
 

 
 
 
 
 
 

 قسم اإلدارة والتخطيط التربوي
تاريخ الموافقة على  اسم المشرف عنوان البحث التخصص الدقيق اسم الطالبة

الموضوع والخطة 
 واإلشراف

 بيان بنت محمد بن جبران البشري

 القيادة التربوية

إدارة الجودة الشاملة بجامعة األميرة نورة واقع تطبيق 
 بنت عبدالرحمن من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

 أ.د. دالل بنت منزل النصير
 بقسم اإلدارة والتخطيط 

ٍ
أستاذ إدارة تعليم عال

التربوي بكلية التربية بجامعة األميرة نورة بنت 
 عبدالرحمن.

هـ5/6/1441  

إدارة رئيسات األقسام التعليمية لألزمات في ضوء القيادة  ريما بنت فهد بن حدجان الدعجاني
 اإلبداعية بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

 د. فوزية بنت صالح الشمري
أستاذ اإلدارة والتخطيط التربوي المشارك 

بقسم اإلدارة والتخطيط التربوي بكلية التربية 
 بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.

هـ8/6/1441  
ت الموافقة على تم

الخطة بإشراف 
 د.مضاوي الشعالن

-ه7/11/1441  
تم تغيير المشرف        

 د. فوزية الشمري
التعاقب القيادي في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن  منار بنت خالد بن محمد الراشد

 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
 د. نورة بنت محمد البليهد

التربوي المشارك  أستاذ اإلدارة والتخطيط
بقسم اإلدارة والتخطيط التربوي بكلية التربية 

 بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.

هـ5/6/1441  

دور جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن في تمكين  هنادي بنت عبدالعزيز بن حمد المبارك
 أعضاء هيئة التدريس للمناصب القيادية

 أ.د. دالل بنت منزل النصير
 بقسم اإلدارة والتخطيط أستا

ٍ
ذ إدارة تعليم عال

التربوي بكلية التربية بجامعة األميرة نورة بنت 
 عبدالرحمن.

هـ5/6/1441  



 

 
 

 
 
 
 

 اسم المشرف عنوان البحث التخصص الدقيق اسم الطالبة
تاريخ الموافقة على 
الموضوع والخطة 

 واإلشراف

 ساره بنت صالح بن زويد الرويس

التربويةالقيادة   

واقع ممارسه القيادة التحويلية لدى قائدات 
المدارس المتوسطة والثانوية الحكومية في 

 مدينة الرياض

 أ.د. .سهام بنت محمد كعكي
أستاذ اإلدارة التربوية بقسم 

اإلدارة والتخطيط التربوي بكلية 
التربية بجامعة األميرة نورة بنت 

 عبدالرحمن.

هـ19/9/1441  

بن ناصر شلهوبطرفه بنت فهد   
التنمية المهنية للهيئة اإلدارية من وجهة نظر 

 قيادات جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

 د. .فوزية بنت صالح الشمري
أستاذ اإلدارة والتخطيط التربوي 

المشارك بقسم اإلدارة 
والتخطيط التربوي بكلية التربية 

بجامعة األميرة نورة بنت 
 عبدالرحمن.

هـ18/9/1441  

هنوف بنت سالم بن عبدالله 
 القصيمي

متطلبات خصخصة برامج الدراسات العليا في 
 الجامعات الحكومية السعودية

 أ.د.  دالل بنت منزل النصير
أستاذ إدارة تعليم عاِل بقسم 

اإلدارة والتخطيط التربوي بكلية 
التربية بجامعة األميرة نورة بنت 

 عبدالرحمن.

هـ21/9/1441  



 

 
 
 

 

 

الطالبةاسم   
التخصص 

 اسم المشرف عنوان البحث الدقيق
تاريخ الموافقة على 
الموضوع والخطة 

 واإلشراف

 القيادة التربوية نورة بنت عوض الله بن سلطان العتيبي
 
 
 
 
 
 

تطبيق القيادة االلكترونية في المدارس 

 الحكومية االبتدائية غرب الرياض

 في ضوء التوجيهات العالمية

عبدالرحمن المنيع.د. الجوهرة بنت   

أستاذ اإلدارة والتخطيط التربوي المشارك 

اإلدارة والتخطيط التربوي بكلية التربية  بقسم

 بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.

هـ8/10/1441  

 هاجر بنت سالم بن خلف العنزي

متطلبات رأس المال الفكري في جامعة 

 األميرة نورة بنت عبدالرحمن

التنافسيةلتحقيق الميزة   

 أ.د.  دالل بنت منزل النصير
أستاذ إدارة تعليم عاِل بقسم اإلدارة 

والتخطيط التربوي بكلية التربية بجامعة 

 األميرة نورة بنت عبدالرحمن.

هـ8/10/1441  

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

الطالبةاسم   
التخصص 

 الدقيق
 اسم المشرف عنوان البحث

تاريخ الموافقة على 
الموضوع والخطة 

 واإلشراف

  هنوف بنت غالب بن احمد آل عبدالدائم
التحديات التي تواجه قائدات مدارس 

الدمج الحكومية في المرحلة المتوسطة 
 والثانوية بمدينة الرياض

 د. الجوهرة بنت عبدالرحمن المنيع.
أستاذ اإلدارة والتخطيط التربوي المشارك 

بقسم اإلدارة والتخطيط التربوي بكلية التربية 
 بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.

هـ17/8/1441  



 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 اسم المشرف عنوان البحث التخصص الدقيق اسم الطالبة
تاريخ الموافقة على 
الموضوع والخطة 

 واإلشراف

 ابرار بنت ناصر بن صالح العويد

 إدارة المعرفة
 بالمؤسسات التربوية

دور إدارة المعرفة في تحسين أداء األنشطة 
 الثقافية بالجامعات الحكومية السعودية

 في ضوء التوجهات العالمية

 د. فوزية بنت صالح الشمري
أستاذ اإلدارة والتخطيط التربوي المشارك 
بقسم اإلدارة والتخطيط التربوي بكلية 

التربية بجامعة األميرة نورة بنت 
 عبدالرحمن.

هـ12/8/1441  

 فاطمه بنت سعد بن مسلط السبيعي
دور عمليات إدارة المعرفة في تحسين أداء مدارس 

 الدمج االبتدائية الحكومية بمدينة الرياض

 أ. د. سهام بنت محمد كعكي
بقسم اإلدارة  أستاذ اإلدارة التعليمية

والتخطيط التربوي بكلية التربية بجامعة 
 األميرة نورة بنت عبدالرحمن.

هـ12/8/1441  

 نوف بنت ابراهيم بن عبدالله النمله
تحسين أداء مراكز البحوث بجامعة األميرة نورة بنت 

 عبدالرحمن في ضوء إدارة المعرفة

 أ. د. سهام بنت محمد كعكي
بقسم اإلدارة أستاذ اإلدارة التعليمية 

والتخطيط التربوي بكلية التربية بجامعة 
 األميرة نورة بنت عبدالرحمن.

هـ29/7/1441  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 اسم المشرف عنوان البحث التخصص الدقيق اسم الطالبة
تاريخ الموافقة على الموضوع 

 والخطة واإلشراف

 اثير بنت حمود بن عبدالله آل خضير

 إدارة المعرفة
 بالمؤسسات التربوية

دور إدارة المعرفة في تحسين أداء مكتبات جامعة 
 األميرة نورة بنت عبدالرحمن

 د. نورة بنت محمد البليهد
أستاذ اإلدارة والتخطيط التربوي 

المشارك بقسم اإلدارة والتخطيط 
التربوي بكلية التربية بجامعة 
 األميرة نورة بنت عبدالرحمن.

هـ19/9/1441  

 نهى بنت عيد بن عايد االحمدي

متطلبات تطبيق نظم إدارة المعرفة في إدارات 
التعليم بالمملكة العربية السعودية وفق 

 المواصفة الدولية
ISO 30401:2018"" 

 أ. د. سهام بنت محمد كعكي
أستاذ اإلدارة التعليمية بقسم 

اإلدارة والتخطيط التربوي بكلية 
التربية بجامعة األميرة نورة بنت 

 عبدالرحمن

هـ8/10/1441  

 
 
 
 

 


