
 األبحاث المنجزة والمدعومة من قبل عمادة البحث العلمي

 معلومات التواصل مع الباحثين رابط البحث سنة النشر اسم المجلة اسم البحث م

تنظيم اإلرشاد األكاديمي بجامعة  1 .1
األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

وسبل تطويره في ضوء التوجهات 
 العالمية )تصور مقترح(

 كلية ، التربية مجلة
 جامعة ، التربية
 األزهر

 م2013
 رابط البحث

 

smkaki@pnu.edu.sa 

أثر استخدام تطبيق تعليمي على   .2
صفحة الويب في تنمية المهارات 
اإلمالئية الالزمة لطالبات جامعة 

 حمنرنورة بنت عبدال األميرة

 
مجلة مستقبل 
 التربية العربية

 
 

م2016  

 رابط البحث
 

omfal@pnu.edu.sa 

 

سلوكيات األدوار اإلضافية   .3
ألعضاء هيئة التدريس في جامعة 

 األميرة نورة بنت عبدالرحمن

 
مجلة البحث العلمي 

 .في التربية

 
 
 

م2016  

 nmalblehd@pnu.edu.sa رابط البحث

فاعلية برنامج تدريبي مقترح في   .4
ضوء معايير الجودة في تنمية 

وعي األستاذ الجامعي بدوره في 
تحقيق متطلبات االعتماد 

 األكاديمي

 
مجلة مستقبل 
 التربية العربية

 
م2016  

 sbalotaibi@pnu.edu.sa رابط البحث

الخجل االجتماعي لدى أمهات   .5
ء األطفال ذوي االعاقة في ضو

بعض المتغيرات في مدينة 
 الرياض

 
Journal of 

Education and 
Review 

 
 
 

م2016  

 skallala@pnu.edu.sa رابط البحث

تسكين وظائف إدارية بالمنظومة   .6
الجامعية الحكومية بالمملكة 

 
العلوم  مجلة

 التربوية

 
 

 smkaki@pnu.edu.sa رابط البحث

https://www.pnu.edu.sa/ar/Faculties/Education/Documents/new1/seham2.pdf
mailto:smkaki@pnu.edu.sa
https://www.pnu.edu.sa/ar/Faculties/Education/Documents/new1/omamah.pdf
https://www.pnu.edu.sa/ar/Faculties/Education/Documents/new1/omamah.pdf
https://www.pnu.edu.sa/ar/Faculties/Education/Documents/new1/norah.pdf
mailto:nmalblehd@pnu.edu.sa
https://www.pnu.edu.sa/ar/Faculties/Education/Documents/new1/sara.pdf
https://www.pnu.edu.sa/ar/Faculties/Education/Documents/new1/sara.pdf
https://www.pnu.edu.sa/ar/Faculties/Education/Documents/new1/saeb.pdf
mailto:skallala@pnu.edu.sa
https://www.pnu.edu.sa/ar/Faculties/Education/Documents/new1/seham1.pdf
mailto:smkaki@pnu.edu.sa
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العربية السعودية في ضوء 
 التوجهات العالمية "تصور مقترح

 
م2017  

7.   
التحرش الجنسي باألطفال 

 العالج –األثار  –األسباب 

 
مجلة جامعة الملك 

خالد للعلوم 
 اإلنسانية

 
 
 

م2017  

 afaljbelh@pnu.edu.sa بحثرابط ال

فعالية نموذج تدريسي مقترح   .8
للتعلم القائم على المشروعات في 
تنمية التحصيل األكاديمي ومهارة 
اتخاذ القرار والمهارات الحياتية 

لدى الطالبات المعلمات في جامعة 
 األميرة نورة بنت عبد الرحمن

  

 
 

مجلة كلية التربية 
 بالزقازيق

 

 

 

م2018  

  

 gsalrshod@pnu.edu.sa رابط البحث

تاثير الكسمع المضاد للسكري   .9
غط التأكسدي لدى الجرذان ضوال

المصابة بالسكري المستحثة 
 بالستربتوزوتوسين

Saudi Journal 
of Biological 

Sciences 
 

 Journal of 
Taibah 

University for 
Science 

م2020  البحث األول 

 
 
 

 البحث الثاني

naaalfaris@pnu.edu.sa 

مشكالت المراهقين من ذوي   .10
التوحد في المملكة العربية 

السعودية من وجهة 

Ellala & 
Abusukkar. 

م2020  abusukkar@pnu.edu.saom رابط البحث 

https://www.pnu.edu.sa/ar/Faculties/Education/Documents/new1/algwahara.pdf
https://www.pnu.edu.sa/ar/Faculties/Education/Documents/new1/algwahara.pdf
https://www.pnu.edu.sa/ar/Faculties/Education/Documents/new1/algwahara.pdf
mailto:afaljbelh@pnu.edu.sa
https://www.pnu.edu.sa/ar/Faculties/Education/Documents/new1/jawaher.pdf
mailto:gsalrshod@pnu.edu.sa
https://www.pnu.edu.sa/ar/Faculties/Education/Documents/new2/-%20Search%20CSMG%201..pdf
https://www.pnu.edu.sa/ar/Faculties/Education/Documents/new2/Smegma%20Research%202.pdf
https://www.pnu.edu.sa/ar/Faculties/Education/Documents/new%203/ola.pdf
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المختصين ووجهة نظر   نظر

 أسرهم
Space and 

Culture, India 
2020 

اثر مستخلص الصبر السقطري   .11
و الدهون في   الخافض للسكر

 الجرذان المصابة بالسكري

d University 
Arabian 

Journal of 
Chemistry2020 

م2020   

 
 

 األولالبحث 
 

 البحث الثاني

TSAldayel@pnu.edu.sa 

تقويم التدريب الميداني من وجهة   .12
نظر طالبات ومشرفات التربية 

الخاصة في جامعة األميرة نورة 
 بنت عبدالرحمن

International 
Journal of 

Psychosocial 
Rehabilitation, 

Vol. 24, Issue 
04, 2020 

م2020  MAAlSulaiman@pnu.edu.sa رابط البحث 

السمات النفسية والمسؤولية   .13
االجتماعية لدى األمهات ذوات 

اإلعاقة وعالقتها ببعض 
 المتغيرات

مجلة العلوم 
التربوية والنفسية 

 بجامعة البحرين

ديسمبر2020  saalzubaery@pnu.edu.sa رابط البحث 

القيادة االبداعية وعالقتها بأساليب   .14
لدى القيادات الجامعية في التفكير 

 منطقة الرياض

 International 
Journal of 

Education and 
Practice  

م2021  fsalshammari@pnu.edu.sa رابط البحث 

 

https://www.pnu.edu.sa/ar/Faculties/Education/Documents/new%203/tahani1.pdf
https://www.pnu.edu.sa/ar/Faculties/Education/Documents/new%203/tahani1.pdf
https://www.pnu.edu.sa/ar/Faculties/Education/Documents/new%203/tahani1.pdf
https://www.pnu.edu.sa/ar/Faculties/Education/Documents/new%203/tahani2.pdf
https://www.pnu.edu.sa/ar/Faculties/Education/Documents/new%203/mahas.pdf
https://www.pnu.edu.sa/ar/Faculties/Education/Documents/sherefah.pdf
https://www.pnu.edu.sa/ar/Faculties/Education/Documents/fwzeah.pdf

