
                                               

 
  

 ف/ الدويخ

 

College of Education 
Educational Planning and Administration  

 

 
 

 اعتماد املشروع البحثي للطالبة/ ابتسام عبدالرحمن الخضير

 

 ملخص الدراسة البحثية اسم املشرف عنوان املشروع اسم البرنامج اسم الباحثة

ابتسام عبدالرحمن زيد 

 الخضير

القيادات  تطويرأداء القيادة التربوية

ْوِء 
َ
ة في ض املدرسيَّ

ة  القيادة اإلبداعيَّ

 بمدينة الرياض.

 

د. نورة بنت محمد 

 البليهد

ة في ضوء  عرُّف على واقع تطوير أداء القيادات املدرسيَّ
َّ
راسة إلى الت ِ

هدفت هذه الد 

انويَّ 
َّ
ة في املرحلة الث ة لقائدات املدارس الحكوميَّ ة ُممارسة أبعاد القيادة اإلبداعيَّ

واجه تطوير أداء القيادات 
ُ
يات التي ت ِ

حد 
َّ
ِ الت

عرُّف على أهم 
َّ
ِياض، والت

بمدينة الر 

بات 
َّ
تطل

ُ
ِ امل

عرُّف على أهم 
َّ
ة، والت ة في ضوء ُممارسة أبعاد القيادة اإلبداعيَّ املدرسيَّ

ة للقيادات  ة في ضوء ُممارسة أبعاد القيادة اإلبداعيَّ لتطوير أداء القيادات املدرسيَّ

ة بمدينة  انويَّ
َّ
ة ووكيالت املدارس الث ة، من وجهة نظر ُمشرفات القيادة املدرسيَّ املدرسيَّ

ِياض.
 الر 

راسة تمَّ االعتماد على املنهج الوصفي املسحي. ِ
راسة: لتحقيق أهداف الد  ِ

 منهج الد 

 

 

 

 

 

 

 



                                               

 
  

 ف/ الدويخ

 

College of Education 
Educational Planning and Administration  

 

 
 

 اعتماد املشروع البحثي للطالبة/ أالء احمد محمد االسمري 

 

 ملخص الدراسة البحثية اسم املشرف عنوان املشروع البرنامج اسم اسم الباحثة

واقع الثقة  القيادة التربوية أالء أحمد محمد االسمري 

التنظيمية لدى 

رئيسات األقسام 

التعليمية 

بجامعة األميرة 

نورة بنت عبد 

 الرحمن.

 

أ.د.دالل بنت منزل 

 النصير

 املشروُع البحثي  إلى رصِد وتحليِل واقِع 
َ

ة هَدف عليميَّ
َّ
تفعيِل رئيساِت األقساِم الت

دريس، والوقوِف على داللِة الفروِق 
َّ
ة من وجهِة نظِر أعضاِء هيئِة الت نظيميَّ

َّ
قة الت ِ

 
للث

ِة عنَد مستوى ) قة α ≤ 0.05اإلحصائي  ِ
 
ة للث عليميَّ

َّ
( في تطبيِق رئيساِت األقساِم الت

رات التالية:  ِ
ْعَزى للمتغي 

ُ
ة ت نظيميَّ

َّ
ة، الت ة، ونوع الكليَّ تبة العلميَّ ة، والرُّ الخبرة األكاديميَّ

ة في جامعة األميرة نورة  نظيميَّ
َّ
قة الت ِ

 
باإلضافِة إلى تقديِم مقترحاٍت لتحسيِن واقِع الث

 عينٍة عشوائيٍة بنسبة 
ُ
ذ

ْ
خ

َ
% من أعضاِء هيئِة 10بنت عبد الرحمن. َوَجَرى أ

دريس بجامعة األميرة نورة بنت عبد ا
َّ
( عضو 114لرحمن؛ حيث بلغ عدُدهم )الت

ِ املسحي إلجراء 
 منهَج البحِث الوصفي 

ُ
هيئة تدريس. كما استخدمت الباحثة

َدى رئيساِت األقساِم 
َ
ة ل نظيميَّ

َّ
قة الت ِ

 
الدراسة. وطورت استبانة لقياس واقع الث

ُق من ِصدِق 
ُّ
َحق

َّ
ة بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن، وجرى الت عليميَّ

َّ
وثباِت  الت

 األداة.

 

 

 

 



                                               

 
  

 ف/ الدويخ

 

College of Education 
Educational Planning and Administration  

 

 

 اعتماد املشروع البحثي للطالبة/ أميرة قرناس صقر املطيري 

 
 ملخص الدراسة البحثية اسم املشرف عنوان املشروع اسم البرنامج اسم الباحثة

املمارسات  القيادة التربوية أميرة قرناس صقر املطيري 

القيادية لبناء 

بيئة إيجابية 

زة في  ِ
 
ُمحف

املدارس 

االبتدائية 

الحكومية 

للبنات في شمال 

 مدينة الرياض

 

 

د.نورة بنت محمد 

 البليهد

عرُّف على واقع املمارسات القيادية ألبعاد البيئة اإليجابية 
َّ
هدفت هذي الدراسة إلى: الت

زة في املدارس االبتدائية الحكومية بشمال مدينة الرياض، والكشف عما إذا كانت  ِ
 
الـُمحف

(، بين مجموعة إجابات أفراد 0.5داللة إحصائية عند مستوى الداللة )هناك فروق ذات 

الدراسة على واقع ممارسة قائدات املدارس ألبعاد البيئة اإليجابية )االحترام، والثقة، 

يات التي  ري: )سنوات الخدمة، وطبيعة العمل(، ومعرفة أبرز التحد  عزى لـُمتغي 
ُ
والعدالة(، ت

تدائية الحكومية في بناء البيئة اإليجابية، ولتحقيق هذه األهداف تواجه قائدات املدارس االب

ستخدم املنهج الوصفي واالستبانة أداة لجمع البيانات، بعد التأكد من خصائصها 
ُ
ا

قت في 164السيكومترية، وبلغ عدد أفراد عينة الدراسة ) ب 
ُ
( معلمة وإدارية وُمرشدة، وط

 هـ.1441الفصل الدراس ي الثاني من العام 

 

 

 

 

 



                                               

 
  

 ف/ الدويخ

 

College of Education 
Educational Planning and Administration  

 

 

 
 اعتماد املشروع البحثي للطالبة/إيمان صالح مسلم العنزي 

  

 الدراسة البحثيةملخص  اسم املشرف عنوان املشروع اسم البرنامج اسم الباحثة

واقُع ُممارسِة قائداِت  القيادة التربوية ايمان صالح مسلم العنزي 

ةاملدارِس  للِقَيادِة  االبتدائيَّ

بالِقَيِم في ضوِء ُرؤيِة 

ِة  اململكِة العربيَّ

ة عوديَّ  2030السُّ

 
 

 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع ُممارسة قائدات املدارس  د.مها عثمان الزامل

ة  عوديَّ ة السُّ ة للقيادة بالِقَيم في ضوء ُرؤية اململكة العربيَّ  2030االبتدائيَّ

مات ِ
 
ة.  من وجهة نظر ُمعل  املرحلة االبتدائيَّ

راسة، حيث تمَّ  ِ
واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي املسحي في هذه الد 

إعداد استبانة لقياس واقع ُممارسة قائدات املدارس للقيادة بالِقَيم في 

ة  عوديَّ ة السُّ مات املرحلة  2030ضوء ُرؤية اململكة العربيَّ ِ
 
من وجهة نظر ُمعل

فت 
َّ
ة، وتأل راسة الحالية من 64من )االبتدائيَّ ِ

ن ُمجتمع الد  ( عبارة وتكوَّ

ة في شمال مدينة  ة في املدارس الحكوميَّ مات املرحلة االبتدائيَّ ِ
 
جميع ُمعل

ة، وقد بلغ  نة العشوائيَّ ِ
الرياض، حيث استخدمت الباحثة أسلوب العي 

راسة ) ِ
نة الد  ِ

 ( فرًدا.127إجمالي عي 

 

 

 
 



                                               

 
  

 ف/ الدويخ

 

College of Education 
Educational Planning and Administration  

 

 

 اعتماد املشروع البحثي للطالبة/دعاء مصلح مهل الردادي

  

 الدراسة البحثيةملخص  اسم املشرف عنوان املشروع اسم البرنامج اسم الباحثة

آليات تحسين  القيادة التربوية دعاء مصلح مهل الردادي

ممارسة القيادة 

اإللكترونية 

بجامعة األميرة 

نورة بنت عبد 

الرحمن في ضوء 

التوجهات 

 العاملية

د.نورة محمد 

 البليهد

 

التعرف على واقع ممارسة القيادة اإللكترونية في جامعة األميرة نورة هدفت الدراسة إلى 

بنت عبد الرحمن، والكشف عن املعوقات التي تواجه قيادات الجامعة في ممارسة القيادة 

القيادة اإللكترونية في اإللكترونية، باإلضافة إلى التعرف على التوجهات العاملية في ممارسة 

املنظمات، والتعرف على نسبة تأثير املتغيرات في متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة، 

باإلضافة إلى التوصل إلى آليات تحسين ممارسة القيادة اإللكترونية بالجامعة في ضوء 

يلي التوجهات العاملية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام املنهج الوصفي التحل

باالعتماد على أداة الدراسة )االستبانة(، وتكون مجتمع الدراسة من كافة رئيسات األقسام 

 (.139ووكيالت الكليات والعمادات املساندة بالجامعة والبالغ عددهم )

 

 

 

 

 

 

 



                                               

 
  

 ف/ الدويخ

 

College of Education 
Educational Planning and Administration  

 

 
 اعتماد املشروع البحثي للطالبة/ رنا راشد الحديثي

  

 الدراسة البحثية ملخص املشرفاسم  عنوان املشروع اسم البرنامج اسم الباحثة

اإلبداُع اإلداريُّ  القيادة التربوية رنا راشد الحديثي

لدى قائداِت 

عليم 
َّ
مدارس الت

العام شمال 

ِياض
 مدينة الر 

أ.د.دالل بنت منزل 

 النصير

الدِّراسة إلى التَّعرُّف على واقع ُممارسة اإلبداع اإلداري لدى قائدات مدارس التَّعليم هذه هدفت 
 ،والكشف عن ُمعوِّقات تطبيق اإلبداع اإلداري لديهنَّ ، العام شمال مدينة الرياض من وجهة نظرِهنَّ 

مدارس التَّعليم العام شمال مدينة  فيإلبداع اإلداري اات لتحسين تطبيقهنَّ إلى ُمقترحوالتَّوصُّل 
حيث ، ع البياناتستبانة كأداة لجمواالالمسحي المنهج الوصفي  قد استخدمت الباحثةالرياض، و 
لدى واقع اإلبداع اإلداري ب يتعلَّقاألوَّل المحور  محاور؛ 3على ( عبارة ُموزَّعة 73تضمَّنت )

بُمعوِّقات تطبيق اإلبداع اإلداري  يتعلَّق والثَّانيقائدات مدارس التَّعليم العام شمال مدينة الرياض، 
تطبيق الدِّراسة  تمَّ و تطبيق اإلبداع اإلداري، ُمقترحات لتحسين ب يتعلَّق لديهنَّ، والمحور الثَّالث

 يبلغ عددهنَّ  التيال، على عيِّنة عشوائيَّة من قائدات مدارس التَّعليم العام شمال مدينة الرياض
  م،2020 -هـ 1441خالل الفصل الدِّراسي الثَّاني  ات( قائد208)

 

 

 

 

 
 



                                               

 
  

 ف/ الدويخ

 

College of Education 
Educational Planning and Administration  

 
 

 العواداعتماد املشروع البحثي للطالبة/ روان مساعد ناصر 

  

 الدراسة البحثية ملخص اسم املشرف عنوان املشروع اسم البرنامج اسم الباحثة

روان مساعد ناصر 

 العواد

القيادة 

 التربوية

 
ُ
القيادة

ة لدى  شاُركيَّ
َّ
الت

قيادات مراكز 

ة  ربية الخاصَّ
َّ
الت

في ضوء 

بات قيادة 
َّ
ُمتطل

غيير
َّ
 الت

 

راسة  د.مها عثمان الزامل ِ
ربية هدفت هذه الد 

َّ
ة لدى قيادات مراكز الت شاُركيَّ

َّ
إلى الكشف عن واقع ُممارسة القيادة الت

يات التي تحول  ِ
حد 

َّ
عرُّف على الت

َّ
غيير، والت

َّ
بات قيادة الت

َّ
ة في ضوء ُمتطل ات  الخاصَّ دون ُممارستها، وآليَّ

 تحسينها.

رت الباح خِدم املنهج الوصفي، حيث طوَّ
ُ
راسة است ِ

 من )ولتحقيق أهداف الد 
ً
نة  ُمكوَّ

ً
( 70ثة استبانة

عة على ثالثة محاور. 
 فقرة ُموزَّ

قت  ِ
ب 
ُ
ِياض، وط

ة )بنين وبنات( بمدينة الر  ربية الخاصَّ
َّ
راسة جميع قيادات مراكز الت ِ

وشمل ُمجتمع الد 

راسة على ) ِ
ة.109أداة الد  ربية الخاصَّ

َّ
ات مراكز الت  ( قياديين وقياديَّ

ا باستخدام: وتمَّ تحليل البيانات إحصائ راسة، يًّ ِ
ق من صدق أداة الد 

ُّ
حق

َّ
ُمعامل ارتباط بيرسون، للت

راسة، وكذلك تم استخدام  ِ
ق من ثبات أداة الد 

ُّ
حق

َّ
كما تمَّ استخدام ُمعامل ألفا كرونباخ للت

ة واالنحرافا َسب املئويَّ ِ
 
ة والن طات الحسابيَّ ِ

توس 
ُ
كرارات وامل ِ

 
ق من الت

ُّ
حق

َّ
ت اإلحصاء الوصفي للت

ه، كما تم قياس نسبة اإلقتباس بالبحث وكانت نسبته   %.11املعياريَّ
 

 

 

 

 



                                               

 
  

 ف/ الدويخ

 

College of Education 
Educational Planning and Administration  

 

 
 اعتماد املشروع البحثي للطالبة/ ريم عبدهللا مسعر العتيبي

  

 الدراسة البحثيةملخص  اسم املشرف عنوان املشروع اسم البرنامج اسم الباحثة

ريم عبدهللا مسعر 

 العتيبي

القيادة 

 التربوية

 تفعيل قائدات

مدارس الدمج 

افي املرحلة 

االبتدائية 

للثقافة 

التنظيمية 

 بمدينة الرياض

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على التحديات التي تواجه تفعيل قائدات مدارس  الدمج       د.مها عثمان الزامل

ية االبتدائية للثقافة التنظيمية والتعرف على آليات تحسين تفعيل قائدات مدارس الدمج االبتدائ

للثقافة التنظيمية. وقد استخدم الدراسة البحثية املنهج الوصفي التحليلي، ويتكون مجتمع البحث 

من معلمات التربية الخاصة املتواجدات في مدارس الدمج االبتدائية في مدينة الرياض.  وبالنسبة 

في مدارس لعينة البحث فقد تم اختيار عينة عشوائية من معلمات التربية الخاصة املتواجدات 

معلمة.  ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام ( ۱۰۰الدمج االبتدائية في مدينة الرياض وعددهن )

 االستبانة لجمع املعلومات

 

 

 

 

 



                                               

 
  

 ف/ الدويخ

 

College of Education 
Educational Planning and Administration  

 

 

 اعتماد املشروع البحثي للطالبة/ ريم ابراهيم محمد املنصور 

  

 الدراسة البحثية ملخص اسم املشرف عنوان املشروع اسم البرنامج اسم الباحثة

ريم إبراهيم محمد 

 املنصور 

القيادة 

 التربوية

طوير 
َّ
واقُع الت

ِ لوكيالت 
املنهي 

عليم 
َّ
مدارس الت

العام في 

 ُمحافظة الزَّلفي

 

م لوكيالت د.فوزية صالح الشمري  دَّ
َ
ق
ُ
طوير املنهي امل

َّ
عرُّف على واقع الت

َّ
راسة إلى الت ِ

املدارس في محافظة الزَّلفي.  الد 

راسة من  ِ
ن مجتمع الد  راسة، وتكوَّ ِ

الءمته طبيعة الد 
ُ
راسة املنهج الوصفي مل ِ

واستخدمت الد 

راسة ممثلة 19وكيالت املدارس في محافظة الزلفي والبالغ عددهن ) ِ
نة الد  ِ

( وكيلة. وكانت عي 

خِدمت االستبانة كأداة لجمع البيان100للُمجتمع 
ُ
نت من %. واست فقرة  23ات، والتي تكوَّ

خبة من 
ُ
نة بعد تحكيمها من قبل ن ِ

َعت على العي  ِ
 
مة على ثالثة محاور رئيسية، حيث ُوز ُمقسَّ

 أعضاء هيئة التدريس وُممارسين ذوي خبرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                               

 
  

 ف/ الدويخ

 

College of Education 
Educational Planning and Administration  

 

 
 اعتماد املشروع البحثي للطالبة/ سارة سامي املاجد

  

 الدراسة البحثيةملخص  اسم املشرف عنوان املشروع اسم البرنامج اسم الباحثة

القيادة  سارة سامي املاجد

 التربوية

مهارة االتصال 

لدى قائدات 

التعليم العام 

إلدارة برامج 

الدمج باملنطقة 

 الشرقية.

 

هدف هذا البحث إلى التعرف على واقع مهارة االتصال لدى قائدات مدارس التعليم العام  د. مها عثمان الزامل

الدمج من وجهة نظر املعلمات، والكشف عن الفروق ذات داللة إحصائية بين إلدارة برامج 

استجابات أفراد الدراسة حول مهارة االتصال لدى قائدات مدارس التعليم العام إلدارة 

وعدد البرامج -التخصص-برامج الدمج باملنطقة الشرقية تبًعا ملتغير )سنوات الخبرة

حات أفراد الدراسة لتحسين مهارة االتصال لدى قائدات التدريبية(، والتعرف على أهم املقتر 

 مدارس التعليم العام إلدارة برامج الدمج باملنطقة الشرقية.

ولتحقيق ذلك اعتمدت الباحثة على املنهج الوصفي التحليلي، ملناسبته للموضوع والعينة 

باملنطقة  ( معلمة تربية خاصة في مدارس الدمج100املختارة، وتكونت عينة الدراسة من)

 الشرقية، واستخدمت االستبانة كأداة لجمع املعلومات

 

 

 

 

 

 



                                               

 
  

 ف/ الدويخ

 

College of Education 
Educational Planning and Administration  

 

 

 
 اعتماد املشروع البحثي للطالبة/ سهام سلمان الحربي

  

 الدراسة البحثية ملخص اسم املشرف عنوان املشروع اسم البرنامج اسم الباحثة

القيادة  سهام سلمان الحربي

 التربوية

تفعيل القيادات 

املدرسية 

 لوسائل

التواصل 

االجتماعي في 

املدارس الثانوية 

 . بمدينة الرياض

 

 د.نورة محمد البليهد

 

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع تفعيل القيادات املدرسية لوسائل التواصل االجتماعي في املدارس 

دات الثانوية بمدينة الرياض، من خالل التعرف على مستوى تفعيل وسائل التواصل االجتماعي لدى قائ

املدارس الثانوية بمدينة الرياض، ومميزات استخدام وسائل التواصل االجتماعي لدى قائدات املدارس 

الثانوية بمدينة الرياض، والتحديات التي تواجه قائدات املدارس الثانوية في استخدام وسائل التواصل 

ل قائدات املدارس الثانوية االجتماعي بمدينة الرياض ، وتحديد املقترحات التي تساهم في تحسين تفعي

بمدينة الرياض لوسائل التواصل االجتماعي، وإذا كان هناك داللة إحصائية في تفعيل وسائل التواصل 

االجتماعي لدى قائدات املدارس الثانوية بمدينة الرياض، تعزى للمتغيرات: )نوع املدرسة، العمر، سنوات 

لدراسة، وتم بناء استبانة ذات أربعة محاور لقياس واقع الخدمة(. واستخدام املنهج الوصفي املسحي في ا

تفعيل القيادات املدرسية لوسائل التواصل االجتماعي في املدارس الثانوية بمدينة الرياض، وتم التأكد 

( قائدة مدرسية ووكيلة في املرحلة 119من صدق آداء االستبانة وثباتها، وتكونت عينة الدراسة من )

 نة الرياض.الثانوية بشمال مدي
 

 

 

 



                                               

 
  

 ف/ الدويخ

 

College of Education 
Educational Planning and Administration  

 

 

 
 اعتماد املشروع البحثي للطالبة/ عائشة منيف الهرس

  

 الدراسة البحثية ملخص اسم املشرف عنوان املشروع اسم البرنامج اسم الباحثة

عائشة منيف 

 الهرس

 إدارة  القيادة التربوية
ُ

ات آليَّ

قائدات املدارس 

طة  ِ
توس 

ُ
امل

ر  نمُّ
َّ
لظاهرة الت

بشمال مدينة 

ِياض
 الر 

 

 أ.د.دالل منزل النصير

 

 

عرف على واقع إدارة قائدات املدارس املتوسطة بشمال مدينة الرياض هدفت هذه الدراسة إلى 
َّ
الت

ات التي تواجه إدارة قائدات املدارس في  عرف على التحدي 
َّ
، والت لظاهرة التنمر من وجهة نظرهن 

يمكن أن تسهم في تحسين إدارة  مقترحاتاملرحلة املتوسطة لظاهرة التنمر من وجهة نظرهن، وتقديم 

قائدات املدارس املتوسطة، ولتحقيق أهداف البحث استخدمت الباحثة املنهج الوصفي املسحي، 

وقامت الباحثة ببناء أداة استبانة لجمع البيانات من عينة تم اختيارها بطريقة عشوائية مكونة من 

 ( قائدة، وتكونت من ثالثة أبعاد: 85)

قائدات املدارس املتوسطة بمدينة الرياض لظاهرة التنمر من وجهة نظرهن. التحديات  واقع إدارة

 التي تواجه إدارة قائدات املدارس املتوسطة بمدينة الرياض لظاهرة التنمر من وجهن نظرهن

 .مقترحات لتحسين إدارة قائدات املدارس املتوسطة بمدينة الرياض لظاهرة التنمر من وجهة نظرهن.

راَسة بيانات ولتحليل ِ
ا استخدمت الباحثة البرنامج ومعالجتها الد   Statistical (Spss)اإلحصائي إحصائيًّ

Package for Social Sciences ة )الحزم ة للعلوم اإلحصائيَّ   االجتماعيَّ

 



                                               

 
  

 ف/ الدويخ

 

College of Education 
Educational Planning and Administration  

 

 
 اعتماد املشروع البحثي للطالبة/ عبير سفر معيوض العتيبي

  

 الدراسة البحثيةملخص  اسم املشرف عنوان املشروع اسم البرنامج اسم الباحثة

عبير سفر معيوض 

 العتيبي

القيادة 

 التربوية

ممارسة قائدات 

رياض األطفال ملهارة 

االتصال في بيئة 

 العمل

 

 د.فوزية صالح الشمري 

 

 

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع ممارسة قائدات رياض األطفال ملهارة االتصال في بيئة 

املعلمات، والكشف عن التحديات التي تعيق قائدات رياض االطفال العمل من وجهة نظر 

عند تواصلهن في بيئة العمل من وجهة نظر املعلمات، وتقديم املقترحات التي يمكن أن تسهم 

في تطوير طرق ممارسة قائدات رياض االطفال ملهارة االتصال في بيئة العمل من وجهة نظر 

الداللة االحصائية في استجابات افراد العينة وفقا املعلمات، والتعرف على الفروق ذات 

( معلمة من 407سنوات الخدمة(؛ وتكون مجتمع الدراسة من ) –ملتغير )املؤهل العلمي 

( 81معلمات رياض األطفال )حكومي( بشمال مدينة الرياض، واشتملت عينة الدراسة على )

املنهج الوصفي التحليلي %( من مجتمع الدراسة، واستخدمت الباحثة 20معلمة بنسبة )

 ،كمنهج للدراسة، واعتمدت على االستبانة كأداة للدراسة

 

 



                                               

 
  

 ف/ الدويخ

 

College of Education 
Educational Planning and Administration  

 

 
 اعتماد املشروع البحثي للطالبة/ عهود علي مشاري الهزاني

  

 الدراسة البحثية ملخص اسم املشرف عنوان املشروع اسم البرنامج اسم الباحثة

القيادة  عهود علي مشاري الهزاني

 التربوية

مدارس الدمج في  دورقائدات

اكتشاف ورعاية مواهب 

الطالبات ذوات اإلعاقة 

العقلية بمدارس الدمج 

 .بمدينة الرياض

 

 د.فوزية صالح الشمري 

 

 

هدفت الدراسة إلى التعرف على َدْور قائدة املدرسة في اكتشاف مواهب الطالبات 

رعاية  ذوات اإلعاقة العقلية من وجهة نظر املعلمات، وَدْور قائدة املدرسة في

مواهب الطالبات ذوات اإلعاقة العقلية من وْجَهة نظر املعلمات، ومعرفة 

املقترحات الكتشاف ورعاية قائدة املدرسة ملواهب الطالبات ذوات اإلعاقة 

ة 
َ
ن ِ
العقلية. والكشف عن  الفروق ذات داللة إحصائية بين مجموعة إجابات عي 

رات الدراسة )سنوات الخ ِ
دمة واملؤهل العلمي الدراسة في ضوء متغي 

والتخصص(.واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي، واالستبانة كأداة 

ْمج امللحق بها  لجمع البيانات، وتم تطبيق أداة الدراسة على املعلمات بمدارس الدَّ

نة الدراسة ) ِ
( من معلمات 109برنامج عوق عقلي بمدينة الرياض، وشملت عي 

 . لتعليم العامالتربية الخاصة ومعلمات ا

 

 

 

 



                                               

 
  

 ف/ الدويخ

 

College of Education 
Educational Planning and Administration  

 

 
 اعتماد املشروع البحثي للطالبة/ في راجح الشهراني

  

 الدراسة البحثية ملخص اسم املشرف عنوان املشروع اسم البرنامج اسم الباحثة

القيادة  في راجح الشهراني

 التربوية

تفعيل قائدات 

املدارس االبتدائية 

الحكومية للعدالة 

التنظيمية في 

 مدينة الرياض

 

د.نورة محمد 

 البليهد

 

 

هذه الدراسة إلى الكشف عن واقع تفعيل قائدات املدارس االبتدائية الحكومية للعدالة التنظيمية في مدينة 

الرياض، من خالل تحديد مستوى تفعيل قائدات املدارس االبتدائية الحكومية في وسط مدينة الرياض 

لعدالة اإلجرائية(، والتعرف على ما إذا كان هناك فروق لُبعدي العدالة التنظيمية )العدالة التوزيعية، وا

ذات داللة إحصائية بين مجموع إجابات أفراد عينة الدراسة، تعزى ملتغيرات )املؤهل العلمي، وسنوات 

الخدمة، والعمر(، والتعرف على التحديات التي تواجه تفعيل قائدات املدارس االبتدائية الحكومية للعدالة 

وجهة نظر املعلمات، وتقديم مقترحات لتحسين تفعيل قائدات املدارس االبتدائية الحكومية التنظيمية، من 

للعدالة التنظيمية في وسط مدينة الرياض، ولتحقيق هذه األهداف، تم استخدام املنهج الوصفي التحليلي، 

األول يقيس  ( عبارة، موزعة على ثالثة محاور:41واالستبانة أداة لجمع املعلومات، حيث تكونت من )

مستوى تفعيل قائدات املدارس االبتدائية الحكومية لُبعدي العدالة التنظيمية )العدالة التوزيعية، 

والعدالة اإلجرائية(، والثاني يحدد تحديات تفعيل قائدات املدارس االبتدائية الحكومية للعدالة التنظيمية، 

ملدارس االبتدائية الحكومية للعدالة والثالث يقدم مجموعة من مقترحات تحسين تفعيل قائدات ا

 التنظيمية، وتم التأكد من صدق االستبانة وثباتها. 

 

 



                                               

 
  

 ف/ الدويخ

 

College of Education 
Educational Planning and Administration  

 

 
 اعتماد املشروع البحثي للطالبة/ نجود سعد محمد الشهراني

  

 الدراسة البحثية ملخص اسم املشرف عنوان املشروع اسم البرنامج اسم الباحثة

 تفعيِل  القيادة التربوية نجود سعد محمد الشهراني
ُ

ات آليَّ

قائداِت املدارس 

ة  االبتدائيَّ

راكة 
َّ

للش

ة  جتمعيَّ
ُ
امل

ِياض
 بمدينة الر 

 

 أ.د.دالل منزل النصير

 

 

يهدف البحث إلى التعرف على واقع تفعيل قائدات املدارس االبتدائية للشراكة املجتمعية 

واجه قائدات املدارس اال 
ُ
يات التي ت ِ

حد 
َّ
ة في تفعيل بمدينة الرياض، والكشف عن الت بتدائيَّ

ة بمدينة الرياض، والتعرف على ُمقترحات تطوير ُممارسة قائدات  جتمعيَّ
ُ
راكة امل

َّ
الش

ة بمدينة الرياض، ولتحقيق هذه األهداف تم  جتمعيَّ
ُ
راكة امل

َّ
ة للش املدارس االبتدائيَّ

ات، استخدام املنهج الوصفي املسحي، واعتمد البحث على أداة االستبانة لجمع املعلوم

نة من  عة على ثالثة محاور، يتناول املحور األول منها واقع تفعيل  41وهي ُمكوَّ
فقرة ُموزَّ

اني 
َّ
ة بمدينة الرياض، ويتناول املحور الث جتمعيَّ

ُ
راكة امل

َّ
ة للش قائدات املدارس االبتدائيَّ

 
ُ
راكة امل

َّ
ة في تفعيل الش واجه قائدات املدارس االبتدائيَّ

ُ
يات التي ت ِ

حد 
َّ
ة بمدينة الت جتمعيَّ

ة  الث ُمقترحات تطوير ُممارسة قائدات املدارس االبتدائيَّ
َّ
الرياض، بينما يتناول املحور الث

ة بمدينة الرياض. جتمعيَّ
ُ
راكة امل

َّ
 للش

ابعة 
َّ
ة الت ة واألهليَّ ة الحكوميَّ مات املدارس االبتدائيَّ ِ

 
ن ُمجتمع البحث من جميع ُمعل ويتكوَّ

عليم بشمال
َّ
نة البحث من3727مدينة الرياض، والبالغ عدده ) ملكتب الت ِ

نت عي   86 (، وتكوَّ

مات  ِ
 
مة من ُمعل ِ

 
ة بشمال مدينة الرياضُمعل ة واألهليَّ ة باملدارس الحكوميَّ ، املرحلة االبتدائيَّ

مة ب 73منهن  ِ
 
ة، وُمعل مة ب 13املدارس الحكوميَّ ِ

 
نة ُمعل ِ

ة، وتم اختيار أفراد عي  املدارس األهليَّ

ة البسيطة.الب نة العشوائيَّ ِ
 حث بطريقة العي 

 

 



                                               

 
  

 ف/ الدويخ

 

College of Education 
Educational Planning and Administration  

 

 

 
 اعتماد املشروع البحثي للطالبة/ نوف عبدهللا عبدالوهاب املهاوش

  

 الدراسة البحثية ملخص اسم املشرف عنوان املشروع اسم البرنامج اسم الباحثة

آليات تحسين تطبيق قائدات  القيادة التربوية نوف عبدهللا املهاوش

الثانوية الحكومية املدارس 

للعدالة التنظيمية في 

محافظة األحساء من وجهة 

 نظر املعلمات

 

 د.فوزية صالح الشمري 

 

 

تهدف الدراسة إلى تشخيص واقع تطبيق قائدات املدارس الثانوية الحكومية 

للعدالة التنظيمية بأبعادها األربعة )العدالة التوزيعية، اإلجرائية، التعاملية، 

وجهة نظر املعلمات، و الكشـف عن الفروق بين استجابات أفراد التقويمية( من 

مجتمع الدراسة حول مدى تطبيق العدالة التنظيمية لقائدات املدارس الثانوية 

الحكومية في محافظة األحساء وفقا للمتغيرات: ) سنوات الخدمة، املؤهل 

 العلمي، نصاب الحصص (، كما وتهدف إلى الخروج بآليات لتحسين تطبيق

قائدات املدارس املعنية للعدالة التنظيمية بأبعادها األربعة من وجهة نظر 

 املعلمات.

وقد اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي، فقد تم تطبيقها على مجتمع املدارس 

معلمة، و  103% كعينة من معلمات تلك املدارس أي بعدد  12املعنية بنسبة 

(  كأداة لجمع البيانات،حيث تم استخدمت قائمة استقصاء )استبانة إلكترونية

 إرسالها لعينة البحث

 

 

 



                                               

 
  

 ف/ الدويخ

 

College of Education 
Educational Planning and Administration  

 

 
 اعتماد املشروع البحثي للطالبة/ هالة نافل البلوي 

  

 الدراسة البحثية ملخص اسم املشرف عنوان املشروع اسم البرنامج اسم الباحثة

 تحسيِن أداء  القيادة التربوية هالة نافل البلوي 
ُ

ات آليَّ

قائدات املدارس 

ة في ضوء  األهليَّ

ة  القيادة اإللكترونيَّ

ِياض
 بشمال الر 

 د.مها عثمان الزامل

 

ة في ضوء  ات لتحسين أداء قائدات املدارس األهليَّ راسة إلى اقتراح آليَّ ِ
هذه الد 

بعت الباحثة املنهج الوصفي املسحي، 
َّ
ِياض، وات

ة بشمال الر  القيادة اإللكترونيَّ

نة  ِ
ة، وتم اختيار عي  مات في املدارس األهليَّ ِ

 
َعل

ُ
راسة من امل ِ

ن ُمجتمع الد  وتكوَّ

ة  راسة، 107البسيطة، بلغت )بالطريقة العشوائيَّ ِ
مات، وتم تطوير أداة الد  ِ

 
( ُمَعل

نت من )  ( فقرة. 39وهي استبانة تكوَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                               

 
  

 ف/ الدويخ

 

College of Education 
Educational Planning and Administration  

 

 

 اعتماد املشروع البحثي للطالبة/ هيا بخيت محمد الدوسري 

  

 

 الدراسة البحثيةملخص  اسم املشرف عنوان املشروع اسم البرنامج اسم الباحثة

القيادة  هيا بخيت محمد الدوسري 

 التربوية

ة 
َ
اق

َ
ش دور الرَّ

التنظيمية في 

تحسين أداء 

 قائدات 

األميرة نورة جامعة 

بنت عبد الرحمن 

 بمدينة الرياض

 د.مها عثمان الزامل

 

راسة إلى معرفة د ِ
ة التنظيميةهدفت هذه الد 

َ
اق

َ
ش  في تحسين أداء ور ومفهوم الرَّ

، وقد اتبعت املنهج الرياض بنت عبد الرحمن بمدينة قائدات جامعة األميرة نورة

نت من ) عرُّف على 30الوصفي، واستخدمت الباحثة استبانة تكوَّ
َّ
دور (  عبارة؛ للت

، الرشاقة التنظيمية في تحسين أداء قيادات جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن

  التي اشتملت على ثالثة محاور، وهي:

جامعة األميرة نورة بنت عبد  تطبيق الرشاقة التنظيمية في واقعاملحور األول: 

 الرحمن.

 املحور الثاني: املعوقات لتطبيق الرشاقة التنظيمية في جامعة األميرة نورة.

 املحور الثالث: اآلليات املقترحة لتطبيق الرشاقة التنظيمية في جامعة األميرة نورة.

نت من ) راسة، التي تكوَّ ِ
نة الد  ِ

القيادات  ( من107وتمَّ توزيع االستبانة على عي 

 بالجامعة.



                                               

 
  

 ف/ الدويخ
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 اعتماد املشروع البحثي للطالبة/ وئام عبدهللا الوشيل

  

 الدراسة البحثية ملخص اسم املشرف عنوان املشروع اسم البرنامج اسم الباحثة

َدْوُر قائداِت املدارس  القيادة التربوية وئام عبدهللا الوشيل

طة في إدارة  ِ
توس 

ُ
امل

ة  لوكيَّ شكالت السُّ
ُ
امل

ِياض
 بمدينة الر 

 

 أ.د.دالل منزل النصير

 

ة  لوكيَّ شكالت السُّ
ُ
طة في إدارة امل ِ

توس 
ُ
راسة إلى معرفة دور قائدات املدارس امل ِ

هدفت هذه الد 

نت من ) ِياض، وقد استخدمت الباحثة استبانة تكوَّ
عرُّف على دور 29بمدينة الر 

َّ
( عبارة للت

شكالت السُّ 
ُ
ة التي اشتملت على ثالثة محاور هي: واقع إدارة قائدات املدارس في إدارة امل لوكيَّ

واجه قائدات املدارس للُمشكالت 
ُ
قات التي ت ِ

عو 
ُ
ة وامل لوكيَّ قائدات املدارس للُمشكالت السُّ

ة، وملعرفة  لوكيَّ قترحة لتفعيل دور قائدات املدارس في إدارة املشكالت السُّ
ُ
ات امل ة واآلليَّ لوكيَّ السُّ

راسة، والتي دور القائدات في إ ِ
نة الد  ِ

ة تمَّ توزيع االستبانة على عي  لوكيَّ شكالت السُّ
ُ
دارة تلك امل

نت من   ،قائدة 75تكوَّ

 

 

 

 

 

 

 



                                               

 
  

 ف/ الدويخ
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 اعتماد املشروع البحثي للطالبة/ يسرى محيسن غانم املحيسن

  

 الدراسة البحثية ملخص اسم املشرف عنوان املشروع اسم البرنامج اسم الباحثة

 تحسيِن ُممارسِة  القيادة التربوية املحيسنيسرى محيسن 
ُ
ُرق

ُ
ط

ة  قائداِت املدارس الحكوميَّ

ة للقيادة الخادمة  انويَّ
َّ
الث

 بمدينة بريدة

 د.فوزية صالح الشمري 

 

ُرق تحسين ُممارسة قائدات املدارس 
ُ
عرُّف على ط

َّ
راسة إلى الت ِ

هدفت هذه الد 

ة للقيادة الخادمة بمدين انويَّ
َّ
ة الث مات، حيث الحكوميَّ ِ

 
َعل

ُ
ة بريدة من وجهة نظر امل

ة بمدينة بريدة، بلغ  انويَّ
َّ
مات املرحلة الث ِ

 
ة بسيطة من ُمَعل نة عشوائيَّ ِ

تمَّ اختيار عي 

مة بنسبة )132عددهن ) ِ
 
خدمت االستبانة 9( ُمَعل

ُ
راسة. واست ِ

٪( من ُمجتمع الد 

خِدم املنهج الوصفي التحليلي لتحقي
ُ
راسةلجمع البيانات، حيث است ِ

 .ق أهداف الد 

 


