرة بنت عبد الرحمن المنيع 20
-هـ. 1338الرحالت العربية مصدر من مصادر تاريخ المملكة العربية السعودية في الفترة )

 م.(  1953-1920هـ. /  1373
 هـ1422 ومعاصر حديثتاريخ 
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 هـ1422 التاريخ الحديث م 20هـ. /  14م. إلى  18هـ. /  12الرحالة الغربيون في شبه الجزيرة العربية في القرون  هيلة بنت سليمان بن محمد البليهي 21

 هـ1423 التاريخ الحديث م.(  1749-1718-هـ. 1162-1131االنقسام القبلي في عمان وآثاره السياسية ) منى بنت محمد بن فهد الغيث 22

 العوهلي بن يوسف أيوب بنت هناء 23
م. :  1953-1926هـ. /  1373-1344مديرية المعارف العامة وجهودها في تطور التعليم 

 دراسة وثائقية تحليلية 
 هـ1423 التاريخ الحديث

 هـ1425 التاريخ اإلسالمي م(661-622هـ/ 40-1تخطسط المدينة المنورة في العهد النبوي والخالفة الراشدة)  بنت عبيد الشمريحصة  24

 هـ1426 التاريخ القديم ابن شهاب الزهري مؤرخا  منيرة بنت مدعث بن منير القحطاني 25

 هـ1426 التاريخ اإلسالمي هـ(634-601من القرن السابع الهجري ) سالجقة الروم في الثلث األول صيتة عبد هللا بن علي بن سرحان 26

 هـ1427 التاريخ اإلسالمي الحياة االجتماعية واالقتصادية والعلمية في العراق على عهد االيلخانات المسلمين خيرية بنت محمد آل سنة 27

 هـ1428 التاريخ القديم العربية من القرن الثالث حتى القرن السابع الميالدياألوضاع الحربية في شبة الجزيرة  سميرة بنت سعيد بن محمد القحطاني 28

 فريدة بنت عبد هللا فهد العجالن 29
المعتقدات الدينية في شمال الجزيرة العربية في ضوء النقوش العربية القديمة : دراسة تحليلية 

 مقارنة
 هـ1428 التاريخ القديم

 شيخة بنت عبيد بن دابس الحربي 30
الحياة االجتماعية لطبقتي األحرار والعبيد في حضارة بالد النهرين في ضوء القوانين العراقية 

 ق.م( 935-1792القديمة )
 هـ1429 التاريخ القديم
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 فريدة بنت عبدهللا بن فهد العجالن 31
الجزيرة العربية في ضوء النقوش العربية القديمة )دراسة تحليلية المعتقدات الدينية في شمال 

 مقارنة(
 هـ1429 التاريخ القديم

 هـ1429 التاريخ القديم مملكة قيدار دراسة في التاريخ السياسي والحضاري خالل األلف األولى ق. م هند بنت محمد بن تركي التركي 32

 هـ1429 التاريخ اإلسالمي م( 1291ـــ  1099هــ()690ـــ  492اليهود في بالد الشام خالل عصر الحروب الصليبية ) هيلة بنت عبدالرحمن بن مفرج السهلي 33

34 
بدرية بنت عبدالعزيز بن عبدهللا 

 العوهلي
 هـ1430 التاريخ اإلسالمي مصادر ابن بسام الشنتريني في كتابة الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ) دراسة تحليلية(

 حصة بنت عبدهللا بن عثمان العمر 35
م()دراسة في المنهج 1260-1199هـ /658-595التكملة لكتاب الصلة البن األبار)

 والمصادر(
 هـ1430 التاريخ اإلسالمي

 هـ1430 اإلسالميالتاريخ  م(.1260-1199هـ/ 658-595دراسة مصادر ابن األّبار في كتابه الحلة السيراء.) منى بنت حسين بن علي القحطاني 36

 هـ1430 التاريخ الحديث م(1914- 1878هـ/ 1332-1295سياسة بريطانيا تجاه التقارب العثماني األلماني) مها بنت علي بن عامر آل خشيل 37

 هـ1430 التاريخ القديم . م ق 30-ق . م  323عالقات البطالمة السياسية والحضارية بشبه الجزيرة العربية من  هند بنت عبدالرحمن بن سليمان بن عبيد 38

 هـ1431 التاريخ القديم دولة معين )دراسة لتاريخها السياسي والحضاري( حصة بنت تركي بن محروت الهذال 39

 هـ1431 التاريخ اإلسالمي م(1230-642هـ/628-22أذربيجان من الفتح اإلسالمي حتى الغزو المغولي ) سارة بنت عبدهللا بن سيف العتيبي 40
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 فاطمة بنت عبدهللا بن علي الشهري 41
عالقات المملكة العربية السعودية السياسية ببلدان الخليج العربية في عهد الملك سعود 

 م(1964-953هـ/ 1373-1384)
 هـ1431 التاريخ الحديث

 وفاء بنت زبن بن عبيد الرحيلي 42
م( في البحث التاريخي من خالل كتابه بغية 1202هـ /599أحمد بن يحيى الضبي )جهود 

 الملتمس في تاريخ رجال أهل األندلس
 هـ1431 التاريخ اإلسالمي

43 
أسماء بنت عثمان بن عبدالعزيز بن 

 أحمد
المجتمع العربي في ضوء النقوش و الرسوم الثمودية المنشورة في شمال غرب المملكة 

 السعوديةالعربية 
 هـ1432 التاريخ القديم

 نوف بنت رزق بن فارس الروضان 44
-1384دور الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود في إنشاء ودعم منظمة المؤتمر اإلسالمي )

 م(1975-1964هـ/ 1395
 هـ1432 التاريخ الحديث

 هـ1434 التاريخ اإلسالمي م (1526ــ 1321هـ /932ــ721في الفترة من ) الحياة العلمية في دول الهند اإلسالمية العنود بنت فهد بن هاجد العتييب 45

46 
بدرية بنت عبدالعزيز بن عثمان 

 البصريي

 منشآت ومرافق مصادر المياه في الحجاز من القرن األول وحتى نهاية القرن الثالث الهجري 
 )دراسة تاريخية(

 هـ1434 التاريخ اإلسالمي

 فالته مجيله بنت حممد بن امحد 47
هجرات المغاربة إلى أراضي الحرمين الشريفين وتأثيرهم السياسي والحضاري على المجتمع 
الحجازي في الفترة من مطلع القرن السابع الهجري إلى منتصف القرن التاسع الهجري مطلع 

 القرن الثالث عشر الميالدي إلى منتصف القرن الخامس عشر الميالدي

 هـ1434 التاريخ اإلسالمي
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 اجلغرافيا/ قسم دا كلية اآل
 

 مرحلة املاجستري

 تاريخ إجازة الرسالة التخصص عنوان الرسالة اسم الطالبة م

 هـ1403 جغرافيا السكان دراسة جغرافية لسكان منطقة القصيم نورة بنت سليمان عبدالرحمن الدامغ 1

2 
نورة بنت عبدهللا بن محمد بن سعد 

 العجالن
 هـ1404 الجغرافيا االقتصادية دراسة في الجغرافيا االقتصادية -المملكة العربية السعوديةالمراعي في 

3 
بدرية بنت عبدالرحمن بن عثمان 

 الجندان
 هـ1404 جغرافيا السكان دراسة جغرافية ديموجرافية -سكان المنطقة الشرقية

 هـ1404 الجغرافيا السياسية دراسة تحليلية في الجغرافية السياسية –األهمية االستراتيجية لموقع إيران  حصة بنت سيف بن عبدالعزيز السيف 4

 هـ1406 الطبيعية  الجغرافيا دراسة جيمورفولوجية عن الرواسب الرملية في المنطقة الشرقية بالسعودية ليلى بنت عبدالعزيز بن عمر القاسم 5

 هـ1406 جغرافيا السكان سكان مدينة الرياض دراسة جغرافية وديموجرافية اللحيدانجواهر بنت صالح بن دخيل  6

7 
ليلى بنت محمد شمس الدين بن يعقوب 

 فادن
 هـ1407 جغرافية العمران منطقة المزاحمية : دراسة في جغرافية مراكز العمران 

 هـ1410 الطبيعية  الجغرافيا استغالل األراضي في إقليم األحساء  طرفة بنت عبدالرحمن بن محمد الغنام  8

 هـ1410 الجغرافيا االقتصادية إقليم الرياض دراسة في الجغرافيا االقتصادية الجوهرة بنت يحي بن صالح اليحيا 9

 هـ1412 جغرافيا السكان تنمية الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية : دراسة في جغرافية السكان  هدى بنت محمد بن عبد العزيز الجاسر 10
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 صباح بن علي بن عامر اليماني 11
في الجغرافيا الثروة الحيوانية في اإلقليم الغربي من المملكة العربية السعودية دراسة 

 االقتصادية
 هـ1412 الجغرافيا االقتصادية

 هـ1414 زراعيةالجغرافيا ال منطقة حائل : دراسة في الجغرافيا الزراعية  التركيبن محمد هدى بنت منصور  12

 هـ1414 مناخيةالجغرافيا ال مناخ شمال المملكة العربية السعودية دراسة في الجغرافيا المناخية هدى بنت عبدهللا بن عيسى العباد 13

14 
شهيدة بنت عبد الرحمن بن عبد هللا آل 

 الشيخ
دراسة الجغرافيا  –تقدير اإلستهالك المائي للمحاصيل الزراعية الرئيسة في منطقة الرياض 

 الحيوية
 هـ1416 الجغرافيا الحيوية

 إبتسام بنت عبد العزيز بن عبد هللا التميم 15
القيمة الفعالة لألمطار والنقص الرطوبي في الترب لمحصولي الشعير والذرة الرفيعة في 

 منطقة عسير بالمملكة العربية السعودية : )دراسة في الجغرافية الحيوية( 
 هـ1417 الجغرافيا الحيوية

 هـ1419 جغرافية النقل العربية السعوديةطرق التمثيل الخرائطي لجغرافية النقل في المملكة  الطويهر صالح بن حماد بنت جميلة 16

 هـ1420 الطبيعية  الجغرافيا دراسة تطبيقية على مدينة الرياض -أثر المناخ على العمر في المملكة العربية السعودية المطيري بن هالل مطيرة خويتم 17

 هـ1421 الخرائط عرض وتحليلطرق التمثيل الخرائطي للتنمية الزراعية بمنطقة الرياض  جميلة بنت يحيى العمري 18

 ياسمين بنت كامل بن سليم بن صالح 19
م / 1915إلى 1845جغرافية منطقتي الجوف وحائل في كتابات الرحالة الغربيين خالل الفترة 

 هـ1333إلى1261
 هـ1421 تاريخيةالجغرافيا ال

 نورة بنت عبد هللا بن سالم القحطاني 20
من إنتاج إدارة المساحة  50.000:  1تحليل عمليات التعميم في الخريطة الطبوغرافية مقياس 
  4624-41العسكرية )لوحة العيينة( رقم 

 هـ1421 الخرائط
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 تاريخ إجازة الرسالة التخصص عنوان الرسالة اسم الطالبة م

 صالحة بنت حمود بن حسن الكالس 21
تحليل فعالية طرق تلوين خرائط رموز المساحة الكمية مع التطبيق على طريقة اللون الواحد 

 المتدرج 
 هـ1422 الخرائط

 هـ1422 الطبيعية )مناخية( الجغرافيا خصائص األمطار السنوية والفصلية في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية  منيرة بنت صالح السديس 22

 هـ1422 الطبيعية )حيوية( الجغرافيا البيئة الحيوية لنفود الثويرات : دراسة في الجغرافيا الحيوية  منصور العواجيبن صالح بنت هدى 23

 مها عبد هللا محمد الضبيحي 24
ظاهرة الحرات في غرب المملكة العربية السعودية مع التطبيق على حرة رهاط : دراسة في 

 الجيومورفورلوجية التطبيقية 
 هـ1422 طبيعية الجغرافيا

 حوض وادي مهدية بالمملكة العربية السعودية : )دراسة جيومورفولوجية(  وفاء بنت صالح بن علي الخريجي 25
الطبيعية  الجغرافيا

 )جيوموروفولوجيا(
 هـ1423

 هـ1423 جغرافية العمران العمران الريفي في أبها إمارة منطفة عسير  حسن الغرابيبن عبد هللا بنت سلمى  26

 هـ1425 الخرائط استخدام الخرائط الرقمية في تحليل مقومات التنمية السياحية في إمارة منطقة عسير  خديجة بنت يحيى بن محمد فقيه 27

 آمنة بنت عبد الرحمن علي األصقة 28
االتصاالت الهاتفية في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية : دراسة في جغرافية 

 النقل 
 هـ1427 جغرافية النقل

 ريم بنت سالم بن مسعود الحربي 29
األمويين اسهامات المسلمين في تطوير الزراعة ونشر المحاصيل الزراعية في العصرين 

 م(1258هـ / 656 -م 661هـ /41والعباسيين )
 1430 تاريخيةالجغرافيا ال

 هـ1429 الجغرافيا السياسية األمن المائي للمملكة العربية السعودية دراسة في الجغرافيا السياسية سمية بنت مشرف بن عبدهللا العمري 30
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31 
أسماء بنت عبدالعزيز بن عبدهللا أبا 

 الخيل
 هـ1430 الجغرافيا السياسية "األمن البيئي للموارد المائية في المملكة العربية السعودية " )دراسة في الجغرافيا السياسية(

 هـ1430 الجغرافيا االجتماعية الرياض )دراسة في الجغرافيا البشرية(التباين الكافي لظاهرة إدمان المخدرات بمدينة  دعاء بنت أحمد بن عبدالعزيز الدايل 32

 هـ1430 الجغرافيا االقتصادية المراكز الترفيهية في مدينة الرياض )دراسة جغرافية للمراكز الترفيهية النسائية والعائلية( سلطانة بنت علي بن عثمان الشهري 33

 منى بنت علي بن عبدهللا الشهري 34
المائية البديلة ودورها في تحقيق األمن المائي للمملكة العربية السعودية )دراسة في الموارد 

 الجغرافيا السياسية(
 هـ1430 الجغرافيا السياسية

35 
منى بنت عبدهللا بن محمد آل النهي 

 الشهري
في الموارد المائية البديلة ودورها في تحقيق األمن المائي للمملكة العربية السعودية )دراسة 

 الجغرافيا السياسية(
 هـ1433 الجغرافيا السياسية

 

 مرحلة الدكتوراه

 تاريخ إجازة الرسالة التخصص عنوان الرسالة اسم الطالبة م

 هـ1419 جغرافية العمران مظاهر اختالل التوازن العمراني للنمو الحضري : دراسة تطبيقية على بعض مدن المملكة  شمس الدين فادن بن محمدبنت ليلى  1

 سهام بنت صالح العلوال 2
تقدير وقياس التبخر نتح بعض المحاصيل الزراعية في منطقة الرياض في المملكة العربية 

 السعودية : )دراسة في المناخ التطبيقي( 
 هـ1421 الجغرافيا المناخية

 هـ1421 سكانجغرافيا ال جغرافية السكانالقوى العاملة النسائية السعودية : دراسة في  هدى بنت محمد بن عبد العزيز الجاسر 3

 سلطان محمد السلطانبنت قماشة  4
: دراسة خرائطية في التصميم  500000:  1تقييم خريطة المملكة العربية السعودية مقياس 

 واالتصال الخرائطي 
 هـ1422 الخرائط
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 تاريخ إجازة الرسالة التخصص عنوان الرسالة اسم الطالبة م

 جيومورفولوجية حوض وادي لحاء أحد روافد حوض وادي حنيفة بالمملكة العربية السعودية  صالح العقيلبن محمد بنت هيا  5
الطبيعية  الجغرافيا

 )جيوموروفولوجيا(
 هـ1422

 إبتسام بنت عبد العزيز بن عبد هللا التميم 6
أثر الحماية على النباتات المعمرة في محمية الثمامة بالمنطقة الوسطى من المملكة العربية 

 السعودية : )دراسة جغرافية مقارنة( 
 هـ1422 الجغرافيا الحيوية

 صباح بنت علي بن عامر اليماني 7
الخصائص الكتابية والتسويقية للمشاريع المتخصصة إلنتاج الدواجن في منطقتي الرياض 

 والقصيم دراسة في الجغرافيا االقتصادية
 هـ1422 الجغرافيا البشرية )اقتصادية(

 هـ1422 طبيعية )حيوية وتربة( الجغرافيا محمية الوعول : دراسة جغرافية إيكولوجية  حمد الحمودبن حمود بنت مشاعل  8

 مطيرة خويتم المطيري 9
التحديد المناخي للمناطق المالئمة للسياحة في المملكة العربية السعودية : دراسة في المناخ 

 التطبيقي 
 هـ1422 الجغرافيا المناخية

 هـ1423 جغرافيا  قيام دولة يوجوسالفيا وانهيارها دراسة في الجغرافيا السياسية لطيفة بنت عساف الحواس 10

 الحبسيفاطمة بنت عويد بن دخيل  11
شبكة الطرق البرية في منطقة مكة المكرمة ومدى كفاءتها لحركة الحج : دراسة في جغرافية 

 النقل 
 هـ1423 الجغرافيا االقتصادية

12 
شهيدة بنت عبد الرحمن بن عبد هللا آل 

 الشيخ
البيئة الحيوية لحوض وادي حنيفة وآثر العوامل البشرية فيها : دراسة في الجغرافيا الحيوية 

 الخلف
 هـ1423 الجغرافيا الحيوية

 المطيري بن هالل مطيرة خويتم 13
التحديد المناخي للمناطق المالئمة للسياحة في المملكة العربية السعودية : دراسة في المناخ 

 التطبيقي 
 هـ1428 الجغرافيا المناخية

 هـ1428 الخرائط الطبوغرافية واالطالس السعوديةأسس تعميم الرمز الخطي في الخرائط  جميلة بنت حماد بن صالح الطويهر 14
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 تاريخ إجازة الرسالة التخصص عنوان الرسالة اسم الطالبة م

 هـ1429 الجغرافيا الحيوية النباتات المعمرة لرياض حافة العرمة في منطقة الرياض )دراسة في الجغرافيا الحيوية( أنيسة بنت عبدهللا بن صالح الزامل 15

 صالح بن عبدهللا السديس منيرة بنت 16
احتماالت هطول األمطار ودرجة االعتماد عليها في منطقتي الرياض والقصيم بالمملكة 

 العربية السعودية
 هـ1429 الجغرافيا المناخية

 هـ1429 الجغرافيا الحيوية بيئة النباتات المعمرة في حمى المراعي بمحافظة عنيزة هدى بنت صالح بن منصور العواجي 17

 آمنة بنت عبدالرحمن بن علي األصقه 18
إسهام الشركة السعودية للنقل الجماعي في النقل العام بالمنطقة الشرقية )دراسة في جغرافية 

 النقل(
 هـ1431 الجغرافيا االقتصادية

 أثر التنمية في جيومورفولوجية حوض وادي حنيفة في مدينة الرياض وفاء بنت صالح بن علي الخريجي 19
الطبيعية  فياالجغرا

 )جيوموروفولوجيا(
 هـ1431

 مهاء بنت عبدهللا بن محمد الضبيحي 20
جيمومورفولوجية جبل أحد بالمدينة المنورة باستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية 

 واالستشعار عن بعد
الطبيعية  الجغرافيا

 )جيوموروفولوجيا(
 هـ1432

 هـ1432 الخرائط وأدلة السياحة السعودية )دراسة كارتوجرافية(خرائط  هند بنت عبدهللا بن حمد المحيمل 21

 خديجه بنت يحى بن محمد علي فقيه 22
العالقة بين درجة الوضوح ومقياس الرسم وعدد الفئات في الخرائط الموضوعية المشتقة من 

 الصور الفضائية
 هـ1433 اخلرائط
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 املكتبات/ قسم دا كلية اآل
 

 مرحلة املاجستري

 تاريخ إجازة الرسالة التخصص عنوان الرسالة اسم الطالبة م

 المالكيبن حميدأحمد  بنت نجمة 1
خدمات المعلومات ببعض المكتبات والمراكز العلمية المتخصصة في مدينة الرياض : دراسة 

 لواقعها ومستقبلها 
 هـ1416 المكتبات والمعلومات

 هـ1417 المكتبات والمعلومات دراسة للوثائق المحفوظة بأهم مراكز الوثائق والمكتبات بمدينة الرياض  خولة بنت محمد بن سعد الشويعر 2

 هـ1417 المكتبات والمعلومات واقعها ومستقبلها ها مجاالت التعاون بين الخليجي و المكتبات الوطنية بدول مجلس التعاون عبد الرحمن العبد الجباربنت الجوهرة  3

 هـ1417 المكتبات والمعلومات وثائق الصوام بأشيقر : دراسة دبلوماتية  الدخيل بن حمد عبد هللا بنت منى 4

 محمد القبالنبن قبالن  بنت نجاح 5
استخدام أعضاء هيئة التدريس لمصادر المعلومات : دراسة التجاهات األعضاء في الكليات 

 التابعة للرئاسة العامة لتعليم البنات بمدينة الرياض 
 هـ1418 المكتبات والمعلومات

 اليحيا بن عبدهللا عبد العزيزبنت نادية  6
االستشهادات المرجعية بالوثائق والمخطوطات في رسائل الدكتوراه الخاصة بالتاريخ الحديث 

 والمعاصر لشبه الجزيرة العربية المجازة من أقسام التاريخ في مدينة الرياض 
 هـ1419 المكتبات والمعلومات

 حنان بنت ناصر بن حمد الصقية 7
الخدمات المرجعية واإلرشادية في المكتبات األكاديمية : دراسة لواقعها في مكتبات الكليات 

 التابعة للرئاسة العامة لتعليم البنات بمدينة الرياض 
 هـ1420 المكتبات والمعلومات

8 
رحاب بنت عبدالعزيز بن عبدالفتاح 

 الكابلي
 هـ1420 المكتبات والمعلومات دراسة تطبيقية على عينة من المكتبات الوطنية العربية -العربيينتصنيف اللغة واألدب 

 فوزية بنت صالح الغامدي 9
مقومات استخدام المكتبة المدرسية وفعاليتها : دراسة مسحية تحليلية نقدية لمدارس المرحلة 

 الثانوية للبنات التابعة لوزارة المعارف في مدينة الرياض 
 هـ1421 المكتبات والمعلومات

10 
هدى بنت عبد هللا بن عبد العزيز العبد 

 العالي
 هـ1421 المكتبات والمعلومات طرق حفظ الوثائق في دور الوثائق والمكتبات في مدينة الرياض : )دراسة ميدانية( 
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 تاريخ إجازة الرسالة التخصص عنوان الرسالة اسم الطالبة م

 العقيليوفاء بنت إبراهيم  11
الكتب العربية المنشورة إلكترونيا على األقراص المدمجة في المملكة العربية السعودية من 

 هـ 1420إلى نهاية عام هـ 1414بداية صدورها عام 
 هـ1421 المكتبات والمعلومات

 هـ1421 المكتبات والمعلومات تنمية المجموعات في مكتبات كليات البنات التابعة لوزارة المعارف بمدينة الرياض  الشدي بن أحمد نوف بنت علي 12

 هـ1421 المكتبات والمعلومات الخدمات المعلوماتية من شبكة اإلنترنت في المكتبات ومراكز المعلومات بمدينة الرياض  لمياء بنت خالد الدعيجي 13

 هـ1422 المكتبات والمعلومات االخالقيات المهنية لدى امناء وامينات المكتبات والكليات األكاديمية د بن سليمان الخشيبانمنيرة بنت محم 14

 هـ1424 المكتبات والمعلومات هـ 1424-م 1389النشر العلمي بمعهد اإلدارة العامة : دراسة تحليلية من عام  أمل بنت عبد العزيز آل حسين 15

 فهد بن محمد آل خزيم سوسن بنت 16
تدريب الكوادر البشرية في المكتبات على استخدام تقنيات المعلومات دراسة للوضع الراهن 

 لمكتبات مدينة الرياض
 هـ1429 المكتبات والمعلومات

17 
لطيفة بنت إبراهيم بن عبدالرحمن العبد 

 الكريم
ودورها في إصالح وتأهيل مكتبات مؤسسات رعاية الفتيات بالمملكة العربية السعودية 

 النزيالت )دراسة مسحية(
 هـ1430 المكتبات والمعلومات

 

 مرحلة الدكتوراه

 تاريخ إجازة الرسالة التخصص عنوان الرسالة اسم الطالبة م

 خولة بنت محمد بن سعد الشويعر 1
وثائق عصر الملك عبد العزيز المتعلقة باألمور الداخلية المحفوظة في دارة الملك عبد العزيز 

 هـ.( : دراسة وتحقيق  1373-هـ. 1319)
 هـ1420 المكتبات والمعلومات

 نجاح بنت قبالن بن حمد القبالن 2
التجهيزات اآللية في المكتبات : دراسة لواقع التطبيقات الحاسوبية في مكتبات مؤسسات التعليم 

 العالي بالمملكة العربية السعودية 
 هـ1421 المكتبات والمعلومات
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 تاريخ إجازة الرسالة التخصص عنوان الرسالة اسم الطالبة م

 المالكيبن حميد نجمة بنت أحمد  3
التعاون والتنسيق في خدمات المعلومات بين مكتبات كليات البنات التابعة لوزارة المعارف في 

 المملكة العربية السعودية 
 هـ1421 المكتبات والمعلومات

 هند بنت عبدالرحمن بن إبراهيم العروان 4
بمؤسسات اإلدارة العلمية للمكتبات ومراكز المعلومات ومدى تطبيقها في األقسام النسائية 

 التعليم العالي في المملكة العربية السعودية
 هـ1422 المكتبات والمعلومات

 هـ1423 المكتبات والمعلومات حركة نشر كتب التراث في الجامعات السعودية : دراسة تحليلية  الجوهرة بنت عبد الرحمن العبد الجبار 5

 منى بنت عبد هللا بن حمد الدخيل 6
م.( بمكتبة الملك فهد الوطنية : دراسة  1960-1945هـ. /  1380-1365وثائق قرية العليا )

 وتحقيق 
 هـ1423 المكتبات والمعلومات

 هـ1428 المكتبات والمعلومات الوثائق التاريخية في المملكة العربية السعودية : )دراسة مسحية تقويمية(  هدى بنت عبد هللا العبد العالي 7

 بنت مذكر بن هيف الهيف عالية 8
تسويق نظم المعلومات وقواعد البيانات اإللكترونية للمكتبات السعودية )دراسة للواقع ونظرة 

 للمستقبل( 
 هـ1430 المكتبات والمعلومات

 هـ1430 معلوماتالمكتبات وال األمية المعلوماتية بين طلبة الجامعات السعودية ) دراسة ميدانية( فوزية بنت صالح بن غنيم الغامدي 9

 جوزاء بنت محمد بن فالح القحطاني 10
مكتبات ومراكز معلومات الوزارات في المملكة العربية السعودية دراسة للواقع وخطة مقترحة 

 للتطوير
 هـ1431 المكتبات والمعلومات

 عفاف بنت محمد بن محمود نديم 11
بالمملكة العربية السعودية )دراسة إدارة الموارد البشرية في المكتبات الجامعية المركزية 
 تقويمية تطويرية(

 هـ1431 المكتبات والمعلومات

 لمياء بنت خالد بن حسين الدعيجي 12
قواعد بيانات الرسائل العلمية المجازة بالجامعات السعودية والمتاحة على الشبكة العنكبوتية 

 "دراسة تحليلية تقويمية" 
 هـ1433 المكتبات والمعلومات
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                 التخطيط االجتماعيكلية خدمة اجملتمع/ قسم 
 

 مرحلة املاجستري

 تاريخ إجازة الرسالة التخصص عنوان الرسالة اسم الطالبة م

 هـ1410 خدمة اجتماعية بمدينة الرياضالتخطيط للرعاية االجتماعية ألطفال ما قبل المرحلة االبتدائية    العشيوي محمد عفاف 1

 هـ1410 خدمة اجتماعية فاعلية التخطيط االعالمي في بعض مجاالت تنمية المجتمع المحلي الحضري المنيع عبدالعزيز هيا 2

 هـ1412 خدمة اجتماعية التخطيط لمعالجة احتياجات طالبات المرحلة الثانوية والمتوسطة بمدينة الرياض الخيال أحمد هدى 3

 هـ1412 خدمة اجتماعية التخطيط لبرامج التأهيل لرعاية المعوقين جسمياً  العمرو سليمان بدرية 4

 هـ1416 خدمة اجتماعية اثر التعليم الجامعي للمتزوجات على العالقات االسرية سارة صالح  الخمشي 5

 هـ1417 خدمة اجتماعية أثر األصابة بمرض مستعص لدى أحد الوالدين على تنشئة األوال د الرشيد عبدهللا نوف 6

 غادة  عبدالرحمن الطريف 7
ماجستير الوعي الصحي لدى االمهات السعوديات في مدينة الرياض دراسة في علم 

 االجتماع الطبي
 هـ1418 علم االجتماع

 .ميسون علي ناصر الفايز 8
بعض العوامل االجتماعية ومدى تأثيرها في التكيف االجتماعي لفتيات دار التربية 

 للبناتاالجتماعية 
 هـ1418 خدمة اجتماعية

 هـ1421 علم اجتماع تغير دور المسنين في االسرة السعودية البريكان بريكان لولوة 9

 هـ1422 علم اجتماع التكلفة المادية للجريمة في المؤسسات العقارية مي بشارة سليمان محمد. 10
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 الرسالةتاريخ إجازة  التخصص الدقيق عنوان الرسالة اسم الطالبة م

 هـ1423 خدمة اجتماعية المعوقات التنظيمية للممارسة الخطيط للتنمية االجتماعية هيفاء  عبدالرحمن الشلهوب 11

 هـ1426 خدمة اجتماعية اساليب االرامل محدودي الدخل في تحسين نوعية الحياة من منظور التخطيط االجتماعي .عامر محمود احمد والء 12

 هـ1426 خدمة اجتماعية التخطيط لبرامج االطفال في التلفزيون السعودي لتدعيم النسق القيمي للطفل الشهراني فايع هند 13

 هـ1426 خدمة اجتماعية التخطيط لمواجهة معوقات التوعية البيئة في المجال المدرسي حصة عبدالرحمن السند 14

 هـ1427 خدمة اجتماعية المرشدة الطالبية بعض العوامل المرتبطة بأداء الزامل عبدالعزيز الجوهرة 15

 العتيبي بشير نورة 16
 المجتمع في السجون لنزيالت المــقدمة االجتــماعية الرعايــة خـدمات لتطوير التــخطيط

 "السعودي
 هـ1427 خدمة اجتماعية

 وفاء بنت عبدالعزيز بن محمد الهاجري 17
لأليتام ( دراسة مطبقة على الجمعية الخيرية المقدمة  تقويم خدمات الرعاية االجتماعية )

 الرياض لرعاية األيتام في منطقة
 هـ1429 التخطيط االجتماعي

 هـ1430 علم اجتماع التحديث والعالقات الزوجية نورة مرشد الدليمي 18

 

 مرحلة الدكتوراه

 تاريخ إجازة الرسالة التخصص الدقيق عنوان الرسالة اسم الطالبة م

 العشيوي محمد عفاف  1
الصحية األولية بمدينة   ةالمعوقات التي تواجه األخصائي االجتماعي في مراكز الرعاي

 الرياض 
 هـ1417 تخطيط اجتماعي
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 تاريخ إجازة الرسالة التخصص الدقيق عنوان الرسالة اسم الطالبة م

 هـ1417 تخطيط اجتماعي سوق العمل للمعاقينكفاءة التخطيط لبرامج التأهيل المهني في استيعاب  المنيع عبدالعزيز هيا 2

 الخيال أحمد هدى  3
تقويم الكفاءة المنهجية لمقرري التخطيط االجتماعي والتنمية االجتماعية وصالحيتهما في 

 اعداد الممارسين لوظائف التخطيط في المؤسسات االجتماعية في المجتمع السعودي
 هـ1419 تخطيط اجتماعي

 هـ1424 تخطيط اجتماعي فعالية الخدمات الصحية في القطاعين الحومي واألهلي سارة صالح  الخمشي 4

 هـ1424 تخطيط اجتماعي تقويم سياسة دمج بعض فئات المعاقيين في التعليم العمرو سليمان بدرية  5

 هـ1426 علم اجتماع الخوف من الجريمة لدى المسنين في المجتمع السعودي غادة  عبدالرحمن الطريف  6

 ميسون علي ناصر الفايز 7
ظاهرة االساءة الموجهه للمراة نحو اطار تصوري مقترح لدور الخدمة االجتماعية في 

 مواجهتها
 هـ1427 تخطيط اجتماعي

 هـ1428 تخطيط اجتماعي فعالية برامج التأهيل في مواجهة مشكلة الفقر بين النساء هيفاء  عبدالرحمن الشلهوب 8

 هـ1428 تخطيط اجتماعي المقدمة ألسر السجناء االجتماعيةفعالية خدمات الرعاية  الرشيد عبدهللا نوف  9

 هـ1431 تخطيط اجتماعي تقويم البرامج التنموية لتحسين نوعية حياة االسر الفقيرة حصة عبدالرحمن السند 10

 حصة بنت عبدالرحمن بن فهد السند 11
تقويم البرامج التنموية لتحسين نوعية حياة األسر الفقيرة )دراسة مطبقة على مشروع األمير  

 سلمان لإلسكان الخيري بمنطقة الرياض(
 هـ1431 تخطيط اجتماعي
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 تاريخ إجازة الرسالة التخصص الدقيق عنوان الرسالة اسم الطالبة م

 أمل بنت حمود بن مبارك الدوسري 12
اإلسكان التنموي في تحقيق التنمية المستدامة بالمجتمع السعودي دراسة فاعلية مشروعات 

مطبقة على األسر المستفيدة من خدمات مؤسسة الملك عبدهللا بن عبدالعزيز لوالدية لإلسكان 
 التنموي

 هـ1432 تخطيط اجتماعي

 هند بنت فايع بن محمد الشهراني 14
االحتياجات الخاصة )دراسة مطبقة على مراكز جودة خدمات الرعاية االجتماعية لذوي 

 التأهيل الشامل للذكور واإلناث بمدينة الرياض(
 هـ1432 تخطيط اجتماعي

 م2013 تخطيط اجتماعي رأس المال االجتماعي كمتغير في التخطيط لتطوير خدمات الرعاية الصحية بمدينة شبرا .عامر محمود احمد والء 17

 م2013 علم اجتماع االثار االجتماعية واالقتصادية إلعادة توطين المتأثرين من سد مروى  مي بشارة سليمان محمد.  20

 هـ1435 تخطيط اجتماعي دور المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في نشر لغات العمل التطوعي الزامل عبدالعزيز الجوهرة 21

 البريكان بريكان لولوة  22
ومواقع التواصل االجتماعي في العالقات االجتماعية بين الفتيات في المجتمع تأثير برامج 

 السعودي
 هـ1436 علم اجتماع

 هـ1436 تخطيط اجتماعي الشراكة بين القطاع الخاص والمنظمات الغير ربحية في اطار المسؤولية االجتماعية العتيبي بشير نورة 23

 

 

 

 

 

 

 



 191 

 



 192 

 

                 اجملتمعكلية خدمة اجملتمع/ قسم تنظيم 
 

 مرحلة املاجستري

 تاريخ إجازة الرسالة التخصص عنوان الرسالة اسم الطالبة م

 هـ 1407 تنظيم مجتمع دراسة لدور احد اجهزة تنظيم المجتمع في المملكة العربية السعودية حصة يوسف العبد الكريم 1

 هـ 1407 تنظيم مجتمع المجتمع في المدارس المتوسطة للبناتممارسة طريقة تنظيم  سلمى عبدالرحمن الدوسري 2

 هـ1408 تنظيم مجتمع ممارسة طريقة تنظيم المجتمع في مراكز التنمية االجتماعية الريفية  رماح بنت عبدالكريم ابو درة 3

 هـ1409 تنظيم مجتمع نحو تصور مقترح لتنمية مجتمع محلي حضري بالمملكة العربية السعودية الجوهرة ناصر الهزاني 4

 تنظيم مجتمع مدى فعالية منتظمات رياض االطفال في تحقيق أهدافها . نوف بنت حسن المالكي 5
 هـ1422

 حصه سليم الجهني 6
)استخدام نموذج العمل مع مجتمع المنظمة وتحسين العالقات التعاونية للعاملين في 

 المجال الطبي(.
 تنظيم مجتمع

هـ1423  

 عيسى العيسىساره بنت  7
احتياجات الرعاية االجتماعية لمؤسسات رعاية األطفال األيتام وأساليب طريقة 

 تنظيم المجتمع في تدعيمها
 هـ1425 تنظيم مجتمع

 نرمين ابراهيم حلمي  8
دور شبكة الحقوق الثقافية للطفل في التنسيق بين الجمعيات األهلية لتنمية طفل 

 العشوائيات ثقافياً 
 هـ1425 تنظيم مجتمع

 نوال بنت عبدالمحسن بن إبراهيم العيبان 9
جهود طريقة تنظيم المجتمع في اشباع احتياجات األسر الفقيرة            دراسة مطبقة على 

 الجمعيات الخيرية بمدينة الرياض
 هـ1428 تنظيم مجتمع

 أمينة بنت حجاب بن نحيت الحربي 10
لسكاني نحو السياحة الداخلية في المملكة دور طريقة تنظيم المجتمع في تنمية الوعي ا

 العربية السعودية
 هـ1429 تنظيم مجتمع
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 تاريخ إجازة الرسالة التخصص الدقيق عنوان الرسالة اسم الطالبة م

 جيهان بنت صالح بن عائض الرضي 11
دور طريقة تنظيم المجتمع في إشباع احتياجات نزيالت مؤسسة رعاية الفتيات )دراسة 

 نزيالت مؤسسة رعاية الفتيات بمدينة الرياض( مطبقة على
 هـ1430 تنظيم مجتمع

 مها بنت يحيى بن عبدالهادي القحطاني 12
جهود صندوق تنمية الموارد البشرية في مواجهة مشكلة البطالة بالمملكة العربية السعودية 

 )دراسة مطبقة على صندوق تنمية الموارد البشرية بمدينة الرياض(
 هـ1430 تنظيم مجتمع

 نورة بنت علي بن عوض الشاطري المطيري 13
إسهامات طريقة تنظيم المجتمع في تنمية جيرة حضرية سكنية )دراسة مطبقة على مشروع 

 األمير سلمان لإلسكان الخيري(
 هـ1430 تنظيم المجتمع

 هـ1431 تنظيم مجتمع المنتجةدور طريقة تنظيم المجتمع في دعم مشروعات األسر  شيخة بنت عبدالهادي القحطاني 14

 

 مرحلة الدكتوراه

 تاريخ إجازة الرسالة التخصص الدقيق عنوان الرسالة اسم الطالبة م

 هـــ 1412 تنظيم مجتمع ممارسة طريقة تنظيم المجتمع في المجال الطبي سلمى عبدالرحمن الدوسري 1

 هـــ 1415 تنظيم مجتمع في مواجهة مشكلة تعاطي المخدراتمعوقات مساهمة الخدمة االجتماعية  حصة يوسف العبد الكريم 2

 رماح بنت عبدالكريم ابو درة 3
التدخل المهني لطريقة تنظيم المجتمع باستخدام نموذج العمل مع مجتمع المنظمة 

 لتطوير خدمات التأهيل المهني
 هـ1416 تنظيم مجتمع

 تنظيم مجتمع تدعيم العالقات الرأسية واألفقية لتحقيق أهدافهادور طريقة تنظيم المجتمع في  فرقد بنت محمد العبالني 4
 هـ1416
 

 هـ1416 تنظيم مجتمع نحو نموذج لممارسة طريقة تنظيم المجتمع في مجال الضمان االجتماعي   الجوهرة ناصر الهزاني 5

 جيهان بنت صالح لرضي 6
Responding to child abuse in the Kingdom of Saudi Arabia: 

The role of professional training 
 هـ1426 تنظيم مجتمع
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 تاريخ إجازة الرسالة التخصص الدقيق عنوان الرسالة اسم الطالبة م

 نرمين ابراهيم حلمي  7
التدخل المهني لطريقة تنظيم المجتمع لتفعيل الشراكة المجتمعية بين الجمعيات 

 التعليم.األهلية والمدارس للمساهمة في تحقيق جودة  
 هـ1428 تنظيم مجتمع

 نوف بنت حسن بن حامد المالكي 8
نحو تصور لدور طريقة تنظيم المجتمع في زيادة وعي أفراد المجتمع بقضايا المسنين من 

 منظور إسالمي
 هـ1429 تنظيم مجتمع

 سليم الجهني بنت حصه 9
االجتماعية  )مدى االختالف بين الذكور و االناث في مجاالت توزيع خدمات الرعاية

 في المجتمع السعودي(
 

 تنظيم مجتمع
هـ1430  

 سارة بنت عيسى بن عبدهللا العيسى 10
تنمية المسئولية االجتماعية للمستفيدات من خدمات مراكز األحياء  دراسة شبه تجريبية 

 مطبقة على مركز حي بدر اإلجتماعي بمدينة الرياض
 هـ1432 تنظيم مجتمع

 1436 تنظيم مجتمع اجة إلنشاء منظمة تنموية اجتماعية لدعم األسر المنتجة تصور مقترح حمدى ال عبدالمحسن العيبان بنت نوال 11
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  كلية خدمة اجملتمع/ قسم خدمة مجاعة
 

 مرحلة املاجستري

 تاريخ إجازة الرسالة التخصص عنوان الرسالة اسم الطالبة م

 نورية محمد المعيلي 1
دور الخدمة االجتماعية في تحقيق التكيف االجتماعية لنزيالت دار التربية االجتماعية دراسة 

 تجريبية
 هـ1405 خدمة جماعة

 شروق عبدالعزيز الخليف 2
الممارسة المهنية مع المتخلي عنهم من كبار السن دراسة مطبقة على دار الرعاية 

 االجتماعية في الرياض.
 هـ1417 خدمة جماعة

 هـ1419 خدمة جماعة التدخل المهني لخدمة الجماعة وزيادة التوافق الدراسي للفتيات المحرومات اسرياً. هند عائد الجهني 4

 هـ1419 خدمة جماعة مدى اكتساب طالبات الخدمة االجتماعية لمهارات الممارسة المهنية من التدريب الميداني. ظالل يوسف مداح 5

 هـ1419 خدمة جماعة المهني لتعديل السلوك الال توافقي ألعضاء الجماعات غير الرسميةالتدخل  نوف محمد العتيبي 6

 هـ 1421 خدمة جماعة في الخدمة االجتماعية اإلشراف التربوي استخدام وسائلصعوبات  وجدان ابراهيم المقيل 7

 فاطمة عبدالرازق سليمان 8
وتحسين الجوانب استخدام اسلوب التوجيه الجماعي مع اعضاء جماعات المسنين 

 االجتماعية لديهم
 هـ 1423 خدمة جماعة

 هـ1426 خدمة جماعة نحو تصور لدور خدمة الجماعة مع جماعات التلميذات الالتي يعانين من صعوبات التعلم نوال عبدالعزيز الربيع 9

 عواطف يحي القحطاني 10
ك العدواني لمريضات بين استخدام المدخل السلوكي في خدمة الجماعة وتعديل السلو العالقة

 شلل األطفال 
 هـ1426 خدمة جماعة
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 تاريخ إجازة الرسالة التخصص الدقيق عنوان الرسالة اسم الطالبة م

 هـ1426 جماعةخدمة  دور جماعة الهالل االحمر في تنمية الثقافة الصحية لدى الطالب. فاطمة فؤاد محمود 11

 تمارا بنت محمد بن عبدهللا الفالح 12
تقويم برامج العمل مع جماعات األطفال المحرومين أسرياً في مؤسسات الرعاية االجتماعية 

 بالرياض
 هـ1429 خدمة جماعة

 جواهر بنت سعد بن إبراهيم النفيسة 13
سلوك العنف لدى  أعضاء العالقة بين الممارسة المهنية لطريقة العمل مع الجماعات وتعديل 

 الجماعة
 هـ1431 خدمة جماعة

 

 مرحلة الدكتوراه

 تاريخ إجازة الرسالة التخصص الدقيق عنوان الرسالة اسم الطالبة م

 نورية بنت محمد المعيلي  1
نحو منظور ثنائي المدخل لطريقة العمل مع جماعات النشاط المدرسي لتحقيق األهداف 

 دراسة وصفيةالتربوية للمدرسة ــ 
 هـ1411 خدمة جماعة

 نوف بنت محمد العتيبي  2
العالقة بين استخدام المدخل الوقائي التأهيلي في خدمة الجماعة والتوافق النفسي واالجتماعي 

 لنزيالت دار رعاية الفتيات بمدينة الرياض
 ـه1424 خدمة جماعة

 هـ1425 خدمة جماعة مؤسسات عالج اإلدمانمدى ممارسة العمل مع الجماعات في  هند بنت عائد الجهني  3

 ظالل بنت يوسف مداح  4
ت ممارسة دور البرنامج التدريبي لطريقة العمل مع الجماعات في إكساب مهارا

 اإلرشاد الجماعي .
 ـه1426 خدمة جماعة

 شروق بنت عبدالعزيز الخليف  5
االجتماعية ألطفال متالزمة استخدام النموذج العالجي في خدمة الجماعة لتنمية المهارات 

 داون.
 ـه1427 خدمة جماعة

 فاطمة بنت عبدالرازق سليمان  6
تقويم فعالية برامج العمل مع جماعت األطفال مجهولي النسب في تخفيف مظاهر سوء 

 النكيف لديهم
 ـه1428 خدمة جماعة
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 تاريخ إجازة الرسالة التخصص الدقيق عنوان الرسالة اسم الطالبة م

 وجدان بنت إبراهيم بن إبراهيم مقيل 7
استخدام تكنيكات خدمة الجماعة الكساب األخصائيات االجتماعيات مهارات التعامل مع 

 ضغوط العمل )دراسة شبه تجريبية مطبقة على مجمع األمل للصحة النفسية بمدينة الرياض(
 هـ1431 خدمة جماعة

 هـ1432 خدمة جماعة لتكنيك القراءه الموجهه وتنمية القيم االجتماعية للطالباستخدام اخصائي الجماعة  فاطمة فؤاد محمود  8

 عواطف بنت يحيى بن عبدالهادي القحطاني 9
استخدام نموذج الحياة في خدمة الجماعة وتنمية المهارات القيادية لأليتام دراسة شبة تجريبية 

 الرياضمطبقة على دار الحضانة االجتماعية فرع الربوة بمدينة 
 هـ1433 خدمة جماعة

 نوال بنت عبدالعزيز بن محمد الربيع 10
التدخل المهني بطريقة خدمة الجماعة لزيادة معدل الدافعية لإلنجاز للكفيفات )دراسة شبة 

 تجريبية مطبقة على معهد النور للكفيفات بمدينة الرياض( 
 هـ1433 خدمة جماعه
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                خدمة فردكلية خدمة اجملتمع/ قسم 
 

 مرحلة املاجستري

 تاريخ إجازة الرسالة التخصص عنوان الرسالة اسم الطالبة م

 هـ1417 خدمة فرد دور خدمة الفرد في تعديل السلوك العدواني لدى االطفال المحرومين من الرعاية االسرية دريسلمحمد ابنت الجوهرة  1

 منال بنت مشبب بن عبادي القحطاني 2
تصور مقترح لدور خدمة الفرد في مواجهة بعض المشكالت السلوكية للفتيات الجانحات في 

 منظور العالج المعرفي السلوكي.
 هـ1429 خدمة فرد

 أمل بنت فيصل الفريخ الشمري  4
التدخل المهني باستخدام المدخل المعرفي السلوكي في خدمة الفرد لتخفيض بعض مظاهر 

 سلوك العنف لدى األطفال
 هـ1429 خدمة فرد

 إكرام بنت محمد بن عبدالكريم الصالح 5
التدخل المهني لطريقة خدمة الفرد باستخدام المدخل السلوكي في خفض مظاهر اضطراب 

 النشاط الزائد لدى األطفال )دراسة مطبقة بمجمع الرياض الطبي(
 هـ1430 خدمة فرد

 آمال بنت محمد بن ابراهيم الهبدان 6
لطريقة خدمة الفرد باستخدام المدخل السلوكي في خفض مظاهر المشكالت التدخل المهني 

 السلوكية المترتبة على اإلساءة لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة
 هـ1430 خدمة فرد

 ريم بنت صالح بن ناصر الشهري 7
دور طريقة خدمة الفرد في مواجهة المشكالت االجتماعية والنفسية للطالبات الجامعيات 

 المستجدات
 هـ1430 خدمة فرد

 هـ1430 خدمة فرد دور مقترح لطريقة خدمة الفرد للتعامل مع مشكالت الرسوب الدراسي في المرحلة الجامعية مشاعل بنت عبدالرحمن بن سعد الداعج 8

 هدى بنت عبدالعزيز بن علي الدغيري 9
لإلنترنت ودور خدمة الفرد المقترح اآلثار السلبية المترتبة على استخدام الطالبة الجامعية 

 )دراسة مطبقة على طالبات كليات البنات بمدينة الرياض(
 هـ1430 خدمة فرد

 مزاد بنت عبدالرحمن بن صالح المرشد 10
التدخل المهني لطريقة خدمة الفرد باستخدام العالج الزواجي السلوكي المتكامل في مواجهة 

 الخاصةالخالفات الزوجية لذوي الظروف 
 هـ1430 خدمة فرد

 شلبي إسماعيل إسماعيل هناء 11
 لدى الالتوافقي السلوك لتعديل العامة الممارسة إطار في المهني للتدخل برنامج فعالية

 األيتام األطفال
 هـ1431 خدمة الفرد
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 مرحلة الدكتوراه

 تاريخ إجازة الرسالة التخصص الدقيق عنوان الرسالة اسم الطالبة م

 اللعبون بنت محمد جميلة 7
االتجاهات الوالديه السالبة نحو طفل التوحد ودور خدمة الفرد المقترح في مواجهتها من 

 منظور العالج األسري
 هـ1428 خدمة فرد

 يوسف أحمد سميرة أحمد 8
التدخل المهني لألخصائي  االجتماعي مع المرضى المصابين باألعراض المزمنة  الدراسة 

 السرطان والسكرىتبقه على مرض 
 هـ1430 خدمة فرد

 هـ1432 خدمة فرد فعالية التدخل المهني لطريقة خدمة الفرد في تأهيل الفتيات المقبالت على الزواج حنان بنت عبيد بن راشد المسعود 10

 هـ1432 خدمة فرد الزواج دراسة شبه تجريبية مطبقة على مشروع بن باز الخيري لمساعدة الشباب على دالل بنت محمد بن سعد الحربي 11
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 الرتبية الفنية/ قسم االقتصاد املنزيلكلية 

 مرحلة املاجستري

 تاريخ إجازة الرسالة التخصص عنوان الرسالة اسم الطالبة م

العشيوي محمد وسميه 1  
سعودية كمصدر للرؤية في ابتكار تصميمات العناصر التراث في المملكة العربية 

 معاصرة )دراسة تحليلية( )ماجستير(
 ه 1420 تصميم

العيسى هللا عبد بن  الجبار عبد بنت عائشة 2 الفنية األشغال مجال في منها واالستفادة النخيل خامات  فنية اشغال   ه 1423 

هـ1425 تصميم المعالم والرموز البيئية لبعض امارات ومناطق المملكة واستخدامها في تصميم شعاراتها فوزية مقحم المطيري 3  

 هـ1429 تصميم الدالالت الشكلية في الملصق اإلعالني السعودي حريميس بن ثعيل الحارثيعائشة بنت  4

 هـ1429 خزف معالجة الطين المحلي الستحداث مسطحات خزفية مستوحاة من التراث الشعبي السعودي زينب بنت بداح بن محمد النوفل 5

 

 مرحلة الدكتوراه

 تاريخ إجازة الرسالة الدقيقالتخصص  عنوان الرسالة اسم الطالبة م

العشيوي محمد وسميه 1 الثانوية بالمرحلة الموهوبات الطالبات لدى المبتكرة التصميمات إلثراء الزخرفية العناصر  الجرافيكي التصميم   هـ1425 

العيسى هللا عبد بن الجبار عبد بنت عائشة 2 معاصرة فنية مشغوالت الستحداث الشعبية المرأة زينة لمكمالت الفنية الخصائص  الفنية األشغال   هـ1428 

 هـ1429 أشغال معادن أثر ما بعد الحداثة على جماليات الحلي المعدنية علياء بنت عبدالعزيز بن عبدهللا الفّدأ 3



 205 

 تاريخ إجازة الرسالة التخصص الدقيق عنوان الرسالة اسم الطالبة م

 هـ1429 خزف اللوني في الخزف بين النظرية والتطبيقأساسيات التصميم  مها بنت أمين بن أحمد خياط 4

 هـ1429 رسم و تصوير األبعاد التشكيلية والتعبيرية للوسائط المادية في التصوير المعاصر حنان بنت يوسف بن أحمد األحمد 5

 نداء بنت عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجالل 6
السعودية كمدخل إلثراء التعبير في األبعاد الجمالية للرسوم الصخرية في المملكة العربية 

 التصوير
 هـ1429 رسم وتصوير

 هـ1429 رسم وتصوير الصورة الفنية في التصوير المعاصر وارتباطها بالمنظور الثقافي نورة بنت ناصر بن عائض النهاري القحطاني 7

 هـ1429 طباعة منسوجات األسر المنتجةبرنامج في الطباعة بالشاشة الحريرية لمشروع  مريم بنت محمد بن متعب العمري 8

العيد عبدالرحمن هدى 9  
 وعالقتها الهوائي التلوث من المنزلية البيئة حماية نحو األسرة ربة وممارسات وعي

والربو بالخسارة  
فنية أشغال هـ1430   

 هـ1431 رسم وتصوير و التصويراستخدام الحاسب اآللي في ابتكار أعمال فنية في مجال الرسم  هدى بنت غازي بن غزاي الرويس 7

 هـ1431 نحت الخط العربي كمصدر ألشكال نحتية مجسمة معاصرة منال بنت مرشد بن عطية الحربي 8

 غادة بنت عبدالعزيز بن ناصر بن دهيم 9
نظم اإليقاع الحركي في البناء التصميمي باستخدام الحاسب اآللي الستحداث مشغوالت 

 معدنية
 هـ1432 أشغال معادن

 هـ1432 أشغال معادن جماليات الشكل الهندسي في ضوء االتجاهات الفنية للقرن العشرين كمدخل لتدريس الحلي غادة بنت عبدالرحمن بن سعد الفيصل 10
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 تاريخ إجازة الرسالة التخصص الدقيق عنوان الرسالة اسم الطالبة م

 هـ1432 أشغال معادن التصوير التشكيلي بالميناتقنية مبتكرة لتطوير  مسعودة بنت عالم بن جان قربان 11

 هـ1432 تصميم الداللة في البناء التصميمي للشعار في ضوء نظرية السيموطيقا فوزية بنت مقحم بن طلق المطيري 12

 منال بنت عبدالكريم بن محمد الرويشد 13
الكتاب السعودي المضامين الفكرية والفلسفية للمفردات الشكلية ودورها في تصميم غالف 

 والثقافي
 هـ1432 تصميم

 مها بنت محمد بن ناصر السديري 14
تطور تقنيات الملونات المائية واثرها في أعمال التصوير التشكيلي المعاصر في المملكة 

 العربية السعودية
 هـ1432 رسم وتصوير

 هـ1432 رسم وتصوير في ابتكار معلقات نسجية قائمة على الوسائط التشكيليةفنون ما بعد الحداثه واإلفادة منها  وسمية بنت معيض بن شايع القحطاني 15

 هـ1432 طباعة منسوجات برنامج لتنمية التفكير االبتكاري بواسطة التوليف بين بعض تقنيات الطباعة خديجة بنت محمد بن عبدالقادر متولي 16

 حنان بنت سعود بن سالم الهزاع 17
والفلسفية لمدارس التصوير اإلسالمي كمدخل إلثراء التعبير في فن المفاهيم الجمالية 

 التصوير
 هـ1433 رسم و تصوير

 هـ1433 رسم وتصوير المفاهيم الفنية و الفلسفية للفن الشعبي السعودي كمصدر إلثراء التصوير المعاصر منى بنت سعد بن عون القرني 18

 هـ1433 رسم وتصوير التقني في اللوحات المسطحة للتصوير المعاصرالتجريب  ندى بنت صالح بن محمد الركف 19

 هـ1433 طباعة المنسوجات ابتكار تصميمات من الفنون الصخرية في الجزيرة العربية: دراسة تجريبية في الطباعة جوزاء بنت فالح بن مدلول العنزي 20
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 الرسالةتاريخ إجازة  التخصص الدقيق عنوان الرسالة اسم الطالبة م

 هـ1434 أشغال فنية برنامج في التربية المتحفية إلثراء مجال األشغال الفنية المعاصرة سلمي بنت سالم بن عبدالعزيز الزيد 21

 نجالء بنت رشيد بن محمد الرشيد 22
األبعاد الجمالية والفلسفية للخامات المستهلكة في ضوء االتجاهات الفنية لما بعد الحداثة 

 األشغال الفنية  إلثراء مجال
 هـ1434 أشغال فنية

 هـ1434 تصميم بناء استراتيجية للتصميم الجرافيكي الرقمي في ضوء االتجاهات الفكرية المعاصرة هناء بنت راشد بن عبدالمحسن الشبلي 23

 هـ1434 خزف انتاج أعمال خزفية معاصرة اإلمكانات الفنية والتقنية لفخار تيماء واإلفادة منها في ريم بنت إبراهيم بن عبدالرحمن العودان 24

 خلود بنت علي بن رجب عسيري 25
األبعاد الفكرية والجمالية للفن المفاهيمي في ضوء متغيرات العصر كمدخل اإلثراء التصوير 

 السعودي المعاصر
 هـ1434 رسم وتصوير

 هـ1434 منتجات تصميم ( دكتوراه) االلكترونيه الشبكه على المنتجات تصميم الجارهللا عثمان خلود 26

 هـ1435 خزف استحداث معالجات فنية لألسطح الخزفية باستخدام بعض تقنيات الطباعة الحديثة عبير بنت سعد بن حمد المقرن 27

 هـ1435 خزف المعالجات التشكيلية للطينات الخزفية الملونة في ضوء االتجاهات الفنية الحديثة هياء بنت عبدالرحمن بن عبدهللا الرشود 28

 هـ1435 طباعة منسوجات تفعيل دور األقمشة المطبوعة كإحدى وسائل االتصال المرئية في تنمية السياحة الوطنية اعتدال بنت حمد بن عبدالعزيز المقرن 29

 هـ1435 نحت معالجة تشكيلية وتقنية مستحدثة للبالستيك الرغوي في التشكيل النحتي المعاصر هدى بنت غرسان بن مشبب الشهري 30
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 تاريخ إجازة الرسالة التخصص الدقيق عنوان الرسالة اسم الطالبة م

 هـ1435 طباعة منسوجات صياغات تشكيلية مستحدثة للمعلق المطبوع في ضوء االتجاهات الفنية المعاصرة حنان بنت ابراهيم بن عثمان الريس 31

 هـ1436 طباعة منسوجات الطباعة إلثراء كمدخل نجد بمنطقة التقليدية المنازل زخارف في الجمالية القيم نهى بنت مشاري بن ناصر الشنيفي 32

 فاطمه بنت حسين بن على حمدي 33
 المشغولة الفنية بين األصالة والمعاصرة إلثراء المنتج السياحي السعودي

 (برنامج لألسر المنتجة)
 هـ1436 أشغال فنيه

 عفاف بنت محمد بن علي الخالدي 34
 الفّنية للمصّور العربي المعاصر بين المحلية السمات

 والعالمية
 هـ1436 رسم وتصوير

 لمياء بنت عبدهللا بن محمد الشديد 35
 توظيف الصور الفضائية كمثير البتكار حلول تشكيلية

 في التصوير المعاصر
 هـ1436 رسم وتصوير
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 املالبس والنسيج/ قسم االقتصاد املنزيلكلية 
 

 مرحلة املاجستري

 تاريخ إجازة الرسالة التخصص الدقيق عنوان الرسالة اسم الطالبة م

البسام صالح ليلى 1 ميدانية دراسة" نجد في النساء لمالبس التقليدي التراث  " 
 والمنسوجات األزياء تاريخ

 التقليدية
هـ1403  

التركي سلطان هدى 2 سنوات 10 -6 سن من األناث األطفال لمالبس القياسية المواصفات  والنسيج األزياء تصميم  هـ1404   

بخاري معروف سناء  3 للنساء األساسي الباترون من العلوي الجزء لبنسات والزخرفة الوظيفية اإلمكانيات   
 وتنفيذ باترونات تصميم

 المالبس
هـ1404  

بهكلي احمد محمد صباح  4 المختلفة العصور عبر النسائية للنصفية تطبيقية تاريخية دراسة  والنسيج المالبس  هـ1408   

شافعي على حسن وفاء 5 الخارجية المرأة مالبس في ومكمالتها الرقبة فتحات لخطوط تقنية دراسة  والنيسج األزياء تصميم . هـ1409   

فدا الغفار عبد ليلى  6 ميدانية دراسة" وتطريزها أساليبها المكرمة مكة في للنساء التقليدية المالبس  والتطريز األزياء تاريخ ." هـ1413   

الغامدي هللا غرم لولوه 7 بالرياض الجامعيه الطالبه لدى واهميته الملبسي المجال في والتجديد التخطيط  والنسيج المالبس  هـ1416   

المطيري محمد بنت صيته 8  
 بين مقارنة ميدانية دراسة" ومخاليطها الصناعية االقمشة من البقع ازالة ميكانيكية

والجافة الرطبة الطريقتين " 
وتصميمه النسيج تاريخ هـ1418   

مال جوهر شروز سامية 9 السعوديات المسنات لدى المفضلة الملبسية المواصفات الرياض بمدينة  زياءألا تصميم  هـ1420   

العبالني أحمد إلهام 10 وأجهزتها الخياطة أدوات على والنسيج المالبس طالبات تدريب أثر   
 وتنفيذ الباترونات تصميم

 المالبس
هـ1425  
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 تاريخ إجازة الرسالة التخصص الدقيق عنوان الرسالة اسم الطالبة م

المقرن العزيز عبد بنت هدى 11 الحديثه التصميمات بعض على النسيج خطوط اتجاهات تأثير دراسة  أزياء تصميم  ـه1426   

 ـه1426 أزياء تصميم الرياض بمدينه الكفيفات للفتيات الملبسيه االتجاهات الغامدي محمد سميره 12

القديري عبدهلل تهاني 13 لمالبسها السعودية المرأة شراء على الفرصة مبيعات  . 
 وتنفيذ باترونات تصميم

 المالبس
 ـه1426

العجاجي صالح ناصر تهاني 14  
 دراسة– السعودية العربية المملكة من الشمالية المنطقة في التقليدية النساء مالبس

 ميدانية
والتطريز المالبس تاريخ  ـه1426 

العقل مطلق الرحمن عبد وسميه 15 السعوديه العربيه المملكه في النسائيه التقليديه المالبس تزيين اساليب تطوير  والتطريز المالبس تاريخ   ـه1427 

 هـ1428 تاريخ المالبس والتطريز الفنية والنفعية في مالبس األطفالأساليب فن التوليف واستخداماته  أسماء بنت عبدهللا بن عبدالرحمن بن حسن 16

 هـ1428 تاريخ المالبس والتطريز التراث التقليدي ألزياء العروس بالمملكة العربية السعودية وتوظيفه في األزياء المعاصرة نجالء بنت إبراهيم بن زيد الهليل 17

 هـ1428 تصميم أزياء مقترح لتعليم التلوين وقياس الشره في مجال تصميم األزياءبرنامج  عبير بنت محمد بن دغش القحطاني 18

 نوف بنت عبدهللا بن سالم السويداء 19
اثر التصميم بأسلوب التشكيل على نموذج القياس في إثراء التصميمات المقتبسة من األزياء 

 التقليدية )دراسة تطبيقية(
 هـ1428 تصميم أزياء

 عبدهللا بن محمد الثنيانشيخة بنت  20
تأثير عوامل التركيب النسجي على الخواص الحرارية والضوئية ألشعة الشمس في أقمشة 

 العباءات النسائية
 هـ1428 نسيج
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 هـ1429 تصميم الباترونات وتنفيذ المالبس مناسبة ألقمشة التريكو أساليب إعداد وتصميم باترونات حمدة بنت عايد بن صالح الرويلي 21

 منى بنت علي بن إبراهيم العبودي 22
دراسة مقارنة بين النموذج األساسي لبروفيلي والنموذج األساسي المستخدم في مشاغل 

 الخياطة النسائية
 هـ1429 تصميم الباترونات وتنفيذ المالبس

الزهراني أحمد بنت مها 23 مالبسهن تصميم في المراهقات مهارات تنمية في األزياء لتصميم تدريبي برنامج أثر  أزياء تصميم  هـ1429   

 هـ1430 تصميم الباترونات وتنفيذ المالبس احتياجات المرأة من مالبس السهرة الجاهزة وإمكانية تصنيعها محليا حصة بنت عبدهللا بن سعد العجالن 24

 هـ1430 تصميم الباترونات وتنفيذ المالبس دور القطع الملبسية المضافة في إثراء المظهر الخارجي للزي بن عبدهللا الفايزخلود بنت عبدالعزيز  25

 هـ1430 تصميم الباترونات وتنفيذ المالبس توظيف النموذج األساسي تبعاً لالحتياجات الملبسية للبدينات مريم بنت عبدالرحمن بن محمد أحمد 26

 بنت ناصر بن عبدهللا الصنيدحهيفاء  27
دراسة مقارنة  بين الباترون الصناعي والباترون المشكل على المانيكان في تنفيذ بعض 

 التصميمات
 هـ1430 تصميم الباترونات وتنفيذ المالبس

 هـ1430 صميم أزياءت اتجاهات الشباب المعاصر نحو تصميم الثوب السعودي في مدينة الرياض وفاء بنت علي بن إبراهيم العبودي 28

 

 مرحلة الدكتوراه

 تاريخ إجازة الرسالة التخصص الدقيق عنوان الرسالة اسم الطالبة م

البسام صالح ليلى 1  
 مالبس بين مقارنة ميدانية دراسة" نجد في التقليدية المالبس في والزخارف األساليب

والنساء الرجال " 
 والمنسوجات األزياء تاريج

 التقليدية
هـ1408  
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التركي سلطان هدى 2 السعوديات الفتيات لمالبس التجارية القياسية المواصفات  والنسيج األزياء تصميم  هـ1408   

بخاري معروف سناء  3 جسمياً  المعوقين لألطفال الخاصة الحاجات لمالئمة الملبس توظيف   
 وتنفيذ باترونات تصميم

 المالبس
هـ1409  

شافعي علي حسن وفاء 4  
"  ودورها الرياض بمدينة سنوات( 6-3) من األطفال لمقاييس القياسية المواصفات

الملبسية احتياجاتهم بعض مواجهة في . 
والنسيج األزياء تصميم ـه1415   

بهكلي احمد محمد صباح  5  
 محو بمدارس الملتحقات السعوديات بين المالبس تنفيذ في المبسطة األساليب استخدام

الرياض بمدينة األمية  
والنسيج المالبس ـه1417   

فدا الغفار عبد ليلى  6 مقارنة دراسة. "الحجاز في للنساء التقليدية المالبس زخرفة أساليب  والتطريز األزياء تاريخ ." ـه1424   

المطيري محم بنت صيته 7  
 لمناطق مقارنة ميدانية دراسة" وتوثيقها حفظها وطرق التقليدية المنسوجات دراسة

السعودية العربية المملكة " 
وتصميمه النسيج تاريخ ـه1425   

مال جوهر شروز سامية 8  
 تصميمات إعداد في وتوظيفها الملبسي بالتراث طفالألل المتحفية التوعية آثر

والمالبس قمشةألل  
أزياء تصميم  ـه1427 

الغامدي هللا غرم لولوه 9  
 توافرها مدى و الملبسي بسلوكهن وعالقتها  للمراهقات الملبسية االحتياجات

المحلية باالسواق  
والنسيج المالبس  ـه1427 

 فوزية بنت محمد بن علي اللحيدان 10
مالءمة خطوط التصميم والخواص المظهرية لبعض األقمشة للصورة الظلية ألجسام 

 السيدات.
 هـ1430 تصميم أزياء
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 هـ1432 تاريخ المالبس والتطريز األزياء والمشغوالت التقليدية المطرزة في بادية نجد من المملكة العربية السعودية تهاني بنت ناصر بن صالح العجاجي 11

 ليلى بنت عبدالرحمن بن علي الشهري 12
تطريز المالبس التقليدية في المملكة العربية السعودية في ابتكار توظيف زخارف وأساليب 

 تذكارات سياحية
 هـ1432 تاريخ المالبس والتطريز

 وسمية بنت عبدالرحمن بن مطلق العقل 13
فاعلية الحقيبة المتحفية في إثراء معارف طالبات المرحلة االبتدائية نحو األزياء التقليدية في 

 السعوديةالمملكة العربية 
 هـ1432 تاريخ المالبس والتطريز

 هـ1432 تصميم أزياء العالقة بين أسلوب تصميم األزياء وتنمية المهارات االبتكارية سميرة بنت محمد بن عبدالخالق الغامدي 14

 هـ1433 الباترونات وتنفيذ المالبستصميم  برنامج إلكتروني للتدريس على تقنيات الخياطة الراقية إلهام بنت أحمد بن الفي العبالني 15

 هـ1433 تصميم الباترونات وتنفيذ المالبس فاعلية الكانتر لضبط الجزء العلوي من الباترون األساسي ليناسب مالبس السهرة تهاني بنت عبدهللا بن عبدالرحمن القديري 16

 هـ1433 تصميم أزياء رسوم تصميم األزياء اليدوية باستخدام الحاسب اآلليفاعلية برنامج تدريبي إلثراء  هدى بنت عبدالعزيز بن عبدهللا المقرن 17

 هـ1436 منسوجات طباعة الوطنية السياحة تنمية في المرئية االتصال وسائل كأحدى المطبوعة االقمشة دور تفعيل المقرن حمد اعتدال 18

 هـ1436 نسيج النسيجية العوادم بعض باستخدام ووظيفية جمالية قيم ذات منسوجات إنتاج منال بنت عبدهللا  بن فهد الصالح 19
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 التغذية وعلوم األطعمة/ قسم االقتصاد املنزيلكلية 

 مرحلة املاجستري

 تاريخ إجازة الرسالة التخصص الدقيق عنوان الرسالة اسم الطالبة م

 ـه 1403 تغذية على لحم الدجاج تحت ظروف مختلفة دراسات علمية في تأثير الطهي  وفيقة عبدهللا الحميدان 1

 هـ1403 تغذية ية في المملكة العربية السعودية دراسة وتحليل بعض الوجبات الغذائية الرئيس هيا بنت محمد العقيلي 2

 نجاح عبدالعزيز المحسن 3
اق األطبدراسة تحليلية لمعرفة القيمة الغذائية ومدى التقبل لبعض التمور المحلية وبعض 

 السعودية الداخلة في تركيبها 
 هـ 1406 تغذية

 لولوة عبداللطيف البابطين 4
دراسات على الحليب المحلي وأثر عمليات التجهيز على التركيب الكيميائي والقيمة الغذائية 

 اللبنية لبعض المنتجات 
 ـه 1407 تغذية

 ـه 1408 تغذية المحلية المختارة لمرضى السكري  تخطيط وتقييم بعض الوجبات ايمان عبدالرحمن الشهري 5

 لطيفة بنت محمد العبودي 6
دراسة العادات الغذائية وأثر نوعية الغذاء على أمراض عسر الهضم لدى بعض المرضى 

 الجهاز الهضميالسعوديين المترددين على عيادة 
 ـه 1408 تغذية

 ـه 1408 تغذية لقة بالمراهقات في منطقة الرياض والعوامل البيئية المتعدراسة الحالة الغذائية  فوزية بنت محمد المعتاز. 7

 فريدة بنت عبدهللا الفردوس 8
دراسة تحليلية لمحتوى بعض األطعمة من فيتامين )ج( وتأثره بطرق اإلعداد والتجهيز والحفظ 

 الشائعة في المملكة العربية السعودية
 ـه 1408 تغذية

 اندجانينادية بنت محمود  9
المرضى السعوديين بمدينة دراسة العالقة بين العادات الغذائية ومرضى الكلى لدى بعض 

 الرياض 
 ـه 1409 تغذية وعلوم األطعمة

 ـه 1409 تغذية دراسة العالقة بين ما يتناوله بعض المسنين بمدينة الرياض من الزنك وحدة التذوق عندهم هند مبارك باخشوين 10
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 ـه 1409 تغذية وعلوم األطعمة دراسة النمط االستهالكي الغذائي لبعض األسر السعودية بالرياض. هند عبدالعزيز آل الشيخ 11

 مريم ابراهيم صنبع 12
بالمنطقة دراسة الحالة الغذائية لبعض األطفال قبل السن المدرسي في مدينة "العالية" 

 الجنوبية الغربية بالمملكة العربية السعودية.
 ـه 1409 تغذية وعلوم األطعمة

 هدى بنت أحمد العامر 13
تقييم العادات الغذائية للمرضعات السعوديات في فترة النفاس بمدينة الرياض والعوامل 

 المؤثرة عليها 
 ـه 1418 تغذية وعلوم األطعمة

 منال بنت اللواليت انفنان 14
أثر نوع اإلعاقة على الحالة الغذائية والنمو الجسمي لألطفال المعاقين بمراكز التأهيل 

 الشامل .
 ـه 1420 تغذية وعلوم األطعمة

 ـه 1423 تغذية وعلوم األطعمة بعض التأثيرات البيوكيمائيه لتناول زيادة من البروتين ومضافات البروتين . آمنة بنت محمد السحيباني 15

 بنت ناصر الخريفأمل  16
تأثير األشعاع الجامي على التغيرات البيوكيمائية والمورفولوجيه والصفات التكنولوجيه 

 لدرنات البطاطس اثناء التخزين
 ـه 1423 تغذية وعلوم األطعمة

 ابتهال بنت عبدالعزيز التميم 17
القياسية تقييم محتوى بعض العصائر األكثر استهالكاً ومدى مطابقتها للمواصفات 

 السعودية بمدينة الرياض
 ـه 1424 تغذية وعلوم األطعمة

 منيرة بنت عثمان الجبير 18
تأثير اإلشعاع الجامي على الصفات البيوكيمائيه واإلصابات الحشرية لبعض أصناف 

 التمر والدبس المنتج منها أثناء التخزين
 ـه 1424 صناعات غذائية

 ـه 1425 صناعات غذائية .محتوى أطعمه األطفال من الفراكتوز وعالقته بمدى انتشار السمنة بينهم  أماني بنت حمزة الجهني 19

 فاطمة بنت علي الغامدي. 20
دراسة المتناول الغذائي من بعض المواد المضافة لألغذية بين طالبات المرحلة 

 االبتدائية بمدينة الرياض
 ـه 1425 صناعات غذائية
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  نجالء عبدهللا البريدي 21
تقييم الخواص الطبيعية والكيميائية لزيت الزيتون المنتج في المملكة العربية السعودية وتأثير 

 التسخين عليها
 هـ 1425 صناعات غذائية

 ـه 1426 تغذية عامة الدموية في المراهقات السعوديات بمدينة الرياضمؤشرات االصابة بأمراض الدورة  جوزاء بنت زيدان التميمي 22

 ـه 1426 تغذية تطبيقية تأثير الكركم على التغيرات في التمثيل الغذائي للدهون في الفئران أسماء سليمان البحيري 23

 ـه 1426 تغذية تطبيقية دراسة النحافة العصبية بين طالبات التعليم العالي بمدينة الرياض جواهر  حجي الحجي 24

 ـه 1427 تغذية عامة تأثير هرمون النمو معاد االرتباط على كفاءة الغذاء وبعض عمليات التمثيل الغذائي عزيزة عبد الرحمن الشهري 25

 ـه 1427 تغذية تطبيقية تأثير مضادات األكسدة على حالة الحديد في الفئران وفاء بنت دهام المرخان. 26

 هـ1428 تغذية عامة تأثير حبوب منع الحمل على مستوى بعض العناصر الغذائية لدى فئران التجارب بنت صالح الدايلتهاني  27

 هـ1428 تغذية عامه تأثير الحليب ومنتجاته على مؤشر كتلة الجسم. طرفة ابراهيم البراهيم 28

 هـ1428 تغذية عامة المصابين بالتوحد في مدينة الرياضتقييم الحالة الغذائية لألطفال  لجين بنت عبدالعزيز الموسى 29

 هـ1428 تغذية عامة القيمة الغذائية والحيوية ألنواع البرجر المحضرة من مصادر نباتية ريهام بنت ابراهيم العقل 30
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 الشمالينورة بنت عبدالعزيز بن صالح  31
دور األنشطة البدنية و النظام الغذائي للوصول للوزن المثالي لطالبات كلية التربية لالقتصاد 

 المنزلي بالرياض
 هـ1428 تغذية تطبيقية

 هـ1428 تغذية عامة تقدير كمية المتناول من األلياف الغذائية لدى المراهقات السعوديات نوف بنت عبد الكريم بن عمر الخراشي 32

 هـ1428 تغذية تطبيقية تأثير بذرة الكتان على دهون الدم لدى الجرذان أسماء بنت عبدهللا بن راشد الشبانات 33

 هـ1428 تغذية تطبيقية معدل استهالك اللبن ومنتجاته لدى تلميذات المرحلة االبتدائية في مدينة الرياض العنود بنت محمد بن عبدهللا العجمي 34

 هدى علي الشيحة 35
تقييم الحالة الغذائية للمقيمين في دار الحضانة االجتماعية ودار التربية االجتماعية 

 للبنات بمدينة الرياض 
 هـ1428 تغذية تطبيقية

 هـ1428 تغذية عامه تقييم الحالة الغذائية لألطفال الرضع بمدينة الرياض  وفاء عمر باوزير 36

 هـ1428 تغذية تطبيقية دراسة تأثير جذور المغات المتوفرة محلياً على الجرذان المصابة بارتفاع سكر الدم   سناء رزحان السبيعي 37

 هـ1428 تغذية تطبيقية معدل استهالك اللبن ومنتجاته لدى تلميذات المرحلة االبتدائية في مدينة الرياض  العنود محمد العجمي 38

 معالي عبدالرحمن العودة 39
أثر برنامج تثقيفي على تنمية الوعي الغذائي وتحسين السلوكيات الغذائية لدى تلميذات الصفوف 

 العليا من المرحلة االبتدائية في مدينة الرياض 
 هـ1428 تغذية  تطبيقية

 هـ1429 تغذية تطبيقية العليا بالمرحلة اإلبتدائيةبرنامج تثقيفي عن اإلعالنات الغذائية المتلفزة لتلميذات الصفوف  لمياء بنت سالم بن عبدهللا المزيد 40
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 مريم بنت عبدالعزيز بن عبدهللا العقيل 41
تأثير زيت الجوز ) عين الجمل ( على دهون الدم وأثر تناول الجوز على الوزن المكتسب لدى 

 ذكور الجرذان
 هـ1429 تطبيقيةتغذية 

 منى بنت ناصر بن عبدهللا بن موينع 42
على  6التركيب الكيميائي لبذور القرطم ودراسة أثر محتواه من األحماض الدهنية أوميغا ــ 

 دهون الدم في بالزما الفئران
 هـ1429 تغذية تطبيقية

 هـ1429 تغذية عامة العامالت بمدينة الرياض معدل اإلستهالك الغذائي لبعض السيدات ريم بنت عبدهللا بن محمد السلطان 43

 مها بنت جمعان بن عبدهللا الزهراني 44
دراسة بعض عادات الرضاعة الطبيعية والفطام لألطفال الرضع )حتى السنة الثانية( في مدينة 

 الرياض
 هـ1429 تغذية عامة

 هـ1429 تغذية عامة على مستوى الجلوكوز في دم الفئران المصابة بالسكريدراسة تأثير صبغة األنتوسيانين  مها بنت عبدالعزيز بن حمد الجويد 45

 مها بنت عبدهللا بن عبدالعزيز بن حمد 46
ساعة( لدى 24دراسة مستوى بعض العناصر الغذائية بمصل الدم والمتناول الغذائي اليومي )

 السيدات المصابات بهشاشة العظام
 هـ1429 تغذية عامة

 هـ1429 تغذية عامة دراسة العادات والحالة الغذائية وتأثيرها على التحصيل األكاديمي للطالبات الجامعيات عبدالعزيز بن راشد العبيديهتون بنت  47

 هـ1429 تغذية عامة المستوى المعرفي وعالقته بالعادات الغذائية للدارسات في محو األمية هناء بنت عبدهللا بن محمد العمرو 48

 هـ1432 تغذية تطبيقية دراسة الوعي بسالمة الغذاء لدى بعض األمهات والعوامل المؤثرة عليه بمدينة الرياض بنت بدران بن موسى الحزاببدرية  49

 تهاني بنت إبراهيم بن عبدهللا التميمي 50
في بذور القرع العسلي ودورهما الخافض لدهون الدم لدى  6وأوميقا  3قياس الوفره من أوميقا 

 حيوانات التجارب
 هـ1432 تغذية تطبيقية
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 تاريخ إجازة الرسالة التخصص الدقيق عنوان الرسالة اسم الطالبة م

 هـ1432 تغذية تطبيقية تأثير الوجبة العائلية على النمط الغذائي لتلميذات المرحلة المتوسطة دالل بنت عبدهللا بن علي الخضيري 51

 هـ1432 تغذية تطبيقية تأثير مشروب الشاي األخضر على دهون الدم لدى النساء البالغات سهاد بنت ناصر بن محمد العريفي 52

 منيرة بنت حمد بن عبدهللا الجماز 53
برنامج تثقيفي لتنمية الوعي الغذائي للصم والبكم من ذوي االحتياجات الخاصة في مدينة 

 الرياض
 هـ1432 تغذية تطبيقية

 العنزيسهام بنت محمد بن منوخ  54
التقييم الكيميائي والحسي للبسكويت المدعم بنسب مختلفة من مسحوق بذور السمسم المنزوع 

 الزيت
 هـ1432 تغذية وعلوم األطعمة

 هياء بنت فهد بن ناصر الهذيلي 55
تقدير تركيز المحليات الصناعية في بعض المنتجات منخفضة السعرات األكثر استهالكا بين 

 الرياضالنساء في مدينة 
 هـ1433 تغذية وعلوم األطعمة

 مريم بنت سعود بن عوده الذويب 56
تأثير التلوث بالمعادن الثقيلة على بعض مضادات األكسدة في بعض الخضروات الورقية 

 بمنطقة الجوف
 هـ1434 تغذية وعلوم األطعمة

 هـ1435 تغذية وعلوم األطعمة إعداد وتقييم بعض األغذية من دقيق الشعير منال بنت صالح بن محمد الطريف 57

 ريم بنت عبدالرحمن بن عبدهللا الصيخان 58
تأثير مستخلصات ومسحوق الزنجبيل على الوزن ودهون الدم وبعض الوظائف الكيموحيوية 

 واألنسجة لدى جرذان التجارب
 هـ1435 تغذية وعلوم األطعمة

 جهيم العنزيبنت صباح  59
بعض المعادن ألنواع من الفواكه واستخدام أحدهما كمادة تأثير حمض الفيتيك والتينيك على 

 حافظة في صناعات المربيات.
 ـه 1436 تغذية وعلوم األطعمة
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 مرحلة الدكتوراه

 تاريخ إجازة الرسالة التخصص الدقيق عنوان الرسالة اسم الطالبة م

 هـ1408 تغذية السيدات الحوامل في منطقة الرياض . تقييم العادات والحالة الغذائية لمجموعة من وفيقة عبدهللا الحميدان 1

 هـ 1412 تغذية وعلوم األطعمة تقييم الحالة الغذائية وأثرها على بعض األطفال المصابين بالكساح في مدينة الرياض. البابطينلولوة عبداللطيف  2

 ايمان عبدالرحمن الشهري 3
لألطفال المصابين بمرض السكر حتى سن تقييم الحالة الغذائية وتخطيط الوجبات المناسبة 

 الثانية عشر بمدينة الرياض .
 هـ 1416 تغذية وعلوم األطعمة

 هند مبارك باخشوين 4
( 6-3من )القرارات الغذائية لألم السعودية وتأثيرها على الحالة الغذائية لطفل ما قبل المدرسة 

 سنوات في مدينة الرياض 
 هـ 1416 تغذية وعلوم األطعمة

 ـه 1417 تغذية وعلوم األطعمة دائية في مدينة الرياض تقييم الحالة الغذائية لطالبات المرحلة االبت نادية بنت محمود اندجاني 5

 ـه 1417 تغذية وعلوم األطعمة مسببات السمنة لعينة مختارة من السيدات السعوديات بمدينة الرياض. نجاح عبدالعزيز المحسن 6

 المعتازفوزية بنت محمد  7
لرياض )دراسة المواد الملونة المضافة لبعض المنتجات الغذائية المتداولة في األسواق بمدينة ا

 استطالعية تثقيفية(
 هـ 1417 تغذية وعلوم األطعمة

 لطيفة بنت محمد العبودي 8
على بعض مستشفيات مدينة  مسببات األنيميا بين أطفال ما دون سن المدرسة المترددين

 الرياض 
 ـه 1418 تغذية وعلوم األطعمة

 فريدة بنت عبدهللا الفردوس 9
دراسة تحليلية لعناصر الحديد والنحاس والكروم في بعض األغذية المتداولة بمدينة الرياض 

 والعوامل التي تؤثر على االستفادة منها
 ـه 1420 تغذية وعلوم األطعمة

 ـه 1420 تغذية وعلوم األطعمة القرنفل على دهون أنسجة الجرذان تأثير زيوت البن والهيل و سعداء محمد العرف 10
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 تاريخ إجازة الرسالة التخصص الدقيق عنوان الرسالة اسم الطالبة م

 ـه 1420 تغذية وعلوم األطعمة تقليل تصلب الشرايين في الفئران ج على مكونات دهون الدم والكبد ل -تأثير تناول فيتامين هـ  نوال عبدهللا البدر 11

 ـه 1421 تغذية وعلوم األطعمة فصل ودراسة الخواص الكيميائية والحيوية لبروتينات بذرة البان "اليسر" أمل عبدهللا الحسين 12

 ـه 1423 تغذية وعلوم األطعمة اء الحمل على صحة األم والمولود تأثير التثقيف الغذائي أثن مي بنت ناصر المعمر 13

 هـ 1423 تغذية وعلوم األطعمة تأثير تناول لحوم األسماك على مكونات دهون الدم في فئران تعاني من ارتفاع دهون الدم العبادنجاة بنت علي  14

 هـ 1423 تغذية وعلوم األطعمة تحضير وتقييم بعض خلطات أغذية األطفال هدى بنت أحمد العامر. 15

 هـ 1423 تغذية وعلوم األطعمة والحيوي والحسي لعجينة لب التمرالتقييم الكيميائي  نورة بنت محمد القحيز. 16

 هـ 1423 تغذية وعلوم األطعمة تأثير تناول الفئران لمضادات األكسدة لزيادة مقاومة الكبد للتسمم البكتيري منى عجيان العجيان 17

 مليحة علي المرزوق 18
ربية المنطقة الشرقية بالمملكة العدراسة عن مدى استهالك األغذية المنخفضة السعرات في 
 السعودية وآثارها الغذائية 

 هـ 1424 تغذية وعلوم األطعمة

 نورة بنت عبدهللا الفارس. 19
تأثير نخالة الشوفان والدهون األحادية عدم التشبع على حالة مرضى السكري غير المعتمدين 

 على األنسولين
 هـ 1424 تغذية وعلوم األطعمة

 هـ 1425 تغذية وعلوم األطعمة قة بين لبن اإلبل وهشاشة العظام دراسة العال العبدالكريمبدرية عمر  20
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 تاريخ إجازة الرسالة التخصص الدقيق عنوان الرسالة اسم الطالبة م

 هند بنت عبدهللا ابو حيمد 21
دراسة الحالة الغذائية لدى بعض المسنين السعوديين بمدينة الرياض وعالقتها بمستوى 

 الكروميوم
 هـ 1426 تغذية وعلوم األطعمة

 حنان محمد الجويعد 22
تأثير التحليل اإلنزيمي على الخصائص الوظيفية والتغذوية لمعزول بروتين بذرة الماش 

 واستخدامها في إعداد الخبز.
 هـ 1426 تغذية تطبيقية

 هـ 1427 تغذية تطبيقية الزنك والنحاس في الفئرانتأثير بعض مضادات األكسدة على مستوى  منال بنت اللواليت انفنان 23

24 
 دالل بنت حمد الجبرين 

 
 هـ 1427 تغذية تطبيقية تأثير اإلعالن التلفزيوني على الحالة الغذائية ألطفال المرحلة االبتدائية بمدينة الرياض.

 هـ1428 تغذية وعلوم األطعمة المحتوية على الفينوالتالنشاط المعادل للشقوق الحرة لبعض األغذية  آمنة بنت محمد السحيباني 25

 هـ1428 صناعات غذائية دراسات على تأثير أشعة الجاما على القيمة الغذائية لكبد الغنم منيرة بنت عثمان بن إبراهيم الجبير 26

 هـ1429 صناعات غذائية المركز وتأثيرة على جودة المنتجدراسة مقارنة بين طريقتين الستخالص عصير الرمان  أماني بنت حمزة بن عبدالرحيم الجهني 27

 هـ1429 تغذية وعلوم األطعمة دراسات على إمكانية استخدام اإلشعاع في حفظ بعض األغذية المعلبة أمل بنت ناصر بن عبدالرحمن الخريف 28

 هـ1429 تغذية وعلوم األطعمة الدم لدى جرذان التجاربتأثير تدعيم الخبز بنبات القرفة على مستوى سكر  آمال بنت حسن بن علي الشاوي 29

 هـ1429 تغذية وعلوم األطعمة التأثيرات البيوكيميائية الناتجة عن تناول بعض المواد الملونة الطبيعية واالصطناعية ابتهال بنت عبدالعزيز بن عبدهللا التميم 30
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 الرسالةتاريخ إجازة  التخصص الدقيق عنوان الرسالة اسم الطالبة م

 هـ1430 تغذية وعلوم األطعمة تأثير أشعة الميكروويف على المواد الغذائية وتحديد مدى سالمتها على حيوانات التجارب معالم بنت حسن بن علي المعلم 31

 فاطمة بنت علي بن غرم هللا الغامدي 32
الحديثة )البثق إنتاج منتج غذائي جديد من التمور ودقيق بذور السمح باستخدام التقنية 

 الحراري(
 هـ1431 صناعات غذائية

 جواهر بنت حجي بن محمد الحجي 33
 تأثير تناول بعض األطباق الشعبية المعدة من دقيق السمح على مؤشر السكري 

 ) دراسة مقارنه(
 هـ1433 تغذية تطبيقية

 هـ1433 تغذية تطبيقية البرية على داء السكري غير المعتمد على األنسولينتأثير المستخلص المائي لبعض األعشاب  وفاء بنت دهام بن ناصر المرخان 34

 أسماء بنت سليمان بن محمد البحيري 35
تأثير الخبز األبيض المدعم بدقيق الشعير الكامل على الوزن ومستوى دهون الدم عند جرذان 

 التجارب
 هـ1434 تغذية تطبيقيه

 جوزاء بنت زيدان بن علي التميمي 36
تأثير اختالف تركيز ومدة غليان القرنفل على بعض المؤشرات الكيموحيوية لدى الجرذان 

 المصابة بداء السكري غير المعتمد على األنسولين
 هـ1434 تغذية عامة

 هـ1434 تغذية عامة تأثير عصير وبذور الرمان على بعض المؤشرات الحيوية في الجرذان مستأصلة المبايض عزيزة بنت عبدالرحمن بن علي الشهري 37

38 
 طرفة ابراهيم البراهيم

 
تأثير السلينيوم والليكوبين على االجهاد التأكسدي في نسيج العظام وبعض المؤشرات الخاصة 

 بتمثيلها على الجرذان المعرضة للكادميوم.
 ـه 1434 تغذية اإلنسان

 ـه 1435 سالمة الغذاء .The antibacterial activity of honey against campylobacter jejuni نجالء عبدهللا البريدي 39
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 السكن وإدارة املنزل/ قسم االقتصاد املنزيلكلية 
 

 مرحلة املاجستري

 تاريخ إجازة الرسالة التخصص الدقيق عنوان الرسالة اسم الطالبة م

للبنات بالرياض ةالتربيدراسات لتطوير السكن الداخلي لكلية  حصه صالح علي الغصون 1  ـه 1404 السكن وادارة المنزل 

عليها ةالمؤثرالسعودية نحو العمل المنزلي والعوامل  ةالمرأاتجاهات  ابتسام عبدهللا الزوم 2  ـه 1416 السكن وادارة المنزل 

 هـ1422 تصميم داخلي للمرأة السعوديةالتصميم الداخلي للمطابخ المنزلية ومدى مالءمته للنمط المعيشي االسري  ليلى بنت عامر القحطاني  3

 ـه 1428 السكن وادارة المنزل ةالمناخي ةللبيئ)النوافذ( في المسكن المعاصر بمدينه الرياض ومالئمتها  ةالتهويفتحات  منيرة صالح الضحيان 4

في مدينه الرياض ةرينحو صنع بعض القرارات االس ةالجامعي ةالمرحلدور االبناء في  منى عبد العزيز الخنيني 5  ـه 1430 السكن واداره المنزل 

 

 مرحلة الدكتوراه

 تاريخ إجازة الرسالة التخصص الدقيق عنوان الرسالة اسم الطالبة م

 هـ1423 داخلي تصميم عالقة التصميم الداخلي للسكن السعودي المعاصر بحركة االنسان القحطاني عامر بنت ليلى  1
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 تاريخ إجازة الرسالة التخصص الدقيق الرسالةعنوان  اسم الطالبة م

 منيرة بنت صالح بن سعيد الضحيان 2
فاعلية برنامج إرشادي نحو تخطيط الدخل المالي لدى مجموعة من ربات األسر في مدينة 

 الرياض
 هـ1429 سكن وإدارة منزل

 هـ1430 سكن وإدارة منزل بالسلوك االستهالكي لدى ربة األسرة السعودية بالرياضالوعي بالجودة الشاملة وعالقته  حصة بنت محمد بن عبدالعزيز الهدلق 3

 منى بنت عبدالعزيز بن محمد الحنيني 4
تأثير عمل ربة األسرة بنظام المناوبات على تخطيط المال و الوقت وعالقته باالستقرار 

 األسري
 هـ1430 سكن و إدارة منزل

 هدى بنت عبدالرحمن بن سعد العيد 5
وعي وممارسات ربة األسرة نحو حماية البيئة المنزلية من التلوث الهوائي وعالقتهما بأمراض 

 الحساسية والربو
 هـ1430 سكن و إدارة منزل

 هيلة بنت إبراهيم بن عبدالعزيز المهنا 6
فاعلية برنامج إرشادي إلدارة المشاريع الصغيرة لدى عينة من الخريجات غير العامالت 

 ضبمدينة الريا
 هـ1430 سكن وإدارة منزل

 هـ1430 سكن وإدارة منزل فاعلية برنامج إرشادي نحو تأثيث وتجميل المسكن لبعض ربات االسر وجدان بنت عبدالرحمن بن حمد العودة 7

 هـ1430 سكن وإدارة منزل بمدينة الرياضعالقة  ظاهرة الدروس الخصوصية بالسلوك االستهالكي والمناخ األسري  وفاء بنت عبدالرحمن بن عبدالكريم المعجل 8

 هـ1431 سكن وإدارة منزل تأثير ضوضاء بعض األجهزة المنزلية على قرار شرائها لدى األسرة السعودية أسماء بنت عبدالرحمن بن حمود النويصر 9

 هـ1431 سكن وإدارة منزل إدارة أزمة اإلعاقة الذهنية لألبناءتأثير مشاركة أفراد االسرة في المسؤوليات المنزلية على  عبير بنت مطلق بن صالح الحناكي 10

 هـ1431 سكن وإدارة منزل دراسة تقييمية لألبنية المدرسية في ظل تطبيق برامج دمج المعاقين رحاب بنت عبدالرحمن بن محمد الملحم 11
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 كلية إعداد املعلمات/قسم رياض األطفال
 

 مرحلة املاجستري

 تاريخ إجازة الرسالة التخصص عنوان الرسالة اسم الطالبة م

 الممارسات التربوية لمعلمة الروضة وعالقتها بابتكارية األطفال أمل بنت عبد هللا بن رشيد الرشيد 1
دراسات الطفولة )في مسارة 

 النفسي(
 هـ1429

 حصة بنت محمد بن عبد العزيز الجالل 2
الممارسات السلوكية للقيم االجتماعية وعالقتها بالتوافق االجتماعي لدى طفل ما قبل 

 المدرسة
دراسات الطفولة )في مسارة 

 النفسي(
 هـ1429

 فاتن بنت مهنا بن إبراهيم المهنا 3
والذاكره البصرية( دراسة من قدرات التفكير االبتكاري  دافع حب االستطالع وعالقته بكل)

 أطفال مدينة الرياض الذكور واإلناث وصفية ارتباطية لدى عينة من
دراسات الطفولة )في مساره 

 النفسي(
 هـ1429

 االنتماء الوطني وعالقتة بالتنشئة االجتماعية لطفل ما قبل المدرسة مها بنت ناصر بن محمد الخميس 4
دراسات الطفولة )في مساره 

 النفسي(
 هـ1429

 نادية بنت فهد بن محمد السيف 5
الذكاء الوجداني لدى عينة من أطفال وعالقتة بالسلوك العدواني )دراسة مقارنة بين 

 الجنسين(
دراسات الطفولة )في مساره 

 النفسي(
 هـ1429

 مدينة الرياض .رسوم أطفال الروضة وعالقتها ببعض أساليب المعاملة الوالدية في  أمل بنت علي بن صالح البراك 6
دراسات الطفولة )في مساره 

 النفسي(
 هـ1430

 المشكالت السلوكية الشائعة لدى األطفال الموهوبين في رياض األطفال بمدينة الرياض. رابعة بنت عبد هللا بن عبد العزيز القاسم 7
دراسات الطفولة )في مساره     

 النفسي(
 هـ1430

 

 

 


